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1. ไตและหน้าที่ไต(1, 2)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1.1 รูปแสดงระบบทางเดินปัสสาวะ(3) 
 

ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ประกอบดว้ย ไตจ านวน 1 คู่ ท่อไต กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ             

ไตเป็นอวยัวะหลกัของระบบ อยูน่อกช่องทอ้งดา้นหลงัติดกบักระดูกสันหลงั รูปร่างคลา้ยเมลด็ถัว่ มีขนาดยาว

ประมาณ 10 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 6 เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร มีน ้าหนกัทั้ง 2 ขา้ง รวมกนัประมาณ 

300 กรัม หรือ ประมาณร้อยละ 0.4 ของน ้าหนกัตวั ในผูช้ายมีน ้าหนกัประมาณขา้งละ 125 – 170 กรัม ในผูห้ญิง

มีน ้าหนกัประมาณขา้งละ 115 – 155 กรัม ไตดา้นขวาตั้งอยูร่ะดบักระดูกซ่ีโครงท่ี 12 ดา้นซา้ยอยูร่ะหวา่งกระดูก

ซ่ีโครงท่ี 11 และ 12 

หน้าที่ของไต(4)  

1. การรักษาสมดุลของน ้าและแร่ธาตุต่างๆในร่างกายใหค้งท่ีตลอดเวลา โดยอาศยักระบวนการ

ท างานของหน่วยไต 3 กระบวนการ คือ กระบวนการกรอง กระบวนการดูดกลบัสารน ้ าและ

เกลือแร่ และกระบวนการหลัง่สาร ผลสุดทา้ยจะขบัถ่ายสารท่ีร่างกายไม่ตอ้งการออกมา 

2. รักษาสมดุลความเขม้ขน้ของสารละลายในเลือด (ควบคุมความดนัโลหิต) 

3. กระตุน้การสร้างฮอร์โมนอีริโทรโพอิติน (erythropoietin) ไปกระตุน้ใหไ้ขกระดูกสร้างเมด็

เลือดแดงเพิ่มวิตามินดี 

 



2 
 

2. สาเหตุโรคไตเร้ือรัง(5,6) 

โรคไตเร้ือรัง คือ ภาวะท่ีไตเส่ือมหนา้ท่ีลงอยา่งชา้ๆ  หรือมีสัญญาณของการท าลายเน้ือไตท่ีค่อยเป็น

ค่อยไป ในระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สาเหตเุกิดจากโรคเร้ือรังต่างๆ เช่น โรคไตเร้ือรังจากเบาหวาน โรคไต

เร้ือรังจากความดนัโลหิตสูง โรคไตอกัเสบเร้ือรัง โรคไตเร้ือรังจากกรดยริูคสูง โรคถุงน ้าในไต  ท าใหไ้ตมีความ

ผิดปกติของโครงสร้างและการท าหนา้ท่ีลดลง สามารถแบ่งระยะของโรคไตเร้ือรังตามอตัราการกรองของไต

ออกเป็น 5 ระดบั  ผูป่้วยจะตอ้งท าการรักษาดว้ยการบ าบดัทดแทนไตเม่ือมีอตัราการกรองของไตต ่ากวา่ 6 มล./

นาที/1.73 ตร.ม. หรือผูท่ี้มีอตัราการกรองของไตต ่ากวา่ 15 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ร่วมกบัมีภาวะแทรกซอ้นท่ี

เกิดขึ้นโดยตรงจากโรคไตซ่ึงไม่ตอบสนองต่อการบริหารยาและอาจเป็นอนัตรายรุนแรงต่อผูป่้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.1 รูปแสดง 5 ระยะของโรคไตเร้ือรัง(7) 
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3. การบ าบัดทดแทนไต(5,8) 

โรคไตเร้ือรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) จดัเป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณสุขของโลกเน่ืองจาก

ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีคุณภาพชีวิตท่ีต ่า และมีอตัราการเสียชีวิตท่ีสูงเม่ือเทียบกบัโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ ขอ้มูลปัจจุบนัพบวา่

ประชาชนไทยเป็นโรคไตเร้ือรังประมาณ 8 ลา้นคนซ่ึงส่วนใหญ่ยงัไม่แสดงอาการและไม่ทราบวา่ตนเองเป็น 

โดยผูป่้วยเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีโรคจะด าเนินเขา้สู่ในระยะทา้ยท่ีตอ้งไดรั้บการบ าบดัทดแทนไต (renal replacement 

therapy) โดยสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนั พบวา่มีผูป่้วยท่ีไดรั้บการบ าบดัทดแทนไตจ านวน

ประมาณ 70,000 คน และมีจ านวนเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 - 15,000 คนต่อปี 

3.1 หลกัการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 

การรักษาผูป่้วยโรคไตเร้ือรังนั้นจ าเป็นตอ้งใหก้ารรักษาท่ีเหมาะสมตั้งแต่ผูป่้วยท่ีเร่ิมเป็นระยะแรก โดย

พบวา่การดูแลรักษาท่ีดีในระยะแรกนั้นนอกจากจะสามารถช่วยชะลอเวลาท่ีผูป่้วยจะเขา้รับการบ าบดัทดแทนไต

แลว้ยงัช่วยลดอตัราตายของผูป่้วยอีกดว้ย โดยการดูแลรักษาผูป่้วยโรคไตเร้ือรังท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยหลกั

ส าคญั 5 ประการคือ 

1) ตรวจวินิจฉัยและส่งปรึกษา เพื่อใหส้ามารถวินิจฉยัโรคไตเร้ือรังไดใ้นระยะแรกของโรค 

และส่งปรึกษาหรือส่งต่อผูป่้วยใหอ้ายรุแพทยโ์รคไตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) การชะลอการเส่ือมของไต เพื่อป้องกนัหรือลดระยะเวลาการเร่ิมการบ าบดัทดแทนไต 

3) การประเมินและรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเร้ือรัง เพื่อใหแ้พทยผ์ูดู้แลสามารถวินิจฉยั  

และใหก้ารดูแลรักษาท่ีเหมาะสม รวมทั้งเพื่อป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรง 

4) การลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อป้องกนัการเกิดและลดอตัราการ 

เสียชีวิตจากโรคหวัใจและหลอดเลือด ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีส าคญัของผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง 

5) การเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการบ าบัดทดแทนไต เพื่อใหผู้ป่้วยโรคไตเร้ือรังไดรั้บการเตรียมพร้อม  

ส าหรับการบ าบดัทดแทนไตในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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3.2 การเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการบ าบัดทดแทนไต 

ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังหากไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งครบวงจรตั้งแต่ระยะแรกๆ ก็สามารถท่ีจะป้องกนัการ

ด าเนินโรคเขา้สู่ระยะท่ีตอ้งท าบ าบดัทดแทนไตไดอ้ยา่งไรก็ตาม พบวา่มีผูป่้วยอยูก่ลุ่มหน่ึงยงัคงจ าเป็นตอ้งเขา้

รับการบ าบดัทดแทนไตซ่ึงสาเหตุอาจเป็นจากการท่ีตรวจพบโรคไตชา้เกินไป ท าใหไ้ม่ไดรั้บการรักษาไดท้นั

หรือ ผูป่้วยอาจเป็นโรคไตบางชนิดท่ีมีอตัราการเส่ือมของไตรวดเร็ว ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บ

การเตรียมเพื่อเขา้รับการบ าบดัทดแทนไตซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัมากท่ีมีต่อผลต่อการรักษา ประกอบไปดว้ย

การใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัแก่ผูป่้วย รวมไปถึงค าแนะน าเก่ียวกบัการบ าบดัทดแทนไตรูปแบบต่างๆ 

ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป่้วยสามารถตดัสินใจ เลือกวิธีการรักษาท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง และสามารถช่วยใหผู้ป่้วยสามารถ

เขา้ใจและยอมรับต่อการบ าบดัทดแทนไตชนิดนั้นๆ ไดดี้ขึ้น 

3.3 เม่ือไรจึงจะเร่ิมการบ าบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 

เม่ือผูป่้วยเป็นโรคไตเร้ือรัง ระยะท่ี 4 ควรไดรั้บค าปรึกษาเก่ียวกบัการเตรียมตวับ าบดัทดแทนไต 

เน่ืองจากเป็นการตดัสินใจท่ีส าคญัมากประการหน่ึงในการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง เพราะเป็นการรักษาท่ีมี

ผลกระทบต่อจิตใจและสังคมของผูป่้วยอยา่งมาก โดยแพทยผ์ูดู้แลตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงผลเสียท่ีอาจ

