การรั กษาแบบประคั บประคอง:
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โรคไตเรือรั งเป็นกลุ่มโรคทีไม่ติดต่อ (non-communicable disease) โรคหนึงทีมีความสําคั ญ
และมีจํานวนผู้ป ่ วยเพิมมากขึ นเรือยๆในแต่ละปี จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 พบว่า
คนไทยป่ วยด้วยโรคไตเรือรั งร้อยละ17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน1 เมือการทํางานของไต
ลดลงจนกระทั งอั ตราการกรองของไต estimated
(
glomerular filtration rate; eGFR) น้อยกว่า 15
มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ1.73 ตารางเมตร จะจั ดว่าเป็นไตวายระยะสุดท้าย (end stage renal disease;
ESRD) ผู้ป ่ วยกลุ่มดั งกล่าวจําเป็นต้องได้ร ั บการบําบั ดทดแทนไตrenal
( replacement therapy; RRT)
ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม(hemodialysis) การล้างไตทางหน้าท้อง (peritoneal dialysis)
หรือการผ่าตั ดปลูกถ่ายไต (kidney transplantation)
แม้ว่าการบําบั ดทดแทนไตจะทําให้ผู้ป ่ วยเสมือนมี ไตทํางานได้ใกล้เคียงคนปกติ โดยสามารถทํา
หน้าทีของไตในการกําจั ดของเสีย ควบคุมสมดุลนํ าและอิ เล็กโทรไลต์ รวมถึงการสร้างฮอร์โมน
ต่างๆ
อย่างไรก็ตามการบําบั ดทดแทนไตในแต่ละวิ ธีล้วนมีข้อจํากั ด เช่นการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ท ีสั มพั นธ์
กั บการบําบั ดทดแทนไต ผู้ป ่ วยบางรายมีความดั นโลหิตตํ าลง
หรือเกิดอาการในระบบหั วใจและหลอด
เลือดจากการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม ผู้ป ่ วยบางรายเกิดภาวะติดเชือจากการล้างไตทางหน้าท้อง
รวมทั งการบําบั ดทดแทนไตอาจรบกวนคุณภาพชีว ิ ตของผู้ป ่ วย รวมถึงญาติผู้ดูแล เช่นในกรณีท ี ผู้ป ่ วย
ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลสั ปดาห์ละ2-3 ครั งเพือทําการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมในป ั จจุบ ั นการ
รั กษาแบบประคั บประคองจึ งเป็นทางเลือกหนึงในการดูแลผู้ป ่ วยไตวายระยะสุดท้าย ซึงคล้ากยั บการ
รั กษาโรคทีมีความรุนแรงทีคาดว่าผู้ป ่ วยมีระยะเวลาทีมีช ี ว ิ ตอยูlife่ ( expectancy) ที ไม่นานเช่นในผู้ป ่ วย
โรคมะเร็งระยะรุนแรง ผู้ป ่ วยหั วใจล้มเหลวระยะสุดท้าย โรคปอดระยะรุนแรง เป็นต้น
หลั กการของการรั กษาแบบประคั บประคอง2
การรั กษาแบบประคั บประคอง (palliative care หรือ palliative medicine) คือการดูแลผูป้ ่ วยทีมี
ความเจ็บป่ วยในระยะรุนแรง โดยเป้ าหมายของการรั กษาคือการบรรเทาอาการเจ็บป่ วยจากโรคและการ
ช่วยเหลือผู้ป ่ วยให้มีคุณภาพชีว ิ ตทีดี การให้การรั กษาแบบประคั บประคองจะเป็นการทํางานร่วมกั น
ระหว่างทีมสหสาขาวิ ชาชีพเช่นแพทย์ เภสั ชกร พยาบาล นักสั งคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ เป็นต้น
