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ผลของไตวาย

จะเกิดอาการที่เกิดจากการเสียหน้าที่ต่างๆของไต เช่น
 เสียหน้าที่ในการขับน า้ จะท าให้มีปัสสาวะออกน้อยลง  บวม  

เหน่ือยหอบ นอนราบไม่ได้

 เสียหน้าที่ในการขับของเสีย เสียสมดุลกรดด่าง และเกลือแร่ ท า
ให้มีอาการ  เบื่ออาหาร คล่ืนไส้อาเจียน  เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ  
คันตามผิวหนัง  มีภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก มีอาการกระตุกของ
แขนขา ซึม ชัก หมดสติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจหยุดเต้น 
และเสียชีวิตได้  

 เสียหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน ท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง และ 
กระดูกบาง



ท าไมต้องรับการบ าบดัทดแทนไต 

 เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรคไตการรักษาแบบ
ประคับประคองโดยการคุมอาหารร่วมกับยาเพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถท าให้ผู้ป่วยด ารงชีวิตอยู่ได้ จึงจ าเป็นต้องรับการบ าบัด
ทดแทนไต 



การรักษาโดยการทดแทนการท างานของไต

การฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียม

การล้างไต (ฟอกเลือด)
ทางช่องท้อง

การปลกูถ่ายไต



ฟอกเลือดหรือล้างไตแล้ว
จะช่วยอะไรผู้ป่วยได้บ้าง ?
 อาการบวม หอบ เหน่ือย นอนราบไม่ได้ มักดีขึน้อย่างรวดเร็ว เห็น

ได้ภายใน 1 - 2 วัน

 แต่ อาการอันเก่ียวข้องกับระบบประสาท ได้แก่ มึนงง สับสน ไม่รู้
สติ กระตุก รวมทัง้อาการของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน เบื่ออาหารมักดีขึน้ แต่อาจใช้เวลาอีก 3 - 4 วัน จึง
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

 ความดันโลหิตที่สูงอยู่ ก่อน มักลดลงและควบคุมได้ดีขึน้ 

 แต่การฟอกเลือดมิได้มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดโดยตรง ดังนัน้ 
ผู้ป่วยอาจจ าเป็น ต้องได้รับการให้เลือด หรือฉีดฮอร์โมนเออริโธร-
พอยอิติน เพื่อกระตุ้นไขกระดูก ให้สร้างเม็ดเลือดแดงให้มากขึน้



หลักการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม



กลไกของการฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียม

เลือด

น า้ยาล้างฟอกก
เลือด

ของเสีย

เม็ดเลือด



ชนิดของหลอดเลือดพเิศษ
1.การตดัต่อหลอดเลือด 2.การต่อด้วยหลอดเลือดเทียม 3.สายสวนหลอดเลือดด า

1 2 3

ระยะเวลารอ 2-3 เดือน 2-4 สัปดาห์ ใช้ได้ทันที

ปริมาณเลือดท่ีดึงออกมาฟอกได้ ++ +++ +

อายุการใช้งาน +++ ++ +

โอกาสติดเชือ้ + ++ +++



 ผู้ป่วยควรเตรียมท าเส้นเลือดดังกล่าวไว้ล่วงหน้าตัง้แต่ยงัไม่เข้าสู่
ระยะฟอกเลือด โดยเมื่อเส้นเลือดพร้อมใช้งานแล้วก็ยังไม่
จ าเป็นต้องเร่ิมฟอกเลือดทันที

 การตัดต่อเส้นเลือดหรือใช้หลอดเลือดเทยีม ระยะยาวอาจเกิด
การโป่งพองของเส้นเลือด



 โดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับการฟอกเลือดครัง้ละ 4 - 5 ชั่วโมง สัปดาห์
ละ 2 - 3 ครัง้ 

 ต้องท าที่โรงพยาบาล หรือศูนย์ไตเทียม โดยมีพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดเป็นผู้ดูแล 



PD catheter Transfer set

หลักการล้างไตทางช่องท้อง







 เปล่ียนถ่ายน า้วันละ 4-5 ครัง้ ส่วนใหญ่แต่ละครัง้ไม่เกิน 30 นาที 

 แต่ในรอบสุดท้ายของวันซึ่งมักท าก่อนเข้านอนจะทิง้ค้างไว้ 6-8

ชั่วโมงโดยไม่จ าเป็นต้องตื่นมาเปล่ียนน า้ยากลางดึก 

 ท าต่อเน่ืองทุกวัน

 ผู้ป่วยจึงสามารถท าการฟอกไตทางช่องท้องที่บ้าน

 มาพบแพทย์เป็นเป็นระยะตามความเหมาะสม เช่น 1-2 เดือนต่อ
ครัง้  

 หากท าให้ถูกต้องตามขัน้ตอนที่ได้รับการฝึกสอนแล้วโอกาสติดเชือ้
เฉล่ียประมาณ 1-2 ปีต่อครัง้เท่านัน้ และส่วนมากใช้เพียงการเติม
ยาฆ่าเชือ้เข้าไปในถุงน า้ยาก่อนใส่เข้าไปในช่องท้องก็สามารถ
รักษาการติดเชือ้ให้หายได้ มีเพียงส่วนน้อยที่รุนแรงถึงขัน้ต้องนอน
โรงพยาบาลหรือผ่าตัดเอาสายออก 