เกิดขึ้นไดจ้ากการท่ีเร่ิมการบ าบดัทดแทนไตเร็วเกินไป รวมทั้งผลกระทบของการบ าบดัทดแทนไตต่อการ

ด ารงชีวิตของผูป่้วยก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงดว้ย 

จากขอ้มูลและหลกัฐานทางการแพทยใ์นปัจจุบนั มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการเร่ิมตน้การบ าบดั

ทดแทนไต ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูป่้วยมีอตัราการกรองของไต (GFR) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6 มล./นาที/1.73 ตร.ม. และไม่พบเหตุท่ีท า

ใหไ้ตเส่ือมการท างานชัว่คราวหรือ 

2) ผูป่้วยท่ีมีอตัราการกรองของไตต ่ากวา่ 15 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ร่วมกบัมีภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิด

โดยตรงจากโรคไตเร้ือรังซ่ึงไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบประคบัประคอง หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

ก) ภาวะน ้าและเกลือเกินในร่างกายจนเกิดภาวะหวัใจวายหรือความดนัโลหิตสูงควบคุมไม่ได ้
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ข) ระดบัเกลือแร่ผิดปกติ หรือมีภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 

ค) ความรู้สึกตวัลดลง หรืออาการชกักระตุกจากภาวะไตวาย 

ง) เยือ่หุม้ปอดหรือเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบจากภาวะไตวาย  

จ) คล่ืนไส้อาเจียน เบ่ืออาหาร น ้าหนกัลดลง หรือมีภาวะขาดสารอาหาร 

 

3.4 ชนิดของการบ าบัดทดแทนไต  

การบ าบดัทดแทนไต คือ กระบวนการรักษาท่ีท าหนา้ท่ีขจดัของเสียและน ้า แทนไตท่ีไม่สามารถท างาน

ได ้แบ่งเป็น 4  วิธี คือ การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การลา้งไตทางช่องทอ้ง การปลูกถ่ายไตและการรักษา

แบบประคบัประคอง (Palliative care) ซ่ึงในแต่ละวิธีก็มีขอ้ดี ขอ้เสีย แตกต่างกนัไป โดยท่ีผูป่้วยแต่ละรายก็มี

โอกาสท่ีจะเปล่ียนวิธีการบ าบดัทดแทนไตไดม้ากกวา่ 1 วิธีขึ้นอยูก่บัสภาวะของผูป่้วยในแต่ละช่วงเวลา 

3.4.1 การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม (hemodialysis) 

การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมเป็นการขจดัของเสียและน ้าออกจากเลือด โดยเลือดจะออกจากตวั

ผูป่้วยทางเส้นเลือดด า แลว้ผา่นตวักรองซ่ึงในตวักรองจะมีเน้ือเยือ่ท่ีจะช่วยกรองของเสียและน ้าดว้ยกลไก การ

แพร่ออกจากเลือด เม่ือเลือดผ่านตวักรองแลว้จะกลายเป็นเลือดดีและกลบัสู่ร่างกาย โดยกระบวนการทั้งหมดน้ี

จะถูกควบคุมโดยเคร่ืองไตเทียม (hemodialysis machine) ท่ีปัจจุบนัมีระบบควบคุมความปลอดภยัในระดบัสูง  

(รูปภาพท่ี 3.1) การฟอกเลือดแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาประมาณ 4 ชม. และตอ้งท าการฟอกเลือดอยา่งนอ้ยสัปดาห์

ละ 2-3 คร้ัง  

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1 การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม(9) 
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ก่อนการฟอกเลือดตอ้งมีการผา่ตดัเตรียมเส้นเลือดเพื่อใชใ้นการฟอกเลือด ซ่ึงมี 3 วิธีคือ 

ก) การน าเส้นเลือดด าต่อกบัเส้นเลือดแดงบริเวณแขนหรือเรียกวา่การท า AV fistula เพื่อให้ 

เส้นเลือดด าใหญ่ขึ้น และมีแรงดนัพอท่ีจะท าใหเ้ลือดไหลเขาสู่เคร่ืองไตเทียมไดน้บัเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด 

ข) การต่อเส้นเลือดด ากบัเส้นเลือดแดงของผูป่้วยโดยการใชเ้ส้นเลือดเทียมหรือ AV graft  

ค) การใส่สายเขา้ไปในเส้นเลือดด าขนาดใหญ่เพื่อส าหรับต่อกบัเคร่ืองไตเทียม ส่วนใหญ่จะใชเ้ส้น 

เลือดด าใหญ่ท่ีคอวิธีการน้ีเป็นการท าแบบชัว่คราว เพื่อรอการผา่ตดัเตรียมเส้นเลือดถาวร 

 

ภาวะแทรกซอ้นของการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมท่ีพบไดบ้่อยคือ ภาวะความดนัโลหิตต ่า เน่ืองจาก

ร่างกายสูญเสียน ้าและเกลือแร่เร็วเกินไป ส่วนภาวะแทรกซอ้นอ่ืนท่ีพบไดค้ือการเกิดตะคริว การเกิดไขร้ะหวา่ง

ฟอกเลือด ภาวะเมด็เลือดแดงแตกเฉียบพลนั ภาวะคนั นอนไม่หลบั เป็นตน้ ในขณะท่ีภาวะแทรกซอ้นส าคญัท่ี

เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของศูนยไ์ตเทียมคือการเกิดการติดเช้ือในระบบทางน ้าบริสุทธ์ิ ปัจจุบนัเทคโนโลยขีองการ

ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมไดมี้การพฒันาไปมาก มีวิธีการฟอกเลือดแบบใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเม่ือ

เทียบกบัวิธีการแบบเดิม เช่น การฟอกเลือดโดยวิธี hemodiafiltration ท่ีเป็นการผสมผสานกลไกการขจดัของเสีย

แบบการแพร่รวมกบัการพา (convection) อยา่งไรก็ตามการฟอกเลือดวิธีใหม่ ๆ เหล่าน้ียงัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงขึ้นท่ียงั

ไม่สามารถเบิกจ่ายไดต้ามสิทธิการรักษา จึงยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย 

3.4.2 การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis) 

การลา้งไตทางช่องทอ้ง คือ การขจดัของเสียและน ้าผา่นทางผนงัช่องทอ้งโดยการใส่น ้ายาเขา้ไปในช่อง

ทอ้งผา่นทางสายท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Tenckhoff catheter, รูปภาพท่ี 3.2 B) ซ่ึงสายน้ีตอ้งท าการผา่ตดัฝังเขา้ไปใน

ช่องทอ้ง วิธีการท าคือใส่น ้ายาเขา้ในช่องทอ้งผา่นทางสายเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้จึงปล่อยออก โดยจะมีการ

เปล่ียนน ้ายา  4–5 คร้ัง/วนั วิธีน้ีสามารถท าท่ีบา้นหรือท่ีท างานไดโ้ดยท่ีตอ้งท าทุกวนั ผูป่้วยสามารถเลือกเวลาท า

ไดด้ว้ยตวัเอง ส่ิงส าคญัคือผูป่้วยหรือผูช่้วยเหลือตอ้งเรียนรู้วิธีการท าเป็นอยา่งดี ในปัจจุบนัมีวิธีการลา้งไตทาง

ช่องทอ้งโดยใชเ้คร่ืองท าใหผู้ป่้วยหรือญาติไม่ตอ้งเปล่ียนน ้ายาเอง โดยมกัท าเฉพาะเวลากลางคืน เรียกวา่ 

automated peritoneal dialysis  
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รูปภาพท่ี 3.2 การลา้งไตทางช่องทอ้ง(9) 

(A: การพยาบาลคนไขล้า้งไตทางช่องทอ้ง , B: สาย Tenckhoff catheter ) 

 

การลา้งไตทางช่องทอ้งมีขอ้ดีคือสามารถท าไดด้ว้ยตวัเองอยูก่บับา้น ไม่ตอ้งมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ 

สามารถชะลอการเส่ือมของไตท่ีเหลืออยูน่อ้ยนิดให้อยูไ่ดน้านกวา่การฟอกเลือด และยงัเหมาะกบัผูป่้วยท่ีมี

ปัญหาทางโรคหัวใจท่ีไม่สามารถรองรับการดึงน ้าในปริมาณมากดว้ยวิธีฟอกเลือดได ้ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบได้

บ่อย คือ การเกิดการติดเช้ือในช่องทอ้ง (peritonitis) ซ่ึงสามารถป้องกนัโดยการปฏิบติัตามขั้นตอนการลา้งไต