การรั กษาแบบประคั บประคองนีจะเป็นการตั ดสิ นใจและการวางเป้ าหมายร่วมกั นระหว่างผู้ป ่ วย ญาติ
และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ทําการรั กษา
การรั กษาอาการทีพบได้บ่อยจากการรั กษาแบบประคั บประคองในผู ้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย3
อาการทีพบได้บ่อยในผู้ป ่ วยไตวายระยะสุดท้ายนั นมี สาเหตุเกิดจากการรุดหน้าของโรคไตเอง
หรือเกิดจากโรคร่วมของผู้ป ่ วย โดยจากการศึกษาในผู้ป ่ วยไตวายระยะสุดท้ายทีได้ร ั บการรั กษาแบบ

ประคั บประคองพบว่ากลุ่มอาการทีพบได้บ่อย ได้แก่ อาการปวด p( ain) อาการเมือยล้า (fatigue) ป ั ญหา
การนอน (sleep disturbances) อาการคั น (pruritus) ภาวะเบืออาหาร (anorexia) เป็นต้น
อาการปวด (pain)3
อาการปวดเป็นอาการทีสําคั ญและพบได้บ่อยในผู้ป ่ วยไตวายระยะสุดท้าย โดยพบประมาณร้อย
ละ 53 ในผู้ป ่ วยทีได้ร ั บการรั กษาแบบประคั บประคองอาการปวดในผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายอาจเกิด
จากความผิดปกติทางเมทาบอลิสมในระบบกระดูก ภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือดชนิดcalciphylaxis
และจากโรคร่วมบางชนิด เช่นในผู้ป ่ วยเบาหวานทีมีอาการปวดเส้นประสาท peripheral
(
neuropathy)
หรืออาการปวดทีเกิดจากกล้ามเนือ เช่นในผู้ป ่ วยโรคข้อเสือม (osteoarthritis) ทีมั กพบในผู้สูงอายุเป็น
ต้น
การรั กษาอาการปวดในการรั กษาแบบประคั บประคองมี หลั กการเหมือนกั บการรั กษาอาการปวด
ในผู้ป ่ วยทั วไปโดยยาบางตั วควรหลีกเลียงเนื องจากอาการไม่พึงประสงค์ท ีเป็นอั นตรายในผู้ป ่ วยโรคไต
หรือยาบางตั วต้องปรั บขนาดยาตามการทํางานของไตทีเหลืออยู่ การเลือกยาในการรั กษาอาการปวด
แพทย์จะพิจารณาจากลั กษณะอาการปวด ความรุนแรงของอาการปวด การตอบสนองต่อการรั กษา
รวมทั งการรั กษาโรคร่วมอืนๆ ทีส่งผลให้เกิดอาการปวดร่วมด้วย
อาการเมือยล้า (fatigue)3
อาการเมือยล้าพบได้ประมาณร้อยละ 80 ในผู้ป ่ วยไตวายระยะสุดท้ายสาเหตุของอาการเมือยล้า
นั นอาจมาจากภาวะซึมเศร้า อาการนอนไม่หลั บ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะโลหิตจาง และอาการไม่พึง
ประสงค์ท ีเกิดจากยา สําหรั บการรั กษาอาการเมือยล้าทีมี รายงานได้แก่ การใช้ยาฮอร์โมนอีร ิโทรโพอิติน
(erythropoietin) ในการรั กษาภาวะโลหิตจางในผู้ป ่ วยโรคไตเรือรัซึง งพบว่าสามารถเพิมคุณภาพชีว ิ ต
และลดอาการเมือยล้าได้ในผู้ป ่ วยบางรายการให้ยาต้านเศร้าในผูป่้ วยทีเกิดอาการเมือยล้าจากสาเหตุ
ภาวะซึมเศร้า นอกจากนีการรั กษาแบบไม่ใช้ยาท ีแนะนําในผู้ป ่ วยทีมีอาการเมือยล้า ได้แก่ การออก
กําลั งกายในผู้ป ่ วยทีสามารถกระทําได้การแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น
