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การบําบัดทดแทนไตในปัจจุบัน
พงศธร คชเสนี
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรคไตเรื้ อรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) จัดเป็ นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุ ขของโลก เนื่องจาก
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ต่าํ และมีอตั ราการเสี ยชีวิตที่สูงเมื่อเทียบกับโรคเรื้ อรังอื่น ๆ ข้อมูลปั จจุบนั พบว่า
ประชาชนไทยเป็ นโรคไตเรื้ อรังประมาณ 8 ล้านคน ซึ่ งส่ วนใหญ่ยงั ไม่แสดงอาการและไม่ทราบว่าตนเอง
เป็ น โดยผูป้ ่ วยเหล่านี้ มีโอกาสที่โรคจะดําเนิ นเข้าสู่ ในระยะท้ายที่ตอ้ งได้รับการล้างไต ซึ่ งทางการแพทย์
เรี ยกว่าการบําบัดทดแทนไต (renal replacement therapy) โดยสถานการณ์ของประเทศไทยในปั จจุบนั พบว่า
มีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตจํานวนประมาณ 70,000 คน และมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 –
15,000 คนต่อปี

1. หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ในปั จจุ บนั เราแบ่งความรุ นแรงของโรคไตเรื้ อรั งเป็ น 5 ระยะ ตามค่าอัตราการกรองของไต
(estimated glomerular filtration rate, eGFR) หน่วยเป็ น มล./นาที/1.73 ตร.ม. โดยระยะที่ 1 และ 2 เป็ นระยะ
ที่มีเพียงตัวบ่งชี้ว่ามีความเสี ยหายกับไตโดยการทํางานของไตยังปกติ (eGFR ≥ 90 มล./นาที/1.73 ตร.ม.)
หรื อผิดปกติเพียงเล็กน้อย (eGFR 60 - 89 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) ส่ วนระดับที่ 3 (eGFR 30 - 59 มล./นาที/
1.73 ตร.ม.) และ 4 (eGFR 15 - 29 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) เป็ นระดับที่มี eGFR ตํ่าลงอีก จนเมื่อถึงระดับที่ 5
นั้น eGFR จะตํ่าลงมาก (< 15 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) จนผูป้ ่ วยมักจําเป็ นต้องเริ่ มการบําบัดทดแทนไต
การรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังนั้นจําเป็ นต้องให้การรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ผปู ้ ่ วยที่เริ่ มเป็ นระยะแรก
โดยพบว่าการดูแลรักษาที่ดีในระยะแรกนั้นนอกจากจะสามารถช่วยชะลอเวลาที่ผปู ้ ่ วยจะเข้ารับการบําบัด
ทดแทนไตแล้วยังช่ วยลดอัตราตายของผูป้ ่ วยอี กด้วย โดยการดู แลรั กษาผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั งที่ เหมาะสม
ประกอบด้วยหลักสําคัญ 5 ประการ คือ
1) ตรวจวินิจฉั ยและส่ งปรึ กษา เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคไตเรื้ อรังได้ในระยะแรกของโรค
และส่ งปรึ กษาหรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยให้อายุรแพทย์โรคไตได้อย่างเหมาะสม
2) การชะลอการเสื่ อมของไต เพื่อป้ องกันหรื อยืดระยะเวลาการเริ่ มการบําบัดทดแทนไต
3) การประเมินและรักษาภาวะแทรกซ้ อนของโรคไตเรื้อรัง เพื่อให้แพทย์ผดู ้ ูแลสามารถวินิจฉัย
และให้การดูแลรักษาที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
4) การลดความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อป้ องกันการเกิดและลดอัตราการ
เสี ยชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตที่สาํ คัญของผูป้ ่ วยโรค
ไตเรื้ อรัง
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5) การเตรียมผู้ป่วยเพือ่ การบําบัดทดแทนไต เพื่อให้ผปู ้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังได้รับการเตรี ยมพร้อม
สําหรับการบําบัดทดแทนไตในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. การเตรียมผู้ป่วยเพือ่ การบําบัดทดแทนไต
ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังหากได้รับการดูแลรักษาอย่างครบวงจรตั้งแต่ระยะแรก ๆ ก็สามารถที่จะป้ องกัน
การดํา เนิ น โรคเข้า สู่ ร ะยะที่ ต ้อ งทํา บํา บัด ทดแทนไตได้ อย่า งไรก็ ต าม พบว่า มี ผูป้ ่ วยอยู่ก ลุ่ ม หนึ่ ง ยัง คง
จําเป็ นต้องเข้ารั บการบําบัดทดแทนไต ซึ่ งสาเหตุอาจเป็ นจากการที่ ตรวจพบโรคไตช้าเกิ นไป ทําให้ไ ม่
สามารถให้การรักษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อผูป้ ่ วยอาจเป็ นโรคไตบางชนิ ดที่มีอตั ราการเสื่ อมของไต
รวดเร็ ว ผูป้ ่ วยกลุ่ ม นี้ มี ค วามจํา เป็ นที่ จ ะต้อ งได้รั บ การเตรี ย มเพื่ อ เข้า รั บ การบํา บัด ทดแทนไต ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการสําคัญมากที่มีต่อผลต่อการรักษา ประกอบไปด้วยการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั แก่
ผูป้ ่ วย รวมไปถึงคําแนะนําเกี่ยวกับการบําบัดทดแทนไตรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถตัดสิ นใจ
เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถช่ วยให้ผูป้ ่ วยสามารถเข้าใจและยอมรับต่อการบําบัด
ทดแทนไตชนิดนั้น ๆ ได้ดีข้ ึน

3. เมื่อไรจึงจะเริ่มการบําบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
การเริ่ มต้นการบําบัดทดแทนไตเป็ นการตัดสิ นใจที่สาํ คัญมากประการหนึ่งในการดูแลผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้ อรัง เนื่ องจากเป็ นการรักษาที่มีผลกระทบต่อจิตใจและสังคมของผูป้ ่ วยอย่างมาก จึงเป็ นสิ่ งที่มีขอ้ ถกเถียง
กันว่าการเริ่ มต้นที่เหมาะสมควรจะเริ่ มเมื่อไร โดยแพทย์ผดู ้ ูแลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลเสี ยที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการที่เริ่ มการบําบัดทดแทนไตเร็ วเกินไป รวมทั้งผลกระทบของการบําบัดทดแทนไตต่อการ
ดํารงชีวิตของผูป้ ่ วยก็เป็ นปัจจัยสําคัญที่ตอ้ งคํานึงถึงด้วย
จากข้อมูลและหลักฐานทางการแพทย์ในปั จจุบนั มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเริ่ มต้นการบําบัด
ทดแทนไตดังต่อไปนี้
1) ผูป้ ่ วยมีระดับ eGFR น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 6 มล./นาที/1.73 ตร.ม. และไม่พบเหตุที่ทาํ ให้ไตเสื่ อม
การทํางานชัว่ คราว หรื อ
2) ผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดโดยตรงจากโรคไตเรื้ อรังซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบ
ประคับประคอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก) ภาวะนํ้าและเกลือเกินในร่ างกาย จนเกิดภาวะหัวใจวายหรื อความดันโลหิ ตสูงควบคุมไม่ได้
ข) ระดับเกลือแร่ ผดิ ปกติ หรื อมีภาวะเลือดเป็ นกรดรุ นแรง
ค) ความรู ้สึกตัวลดลง หรื ออาการชักกระตุกจากภาวะไตวาย
ง) เยือ่ หุ ม้ ปอดหรื อเยือ่ หุ ม้ หัวใจอักเสบจากภาวะไตวาย
จ) คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร นํ้าหนักลดลง หรื อมีภาวะขาดสารอาหาร

4. ชนิดของการบําบัดทดแทนไต
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การบํา บัด ทดแทนไตคื อ กระบวนการรั ก ษาที่ ท าํ หน้า ที่ ข จัด ของเสี ย และนํ้า แทนไตที่ ไ ม่ ท าํ งาน
