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ผูปวยโรคไต กักตัวอยูบานอยางไรในชวงโควิด-19 
อ.ภญ.ศยามล สุขขา 

รศ.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ 

ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จากสถานการณการระบาดระลอกใหมของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

รวมทั้งในขณะนี้โควิด-19 ไดมีการเปลี่ยนสายพันธุใหมที่ทําใหมีการแพรกระจายที่งายขึ้นมากกวาปกติ หนวยงาน

ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนจึงมีมาตรการสงเสริมใหทํางานจากบาน (work from home) การเรียนออนไลน 

กันมากขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ 

 ผูปวยโรคไตเปนกลุมผูปวยที่มีแนวโนมของการเกิดอาการ และภาวะแทรกซอนที่รุนแรงจากการติดเชื้อโค

วิด-19 ไดมากกวาคนปกติ ดังนั้นผูปวยโรคไตจึงควรเพ่ิมความเขมงวดกับมาตรการในการปองกันการติดเชื้อ มีการ

เดินทางเทาที่จําเปน อยูบานมากขึ้น บทความนี้จึงนําเสนอขอแนะนําของการดูแลตนเองเมื่ออยูที่บานของผูปวย

โรคไต โดยครอบคลุมผูปวยโรคไตทุกระยะ และผูปวยไตวายที่ตองไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทยีมหรือฟอก

เลือดทางหนาทอง เพ่ือใหผูปวยมีสุขภาพไตที่ดี และหางไกลจากการติดเชื้อโควิด-19 

1. ลักษณะอาหารท่ีควรหลีกเลี่ยงในผูปวยโรคไต1,2 

 อาหารที่มีโซเดียมสูง จากคําแนะนําผูปวยโรคไตไมควรรับประทานโซเดียมมากกวา 2 กรัมตอวัน 

หรือคิดเปนปริมาณเกลือแกง 1 ชอนชา โซเดียมมีผลเสียตอการทํางานของไต และทําใหเกิดภาวะคั่งน้ํา ภาวะบวม 

และความดันโลหิตสูงได อาหารท่ีมีโซเดียมสูงที่พบบอยในครัวเรือน เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อาหารกระปอง ซีอ๊ิว 

ซอสหอยนางรม กะป เครื่องปรุงรสตาง ๆ ขนมกรุบกรอบ ถั่วอบเกลือ เปนตน 

 อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง ไตเปนอวัยวะหลักในการกําจัดโพแทสเซียม ดังนั้นผูปวยโรคไตจึงเกิด

การคั่งของโพแทสเซียมไดโดยงาย ซึ่งภาวะโพแทสเซียมสูงที่เปนอันตรายคือการเกิดผลเสียตอหัวใจ อาหารที่มี

โพแทสเซียมสูงมักพบในผลไมที่มีสีสัน และในชวงนี้อาจตองระวังเปนพิเศษเนื่องจากเปนชวงผลไมที่มีโพแทสเซียม

สูงออกตามฤดูกาล ตัวอยางเชน ทุเรียน มะมวงสุก กลวย หรือพบในน้ําผักหรือน้ําผลไม อยางไรก็ตามผูปวยโรคไต

บางกลุม เชนผูปวยที่ฟอกเลือดทางหนาทองอาจมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา ดังนั้นคําแนะนําในเรื่องการบริโภค

อาหารที่มีโพแทสเซียมจึงข้ึนกับระดับโพแทสเซียมในเลือดของผูปวยดวยเชนกัน 

 อาหารที่มีฟอสเฟตสูง ในผูปวยโรคไตจะเกิดการคั่งของฟอสเฟตไดงายเชนเดียวกับโพแทสเซียม 

โดยฟอสเฟตที่สูงจะสงผลตอระบบกระดูก แรธาตุ และระบบหลอดเลือด อาหารที่มีสวนประกอบของฟอสเฟตสูง

ไดแก ไขแดง ผลิตภัณฑจากนม เมล็ดพืช เชน เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน ถั่วเมล็ดแหง เชน ถั่วเหลือง ถั่วแดง 

ถั่วเขียว อาหารที่ใชยีสต เชน ขนมปง ซาลาเปา โดนัท เปนตน 



2 
 

2. พฤติกรรมที่เสี่ยงตอภาวะแทรกซอนของโรคไต 

 ผูปวยบางคนที่ตอง work from home อาจทํางานหนาคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง หรือมีการ

ประชุมออนไลนอยางตอเนื่อง มักจะไมอยากลุกไปเขาหองน้ําขณะทํางานหรือประชุม จึงเกิดการกลั้นปสสาวะเปน

เวลานาน ๆ  ทําใหเสี่ยงตอการเกิดนิ่ว หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะได ซึ่งในกรณีนี้คนทั่วไปที่กลั้น

ปสสาวะนาน ๆ ก็มีโอกาสของการเกิดนิ่ว และติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะดวยเชนกัน นอกจากนี้ผูปวยบางคน

มีการดื่มน้ําลดลงเมื่ออยูที่บาน หากผูปวยดื่มน้ําไมเพียงพอจะเพ่ิมความเสี่ยงตอการขาดน้ํา ทําใหลดปริมาณน้ํา

และเลือดที่ไปเลี้ยงไต และเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได อยางไรก็ตามผูปวยโรคไตท่ีตองจํากัดน้ําตามที่แพทย

แนะนํา ก็ตองควบคุมการดื่มน้ําตามคําแนะนําของแพทย 

3. คําแนะนําเรื่องการใชยา ในชวงที่ผูปวยอาจไดรับยาตอเนื่องท่ีบาน (telemedicine)  

ในผูปวยโรคไตท่ีมีภาวะของโรคคงที่ แพทยอาจพิจารณาใหผูปวยรับยาที่บานเพ่ือลดความเสี่ยงของ

