Pediatric acute renal failure
อดิสรณ ลําเพาพงศ
ภาวะไตวายเฉียบพลัน
(acute renal failure)ในผูปวยเด็กคือภาวะที่การทํางานของไตลดลง ทําให
เสียสมดุลของน้ําและเกลือแร แมวาจะมีความหลากหลายในคําจํากัดความของภาวะไตวายเฉียบพลันใน
ผูปวยเด็กก็ตาม ในปจจุบันมีคําจํากัดความของภาวะ acute kidney injury ตาม pediatric RIFLE (Risk
1
Injury Failure Loss End stage) criteria โดยใชเกณฑของ estimate glomerular filtration rate และ
ปริมาณปสสาวะในการแบงผูปวยออกเปนกลุมๆ ตามความรุนแรง ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิต
ของผูปวย ตามตารางที่ 1
Estimated GFR

Urine output

Risk

eCrCl ลดลง 25%

< 0.5 cc/kg/hr นาน 8 ชั่วโมง

Injury

eCrCl ลดลง 50%

< 0.5 cc/kg/hr นาน 16 ชั่วโมง

Failure

eCrCl ลดลง 75% หรือนอยกวา
< 35 cc/min/1.73m2

< 0.3 cc/kg/hr

Loss

Persistent failure > 4 weeks

End stage renal
disease

Persistent failure > 3 months

นาน 24 ชั่วโมง หรือไมมีปสสาวะ
( anuria) นาน 12 ชั่วโมง

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการวินิจฉัยภาวะ acute kidney injury ในผูปวยเด็ก
หมายเหตุ การคํานวณ estimated CrCl คํานวณจากสูตร Schwartz formula ดังนี้
eCrCl (cc/min/1.73m2) = k x height (cm)/ serum creatinine (mg/dL)

ผูป ว ยทารกแรกเกิดคลอดกอนกําหนด – อายุ 1 ป
ผูป ว ยทารกแรกเกิดคลอดครบกําหนด – อายุ 1 ป
ผูปวยอายุ 1-13 ป
ผูปวยอายุ > 13 ป เพศหญิง
ผูปวยอายุ > 13 ป เพศชาย

