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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลต ารวจ 
( Guideline for renal Transplantation in Police General Hospital ) 
ก.การผ่าตัดปลูกถ่ายไต แบ่งเป็น  
 1. การปลูกถ่ายไตชนิดผู้บริจาคถึงแก่กรรม ( Deceased donor ) 

1) คุณสมบัติของผู้รับไต (Potential recipient) โรงพยาบาลต ารวจพิจารณาปลูกถ่ายไตได้แก่ ผู้ป่วยต่อไปนี้ 
1.1  เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stage renal disease, ESRD) 
1.2  อายุไม่ควรเกิน 60 ปี 
1.3  ต้องไม่มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาด (absolute contraindication) คือ 

 - Acute infection 
 - HIV infection 

 - Fraby’s disease, primary oxalosis 
 - Malignancy (less than 2 year after curative resection) 
 - Extensive vascular disease 
 - High risk perioperative abnormality (CHF, COPD, IHD etc) 
 - Persistent coagulation abnormality 
 - Mental retardation 
 - Uncontrolled psychosis 

1.4  ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อไปนี้ เป็นข้อห้ามในการปลูกถ่ายไตอย่างไม่เด็ดขาด (Relative contraindication) 
จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ ก่อนการปลูกถ่ายไต 

 - HBs Ag positive 
 - Anti HCV positive 

 - Renal disease with high recurrent rate 
 - Unrepaired urological abnormality 

1.5  อยู่ใน WAITING LIST ของโรงพยาบาลต ารวจ 
 

2) การด าเนินการคัดกรอง (screening) ผู้ป่วยเข้าใน waiting list ปฏิบัติโดยอาศัยแนวทางต่อไปนี้ 
2.1  ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) ทุกคนจากทุกโรงพยาบาลมีสิทธิ์ในการเข้าชื่อเป็นผู้รับไตใน  
Waiting list ของโรงพยาบาลต ารวจ โดยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการเปลี่ยนไต โรงพยาบาล
ต ารวจก าหนดไว้ทุกประการ 
2.2  ผู้ป่วยที่สมัครเข้าอยู่ใน Waiting list จะได้รับการประเมินคุณสมบัติการเป็น potential Recipient 
ตามข้อ1 โดยแพทย์หน่วยไต ซึ่งประกอบด้วย การซักประวัติ, ตรวจร่างกายอย่างละเอียด และตรวจทางห้อง
ปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน ตามแบบประเมิน (Waiting list ) พร้อมรับการสัมภาษณ์จากพยาบาลประสานงานปลูก
ถ่ายไต เพ่ือประเมินสภาพความพร้อมการเป็นผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย 
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2.3  ในกรณีที่มีความผิดปกติของระบบใดระบบหนึ่ง แพทย์หน่วยไตจะส่งผู้ป่วยพบแพทย์ Subspecialty 
เพ่ือประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
2.4  ระหว่างที่รอใน Waiting list ผู้รับไตจะได้รับการนัดมาตรวจที่คลินิกโรคไตทุก 3 เดือน และได้รับการ
ตรวจเลือดดังต่อไปนี้ 

- CBC, UA, FPG, Cr, Electrolytes, HLA Antibody ทุก 3 เดือน 
- CMV titer, HBs Ag, Anti HIV, Anti HCV, CXR, EKG ทุก 6 เดือน 
- เจาะเลือดส่ง serum ส่งห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อทุกเดือนเพ่ือใช้  cross match เมื่อมี 

donor 
2.5  พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายไตจะเป็นผู้ประมวณข้อมูลและ update รายชื่อผู้ป่วยใน Waiting list 
ทุกเดือนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (รวมทั้งห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อ) โดยแบ่งตามกลุ่มเลือด และเรียงล าดับ
ก่อนหลังโดยใช้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ใน Waiting list เป็นเกณฑ์ 
2.6  ผู้ป่วยที่อยู่ใน Waiting list ที่ไม่มาตามนัดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถูกตัดออกจาก Waiting list 
ทันท ีผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่ Waiting list ใหม่ได้ แต่จะนับวันที่เข้ามาใน Waiting list ครั้งหลังเป็นวันเริ่ม
ส าหรับการมีชื่อใน Waiting list 