อยา่งเคร่งครัด ภาวะแทรกซอ้นอ่ืนท่ีพบได ้คือ ภาวะน ้าเกินและบวมเน่ืองจากผนงัหนา้ทอ้งเส่ือมประสิทธิภาพ 

ท าใหไ้ม่สามารถดึงน ้าออกมา ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากการผา่ตดัใส่สายลา้งไต (เช่น การไดรั้บบาดเจ็บอวยัวะ

ภายใน) ภาวะน ้าตาลในเลือดสูง อาการปวดหลงั เป็นตน้ ในปัจจุบนัการลา้งทางช่องทอ้งถือเป็นการบ าบดั

ทดแทนไตหลกัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นอนัดบัแรกในผูป่้วยสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

3.4.3 การปลูกถ่ายไต (Kidney transplantation) 

การปลูกถ่ายไต คือการรักษาผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยโดยการใชไ้ตจากผูอ่ื้น ซ่ึงผา่นการตรวจ

แลว้วา่เขา้กนัได ้ใหม้าท าหนา้ท่ีแทนไตเก่าของผูป่้วยท่ีสูญเสียไปอยา่งถาวรแลว้ ปัจจุบนัถือวา่เป็นการรักษาท่ีดี

ท่ีสุดส าหรับผูป่้วยไตวายทั้งในวยัเด็กและผูใ้หญ่ เน่ืองจากถา้ไตใหม่ท าหนา้ท่ีไดดี้แลว้ สามารถทดแทนไตเดิม

ไดส้มบูรณ์คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น รวมทั้งชีวิตท่ียนืยาวกวา่การบ าบดัทดแทนไตวิธีอ่ืน ไม่วา่จะเป็นการฟอกเลือด

B A 
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หรือการลา้งไตทางช่องทอ้ง ผูป่้วยจะมีความรู้สึกเหมือนกบัการไดรั้บชีวิตใหม่ วิธีการปลูกถ่ายไต คือ การน าไต

ของผูอ่ื้นท่ีเขา้ได ้กบัผูป่้วยมาปลูกถ่ายใหก้บัผูป่้วย ไม่ใช่การเปลี่ยนเอาไตผูป่้วยออกแลว้เอาไตผูอ่ื้นใส่เขา้แทนท่ี

การผา่ตดัท าโดยการวางไตใหม่ไวใ้นอุง้เชิงกรานขา้งใดขา้งหน่ึงของผูป่้วย แลว้ต่อหลอดเลือดของไตใหม่เขา้กบั

หลอดเลือดของผูป่้วยและต่อท่อไตใหม่เขา้ในกระเพาะปัสสาวะของผูป่้วยการปลูกถ่ายไตน้ีใชไ้ตเพียงขา้งเดียวก็

พอโดยไตท่ีน ามาใชป้ลูกถ่ายไดม้าจาก 2 แหล่ง คือ จากผูบ้ริจาคท่ียงัมีชีวิต (living donor) และจากผูบ้ริจาคท่ีมี

ภาวะสมองตาย (deceased donor) โดยในกรณีหลงัผูป่้วยจะตอ้งลงทะเบียนรอรับไตบริจาค (waiting list) ท่ีศูนย์

รับบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.3 ภาพจ าลองการผา่ตดัปลูกถ่ายไต แสดงใหเ้ห็นไตใหม่วางอยูใ่นอุง้เชิงกรานขา้งซา้ยของผูป่้วย(9) 

 

ถา้ร่างกายของผูป่้วยรับไตใหม่ไดดี้และไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ไตท่ีไดรั้บใหม่จะท างานไดดี้แต่

ผูป่้วยตอ้งไดรั้บยากดภูมิตา้นทานตลอดชีวิต และตอ้งอยูใ่นความดูแลของแพทยต์ลอดไป หากขาดยากดภูมิ

ตา้นทาน ร่างกายจะต่อตา้นไตท่ีไดรั้บใหม่ท าใหไ้ตเสียและยงัอาจเปล่ียนอนัตรายถึงชีวิตได ้

 3.4.4 การรักษาแบบองค์รวมชนิดประคับประคอง 

 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยบางรายอายมุาก มีโรคร่วมหลายชนิด คุณภาพชีวิตไม่ดี อายขุยั

คาดการณ์จ ากดั หรือผูป่้วยแสดงเจตจ านงไม่ประสงครั์บการรักษาบ าบดัทดแทนไต การรักษาแบบองคร์วมชนิด

ประคบัประคองก็สามารถเป็นทางเลือกหน่ึง แต่ทั้งน้ีผูป่้วยควรไดรั้บการจดัการดูแลแบบช่วงทา้ยของชีวิตท่ีดี  
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มีการตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งระหวา่งผูป่้วย ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง เพื่อ

วางแผนการักษาใหต้อบสนองต่อเป้าหมายและคุณค่าในชีวิตของผูป่้วยเหมาะสมท่ีสุด 

3.5 การพจิารณาเลือกวิธีการบ าบัดทดแทนไต  

เม่ือแพทยพ์ิจารณาใหผู้ป่้วยโรคไตเร้ือรังเร่ิมตน้การบ าบดัทดแทนไตแลว้ ขั้นต่อไปก็คือการเลือกชนิด 

ของการบ าบดัทดแทนไตท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยแต่ละคน โดยท่ีการปลูกถ่ายไตเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดซ่ึงควรท่ีจะ

พิจารณาเป็นวิธีแรกดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่จากจ านวนผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยประมาณ 70,000 คน 

อตัราการไดรั้บการผา่ตดัปลูกถ่ายไตมีเพียงประมาณ 600-700 รายต่อปีผูป่้วยท่ีเหลือจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

ไดรั้บการรักษาโดยวิธีอ่ืน คือการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม และการลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ือง โดย

วิธีการรักษาทั้งสองวิธีหากใหก้ารรักษาท่ีไดม้าตรฐาน จะใหผ้ลการรักษาท่ีใกลเ้คียงกนั ผูป่้วยแต่ละราย

จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลตนเองและปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งทีมท่ีใหก้ารรักษา ตวัผูป่้วยเองและญาติ ตลอดจน

สิทธิการรักษาของผูป่้วย เพื่อใหผ้ลการรักษาดีท่ีสุดส าหรับผูป่้วยแต่ละราย ส าหรับหลักการเลือกวิธีการบ าบดั

ทดแทนไตท่ีเหมาะสม ในผูป่้วยแต่ละรายไดส้รุปไวใ้นขอ้ท่ี 1 และ 2 

1.  ผูป่้วยท่ีเหมาะส าหรับการลา้งไตทางช่องทอ้งผูป่้วยมีความประสงคท่ี์จะลา้งไตท่ีบา้น  

- บา้นของผูป่้วยอยูไ่กลจากศูนยไ์ตเทียมมาก  

- มีปัญหาทางดา้นเส้นเลือด  

- ไม่สามารถผา่ตดัเตรียมเส้นเลือดท่ีมีประสิทธิภาพได ้

- มีภาวะแทรกซอ้นระหวา่งหรือหลงัจากการฟอกเลือดบ่อย ๆ  

- มีปัญหาดา้นโรคหวัใจ ไม่สามารถรองรับการดึงน ้าปริมาณมากในระยะเวลาสั้น ๆ 

2. ผูป่้วยท่ีเหมาะส าหรับการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 

- ผูป่้วยไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดแ้ละไม่มีผูช่้วยส าหรับการลา้งไตท่ีบา้น 

- บา้นของผูป่้วยอยูใ่กลศู้นยไ์ตเทียม 

- เคยไดรั้บการผา่ตดัช่องทอ้งมาก่อน 

- ปวดหลงัเร้ือรัง 

- มีภาวะไส้เล่ือนออกมาทางผนงัหนา้ทอ้ง 
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4. การปฏิบัติตัวก่อน ระหว่าง และหลงั การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม(10) 

4.1 การปฏิบัติตัวก่อนการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

4.1.1 ควรรับประอาหารให้เรียบร้อยก่อนการฟอกเลือด หากจ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารระหวา่ง

ฟอก ควรงดเวน้อาหารม้ือหนกั และการรับประทานจนอ่ิมเกินไป เพื่อป้องกนั 

ความดนัโลหิตต ่าขณะฟอกเลือด เน่ืองจากเลือดไปเล้ียงบริเวณกระเพาะอาหารและส าไส้มาก 

4.1.2 ควรงดยาความดนัโลหิตก่อนฟอกเลือดทุกคร้ัง เน่ืองจากการรับประทานยาความดนัโลหิต

