
      รายงานการบ าบัดทดแทนไตในสถานการณ ์COVID-19 

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (25/5/63) 

 

ตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลการบ าบัดทดแทนไตตั้งแต่มีการ

ระบาดของไวรสั COVID-19 จากสมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อทราบสถานการณแ์ละ

เตรียมการพัฒนาสนับสนุนการดูแลผูป่้วยโรคไตในภาวะวิกฤต  โดยส่งแบบฟอรม์การลงข้อมูล

ใหก้บัสมาชิกอายรุแพทยโ์รคไตและกุมารแพทยโ์รคไตโดยส่งแบบสอบถามไปทาง email, line และ

ในหนา้ website ของสมาคมฯ ในวนัท่ี 5 พ.ค. 63 และไดว้ิเคราะหข์อ้มลูในวนัท่ี 21 พ.ค. 63 โดยมี

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

• จ านวนผูป่้วยในประเทศไทย วนัท่ี 21 พ.ค. 63 (ขอ้มลูจาก กรมควบคมุโรค กระทรวง

สาธารณสขุ) จ านวน 3,037 ราย 

Acute kidney injury and acute dialysis 

1. จ านวนผูป่้วยที่ไดร้บัการวินิจฉัยภาวะ Acute kidney injury จ านวน 34 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 

1.12 (34 รายใน 3,037 ราย) โดยผูป่้วยทัง้ 34 ราย มีอาย ุ> 18 ปี  

2. จ านวนผูป่้วยที่ไดร้บัการบ าบัดทดแทนไต (Acute dialysis) จ  านวน 13 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 

0.42 (13 รายใน 3,037 ราย) 

3. วิธีการบ าบดัทดแทนไตในผูป่้วยบ าบดัทดแทนไตจ านวน 13 ราย 

• การฟอกเลือด (Acute hemodialysis) 2 ราย 

• การฟอกเลือดแบบต่อเน่ือง (Continuous renal replacement therapy) 11 ราย 

• ลา้งไตทางช่องทอ้ง 0 ราย 

• ลา้งไตทางช่องทอ้งดว้ยเครื่องอตัโนมติั (Automated PD) 0 ราย 

4. ผลการรกัษา ณ วนัท่ีลงขอ้มลู 



• Recover 25 ราย (รอ้ยละ 73.5)  

• ยงัตอ้งรบัการรกัษาดว้ย acute dialysis 1 ราย (รอ้ยละ 3.0)  

• เสียชีวิต 8 ราย (รอ้ยละ 23.5)  

Cytokine hemoadsorption 

1. จ านวนผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาดว้ยวิธี Cytokine hemoadsorption จ านวน 16 ราย คิดเป็น

รอ้ยละ 0.52 (16 รายใน 3,037 ราย)  

2. ผูป่้วยทัง้ 16 ราย มีอาย ุ> 18 ปี  

Chronic dialysis 

 พบผูป่้วยลา้งไตทางช่อง (CAPD) ติดเชือ้ COVID-19  1 ราย  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ด้านอุปกรณ ์

• ควรมีการส ารวจเครือ่ง CRRT, เครือ่งฟอกเลือด และ Portable RO  ในประเทศว่ามีจ  านวน

เท่าใด เพื่อประมาณการณด์า้นอปุกรณบ์ าบดัทดแทนไตและวางแผนในกรณีที่มีผูป่้วย

จ านวนมาก 

• ระดบัผูบ้ริหารในโรงพยาบาลควรมีการสนบัสนนุในดา้นอปุกรณท์ี่มีความจ าเป็นในการ

ดแูลผูป่้วยที่ไดร้บัการบ าบดัทดแทนไตอย่างเพียงพอตลอดจนจดัเตรียมสถานท่ีอย่าง

เหมาะสม 

ด้านสถานท่ี 

• การจดัเตรียมอปุกรณใ์นหอ้ง/ หอผูป่้วยที่ใหก้ารรกัษาผูป่้วย เช่น หอ้ง negative pressure  

หรือ cohort ward ใหส้ามารถรองรบัการบ าบดัทดแทนไตได ้

 



ด้านบุคลากร 

• ในหลกัสตูรการเรียนแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอายรุศาสตรโ์รคไต กุมารเวชศาสตรโ์รคไต  

และหลกัสูตรพยาบาลไตเทียม (Hemodialysis และ Peritoneal dialysis) ควรมีการเพิ่ม

หลกัสตูรเนือ้หาเกี่ยวกบัการจดัการดแูลผูป่้วย Emerging infectious diseases รว่มกบั

สมาคมโรคติดเชือ้ฯ และมีแนวปฏิบติัในการดแูลผูป่้วยกลุ่มดงักล่าว (Standard 

guideline) 

• มีการส ารวจจ านวนแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการบ าบดั