3) คุณสมบัติของผู้บริจาคไตที่ถึงแก่กรรมแล้ว (Potential cadaveric donor) 
หมายถึง ผู้ป่วยที่มีลักษณะ ต่อไปนี้ 
 1. ผู้ป่วยที่สมองได้รับอันตรายอย่างรุนแรง และได้รับการวินิจฉัยว่าสมองตาย ตามเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ

สมองตาย ผู้ป่วยเหล่านี้มักมีโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้ 
 - Head trauma 

 - Intracranial hemorrhage 
 - Primary brain tumor 
 - Cerebral anoxia due to Hanging 

 2. ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในสภาวะหรือมีโรคดังต่อไปนี้ 
 - Prolonged shock 

 - Sepsis 
 - HIV infection 
 - oliguria 
 - renal disease 

 - malignancy ยกเว้น brain tumor 
 3. อายุไม่เกิน 60 ปี 

 4. ญาติผู้ป่วยยินยอมบริจาค โดยลงนามแสดงความยินยอมไว้ในเอกสารแสดงความยินยอมบริจาคอวัยวะ 
4) การด าเนินงาน มีแนวทางการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. เมื่อมี Potential donor ในโรงพยาบาล ซึ่งเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของผู้บริจาคไตที่ถึงแก่กรรมแล้ว ให้
พยาบาลหัวหน้าตึกผู้ป่วยโทรแจ้ง พยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายไต โทรศัพท์ 6411,6274(ในเวลาราชการ), และ 
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081-423-0966 (นอกเวลาราชการ) 
 2. พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายไตเมื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของ donor (ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ตึกผู้ป่วย, 
สภาพผู้ป่วย) แล้ว จะแจ้งให้แพทย์หน่วยไตและศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะทราบ 
 3. แพทย์หน่วยไตเป็นผู้ประเมิน donor โดยละเอียดแล้วลงความเห็นว่าเป็น donor ที่เหมาะสมหรือไม ่
 4. ในกรณีที ่Potential donor เป็น donor ที่เหมาะสมให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

4.1  หัวหน้าตึกท่ี Donor เข้ารับการรักษาให้แจ้งเจ้าของไข้, ประสานศัลยแพทย์   หรืออายุรแพทย์
ระบบประสาท ประเมินเกณฑ์สมองตาย ตามข้อก าหนดของแพทย์สภา 
4.2  พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายไต ติดต่อแจ้งให้ศัลยแพทย์, ห้องปฏิบัติทดสอบเนื้อเยื่อ , 
หัวหน้างานสงเคราะห์, หัวหน้าวิสัญญี, หัวหน้างานพยาบาลให้ทราบว่าอาจจะมีการปลูกถ่ายไต 
เพ่ือตระเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
4.3  เจ้าหน้าที่สงเคราะห์ติดต่อญาติผู้ป่วยเพื่อขอบริจาคอวัยวะ 
4.4  กรณีญาติผู้ป่วยอนุญาต ให้พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายไตแจ้งให้ศูนย์บริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทยทราบ เพ่ือบริจาคอวัยวะนอกเหนือจากอวัยวะที่โรงพยาบาลต ารวจใช้ปลูกถ่าย
ให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลอื่น และให้แพทย์หน่วยไตด าเนินการเจาะเลือด Donor โดยใช้ 

1) ACD-blood 13 cc จ านวน 6 หลอดเขย่าทันที ส่งไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ 
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งกลับ 
2) เจาะ clotted blood 10 cc ส่งหา anti HCV anti HIV, HBs Ag (ในกรณีที่ยังไม่ได้
ตรวจ) 

4.5ห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อเมื่อได้รับเลือดของ Donor จะท าการทดสอบเนื้อเยื่อ (HLA 
typing) ของ Donor และ cross match เลือดของ donor กับ serum ของ recipient ที่เจาะเก็บ
ไว้แล้วทุกเดือนเพ่ือหา recipient ที่มีเนื้อเยื่อเข้ากันได้กับ donor มากที่สุด อนึ่ง โรงพยาบาล
ต ารวจได้สมัครขอรับอวัยวะจากโรงพยาบาลอ่ืน ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะจะจัดสรรให้โรงพยาบาล
ต่างๆตามล าดับคิว  