อาจท าใหผู้ป่้วยเกิดภาวะความดนัโลหิตต ่าได ้แต่บางกรณีท่ีผูป่้วยมีปัญหาความดนัโลหิตสูง

ขณะฟอกเลือด แพทยอ์าจพิจารณาใหรั้บประทานยาลดความดนัโลหิตก่อนมาพบแพทยไ์ด ้

ส่วนยาชนิดอ่ืน ๆ ผูป่้วยสามารถรับประทานไดต้ามปกติ 

4.1.3 ผูป่้วยตอ้งชัง่น ้าหนกัก่อนฟอกเลือดทุกคร้ัง เพื่อใชป้ระเมินการดึงน ้าในการฟอกเลือดแต่ละ

คร้ัง โดยตอ้งตรวจสอบวา่ ไม่มีโทรศพัทมื์อถือ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและส่ิงของท่ีมี

น ้าหนกัมาก ติดตวัขณะชัง่น ้าหนกั ก่อนชัง่ควรรอใหห้นา้จอเคร่ืองชัง่น ้าหนกัเป็น  

0.0 กิโลกรัมก่อน และควรยืนตรงกลางบริเวณเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั ควรยนืน่ิงไม่จบัราว เพราะ

อาจท าใหน้ ้าหนกัท่ีชัง่คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได ้

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 4.1 เคร่ืองชัง่น ้าหนกัส าหรับผูป่้วย 
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4.1.4 ผูป่้วยท่ีใชเ้ส้นฟอกเลือดท่ีแขน ตอ้งท าความสะอาดแขนบริเวณหลอดเลือดท่ีจะแทงเข็ม โดย

การฟอกดว้ยสบู่ผสมน ้ายาฆ่าเช้ือใหส้ะอาดและเช็ดใหแ้หง้ก่อนการฟอกเลือดทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี 4.2 รูปเส้นฟอกเลือด AVF 

 

4.1.5 ผูป่้วยควรแจง้อาการผิดปกติต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการฟอกเลือดคร้ังก่อน จนถึงการฟอกเลือด

คร้ังน้ีใหพ้ยาบาลทราบ เช่น เหน่ือยนอนราบไม่ได ้ไอมีเสมหะสีชมพู มีไข ้ปวดศีรษะ 

คล่ืนไส้อาเจียน เบ่ืออาหาร คนั หรือมีเลือดหยดุยากบริเวณท่ีแทงเขม็ รวมทั้งมีเลือดออก

ผิดปกติ เช่น มีประจ าเดือนออกมาก อาเจียนเป็นเลือดสดหรือสีน ้าตาล อุจจาระมีเลือดสด

หรือสีด า มีเลือดออกตามไรฟัน ควรแจง้ใหแ้พทยแ์ละพยาบาลทราบ เพื่อพิจารณางดยา

ป้องกนัการแขง็ตวัของเลือดในขณะฟอกเลือด  

4.1.6 ถา้มีนดัตรวจรักษาท าหตัถการเพิ่มเติมดา้นอ่ืน ๆ เช่น การตรวจตา การท าฟัน การผา่ตดั ฯลฯ 

ควรแจง้ใหแ้พทยแ์ละพยาบาลหอ้งไตเทียมทราบทุกคร้ังก่อนท าการฟอกเลือด เพื่อพิจารณา

งดยาป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด  

4.1.7 ถา้จ าเป็นตอ้งใชย้าชาชนิดทาควรทาก่อนลงเขม็ 30 นาที ตามค าแนะน าของแพทย ์ผูป่้วยบาง

รายท่ีมีอาการผื่นคนั ควรงดใชย้าทนัทีและแจง้พยาบาลทราบ 
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4.2 การปฏิบัติตัวระหว่างการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

4.2.1 ควรระมดัระวงัและหลีกเล่ียงเวลาขยบัแขนท่ีใชฟ้อกเลือด เพราะอาจท าใหเ้ขม็เล่ือนหลุดท า

ใหผู้ป่้วยเสียเลือดได ้ถา้มีอาการผิดปกติ เช่น รู้สึกกระตุก เจ็บบริเวณท่ีแทงเขม็ ควรแจง้ให้

พยาบาลทราบทนัที เพราะปลายเขม็อาจแทงทะลุออกนอกหลอดเลือด ท าใหมี้เลือดออกใต้

ผิวหนงัได ้ผูป่้วยจะรู้สึกปวด ผิวหนงับริเวณปลายเขม็จะบวม เม่ือกลบับา้นยงัรู้สึกปวด

สามารถประคบดว้ยความเยน็เพื่อลดอาการบวม 
4.2.2 ในขณะฟอกเลือดอาจเกิดภาวะแทรกซอ้นได ้ผูป่้วยควรสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้น แมมี้อาการเพียงเลก็นอ้ย เช่น ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน รู้สึกร้อนหรือหนาวผิดปกติ 

ฯลฯ ควรรีบแจง้แพทยแ์ละพยาบาลทราบทนัที เพื่อจะไดรั้บการรักษาป้องกนัไม่ให้เกิด

อาการรุนแรงตามมา และควรใหค้วามร่วมมือในการวดัความดนัโลหิตทุกชัว่โมง หรืออาจ

วดัถ่ีขึ้นถา้ผูป่้วยมีอาการผิดปกติ 

 
4.3 การปฏิบัติตัวหลงัการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

4.3.1 หลงัฟอกเลือดเสร็จถา้ผูป่้วยมีอาการอ่อนเพลีย หนา้มืด เป็นลม ความดนัโลหิตต ่า ควรแจง้ให้

แพทยแ์ละพยาบาลทราบเพื่อพิจารณาปรับน ้าหนกัแหง้ (dry weight) ของผูป่้วยใหม่ให้

เหมาะสม  

4.3.2 เม่ือเสร็จส้ินการฟอกเลือดพยาบาลจะท าการกดเส้น ดว้ยผา้ก็อซสะอาดจนกวา่เลือดจะหยดุ 

หลงัจากนั้นจะปิดพลาสเตอร์บริเวณแทงเขม็ดว้ยพลาสเตอร์ประมาณ 4-6 ชัว่โมง  ผูป่้วยจึง

สามารถเอาพลาสเตอร์ออกได ้ 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 4.3 รูปเส้นฟอกเลือด AVF หลงัการฟอกเลือด 
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4.3.3 ชัง่น ้าหนกัหลงัการฟอกเลือดทุกคร้ังและลงในแบบบนัทึกน ้าหนกั เพื่อใชป้ระเมินการดึงน ้า

วา่ตรงตามค่าท่ีตั้งไวห้รือไม่  ถา้น ้าหนกัหลงัฟอกเลือดมากกวา่น ้าหนกัตวัแหง้ แสดงวา่ผูป่้วย

ยงัมีน ้าเหลือคา้งกลบัไป ผูป่้วยตอ้งจ ากดัปริมาณน ้าด่ืมในวนัถดัไปก่อนจะมาฟอกเลือดคร้ัง

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.4 แบบบนัทึกน ้าหนกัก่อนและหลงัฟอกเลือด 

 

4.3.4 ควรระมดัระวงัการกระทบกระแทกแรงๆ และการถูกของมีคม โดยเฉพาะบริเวณเส้นเลือดท่ี

ใชฟ้อกเลือดเพราะจะท าใหเ้ลือดออกมาก และอาจมีผลตกคา้งของสารป้องกนัการแข็งตวั

ของเลือดในขณะฟอก ท าใหเ้ลือดหยดุยากและเขียวช ้าบริเวณท่ีถูกกระแทกได ้ 

4.3.5 ผูป่้วยตอ้งบริหารเส้นฟอกเลือดโดยการบีบและคลายมือเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง โดยควรบริหารหลงัการฟอกเลือด 1 วนั ไม่ควรบริหารเส้นหรือยกของท่ีตอ้งออก

แรงแขนมากหลงัฟอกเลือดวนัแรก เพราะอาจท าใหเ้ลือดออกบริเวณรูเขม็ได้ 
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5. การสังเกตอาการผิดปกติท่ีอาจเกดิขึน้ขณะอยู่ท่ีบ้านและการปฏิบัติตัว(11-13) 

5.1 การสังเกตอาการผิดปกติขณะอยู่ท่ีบ้าน เม่ือพบอาการผิดปกติดงัต่อไปน้ี ควรรีบน าผูป่้วยส่ง