• ช่วยลดขัน้ตอนหรือช่วยเปล่ียนถ่ายน า้ยาใน
ขณะที่ผู้ป่วยนอนหลับหรือ
• ลดภาระของผู้ดูแลในกรณีที่ ผู้ป่วยช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้
• มีราคาแพงกว่าอุปกรณ์แบบทั่วไปที่ใช้กันอยู่
มาก
• อาจไม่เหมาะกับผู้ที่หลับยากตื่นง่ายเน่ืองจาก
มีการท างานของเคร่ืองขณะนอนหลับ 



ล้างไตทางช่องท้อง ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

ประสิทธิภาพ เมื่อเทียบต่อ 1 สัปดาห์แล้วไม่แตกต่างกัน

ข้อห้ามทาง
การแพทย์

•เยื่อบุช่องท้องผิดปกติหรือ
มีพังผืด
•มีการร่ัวของผนังช่องท้องที่
ไม่อาจซ่อมแซมได้
•มีภาวะที่ท าให้เส่ียงต่อการ
ติดเชือ้ในช่องท้อง
•มีการติดเชือ้บริเวณผนัง
หน้าท้อง อ้วนมาก

•มีระบบไหลเวียนโลหิตไม่
คงที่ มีโรคหัวใจรุนแรง
•มีภาวะหลอดเลือดแข็ง
รุนแรง
•มีภาวะเลือดออกง่ายหยุด
ยากรุนแรง



ล้างไตทางช่องท้อง ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

ข้อจ ากัดทางด้าน
ครอบครัวและ
สังคม

•ผู้ป่วยหรือผู้ช่วยเหลือ
จะต้องท าการเปล่ียนถ่าย
น า้ยาเอง 
•ต้องจัดสภาพแวดล้อมใน
บ้านให้สะอาดเหมาะสม
•สามารถก าหนดเวลาการ
เปล่ียนถ่ายน า้ยาได้เอง
•จะต้องมีสายออกมาทาง
หน้าท้อง
•พุงจะยื่นและท าให้เสีย
บุคลิก

•ผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปที่
ศูนย์ฟอกเลือด ซ่ึงบางครัง้
อยู่ไกล
•ถ้าต้องเดินทางไปที่อื่น
นานๆ  ผู้ป่วยจะต้องติดต่อ
หาศูนย์ฟอกเลือด
•เส้นเลือดที่ใช้ฟอกเลือด
อาจจะเกิดการโป่งพอง



ล้างไตทางช่องท้อง ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต
เทียม

ความปลอดภยั ถ้าผู้ป่วยได้รับการเลือกการรักษาให้เหมาะสมและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัดแล้ว อัตราการเจ็บป่วยและ
อัตราการเสียชีวิตของการรักษาทัง้ 2 วิธีนีไ้ม่แตกต่างกัน

ผลต่อภาวะ
โภชนาการ

มีการสูญเสียโปรตีนออกไป
มากกว่า

มีการจ ากัดน า้และอาหาร
มากกว่า





การปลูกถ่ายไตการบ าบัดทดแทนไตที่ดีที่สุด



เปรียบเทียบอัตราตาย ระหว่างผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายไตครัง้แรก
กับผู้ป่วยที่ท าการฟอกเลือด

2.84

1.00

0.32

ความเสี่ยงตอ่การเสียชีวิต

จ านวนวนัหลงัการปลกูถ่าย
106 183 365 548

เส่ียงมากกว่า

เส่ียงน้อยกว่า

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

การติดเชือ้

ปฏิกิริยาการปฏิเสธอวัยวะ



คุณภาพชีวิต



ชนิดของการปลกูถ่ายไต

O การปลกูถ่ายไตท่ีได้รับบริจาคจากผู้ ป่วยท่ีมีภาวะสมองตาย
(cadaveric KT, deceased donor KT)

O การปลกูถ่ายไตท่ีได้รับบริจาคจากผู้ ท่ีมีชีวิตปกติ (living 
related KT)



ข้อแตกต่างระหว่างการปลูกถ่ายไตทัง้ 2 ชนิด
จากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย จากผู้ที่มีชีวิตปกติ