5) เกณฑ์การพิจารณา recipient 
พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยใน Waiting list ของโรงพยาบาลต ารวจที่มี HLA mismatch น้อยที่สุดตามคะแนน

จัดสรรไตของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย และผล Cross match ให้ผลลบ 
6) การเตรยีมผ่าตัดผู้ป่วยปลูกถ่ายไต 

 เมื่อผู้ป่วย (Recipient) เข้า ward แล้วให้แพทย์และพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย ด าเนินการ 
6.1 เจาะเลือดผู้ป่วยส่ง CBC, BUN, Cr, plasma glucose, LFT, Alb, electrolyte, Ca, PO4, 
lipid, PT, PTT, cross match, จอง leukocyte poor blood 2 unit 
ส่งปัสสาวะตรวจ UA, Urine C/S 
แทง cava catheter พร้อมทั้ง CXR หลังแทง 
6.2 EKG 12 lead ,clean, shave abdomen,groin ,retained foley,s catheter NO.18 
6.3 ในรายที่จ าเป็นต้องให้ induction เช่น simulect  20 mg day 0 และ day 4 
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7) Intraoperation care 
7.1 ให้ Ceftricxon 2 gm เมื่อผู้ป่วยไดย้าสลบแล้ว 
จดบันทึกระยะเวลาตั้งแต่ clamp donor renal artery จนถึงเมื่อ perfuse graft ด้วย Euro-

collin•fs solution จน น้ าที่ออกมาใส (warm ischemic time) และบันทึกเวลาจนถึงต่อ graft 
เข้ากับ recipient ส าเร็จ และเริ่มเปิด arterial clamp (total ischemic time) 
7.2 เมื่อเริ่มต่อ Renal vein anastomosis ให้ 20% manitol 200 cc IV หยดเข้าเส้นเลือดใน

 เวลา 1 ชั่วโมง 
7.3 เมื่อเริ่มต่อ Renal vein anastomosis ให้ Sandimmun 200 mg ผสมใน NSS 100 cc. หยด
เข้าหลอดเลือดด าเมื่อ anastomosis เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเปิด clamp ให้ Solu-Medrol 500-
1000 mg. ทางหลอดเลือดด าช้าๆ และให้ Lasix 40-250 mg. ร่วมด้วย 

8) Immediate post operative care 
  8.1  NPO ยกเว้นยา, Record V/S, CPV และ urine output ทุก 1 ชั่วโมง 
  8.2  ให้ fluid ในรูป O. 9% หรือตามแพทย์สั่ง โดยปรับอัตราตาม CVP และ urine output 

8.3  ให้ METHYLPREDNISOLONE 500-1000MG. ในวันแรกหลังผ่าตัด  และลดขนาดยาลง
ตามล าดับ (1000-500, 500, 250, 125, 80, 60, 30 MG ต่อวัน) 
8.4  การเข้าห้องผู้ป่วยหลังผ่าตัดควรผู้ผ้าปิดปากปิดจมูก(MASK)เปลี่ยนรองเท้า และล้างมือ 
ทุกครั้ง 

 
9) Early post operative care 
 9.1  NPO จนกว่าจะมี Active bowel sound จึงเริ่มให้รับประทาน (day 2 -3) 

 9.2  เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ และดื่มน้ าได้มากกว่า 2000 ซีซี ต่อวันให้ off สาย CVP 
 9.3 ให้ Cefobid เป็นเวลา 7 วัน หยุดยาถ้าผู้ป่วยไม่มีไข ้
 9.4  เจาะเลือดส่ง LFT, CA, PO4, Uric acid, CMV titer ทุกสัปดาห์จนกว่าจะ D/C 
 9.5  เจาะเลือดส่งตรวจ CBC, FPG, BUN, CR, Electrolyte, ทุกวันราชการ 
 9.6  ส่ง UA และปัสสาวะ 24 ชั่วโมง หาค่า Urine protein, Ccr ตามความจ าเป็น 

10) Late operative care 
นัด Recipient ตรวจสัปดาห์ละครั้งทุกวันจันทร์ ในคลินิกโรคไต บริเวณห้องตรวจอายุรกรรม  เวลา 13.00-

