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วัตถุประสงค   เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  ผูเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ 

1. ความหมายและสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลันและโรคไตเร้ือรังได 

2. พยาธิสรีรภาพและกลไกการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันและโรคไตเร้ือรังได 

3. การรักษาสมดุลยอิเลคโตรลัยทของรางกายได 

4. หลักการประเมินการรักษาและการพยาบาลผูปวยภาวะไตวายเฉียบพลันและโรคไตเร้ือรังได 

5. วางแผนการฟนฟูสภาพผูปวยภาวะไตวายเฉียบพลันและโรคไตเร้ือรังได 

บทนํา 

 ไตมีหนาที่ในการขับนํ้า  ของเสียออกจากรางกาย  รักษาความสมดุลยของนํ้ากรด – ดาง  สารอิเลค

โตรลัยทใหอยูในภาวะปกติ  และทําหนาที่เกี่ยวกับการสรางฮอรโมน erythropoietin  ซึ่งมีหนาที่กระตุนไข

กระดูกในการสรางเม็ดเลือดแดง สรางวิตามินดี  (1,  25 dihydroxycholecal,  ciferol)  ซึ่งมบีทบาทสําคัญในการ

เผาผลาญของแคลเซียมเพื่อเสริมสรางกระดูก  นอกจากน้ีไตยังทําหนาที่ในการสังเคราะหพรอสตาแกลนดิน  

(prostaglandin) การทําหนาที่ของอินซูลินและระบบเรนิน – แองจิโอเทนซิน – อัลโดสเตอรโรน  (renin – 

angiotensin – aldosterone)  เมื่อไตสูญเสียหนาที่การทํางานลมเหลว จึงทําใหสูญเสียหนาที่ดังกลาวและ

คุกคามชีวิตผูปวย 

ความหมายของภาวะไตวายเฉียบพลัน 

 ไตวายเฉียบพลันหรือไตลมเหลวอยางเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury, AKI) หมายถึง  กลุมอาการที่

มีผลตอการทํางานของไตลดลงอยางเฉียบพลัน  อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาเปนชั่วโมง  หรือเปนสัปดาห  ทําให

อัตราการกรองลดลง  มีการคั่งของเสียในรางกาย  (azotemia)  มีภาวะเสีย สมดุลยของสารนํ้า  อิเลคโตรลัยท  

กรด – ดางในรางกายขึ้น  สุดทายเกิดภาวะยูรีเมีย  อาจถึงแกความตายได 

สาเหตุของไตวายเฉียบพลัน 

 ไตวายเฉียบพลันจําแนกตามพยาธิสภาพได  3 ระดับ  คือ 

 1.  สาเหตุกอนไต (Pre renal  acute  renal  failure)  หมายถงึ  ความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิต

มาเลี้ยงไต  เกิดจากปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงไตหรือการกําซาบของเน้ือเยื่อไต  (renal  perfusion) ลดลง เกิดจาก

ความดันโลหิตตํ่า  (hypotension)  ปริมาณสารนํ้าในรางกายนอยกวาปกติ  (hypovolemia)  เปนสาเหตุที่พบ

บอยที่สุดของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน  เมื่อแกไขสาเหตุไดจะทําใหไตกลับมาทําหนาที่ไดดังเดิมอยาง

รวดเร็วแตถาปลอยทิ้งไวจะทําใหเซลลและหลอดฝอยของไตตายเกิดภาวะ acute  tubular necrosis  (ATN) 
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 เมื่อรางกายขาดนํ้าหรือสูญเสียนํ้าออกจากรางกาย  (hypovolemia)   จะทําใหความดันโลหิตลดลง  

เลือดที่ไปเลี้ยงไตลดลงดวย  แตในขั้นแรกรางกายคนเราจะมีกลไกที่จะชวยปองกันไมใหไตหรืออวัยวะ

สําคัญอ่ืน ๆ ขาดเลือดไปเลี้ยง  โดยจะมีการกระตุนการทํางานของระบบ Renin Agiotensin Aldosterone 

System (RAAS) โดยเมื่อไตไดรับเลือดไปเลี้ยงนอยลง อัตราการกรอง (Glumerular Filtration Rate, GFR) 

ลดลง กระตุนให Juxtagumerular apparatus หลั่ง Rennin Hormone จากน้ันฮอรโมนดังกลาวจะไปเปลี่ยน 

Angiotensinogen ที่ตับใหเปลี่ยนเปน Agiotensin I  และเปลี่ยนเปน Agiotensin II โดยอาศัย Conversting 

Enzyme ที่ปอด ตามลําดับ มีผลทําใหเกิดการหดตัวของเสนเลือด  (vasoconstriction) เพื่อเพิ่มปริมาณเลือด

ไปสูอวัยวะที่สําคัญแทน  เชน  สมอง  ไต  นอกจากน้ี Agiotensin II มีผลทําใหเกิดการหลั่งฮอรโมน 

Aldosterone  ซึ่งทําหนาที่ดูดกลับโซเดียมและนํ้ากลับที่ทอไต เพื่อเพิ่ม Volume ในรางกาย ปรับสมดุลความ

ดันโลหิตใหปกติ ทําใหปสสาวะของผูปวยเขมขน  และมีปริมาณนอยลงที่ไตเอง  จะมีกระบวนการที่ไต

พยายามปรับสมดุลของตัวเอง  (autoregulation) ใหเผชิญกับสภาวะการกําซาบเน้ือเยื่อไตลดลง  

(hypoperfusion)  โดยจะปรับตัวไดถาความดันเฉลี่ยของรางกายมากกวา  80  มม.ปรอท  ขึ้นไป 

 ภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง  (congestive   heart  failure)   และโรคตับแข็ง  (cirrhosis)  สาเหตุสําคัญก็

คือการมี  cardiac  output  ตํ่า  แมวารางกายจะมีสารนํ้าคั่งอยูมาก  แตปริมาณสารนํ้าในหลอดเลือดทั่ว

รางกาย  (effective  circulatory volume)  กลับลดลง ไตก็จะมีการกําซาบ เลือดลดนอยลง ทําใหมีการกระตุน

ฮอรโมนตาง ๆ รางกายจะมีการกักเก็บนํ้าและเกลือเพิ่มขึ้น 

 สารพิษและยาที่มีผลตอไต (nephrotoxins)  ตัวอยางเชน  NSAID  ซึ่งยับยั้งการสราง  prostaglandins  

จากไต ซึ่งชวยในการไหลเวียนของเลือดในไต  การรับยาน้ีจะทําใหมีการยับยั้งสารเหลาน้ี  โดยเฉพาะเมื่อมี

ภาวะ  hypovolemia  อัตราการกรองของไต  (GFR)  ลดลงอยางมากเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 

2.   สาเหตุที่ไต (Intrinsic  acute  failure)  หมายถึง โรคที่เกิดจากเน้ือไตเอง  ทําใหเกิดภาวะไตวาย 

เฉียบพลัน  ซึ่งสามารถแบงได 4 กลุม คือ 

2.1 โรคที่เกิดจากเสนเลือดใหญ อาจมีสาเหตุไดทั้งเสนเลือดแดงและเสนเลือดดํา 

ตัวอยางเชน  เสนเลือดไปเลี้ยงไตอุดตัน  2  ขาง  เน่ืองจาก  emboli  หรือ thrombosis  สวนเสนเลือดดําอุดตัน  

(renal  vein  thrombosis)  พบไดนอยมาก 

2.2 โรคที่เกิดจากเสนเลือดเล็ก  glomerulonephritis  ผูปวยมักมีความดันโลหิตสูง   มี 

ไขขาวและหรือเม็ดเลือดแดงในปสสาวะ ดังน้ัน  ถาสงสัย  acute  glomerulonephritis  ควรสงตรวจปสสาวะ

ทุกราย 

2.3 โรคที่เกิดจากทิวบุล (ATN)  จะจัดอยูในกลุม  prerenal  failure  แตรุนแรงมากกวา 

ซึ่งจะมีสาเหตุจาก  1)  เลือดมาเลี้ยงไตนอยลง  (ischemic  ATN)  ไมวาจะมีสาเหตุจากภาวะสูญเสียนํ้าอยาง

รุนแรง  แผลไฟไหม  และการติดเชื้อในกระแสเลือด  2)  เกิดจากสารเคมีหรือยาที่มีผลตอไตโดยตรง  ซึ่งจะ

ไปทําให  GFR  ลดลงภายใน  24  - 4 8  ชม.  คา  serum  creatine  จะสูง 
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3.    สาเหตุหลังไต (Post  renal  acute  renal  failure)  เปนสาเหตุจากการอุดตันทางเดินปสสาวะ   

(obstructive uropathy)  เชน  กอนลิ่มเลือด  น่ิว  กอนเน้ืองอก  ตอมลูกหมากโต  เหลาน้ีกอใหเกิดภาวะไต

ลมเหลว  อาจจะมีการอุดตันบางสวนหรืออุดตันทั้งหมด  ทําใหปสสาวะออกไมสะดวกหรือออกไมไดเลย  มี

ผลทําใหมีการไหลยอนกลับของปสสาวะไปที่ไต  กอใหเกิดไตเสียหนาที่ทันที 

เมื่อมีการอุดตันของทางเดินปสสาวะทั้งสองขาง  (bilateral   renal   obstruction)  ทําให 

ปสสาวะออกมาไมได  หรือออกมาไดนอย  (anuria)  ทําใหปสสาวะคั่งคางในทอทางเดินปสสาวะ  ทน

กลับไปยังไตทําใหไตบวมนํ้า (Hydronephrosis) เกิดแรงดันในระบบหลอดเลือดไตคอลเลคต้ิง  (collecting  

system)  และหนวยไต  (nephron)  ถาเปนการอุดตันชั่วคราว  จะมีการขยายตัวของระบบหลอดเลือดฝอยไต

ลดลง  ซึ่งมีผลทําใหการดูดกลับของโซเดียม  นํ้าและยูเรีย  ทําใหมีโซเดียมในปสสาวะนอยลง  มีของเสียคั่ง

มากขึ้น  ตรวจเลือดอาจพบคา  creatinin  สูงขึ้นได 

พยาธิสรีรภาพของภาวะไตวายเฉียบพลัน  สามารถแบงการดําเนินของพยาธิสภาพได  4  ระยะดังน้ี 

1. ระยะเร่ิมแรก  (initial  phase) เปนระยะที่รางกายไดรับภยันตรายหรือสัมผัสกับสารพิษที่มีผล   

ตอไต  แลวมีการปรับตัวโดยระบบประสาท  ซิมพาธิติค  และมีการหลั่งสารที่ทําใหหลอดเลือดทั่วรางกาย

หดตัว  ซึ่งมีผลตอการปรับระดับการไหลเวียนของเลือด  ความดันโลหิต  เพื่อใหเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะสําคัญ  

ทําใหเลือดไปเลี้ยงไตนอยลง  (ischemia)  ระยะน้ีอาจจะอยูประมาณ  2 – 3  ชม.ถึง  2  วัน  ถาแกไขได

ทันทวงที  ก็จะหยุดการดําเนินโรคระยะน้ีได 

2. ระยะที่มีการทําลายของเน้ือไต  (maintainance)  เปนระยะที่เกิดขึ้นภายใน  2 – 3  ชม. 

 และอาจนานเปน  2  สัปดาห  บางรายอาจนานถึง  2  เดือนก็ได  ระยะน้ีพบวาเน้ือไตมีการอุดตันที่หลอด

ฝอยไตและมีเน้ือไตวาย  เกิดจากขาดเลือดไปเลี้ยงเปนเวลานาน  ไตเสียหนาที่ในการขับของเสียและรักษา

สมดุลนํ้า  อิเลคโตรลัยท  ความเปนกรด – ดาง  ตรวจพบอัตราการกรองของไตลดลงเหลือ  5 – 10  มล. / 

นาที ปสสาวะจะออกนอยมาก (Oliguria)  หรือ นอยกวา  400  มล.ตอวัน  คา  BUN,  creatinin  สูงกวาปกติ  

ผลแทรกซอนของระยะน้ีคือภาวะของเสียคั่งในเลือด  (uremia) 

 3. ระยะที่มีปสสาวะออกมาก (diuretic phase)  เปนระยะที่ไตเร่ิมฟนตัว จะมีปสสาวะออกมากกวา 

400 มิลลิลิตร จนถึง 4-5 ลิตรตอวันไตยังไมสามารถทําหนาที่ดูดซึมกลับของสารโดยเฉพาะ  Na,  K  ทําให

ขับออกมากับปสสาวะ และยงัไมสามารถทําใหปสสาวะเขมขนได 

4. ระยะที่ไตเร่ิมฟนตัว (recovery   phase)   มีการซอมแซมของเน้ือเยื่อไต   ปสสาวะจะเร่ิม 

ออกมากขึ้น  ระดับยูเรียเร่ิมลดลง  และคา  BUN,  creatinin  จะคอย ๆ ลดลงสูระดับปกติ  (baseline)  ระยะน้ี

กินเวลา  5 – 10  วัน  บางรายอาจมีปสสาวะมากถึงวันละ  5  ลิตร  ระยะน้ีไตยังทําหนาที่ไมสมบูรณกลาวคือ

ยังไมสามารถทําหนาที่ดูดซึมกลับของสารอิเลคโตรลัยท โดยเฉพาะโซเดียม โปตัสเซียมได  ทําใหมีการขับ

ปสสาวะเปนจํานวนมาก  อีกทั้งยังไมสามารถทําใหปสสาวะมีความเขมขนได  ซึ่งตองใชเวลา  3 – 12  เดือน  

(สุจิตรา,  2540)  สมรรถภาพของการทํางานของไตคอย ๆ ดีขึ้น  จนเขาสูปกติ 
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เกณฑการวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลัน 

  เพื่อใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนมาตรฐานเดียวกัน พรอมทั้งสามารถบงชี้

อัตราการตายของผูปวยไดอยางถูกตอง ไดมีการพัฒนาเกณฑการวินิจฉัยคือ Acute Kidney Injury Network 

(AKIN) criteria เพื่อใหวินิจฉัยไดงายขึ้น (ตารางที่ 1) เกณฑการวินิฉัย AKIN น้ีสามารถวินิจฉัยภาวะไตวาย

เฉียบพลันได โดยใชคา serum Cr 2 คาหางกันในระยะเวลาไมเกิน 48 ชั่วโมง 

 

Stage Serum Cr criteria Urine output criteria 

1 Increase in serum Cr > 0.3 mg/dl or increase to > 150% to 

200% (1.5-fold to 2-fold) from baseline  

< 0.5 ml/kg/hour > 6 hours  

2 Increase in serum Cr > 200% to 300% (> 2-fold to 3-fold) 

from baseline  

< 0.5 ml/kg/hour > 12 hours  

3 Increase in serum Cr > 300% (> 3-fold) from baseline or 

serum Cr > 4 mg/dl with an acute increase of at least 0.5 

mg/dl  

< 0.3 ml/kg/hour for 24 hours or 

anuria for 12 hours  

 

  ถาหากผูปวยมีคา serum Cr คร้ังที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกวาหรือเทากับ 0.3 มก./ดล. เมื่อเทียบกับคาแรก 

หรือมีคา serum Cr เพิ่มขึ้น 1.5 - 2 เทาของคาแรก หรือผูปวยมีปริมาณปสสาวะลดลงเหลือนอยกวา 0.5 มล./

กก./ชม. เปนระยะเวลานานกวา 6 ชั่วโมง ถือวาผูปวยมีภาวะไตวายเฉียบพลันขั้นที่ 1 (stage 1)  

  สวนภาวะไตวายเฉียบพลันขั้นที่ 2 (stage 2) น้ันหมายถึง ผูปวยมีคา serum Cr คร้ังที่ 2 เพิ่มขึ้น

มากกวา 2 - 3 เทา เมื่อเทียบกับคาแรก หรือผูปวยมีปริมาณปสสาวะลดลงเหลือนอยกวา 0.5 มล./กก./ชม. 

เปนระยะเวลานานกวา 12 ชั่วโมง  

  ถาผูปวยมีคา serum Cr คร้ังที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทา เมื่อเทียบกับคาแรก หรือ ผูปวยมีคา baseline 

serum Cr มากกวาหรือเทากับ 4 มก./ดล. หลังจากน้ันคา serum Cr เพิ่มขึ้นมากกวาหรือเทากับ 0.5 มก./ดล. 