คา k = 0.33
คา k = 0.45
คา k = 0.55
คา k = 0.55
คา k = 0.7

สาเหตุหลักของภาวะไตวายเฉียบพลันในเด็กมีความแตกตางกันตามสถาบันโดยใน รพ.พระมงกุฎ
เกลา สาเหตุหลักของภาวะดังกลาวเกิดจาก ภาวะ multiorgan failure, sepsis, congenital heart surgery
และ rapidly progressive glomerulonephritis เปนตน สําหรับในบทนี้จะกลาวถึงภาวะไตวายเฉียบพลัน
ในผูปวยเด็กที่ไดรับการผาตัดหัวใจเปนหลัก รวมถึงแนวทางและวิธีการรักษาในผูปวยกลุมนี้
ภาวะไตวายเฉียบพลันในผูปวยเด็กที่ไดรับการผาตัดหัวใจ
อุบัติการณของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผูปวยเด็กหลังผาตัดหัวใจพบได 1-9 % 2-4 โดยมี
ปจจัยที่เกี่ยวของคือ อายุ, underlying heart disease, โรคหัวใจชนิดเขียว (cyanotic heart disease),
ประเภทของการผาตัดหัวใจ, ผูปวยที่มี RACHS-1 score สูง (Risk Adjusted Classification of
Congenital Heart Surgery), ระยะเวลาในการผาน cardiopulmonary bypass, ภาวะ cardiac arrest,
ภาวะ low cardiac output ภายหลังผาตัด และการใชยากระตุนหัวใจ 5-6 ในทางปฏิบัติกุมารแพทยโรคไตจะ
รวมดูแลผูปวยกลุมนี้รวมกับกุมารแพทยโรคหัวใจ กุมารแพทยเวชบําบัดวิกฤต กุมารศัลยแพทย และ
ศัลยแพทยทรวงอก ตั้งแตกอน ระหวางผาตัดและภายหลังผาตัดเพื่อวางแผนในการดูแลผูปวยที่มีโอกาสเกิด
ภาวะดังกลาว
พยาธิสรีรวิทยาของภาวะไตวายเฉียบพลัน
แมวาการสรางหนวยของไต (
nephron) ในเด็กจะเสร็จสมบูรณเมื่ออายุครรภ 34 สัปดาห โดยมี
จํานวน nephron ประมาณ 1.6-2.4 ลานเทากับผูใหญ แตการทํางานของไตมีคาการทํางาน (glomerular
filtration rate) เพียงหนึ่งในหกของผูใหญเทานั้นคือ 20.8 + 5.0 cc/min/1.73m2 ในทารกคลอดครบ
กําหนดและ 14.0 + 5.0 cc/min/1.73m2 ในทารกคลอดกอนกําหนด หลังจากนัน้ จะเพิม่ เปน 36.8 + 7.2
cc/min/1.73m2 เมื่ออายุ 2 สัปดาหในทารกคลอดครบกําหนดและ 47.8 + 10.7 cc/min/1.73m2 ในทารก
คลอดกอนกําหนด อัตราการกรองของไตในเด็กจะมีคาเทากับผูใหญคือ 120 cc/min/1.73m2 เมื่ออายุ 1-2
ป7 สําหรับความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขน (concentrating ability) และการดูดซึมน้าํ และเกลือ
แรของ renal tubule นั้นจะสมบูรณเมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป
เมื่อมีภาวะเสียเลือดในระหวางผาตัด ภาวะ
low cardiac output และ ภาวะ capillary leakage
9
syndrome อันเกิดจากการผาน cardiopulmonary bypass เลือดจะไปเลี้ยงไตลดลง (pre-renal ARF)
ไตจะปรับตัว (autoregulation) เพือ่ ใหอตั ราการกรองของไต (glomerular filtration rate) มีคาเทาเดิม
โดยขยายเสนเลือด afferent arteriole และตีบตัวของเสนเลือด efferent arteriole เพือ่ รักษาความดันใน
glomerulus ใหคงที่โดยกระตุนการทํางานของ renin- angiotensin system และกลไกตางๆของไต
อยางไรก็ตามในผูปวยที่มีภาวะ shock เลือดในรางกายสวนใหญจะไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆ เชน สมอง จากการ
กระตุน sympathetic nervous system จะทําใหเสนเลือด afferent และ efferent arteriole มีการตีบตัว
renal tubular cell เกิดภาวะขาดออกซิเจน จึงทําใหมีการตายของเซลลเกิดภาวะ ischemic acute tubular
necrosis (ATN)8 (รูปที่ 1) ปจจัยอื่นๆ ที่สงเสริมภาวะ ATN คือการกระตุน inflammatory cytokines

เชน IL-6, IL-8 และ C3a จากการผาน cardiopulmonary bypass มีผลทําใหการทํางานของไตลดลง9 การ
ใชยากระตุนหัวใจเชน dopamine และยา epinephrine ในขนาดสูง เพื่อรักษาสัญญาณชีพก็มีผลใหมีการ
หดตัวของเสนเลือด afferent ทําใหมีการลดลงของอัตราการกรองของไต

Glomerular hydrostatic pressure

Efferent arteriole

Renal tubular cell

Afferent arteriole

A.

แสดงภาวะปกติที่มีเสนเลือด afferent arteriole เขา glomerulus และมีเสนเลือด efferent
arteriole ออกจาก glomerulus ไปเลี้ยงบริเวณ renal tubule ผานทางเสนเลือด peritubular
capillary และ vasa recta
Glomerular hydrostatic pressure

Efferent arteriole

Renal tubular cell

Afferent arteriole

B.

ในภาวะ low cardiac output, ภาวะเสียเลือดระหวางผาตัด, ภาวะ capillary leakage syndrome
เลือดไปเลีย้ งไตลดลง เสนเลือด afferent arteriole จะขยาย และมีการตีบของ efferent arteriole
เพื่อรักษาglomerular hydrostatic pressure ใหคงที่

Glomerular hydrostatic pressure

Efferent arteriole

Renal tubular cell

Afferent arteriole

C.