16.00น. ในเดือนที่ 1 และ 2 นัด 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ในเดือนที่ 3-4 หลังจากนั้นนัดเดือนละครั้งจนครบ 1 ป ี
หลังจากนั้นจะนัดทุก 2-3 เดือนต่อครั้งโดยจะตรวจ 
 -  Complete physical exam 

 -  CBC 
 -  UA, 24 hr Urine protein, CCR 
 -  FPG, BUN, CR, Uric acid, CA, PO4 
 -  LFT 
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 -  RENAL SCAN หรือ Doppler ultrasound ทุก 6 เดือน-1 ปีตามความจ าเป็น 
 -  ระดับยากดภูมิคุ้มกัน 
 
 2. การปลูกถ่ายไตชนิดผู้บริจาคยังมีชีวิตอยู่ (Living Related Donor) 
  1) คุณสมบัติของผู้รับไต (Potential recipient) ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับไต เช่นเดียวกับคุณสมบัติของ
ผู้รับไตจากผู้บริจาคที่ถึงแก่กรรมแล้ว 
  2) การตรวจประเมินสภาพของผู้รับไต (Investigation for  Potential recipient)  
  1.  ผู้รับไตจะได้รับการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรคทั่วไป และท่ีเกีย่ว 
 กับโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว โรคปอดต่างๆ โรคกระเพาะ และล าไส้  
 โรคตับ โดยเฉพาะประวัติดีซ่าน โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อเรื้อรัง โรคทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ โรคติด  
 เชื้อ นิ่ว การอุดตันในทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ โรคทางจิตประสาท  
 และการติดยาเสพติดหรือสุรา 
 2.  การตรวจทางห้องปฏิบัติพื้นฐานดังนี้ 
       - CBC 
       - blood type และ antibody screen 
       - ตรวจปัสสาวะพร้อมเพาะเลี้ยงเชื้อ (ถ้ามีปัสสาวะ) 
       - stool guaiac test 
       - BUN, CREATINE, BLOOD SUGAR, NA, K, CL, HCO3, CA, uric acid, PT, PTT  

       - Liver function tests รวมทั้ง HBs ag, anti HBs, anti HCV 
       - CMV titer - IgG, IgM 
       - VDRL 
       - HIV 
       - HLA typing และ Screening ส าหรับ HLA Ab 
       - chest x-ray 
       - EKG (electrocardiogram) 
       - Voiding cystourethrogram หรือ cystoscope 
       - ประเมินสภาพของระบบทันตกรรม 
  ในกรณีที่มีความผิดปกติของระบบใดระบบหนึ่ง ต้องตรวจโดยเจาะจงเฉพาะโรคอย่างละเอียด  
 ถ้ามีความผิดปกติ ต้องรักษาหรือผ่าตัดแก้ไขให้เรียบร้อยดีก่อน เช่น ถ้ามีประวัติสงสัยเส้นเลือดหัวใจตีบ
 หรือ EKG ผิดปกติควรท า cardiac stress test, thallium stress test หรือ coronary catheterization       
          ถ้ามีประวัติสงสัยโรคแผลในกระเพาะอาหาร ต้องท า gastroscopy หรือ upper gastrointestinal study     
          ถ้ามีอาการ claudication ต้องส่งท า angiogram หรือ peripheral arterial doppler studies เป็นต้น 
 