หรือผูปวยมีปริมาณปสสาวะลดลงซึ่งเหลือนอยกวา 0.3 มล./กก./ชม. เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือไมมี

ปสสาวะ (anuria) ออกเลยเปนเวลา 12 ชั่วโมง ถือวาผูปวยมีภาวะไตวายเฉียบพลันขั้นที่ 3 (stage 3)  

  สวนผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตน้ัน ถือวาผูปวยอยูในภาวะไตวายเฉียบพลันขั้นที่ 3 (stage 3)  

การประเมินสภาพผูปวยไตวายเฉียบพลัน   

การซักประวัติ  พยาบาลตองซักประวัติจากผูปวยครอบครัวหรือผูที่เกี่ยวของตามขอตอไปน้ี 

อาการสําคัญ  : เปนอาการนําผูปวยมารับการรักษา  เชน  ถายปสสาวะไมออกมา  2  วัน   

มีไขสูง  เหน่ือย  หอบ  และมีปสสาวะออกนอยมา 3 วัน เปนตน 

ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน: เปนประวัติการเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวยคร้ังน้ี ควรซัก 



~ 5 ~ 

 

ใหไดขอมูลวาผูปวยมีการสูญเสียเลือด สารนํ้าหรืออิเลคโตรลัยทหรือไม  มีประวัติการใชยาลดไข,  ซัลฟา  

หรือยาปฏิชีวนะที่มีผลตอไต  มีการติดเชื้อรวมดวยหรือไม 

ประวัติการเจ็บปวยในอดีต : เปนปญหาอ่ืน ๆ ในอดีตที่ไมเกี่ยวของกับการเจ็บปวยคร้ังน้ี   

ประวัติการแพยา  ภูมิแพ  และการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ประวัติความเจ็บปวยในครอบครัว  :  ซักประวัติที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพหรือความเจ็บปวย 

ของสมาชิกในครอบครัวของผูปวย  เชน  โรคพันธุกรรม  โรคติดตอ  โรคจิต – ประสาท  โรคเบาหวาน  

ประวัติสวนตัวและแบบแผนการดําเนินชีวิต  ซึ่งมีผลตอความเจ็บปวย 

1. การตรวจรางกายตามระบบ การตรวจรางกายจะตรวจตามระบบที่เกี่ยวของกับสภาพผูปวยไต 

วายเฉียบพลัน  ดังน้ี 

1.1 ผิวหนัง ตรวจดูสีผิว ความยืดหยุนของผิวหนัง ผื่นคัน เพราะผูปวยที่มีการคั่งของยูเรีย   

ครีเอทีนิน และของเสียอ่ืน ๆ มักจะมีอาการคันตามลําตัวหรือมีอาการบวม 

1.2 ทรวงอกและทางเดินหายใจ ดูลักษณะทั่วไปของทรวงอก ลักษณะการหายใจผูปวยที่มี 

การคั่งของยูเรียในเลือดมาก กลิ่นลมหายใจจะมีกลิ่นยูเรีย 

1.3 หัวใจและหลอดเลือด  อาจพบความดันโลหิตตํ่าในระยะแรกตอมาจะมีความดันโลหิตสูง 

รวมกับภาวะ  arrhythmia 

1.4 ทางเดินอาหารอาจพบปากอักเสบ รับประทานอาหารไดนอย คลื่นไสอาเจียน ทองอืด   

อุจจาระรวง  หรือถายอุจจาระเปนเลือดสด ๆ  

1.5 ทางเดินปสสาวะ  อาจตรวจพบจํานวนปสสาวะใน  24  ชม.  พบวานอยกวา 400  มล. 

1.6 ระบบประสาท ตรวจดูระดับความรูสึกผูปวยอาจมีระดับความรูสึกสับสนซึม ชัก หรือ 

หมดสติได 

2. การรวบรวมผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

2.1 การตรวจปสสาวะผูปวยไตวายเฉียบพลันจะมีอาการขาดนํ้า  จะพบวาคา sp – qr. สูง 

มากกวา  1.025   

2.2 การตรวจเลือด มักพบโซเดียม โปตัสเซียมสูงมากในเลือด ซึ่งมักมีสาเหตุจากภาวะ 

ขาดนํ้า รวมกับคา BUN, Cr. สูงขึ้นจากภาวะหลอดฝอยของไตเสื่อมหนาที่ 

3. การตรวจทางรังสีวิทยา อาจจําเปนกรณีที่มีปญหาการอุดกั้นทางเดินปสสาวะ การถาย Plain   

KUB ทําใหทราบวามีการอุดกั้นที่ตําแหนงใด และมีเทาไหร 
 

ผลกระทบของไตวายเฉียบพลัน 

 เมื่อเกิดไตวายเฉียบพลันทําใหการขับโซเดียม โปตัสเซียม กรดและนํ้าลดลง ดังน้ัน รางกายจะมีนํ้า

คั่ง  มีภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง  และเลือดเปนกรด  (metabolic  acidosis)  ไนโตรเจนคั่งคาง ทําใหเกิดภาวะยู

รีเมียอีกดวย  ผูปวยจะมีความดันโลหิตสูงแตไมมาก ความดันในหลอดเลือดดํา  jugular  สูงขึ้นมีบวมตาม



~ 6 ~ 

 

แขนขา และปอดมีเสียง crepitation ถาอาการเปนมากขึ้นจะมีอาการหอบเหน่ือยเพราะนํ้าทวมปอด  ภาวะ

โปตัสเซียมสูง ถาไมมาก (< 6 mEq / L) มักไมกอใหเกิดอาการ แตถาระดับสูงขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของ  

EKG เชน peak T wave, PR prolong, widening ของ  QRS  complex  เปนตน  ผูปวยอาจมีหัวใจเตนผิด

จังหวะกลามเน้ือออนแรง การหายใจลมเหลว 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลกระทบของไตวายเฉียบพลัน 

ผลกระทบ พยาธิสรีรภาพ 

1. ภาวะไมสมดุลของอีเล็คโตรลัยท  

    1.1 โปแตสเซี่ยมสูง  (hyperkalemia) ไตขับโปแตสเซียมออกจากรางกายไดนอยและรับประทาน 

 อาหารท่ีมีโปแตสเซียมมาก จึงมีภาวะ   acidosis    และ 

ลักษณะ  EKG ของผูปวย hyperkalemia catabolism  มีความผิดปกติทางคลินิก คือ EKG  T  wave 

 สูง  PR   interval   ยาว   QRS    กวาง  ventricular 

 fibrillation  และ  asystole  ปวดทอง  เปนตะคริว 

    1.2 โซเดียมตํ่า (hyponatremia) มีนํ้าคั่งหรือนํ้าเกิน   ซึม  สับสน  หมดสติ  ชัก  ทองเดิน 

    1.3 โซเดียมสูง  (hypernatremia) ชา  เกร็ง  กระตุก ตะคริว  มือจีบ ไตขับฟอสเฟตออกจาก 

    1.4 แคลเซี่ยมตํ่า  (hypercalemia) รางกายไดนอย  มีอาการเชนเดียวกับแคลเซี่ยมตํ่า  ไตขับ 

    1.5 ฟอสเฟตสูง  (hyperphosphotemia) แมกนีเซียมออกจากรางกายไดนอย ผูปวยมีอาการงวงซึม 

    1.6 แมกนีเซียมสูง  (Hypermagnesemia) หลับ EKG  PR Interval  และ  QT  หางหัวใจเตนชา และ 

 Heart  Block 

2. ภาวะทุโภชนาการ •  มีการสลายโปรตีน   รับประทานอาหารไดนอยในราย 

 ท่ีลางไตจะสูญเสียทางนํ้ายาลางไต 

3. หัวใจและหลอดเลือด • มีภาวะนํ้าเกินและความดันโลหิตสูง   มีภาวะนํ้าเกินและ 

    ภาวะนํ้าเกิน ความดันโลหิตสูง มีภาวะนํ้าเกิน และความดันโลหิตสูง  มี 

    ปอดบวมนํ้า ภาวะนํ้าเกิน และความดันโลหิตสูง   Pulmonary capillary 

    หัวใจวาย มี permeability  เพิ่มขึ้นการทํางานของ  left  ventricle  เสีย 

    หัวใจเตนผิดจังหวะ หนาท่ีโปแตสเซียมสูง แคลเซียมสูง นํ้าเกินจากโซเดียมคั่ง 

    ความดันโลหิตสูง มีการกระตุนการหล่ัง renin - angiotensine 

4. ระบบเลือด  

    4.1 ซีด ไมมีการสราง erythropoietin  เม็ดเลือดถูกทําลายเร็วขึ้น 

 แตกงาย  เน่ืองจาก  uremic  toxin 

    4.2 การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ การทํางาน   platelete   ลดลง    ไฮโดรเจนขับออกจาก 

    4.3 Metabolic  acidosis รางกายไดนอย    โซเดียมดูดซึมลดลง   ไบคารบอนเนต 

 ดูดซึมลดลง    การขับเกลือฟอสเฟตลดลง    และการขับ 
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ผลกระทบ พยาธิสรีรภาพ 

 แอมโมเนียลดลง 

5. ระบบหายใจ  

    5.1 ปอดอักเสบ เสมหะเหนียว  ออนเพลีย  ซึม  การไอถูกกดดวยภาวะ 

 Uremia , pulmonary  macrophage  ลดลง 

    5.2 ปวดบวมนํ้า มีภาวะนํ้าเกิน  หลอดเลือดฝอยในปอดมี  permeability สูง 

  6. ประสาทและกลามเน้ือ  งวงซึม  สับสน  

    สติปญญาลดลง  หมดสติ พิษของ  uremia  และความไมสมดุลของอีเล็คโตรลัยท 

7. ผิวหนังซีด  เหลือง  ผิวแหง  คัน ภาวะ  uremia  และ  urochrome  pigment  ขับออกทาง 

 ผิวหนัง  การสรางไขมันและตอมเหง่ือลดลงแคลเซี่ยม 

 และฟอสเฟตจับท่ีผิวหนัง 

8. ภาวะจิตสังคม  จิตประสาทแปรปรวน   พิษของ  uremia 

    สูญเสียการรับรู  สติปญญา  

9. ตอมไรทอ  (ไมเดนชัด) Half  life  ของ  insulin ยาวนานผิดปกติ 

10. กระดูก  กระดูกบาง  หักงาย การดูดซึมของฟอสเฟตและวิตามินดีลดลง  มีการจับตัว 

 ของผลึกแคลเซี่ยมฟอสเฟตในเน้ือเยื่อออน (soft  tissue) 

 

การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน 

 การรักษาผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน  พิจารณาตามสาเหตุของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 

1. การรักษาผูปวยท่ีมีภาวะไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุกอนไต 

       การรักษาผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุน้ีคือ ตองพยายามเพิ่มการกําซาบที่ไต   

(renal  perfusion)  เพื่อใหรางกายรักษาระดับความดันโลหิต  ผูปวยมักมีปสสาวะออกนอยและอาจมีภาวะ 

ยูรีเมีย  มักมีสาเหตุจากรางกายขาดเลือดและนํ้า  จึงทําใหมีการกําซาบที่ไตลดลง  ฉะน้ันจึงตองใหเลือดและ

สารนํ้าหรือพวกพลาสมา และสารนํ้าตาง ๆ อยางรวดเร็ว และอาจจะพิจารณาใหยาขับปสสาวะรวมดวย 

ขอควรระวังอยาใหสารนํ้ามากจนเกิดภาวะนํ้าเกิน  พยาบาลตองประเมินสภาพการรับรู   

การรูสติของผูปวย  สัญญาณชีพ  ตรวจและบันทึกระบบหัวใจ  หลอดเลือด  และระบบหายใจ  โดยเฉพาะ

ปอด  นอกจากน้ีตองจดบันทึกจํานวนสารนํ้าและอ่ืน ๆ ที่เขาสูรางกายและปสสาวะที่ออกมาทุกชั่วโมงอยาง

ถูกตอง  พรอมกับประเมินผลการตอบสนองตอการรักษา 

2. การรักษาผูปวยท่ีมีภาวะไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุท่ีไต 

เม่ือรูวาสาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลันมาจากสาเหตุจากภาวะอุดตันของระบบทางเดินปสสาวะ   

อาจจะเปนน่ิว ลิ่มเลือด หรือมีกอนเน้ืองอก  มักจะพบปญหาการติดเชื้อในไตและระบบทางเดินปสสาวะรวม

ดวยเสมอ  ฉะน้ันการแกไขหรือการรักษา  อาจจะตองแกไขภาวะยูรีเมียกอนโดยการทําไดอะลัยสิสกอน 



~ 8 ~ 

 

แลวจึงแกไขหรือรักษาภาวะการอุดตันรวมกับการใหยาปฏิชีวนะ โดยการผาตัดเอาน่ิว ลิ่มเลือดหรือกอนเน้ือ

งอกออก 

3. การรักษาผูปวยท่ีมีภาวะไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุท่ีไต 

การรักษาผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันจากการที่มีพยาธิสภาพที่ไตน้ัน  เปนการรักษาในผูปวย 

ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันที่เรียกวา  acute  tubular  necrosis  ซึ่งมีการแบงการรักษาตามระยะของการดําเนิน

ของโรคโดยเฉพาะในระยะที่ผูปวยมีปสสาวะนอย  ซึ่งถือวาเปนระยะที่คุกคามกับชีวิตอาจถึงแกความตายใน

ระยะน้ีได  แบงการรักษาออกเปน  2  อยางคือ 

1. การรักษาแบบประคับประคอง  (Conservative  treatment) 

1.1 สารนํ้าและสารอิเลคโตรลัยท  (Fluid  and  Electrolytes) 

ตองขึ้นอยูกับระยะของการดําเนินของโรคของผูปวย  ในระยะที่มีปสสาวะนอย 

ตองจํากัดสารนํ้าและโซเดียม  ตรงกันขามในระยะที่มีปสสาวะออกมากตองเพิ่มสารนํ้าและโซเดียมให

สมดุลกับปสสาวะที่ออกมา  ทั้งน้ีเพื่อปองกันภาวะขาดสารนํ้าและโซเดียม   ดังน้ัน  ปริมาณสารนํ้า 

ที่ใหเทากับปริมาณของปสสาวะรวมกับปริมาณของนํ้าที่เสียไปโดยไมรูสึกตัว (insensible loss) เชน ทางลม

หายใจ  เหงื่อ ซึ่งในผูใหญมีคาประมาณ  400 – 600  มิลลิลติรตอวัน 

เกณฑที่ใชประเมินผลการรักษาที่ไดผลดีในระยะที่ผูปวยมีปสสาวะออกมานอย 

คือ  นํ้าหนักตัวของผูปวยควรจะลดลงประมาณวันละ  0.2 – 0.5 กิโลกรัม ฉะน้ันพยาบาลตองมีการบันทึก

จํานวนปสสาวะที่ออกมา ชัง่นํ้าหนักตัวผูปวย พรอมทั้งประเมินสัญญาณชีพ ติดตามผลการตรวจอิเลคโตร

ลัยท  เปนเร่ืองสําคัญในระยะน้ี 

ในระยะที่มีปสสาวะออกมานอยเกิดเน่ืองจากไตเสียหนาที่ในการขับปสสาวะทําใหมี 

การขจัดของเสียลดลง  ทําใหมีภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงขึ้น  มีการพิจารณาแกไขภาวะโปแตสเซียมสูง

ดังน้ี 

1. ถาคลื่นไฟฟาหัวใจเปลี่ยนแปลงถึงขั้นมี  prolonged  QRS  complexes 

แพทยมักให 10% แคลเซียมกลูโคเนต หรือ 10% แคลเซียมคลอไรด  10  มิลลิลิตรเขาทางหลอดเลือดดําอยาง

ชา ๆ ในเวลา 5 นาที  การรักษาดวยวิธีน้ีจะไดผลภายใน  5 – 15 นาที 

2. ถาคลื่นไฟฟาหัวใจเปลี่ยนแปลงมี peaked  T  wave แพทยมักใหยาที่มีผลทําให 

โปแตลเซียมถูกดึงกลับเขาเซลล  ซึ่งมีวิธีการรักษา  2  วิธีคอื  

     1)  ใหโซเดียมไบคารบอเนต 50  มิลลิลิตร เขาทางหลอดเลือดดําอยางชา ๆ และ  

     2)  ใหกลูโคส 30 กรัมเขาทางหลอดเลือดดําแลวตามดวย Regular Insulin  วิธีน้ี

ไดผลภายใน  30  นาที  ถึง  2  ชั่วโมง 

3. ถาคลื่นไฟฟาหัวใจไมมีการเปลี่ยนแปลงใหรักษาดวยเคเอกซาเลท (Kayexalate)   

ใหคร้ังละ 25 – 30 กรัม พรอมกับ  20%  ซอรบิทอล  100  มิลลิตร หรือสวนทุก 4  ชั่วโมง  ขอควรระวังของ