ในภาวะ shock จะมีการหดตัวของ afferent และ efferent arteriole ทําใหเซลลของ renal tubule
ขาดเลือดและออกซิเจนเกิดภาวะ acute tubular necrosis

รูปที่ 1 แสดงการปรับตัวของไตตามภาวะ A, B และ C
การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลัน
ในทางปฏิบัติมักจะใชคาครีอาตินีนในการวินิจฉัย อยางไรก็ตามพบวากวาที่คาครีอาตินีนจะเพิ่มขึ้น
การทํางานของไตมีการลดลงไปมากแลว นอกจากนั้นคาครีอาตินีนมีความผันแปรตามอายุ เพศและปริมาณ
กลามเนื้อ ในผูปวยเด็กโรคหัวใจมักมีน้ําหนักตัวนอยดังนั้นคาครีอาตินีนในเลือดอาจเพิ่มขึ้นไมสูงมากแมวา
ผูปวยเกิดภาวะไตวายแลว ดังนั้นในปจจุบันจึงมีความพยายามที่จะวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันในระยะ
เริ่มแรก พบวา NGAL (neutrophil gelatinase-associated protein) ซึ่งเปน biomarker protein มีคา
สูงขึ้นทั้งในเลือดและในปสสาวะในผูปวยเด็กที่ไดรับการผาตัดหัวใจที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันกอนที่ระดับค
รีอาตินีนในเลือดสูงขึ้น10 (รูปที่ 2) จึงเปนประโยชนในการวินิจฉัยภาวะดังกลาวในระยะเริ่มแรก

รูปที่2 แสดงคา serum และ urine NGAL ในผูปวยเด็กที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันเทียบกับผูปวยที่ไมมี
ภาวะดังกลาว

การปองกันภาวะไตวายเฉียบพลัน
ในอดีตมีความพยายามในการใช
renal dose dopamine (0.5 – 5 mcg/kg/min) ซึ่งมีฤทธิ์
vasodilatation และ natriuresis ทําใหเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้นและเพิ่มปริมาณปสสาวะ นํามาปองกันและ
รักษาภาวะไตวายเฉียบพลันอยางไรก็ตามพบวาการใชยา dopamine ในขนาดดังกลาวไมสามารถปองกัน
และรักษาภาวะดังกลาวได11 ปจจุบันมีการใชยา fenoldopam ซึ่งเปน selective peripheral dopamine
D 1A receptor agonist ในผูปวยผูใหญพบวายาดังกลาวลดอัตราการทํา renal replacement therapy ลง
ได12 ในผูปวยเด็กยังไมมีการศึกษามากนัก แตมีบางรายงานพบวาลดอัตราการทํา renal replacement
therapy ไดเชนกัน13 สําหรับยา N-acetylcysteine ซึ่งใชปองกันภาวะ radiocontrast induced
nephropathy มาใชปองกันภาวะไตวายเฉียบพลันในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจนั้นไมเปลี่ยนแปลงอัตรา
การตาย และอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน14
การรักษา
โดยปกติ oliguric phase ของภาวะ acute tubular necrosis (ATN) มักใชเวลา 7-14 วัน ใน
ระยะนี้ผูปวยจะมีปสสาวะออกนอย ดังนั้นแนวทางการรักษาภาวะดังกลาวโดยทั่วไป คือจํากัดสารน้ํา
ควบคุมดุลเกลือแร และหลีกเลี่ยงการใชยาที่มีผลขางเคียงตอไต ขอบงชี้ในการบําบัดทดแทนไต ( renal
replacement therapy) คือภาวะ volume overload, severe hyperkalemia และ severe metabolic
acidosis เปนตน อยางไรก็ตามในผูปวยเด็กหลังผาตัดหัวใจมักไดรับสารน้ํา เลือด และสวนประกอบตางๆ
ของเลือดจํานวนมาก ดังนั้นการรักษาภาวะ ATN หลังผาตัดหัวใจดวยวิธีจํากัดน้ําเพียงอยางเดียวจึงไม
สามารถทําได ผูปวยกลุมนี้จึงมักจะไดรับการรักษาดวยวิธีบําบัดทดแทนไตภายหลังเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลัน
ในทางปฏิบัติถาผูปวยที่มีโอกาสในการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหลังผาตัดมักจะไดรับการใสสาย
tenckhoff catheter ในหองผาตัดโดยศัลยแพทย ผูปวยที่มีภาวะ oliguric acute renal failure หรือเริ่มมี
ภาวะ metabolic acidosis หลังผาตัดมักจะไดรับการรักษาโดยวิธีการบําบัดทดแทนไตอยางรวดเร็ว ตางจาก
ขอบงชี้ในการรักษาภาวะ ATN ทั่วไป เนื่องจากภาวะ metabolic acidosis ที่เกิดขึ้นจะยิ่งทําใหการทํางาน
ของหัวใจลดลงและลดการตอบสนองของรางกายตอยากระตุนหัวใจ
สําหรับการรักษาบําบัดทดแทนไต ( renal replacement therapy) ทําไดหลายวิธีคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peritoneal dialysis
Intermittent hemodialysis
Sustained Low-Efficiency Dialysis (SLED)
Slow continuous ultrafiltration (SCUF)
Continuous venovenous hemofiltration (CVVH)
Continous venovenous hemodialysis (CVVHD)
Continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHDF)