การติดเชื้อที่อาจแพรกระจายในโรงพยาบาล สิ่งสําคัญที่ผูปวยพึงระวังคือยาหมดกอนนัด ดังนั้นผูปวยจึงควร

ตรวจเช็ค และนับจํานวนเม็ดยาที่เหลืออยูอยางสม่ําเสมอ และรีบติดตอโรงพยาบาลลวงหนา เพื่อใหทาง

โรงพยาบาลมเีวลาเตรียมจัดสงยาทางไปรษณียไดทันกอนที่ยาจะหมด นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือผูปวย

ควรควบคุมโรคประจําตัวของตนเองใหดี โดยการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ ไมหยุดยารับประทานยาเองแมวา

ผูปวยจะรูสึกดีขึ้นก็ตาม และหากมีอาการผิดปกติใด ๆ ใหรีบมาปรึกษาแพทยโดยไมตองรอจนถึงวันนัด  

ผูปวยในชวงอยูบานอาจมีการทํากิจกรรมที่ทําใหผูปวยรูสึกปวดเมื่อย ยาแกปวดที่ควรหลีกเลี่ยงการ

ใชในผูปวยโรคไต คือยารับประทานในกลุมเอ็นเสด (NSAID – non steroidal anti-inflammatory drug) 

ตัวอยางเชน ไอบูโพรเฟน ไพร็อกซิแคม ไดโคลฟแนค ซีลีคอกซิบ เปนตน เนื่องจากยาดังกลาวมีผลเสียตอไต เชน 

ทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน หรือไตอักเสบได อยางไรก็ตามยากลุมเอ็นเสดที่ใชภายนอก เชนยาทาในรูปแบบ

เจล หรือ ครีม นั้นสามารถใชไดในผูปวยโรคไต เนื่องจากมีการดูดซึมเขาสูกระแสเลือดที่นอย นอกจากนี้ยาแกปวด

ที่สามารถใชไดในผูปวยโรคไตคือ พาราเซตามอล (ขนาดยาที่แนะนําคอื 325-650 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง เมื่อมี

อาการ โดยไมเกิน 3,000 มิลลิกรัมตอวัน)3 แตการใชพาราเซตามอลยังตองใชอยางระมัดระวัง หากผูปวยมีโรค

ประจําตัวอื่น ๆ เชน โรคตับ โรคพิษสุราเรื้อรัง เปนตน ทั้งนี้ขอใหปรึกษาเภสัชกรกอนใชยา 

4. คําแนะนําสําหรับผูปวย ที่ตองเดินทางมาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมท่ีสถานพยาบาล4  

ผูปวยตองสวมหนากากผา หรือหนากากอนามยัตลอดระยะเวลาที่รับบริการในหนวยไตเทียม ทําการคดั

กรองความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ตามที่สถานพยาบาลกําหนด วัดอุณหภูมิกอน และหลังการฟอกเลือด 

ลางมอืดวยวิธีที่ถูกตองกอนเขาเครื่องฟอกเลือด หากมีการไอ จาม หรือสั่งน้ํามูก ตองทิ้งกระดาษทิชชูในถังขยะที่

เหมาะสม และหากผูปวยมีอาการแสดงที่สงสัยการติดเชื้อของ COVID-19 ในขณะอยูที่บานตองรีบโทรศัพทติดตอ

ทางสถานพยาบาลเพ่ือการคดักรอง หรือการเขาสูระบบการสงตอสถานพยาบาลอยางเหมาะสมตอไป 
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5. การฉีดวัคซนีโควิด-19 ในผูปวยโรคไต5 

ผูปวยโรคไตถือเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อโควิด-19 และอาจมีอาการเจ็บปวยรุนแรง จึงเปน

กลุมผูปวยที่ควรไดรับวัคซีน โดยควรอยูภายใตการพิจารณาจากแพทยที่ดูแลผูปวย และเมื่อผูปวยไดรับวัคซีนแลว 

ก็ไมควรละเลยมาตรการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่เปนขอปฏิบัติมาตรฐานเชนเดิม 

นอกจากนี้แมวาผูปวยโรคไตจะกักตัวอยูที่บาน แตก็ควรระวังการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว ที่อาจจะ

นําพาเชื้อมาใหผูปวย หรือการมีการรวมตัวของญาติตามเทศกาลตาง ๆ ผูปวยควรมีมาตรการเวนระยะหางทาง

สังคมเมื่อตองอยูใกลชิดกับผูอ่ืนในบานที่มีความเสี่ยง เชน การใสหนากากอนามัย การเวนระยะหางจากผูอ่ืน 

ประมาณ 1-2 เมตร การลางมือบอย ๆ ดวยสบู เลือกรับประทานอาหารที่รอนหรือปรุงสุกใหม ๆ ควรแยกสํารับ

อาหาร หรือหากรับประทานรวมกันใหใชชอนกลาง หลีกเลี่ยงการเอามือขยี้ตา เช็ดจมูกหรือปาก อีกทั้งผูปวยควรมี

การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ซึ่งผูปวยอาจเลือกกิจกรรมท่ีทําไดงาย ๆ เชนเดินในบาน และควรนอนหลับ

พักผอนใหเพียงพออยางนอย 7 ชั่วโมงตอวัน เพียงเทานี้ผูปวยโรคไตก็สามารถอยูดีมีสุขกับโรคไต และปลอดภัย

หางไกลจากโควิด-19  

โดยสรุป ในชวงโควิด-19 ผูปวยโรคไต ควรอยูบานเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 รับประทานยา 

อาหาร น้ําดื่ม ตามท่ีแพทยแนะนํา ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ หากมีความ

จําเปนตองออกจากบาน ใหปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนํา 
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