การใหยาน้ีคือทําใหเกิดภาวะโซเดียมเกิน  เน่ืองจากมีการแลกเปลี่ยนกับโปแตสเซียม ซึ่งจะถูกขับออกมากับ
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อุจจาระ  สวนโซเดียมจะดูดกลับเขาสูรางกาย  ฉะน้ันควรระวังอาจจะทําใหผูปวยมีอาการบวมมากขึ้น  หรือ

อาจเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได 

ภาวะความเปนกรด  (Metabolic acidosis)  เปนภาวะที่พบไดบอย  มักพบรวมกับภาวะ 

โปแตสเซียมสูง เน่ืองจากไตไมสามารถขับกรดออกจากรางกายไดอาจจะพิจารณาใหโซเดียมไบคารบอเนต  

เมื่อตรวจพบวาไบคารบอเนตในเลือดตํ่ากวา 10 มิลลิอิควิวาเลนซตอลิตร  แตถารางกายมีภาวะความเปนกรด

รุนแรง หรือแกไขดวยยาดังกลาวไมได แพทยอาจจะพิจารณาทําไดอะลัยสิส 

นอกจากน้ีอาจเกิดภาวะฟอสเฟตสูง  (Hyperphosphatemia)   อาจใหยาพวก   

Phosphate – binding  antacid  (Aluminum  hydroxide)  ซึ่งจะเปนตัวที่ชวยขับฟอสเฟตออกทางอุจจาระ  

นอกจากน้ียังชวยลดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารได 

1.2 อาหาร  (Diet) 

ผูปวยในภาวะน้ีจําเปนตองไดรับพลังงานจากอาหารจํานวนปกติ แตตองจํากัดอาหาร 

พวกโปรตีน  ในระยะที่มีปสสาวะนอยรวมกับภาวะยูรีเมียอาจจะใหโปรตีนนอยกวา  20 กรัมตอวัน เปน

อาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ  (high   biological  protein)  ไดแก  ไข   เน้ือสัตว   นม    ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จําเปน

ตอรางกาย  ผูปวยระยะน้ีควรไดรับพลังงานจากอาหารวันละ 25 – 30 แคลอร่ีตอนํ้าหนัก  1  กิโลกรัม  ซึ่ง

พลังงานสวนใหญควรไดรับจากคารโบไฮเดรทในรูปของกลูโคส  100  กรัมตอวัน  หรือถามีภาวะติดเชื้อรวม

ดวยอาจใหถึง  200  กรัมตอวัน  ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดการสลายตัวของโปรตีน  นอกจากตองจํากัดหรือ

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปแตสเซียมสูง  เชน  ผลไม  และตองจํากัดโซเดียมไมเกิน 2,000 มิลิลิกรัมตอวัน 

เมื่อผูปวยเขาสูระยะที่มีปสสาวะมากและระยะฟนฟู ผูปวยสามารถที่จะรับประทาน 

อาหารตามปกติได  ภายใตการแนะนําของแพทยและพยาบาล 

2. การรักษาดวยการทําไดอะลัยสิส 

หากรักษาดวยวิธีการประคับประคองดังกลาวไมไดผล กลาวคือ ยังคงมีภาวะดังตอไปน้ี   

แพทยจะเปนผูพิจารณารักษาดวยการขจัดของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง  (peritoneal  dialysis)  และการ

ฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม  (hemodialysis) แลวแตความเหมาะสม 

2.1 ภาวะนํ้าเกิน  จนเกิดภาวะหัวใจวาย  และไมตอบสนองตอการรักษาขางตน 

2.2 ภาวะโปแตสเซียมสูง  และภาวะความเปนกรดที่รุนแรง  รวมกับมีภาวะนํ้าเกิน 

2.3 ผูปวยที่มีอาการของยูรีเมียอยางรุนแรง   (คลื่นไส   อาเจียน)  และมีอาการของ 

เยื่อหุมหัวใจอักเสบ 

การวางแผนการพยาบาลผูปวยไตวายเฉียบพลัน 

 ภาวะไตวายเฉียบพลัน  เปนภาวะเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะสั้น  และรุนแรงที่มีการสูญเสียหนาที่การ

ทํางานของไตอยางทันทีทันใด  โดยที่ไตไมสามารถรักษาความสมดุลของนํ้า  สารอิเลคโตรลัยท  และกรด – 

ดางได  ทําใหมีของเสียสะสมคั่งคางในรางกาย  เชน  หัวใจ  ปอด  ระบบทางเดินอาหารและสมอง ทําให
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ผูปวยอาจถึงแกความตายไดบอย  หากไมไดรับการวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาลอยางทันทวงทีรวดเร็ว

และถูกตอง 

 บทบาทพยาบาลในการแกไขปญหาตาง ๆ ของผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน  จึงตองมี บทบาทใน

การประเมินปญหาและแกไขปญหาตาง ๆ รวมกับแพทยตลอดเวลา  เพื่อเปนการดํารงไวซึ่งความสมดุลของ

นํ้า  สารอิเลคโตรลัยทและกรด – ดาง  ตลอดจนการปองกันภาวะแทรกซอน  เชน  การติดเชื้อ  หัวใจ

ลมเหลว  ซึ่งอาจคุกคามใหผูปวยถึงแกความตายได  นอกจากน้ีพยาบาลควรมีบทบาทในการชวยเหลือ

ผูปวยในการปรับตัวกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในระหวางการเจ็บปวยกะทันหัน ชวยประคับประคองผูปวย

และญาติในการเผชิญปญหาและการรักษาในแตละระยะของการดําเนินของโรค มีความฉับไวตอการสังเกต

อาการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวยไดทันทวงที  ดังน้ันพยาบาลจึงไมเพียงแตมีความรู

เกี่ยวกับพยาธิสภาพของภาวะไตวายเฉียบพลันเทาน้ัน  แตจะตองมีความรูถึงแนวทางในการรักษาของแพทย

ในแตละปญหาอยางถองแท  การเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหพรอม มีการเตรียมผูปวยและญาติในการเผชิญ

ปญหาและการปรับตัวตอภาวะวิกฤตอยางเหมาะสม 

 ฉะน้ันในการวางแผนการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันจึงมีความสําคัญพยาบาลตอง

ประเมินปญหาผูปวยทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม เพื่อที่จะใหการพยาบาลที่เหมาะสม ถูกตอง และ

รวดเร็ว 
 

1.   ภาวะความไมสมดุลของนํ้า  และโซเดียม  เน่ืองจากไตเสื่อมหนาท่ี 

เปาหมายการพยาบาล  :  เพื่อดํารงไวซึ่งความสมดุลของนํ้าและโซเดียม 

เกณฑประเมินผล       

1.  รูสติ  รูวัน  เวลา  สถานที่และคน 

 2.  ชีพจรและหัวใจเตนปกติ  60 – 80  คร้ังตอนาที 

 3.  คาความดันเลือดดําสวนกลาง  0 – 8  ซม.นํ้า 

 4.  อุณหภูมิของรางกาย  37o F 

 5.  นํ้าหนักผูปวย  ควรลดลงวันละ  0.2 – 0.5  กิโลกรัม 

 6.  คาซีร่ัมออสโมลาริต้ี  285 – 295  มิลลิออสโม  คาโซเดียมในเลือด  138 – 148  มิลลอิิควิวาเลนซ

ตอลิตร  คาบี ยู เอ็น  คริเอตินิน  ปกติ 

 7.  ปสสาวะออกมากกวา  30  มิลลิลิตรตอชั่วโมง 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินสภาวะนํ้าในรางกายโดยการตรวจ  วัด   บันทึก  จํานวนสารนํ้าที่เขารางกายและ 

จํานวนปสสาวะที่ออกมาอยางละเอียด 

2. ชั่งนํ้าหนักตัวผูปวยทุกวัน   ซึ่งเปนตัวชี้บงสําคัญถึงความสมดุลของนํ้าในรางกายที่ดี ฉะน้ัน 

วิธีการชั่งนํ้าหนักจึงจําเปนตองชั่งตาชั่งเดียวกัน  เวลาเดียวกัน  และการสวมเสื้อผาที่มีนํ้าหนักเทากัน 
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3. ตรวจและบันทึกคาความดันโลหิต  อัตราการเตนของหัวใจและชีพจรทุก  15  นาที  ใน 

ระยะแรก 

4. ตรวจและบันทึกสัญญาณชีพและอาการวาผูปวยมีอาการหายใจแรงและลึก แบบ 

Kussmual’s  breathing  เน่ืองจากรางกายมีภาวะเปนกรด  อาจพบวาคาความดันโลหิตสูง  เน่ืองจากไตไม

สามารถขับนํ้าออกจากรางกายได 

5. ตรวจและบันทึกคาความดันเลือดดําสวนกลาง (central  venous  pressure)  เปนตัวชี้บง 

ถึงปริมาณนํ้าในระบบไหลเวียน  และความสามารถของหัวใจในการบีบตัว 

6. ติดตามผลการตรวจปสสาวะเพื่อดูวามีการติดเชื้อ  และดูความถวงจําเพาะของปสสาวะ   

เพื่อดูความสามารถของไตในการเก็บกักโซเดียม 

7. ติดตามหรือตรวจและบันทึกการเตนของหัวใจและเสียงปอด  เน่ืองจากมีนํ้าคั่งคางในรางกาย 

มาก อาจจะทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว และนํ้าทวมปอด 

8. ติดตามระดับโซเดียมในเลือดซึ่งอาจจะเกิดทั้งภาวะโซเดียมในเลือดสูงและภาวะโซเดียม 

ในเลือดตํ่า  ซึ่งขึ้นอยูกับระยะของภาวะไตวายเฉียบพลัน  โดยเฉพาะในระยะที่มีปสสาวะออกนอย  หรือ

ระยะที่มีปสสาวะออกมาก  ดังน้ันพยาบาลตองเขาใจถึงพยาธิสภาพของไตทั้งสองระยะ  เพื่อจะไดสังเกต

อาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยไดทันทวงที 

9. สังเกตวามีอาการบวมตามปลายมือปลายเทาหรือไม  เพื่อประเมินภาวะนํ้าเกินในรางกาย 

10. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบทางเดินอาหารวามีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส 

อาเจียน  ซึ่งเปนอาการของภาวะยูรีเมีย  

11. ระมัดระวังผลการไดรับยาขับปสสาวะซึ่งอาจจะทําใหผูปวยเกิดภาวะขาดนํ้าหรือมีการขับสาร 

อิเลคโตรลัยทมากเกินไป 

12. ปฏิบัติตามแผนการรักษา  เพื่อรักษาความสมดุลของนํ้าและโซเดียม 

12.1 การใหสารนํ้า   จํานวนสารนํ้าที่ให  ใหเทากับจํานวนปสสาวะที่ออกมารวมกับจํานวน 

นํ้าที่เสียไปกับเหงื่อ ลมหายใจ (ประมาณวันละ 500 มิลลิลติร) ในระยะที่มีปสสาวะออกนอย  นอยกวาวันละ  

400  มิลลิลิตร แพทยอาจพิจารณาใหสารนํ้าวันละ  400 – 500  มิลลิลิตร สําหรับระยะที่มีปสสาวะออกมาก  

อาจจะถึงวันละ 4 – 5 ลิตร มีการสูญเสียโซเดียม ซึ่งพยาบาลควรสังเกตอาการอยางใกลชิด ควรทดแทนสาร

นํ้าและอิเลคโตรลัยทเทากับจํานวนปสสาวะน้ีออกไป  มิฉะน้ันผูปวยจะอยูในภาวะขาดนํ้าและสารอิเลคโตร

ลัยทอาจถึงแกความตายได 

12.2 หากไมสามารถแกไขภาวะนํ้าเกินได และผูปวยยังคงอยูในภาวะยูรีเมีย จนเกิด 

ภาวะหัวใจลมเหลว แพทยจะพิจารณาแกไขภาวะดังกลาวดวยการทําไดอะลัยสิส  ซึ่งอาจจะเปนการขจัด 

ของเสียออกทางชองทอง  หรือการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม  ซึ่งจะกลาวในบทตอไป 

 

 



~ 12 ~ 

 

2.  ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง และภาวะความเปนกรด เน่ืองจากไตเสื่อมหนาท่ี 

เปาหมายการพยาบาล  : เพื่อลดระดับโปแตสเซียมในเลือดลง และแกไขภาวะความเปนกรด 

เกณฑประเมิน 

1. ระดับโปแตสเซียมในเลือด  3.5 – 4.5  มิลลิอิควิวาเลนซตอลิตร 

2. ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจปกติ  โดยเฉพาะ  QRS  complex  และ  T  wave 

3. คา  Arterial  Blood  Gas  (ABG)  ปกติ  :  pH > 7.35, <  7.45   pCO2  35 – 45  mmHg   

HCO3  22 – 26  mEq/:L 

4. ผูปวยรูสึกตัวดี 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ติดตามผลอิเลคโตรลัยท โดยเฉพาะโปแตสเซียม  เน่ืองจากไตเสียหนาที่ทําใหไมสามารถ 

ขับโปแตสเซียมออกทางปสสาวะได  ประกอบกับรางกายมีสภาพเปนกรดมาก  (metabolic  acidosis)  มีการ

ทําลายเน้ือเยื่อมาก 

2. ติดตามผลการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ หากพบวามีคลื่นหัวใจเตนผิดปกติ มี QRS complex    

กวางขึ้น และมี  T  wave  สูงกวาปกติ ควรรายงานแพทย 

3. ติดตามผล arterial blood gas เพื่อประเมินถึงสภาพความไมสมดุลของความเปนกรดและดางใน 

รางกาย 

4. สังเกตผูปวยวามีอาการออนเพลีย เบื่ออาหาร และกลามเน้ือออนแรง  อาจพบในระยะที่มี 

ปสสาวะออกมาก  มีการสูญเสียโปแตสเซียม  ทําใหระดับโปแตสเซียมในเลือดลดลงกวาปกติ 

5. หลีกเลี่ยงการใหยาลดกรด  หรือยาฟอสเฟตไบเดอรที่มีสวนประกอบของแมกเนเซียม 

ควรใหแอมโฟเจล ซึ่งเปนยาลดกรดที่มีฟอสเฟตเปนการปองกันสารพิษและโรคกระดูก 

6. ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาเพื่อลดระดับโปแตสเซียมในเลือดลง  และแกไขภาวะความเปน 

กรดของรางกาย 

6.1 ใหเคเอกซาเลท โดยใหทางปากหรือสวนเก็บทางทวารหัก  (25 กรัมละลายใน  20 % 

ซอรบิทอล  100 มิลลิลิตร  วันละ  4  คร้ัง)  เพื่อชวยขับโปแตสเซียมออกจากรางกาย  มักใหยาน้ี  เมื่อผูปวย

เร่ิมมีระดับโปแตสเซียมสูงขึ้น  ขอควรระวังการใหเคเอกซาเลท  จะทําใหระดับโซเดียมสูงขึ้น  อาจจะเกิด

ภาวะบวม  และหัวใจลมเหลวได 

6.2 ให 50%  กลูโคสรวมกับเรกูลาอินสูลิน  เขาทางหลอดเลือดดําเพื่อชวยดึงโปแตสเซียม 

เขาสูเซล 

6.3 ใหโซเดียมไบคารบอเนตเขาทางหลอดเลือดดํา เพื่อลดภาวะความเปนกรดของรางกาย   

ทั้งน้ีเพื่อลดโปแตสเซียมออกมานอกเซลลดวย 

6.4 ใหแคลเซียมกลูโคเนต  เขาทางหลอดเลือดดํา เพื่อแกไขระดับโปแตสเซียมสูง และ 
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ปองกันการหยุดทํางานของหัวใจได 

6.5 เมื่อไมสามารถแกไขภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง   และภาวะความเปนกรดได   

แพทยอาจพิจารณาลดภาวะดังกลาวโดยการทําการขจัดของเสียออกทางชองทองหรือการฟอกเลือดดวย

เคร่ืองไตเทียม  ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถขับโปแตสเซียมไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนการชวยชีวิตผูปวย

ไดดี 

3.  ภาวะขาดสารอาหาร  เน่ืองจากมีการสลายตัวของโปรตีนและผลของการเบื่ออาหาร  คลื่นไส  และอาเจียน  

(จากภาวะยูรีเมีย) 

เปาหมายการพยาบาล  :   เพื่อลดการสลายตัวของโปรตีน  และลดภาวะยูรีเมีย 

เกณฑประเมินผล 

1. นํ้าหนักผูปวยอยูในเกณฑปกติ 

2. ระดับอัลบูลินในเลือดอยูระหวาง  3.5 – 5.0  กรัมเปอรเซนต 

3. รับประทานอาหารทางปากได  ไมมีอาการเบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินและติดตามการรับประทานอาหารของผูปวยในแตละมื้อทั้งจํานวนพลังงาน 