Peritoneal dialysis

การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันโดยวิธี peritoneal dialysis เปนวิธีที่นิยมในผูปวยเด็กที่ไดรับการ
ผาตัดหัวใจ15 เนื่องจากสามารถทําไดแมวาสัญญาณชีพของผูปวยไมคงที่ งายและไมใชอุปกรณที่มีความ
ยุงยากนัก โดยอาศัยหลักการใช เยื่อบุชองทอง (peritoneum) เปนที่แลกเปลี่ยนสารตางๆจากกระบวนการ
diffusion ระหวางเสนเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุชองทองกับน้ํายา dialysate ที่ใสไปในชองทอง เชนผูปวยที่มี
ภาวะเลือดเปนกรด lactate จากน้ํายา dialysate จะมีการซึมผานเขาสูรางกายผานเยื่อบุชองทองและ
เปลี่ยนเปน bicarbonate ในรางกาย จึงเปนการแกไขภาวะเลือดเปนกรด นอกจากนั้นการที่น้ํายา dialysate
มีน้ําตาลทําใหมี osmolarity สูงกวาในเลือด ดังนั้นน้ําในรางกายจะซึมผานเยื่อบุชองทองเขาไปในชอง
ทองที่มีน้ํายา dialysate อยู เรียกกระบวนการนี้วา ultrafiltration ดังนั้นการรักษาดวยวิธี peritoneal
dialysis จึงเปนการแลกเปลี่ยนของเสียดวยวิธี diffusion และขจัดน้ําออกจากรางกายดวยวิธี
ultrafiltration แมวาเยื่อบุชองทองของรางกายมีความสามารถจํากัดในการในแลกเปลี่ยนสารตางๆ ทําให
กระบวนการแลกเปลี่ยนสารตางๆและการขจัดน้ําเปนไปอยางชาๆ ทําใหไมรบกวนความดันโลหิตและ
สัญญาณชีพของรางกายมากนัก
สําหรับชนิดของ catheter ที่ใสในชองทองนิยมใชสาย tenckhoff catheter มากกวาใชสาย
trocath เนื่องจากสาย trocath มักจะใชไดไมเกิน 72 ชั่วโมง เพราะมีโอกาสติดเชื้อในชองทองสูง ในผูปวย
เด็กมีขนาดใหเลือกคือ neonatal size และ pediatric size ชนิดสายตรง (straight) และโคงขดเปนวง
(coil) โดยใชแตกตางตามน้ําหนักและอายุของผูปวย ในผูปวยเด็กน้ําหนักมากกวา 25-30 กิโลกรัม สามารถ
ใชสายขนาดผูใหญ (adult size)ได สาย tenckhoff ชนิดโคงมีขอดีกวาชนิดตรงคือลดการเกินภาวะอุดตัน
สายจาก omentum และลดอาการปวดทองระหวางน้ํายาไหลเขาและออกจากรางกาย
สําหรับความเขมขนของน้ําตาลในน้ํายา dialysate มีทั้งขนาด 1.5%, 2.5% และ 4.25%
เชนเดียวกับผูใหญ ในกรณีที่ตองการขจัดน้ําออกจากรางกายในปริมาณมากควรใชน้ํายาที่มีความเขมขน
2.5% และ 4.25% แตควรระวังภาวะ hyperglycemia จากการที่น้ําตาลในน้ํายา dialysate ซึมเขารางกาย
สําหรับปริมาณน้ํายา dialysate ที่ใชเริ่มตนดวยปริมาตรนอยๆ คือ 20-25 cc/kg ในชวงแรกแลวคอยๆ เพิ่ม
เปน 40 cc/kg โดยเริ่ม cycle ละ 1 ชั่วโมง (ปลอยน้ํายาเขา 10 นาที ทิ้งน้ํายาไวในชองทอง 30 นาที และ
ปลอยออก 15-20 นาที) ควรสังเกตและบันทึกสัญญาณชีพ การหายใจของผูปวย เนื่องจากเมื่อปลอยน้ําเขาใน
ชองทองจะทําใหความดันในชองทองสูงขึ้น ทําใหการขยายตัวของปอดลดลง
Intermittent hemodialysis