เป็นไตที่ไม่สมบูรณ์ 100% เป็นไตที่สมบูรณ์เกือบ 100%

ไม่สามารถคาดเดาได้แน่นอนว่า
ต้องรอนานเท่าใด

ระยะเวลาการรอคอยไม่นาน

ความเข้ากันของเนือ้เยื่อน้อยกว่า ความเข้ากันของเนือ้เยื่อดีกว่า

เทคนิคการตัดต่อไตง่ายกว่า เทคนิคการตัดต่อยากกว่า

อายุการใช้งานสัน้กว่า อายุการใช้งานนานกว่า

ผู้บริจาคไม่มีความเส่ียง ผู้บริจาคมีความเส่ียงอยู่บ้าง



หมู่เลือดและเนือ้เย่ือเข้ากนัได้

หมู่เลือดผู้รับ หมู่เลือดผู้บริจาค

A A,O

B B,O

AB A, B, AB, O

O O



ไตจากผูบ้ริจาคท่ีมีชีวิต

การประเมินความพร้อมผูรั้บไต 

ไตจากผูบ้ริจาคท่ีเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย

ประเมินความพร้อมผูบ้ริจาค

แพทยว์ินิจฉยัภาวะสมองตายของผูป่้วย

ท าการขอบริจาคไตจากญาติสายตรงของผูป่้วย

แจง้ไปยงักาชาด
เพ่ือตรวจความเขา้กนัของเน้ือเยือ่

ผูรั้บไตสมคัรเขา้โครงการเปล่ียนไตกบักาชาด
และส่งเลือดใหก้าชาดทุกเดือน เพ่ือใชต้รวจ
ความเขา้กนัของเน้ือเยือ่ และตรวจการติดเช้ือ

กาชาดท าการแจกจ่ายไตใหแ้ก่ผูรั้บท่ีเหมาะสม

ตรวจความเขา้กนัของเน้ือเยือ่

ผูรั้บไต (recipient)ผูบ้ริจาคไต (donor) ผูบ้ริจาคไต (donor)

ท าการปลูกถ่ายไต

กรรมการพิจารณาการปลูกถ่ายไต



เกณฑ์การให้คะแนนของกาชาด

• ความเข้ากนัของหมู่เลือด และ เนือ้เย่ือ
• โอกาสท่ีจะมีคนบริจาคไตท่ีเข้าได้กบัผู้ ป่วย
• ระยะเวลาการรอ
• เดก็



สาเหตทุี่พบบอ่ยที่ท าให้ระยะเวลารอคอยนาน

 ผู้ ป่วยมีการสร้างภมูิต้านทานตอ่เนือ้เย่ือของคนในประชากร 
(PRA สงู)
◦ เคยได้รับเลือดบ่อยๆ
◦ เคยตัง้ครรภ์หลายครัง้
◦ เคยได้รับการปลกูถ่ายอวยัวะมาก่อน



การประเมนิผู้รับไต
 สาเหตุของไตวาย

บางโรคกลับเป็นซ า้หลังเปล่ียนไตและเป็นสาเหตุท าให้สูญเสีย
ไตที่เปล่ียนได้

 โรคประจ าตัว

โรคที่ไม่ควรผ่าตัดปลูกถ่ายไต ; ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่โรคหายขาด
มา < 2-5 ปี, ผู้ป่วยโรคปอด , โรคตับและโรคหัวใจรุนแรง , ผู้ป่วยที่มี
การติดเชือ้อยู่ในร่างกาย , ผู้ป่วย HIV , ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทาง
กายวิภาคของทางเดินปัสสาวะ

 อายุ ยังไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน

 สภาพร่างกายทั่วไป และสภาพจิตใจ

 เศรษฐฐานะ

 ความสามารถในการปฏิบัติตัวได้ตามแผนการรักษา



การประเมนิผู้บริจาคไตที่มีชีวิต

 ผู้ที่ไม่ควรบริจาคไต

◦ อายุ <18 ปีหรือ > 60 ปี

◦ เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคปอด, โรคหัวใจ, โรคตับ, 

และโรคทางอายุรกรรมที่รุนแรง

◦ ผู้ป่วยมะเร็ง

◦ ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ B,C และ HIV

◦ ผู้ป่วยจิตเวช

◦ อ้วนมากๆ

◦ มีความผิดปกติของไตหรือทางเดินปัสสาวะ



ข้อดีและความเส่ียงของผู้บริจาคไตที่มีชีวิต
 ข้อดี 

◦ ไม่มีข้อดีด้านสุขภาพต่อผู้บริจาค

◦ ข้อดีต่อด้านจิตใจระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับเน่ืองจากเป็นการ
ให้ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ป่วยหลายคนรู้สึกเหมือนมีชวิีตใหม่ ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเหนียวแน่นยิ่งขึน้ และท าให้ตัวผู้
บริจาคภมูิใจ



ข้อดีและความเส่ียงของผู้บริจาคไตที่มีชีวิต
 ความเส่ียง

◦ การผ่าตัดน าไตออก มีโอกาสเสียชีวิตประมาณ 3 ใน 10,000
(เทียบเท่ากับการผ่าตัดคลอดบุตร) และมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนใกล้เคียงการผ่าตัดทั่วไป

◦ โอกาสเกิดไตวายภายใน 15 ปีหลังบริจาคไต ประมาณร้อยละ 
2-3 เปรียบเทียบกับคนสุขภาพดีเท่ากันที่ไม่ได้บริจาคไต
ประมาณร้อยละ 0.1-0.7

◦ ท าให้ผู้บริจาคไม่มีไตส ารอง หากเกิดการสูญเสียไตจาก
อุบัติเหตุ หรือ มะเร็งเป็นต้น



การผ่าตัดปลูกถ่ายไต