โรงพยาบาลใกลบ้า้นเพื่อตรวจรักษาอยา่งทนัที 

5.1.1 อาการอ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย เป็นลมหนา้มืดง่าย เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ผูป่้วยมีความดนั

โลหิตต ่า ผูป่้วยมีภาวะขาดน ้า การรับประทานยาความดนัท่ีไม่เหมาะสม ขนาดยามากเกิน

ความจ าเป็น หรือมีโรคหัวใจ                                                                                                                                                  

5.1.2 อาการแขนขาชา หรือไม่มีแรง อาจเป็นโรคระบบประสาทและสมอง เช่น เส้นโลหิตใน

สมองแตก ตีบ หรืออุดตนั 

5.1.3 ภาวะน ้าท่วมปอด เกิดจากมีน ้ าส่วนเกินคัง่ท่ีปอด จะมีอาการเหน่ือยหอบ ไอ นอนราบไม่ได ้

ถา้มีอาการมาก ๆ จะไอจนถึงขั้นมีเสมหะฟองสีชมพู เหน่ือยหอบมากจนถึงขั้นท าใหเ้กิด

หวัใจลม้เหลว และเสียชีวิตได ้ 

5.1.4 อาการชกัเกร็งหรือหมดสติ อาจเป็นโรคปัจจุบนัของสมองหรือหวัใจ  

5.1.5 อาการเจ็บหนา้อก ร้าวไปท่ีกรามแขนซา้ยหรือหลงัอาจเป็นภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัได ้ 

5.1.6 อาการใจสั่น ชีพจรเตน้ผิดปกติ อาจเกิดจากอาการของโพแทสเซียมในเลือดสูงได ้

 

5.2 ค าแนะน าการปฏิบัติตัวขณะอยู่บ้าน 

5.2.1 หลงัฟอกเลือดถา้ผูป่้วยมีอาการอ่อนเพลีย หนา้มืดเป็นลม ความดนัโลหิตต ่า ควรแจง้ให้

แพทยแ์ละพยาบาลทราบเพื่อพิจารณาปรับน ้าหนกัแหง้ (dry weight) ของผูป่้วยใหเ้หมาะสม                                                              

5.2.2 ถา้มีเลือดซึมบริเวณแผลหลงักลบัจากหอ้งไตเทียมใหใ้ช้ ผา้ก็อช หรือ ผา้สะอาด กดต่อ

ประมาณ 30 นาที ปกติเลือดจะหยดุไดเ้อง ถา้ไม่หยดุหรือมีเลือดออกมากควรรีบมา

โรงพยาบาลทนัที                                                                                                                                                                                                      

5.2.3 ควรชัง่น ้าหนกัตวัทุกวนั ผูป่้วยควรมีน ้าหนกัตวัเพิ่มไม่เกินวนัละ 0.5-1 กิโลกรัม ถา้น ้าหนกั

ขึ้นมากแสดงวา่ผูป่้วยด่ืมน ้ามากเกินไปตอ้งลดปริมาณน ้าด่ืมลงและอาหารรสเคม็เพื่อป้องกนั

อนัตราย เช่น ภาวะน ้าท่วมปอด และหวัใจวายได ้                                                                                                                                                                                          
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5.2.4 ควรวดัความดนัโลหิตทุกวนัเพราะการวดัความดนัโลหิตเฉพาะในวนัท่ีมาฟอกเลือดเพียงวนั

เดียวไม่เพียงพอเน่ืองจากในวนัฟอกเลือดนั้นผูป่้วยมกังดยาลดความดนัโลหิตก่อนมาฟอก

เลือดและในขณะท่ีฟอกเลือดความดนัโลหิตจะมีการเปล่ียนแปลงท าใหไ้ม่สามารถใชค้่าท่ีวดั

แทนค่าความดนัโลหิตวนัอ่ืนๆไดแ้ละควรวดัทั้งเชา้และเยน็ 

5.2.5 ผูป่้วยสามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆไดต้ามปกติและควรออกก าลงักายสม ่าเสมอโดยให้

เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของแต่ละคน ถา้รู้สึกเหน่ือยมากหรือใจสั่นให้หยดุทนัที                                                                                                                                                                                                                                       

5.2.6 ผูป่้วยควรรู้จกัช่ือยาและชนิดของยาทุกประเภทท่ีรับประทานอยูร่วมทั้งวิธีรับประทานยา 

เช่นควรรับประทานยาลดความดนัโลหิตใหต้รงเวลา รับประทานยาช่วยลดระดบัฟอสเฟต

พร้อมอาหารและผูป่้วยไม่ควรปรับขนาดหรือซ้ือยารับประทานเอง ควรปฏิบติัตวัตาม

ค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด                                                                                                    
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6. การดูแลเส้นฟอกเลือดท่ีใช้ในการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม(8,14,15) 

6.1 ชนิดของเส้นฟอกเลือด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

6.1.1 เส้นฟอกเลือดชนิดใชง้านชัว่คราว ไดแ้ก่ Double lumen catheter และ Perm catheter 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 6.1 เส้นฟอกเลือดชนิดใชง้านชัว่คราว  

(A: รูปเส้นฟอกเลือด Double lumen catheter, B: Perm catheter) 

 

6.1.2 เส้นฟอกเลือดชนิดชนิดถาวร ไดแ้ก่ AVF และ AVG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 6.2 เส้นฟอกเลือดชนิดชนิดถาวร 

(A: รูปเส้นฟอกเลือด AVF, B: รูปเส้นฟอกเลือด AVG) 
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6.2  แนวทางการปฏิบติัการดูแลเส้นฟอกเลือด 

6.2.1 แนวทางการปฏิบติัการดูแลเส้นฟอกเลือดชนิดใชง้านชัว่คราว 

- รักษาความสะอาด ไม่แกะเกาบริเวณแผลท่ีปิดไว ้

- ไม่ใส่เส้ือสวมศีรษะ ควรใส่เส้ือผา่หนา้ (กรณีใส่เส้นฟอกเลือดท่ีคอ) 

- ระวงัน ้าไม่ใหเ้ปียกแผล หากเกิดการเปียกน ้า ใหไ้ปเปล่ียนแผลภายนอกท่ี

คลินิก หรือโรงพยาบาลท่ีอยูใ่กลบ้า้นทนัที 

- หากมีอาการปวดบริเวณสายและมีไข ้ตอ้งรีบไปพบแพทยท์นัที 

- เส้นฟอกเลือดท่ีขาหนีบ หา้มผูป่้วยงอขาขา้งท่ีมีเส้นฟอกเลือด 

 

6.2.2  แนวทางการปฏิบติัการดูแลเส้นฟอกเลือดชนิดถาวร 

- กรณีท่ีเป็น AVF ควรเตรียมก่อนการฟอกเลือดอยา่งนอ้ย 6 เดือน เพื่อให ้AVF 

โตสมบูรณ์ก่อนการใชง้าน 

- กรณีท่ีเป็น AVG ควรเตรียมก่อนการฟอกเลือดอยา่งนอ้ย 3 – 6 สัปดาห์เพื่อให้

อาการบวมหลงัผา่ตดัลดลง พร้อมท่ีจะลงเขม็ไดง้่าย 

 

6.3 การใหค้  าแนะน าการปฏิบติัตวัหลงัการผา่ตดัหลอดเลือด   

6.3.1 ระวงัไม่ใหน้ ้าเปียกแผล 

6.3.2 ยกแขนสูงกวา่ระดบัหวัใจ เพื่อลดอาการบวม หา้มนอนทบัแขน 

6.3.3 แนะน าใหผู้ป่้วยบริหารเส้นเลือดทนัที เม่ือไม่มีอาการปวดแผล 

6.3.4 หา้มยกของหนกั ใส่เคร่ืองประดบั หรือเส้ือรัดแขน 

6.3.5 หา้มวดัความดนัโลหิต หา้มเจาะเลือด และใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดในแขนขา้งท่ีมี

เส้นฟอกเลือด 

6.3.6 แนะน าใหผู้ป่้วยคล าหาความสั่นสะเทือน (thrill) และใชแ้ขนแนบหูเพื่อฟังเสียงฟู่  

(bruit) อยา่งสม ่าเสมอ และทุกคร้ังท่ีรู้สึกมีอาการวิงเวียนศีรษะ ความดนัโลหิตต ่า  

หากพบวา่ผิดปกติหรือคล าหาความสั่นสะเทือน (thrill) ไม่ไดใ้หรี้บไปพบแพทยท์นัที 
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6.3.7 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดซึม บวมมากขึ้น หรือชาปลายน้ิวมือขา้งท่ีผา่ตดัใหรี้บ