เปนวิธีการนําเลือดจากผูปวยผาน dialysis catheter มายังตัวกรอง (hemodialyzer) เพื่อ
แลกเปลี่ยนของเสียและขจัดน้ําสวนที่เกินออกจากรางกายผาน dialysis membrane ในตัวกรอง ซึ่งมี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนมากกวาเยื่อบุชองทองหลายเทา ดังนั้นการทํา hemodialysis จึงสามารถ
แกไขภาวะความผิดปกติของเกลือแร กรดดาง และภาวะ volume overload ไดรวดเร็วกวาวิธี peritoneal
dialysis อยางไรก็ตามการทํา intermittent hemodialysis เปนการฟอกเลือดในระยะเวลาหนึง่ ๆ เทานัน
้

การขจัดน้ําออกจากรางกายในระยะเวลาสั้นอาจทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ําได โดยเฉพาะผูปวยเด็ก
ภายหลังผาตัดหัวใจในระยะแรกๆ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงวงจรการทํา hemodialysis16
Continuous venovenous hemofiltration (CVVH), Continous venovenous hemodialysis
(CVVHD) และ Continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHDF)18

จากที่กลาวมาการทํา
Intermittent hemodialysis ในผูปวยหลังผาตัดหัวใจ อาจมีผลกระทบตอ
ความดันโลหิต จึงมีแนวทางการบําบัดทดแทนไตชนิดตอเนื่อง ( continuous renal replacement
therapy) ซึ่งเปนการขจัดน้ําและแลกเปลี่ยนของเสียชาๆ ทําใหลดภาวะการเกิดความดันโลหิตต่ําระหวางการ
รักษา
Continuous venovenous hemofiltration (CVVH) เปนเทคนิคที่มีการนําเลือดออกจากรางกาย
จาก venous system ผาน dialysis catheter อยางตอเนือ่ ง (continuous veno-venous) เขาสูตัวกรองที่มี
ประสิทธิภาพสูง (hemofilter) เพื่อขจัดน้ําออกจากรางกายแลวใหสารน้ําทดแทน (replacement fluid)
โดยไมตองใชน้ํายา dialysate ในการรักษาดวยวิธีนี้จะมีการขจัดของเสียบางสวนออกจากรางกายโดยมีการ
พา (convection)ไปกับน้ําที่มีการขจัดออกผาน hemofilter (รูปที่ 4)

รูปที่4 แสดงวงจรการทํา continuous venovenous hemofiltration (CVVH) 16
่ งโดย
Continous venovenous hemodialysis (CVVHD) คือการทํา hemodialysis อยางตอเนือ
ใชตัวกรอง hemodialyzer และใชน้ํายา dialysate ในการแลกเปลี่ยนของเสียออกจากรางกายโดยวิธี
diffusion เชนเดียวกับการทํา intermittent hemodialysis
Continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHDF) เปนการรักษาโดยใชหลักการของ
hemodialysis และ hemofiltration เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดของเสียออกจากรางกาย โดยใช
น้ํายา dialysate แลกเปลี่ยนของเสียโดยวิธี diffusion รวมกับการใชวิธีการพา (convection) ผานตัวกรอง
ประสิทธิภาพสูง (hemofilter) (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 แสดงวงจรการทํา continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHDF) 16