 3)  ผู้บริจาคไตที่มีชีวิต ( Potential living related donor) 
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  1.  คุณสมบัติ 
   - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอย่างใกล้ชิด ได้แก่ พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
   - อายุระหว่าง 20-55 ปี 
   - มีหมู่เลือดเดียวกันกับผู้รับไต 
   - มี HLA ที่เหมือนกันทุกตัว (identical HLA) กับผู้รับไต และผล cross match เข้ากันได ้
   - ต้องยินยอมให้ไตโดยสมัครใจ 
   - ผู้บริจาคต้องไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามในการบริจาคอวัยวะ ซึ่งได้แก่ 
      1) Renal disease 
      2) advanced medical illness เช่ น  congestive heart failure (CHF), chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) 
      3) hypertension 
      4) active infection 
      5) malignancy except brain tumor 
      6) HIV infection 
      7) active CMV infection 
   - เป็นผู้มีไต ท่อไต และเส้นเลือดของไตปกติ ทั้งหน้าที่ของไตก็ปกติด้วย โดยผู้บริจาคไต  
   ต้องได้รับการตรวจปัสสาวะท า creatinine clearance และ renal angiogram 
   - ผู้บริจาคต้องได้รับการประเมินภาวะจากจิตแพทย ์
  2.  การตรวจประเมินสภาพผู้บริจาคไต (Investigation for living-related donor) 
   - ได้รับการซักประวัติร่างกายอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรคทั่วไป 
   - ตรวจทางห้องปฏิบัติพื้นฐาน ดังนี้ 
      1) CBC, blood type 
          2) ตรวจปัสสาวะพร้อมเพาะเลี้ยงเชื้อ 
      3) เก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง หาค่า creatinine clearance ,proteinuria 
      4) FPG, BUN, CR, uric acid, CA, PO4, eletrolyte 
      5) LFT 
      6) CXR 
      7) HIV, CMV ab, HBS ag, anti HCV, VDRL 
      8) coagulogram 
   - Psychiatric evaluation 
   - Donor ที่ผ่านการตรวจข้างต้น  และมีความเหมาะสมจะถูกพิจารณาท า tissue  
matching กับ recipient โดยนัดท า HLA typing ของ donor พร้อมกับ recipient   พ ร้ อ ม ทั้ ง ท า  cross 
matching 
   - เมื่อได้ donor ที่มี indentical HLAและผล cross match เข้ากันได้จึงท า IVP และ  
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renal angiogram หรือ CT angiogram ( 64 view) ของ donor 
   - แพทย์หน่วยไตจะท ารายละเอียดของ donor และ recipient เสนอในที่ประชุม  
กรรมการปลูกถ่ายไต เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิและก าหนดวันผ่าตัด 
 4) ขั้นตอนก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต 
  ด าเนินการเช่นเดียว  กับกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายไตชนิดผู้บริจาคถึงแก่กรรม โดยจะบรรจุผู้บริจาคไต 
 และรับการปลูกถ่ายไตเป็นผู้ป่วยใน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด 
 

ข. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Immediate post operation) 
 
 การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต ประกอบด้วย 

1) การดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกับการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั่วไป 
2) การดูแลผู้ป่วยเฉพาะผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต 

การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั่วไประกอบด้วย การดูแลการหายใจ, การตรวจวัด Vital sign, การวัดระดับ 
Hematocrit เป็นระยะ และการให้ยาแก้ปวด 

การดูแลผู้ป่วยเฉพาะผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต ประกอบด้วย 
1) การบริหารสารน้ า (intravenous fluid) 
2) การติดตามการท างานของไต(renal function) 
3) การบริหารยาต่างๆ หลังผ่าตัด 
4) การติดตามภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้ง medical complication และ Surgical 

complication 
การบริหารสารน  า (intravenous fluid) หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 
 การบริหาร intravenous fluid หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต มีจุดประสงค์เพ่ือรักษาระดับ intravenous 
fluid ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วยหลังผ่าตัดระดับ intravascular fluid ที่เหมาะสมจะช่วยให้การท างาน
ของไตที่รับการปลูกถ่ายไตกลับมาสู่ภาวะปกติได้รวดเร็ว และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ปริมาณ intravenous 
fluid มากหรือน้อยเกินไป นอกจากนี้ชนิดหรือสารประกอบ intravenous fluid ที่ถูกต้องจะป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
เช่น ความผิดปกติของค่า electrolyles ไม่ให้เกิดขึ้น 
 โดยทั่วไปอาจแบ่งผู้ป่วยหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มซึ่งมีการท างานของไตกลับเป็นปกติค่อนข้างเร็ว 
2) กลุ่มซึ่งการท างานของไตยังไม่กลับสู่ปกติหลังผ่าตัด 
ในกลุ่มผู้ป่วยซึ่งมีการท างานของไตกลับเป็นปกติค่อนข้างรวดเร็ว หลังการปลูกผ่าตัดผู้ป่วยจะมีปริมาณ