ไปพบแพทยท์นัที 

6.4 การใหค้  าแนะน าการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัการฟอกเลือด 

6.4.1 ท าความสะอาดแขนทุกวนั และทุกคร้ังก่อนฟอกเลือด 

6.4.2 ขณะท าการฟอกเลือด ถา้จ าเป็นตอ้งขยบัแขนขา้งท่ีแทงเข็มตอ้งระมดัระวงั เพราะอาจ

ท าใหเ้ส้นเลือดแตกได ้

6.4.3 ถา้มีอาการปวดผิดปกติขณะท าการฟอกเลือด ใหแ้จง้พยาบาลทนัที 

6.4.4 เม่ือกลบัถึงบา้น และพบความผิดปกติ เช่น เลือดซึมท่ีรูเข็ม คล าหาความสั่นสะเทือน 

(thrill) และฟังเสียงฟู่  (bruit)ไดเ้บาลง แขนบวม ปวดมากขึ้น หรือมีการอกัเสบ บวม 

แดง บริเวณเส้นให้รีบมาพบแพทยท์นัที 
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7. อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม(16-18) 

ผูป่้วยท่ีไดรั้บการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมควรไดรั้บสารอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ร่างกาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะทุพโภชนาการ ซ่ึงภาวะทุพโภชนาการนั้น มีความสัมพนัธ์หรือเป็นปัจจยั

เส่ียงต่อการเสียชีวิต การติดเช้ือ โรคหวัใจและหลอดเลือดรวมถึงภาวะน ้าท่วมปอด การเขา้รับการรักษาตวัใน

โรงพยาบาล ตลอดจนการใชง้านเส้นเลือดส าหรับฟอกเลือด ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 5 หมู่ ไดด้งัน้ี 

 

7.1 หมู่เน้ือสัตว์  

เป็นอาหารท่ีให้โปรตีนเป็นหลกัช่วยในการเสริมสร้างเน้ือเยือ่และกลา้มเน้ือช่วยใหร่้างกาย

มีโครงสร้างท่ีแขง็แรง มีภูมิตา้นทานโรค ซ่ึงโปรตีนท่ีผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังควรไดรั้บอยูท่ี่  

1.1-1.2 กรัม/กก./วนั ผูป่้วยควรไดรั้บควรเป็นโปรตีนท่ีมีคุณภาพสูง ได้แก่ เน้ือสัตว ์และ ไข่ขาว 

หรือเน้ือปลา ซ่ึงเน้ือสัตว ์1 ส่วน (30 กรัม) ใหโ้ปรตีน 7 กรัม พลงังานประมาณ 70 กิโลแคลอรี ควร

หลีกเล่ียง เน้ือสัตวท่ี์มีไขมนัมากเช่น ไข่แดง เคร่ืองในสัตว ์ขาหมู และอาหารแปรรูปเน่ืองจากมี

ฟอสฟอรัสสูง 

 

 

 

เน้ือหมูหัน่ 2 ชอ้นโต๊ะ         ปลาทู ½ ตวักลาง หรือ 1 ตวัเลก็      ไข่ทั้งฟอง 1 ฟอง หรือ ไข่ขาว 2 ฟอง 

 

 

 

 

เน้ือปลาสุก 1 ช้ิน (2x2 ½ น้ิว)              กุง้ 4-5 ตวั                               สะโพกไก่ ½ ช้ิน 

 

รูปภาพท่ี 7.1 รูปหมู่เน้ือสัตว์(19)  
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7.2 หมู่แป้งและน ้าตาล 

ขา้วและแป้ง เป็นอาหารท่ีให้พลงังานแก่ร่างกาย เป็นอาหารท่ีใหส้ารอาหาร

คาร์โบไฮเดรตเป็นหลกั ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บให้เพียงพอ เพื่อใชใ้นการ

ท างานของอวยัวะภายใน และการท ากิจกรรมภายนอกร่างกาย หรือการท างานในกิจวตัร

ประจ าวนั ไดแ้ก่ ขา้ว ก๋วยเต๋ียว ขนมปัง บะหม่ี ขา้วโพด เผือกและมนั ควรไดรั้บม้ือละ 2-3 

ทพัพีเลก็ หรือขา้วเหนียวน่ึง ½ ทพัพี หรือ ขนมปังขาว 2-3 แผน่ควรหลีกเล่ียงอาหารหรือขนม

รสหวานจดัรวมถึง ชา กาแฟ น ้าอดัลมและช็อคโกแลต เป็นตน้ เน่ืองจากมีฟอสฟอรัสสูง 

 

 

 

 

      ขา้วสวย 2-3 ทพัพีเลก็หรือ 1 ทพัพีใหญ่     ขนมปังขาว 2-3 แผน่         ขา้วเหนียวน่ึง ½ ทพัพี 

 

รูปภาพท่ี 7.2 รูปหมู่แป้งและน ้าตาล(19) 

 

7.3 หมู่ผักและผลไม้  

ผกัและผลไม ้มีวิตามินซี เกลือแร่ ใยอาหาร และมีน ้าตาล จึงเป็นแหล่งพลงังาน

อนัหน่ึงและมีใยอาหาร ป้องกนัทอ้งผกู แต่ผกัและผลไมมี้โปแตสเซียมสูงจึงไม่เหมาะกบัผูป่้วย

ท่ีรักษาการฟอกเลือดดว้ยไตเทียม ซ่ึงมีปัญหาการคัง่ของโปแตสเซียมในเลือด จึงมกัถูกงดหรือ

จ ากดัผกัและผลไม ้ตามความจริงแลว้ผูป่้วยสามารถกินผกัและผลไมไ้ด ้แต่ควรเลือกกินผกัและ

ผลไมท่ี้มีโปแตสเซียมนอ้ย ประมาณวนัละ 1 คร้ัง ผกั 1 ส่วนใหโ้ปรตีน 1 กรัม ใหพ้ลงังาน

ทั้งหมด 25 กิโลแคลลอร่ี 
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7.3.1 ผักท่ีรับประทานได้ เลือกกินผกัดิบไดม้ื้อละ 1 ถว้ยตวงหรือผกัสุก ½ ถว้ยตวง ผกั 1 ส่วน

ใหโ้ปรตีน 1 กรัม ใหพ้ลงังานทั้งหมด 25 กิโลแคลอร่ี       

- แตงกวา แตงร้าน มะระ ฟักเขียว บวบ มะเขือยาว มะเขือเปราะ  

- ถัว่แขก หอมใหญ่ แหว้ กะหล ่าปลี 

- ถัว่ฝักยาว พริกหวาน ผกัหวาน 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7.3  ผกัท่ีผูป่้วยโรคไตรับประทานได้(20) 

 

7.3.2 ผักท่ีควรหลกีเลี่ยง   

- เห็ด หน่อไมฝ้ร่ัง บรอคโคล่ี ดอกกะหล ่า แครอท ใบผกักวางตุง้  

- แขนงกะหล ่า ผกัโขม ผกับุง้ ผกักาดขาว ใบผกัคะนา้ 

- มนัเทศ ใบแค ยอดฟักแมว้ ใบคื้นช่าย ผกัต าลึง 

- มนัฝร่ัง น ้ามะเขือเทศ น ้าแครอท อโวคาโด 

หมายเหตุ : ผกัถา้น าไปตม้ เทน ้าทิ้ง จะลดปริมาณโปแตสเซียมลง  

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7.4  ผกัท่ีผูป่้วยโรคไตควรหลีกเล่ียง(20) 
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7.3.3 ผลไม้ท่ีรับประทานได้ ไม่ควรรับประทานเกินก าหนด 1 ชนิด วนัละ 1 คร้ัง ไดแ้ก่ 

- แอปเป้ิล ½ ผลกลาง, องุ่น 8-10 ผล 

- สัปปะรด 8 ช้ินค า, แตงโม 10 ช้ินค า 

- ชมพู่ 2 ผล, สตรอเบอร่ี 6-8 ผล, เชอร่ี 6-8 ผล 

- ลองกอง 6 ผล, มงัคุด 3 ผล, เงาะ 4 ผล, พุทรา 2 ผลใหญ่ 

- น ้าองุ่น ½ ถว้ย, น ้าแอปเป้ิล ½ ถว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7.5 ผลไมท่ี้ผูป่้วยโรคไตรับประทานได้(21) 

 