และชนิดของอาหารที่ไดรับปกติความตองการพลังงานของผูปวยประมาณวันละ  25 – 30  แคลอร่ีตอ

นํ้าหนัก  1  กิโลกรัม  และชั่งนํ้าหนักผูปวยทุกวัน 

2. ดูแลความสะอาดปากและฟน  อยางนอยวันละ  4   คร้ัง  หลังอาหาร  และกอนนอน   

ควรใชแปรงสีฟนที่ออนนุม บวนปากดวยนํ้ายาบวนปาก  เพื่อปองกันปากเปนแผล  และเปนการสงเสริม   

ใหมีนํ้าลาย  ความชื้นภายในชองปาก  ทําใหผูปวยเกิดความยากอาหาร 

3. จัดอาหารใหกับผูปวยตามระยะของโรค  ดังน้ี 

3.1 ระยะที่มีปสสาวะออกนอยควรใหอาหารที่เปนพวกคารโบไฮเดรท โดยเฉพาะนํ้าตาล   

เปนการชวยลดการสลายตัวของโปรตีนมาใชเปนพลังงาน  อาจจะใหในรูปของกลูโคสวันละ  100  กรัม  

บางรายที่มีภาวะติดเชื้อรวมดวยอาจใหกลูโคสเพิ่มเปนวันละ  200  กรัม  เขาทางหลอดเลือดดํา  พยาบาลควร

ฉีดเขาหลอดเลือดดําอยางระมัดระวัง  อาจจะเกิดหลอดเลือดดําอักเสบไดสําหรับโปรตีนควรใหนอยกวา  

20 กรัมตอวัน ควรเปนโปรตีนที่มีคุณภาพ (เน้ือสัตว  ไข  นม) สวนโปแตสเซียม และโซเดียมควรจํากัด

ผลไมและอาหารที่มีโปแตสเซียม  และจํากัดอาหารที่มีโซเดียม  โดยใหประมาณ  วันละ  2 – 3  กรัม 

3.2 ระยะที่มีปสสาวะมากและระยะพักฟน ระยะน้ีไตมีความสามารถขับนํ้าและของเสียออก 

จากรางกายไดแลว  คายูเรียและคริเอตินินในเลือดลดลง  การจํากัดอาหารดังกลาวขางตนอาจคอย ๆ ลดลง  

การใหอาหารพวกโปรตีนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอาจไดวันละ  0.2 – 1 กรัมตอนํ้าหนัก  1  กิโลกรัม 

4. กระตุนใหผูปวยไดพักผอนใหมาก 
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4.   ภาวะติดเชื้อ  เน่ืองจากรางกายมีความตานทานต่ํา 

เปาหมายการพยาบาล  :  เพื่อปลอดภัยจากภาวะติดเชื้อ 

เกณฑประเมินผล 

1. ไมมีไข / อุณหภูมิรางกายปกติ  36.5o C – 37.5o C 

2. จํานวนเม็ดเลือดขาวปกติ 

3. ตรวจปสสาวะและเลือดไมพบเชื้อ 

4. ไมมีอาการปวด  บวม  แดงรอนบริเวณผิวหนัง 

5. ผูปวยรูสึกสดชื่น 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินและติดตามคาอุณหภูมิของรางกายจํานวนเม็ดเลือดขาว ตรวจดูบริเวณที่มีการติดเชื้อ   

วามีอาการปวด  บวม  แดงรอนหรือไม 

2. ทําความสะอาดรางกายของผูปวยทุกวัน  พรอมทั้งตรวจดูบริเวณผิวหนังที่มีแผล  บริเวณ 

ที่ใหสารนํ้าวามีอาการของการติดเชื้อหรือไมการทําแผล  การฉีดยา  หรือการเปลี่ยนสารนํ้า  ชุดสารนํ้าตอง

ยึดหลักเทคนิคการปลอดเชื้อ 

3. ดูแลและระมัดระวังการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โดยการกระตุนใหผูปวยหายใจ 

ลึก  ไอ  พลิกตะแคงตัวผูปวยทุก  2  ชั่วโมง  ดูแลความสะอาดปากและฟน  หากผูปวยไดรับอาหารทางสาย

ยางควรตองระมัดระวังพิเศษในการใหอาหารทางสายยาง  ผูปวยอาจจะสําลักเศษอาหารลงปอดไดงาย  

โดยเฉพาะผูปวยอยูในภาวะยูรีเมีย  ผูปวยมีอาการซึม  สับสน  ไมคอยรูสึกตัว  ทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้องาย 

4. ควรหลีกเลี่ยงการสวนคาสายปสสาวะ  หากจําเปนตองสวนคาสายปสสาวะไว  พยาบาล 

ควรใชเทคนิคการปลอดเชื้อ และใหการดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุอยางนอยวังละ 4 คร้ัง  

โดยเฉพาะผูปวยผูหญิงตองไมใหสายปสสาวะที่สวมน้ันเคลื่อนที่  ควรใชพลาสเตอรปะติดสายปสสาวะไวกับ

หนาขาผูปวย 

5. ปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาเพื่อปองกันการติดเชื้อและลดการติดเชื้อ 

5.1 ใหยาปฏิชีวนะตามผลการเพาะเชื้อ 

5.2 ใหยาละลายเสมหะ   และการจัดทาระบายเสมหะ  ปองกันการเกิดปอดอักเสบและ 

ปอดแฟบได 
 

5.  เสี่ยงตอภาวะหัวใจ เน่ืองจากภาวะแทรกซอนของไตเสื่อมหนาท่ีทําใหเกิดภาวะเย่ือหุมหัวใจอักเสบ 

เปาหมายการพยาบาล  :  เพื่อปองกันภาวะหัวใจลมเหลว 

เกณฑประเมินผล 

1. ไมมีภาวะยูรีเมีย 

2. ระดับโปแตสเซียมในเลือดปกติ 
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3. ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจปกติ 

4. หายใจปกติ  20  คร้ังตอนาที 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินสภาพการทํางานของหัวใจ ฟงเสียงหัวใจเตนหากฟงได  pericardial  friction   

rub  แสดงถึงอาการเร่ิมตนของภาวะเยื่อหุมหัวใจอักเสบ 

2. สังเกตและติดตามอาการและอาการแสดงของภาวะเยื่อหุมหัวใจอักเสบ  เชน  มีอาการ 

เจ็บหนาอก  มีไข  ฟงเสียงหัวใจได  pericardial  friction  rub  หัวใจเตนเร็ว  ความรุนแรงของโรคจะมาก

หรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนนํ้าที่คั่งคางอยูในชองเยื่อหุมหัวใจ 

3. ติดตามผลภาพรังสีทรวงอก  ทําใหทราบวามีเยื่อหุมหัวใจอักเสบหรือไม 

4. หากอาการรุนแรงมากขึ้น จนเกิดภาวะหัวใจลมเหลว  ควรรายงานใหแพทยทราบ  เพื่อใหการ 

รักษาแกไขปญหาดังกลาวและอาจพิจารณาทํา  pericardiocentesis  และ  pericardiectomy  เพื่อเอานํ้าที่คั่ง

คางในเยื่อหุมหัวใจออก  เปนการชวยลดภาวะหัวใจลมเหลว 
 

6.   ภาวะวิตกกังวล  กลัว  เน่ืองจากขาดความรูเร่ืองภาวะเจ็บปวยและการรักษา 

เปาหมายการพยาบาล  :  เพื่อลดหรือขจัดภาวะวิตกกังวล  และกลัว 

เกณฑประเมินผล 

1. หนาตาสดชื่น 

2. อธิบายหรือบอกถึงภาวะโรคและแนวทางการรักษาได 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. สังเกตและติดตามพฤติกรรมของผูปวยและญาติอยางใกลชิด 

2. อธิบายถึงอาการและอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงพรอมกับเหตุผลที่มีอาการเปลี่ยนแปลง 

3. อธิบายถึงจุดประสงคการรักษาและวิธีการพยาบาล 

4. สังเกตและบันทึกอาการและอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรม   และการตอบสนองตอการ 

รักษาพยาบาล  เพื่อใหการชวยเหลือไดทันที 

5. ใหโอกาสผูปวย   ญาติ   ไดซักถามและระบายความรูสึกตาง ๆ  เชน   กลัวไมหาย  กลัวตาย   

วิตกกังวลถึงคารักษาพยาบาล  ตลอดจนการทํางาน 

6. ใหโอกาสญาติของผูปวยไดซักถาม  ระบายความรูสึกตาง ๆ เกี่ยวกับการเจ็บปวย  และปญหา 

ตาง ๆ ซึ่งเปนผลกระทบของการเจ็บปวย 

7. บอกถึงจุดประสงคและเหตุผลในการรักษาพยาบาลแตละอยาง 
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การพยาบาลผูปวยโรคไตเร้ือรัง 

วัตถุประสงค   เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  ผูเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ 

1. ความหมายและพยาธิสรีรภาพของผูปวยโรคไตเร้ือรังไดอยางถูกตอง 

2. อาการและอาการแสดงของผูปวยโรคไตเร้ือรัง  ไดอยางถูกตอง 

3. ผลกระทบของโรคไตเร้ือรัง ระยะสุดทายตอระบบตาง ๆ ของรางกาย 

4. ระบุขอวินิจฉัยการพยาบาลและหลักการพยาบาลผูปวยโรคไตเร้ือรัง  ไดอยางถูกตอง 

5. หลักการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคไตเร้ือรัง ที่ลางชองทอง 

อยางถาวร  (CAPD)  ไดอยางถูกตอง 

บทนํา 

การเจ็บปวยดวยโรคไตเร้ือรัง  เปนภาวะที่คุกคามตอชีวิตของผูปวยเปนอยางมาก  เน่ืองจาก 

ความผิดปกติในภาวะสมดุลของสารเคมี  อิเลคโตรลัยทและสารนํ้า  ซึ่งเปนผลโดยตรงจากการเสื่อมหนาที่ของ

หนวยไต  มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่เน้ือไต  ทําใหเน้ือไตถูกทําลาย  ผูปวยตองเผชิญกับความทุกขทรมานจาก

อาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน  บวม  คลื่นไสอาเจียน  เบื่ออาหาร  ออนเพลีย  ซีด  ปวดตามกระดูกและขอ  ผิวหนัง

แหงคัน  ปวดศีรษะ  กลามเน้ือออนแรง  เปนตะคริวที่ขาในเวลากลางคืน  ความคิดสับสน  ซึมเศรา  นอนไม

หลับ  บางคร้ังอาจเหน่ือยหอบ  ซึมลง  หมดสติ  และเสียชีวิตในที่สุด  (Stark  &  Kelleher,  1988)  ฉะน้ันการ

ปองกันไมใหเกิดโรคหรือภาวะไตวายจึงเปนสิ่งที่ดีที่สุดและสําคัญที่สุด   

มโนทัศนเกี่ยวกับโรคไตเร้ือรัง 

  โรคไตเร้ือรังในปจจุบันเปลี่ยนจากคําวา chronic renal failure มาเปน chronic kidney disease 

(CKD) แทน เพื่อใหประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญและภัยคุกคามจากภาวะน้ีใหมากขึ้น โดยได

บัญญัตินิยามของคําวา CKD ไววา ผูปวยโรคไตเร้ือรัง หมายถึง ผูปวยที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงในสอง

ขอตอไปน้ี 

1. ผูปวยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดตอกันเกิน 3 เดือน ทั้งน้ีผูปวยอาจจะมีอัตราการกรองของไต

(glomerular filtration rate, GFR)  ผิดปกติหรือไมก็ได ภาวะไตผิดปกติ หมายถึง ลักษณะตามขอใดขอหน่ึง

ดังตอไปน้ี 

1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปสสาวะอยางนอย 2 คร้ัง ในระยะเวลา 3 เดือน ดังตอไปน้ี 

- ผูปวยเบาหวานที่ตรวจพบ microalbuminuria 

- ผูปวยที่ไมไดเปนเบาหวานที่ตรวจพบ proteinuria มากกวา 500 มก./วันหรือตรวจ

พบ Urine protein creatinine ratio (UPCR) > 500 mg/g หรือ Protein dipstick  1+ 

- ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะ (hematuria)  
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1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา เชน อัลตราซาดพบถุงนํ้าในไต,  น่ิว, ไตพิการ  หรือ ไต

ขางเดียว 

1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสรางหรือพยาธิสภาพจากผลการเจาะเน้ือเยื่อไต 

2. ผูปวยที่มี GFR นอยกวา 60 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร ติดตอกันเกิน 3 เดือน  โดยที่อาจจะตรวจพบ

หรือไมพบวามีรองรอยของไตผิดปกติก็ได  

สาเหตุของไตวายเร้ือรัง   

1. กลุมอาการเนฟโฟติคกลายเปนหลอดเลือดฝอยไตอักเสบเร้ือรัง (chronic glomerulo   

nephritis) 

2. กรวยไตอักเสบเร้ือรัง (chronic pyelonephritis) 

3. โรคหลอดเลือด ไดแก หลอดเลือดแดงที่ไตตีบ (renal  artery stenosis) ความดันโลหิต 

สูงไมทราบสาเหตุ (essential  hypertension) 

4. มีความผิดปกติของไตแตกําเนิด (polycystic kidney) 

5. การอุดกั้นทางเดินปสสาวะ เชน น่ิวในไต ภาวะแคลเซียมสูงในกระแสเลือด  ตอมลูกหมากโต 

6. โรคที่มีผลทั่วระบบ (systemic  disease) เชน  เอส.แอล.อี (SLE) โกลเมอรูลัสเสื่อมจาก 

โรคเบาหวาน (glomerulosclerosis) เมลิออยโดสิส (meloidosis) มัลติเพิลมัยอิโลมา (multiplemyeloma)  

โปตัสเซียมตํ่าจากไตพิการ (hypokalemic  nephropathy)  เปนตน 

  จากรายงานลาสุดของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 25551 (Ingsathit et al, 2010) พบวา 

โรคไตเร้ือรังมีสาเหตุมากที่สุดเกิดจากโรคเบาหวาน (37.5%) รองลงมาเปน hypertensive nephropathy 

(25.6%), obstructive nephropathy (4.3%) และ chronic glomerulonephritis (2.4%) 

  นอกจากน้ีภาวะความดันโลหิตสูงก็อาจขึ้นเกิดจากโรคไต โดยเปนผลจากการคั่งของนาและเกลือแร

ในรางกายจากไตสูญเสียการทางาน รวมทั้งมีการกระตุนของระบบรีนิน แองจีโอเทนซิน (Renin-

angiotensin) ซึ่งสารแองจีโรเทนซิน นอกจากเปนสารที่ทาใหหลอดเลือดหดตัว ทาใหความดันโลหิตสูงแลว 

สารแองจีโอนเทนซินมีฤทธิ์ทาใหหลอดเลือดแดงที่ออกจาก glomeruli (efferent arteriole) หดตัว ทําใหเกิด

ความดันสูงใน glomeruli (glomerular hypertension) มีผลทําใหเพิ่มการกรองของสารนํ้า (glomerular 

filtration) เกิดภาวะ single nephron hyperfiltration ซึ่งเปนกลไกในการปรับตัวเพื่อทดแทนและเพิ่มการ

ทํางานของหนวยไต (nephron) ที่ยังเหลืออยู ทําใหระดับของเสีย เชน ครีเอตินีน รวมทั้งการควบคุมระดับ

เกลือแรใกลเคียงหรือปกติในระยะตนของโรคไต อยางไรก็ตาม ความดันสูงใน glomeruli ที่เปนอยูนานๆ จะ

มีผลทําใหหลอดเลือดฝอย (glomerular capillary) เกิดการเสื่อมทําใหมีโปรตีนร่ัวในปสสาวะและนําไปสู

ภาวะ glomerulosclerosis และไตวายมากขึ้นถึงแมตนเหตุของโรคไตจะสงบแลว นอกจากน้ี สารแองจี
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โอเทนซินยังมีฤทธิ์ กระตุนการเกิด fibrosis ในบริเวณ interstitium และในหลอดเลือด นําไปสูการเกิดไตวาย

ในที่สุด 

การแบงระยะโรคไตเร้ือรัง (Staging of chronic kidney disease) 

  ปจจุบัน The National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality Initatives (NKF-

K/DOQI) ไดแบงระยะโรคไตออกเปน 5 ระยะ ตามระดับของ glomerular filtration rate (GFR) และ