ปัสสาวะออกในแต่ละวันจ านวนมาก (Polyuria) บางรายอาจมีปัสสาวะออกมาถึง 6-10 ลิตรต่อวัน กลไกที่ท าให้
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีภาวะ Polyuria คือ การเกิดภาวะ Organic solute dieresis เนื่องจากร่างกายพยายามขับของเสีย 
(Blood Urea Nitrogen, BUN) ออกจากร่างกายและเกิดภาวะ Water dieresis เนื่องจากเนื้อเยื่อไตที่ได้รับการปลูก
ถ่ายไตบางส่วนยังไม่สามารถท างานอย่างปกติ ท าให้เนื้อเยื่อไตไม่สามารถดูดน้ ากลับเข้าสู่ร่างกาย การเกิดภาวะ 
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Polyuria ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหลายประการ เช่น อาจท าให้ภาวะ Volume depletion (ถ้า
ผู้ ป่ ว ย ไม่ ได้ รั บ ส ารน้ าท ดแทน เพี ย งพอ ) อาจท า ให้ เกิ ด  electrolytes imbalance เช่ น  Hypokalemia, 
Hypomagnesemia ภาวะ Volume depletiron และ electrolyte imbalance นี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย เช่น 
ท าให้  intravascular volume ลดลง ท าให้อาจเกิดภาวะ prerenal Azotemia หรือ Azotenia หรือ Acute 
tubular necrosis ท าให้การฟ้ืนตัวของไตช้าลง นอกจากนี้ Hypokalemia, Hypomagnesemia มีผลท าให้ภาวะ 
Polyuria เกิดมากข้ึน อาจมีผลต่อการเต้นของหัวใจ 

ในกลุ่มผู้ป่วยซึ่งการท างานของไตยังไม่กลับสู่ภาวะปกติหลังผ่าตัด จะพบว่าผู้ป่วยมีปัสสาวะน้อย หรืออาจไม่
ปัสสาวะเลยหลังผ่าตัด ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังในการให้ intravenous fluid เนื่องจากการให้ intravenous 
fluid มากเกินไปจะท าให้เกิดอาการบวม และอาจเกิด pulmonary edema 

กล่าวโดยสรุป การบริหารสารน้ า (intravenous fluid) หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตทั้งในกลุ่มเกิดภาวะ 
polyuria และกลุ่มปัสสาวะออกน้อยประกอบด้วย 

1) เมื่อผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัด ควรบันทึก Vital sign และวัดปริมาณปัสสาวะที่อยู่ใน Urine bag 
2) ตรวจบั นทึ กระดับ  Central venous pressure (CVP) โดย CVP ที่ ถู กต้องควรวัดจากบริ เวณ 

midaxillary line : ซึ่งเป็นระดับเกี่ยวกับหัวใจ และระดับ CVP ต้องแกว่งขึ้นลงสัมพันธ์กับการหายใจ 
ระดับ CVP ที่เหมาะสมในผู้ป่วยคือ ระดับ CVP 10-12 เซนติเมตรน้ า โดยทั่วไปจะวัดระดับ CVP โดย
วัดผ่านสาย Cavafix ซึ่งแทงผ่าน subclavian หรือ internal Jugular vein 

3) หลังการปรับอัตรา intravenous fluid คือปรับอัตราโดยใช้ระดับ CVP และปริมาณปัสสาวะต่อชาวโมง
เป็นแนวทาง ตัวอย่างเช่น ในกรณี CVP สูง Urine output ต่อชั่วโมงมาก จะปรับอัตรา fluid ให้ลดลง 
ขณะที่ในกรณี CVP ต่ าและ Urine output ออกน้อยอาจปรับอัตรา iv fluid ให้เพ่ิมมากขึ้น การบริหาร 
intravenous fluid นี้มีความส าคัญในระยะ 2-3 วันหลังผ่าตัด เมื่อผู้ป่วยเริ่มรับประทานได้ การบริหาร 
intravenous fluid จะมีความส าคัญลดลง 

4) หลักการพิจารณาชนิดของ intravenous fluid คือให้ intravenous fluid ตามสภาวะปัสสาวะซึ่งออก
จากผู้ป่วย โดยทั่วไปจะให้ intravenous fluid ทั้ง Isotonic และ Hypotonic การให้ Isotonic มี
จุดประสงค์เพ่ือรักษาระดับ intravascular volume ส่วนการให้ Hypotonic fluid มีจุดประสงค์เพ่ือ
การทดแทนการเกิด Water dieresis ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะ polyuria จ านวนมากอาจต้องให้ KCI 
ผสมใน intravenous fluid ที่ให้เพ่ือป้องกันการเกิด Hypokalemia 