7.3.4 ผลไม้ท่ีควรงด  

- กลว้ยทุกชนิด กลว้ยตาก ขนุน ทุเรียน ฝร่ัง 

- กระทอ้น นอ้ยหน่า ลูกพลบั แคนตาลูป ล าไย ลูกเกด 

- มะม่วงสุก มะละกอสุก มะปราง มะเฟือง มะขามหวาน 

- แอปปริคอท พีช ลูกพรุน กีวี อินทผาลมั 

- น ้าส้ม น ้าพร้าว น ้าแครอท น ้ าผลไม ้ 

- ผลไมห้มกัดองทุกชนิด 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7.6 ผลไมท่ี้ผูป่้วยโรคไตควรงด(21) 

 

7.4 หมู่ไขมัน  

ไขมนั เป็นสารอาหารท่ีใหพ้ลงังานเป็นหลกั ไขมนัมีทั้งในพืชและสัตว ์ผูป่้วยไตเร้ือรัง

ควรไดรั้บไขมนัในปริมาณท่ีพอเหมาะ โดยเฉพาะจากน ้ามนัพืชควรเลือกชนิดของน ้ามนัพืชให้

เหมาะสม เพื่อป้องกนัภาวะไขมนัในเลือดสูง ท าใหมี้ความเส่ียงต่อการเกิดโรคของหลอดเลือด

หวัใจสูง ควรไดรั้บพลงังานจากไขมนั ร้อยละ 25-35 จากพลงังานทั้งหมด แบ่งเป็น 

7.4.1 ไขมนัอ่ิมตวั เป็นไขมนัท่ีไม่ดีต่อร่างกาย มีมากในไขมนัสัตว ์จะไปเพิ่มระดบั

โคเลสเตอรอลในเลือด 2.7 มก./ดล. ท าใหเ้พิ่มความความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดแขง็ 

ชนิดของอาหารท่ีมีไขมนัประเภทน้ี ไดแ้ก่ เนย ครีม ครีมชีส น ้ามนัหมู หมูกรอบ หมูหัน 

หมูสามชั้น ไขมนัสัตวติ์ดหนงั น ้ามนัมะพร้าว และกะทิ 

7.4.2 ไขมนัไม่อ่ิมตวั เป็นไขมนัท่ีใหพ้ลงังานและมีคุณค่าทางสารอาหาร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด

ระดบัไขมนัในเลือดสูง แบ่งเป็น  
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7.4.2.1 กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัต าแหน่งเดียว มีมากใน น ้ามนัมะกอก น ้ามนัร าขา้ว น ้ามนั 

ถัว่ลิสง และน ้ามนัคาโนล่า น ้ ามนัเหล่าน้ีช่วยในการลดระดบัโคเลสเตอรอลและ

ไขมนัเลว (LDL)ในเลือด และเพิ่ม ไขมนัดี (HDL) 

7.4.2.2 กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่ง พบใน น ้ามนัถัว่เหลือง น ้ามนัขา้วโพด 

น ้ามนัเมลด็ทานตะวนั และน ้ ามนัดอกค าฝอย  

7.4.3 ไขมนัทรานส์ เป็นน ้ามนัพืชท่ีผา่นกระบวนการแปลงสถานะทางเคมี ไดแ้ก่ มาการีนและ

เนยขาว ท่ีใชใ้นการท าคุกก้ี ขนมอบต่างๆ เป็นไขมนัท่ีเพิ่มระดบัโคเลสเตอรอลและ 

ไขมนัเลว (LDL) ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7.7 ชนิดของไขมนั(22) 
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7.5 น ้า  

นอกเหนือจากการไดรั้บน ้าจากการด่ืมและจากอาหารแลว้ ร่างกายยงัไดรั้บน ้าเพิ่มจาก

กระบวนการเผาผลาญในร่างกาย โดยเฉล่ีย 200-300 มล./วนั ร่างกายจะสูญเสียทางปัสสาวะ 

เหง่ือ อุจจาระ ลมหายใจ ซ่ึงในผูป่้วยไตวายเร้ือรัง ยงัตอ้งรักษาปัสสาวะ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อ

คุณภาพชีวิตผูป่้วย ในผูป่้วยท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม แนะน าให้ด่ืมน ้าปริมาณ 500 – 800 

มิลลิลิตร รวมกบัปริมาณปัสสาวะ 

 

นอกจากอาหาร 5 หมู่แลว้ ยงัมีโซเดียมท่ีส่งผลต่อผูป่้วยไตวายเร้ือรังท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม ท า

ใหค้วามดนัโลหิตสูงและน ้าในร่างกายเกิน จึงตอ้งมีการก าหนดปริมาณของโซเดียมท่ีจะรับประทานให้

พอเหมาะ ควรบริโภคไม่เกิน 3 ชอ้นชาต่อวนั ในกรณีท่ีผูป่้วยมีความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมล าบาก บวม หรือการ

ท างานของหวัใจไม่ปกติ รวมทั้งผูป่้วยท่ีมีน ้าหนกัเพิ่มขึ้นในช่วงห่างของการฟอกเลือด ควรจ ากดัเกลือใหน้อ้ย

กวา่น้ี 

อาหารหรือผลิตภณัฑท่ี์มีโซเดียมมาก ไดแ้ก่  

1. น ้าจ้ิม, ซอสและเคร่ืองปรุงรส ซีอ้ิว ซอส ปรุงรส ซอสถัว่เหลือง ซอสแมกก้ี ซอสหอยนางรม 

เตา้เจ้ียว ซอสพริก ซอสเปร้ียว ซอสมะเขือเทศ ซุปกอ้น ซุปผง ผงปรุงรส เป็นตน้ 

2. อาหารหมกัดอง เนยแขง็ ไข่เคม็ กะปิ เตา้หูย้ี้ แหนม แฮม เบคอน ผกัดอง หอยดอง ไส้กรอกอีสาน 

ปลาร้า ปลาเคม็ ปลาเจ่า ปลาจ่อม ผลไมด้อง เป็นตน้ 

3. อาหารส าเร็จรูป หรือ ของวา่ง เช่น อาหารก่ึงส าเร็จรูปต่างๆ อาหารแช่แขง็ ขนมกรุบกรอบ เป็นตน้ 

4. เน้ือสัตวป์รุงรสหรือแปรรูป ไส้กรอก กุนเชียง หมูหยอง หมูยอ หมูแผ่น เน้ือแดดเดียว เป็นตน้ 
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  รูปภาพท่ี 7.8 ตวัอยา่งอาหารโซเดียมสูง(23) 

 

นอกจากน้ีผูป่้วยควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีฟอสฟอรัสสูงซ่ึงจะท าให้ร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมใน

กระดูกมาจบัฟอสฟอรัส ท าใหเ้กิดโรคกระดูกพรุนไดง้่าย หากแคลเซียมกบัฟอสฟอรัสจบัตวักนัเป็นกอ้น

มากขึ้น อาจไปเกาะผนงัหลอดเลือด ท าใหผ้นงัหลอดเลือดแดงตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดการอุดตนัได้

อาหารท่ีมีฟอสฟอรัสสูง ไดแ้ก่ เนยแขง็  โยเกิร์ต ไอศครีม เน้ือสัตวติ์ดกระดูก ไข่แดง อาหารแปรรูปและ

อาหารก่ึงส าเร็จรูป รวมถึง ชา กาแฟ น ้าอดัลมและช็อคโกแลต เป็นตน้ 
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8. การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตวายท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม(24-25) 

ส่วนใหญ่ผูป่้วยไตวายท่ีไดรั้บการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมตอ้งรับประทานยาหลายชนิด 

อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น ผูป่้วยจึงควรทราบขอ้บ่งใชห้รือประโยชน์ของยาแต่ละชนิด   วิธีการใชย้าท่ีถูกตอ้ง  

การเก็บรักษายา ขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ของการใชย้า รวมถึงอาการไม่พึงประสงคข์องยาท่ีอาจเกิดขึ้นไดบ้่อย การท่ี

ใหผู้ป่้วยไดท้ราบถึงอาการไม่พึงประสงคข์องยาท่ีอาจเกิดขึ้นไดน้ั้น ไม่ไดมี้วตัถุประสงคใ์หผู้ป่้วยรู้สึกกลวัวา่จะ

ไดรั้บผลขา้งเคียงจากยาจนไม่กลา้รับประทานยาแต่เพื่อใหผู้ป่้วยสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและแจง้ให้

แพทย ์เภสัชกรและพยาบาลในหอ้งไตเทียมทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาวา่อาการดงักล่าวเกิดจากยาหรือไม่  