หลักฐานของโรคไต (National Kidney Foundation 2002) ดังตาราง 

 

ระยะ คําจํากัดความ GFR (มล./นาที/1.73 ตารางเมตร) 

1 ไตผิดปกติดังและ GFR ปกติหรือเพิ่มขึ้น > 90 

2 ไตผิดปกติและ GFR ลดลงเล็กนอย 60-89 

3 GFR ลดลงปานกลาง 30-59 

4 GFR ลดลงมาก 15-29 

5 ไตวายระยะสุดทาย < 15 (หรือตองรับการบําบัดทดแทนไต) 

 

 
*** การประเมิน eGFR ของ Crockcoft-Gault equation  

ผลกระทบของภาวะไตวายเร้ือรังระยะสุดทายตอระบบตาง  ๆ  ของรางกาย   

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  มีภาวะแทรกซอนที่สําคัญคือความดันโลหิตสูง  ภาวะหัวใจ 

ลมเหลวและเยื่อหุมหัวใจอักเสบ 

1.1 ความดันโลหิตสูง  พบมากวารอยละ  80  ของผูปวยที่มีภาวะไตวายเร้ือรังเกิดเน่ืองจาก 

- มีนํ้าและโซเดียมคั่งมาก 

- มีการกระตุนการหลั่งเรนิน  แองจิโอเทนซินและอัลโดสเตอรโรน 

กลไกการเกิดความดันโลหิตสูงจากไต  (พบรอยละ  10  ของความดันโลหิตสูงทั้งหมด)  เกิดจาก

การลดอัตราการไหลเวียนเลือดมาไตนอยลง  มีการกระตุน  Juxtaglomerular  apparatus  หลั่งเอนไซมเรนิน 

ซึ่งกระตุนการสรางแองจิโอเทซิน  I,  II  ทําใหหลอดเลือดสวนปลายหดตัว และไปกระตุนตอมหมวกไต  

สวนเมดดูลาหลั่ง  aldosterone  รางกายจึงกักเก็บโซเดียมและนํ้ามากขึ้น  ความดันโลหิตจึงสูงขึ้น 

1.2 ภาวะหัวใจลมเหลว  พบบอยมาก  สาเหตุจากความดันโลหิตสูง ภาวะนํ้าและโซเดียม 

ในรางกายสูงมากเกินไป  ภาวะโลหิตจาง  และอาจพบไดในผูปวยที่รักษาดวยเคร่ืองไตเทียม 

1.3 ภาวะเยื่อหุมหัวใจอักเสบ พบบอยรอยละ 30 – 50 มักพบรวมกับภาวะมีนํ้าในชอง 
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เยื่อหุมหัวใจ  อาจมีหรือไมมีอาการหรือมีเพียงเจ็บหนาอกเวลาหายใจเขา อาจฟงได pericardial friction  rub  

มีไขตํ่า ๆ รวมกับการตรวจพบระดับยูเรียในเลือดมากกวา 100  มก.เปอรเซ็นต ตองทําไดอะโลซิสหรือเจาะ

เอานํ้า เอาหนองออกจากเยื่อหุมหัวใจ ถาไมแกไขอาจพบภาวะหัวใจลมเหลวได 

2. ระบบทางเดินหายใจที่พบบอย คือ นํ้าทวมปอด ปอดอักเสบ มักเกิดรวมกับภาวะหัวใจ 

ลมเหลวนํ้าทวมปอด  มีสาเหตุจากการไมจํากัดนํ้าและเกลือหรืออาจไดรับนํ้าเขาทางหลอดเลือดมากเกินไป  

ในชวงที่มีปสสาวะออกนอย  ตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็วดวยการทํา dialysis 

3. ระบบประสาท 

3.1 ระบบประสาทสวนกลางเร่ิมต้ังแตมีอาการซึมลงขาดความมีสมาธิ ต้ังใจ 

ทํางานลดลง  การตัดสินใจไมดี  เมื่อเปนมากขึ้นอาจเกิดอาการสับสน ไมรูวัน เวลา บุคคล สถานที่  

ประสาทหลอนและกลายเปนโรคจิต ทั้งน้ีขึ้นกับบุคลิกภาพกอนเจ็บปวยของแตละคน อาการปวดศีรษะ

ออนเพลีย นอนไมคอยหลับในเวลากลางคืน แตมักงวงซึมในเวลากลางวันถาไมไดรับการแกไขจะมีอาการ

กระตุก ชัก เพอ และหมดสติในที่สุด 

3.2 ระบบประสาทสวนปลาย  มักพบวามีอาการ  restless   leg  syndrome  ซึ่งเร่ิมมีอาการ 

รอนที่เทา ถูกตองแลวเจ็บ  มีอาการขยับเทาตลอดเวลาตอมาจะมีอาการชา ผูปวยมักเดินเทาหางทําใหทรงตัว

ไดไมดี 

4. ระบบทางเดินอาหาร ภาวะยูรีเมียกระทบตอทางเดินอาหารทุกสวน พบวามีแผลในปาก   

กระเพาะอาหาร (รอยละ 25 ของผูปวย) ลําไสเล็กสวนตน ลําไสใหญ  มีอาการเบื่ออาหาร  คลื่นไสอาเจียน  

ทองเดิน ทองผูก มีเลือดออก นอกจากน้ีผูปวยหายใจไดกลิ่นปสสาวะ (uremic fetor) การรับรูรสเฝอน และมี

อาการสะอึก  

5. ระบบเลือดและอวัยวะรับเลือด  ที่พบบอยคือ ภาวะโลหิตจาง  ภาวะเลือดออกงาย  และ 

ความตานทานโรคตํ่า 

1.1 ภาวะโลหิตจาง  เปนภาวะที่ทําใหโรคไตรุนแรงขึ้น  พบวา ระดับ  Hb  ตํ่ากวา  6 กรัม  

เปอรเซ็นต  ลักษณะเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กและติดสีปกติ  (normocytic normochromic) ภาวะโลหิตจาง

อาจเกิดจากสาเหตุ 

1. มีการสรางฮอรโมน erytroproietin นอยลงทําใหการกระตุนไขกระดูกใหสราง 

เม็ดเลือดแดงนอยลง 

2. เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกวาปกติ  เน่ืองจากรางกายมีภาวะเปนกรด  มีสารพิษมาก 

เชน กัวนิดิน (guanidin) ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกงาย มีอายุสั้นกวาปกติ รอยละ 30 – 50 ของอายุของเม็ดเลือด

แดง 

3. มีการสูญเสียเลือดไปกับระบบทางเดินอาหาร เจาะเลือดไปตรวจบอย ๆ และการ

รักษาดวยการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม ประมาณเดือนละ 400 – 600  มล. ทําใหมีการสูญเสียเหล็กไปดวย 
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(เลือด  20  มล. มีเหล็ก  5  มก.) ฉะน้ันผูปวยจึงมีภาวะซีดจากการขาดเหล็กเปนสวนใหญ  (Iron  deficiency 

anemia)  ควรเสริมอาหารที่มีเหล็ก 

4. มีการหลั่งฮอรโมนพาราไธรอยดมากเน่ืองจากการกระตุนของการขาดแคลเซียม        

ในเลือด  มีผลทําใหไขกระดูกเกิดไฟโปรสัส  ไขกระดูกฝอไมสามารถสรางเม็ดเลือดแดงไดฉะน้ันในภาวะน้ี

อาจจะตองใหอาหารที่มีเหล็ก โฟลิคแอซิคและใหเลือด 

1.2 ภาวะเลือดออกงายในภาวะยูรีเมียตรวจพบวา  เกร็ดเลือดมีคุณภาพลดลงทั้งที่มีจํานวน 

เกร็ดเลือดปกติ และอีกทั้งยังทําใหมีเพลทเลท แฟคเตอรสามลดลง ทําใหการแข็งตัวของเลือดตองใช

เวลานาน  บางคร้ังยังพบวามีภาวะจํานวนเกร็ดเลือดตํ่า 

1.3 ภาวะตานทานตอโรคตํ่า  ภาวะยูรีเมียทําใหระดับอิมมูโนกลอบบูลินและคอมพลีเมนท 

ปกติ แตพบวาความตานทานตอเชื้อโรคตํ่าเพราะสารพิษตาง ๆ ไปยับยั้งการทํางานของระบบภูมิตานทาน

ของรางกาย 

6.  ระบบกลามเน้ือและกระดูก กลามเน้ือ ขอ กระดูก  มีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากภาวะยูรีเมีย     

อาจพบวา กลามเน้ือออนแรงโดยเฉพาะเมื่อความไมสมดุลของสารอิเลคโตรลัยท  เจ็บปวดขอ  อาจเปนผลจาก

มีการเกาะของแคลเซียม กระดูกมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีกระดูกผุ กระดูกพรุน เน่ืองจากไตเสียหนาที่ในการ

สังเคราะห 1,25 – (OH)2  vitamin D  (ซึ่ง  vitamin D  จะชวยใหการดูดซึมแคลเซียมที่ลําไสไดดี)  ลดลง จึง

ทําใหระดับแคลเซี่ยมในเลือดตํ่า ผลทําใหเกิด  osteomalacia  และ  rickets  เมื่อแคลเซี่ยมในเลือดตํ่า  มีผล

กระตุนใหมีการหลั่งฮอรโมนพาราไธรอยดมากขึ้น  ทําใหเกิด  osteitis  fibrosa   

ขณะเดียวกันเมื่อไตเสียหนาที่ ไมสามารถขับฟอสเฟตออกทางปสสาวะไดหรือออกได 

นอย  มีผลใหฟอสเฟตคั่งคางในเลือดมาก  รวมกับระดับแคลเซียมสูงขึ้นรวมตัวกันเปนแคลเซียมฟอสเฟต  

ซึ่งมักจะไปเกาะตามเน้ือเยื่อตาง ๆ เชน  ผิวหนัง  ตา  ขอตอ  หลอดเลือด หัวใจ  ปอด  และกระดูก  เกิด  

osteosclerosis  นอกจากน้ีพบวา มีกลามเน้ือออนแรง  ทําใหผูปวย   ลุกน่ังเดินลําบาก   

7.  ผิวหนัง อาการคันที่เกิดขึ้นผิวหนังจะกอใหเกิดความไมสุขสบายทั้งดานรางกายและจิตใจ

ผิวหนังจะแหงตกสะเก็ด  เน่ืองจากตอมนํ้ามันและตอมเหงื่อลีบฝอลงทําใหไมมีการขับเหงื่อและมีเกลือยูเรีย 

(uremic frost) เกาะอยูที่ตามผิวหนัง ผิวหนังอาจมีสีเหลืองจากสารยูโรโคม  (urochrome)  และอาจมีเล็บเปราะ

หักงาย 

8.  ความไมสมดุลของสารอิเลคโตรลัยทและความเปนกรด ที่พบจะเปนภาวะความเปนกรดสูง  มี

โปตัสเซียมสูง แคลเซียมตํ่า ฟอสเฟตสูง โซเดียมอาจสูงหรือตํ่า เน่ืองจากไตไมสามารถรักษาความสมดุลใน

การขับหรือดูดซึมสารอิเลคโตรลัยท 

9.  ตอมไรทอ ผูปวยจะมีอาการของตอมไรทอทํางานผิดปกติ  เชน  ตอมไธรอยด  พิทูอิตาลี พารา

ไทรอยด  พบวาทําใหเด็กเติบโตชา 

10. ระบบสืบพันธุ เกิดความรูสึกทางเพศลดลง  เปนหมัน ในเพศหญิงไมมีประจําเดือนหรือมาไม 

สม่ําเสมอ ระดับโปรเจสเตอรโรนลดลง ในเพศชายระดับเทสโทสเตอรโรนลดลง  จํานวนเชื้ออสุจิลดลง 
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11. ตา  มักพบตามีสีแดง  (red   eye   syndrome) เน่ืองจากแคลเซียมไปเกาะเยื่อบุตา อาจระคายเคือง 

และยังอาจพบมีความพิการของตา (retinopathy) 

 การรักษาไตวายเร้ือรัง  จะเนนเร่ืองการรักษาแบบประคับประคอง  (conservative  treatment)  ซึ่งเปน

การรักษาดวยอาหาร นํ้า และยา โดยจุดมุงหมายของการรักษาดวยวิธีน้ีคือ 

1. เพื่อดํารงคงไวซึ่งหนาที่ของไต 

2. รักษาตามอาการของผูปวย 

3. ปองกันไมไดเกิดภาวะแทรกซอนกับระบบตาง ๆ ของรางกาย 

การรักษาแบบประคับประคองมีดังน้ี 

1. อาหาร (diet  intervention) ความจําเปนที่ตองควบคุมอาหารและจํากัดสารอาหาร เน่ืองจาก 

ไตเสื่อมสภาพในการขับของเสียออกจากรางกายโดยเฉพาะสารยูเรีย จุดมุงหมายของการรักษาเพื่อปองกัน

การสลายตัวของโปรตีน โดยใหสารอาหารทดแทนและพลังงานที่เพียงพอแกรางกาย โปรตีนที่ใหจะกําหนด

ในชวง  0.5 – 0.8 กรัมตอนํ้าหนักตัว  1  กิโลกรัม และตองเปนโปรตีนคุณภาพที่มีกรดอะมิโนที่จําเปน  (high  

value  protein) ซึ่งมักจะใหนม 1 – 2  แกว ไขวันละ 1 – 3 ฟอง 

พลังงานผูปวยควรไดรับ  2,000 – 2,500 แคลอร่ี  (ถามีภาวะติดเชื้ออาจใหถึง  3,000 – 3,500)   

หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกระปอง  ของหมักดอง  อาหารทะเล  อาหารถูกปรุงแตง  อาหารที่ตองจํากัด

คือ  โปตัสเซียม ไดแก ผลไม กลวย  สม มะเขือ 

2. การจํากัดนํ้า  (fluid   restriction)   จะจํากัดนํ้าเมื่อไตไมสามารถขับปสสาวะได  ฉะน้ันในผูปวย 

ที่ไมมีปสสาวะควรไดรับนํ้าวันละ 300  มล. 

3. ยา  (Medication   therapy)  ยาที่ใชบอย  คือ  ยาขับปสสาวะ  ยาลดความดันโลหิต  ยาระบาย   

ยาแกอาเจียน  ยาแกคัน  ยาเกี่ยวกับหัวใจ  ยาแกไขภาวะโปตัสเซียมสูง เชน 

3.1 ให  cation – exchange   เชน  เคเอกซาเลท  (sodium  polystyrene  sulfate)  ใหทางปากหรือ 

สวนเขาทางทวารหนัก  มีกลไก  คือ  จะมีการแลกเปลี่ยนกับโซเดียม  แลวโปตัสเซียมจะถูกขับออกมากับ

อุจจาระ 

3.2 ใหอินซุลินและกลูโคส  มีผลทําใหกลูโคสเขาเซลพรอมดึงโปตัสเซียมเขาสูเซลดวย 

3.3 ใหแคลเซียมไบคารบอเนต  เปนการชวยใหโปตัสเซียมเขาสูเซลมากขึ้น 

3.4 การทําไดอะไลซิส  (dialysis) 

แนวทางปฏิบัติในการรักษาผูปวยโรคไตเร้ือรัง 

  1. ในกรณีไตวายที่เกิดจาก obstructive uropathy การแกไขโดยการผาตัด หรือใสสายสวนให

ปสสาวะออกมาได จะทําใหไตฟนการทางานได หรือในกรณีไตเสื่อมจาก glomerulonephritis เชน SLE ที่

กําเริบ หรือ โรคไต IgA การใหยา steroid รวมกับ cytotoxic drugs ก็สามารถลดการอักเสบของไต ทําใหไต

ทํางานดีขึ้น 
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 2. การรักษาเบาหวานใหนํ้าตาลอยูในเกณฑปกติ (HbA1C < 7%) รวมกับการใชยาลดความดัน

โลหิตใหความดันโลหิตตํ่ากวา 130/80 mmHg จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได 

 3. ยาลดความดันโลหิตทีมีผลชะลอการเสื่อมของไต และลดปริมาณโปรตีนร่ัวในปสสาวะ ไดดีคือ 

ยากลุม Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) และ Angiotensin Receptor Blockers (ARBs) ยา

ทั้ง 2 ชนิดไดผลดีในการลดการเสื่อมของไตโดยเฉพาะเมื่อใหยาในระยะแรกของโรคไต (ระดับซีร่ัม 

creatinine  <  3 mg/dl) ผลขางเคียงของยา ACEI ที่พบบอยคือ อาการไอ ซึ่งการลดขนาดยาหรือหยุดยา 