5) หลีกเลี่ยงการเลือดหลังผ่าตัด เนื่องจากการให้เลือดอาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาต้านอวัยวะ (rejection) 
หลังผ่าตัดในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เลือด พิจารณาใช้  leukocyte poor blood เนื่องจากกลไก
การเกิดปฏิ กิ ริยาต้ านอวัยวะหลั งการให้ เลื อด เกิดจากการได้ รับ  White blood cell (WBC) 
Transfusionเนื่องจาก WBC มี leukocyte Antigen (HLA) บนผิวเซลล์และถ้าจ าเป็นต้องให้เลือดไม่
ควรให้เลือดผ่านสาย Cave catheter เนื่องจากอาจท าให้เกิด fibrin เกาะบริเวณปลาย catheter ท า
ให้การวัด CVP หลังให้เลือดผิดพลาด 

 
การติดตามการท างานของไตหลังผ่าตัด 
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1) การติดตามวัดปริมาณปัสสาวะในแต่ละชั่วโมง 
2) การติดตามระดับ serum creatinine 
3) การติดตามระดับ Creatinine clearance 
การติดตามวัดปริมาณปัสสาวะในแต่ละชั่วโมงจะบ่งบอกถึงสภาพการท างานของไตอย่างคร่าวๆ โดยทั่วไปถ้า

ไตที่ได้รับการปลูกถ่ายเริ่มมีการท างานสู่สภาพปกติ ควรมีปริมาณปัสสาวะออกอย่างน้อย 60 -90 ซีซีต่อชั่วโมง ใน
ผู้ป่วยที่ปัสสาวะออกน้อยตั้งแต่เริ่มแรกหลังการผ่าตัดมักเกิดจากภาวะ Acute Tubular necrosis ซึ่งเป็นภาวะที่
สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้เอง (recover) ในผู้ป่วยซึ่งมีปัสสาวะออกหลังผ่าตัดแต่มีปัสสาวะลดลงในเวลาต่อมา
อาจมีภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรม เช่น เกิดการอุดตันของเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงไต, เกิดการอุดตันของท่อไต 
(ureter) สิ่งหนึ่งซึ่งผู้ให้การดูแลผู้ป่วยควรตรวจสอบเสนอ เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีปัสสาวะออกน้อย คือควรตรวจสอบ 
Foley’s catheter ว่ามิได้ถูกกดทับ นอกจากนี้ควรรูดสาย Foley’s catheter เพ่ือทดสอบว่ามีก้อนเลือด (blood 
clotted) อุดตันในสาย catheter  หรือไม ่

การติดตามระดับ serum creatinine เป็นตัววัดการท างานของไตอีกวิธีหลัง โดยดูจากค่า 1/  serum 
creatinine ซึ่งหมายถึงสภาพการท างานของไตจะแปรผกผันกับค่า serum creatinine ในบางกรณีพบว่าแม้ไตที่
ได้รับการปลูกถ่ายจะกลับมาท างานค่อนข้างปกติแล้ว แต่ serum creatinine อาจลดช้าลง ซึ่งเกิดจากร่างกายมีการ
คลั่งของ Creatinine อยู่เป็นเวลานาน ในกรณีเช่นนี้การวัดค่า Creatinine clearance จะให้ผลที่แม่นย ากว่าการวัด
ค่า Creatinine clearance ท าได้โดยการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงหาค่า Urine Creatinine หน่วยมิลลิกรัมต่อ
ปัสสาวะ 100 ซีซี และวัด Total Volume หาค่า serum creatinine ทันทีที่ เก็บปัสสาวะครบ ค่า Creatinine 
clearance ได้จากการค านวณโดยสูตรดังต่อไปนี้ 

Creatinine clearance = Urine Creatinine*Total Volume 
   serum creatinine 

ค่า Creatinine clearance มีหน่วยเป็นซีซีต่อนาที โดยมีค่าปกติเท่ากับ 100-120 ซีซีต่อนาที การตรวจวัดค่า 
Creatinine clearance เป็นระยะหลังผ่าตัด และก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการท านายอายุ
การท างานของไตที่ได้รับการปลูกถ่ายในระยะยาว 
 