สามารถแบ่งได้กว้าง ๆ เป็ น 2 แนวทางคือ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง
นอกจากนี้ การรักษาโดยวิธีปลูกถ่ายไตซึ่ งเป็ นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังก็นบั เป็ นวิธีการบําบัด
ทดแทนไตด้วยเช่นกัน ซึ่ งในแต่ละวิธีก็มีขอ้ ดี -ข้อเสี ย แตกต่างกันไป โดยที่ผปู ้ ่ วยแต่ละรายก็มีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนวิธีการบําบัดทดแทนไตได้มากกว่า 1 วิธี ขึ้นอยูก่ บั สภาวะของผูป้ ่ วยในแต่ละช่วงเวลา
4.1 การฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis)
การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมเป็ นการขจัดของเสี ยและนํ้าออกจากเลือด โดยเลือดจะออกจากตัว
ผูป้ ่ วยทางเส้นเลือดดํา แล้วผ่านตัวกรองซึ่ งในตัวกรองจะมีเนื้ อเยื่อที่จะช่วยกรองของเสี ยและนํ้าด้วยกลไก
การแพร่ ออกจากเลือด เมื่อเลือดผ่านตัวกรองแล้วจะกลายเป็ นเลือดดี และกลับสู่ ร่างกาย โดยกระบวนการ
ทั้งหมดนี้ จะจะถูกควบคุมโดยเครื่ องไตเทียม (hemodialysis machine) ที่ปัจจุบนั มีระบบควบคุมความ
ปลอดภัยในระดับสู ง (รู ปที่ 1 A และ B) การฟอกเลือดแต่ละครั้งต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชม. และต้องทําการ
ฟอกเลือดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

รู ปที่ 1: การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม (A: เครื่ องไตเทียม, B: ภาพจําลองการฟอกเลือด, C: AV
fistula)
ก่อนการฟอกเลือดต้องมีการผ่าตัดเตรี ยมเส้นเลือดเพื่อใช้ในการฟอกเลือด ซึ่งมี 3 วิธีคือ
ก) การนําเส้นเลือดดําต่อกับเส้นเลือดแดงบริ เวณแขนหรื อเรี ยกว่าการทํา AV fistula (รู ปที่ 1 C) เพื่อให้
เส้นเลือดดําใหญ่ข้ ึน และมีแรงดันพอที่จะทําให้เลือดไหลเข้าสู่เครื่ องไตเทียมได้ นับเป็ นวิธีการที่ดี
ที่สุด
ข) การต่อเส้นเลือดดํากับเส้นเลือดแดงของผูป้ ่ วยโดยการใช้เส้นเลือดเทียมหรื อ AV graft
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ค) การใส่ สายเข้าไปในเส้นเลือดดําขนาดใหญ่เพื่อสําหรับต่อกับเครื่ องไตเทียม ส่ วนใหญ่จะใช้เส้น
เลือดดําใหญ่ที่คอ วิธีการนี้เป็ นการทําแบบชัว่ คราว เพื่อรอการผ่าตัดเตรี ยมเส้นเลือดถาวร
ภาวะแทรกซ้อนของการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมที่พบได้บ่อยคือ ภาวะความดันโลหิ ตตํ่า
เนื่ องจากร่ างกายสู ญเสี ยนํ้าและเกลือแร่ เร็ วเกินไป ส่ วนภาวะแทรกซ้อนอื่นที่พบได้คือ การเกิดตะคริ ว การ
เกิ ดไข้ระหว่างฟอกเลื อด ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉี ยบพลัน ภาวะคัน นอนไม่หลับ เป็ นต้น ในขณะที่
ภาวะแทรกซ้อนสําคัญที่เป็ นตัวชี้วดั คุณภาพของศูนย์ไตเทียมคือการเกิดการติดเชื้อในระบบทํานํ้าบริ สุทธิ์
ปั จจุบนั เทคโนโลยีของการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมได้มีการพัฒนาไปมาก มีวิธีการฟอกเลือด
แบบใหม่ ๆ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม เช่น การฟอกเลือดโดยวิธี hemodiafiltration
ที่เป็ นการผสมผสานกลไกการขจัดของเสี ยแบบการแพร่ รวมกับการพา (convection) อย่างไรก็ตามการฟอก
เลื อดวิธีใหม่ ๆ เหล่านี้ ยงั มี ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นที่ยงั ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิ ทธิ การรั กษา จึ งยังไม่เป็ นที่
แพร่ หลายในประเทศไทย
4.2 การล้างไตทางช่ องท้ อง (Peritoneal dialysis)