อาการไอก็จะหายไปในเวลา 1-2 สัปดาห ผลขางเคียงของยา ACEI และ ARBs ที่สําคัญคือ ภาวะโปตัสเซียม

สูง ภาวะไตวายเฉียบพลัน โดยเฉพาะในผูปวยที่มีหลอดเลือดเลี้ยงไตตีบ 2 ขาง ดังน้ันในผูปวยโรคไตเสื่อม 

ควรเร่ิมยาในขนาดตํ่า ๆ และเจาะเลือดตรวจการทํางานของไตและโปตัสเซียมทุก 2 สัปดาห จนขนาดยาที่ใช

เหมาะสม และระดับซีร่ัมครีเอตินินคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอยไมเกิน 30% จากกอนใหยา รวมทั้งไมมีภาวะ

โปตัสเซียมสงู หลังจากน้ันติดตามผลเลือดทุก 1-2 เดือน 

  4. ในกรณีที่ความดันโลหิตลดลง แตไมถึงระดับที่พอเหมาะคือตํ่ากวา 130/80 mmHg  ควรใหยาลด

ความดันโลหิตชนิดอ่ืน ๆ รวมดวย เชน diuretic, Calcium Channel Blocker หรือ beta-blocker  

  5. การจํากัดอาหารโปรตีนประมาณ 0.6-0.8 กรัม/นน.ตัว/วัน  (เทากับเน้ือสัตวประมาณ 6-8 ชอน

โตะตอวัน ในผูปวยนาหนัก 50 kg) สามารถชะลอการเสื่อมของไต เน่ืองจาก การทานโปรตีนปริมาณมาก 

จะมีผลใหของเสียมากขึ้นและไตทางานหนักจาก hyperfiltration ซึ่งเปนสาเหตุใหไตเสื่อมเร็ว และ ควร

แนะนําใหทานอาหารโปรตีนที่มาจากเน้ือสัตว โดยเฉพาะเน้ือปลา หรือไขขาว เน่ืองจากเปนโปรตีน

คุณภาพสูงกวาโปรตีนที่ไดจากพืช 

 6. การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม จะชวยลดความดันโลหิต และอาการบวมนํ้าได ผูปวยไมควรทาน

อาหารไขมันสูง เพราะวาในผูปวยโรคไตมักมีไขมันในเลือดสูง และมีอุบัติการณของโรคหัวใจและหลอด

เลือดสูงกวาคนปกติ  

  7. ผูปวยควรหลีกเลี่ยงและไดรับการรักษาภาวะที่กระทบการทํางานของไต เชน ภาวะขาดนํ้าและ

เกลือแร ภาวะติดเชื้อ ภาวะหัวใจลมเหลว รวมทั้งยาที่มีพิษตอไต ไดแก  NSAIDs, COX-2 inhibitor, 

Aminoglycoside, Radiocontrast media, สมุนไพรบางชนิด 

 8. ในภาวะไตวายขั้นที่ 4 (ซีร่ัมครีเอตินินมากกวา 3 mg/dl) ควรระวังภาวะ K+ สูง เลือดเปนกรด 

ภาวะฟอสเฟตสูง แคลเซียมในเลือดตํ่า จึงควรแนะนําผูปวยหลีกเลี่ยงอาหารที่มี K+ สูง เชน ผลไมโดยเฉพาะ 

ทุเรียน กลวยหอม มะมวงสุก เปนตน และรับประทานโซดามิ้นท (NaHCO3) เพื่อควบคุมภาวะเลือดเปนกรด 

ยาจับฟอสเฟตในลําไส เชน calcium carbonate หรือ calcium acetate นอกจากน้ีควรไดยา active vitamin D 

เชน 1-alpha hydroxycholecalciferol หรือ calcitriol เพื่อควบคุมภาวะพาราทัยรอยดสูงชนิดทุติยภูมิ  

  9. ในกรณีที่ผูปวยมีอาการโลหิตจางจากขาด erythropoietin (ซึ่งปกติสรางที่ไต) ควรใหยาฉีด 

erythropoietin เพื่อแกปญหาโลหิตจาง และลดโอกาสการไดรับเลือด โดยเฉพาะในผูปวยที่มีแผนการปลูก

ถายไตในอนาคต 
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 10. ในผูปวยที่มีไตวายระยะสุดทาย (Uremia) โดยไตทํางานนอยกวา 15% การรักษาก็สามารถทําได

โดย การใชเคร่ืองไตเทียมหรือการลางไตทางชองทอง ซึ่งทําหนาที่ทดแทนไต และทําใหผูปวยสุขภาพดีขึ้น 

สามารถใชชีวิตและทํางานไดดีเหมือนเดิม ในผูปวยที่รางกายแข็งแรง ก็มีโอกาสปลูกถายไตไดปจจุบันการ

ผาตัดปลูกถายไตจากญาติพี่นอง พอแมหรือผูบริจาคที่เสียชีวิต สมองตาย ก็ไดผลดีมาก (โอกาสรับไต

มากกวา 95%) และทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคไตดีขึ้นมาก และมีชีวิตยืนยาว   

 

ขอวินิจฉัยการพยาบาลและการพยาบาล 

1.  เหน่ือยงาย / เซลลของรางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ / ความสามารถในการดูแล ตัวเอง

ลดลง  เน่ืองจากมีเลือดคั่งท่ีปอด / ซีด / เลือดเปนกรดจากไตเสื่อมหนาท่ี 

 วัตถุประสงค  เซลลรางกายไดรับออกซิเจนเพียงพอ / ไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐาน / 

ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น 

 การพยาบาล 

1. ประเมินอาการเหน่ือยหอบ  วัดสัญญาณชีพทุก  2 – 4  ชั่วโมง 

2. ฟงเสียงปอดถามีเสียงกรอบแกรบทั่วปอดทั้งสองขางใหนอนทาศีรษะสูงเพื่อชวยให 

กระบังลมหยอนตัวชวยใหปอดขยายตัวไดดีขึ้น 

3. ดูแลใหไดรับออกซิเจน เพื่อเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนในเลือด 

4. ดูแลใหไดรับยาขับปสสาวะเพื่อลดปริมาณนํ้าในรางกายโดยขับออก  ทางปสสาวะและ 

ติดตามการตอบสนองของยา เชน บันทึกสารนํ้า เขา – ออก อาการบวม ชั่งนํ้าหนักตัวทุกวัน 

5. ดูแลใหไดรับยาโซดามิ้น  (NaHCO3)  ตามแผนการรักษาเพื่อแกปญหาภาวะเลือดเปน 

กรด  ใหความชวยเหลือในกิจวัตรประจําวันในระยะที่เหน่ือยอยู ไมรบกวนผูปวยโดยไมจําเปน 

6. ยกไมคั่นเตียงขึ้น  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

7. เมื่ออาการหอบเหน่ือยลดลงกระตุนใหผูปวยไดเร่ิมชวยตัวเองใหมากขึ้น วางขาวของ 

เคร่ืองใชใหสะดวกตอการหยิบใชโดยไมเกิดอุบัติเหตุ 

 2.  เสี่ยงตอภาวะประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจลดลง เน่ืองจากโปตัสเซียมในเลือดสูงวิกฤต 

 วัตถุประสงค  ปลอดภัยจากภาวะโปตัสเซียมสูงในเลือด  หัวใจทํางานปกติ 

 การพยาบาล 

1. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง  เชน กลามเน้ือออนแรง   

อาจเกร็งกระตุก สั่น ชีพจรชา คลื่นไส ทองเดินเน่ืองในภาวะเลือดเปนกรดจะทําใหโปตัสเซียมในเลือด

สูงขึ้น ความสามารถในการขับกรดออกทางไตลดลงจากไตเสื่อมหนาที่  และติดตามคาโปตัสเซียมในเลือด  

ซึ่งมีคาไมควรเกิน 5.5 มิลลิโมล / ลิตร 

2. ดูแลใหผูปวยไดรับยาตามแผนการรักษา  เชน  ดูแลใหยาขับปสสาวะขนาดสูง  เพื่อขับนํ้าออก 
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ทางไต ทําใหดึงโปตัสเซียมออกมาดวย หรือสวนเก็บดวยเคเอกซาเลท  (Kaeyxalate) เพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนของสารที่ใหกับโปตัสเซียมในเลือด  โดยการดึงโปตัสเซียมและนํ้าในเลือดเขาสูลําไสและ

ขับถายออกมา อาจตองทําทุก  6  ชั่วโมง แลวติดตามคาโปตัสเซียมในเลือด ในรายที่โปตัสเซียมสูงวิกฤติ  

ผูปวยอาจไดรับ  7.5%  โซเดียมไบคารบอเนต  25  ซีซี  ทางหลอดเลือดดําชา  ๆ เพื่อแกภาวะเลือดเปนกรด 

ทําใหโปตัสเซียมเคลื่อนเขาสูเซลลมากขึ้น ระดับโปตัสเซียมในเลือดจึงลดลง หากมีภาวะหัวใจเตนผิดปกติ  

ดูแลใหผูปวยไดรับ  10% แคลเซียมกลูโคเนทเพื่อลดฤทธิ์ของโปตัสเซียมที่มีผลตอหัวใจ  ในกรณีที่การ

รักษาดังกลาวไมไดผล  อาจตองสงผูปวยทําการลางไตตามแผนการรักษาเพื่อดึงโปตัสเซี่ยมออกทางหนา

ทองพรอมนํ้ายาลางไต หรือทําการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม  เปนตน 

3. งดผลไมทุกชนิด  เน่ืองจากในผลไมเกือบทุกชนิดมักจะมีสารโปตัสเซียมสูง 
 

 3.  เสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ ขอติดแข็ง ปอดอักเสบ เน่ืองจากระดับความรูสึกตัวลดลง จากมีภาวะ

ของเสียคั่งในเลือด 

 วัตถุประสงค  ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการจํากัดการเคลื่อนไหวจากระดับความรูสึกลดลง 

 การพยาบาล 

1. ในกรณีที่ผูปวยออนเพลียมาก  จํากัดการเคลื่อนไหว ใหพลิกตะแคงตัวผูปวยทุก 2  ชั่วโมง   

เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ  การพลิกตัวชวยใหการไหลเวียนของเลือดไปไดทั่วปอด 

2. กระตุนใหไอ  หรือหายใจลึก ๆ เพื่อปองกันปอดแฟบหรือปอดอักเสบ 

3. กระตุนใหผูปวยไดบริหารขอตาง ๆ  ดวยตนเอง  เพื่อปองกันการฝดตึงของขอ  ยกไมกั้น 

เตียงขึ้นทุกคร้ังที่ไมไดอยูใกลชนิดผูปวย  เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะเสี่ยงตอการเกิดกระดูกหักงายและติด

ยาก 

4. ติดตามประเมินระดับความรูสึกตัว  ถาผูปวยรูสึกตัวดีขึ้น  พยายามกระตุนใหผูปวยได 

ชวยตัวเองในกรทํากิจวัตรประจําวันเทาที่ทําได 
 

 4.   เสี่ยงตอภาวะไตเสื่อมหนาท่ีมากข้ึน  จากภาวะความดันโลหิตสูง 

 วัตถุประสงค   การทํางานของไตไมลดลงกวาเดิม / ความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ 

 การพยาบาล 

1. วัดความดันโลหิตทุก  4  ชั่วโมง  และดูแลใหผูปวยไดรับยาลดความดันโลหิตตามแผนการ 

รักษา  เน่ืองจากความดันโลหิตที่สูงผิดปกติอยางตอเน่ืองทําใหเน้ือไตถูกทําลายมากขึน้ 

2. ควรวัดความดันโลหิตทุกคร้ังกอนใหยา  ถาความดันโลหิตซิสโตลิคลดลงกวาเดิมมากกวา 30  

มม.ปรอท  ควรรายงานใหแพทยทราบกอนใหยา 

3. ในบางคร้ังควรวัดความดันโลหิตเพื่อเปรียบเทียบทาน่ัง  ทานอน และทายืน  ถามีความตางกัน 
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มากกวา  20  มม.ปรอท  ใหระวังอาการหนามืด  เปนลมในระหวางการเปลี่ยนทา  หรือควรใหญาติคอยดูแล

เมื่อผูปวยลุกเดินไปทํากิจกรรมเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุหกลม  จากอาการออนแรงของกลามเน้ือ 
 

 5.   เสี่ยงตอของเสี่ยคั่งหรือมีการสลายโปรตีนมากข้ึนจากไดรับแคลอร่ีไมเพียงพอ 

 วัตถุประสงค  รางกายไดรับพลังงานเพียงพอกับความตองการของรางกาย 

 การพยาบาล 

1. ดูแลใหผูปวยไดรับพลังงานในแตละวันใหเพียงพอโดยจัดอาหารใหเหมาะสมกับโรค 

และนารับประทาน  ควรจํากัดอาหารโปรตีนใหนอยลง  โดยใหไดรับประมาณ  20 – 30  กรัม / วัน เพื่อ

หลีกเลี่ยงการคั่งของยูเรีย  ควรเปนโปรตีนที่มีกรดอะมิโนครบทุกชนิด  เชน  ปลา  ไขขาว  เน่ืองจากมีระดับ

ไขมันตํ่า 

2. ดูแลใหผูปวยไดรับพลังงานไมตํ่ากวา  35 กิโลแคลอร่ี / กก. / วัน  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน 

สัตวหรือกะทิมาก  เพราะจะไปเพิ่มระดับโคเลสตอรอลในเลือด  ซึ่งเปนอันตรายตอหลอดเลือดทั่วไป 

3. ควรจํากัดเกลือโซเดียมในอาหาร   ใหประมาณวันละ  3 – 5  กรัม / วัน  เพราะถาไมจํากัด 

เกลือโซเดียมแลวนํ้าจะสะสมในรางกายมาก จะเกิดความดันโลหิตสูง นํ้าทวมปอดและ หัวใจวายไดงาย 

4. ควรงดผลไมทุกชนิด   เพราะในผลไมมีโปตัสเซียมมาก  เสี่ยงตอการเกิดภาวะโปตัสเซียม 

ในเลือดสูง  ซึ่งมีผลตอการทํางานของหัวใจได 

5. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง  เชน เมล็ดพืช ผลิตภัณฑนม ไขแดง เพราะจะไปลดการดูด 

ซึมแคลเซียมในทางเดินอาหารซึ่งเปนผลเสียตอกระดูก 

6. ควรเสริมอาหารที่มีแคลเซียมสูงหรือไดรับธาตุแคลเซียมซึ่งควรไดรับ   1000   มิลลิกรัม 

ตอวัน  เสริมอาหารที่มีธาตุเหล็ก วิตามินบี1  บี2  บี6  บี12  กรดโฟลิคและวิตามินซี  แตไมจําเปนตองเพิ่ม

วิตามิน  เพราะวิตามินเอมีคาสูงอยูแลวในผูปวยไตวายเร้ือรัง  อาจเสริมวิตามินดีชนิด  1-alpha-hydroxylated  

form  เพื่อปองกันปญหาโรคกระดูกผุในระยะยาว 

7. สําหรับปริมาณนํ้าด่ืมอาจยังไมจํากัด ถาปริมาณปสสาวะที่ขับออกทางไตยังดีอยูหากผูปวยเปน 

โรคไตวายขั้นรุนแรง โดยที่ปสสาวะออกนอยกวา  400 ซีซ ี/ วัน จึงจําเปนตองจํากัดนํ้าในแตละวันให

เหมาะสมตามวิธีคํานวณงาย ๆ คือ  ปริมาณนํ้าด่ืมแตละวัน  =  ปริมาณของปสสาวะของวันที่ผานมา + 500  

มิลลิลิตร 
 

 6.  เสี่ยงตอภาวะซีดเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสูญเสียเลือดจากระบบทางเดินอาหาร / จากปริมาณเกร็ดเลือด

นอยลง 

 วัตถุประสงค  ไมเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและที่อ่ืน ๆ  

 การพยาบาล 

1. ระวังภาวะเลือดออกงาย โดยการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตาง  ของมีคม การแกะเกาแผล 
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บริเวณผิวหนัง  เน่ืองจากภาวะยูรีเมีย   มีผลใหเกิดภาวะผิดปกติของหนาที่ของเกร็ดเลือดและปจจัยการ

แข็งตัวของเลือด 

2. ติดตามผลฮีมาโตคริท  คาฮีมาโตคริทในผูปวยมีความสําคัญผกผันกับคาระยะเวลาการ 

แข็งตัวของเลือด (bleeding  time)  และเมื่อรักษาดวยฮอรโมนสังเคราะห  (recombinant  human  

erythropoietin) จนมีระดับฮีมาโตคริทเพิ่มขึ้นแลว  คาการแข็งตัวของเลือดจะสั้นลง และการเกาะกลุมของ