การบริหารยาต่างๆ หลังผ่าตัด 
 ยาทีใ่ช้หลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต อาจแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ คือ 

1. ยากดภูมิคุ้มกัน 
2. ยาปฏิชีวนะ 
3. ยาอื่นๆ 

 
ยากดภูมิคุ้มกัน 
 ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต แบ่งเป็นกลุ่มหลักได้ดังนี้ 

1) Calcineurin inhibitor;CNI ได้แก่  Cyclosporin (Neoral) และ Tacrolimus (Prograf,FK506) เป็น
ยากลุ่ มหลักในการรักษา  Cyclosporine/Tacrolimus โดยในระยะแรกจะให้  Cyclosporine/ 
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Tacrolimus รูป ยารับประทาน โดยให้รับประทานหลังอาหารวันละ 2 ครั้ง และปรับขนาดยาเพ่ือให้ได้
ระดับยาในเลือดที่เหมาะสมโดยระดับยา Cyclosporine/ Tacrolimus เป็นระดับยาต่ าที่สุด (trough 
level) ของแต่ละวัน การวัด trough level ของ Cyclosporine/ Tacrolimus ท าได้โดยเจาะเลือดส่ง
ตรวจระดับยาก่อนให้ผู้ป่วยรับประทานยาโดยต้องมีการตรวจวัดระดับยาเป็นระยะ  

2)  Mycofenolate ได้แก่ Cellcept, Myfortic เป็นยาที่ใช้แทนยาเดิมคือ Azathioprin เนื่องจากมี ฤทธิ์ 
     กดไขกระดูกน้อยกว่า แต่ก็ยังคงท าให้เม็ดเลือดขาวลดลงได้ ส่วนอาการข้างเคียงที่ส าคัญคือ อาการทาง 
     ระบบทางเดินอาหาร 
3)  Steroid ในระยะแรกจะให้เป็น high dose methyl prednisolone ซึ่งอยู่ในรูป intravenous เมื่อ    
      ผู้ป่วยรับประทานได้จะเปลี่ยนยาในรูปรับประทาน แล้วลด dose ลงเป็น prednisolone 40-60   
    mg/day ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงต่อหลายระบบ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะใช้ลดลง 
4) mTOR inhibitor ได้แก่  Sirolimus (Rapamycine),Everolimus (Certican) เป็นยากลุ่ม  CNI มีใช้

ในช่วงหลังผ่าตัดไปแล้ว 
 
ยาปฏิชีวนะ 
 ยาปฏิชีวนะที่ใช้ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต ได้แก่ ยาปฏิชีวนะที่ป้องกันการติดเชื้อ bacteria และยาปฏิชีวนะที่
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส จะใช้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างครอบคลุมเชื้อทั้งแบคทีเรีย กรัมบวกและเชื้อกรัมลบเพ่ือใช้
ป้องกันการติดเชื้อ bacteria เช่นเดียวกับผู้ป่วยศัลยกรรมหลังผ่าตัดทั่วไป โดยจะให้ยาก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
จนกระทั่งผู้ป่วยไม่มีไข้เป็นเวลา 2-3 วัน โดยเฉลี่ยผู้ป่วยจะได้รับยาปฏิชีวนะหลังผ่าตัดเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
bacteria เป็นเวลา 5-7 วัน 
 นอกจากนี้หลังการปลูกถ่ายไตจะพิจารณาให้ Acyclovir ซึ่งเป็นยากลุ่ม antivirus ยับยั้งการแบ่งตัวของ 
virus ซึ่งอาจเป็นปัญหาส าคัญ 2 ชนิดคือ Varicellar Zosrter Virus และ cytomegalo virus โดยจะให้ Acyclovir 
ในรูปยารับประทานเป็นเวลา 6 เดือนหลังผ่าตัด 
 
 
ยาอ่ืนๆ 
 ยาอ่ืนๆ ที่อาจใช้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้แก่ ยา Proton pump inhibitor ป้องกันภาวะ stress 
Ulcer, ยา antisenotonin ชื่อการค้าว่า Zofran เพ่ือรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ยาเหล่านี้จะมีวิธีบริหารยา 
เช่นเดียวกับในผู้ป่วยทั่วๆ ไป 
 