การล้างไตทางช่องท้อง คือ การขจัดของเสี ยและนํ้าผ่านทางผนังช่องท้องโดยการใส่ น้ าํ ยาเข้าไปใน
ช่องท้องผ่านทางสายที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Tenckhoff catheter, รู ปที่ 2 B) ซึ่งสายนี้ตอ้ งทําการผ่าตัดฝังเข้าไป
ในช่องท้อง วิธีการทําคือใส่ น้ าํ ยาเข้าในช่องท้องผ่านทางสายเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก โดยจะมี
การเปลี่ยนนํ้ายา 4–5 ครั้ง/วัน วิธีน้ ีสามารถทําที่บา้ นหรื อที่ทาํ งานได้โดยที่ตอ้ งทําทุกวัน ผูป้ ่ วยสามารถเลือก
เวลาทําได้ดว้ ยตัวเอง สิ่ งสําคัญคือผูป้ ่ วยหรื อผูช้ ่วยเหลือต้องเรี ยนรู ้วิธีการทําเป็ นอย่างดี ในปั จจุบนั มีวิธีการ
ล้างไตทางช่องท้องโดยใช้เครื่ องทําให้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติไม่ตอ้ งเปลี่ยนนํ้ายาเอง โดยมักทําเฉพาะเวลากลางคืน
เรี ยกว่า automated peritoneal dialysis

รูปที่ 2: การล้างไตทางช่องท้อง (A: การพยาบาลคนไข้ลา้ งไตทางช่องท้อง, B: สาย Tenckhoff catheter
การล้างไตทางช่องท้องมีขอ้ ดีคือสามารถทําได้ดว้ ยตัวเองอยู่กบั บ้าน ไม่ตอ้ งมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ
สามารถชะลอการเสื่ อมของไตที่เหลืออยูน่ อ้ ยนิ ดให้อยูไ่ ด้นานกว่าการฟอกเลือด และยังเหมาะกับผูป้ ่ วยที่มี
4

5

ปั ญ หาทางโรคหั ว ใจที่ ไ ม่ ส ามารถรองรั บ การดึ ง นํ้าในปริ มาณมากด้ว ยวิ ธี ฟ อกเลื อ ดได้ ในขณะที่
ภาวะแทรกซ้อนที่ พบได้บ่อยคือการเกิ ดการติ ดเชื้ อในช่ องท้อง (peritonitis) ซึ่ งสามารถป้ องกันโดยการ
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการล้างไตอย่างเคร่ งครัด ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่พบได้คือ ภาวะนํ้าเกินและบวมเนื่ องการ
ล้างไตไม่สามารถดึ งนํ้าออกมา ภาวะแทรกซ้อนที่เกิ ดจากการผ่าตัดใส่ สายล้างไต (เช่ นการได้รับบาดเจ็บ
อวัยวะภายใน) ภาวะนํ้าตาลในเลือสู ง อาการปวดหลัง เป็ นต้น ในปั จจุบนั การล้างช่องท้องถือเป็ นการบําบัด
ทดแทนไตหลักที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นอันดับแรกในผูป้ ่ วยสิ ทธิหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
4.3 การปลูกถ่ ายไต (Kidney transplantation)
การปลูกถ่ายไต คือการรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะสุ ดท้ายโดยการใช้ไตจากผูอ้ ื่น ซึ่ งผ่านการ
ตรวจแล้วว่าเข้ากันได้ ให้มาทําหน้าที่แทนไตเก่าของผูป้ ่ วยที่สูญเสี ยไปอย่างถาวรแล้ว ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นการ
รักษาที่ดีที่สุดสําหรับผูป้ ่ วยไตวายทั้งในวัยเด็กและผูใ้ หญ่ เนื่ องจากถ้าไตใหม่ทาํ หน้าที่ได้ดีแล้ว สามารถ
ทดแทนไตเดิมได้สมบูรณ์ คุณภาพชีวิตจะดีข้ ึน รวมทั้งชีวิตที่ยนื ยาวกว่าการบําบัดทดแทนไตวิธีอื่น ไม่ว่าจะ
เป็ นการฟอกเลือดหรื อการล้างไตทางช่องท้อง ผูป้ ่ วยจะมีความรู ้สึกเหมือนกับการได้รับชีวิตใหม่
วิธีการปลูกถ่ายไต คือการนําไตของผูอ้ ื่นที่เข้าได้กบั ผูป้ ่ วยมาปลูกถ่ายให้กบั ผูป้ ่ วย ไม่ใช่การเปลี่ยน
เอาไตผูป้ ่ วยออกแล้วเอาไตผูอ้ ื่นใส่ เข้าแทนที่ การผ่าตัดทําโดยการวางไตใหม่ไว้ในอุง้ เชิงกรานข้างใดข้าง
หนึ่งของผูป้ ่ วย (รู ปที่ 3) แล้วต่อหลอดเลือดของไตใหม่เข้ากับหลอดเลือดของผูป้ ่ วย และต่อท่อไตใหม่เข้าใน
กระเพาะปัสสาวะของผูป้ ่ วย การปลูกถ่ายไตนี้ใช้ไตเพียงข้างเดียวก็พอ โดยไตที่นาํ มาใช้ปลูกถ่ายได้มาจาก 2