เกร็ดเลือดจะดีขึ้น 

3. หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด  สุรา กาแฟ  ยาที่ระคายเคืองตอเยื่อบุกระเพาะอาหาร  และดูแลใหผูปวย 

จะไดยาลดการหลั่งกรด  ตามแผนการรักษา  เน่ืองจากเลือดออกในทางเดินอาหารมักจะพบไดบอยในไตวาย

เร้ือรัง  ต้ังแตมีแผลงายในปาก  แผลในกระเพาะอาหาร  เน่ืองจากสารแอมโมเนียจากยูเรียกอใหเกิดความ

ระคายเคืองตอเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร 

4. ประเมินภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร เชน สังเกตสีของอุจจาระ  อาเจียนเปนเลือดแตถา 

ผูปวยรับประทานยาธาตุเหล็กอุจจาระเปนสีดําได  ตองอธิบายใหผูปวยเขาใจเพ่ือความวิตกกังวล 

5. ควรหลีกเลี่ยงยาลดกรดที่มีสารอะลูมิเน่ียมหรือยาระบายที่มีสารแมกนีเซียม เพราะจะทําให 

อะลูมิเน่ียมหรือแมกนีเซี่ยมคั่งในเลือดได   เน่ืองจากไตไมสามารถขับสารเหลาน้ีออกทางปสสาวะได 

 7.   มีโอกาสติดเชื้องายจากภูมิตานทานต่ํา 

 วัตถุประสงค   ไมเกิด / ปลอดภัยจากภาวะติดเชื้อในระบบตาง ๆ  

 การพยาบาล 

1. ใหการพยาบาลโดยคํานึงถึงความปลอดภัยจากการติดเชื้อ   เชน ไมสวนปสสาวะโดย 

ไมจําเปนใชเทคนิคปราศจากเชื้อในการใหการพยาบาล เชน  การเจาะเลือด  การใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 

2. คอยระวังไมใหผูปวยมีบาดแผลกดทับในระยะที่ซึมลงจากภาวะของเสียคั่ง  เปนตน  มี 

รายงานวา ผูปวยไตวายเร้ือรังอาจมีความผิดปกติของขบวนการจับกินเชื้อโรคลดลงในบางรายและภายหลัง

การฟอกเลือด จํานวนนิวโตรฟลจะลดลง  เม็ดเลือดขาวจะจับกลุมกัน  โดยจะไปเกาะที่บริเวณเซลลบุหลอด

เลือด   

 8.   วิตกกังวลตอโรคท่ีเปนอยู / ขาดความรูในการปฏิบัติตน 

 วัตถุประสงค  ความวิตกกังวลลดลง / ผูปวยและญาติมีความรูในการปฏิบัติตนหรือดูแลผูปวยโรคไต

วายเร้ือรังไดถูกตอง 

 การพยาบาล 

1. เปดโอกาสใหผูปวยและญาติระบายความวิตกกังวล 

2. ลดความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ  โดยอธิบายถึงพยาธิสภาพของโรค   รวมทั้งผลกระทบ 

ตอสุขภาพและใหความรูในการปฏิบัติตัว เพื่อไมใหหนาที่ของไตเสื่อมเร็ว หรือสามารถใชชีวิตอยูกับภาวะ

โรคที่เร้ือรังไดอยางไมทุกขทรมาน  ผูปวยจะตองมีความเขาใจวา โรคไตมีผลตอ รางกายอยางไร  ตองมีการ

ปรับเปลี่ยนแบบแผนในการดํารงชีวิตอยางไร  เชน  การปองกันการติดเชื้อการรับประทานยา  การเลือก
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รับประทานอาหาร เปนตน รวมทั้งแนวทางเลือกการรักษาบําบัดทดแทนภาวะไตวายเร้ือรัง เชน การฟอก

เลือดดวยเคร่ืองไตเทียม หรือการลางไต เปนตน 

3. ประเมินอาการซึมเศราและแยกตัวเอง  ยอมรับในอารมณที่เปลี่ยนแปลงของผูปวยและ 

อธิบายใหญาติเขาใจ   เพื่อวางแผนใหการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม 

 ขอวินิจฉัยการพยาบาลในผูปวยไตวายเร้ือรังท่ีไดรับการรักษาดวย  การลางชองทองอยางถาวร  

(CAPD) 

1. วิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อในระหวางทํา CAPD  เน่ืองจากความรูเพื่อปองกันการ 

ติดเชื้อยังไมเพียงพอ 

2. ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ / เสี่ยงตอภาวะทุโภชนาการ เน่ืองจากขาดความรูที่ถูกตอง 

ในการบริโภคอาหารในระหวางการรักษาดวยวิธีลางชองทองอยางถาวร 

หลักการพยาบาลผูปวยไตวายเร้ือรังภายหลังไดรับการรักษาดวยการลางชองทองอยางถาวร 

 วัตถุประสงค  ความวิตกกังวลลดลง / ผูปวยและญาติมีความรูและปฏิบัติตัวถูกตองในการปองกัน

การติดเชื้อทางชองทอง 

 การพยาบาล 

1. ในระยะฝกปฏิบัติประเมินความรูของผูปวย และญาติเกี่ยวกับชนิดและปริมาตรของนํ้ายาที่ใช   

เชน  ชนิดของนํ้ายา  1.5%  dialysate  สําหรับใชในชีวิตประวัน  ถานํ้ายาที่ออกมาไดกําไรคอนขางนอยกวา  

800  ซีซี (รวมปสสาวะดวยถามี)  ใหเลือกใช  2.5%  dialysate  ถานํ้ายาที่ออกมาไดกําไรนอยมาก  ผูปวยมี

อาการบวม  เหน่ือยงาย  ใหใชยา  4.25%  dialysate  ถานํ้ายาที่ออกมาขาดทุนเร่ือย ๆ หรือมีนํ้ายาร่ัวซึม

บริเวณแผลหนาทอง  ใหมาพบแพทย 

2. ประเมินขั้นตอนการปฏิบัติของผูปวยหรือญาติกอนใชนํ้ายา  เชน การอานสิ่งพิมพบนถุงเพื่อ 

ตรวจสอบปริมาตร  ความเขมขนของนํ้ายาและวันหมดอายุ  การสังเกตสิ่งปนเปอนในถุงนํ้ายา  การร่ัวไหล

ของนํ้ายา  และทําความสะอาดถุงนํ้ายาดวย 70% แอลกอฮอล 

3. ประเมินการลางมือของผูปวย  ขั้นตอนการเปลี่ยนถุงนํ้ายา 

4. ดูแลบริเวณที่ใชสายคาในชองทอง (Tenckhoff)  หรือชองทางออกของสาย  (Exit  site)   

ภายหลังวางสาย  มีวิธีการดูแลดังน้ี 

4.1 หลังจากใสสาย  CAPD   ควรปดแผลดวยกอสแหงหลายชั้นและไมตองเปลี่ยนถาไมมีเลือด 

ซึมหรือนํ้ายาร่ัว  หรือไมมีอาการแสดงของการติดเชื้อ 

4.2 ไมตองเปลี่ยนแผลเปนเวลา 1 สัปดาห ยกเวนมีเลือดซึม ปวดแผลมากขึ้น  มีไขหรือนํ้ายาร่ัว   

ถาผูปวยมีเหงื่อออกมากจนเปยกชื้นใหเปลี่ยนบอยขึ้นได 

4.3 เปลี่ยนแผลโดยวิธีปราศจากเชื้อใชกอสแหงธรรมดาปด ไมควรทานํ้ายา โพวิดีน   
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(povidine)  ที่แผลชองทางออกของสาย เพราะจะทําใหแผลหายชา  ควรทารอบ ๆ แผลเทาน้ันเวนแตเปน

แผลติดเชื้อ  ที่บริเวณแผลชองทางออก  ควรทาดวยนํ้าเกลือนอรมัล  แลวปดแผลดวยกอสแหง 

4.4 หามอาบนํ้าเพื่อไมใหแผลถูกนํ้าจนกวาแผลจะหายดี  ใชเวลา  2 – 3  สัปดาห ตองยึดตรึง 

สายดวยเทปไวกับสวนของรางกาย เชน ที่ปุมกระดูกเชิงกราน  (iliact crest)  เพื่อปองกันการบิดหมุนหรือดึง

ร้ังของสาย  อันกอใหเกิดการเลื่อนตําแหนงของสาย  หรือทําใหแผลหายชา  การหายของแผลตองใชเวลา

อยางนอย  4 – 6  สัปดาห 

4.5 หลีกเลี่ยงการยกของหนักขึ้นบันได  เบงถายอุจจาระเพราะเสี่ยงตอการเกิดไสเลื่อน 

ใหรับประทานผักและผลไม  เพื่อปองกันภาวะทองผูก  ถาทองผูกใหใชยาระบายออน ๆ ได 

5. ประเมินลักษณะนํ้ายาที่ออกจากชองทองทุกคร้ังวา   มีเลือดปน   มีเยื่อวุน  (fibrin)  ปนมากับ 

นํ้ายาหรือไม  ถามีลักษณะดังกลาว ใหซักถามอาการปวดทอง   ตรวจดูลักษณะแผล  การกดเจ็บเพื่อบันทึก

แลวรายงานแพทย  ในกรณีที่มีการติดเชื้อในชองทอง  ดูแลใหผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ซึ่ง

ยาปฏิชีวนะอาจผสมกับนํ้ายาลางชองทอง  ตองกระทําโดยเทคนิคปราศจากเชื้ออยางเครงครัด  อาจมีการผสม

เฮปาริน (heparia)  ผสมในนํ้ายาลางชองทอง  เพื่อปองกันการอุดตันในทอลางชองทองจากเยื่อวุน  โดยทั่วไป

ใหขนาด  500 – 1,000  หนวย / ลิตร  จนกระทั่งนํ้ายาออกมาใส 

วัตถุประสงค ไมเกิดภาวะขาดสารอาหาร / ผูปวยและญาติมีความรูและปฏิบัติตัวไดถูกตองในการ 

บริโภคอาหาร 

การพยาบาล 

1. ประเมินความเชื่อ  ความรูเกี่ยวกับการเลือกอาหารที่ผูปวยรับประทาน 

2. เน่ืองจากการลางชองทองทําใหมีการสูญเสียโปรตีนและเกลือแร  ออกมากับนํ้าลาง 

ชองทอง  จึงตองแนะนําอาหารที่เหมาะสมกับผูปวยไตวายเร้ือรังที่รักษาดวยการลางชองทองแบบถาวร  เพื่อ

ปองกันการขาดสารอาหาร  โดยคํานึงถึงความตองการสารอาหารแตละวัน   

3. ประเมินภาวะโภชนาการ  เชน  ชั่งนํ้าหนักทุกสัปดาห  ความหนาของชั้นกลามเน้ือรอบแขน   

เยื่อบุตา ลักษณะเสนผมและผิวหนัง เปนตน เพื่อนํามาวางแผนใหอาหารไดอยางเหมาะสม การวางแผน

อาหารมีดังน้ี 
 

 โปรตีน    >  1.2  กรัม / กก. / วัน 

 พลังงาน    >  3.5  กิโลแคลอรี่ /  กก. / วัน 

 ไขมัน    35% 

 น้ําและเกลือโซเดียม  ไมจํากัดโดยคํานงึถึงความสมดุลของสารน้ําเขา – ออก 

 โปตัสเซียม   4.0 – 8   มิลลิโมล 

 แคลเซียม    1000  มก. 

 ฟอสฟอรัส   8 – 17   มก. / กก 

 แมกนีเซียม   200 – 300  มก. 
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 เหล็ก    10 – 15  มก. 

 สังกะสี    15  มก. 

 วิตามิน บี12   10  มก. 

 วิตามินซี    100  มก. 

 วิตามินบ1ี   2.0  มก. 

 กรดโฟลิค   1.0  มก. 

 วิตามินเอ  เค,  ดี   ไมตองใหเพ่ิม 

 วิตามินที่ละลายน้ํา   ตามความจําเปนของรางกาย 
 

 การพยาบาลผูปวยท่ีรักษาดวย  CAPD  ดานรางกาย   

 การรักษาดวยไดอะลัยสีสทุกวิธีทําใหเกิดการสูญเสียโปรตีนไดประมาณวันละ  6 – 12  กรัม  

โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการติดเชื้อเกิดขึ้น  จะทําใหสูญเสียโปรตีนเพิ่มขึ้นพยาบาลควรแนะนําใหผูปวย

รับประทานอาหารที่มีโปรตีน  1.2 – 1.5  กรัม  ตอนํ้าหนักตัว  1  กิโลกรัมตอวัน  เพื่อทําใหเกิดความสมดุล

ของโปรตีนน่ันคือ  ผูปวยหนักประมาณ  60  กิโลกรัม  ควรรับประทานโปรตีนใหไดวันละ  90  กรัม  ดัง

ตัวอยางอาหารที่จัดไวตอไปน้ี 

ตารางท่ี  6   แสดงตัวอยางอาหารในแตละวัน 
 

มื้ออาหาร ประเภทของอาหาร ปริมาณโปรตีน (กรัม) 

อาหารเชา                    ขาวตมกุง  

                    - ขาว  100  กรัม 2.2 

                    - กุง  100  กรัม 23.0 

อาหารกลางวัน                   วุนเสนผัดไทย  

                   - วุนเสนลวก  150  กรัม 0.2 

                   - ถั่วลิสงทอด  25  กรัม 4.5 

                   - กุงแหง  5  กรัม 3.1 

                   - หัวไชโปว  25 ก รัม 0.5 

                   - ใบกุยชาย  35  กรัม 0.8 

                   - ไขขาว  40  กรัม 5.2 

                   - นํ้าปลา  20  กรัม 2.0 

                   ผลไม  1  สวน - 

                   นํ้าหวาน  1  ถวย - 

อาหารเย็น                   ขาวสวย  300  กรัม 6.6 

                   ผักรวมชุบแปงทอด  
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มื้ออาหาร ประเภทของอาหาร ปริมาณโปรตีน (กรัม) 

                   - ถั่วแขก  50  กรัม  

                   - แครอท  80  กรัม  

                   - ขาวโพดออน  30  กรัม  

                   - แปงขาวโพดและนํ้าจ้ิม  

                   กุงชุบแปงทอด  

                   - กุง  150  กรัม  

                   - แปงขาวโพด  

                   แกงจืดผักกาดขาว  

                   - ผักกาดขาว  50  กรัม  

                   - นํ้าซุบไก  100  กรัม  

                   - กุง  100  กรัม  

  

 CAPD  กําจัดฟอสเฟทสวนใหญไดผลดี  แตในผูปวยบางรายที่ระดับฟอสเฟทในเลือดสูงตองไดรับ

ยาลดฟอสเฟทและตองติดตามดูผลฟอสเฟทในเลือดเพราะวาถาผลอยูในระดับปกติ  ผูปวยสามารถหยุดยาได  

ยาลดฟอสเฟทมีผลทําใหเกิดอาการทองผูก  (Kagan,  1979  อางตาม  รัชยสุรี,  2536)  ผูปวยควร  

รับประทานผัก ผลไม และออกกําลังกาย เพราะปญหาเร่ืองทองผูกนอกจากจะทําใหเกิดความไมสุขสบาย

และอาจจะมีผลตอการไหลออกของนํ้ายาจากชองทองได 

 การรักษาดวยการลางชองทองแบบถาวร  ทําใหสูญเสียวิตามินในรางกายโดยเฉพาะวิตามินที่ละลาย

นํ้าได จากการศึกษาในผูปวยไตวายเร้ือรังที่รักษาดวยการกําจัดของเสียทางเยื่อบุชองทองเปนเวลาเฉลี่ย  8.75  

เดือน และตรวจหาระดับวิตามิน  พบวา มีการลดลงของวิตามินที่ละลายนํ้าไดเกิดจากการสูญเสียไปกับนํ้ายา

และไดทดแทนไมเพียงพอจากการรับประทานอาหาร ผูปวยควรไดรับวิตามินบี 1, บี 6,  โฟลิคแอซิค  และ

วิตามินซี 

 ผลตอความดันโลหิต  จากการรักษาดวย  CAPD  ทําใหควบคุมความดันโลหิตได  แตใน   ผูปวย

บางรายที่ยังมีความดันโลหิตสูงภายหลังไดรับการรักษา พบวา เกิดเน่ืองจากความไมสมดุลของเกลือและนํ้า  

(Zappacosta  &  Perras,  1984 อางตาม รัชยสุรี, 2536)  ผูปวยบางรายตองรับประทานยาลดความดันโลหิต