ปัญหาการนอน (sleep disturbances)3
ป ั ญหาจากการนอนในผู้ป ่ วยทีได้การรั กษาแบบประคั บประคองพบรายงานร้อยละ
41 ในผู้ป ่ วย
ไตวายระยะสุดท้าย โดยสาเหตุนั นอาจเกิดจากอาการปวด หรือมาจากป ั ญหาด้านการนอนของผูป่้ วยเอง
การประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการนอนถือเป็นป ั จจั ยสําคั ญในการรั กษาเช่น ภาวะหยุดหายใจขณะ
หลั บ (sleep apnea) กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (restless leg syndrome) เป็นต้น คําแนะนําอืนๆ ในการ
รั กษาป ั ญหาเรืองการนอน ได้แก่การแนะนําให้ผู้ป ่ วยปรั บเปลียนพฤติกรรมเพือเพิมสุขอนามั ยของการ
นอนหลั บ รวมถึงแพทย์อาจพิจารณายานอนหลั บในผู้ป ่ วยบางราย
อาการคั น (pruritus)3
อาการคั นพบได้ประมาณร้อยละ 60 ในผู้ป ่ วยไตวายระยะสุดท้ายโดยป ั จจั ยทีเป็นสาเหตุของ
อาการคั นได้แก่ภาวะพาราไทรอยด์ในเลือดสูงแบบทุติยภูมิ secondary
(
hyperparathyroidism) ภาวะ
ฟอสเฟตในเลือดสูง การตกผลึกของแคลเซียมฟอสเฟตทีผิวหนัง อาการผิวแห้ง และภาวะโลหิตจางจาก

การขาดธาตุเหล็ก ดั งนั นการรั กษาอาการคั นแพทย์จะพิ จารณาการรั กษาตามสาเหตุด ั งกล่าว เช่น การให้
วิ ตามินดีในการรั กษาพาราไทรอยด์ในเลือดสูงแบบทุติยภูมิ การให้ยาจั บฟอสเฟตในการรั
กษาภาวะ
ฟอสเฟตในเลือดสูง การให้สารเพิ มความชุ่มชืน (emollient) ในผู้ป ่ วยทีมีผ ิวแห้ง รวมถึการให้
ง ธาตุเหล็ก
และฮอร์โมนอีร ิ โทรโพอิตินในการรั กษาภาวะโลหิตจาง เป็นต้น
ภาวะเบืออาหาร (anorexia)3
ภาวะเบืออาหารเป็นหนึงในอาการทีพบได้บอ่ ยในผู้ป ่ วยไตวายระยะสุดท้าย โดยสาเหตุอาจเกิด
จากภาวะยูร ีเมีย (uremia) หรือเกิดจากความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารเช่น ความผิดปกติในการ
รั บรส หรือเกิดจากภาวะกระเพาะอาหารทํางานลดลง (gastroparesis) เป็นต้น ในผู้ป ่ วยทีมีอาการ
อาเจียนเป็นอาการเด่นอาจรั กษาด้วยยาต้านอาเจียน(antiemetics) อีกสาเหตุหนึงของภาวะเบืออาหาร
ได้แก่ อาการปากแห้ง ซึงอาจเป็นอาการข้างเคียงจากยาบางประเภท เช่นยากลุ่ม tricyclic
antidepressants การรั กษาอืนๆ ทีอาจเป็นประโยชน์ในภาวะเบืออาหารเช่น นํ าลายเทียม รวมทั งแพทย์
อาจพิจารณาให้ยาเพิมความอยากอาหารในผู้ป ่ วยบางราย
สรุป
การรั กษาแบบประคั บประคองในผู้ป ่ วยไตวายระยะสุดท้ายมีจุดมุ่งหมายเพือรั กษาอาการทีเกิด
จากภาวะไตวายเรือรั ง และการเพิมคุณภาพชีว ิ ตสอดคล้องกั บความต้องการของผู้ป ่ วย และญาติผู้ดูแล
การรั กษาอาการทีเกิดขึ นในการรั กษาแบบประคั บประคองนีสามารถทําได้ท ั งการใช้ยาและไม่
ใช้ยา
ความเข้าใจต่อเป้ าหมายของการรั กษาเป็นสิงสําคั ญในการดูแลรั กษาผู้ป ่ กลุ
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