ทดแทนไต เพื่อเตรียมและจดัสรรอตัราก าลงั/ ที่พกั ในกรณีที่มีการระบาดและมีผูป่้วยไต

วายเฉียบพลนัจ านวนมาก ตลอดจนภาระงานในการดแูลผูป่้วยฟอกเลือดปกติ และการ

ดแูลผูป่้วยฟอกเลือด COVID-19 

• จดัอบรมและเสริมทกัษะพยาบาลไตเทียมในการใส่ชุด PPE ตลอดจนใหค้วามส าคญักบั

การลดการแพรก่ระจายเชือ้และความปลอดภยัของบุคลากร 

• เสริมทกัษะการดแูลและการต่ออปุกรณร์ะบบการฟอกเลือดต่อเน่ือง (CRRT) ใหม้ีความ

พรอ้มในการดแูลผูป่้วย 

 

วิธีการบ าบัดทดแทนไตในภาวะไตวายเฉียบพลัน 

• ผูป่้วยที่มีไตวายเฉียบพลันโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะน า้เกินจ านวนมาก หรือสญัญาณชีพไม่

คงที่ ควรเลือกการบ าบดัทดแทนไตดว้ยวิธี CRRT 

• ในกรณีที่ไม่มีขอ้หา้มหรือขอ้จ ากดั การรกัษาดว้ยวิธีลา้งไตทางช่องทอ้ง (peritoneal 

dialysis) อาจพจิารณาเป็นทางเลือกโดยเฉพาะการใชเ้ครื่องอตัโนมติั (automated PD) 

เพื่อลดการสมัผสัและลดการใชชุ้ด PPE 



• ควรพฒันาระบบการเบิกค่ารกัษาพยาบาลของ 3 กองทนุไดแ้ก่ กรมบญัชีกลาง 

ประกนัสงัคม และ สปสช เน่ืองจากการรกัษาดว้ยวธีิ CRRT และ automated PD มีราคา

สงู ไม่สามารถเบิกเพิ่มเติมไดน้อกเหนือจากการเบิกในระบบปกติ 

การรักษาด้วยวิธี Cytokine hemoadsorption 

• ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูและท าในรูปแบบงานวิจยั ตลอดจนการศึกษาแบบ 

Randomized controlled trial  

• ควรมีแนวปฏิบติัและค าแนะน าขอ้บ่งชีใ้นการรกัษาดว้ยวิธี Cytokine hemoadsorption 

โดยควรเริ่มรกัษาดว้ยวิธีดงักล่าวตัง้แต่ผูป่้วยมีอาการทางปอด (lung involvement) และมี

ระดบั IL-16 สงู 

• ควรมีโรงพยาบาล/หน่วยบริการที่มีหอ้งปฏิบติัการสามารถตรวจ IL-16 ไดอ้ย่างเพียงพอ 

เพื่อใชใ้นการติดตามผลการรกัษา 

• ควรใหก้ารรกัษาดว้ยวิธี Cytokine hemoadsorption สามารถเบิกไดใ้นทกุสิทธิ

รกัษาพยาบาลเน่ืองจากมีค่าอปุกรณแ์ละตวักรองราคาสงู  

ด้านการดูแลหน่วยไตเทียม  

• สมาคมโรคไตฯ รว่มกบัสมาคมโรคติดเชือ้ฯ ในการออกมาตรการค าแนะน าในกรณีมีติดเชือ้ 

COVID-19 จ านวนมากใน dialysis unit 

• สมาคมโรคไตฯ และกระทรวงสาธารณสขุ รว่มวางแผนและจดัหาสถานท่ีส าหรบักรณี

หน่วยไตเทียมตอ้งปิดชั่วคราว หรือจดัหน่วยไตเทียมที่พรอ้มฟอกเลือดผูป่้วย  เช่น Cohort 

dialysis ward / unit โดยควรมีการเตรียมบุคลากร  มีอปุกรณ ์PPE อย่างเพียงพอ และมี

การบ ารุงขวญัก าลงัใจ ค่าตอบแทน เป็นกรณีเพิ่มเติม 

 



ทัง้นีส้มาคมโรคไตแห่งประเทศไทยขอขอบคณุสมาชิกที่กรุณาตอบแบบสอบถามและให้

ขอ้แนะน าในการพฒันาการดแูลทางดา้นโรคไตในผูป่้วยติดเชือ้ COVID-19  ถา้ท่านมีรายงาน

ผูป่้วยเพิ่มเติมหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาส่งขอ้มลูไดท้ี่ 

https://sites.google.com/pcm.ac.th/nstcovid/home  หรือ email: kidney@loxinfo.co.th 

รายงานการบ าบัดทดแทนไตในสถานการณ ์COVID-19  

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (25/5/63) 
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