แหล่งคือ จากคนบริ จาคที่ยงั มีชีวิต (living donor) และจากคนบริ จาคที่มีภาวะสมองตาย (deceased donor)
โดยในกรณี หลังผูป้ ่ วยจะต้องลงทะเบียนรอรับไตบริ จาค (waiting list) ที่ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาด
ไทย

รูปที่ 3: ภาพจําลองการผ่าตัดปลูกถ่ายไต แสดงให้เห็นไตใหม่วางอยูใ่ นอุง้ เชิงกรานข้างซ้ายของผูป้ ่ วย
ถ้าร่ างกายของผูป้ ่ วยรับไตใหม่ได้ดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ไตที่ได้รับใหม่จะทํางานได้ดี แต่
ผูป้ ่ วยต้องได้รับยากดภูมิตา้ นทานตลอดชีวิต และต้องอยูใ่ นความดูแลของแพทย์ตลอดไป หากขาดยากดภูมิ
ต้านทาน ร่ างกายจะต่อต้านไตที่ได้รับใหม่ ทําให้ไตเสี ยและยังอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้
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5. การพิจารณาเลือกวิธีการบําบัดทดแทนไต
เมื่อแพทย์พิจารณาให้ผปู ้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังเริ่ มต้นการบําบัดทดแทนไตแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการเลือกชนิ ด
ของการบําบัดทดแทนไตที่เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยแต่ละคน โดยที่การปลูกถ่ายไตเป็ นวิธีที่ดีที่สุดซึ่ งควรที่
จะพิจารณาเป็ นวิธีแรกดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่จากจํานวนผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้ายประมาณ 70,000
คน อัตราการได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมีเพียงประมาณ 600-700 รายต่อปี ผูป้ ่ วยที่เหลือจึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องได้รับการรักษาโดยวิธีอื่น คือการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม และการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โดย
วิธีการรักษาทั้งสองวิธีหากให้การรักษาที่ได้มาตรฐานจะให้ผลการรักษาที่ใกล้เคียงกัน โดยวิธีการพิจารณา
เลื อ กวิ ธี ก ารบํา บัด ทดแทนไตในผู ป้ ่ วยแต่ ล ะรายจํา เป็ นต้อ งใช้ข ้อ มู ล ของผูป้ ่ วยหลายด้า นและมี ก าร
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างที มที่ ให้การรั กษา ตัวผูป้ ่ วยเองและญาติตลอดจนสิ ทธิ การรั กษาของผูป้ ่ วย
เพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุดสําหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย สําหรับหลักการเลือกวิธีการบําบัดทดแทนไตที่เหมาะสม
ในผูป้ ่ วยแต่ละรายได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ผูป้ ่ วยที่เหมาะสําหรับการล้างไตทางช่องท้อง
ผูป้ ่ วยมีความประสงค์ที่จะล้างไตที่บา้ น
บ้านของผูป้ ่ วยอยูไ่ กลจากศูนย์ไตเทียมมาก
มีปัญหาทางด้านเส้นเลือด ไม่สามารถผ่าตัดเตรี ยมเส้นเลือดที่มีประสิ ทธิภาพได้
มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างหรื อหลังจากการฟอกเลือดบ่อย ๆ
มีปัญหาด้านโรคหัวใจ ไม่สามารถรองรับการดึงนํ้าปริ มาณมากในระยะเวลาสั้น ๆ
ตารางที่ 2 ผูป้ ่ วยที่เหมาะสําหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
ผูป้ ่ วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มีผชู ้ ่วยสําหรับการล้างไตที่บา้ น
บ้านของผูป้ ่ วยอยูใ่ กล้ศูนย์ไตเทียม
เคยได้รับการผ่าตัดช่องท้องมาก่อน
ปวดหลังเรื้ อรัง
มีภาวะไส้เลื่อนออกมาทางผนังหน้าท้อง
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