คงเดิม  ภายหลังไดรับการรักษาและบางรายลดจํานวนยาลง  ในผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงและบวม  ผูปวย

ตองรับประทานอาหารที่มีรสเค็มนอยลง  แมวาตามปกติไมตองจํากัด   

 ผลตอนํ้าหนัก  ผูปวยบางรายอาจมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้น  ผูปวยที่รักษาดวยการลางชองทองแบบถาวร  ดูด

ซึมนํ้าตาลวันละ  120  กรัม  จากการใชนํ้ายาชนิดมีกลูโคสผสมรอยละ  1.5  เปลี่ยนนํ้ายาวันละ  4  คร้ัง  หรือ

นํ้ายาชนิดรอยละ  4.25  เปลี่ยนนํ้ายาวันละ  2  คร้ัง  คิดเปนพลังงาน  480 – 500  แคลอร่ีตอวัน  เปนปริมาณ
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แคลอร่ีที่นอยมากที่จะทําใหนํ้าตาลมากเกินไปหรือทําใหอวน  (Zappacosta  &  Perras,  1984  อางตาม รัชย

สุรี, 2536)  อยางไรก็ตามผูปวยที่รักษาดวย  CAPD   พบวามีแนวโนมที่จะรับประทานอาหารไดมากขึ้น  

เพราะภายหลังการรักษา  อาการคลื่นไสอาเจียนน้ันลดลง  และการดูดซึมดีขึ้น  ผูปวยควรชั่งนํ้าหนัก

สม่ําเสมอ  ถานํ้าหนักเพิ่มขึ้น    ใหจํากัดอาหารจําพวกแปง นอกจากน้ีการชั่งนํ้าหนักมีความสําคัญเพราะชวย

ในการประเมินผลการรักษาดวยไดอะลัยสีส  (Ainge,  1981 อางตาม รัชยสุรี, 2536) 
 

การพยาบาลผูปวยท่ีรักษาดวย CAPD  ดานจิตสังคม 

 จากการศึกษาของคัทเนอร  (Kutner  &  Kutner,  1979 อางตาม รัชยสุรี, 2536)  ศึกษาใน ผูปวย

เร้ือรังซึ่งมีผูปวยไตวายเร้ือรังรวมอยูดวย จํานวน  80  คน  โดยศึกษาปฏิกิริยาตอความเจ็บปวย  ผูปวยตอบ

คําถามถึงความรูสึกที่สูญเสียจากการเจ็บปวย  จากการวิเคราะหเน้ือหา  (Content  analysis)  พบวาประมาณ

หน่ึงในสามของกลุมตัวอยางมีความรูสึก  2  ขอ  หรือมากกวา  2  ขอ  ดังน้ี 

1. สูญเสียงาน  ไมสามารถทํางานและ / หรืองานบาน 

2. สูญเสียความเปนอิสระ   ถูกจํากัดออกไปไหนไมได    ไมสามารถทําสิ่งที่ตองการจะทํา   

มีความรูสึกหมดหวัง 

3. มีการจํากัดกิจกรรมทางสังคมและทางเพศ   ไมสามารถไปเยี่ยมเพื่อน   ไมสามารถเดิน 

ทางทองเที่ยว 

4. มีการจํากัดกิจกรรมและความสามารถทางรางกาย  เชน  การเลนกีฬา  และการเขาหองนํ้า 

5. สูญเสียดานการเงิน 

6. จํากัดอาหาร 

7. ไมสามารถทําหนาที่ตามบทบาทหรือความรับผิดชอบ  เชน  การดูแลบุตร 

8. สูญเสียทางดานสุขภาพหรือพลังงาน  ออนเพลีย 

สิ่งเหลาน้ีเปนความรูสึกของผูปวยดวยโรคเร้ือรังที่ตองเผชิญ  จากความรูสึกดังกลาวสามารถ 

สรุปปญหาสําคัญของผูปวยไตวายเร้ือรังที่รับการรักษาดวย  CAPD  ไดดังน้ี 

1. ปญหาการสูญเสียหนาที่และบทบาท  เพราะวาการเจ็บปวยทําใหผูปวยถูกแยกออกจากสังคม   

ครอบครัวและอาชีพ  บทบาทที่เคยเปนอยูจะลดลง  เชน  ผูหญิงมีหนาที่เคยเปนอยูจะลดลง  เชน  ผูหญิงมี

หนาที่และบทบาทดูแลลูก ๆ หรือดูแลบาน  เมื่อเกิดการเจ็บปวยตองลดบทบาทน้ีลง   ผูปวยอาจจะเกิด

ความรูสึกที่ไมสามารถทําตามบทบาทที่คาดหวังไวสําหรับผูหญิงมักมีปญหานอย 

กวาชาย  อาจจะเปนเพราะความคาดหวังจากสังคมตอผูหญิงแตกตางจากผูชาย  สัมพันธภาพในครอบครัว

อาจเปลี่ยนแปลงไป  ผูปวยไมมีเวลาใหครอบครัวเหมือนเดิม  การเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัวมี

ผลกระทบตอผูปวยชายมาก  เพราะผูปวยอาจจะไมสามารถดํารงบทบาทผูนําครอบครัวไวได  และตองพึ่งพา

สมาชิกในครอบครัวรวมกับมีปญหาดานอ่ืน ๆ เชน  การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศทําใหรูสึกวาศักด์ิศรีแหง

ความเปนชายลดลง  นอกจากน้ีพบวา สวนใหญอยูในวัยทํางาน  จากการศึกษาของวิภาวี  เวชรังษี  (2528  
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อางตาม รัชยสุรี, 2536)  พบวา ผูปวยไตวายเร้ือรังมีอายุโดยเฉลี่ย  45  ป  ซึ่งเปนวัยที่ทํางานและมีบทบาทใน

สังคมมาก  การเจ็บปวยมีผลกระทบตออาชีพการงาน  นอกจากน้ีขณะที่รักษาดวย  CAPD  ผูปวยอาจจะตอง

เขาโรงพยาบาลเพื่อรักษาในเร่ืองเกี่ยวกับการติดเชื้อในชองทอง  การคั่งของนํ้า  อาการทางระบบหัวใจและ

หลอดเลือด  ความดันโลหิตสูง  หัวใจขาดเลือด  เจ็บหนาอก  หรือมีปญหาของทอทางหนาทองซึ่งอาจจะตอง

เปลี่ยนใหม  ลักษณะอาชีพที่ตองใชแรงงานมากหรืองานที่ตองเดินทางอยูเสมอ  อาจจะเปนขอจํากัดในการ

ทํางาน  และ ผูจางมักไมรับผูปวยดวยโรคเร้ือรังจึงทําใหหางานเหมาะสมไดยาก  การตองหยุดทํางานหรือ 

ตกงานเปนภาวะวิกฤตในชีวิตที่สําคัญโดยเฉพาะผูชายที่ตองพึ่งพาผูอ่ืน  ทําใหความเชื่อมั่นในตนเองลดลง     

ทําใหมีผลกระทบตอความเปนอยูทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  เพราะฉะน้ันถาผูปวยสามารถทํางานได

พยาบาลควรใหความชวยเหลือ   และกระตุนใหกลับไปทํางานทันทีภายหลังการรักษา เพื่อปองกันการ

สูญเสียความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง  ลดความหมดหวังและพึ่งพา  ทําให ผูปวยภาคภูมิใจในตนเอง

ไดเชนเดิม  เพื่อชวยสงเสริมใหผูปวยไดทําบทบาทหนาที่ของตนตามที่  มุงหวัง 

2. ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  เน่ืองจากเปนโรคเร้ือรังไมสามารถหายขาดได   จึงใชเวลาในการ 

รักษาเปนระยะเวลานานหรือตลอดชีวิต  ทําใหเกิดปญหาทางดานการเงิน  อีกสาเหตุหน่ึงของปญหาน้ี  คือ  

การไมไดทํางานทําใหครอบครัวมีรายไดตํ่าลง  มีความจํากัดทางดานเศรษฐกิจ  พยาบาลควรประเมินฐานะ

เศรษฐกิจของครอบครัวผูปวยกอนทํา  CAPD  และรวมมือกับองคการตาง ๆ เชน  การประกันสังคม  หรือ

สังคมสงเคราะหใหจัดหางานอาชีพเพื่อชวยใหผูปวยมีรายไดเพิ่มขึ้น 

3. ปญหาความสัมพันธกับผูอ่ืน  นอกจากการเจ็บปวยและการรักษาตัวที่ทําใหผูปวยมีเวลาที่จะ 

ติดตอกับผูอ่ืนนอยลง  ตองใชเวลาในการดูแลรักษาตนเอง  ไตวายเร้ือรังมีผลตอการเจริญเติบโต  โดยเฉพาะ

กอนระยะวัยหนุมสาว  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการจะชาลง  เชน  คนที่อายุ  17  ป  จะดูเหมือนคนที่อายุ  

12  ป  ทําใหมีผลตอความสัมพันธกับเพื่อนกลุมเดียวกันในผูปวยที่อายุนอย พบวาอุปกรณทางหนาทองจะมี

ผลตอความมั่นใจในความสัมพันธกับผูอ่ืน  บางคร้ังรูสึกอายในการที่ตองมีอุปกรณติดตัวตลอดเวลา  มีความ

ยุงยากที่ตองสวมใสเสื้อผา  เน่ืองจากวาเสื้อผาที่สวมตองสามารถปกปดและเก็บอุปกรณการรักษาไวได  

นอกจากน้ีแมวาการรักษาดวย  CAPD  สามารถเดินทางไปที่อ่ืน ๆ  ไดอยางอิสระ  แตผูปวยบางคนก็ตองอยู

ในขอบเขตจํากัดของสิ่งแวดลอม เน่ืองจากกลัวการติดเชื้อขณะเปลี่ยนนํ้ายาในที่อ่ืน ๆ ดังน้ัน พยาบาลจึงควร

กระตุนกลุมผูปวยใหรวมกันจัดกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูเกี่ยวกับความเจ็บปวยและวิธีการ

แกปญหาดวยตัวผูปวยเอง  (Self – Help  Group)  หรือจัดกิจกรรมสังสันทน  (Recreation)  ภายในกลุมผูปวย

ควรสนับสนุนใหญาติและเพื่อนฝูงยอมรับผูปวยใหมากขึ้น  เพื่อเปดโอกาสใหผูปวยไดแสดงบทบาทของ

การมีสัมพันธภาพในสังคมกับผูอ่ืน 

4. ปญหาทางดานเพศสัมพันธ  ถึงแมวาจะยังไมทราบสาเหตุที่แนนอนของไตวายเร้ือรังตอระบบ 

สืบพันธุ  แตผลจากโรคทําใหความรูสึกทางเพศลดลง กลีเซอรและคณะ  (Gieser  et  al,  1984  อางตาม   

รัชยสุรี, 2536) ศึกษาในไตวายเร้ือรังที่รักษาดวย  CAPD  20  คน  พบวาผูปวย  4  คน  มีความรูสึกสูญเสีย

ภาพลักษณ  มีการเปลี่ยนแปลงจากโรคและการรักษา ผูปวยและคูสมรส  4  คู สงสัยวาอุปกรณทางหนาทอง
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จะเปนอุปสรรคตอเพศสัมพันธ แตหลังจากพูดคุยและไดรับคําแนะแนวจากพยาบาลทําใหความรูสึกสงสัย

ลดลง  เพศชายมีปญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธมากกวาเพศหญิง เน่ืองจากผูปวยชายมีความรูสึกทางเพศลดลง

รวมกับการสูญเสียสถานภาพตาง ๆ ทางการงานและเศรษฐกิจ  ทําใหเกิดการวิตกกังวล  ซึ่งทําใหคูสมรสของ

ผูปวยไดรับผลกระทบเหลาน้ีดวย จึงทําใหทั้งคูตองเรียนรูที่จะปรับตัว  พยาบาลจึงควรใหคําปรึกษา  

(Counselling)  เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมสัมพันธภาพทางเพศของคูสมรสอยางเหมาะสม  และเพิ่มเติม

กิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่แสดงออกถึงความรักผูกพันเอ้ืออาทรตาง ๆ ฉันทสามีภรรยาจากการศึกษาพบวา คูสมรสที่

ชวยเหลือดูแลสนับสนุนใหกําลังใจทําใหผูปวยที่กําจัดของเสียทางเยื่อบุชองทองอยางตอเน่ือง สามารถดูแล

ตนเองไดดีกวา  (สุภาภรณ,   2531  อางตาม รัชยสุรี,  2536) 

5. ปญหาตอภาพลักษณ  ภาพลักษณของแตละคนเปนภาพในจิตใจที่มีตอรางกายภายนอก 

ของเขา  ซึ่งกําหนดโดยไมรูตัวและยังรวมถึงความรูสึก  การรับรู  ทัศนคติ  บุคลิกภาพของแตละบุคคลที่มี

ตอรางกายของตนเองวาแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน ภาพลักษณเปนองคประกอบที่สําคัญของมโนทัศน

เกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ความมีคุณคา  และการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ๆ ภาพลักษณจะมีการเปลี่ยนแปลง

ไดตลอดชองอายุ  ผูปวยไตวายเร้ือรังที่รักษาดวย  CAPD  ตองมีอุปกรณติดตัวตลอดเวลา  ผูปวยจึงไมอยาก

ใหคนอ่ืนเห็นวาตนไมเหมือนผูอ่ืน  เกิดความรูสึกอาย  บางรายมีอาการทองโตขึ้นโดยเฉพาะผูปวยหญิงสาว

จะเปนทุกขมากเพราะอาจดูเสมือนต้ังครรภ  ทําใหผูปวยมีปญหาในการปรับตัวไมสามารถยอมรับ

ภาพลักษณใหม  พยาบาลจึงควรประเมินความรูสึกเกี่ยวกับภาพลักษณของผูปวยเพื่อทราบความรูสึกที่เปน

อุปสรรคในการปรับตัว  และขอความรวมมือจากญาติและเพื่อนฝูงชวยใหกําลังใจผูปวยใหยอมรับ

ภาพลักษณใหม 

6. ปญหาทางดานอารมณ  ผูปวยจะแสดงปฏิกิริยาตอปญหาตาง ๆ แตกตางกัน  การสูญเสีย 

อาจทําใหเกิดการโทษสิ่งอ่ืนหรือตําหนิผูอ่ืน  อารมณหงุดหงิดฉุนเฉียวไดงาย  กระวนกระวายหรือซึมเศรา  

เน่ืองจากภาวะไตวายเร้ือรังเปนการเจ็บปวยที่ยาวนานตองไดรับการรักษาตลอดชีวิตและมีภาวะแทรกซอนที่

คุกคามตอชีวิตผูปวย 

จากปญหาที่เกิดขึ้นในผูปวยไตวายเร้ือรังที่รับการรักษาดวย   CAPD   ทําใหพยาบาลเห็น 

ความสําคัญวา การที่จะชวยเหลือดูแลใหผูปวยดํารงชีวิตอยูกับการรักษาวิธีน้ีไดอยางปลอดภัยจาก

ภาวะแทรกซอนทางกายและปรับตัวไดทางจิตสังคมอยางมีความสุขจําเปนจะตองมีการสนับสนุนและให

คําแนะนําเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและประคับประคองจิตใจอยางเพียงพอ  เพื่อชวยให  ผูปวยดูแล

ตนเองไดที่บาน  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางผาสุกพอสมควรในสังคมแมจะเปนโรคไตวายเร้ือรังก็ตาม 

 

สรุป 

 โรคไตเร้ือรัง  มีผลกระทบตอแบบแผนสุขภาพอยางตอเน่ือง  ทั้งทางรางกาย  จิตใจและสังคม  ทํา

ใหผูปวยตองปรับตัวอยางมากตอภาวะแทรกซอน  อันเกิดจากไตเสื่อมหนาที่อยางถาวร  เชน  ภาวะของเสีย

คั่ง  เสียสมดุลนํ้าและอิเล็คโตรลัยต  ซีด  ภูมิตานทานลดลง  ความสําคัญของการใหการพยาบาล  จึงเนนการ



~ 34 ~ 

 

ดูแลแบบประคับประคอง  เพื่อปองกันหรือบรรเทาภาวะแทรกซอน  ในระดับที่ผูปวยสามารถปรับตัวและ

ดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขตามอัตภาพ  ทั้งน้ีตองอาศัยความรวมมือกับบุคคลในครอบครัว    ที่ตองให

กําลังใจและมีความรูเกี่ยวกับโรคไตวายเร้ือรังอยางถูกตองจากพยาบาลและทีมสุขภาพ  เพื่อนํามาใชในการ

วางแผนการดําเนินชีวิตกับผูปวยไตวายเร้ือรัง  ใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
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