พร้อมทั้งหาแนวทางแกไ้ขต่อไป อยา่งไรก็ตาม ผูป่้วยอาจมีความผิดปกติอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดไ้ม่บ่อย ซ่ึงไม่ไดร้ะบุ

ในท่ีน่ี ซ่ึงผูป่้วยก็ควรแจง้ให้ทราบเช่นกนั  

นอกจากน้ีการไดรั้บยาหลายชนิดร่วมกนัอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกนัของยาเกิดขึ้น การทราบถึงปฏิกิริยาต่อ

กนัของยาท่ีอาจเกิดขึ้นก็เพื่อใหส้ามารถหลีกเล่ียงการใชย้าร่วมกนั หรือหากจ าเป็นตอ้งใชย้าร่วมกนัก็ใหติ้ดตาม

หรือเฝ้าระวงัผลท่ีอาจเกิดขึ้น ความร่วมมือในการรับประทานยาและปฏิบติัตวัตามท่ีแนะน าเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่ง

ยิง่ผูป่้วยจึงควรมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาและติดตามผลการรักษาของตนเองเพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด

และไดรั้บผลเสียนอ้ยท่ีสุดจากการใชย้า การใหร้ายละเอียดของยาจะแบ่งตามกลุ่มยาเพื่อใหง้่ายต่อการเขา้ใจตาม

ตาราง ดงัน้ี 
 

กลุ่มยา ช่ือยา วิธีการใช้ยา ผลข้างเคียง ข้อควรระวัง 

ยารักษาภาวะซีด 
 
 
 

อิริโธรพอยอีติน 
(Erythropoietin) 

ฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงัหรือ
เขา้เส้นเลือด 

ความดนัโลหิตสูง หากเลือดขน้มาก
เกินไป มีความเส่ียง
ท่ีอาจท าใหเ้ส้นเลือด
ท่ีใชฟ้อกอุดตนัได ้

ธาตุเหลก็ 
(รับประทาน) 
 

รับประทานหลงัอาหาร  คล่ืนไส้ทอ้งเสีย 
หรือทอ้งผกู 

ท าใหมี้อุจจาระเป็น
สีด า 

โฟลิกแอซิด  
(Folic acid) 
 

รับประทานหลงัอาหาร - - 
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กลุ่มยา ช่ือยา วิธีการใช้ยา ผลข้างเคียง ข้อควรระวัง 

ยารักษา 
ความเป็นกรด 

โซดามินท ์
(Sodamint 
/Sodium 
bicarbonate) 

รับประทานหลงัอาหาร ทอ้งอืด - 

ยาลดระดับ
โพแทสเซียม 

คาลิเมท 
(Kalimate) 

รับประทานหลงัอาหาร ทอ้งผกู ไม่ละลายยาในน ้า
ผลไม ้

ยาลดฟอสเฟต แคลเซียมคาร์บอเนต 
(Calcium carbonate) 

รับประทานพร้อม
อาหาร(เคี้ยว) 

ทอ้งผกู - 

อะลูมิเนียม 
ไฮดรอกไซด ์
 (Aluminium 
hydroxide) 

รับประทานพร้อม
อาหาร 

ระดบัอะลูมิเนียม
ในเลือดสูงขึ้นหาก
ใชป้ริมาณมาก
และติดต่อกนันาน 

ภาวะซีดจาก
อะลูมิเนียมสูง 

ยาลดระดับ 
พาราไทรอยด์ 

วิตามินดี 
(vitamin D) 

รับประทานวนัฟอก
เลือด 

- ระดบัฟอสเฟตและ
แคลเซียมในเลือดสูง 

ยาขับปัสสาวะ ลาซิก 
(Lasix/Furosemide) 

รับประทานหลงัอาหาร อ่อนเพลีย การไดย้นิลดลง 

ยาลดความดัน
โลหิต 

อีนาลาพริล 
(Enalapril) 

รับประทานหลงัอาหาร ไอ ระดบัโพแทสเซียม
ในเลือดสูง 

- ไมคาดีส  
(Micardis/ 
Telmisartan) 
- ไดโอแวน 
(Diovan /valsartan) 
- อะโพลเวล 
(Aprovel/ 
Irbesartan ) 
- โคซาร์ 
(Cozaar/Losartan) 

รับประทานหลงัอาหาร ระดบั
โพแทสเซียมใน
เลือดสูง 

- 
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กลุ่มยา ช่ือยา วิธีการใช้ยา ผลข้างเคียง ข้อควรระวัง 

ยาลดความดัน
โลหิต (ต่อ) 

- แอมโลดิปีน 
(Amlodipine)  
- เฟโลดิปีน 
(Felodipine) 
- อาดาแลค (Adalat) 
- มาดิพอด
(Madiplot/ 
Manidipine) 

รับประทานหลงัอาหาร ขาบวม - 

- เมโทโปรลอล 
(Metoprolol) 
- อะทีโนลอล 
(Atenolol) 
- พรีโนลอล 
(Prenolol) 

รับประทานหลงัอาหาร - หวัใจเตน้ชา้ลง 

- มินิเพรส 
(Minipress) 
- คาร์ดูรา (Cardura) 
- ด็อกซาโซซิน 
(Doxazosin) 

รับประทานหลงัอาหาร - หนา้มืดหากลุกขึ้น
อยา่งรวดเร็ว 

- อะพรีโซลีน 
(Apressoline) 
- ไฮดราลาซีน 
Hydralazine) 

รับประทานหลงัอาหาร ใจสั่น - 

- ไมน็อกซิดิล 
(minoxidil) 

รับประทานหลงัอาหาร ขนเพิ่มมากทัว่
ร่างกาย 

- 

ยาเบาหวาน - อินซูลิน (Insulin) ฉีดก่อนรับประทาน
อาหาร 

- น ้าตาลในเลือดต ่า 
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ค าแนะน าการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 

1. ผูป่้วยควรทราบช่ือยา และศึกษาขอ้บ่งใช ้วิธีการใชย้าท่ีไดรั้บ ในกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการเจ็บป่วยไม่

สบาย และไปรักษาท่ีสถานพยาบาลอ่ืน ๆ ควรแจง้ใหแ้พทย ์เภสัชกรหรือพยาบาลท่ีปฏิบติังานทราบ วา่ก าลงั

รับประทานยาอะไรอยูบ่า้งและใชข้นาดเท่าไร 

2. ไม่ควรใชย้า วิตามินหรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเองโดย ท่ีไม่ไดรั้บค าแนะน าจากแพทย ์หรือเภสัชกร 

เน่ืองจากอาจท าให้เกิดปฏิกิริยากบัยาท่ีผูป่้วยไดรั้บ หรืออาจเกิดการสะสมของสารต่าง ๆ จนก่อใหเ้กิดอนัตราย

ต่อร่างกายได ้

3. หากผูป่้วยไม่สามารถรับประทานยาในขนาดยาท่ีแนะน าได ้เน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม ควรแจง้ให้

แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเสมอ ไม่ควรปรับเปล่ียนขนาดยาเอง เพื่อป้องกนัการสับสนในการประเมิน ผลการใช้

ยา 

4. สังเกตตนเองทุกคร้ังหลงัการปรับเปล่ียนยาหรือขนาดของยา หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น ท่ีสงสัยวา่

อาจสัมพนัธ์กบัการใชย้า ใหแ้จง้แพทย ์เภสัชกรหรือพยาบาลท่ีปฏิบติังานในหอ้งไตเทียม ทราบทุกคร้ัง และหาก

มีผลสรุปวา่ยาใดก็ตามท่ีผูป่้วยไดรั้บท าใหเ้กิด อาการไม่พึงประสงค ์หรือผลเสียกบัผูป่้วย ผูป่้วยควรจ าช่ือยาหรือ

บนัทึกช่ือยาพร้อมความผิดปกติเหล่านั้นเพื่อป้องกนัไม่ให้ไดรั้บยานั้นซ ้าอีก 

5. ตรวจตามนดักบัแพทยส์ม ่าเสมอ เพื่อดูผลเลือด ความเพียงพอในการฟอกเลือด และประเมิน

ภาวะแทรกซอ้น เป็นระยะ 

5. หากมีขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบัยาท่ีใช ้อาทิ เหตุผลของการปรับเปล่ียนแผนการใช้ยา การติดตามผลการ

ใชย้า หรืออาการไม่พึงประสงคใ์ดท่ีพบไดบ้่อย ๆ จากการใชย้า สามารถสอบถามไดจ้ากแพทยแ์ละเภสัชกร 
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