Slow continuous ultrafiltration (SCUF) เปนการกรองน้ําออกจากรางกายชาอยางตอเนื่อง โดย

ไมตองใชน้ํายา dialysate และสารน้าํ ทดแทน มักใชในภาวะที่ผูปวยเด็กที่มีภาวะน้ําเกินเปนหลัก (รูปที่ 6)

รูปที่6 แสดงวงจรการทํา Slow continuous ultrafiltration

(SCUF)17

เนื่องจากการทํา CRRT จะตองใชอุปกรณและเครื่องมือที่มีความแมนยํา นอกจากนัน้ ตองมี
พยาบาลและเจาหนาที่ดูแลผูปวยตลอดระยะเวลาที่ทําการรักษา ตางจากการทํา intermittent hemodialysis
ซึ่งปฏิบัติงาย ใชบุคลากรนอยกวา แตมีขอเสียคือจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตโดยเฉพาะ
ผูปวยวิกฤต ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการรักษาดวยวิธี Sustained Low-Efficiency Dialysis (SLED) คือ
การทํา hemodialysis ที่ใชเวลาในการทํานานกวาปกติแตไมจําเปนตองนานเทาวิธี CRRT โดยมีการขจัด
ของเสียแบบคอยเปนคอยไป ดวยการใชอัตราการไหลของ dialysate flow ชาๆ
โดยทั่วไปการรักษาดวยวิธี intermittent hemodialysis และ CRRT ในผูปวยเด็กมักตองอาศัย
กุมารแพทย กุมารแพทยโรคไต พยาบาลเวชบําบัดวิกฤต พยาบาลไตเทียม และเจาหนาที่ ที่มีความพรอม
และมีประสบการณ รวมทั้งมีเครื่องมือ hemodialysis machine, CRRT machine เชนเครื่อง Aquarius,
Prisma, Prisma FLEX และHF440 ที่ใชไดในผูปวยเด็ก, ตัวกรองเลือด (hemodialyzer และ
hemofilter), สายสงเลือด (blood tube) และสายสวนฟอกเลือด (dialysis catheter) ที่เหมาะสมกับอายุ
และน้ําหนักของผูปวย สําหรับการกําหนดแผนการรักษา ปริมาณการขจัดน้ํา ( ultrafiltration) ความดัน
โลหิตและระดับ central venous pressure ที่เหมาะสม การใชยายับยั้งการแข็งตัวของเลือด เชน heparin
ในระหวางการรักษาควรเปนการตกลงกันในทีมแพทย-พยาบาลผูรักษา แมวาในปจจุบันจะไมมีขอมูลชี้ชัด
วาการรักษาวิธีใดจะใหผลตอบสองทางคลินิกไดชัดเจน ในความเห็นของผูเขียนเห็นวาการเริ่มทําการรักษา
ดวยวิธี renal replacement therapy ในระยะเริ่มแรก อาการทางคลินิกของผูปวย และความชํานาญของทีม
ผูรักษาจะเปนปจจัยสําคัญในการเลือกชนิดและเริ่มการทํา renal replacement therapy อยางไรก็ตาม

ผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตมักจะมีการทํางานของระบบอื่นๆผิดปกติไปดวย ดังนั้นอัตราการเสียชีวิต
ในผูปวยเด็กกลุมนี้จึงสูงถึง 76% 18
นอกจากการใหการรักษาดวยวิธี
renal replacement therapy หลังผาตัดหัวใจแลว การใหการ
ดูแลในเรื่องโภชนาการ วิตามิน เกลือแรและพลังงานที่เพียงพอ รวมถึงการหลีกเลี่ยงยาที่มีผลขางเคียงตอ
การทํางานและการฟนตัวของไต เชน aminoglycoside และมีการปรับขนาดของยาอื่นๆ ตามการทํางาน
ของไตเปนสวนสําคัญในการรักษาผูปวยกลุมนี้
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