
ผลการดําเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนารปูแบบดูแลผูสูงอายุท่ีมภีาวะกระดูกหัก 

และบาดแผลเรื้อรังดวยการแพทยผสมผสาน 

บทนํา 

สถานการณและรูปแบบการใชการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือก 

 ในปจจุบันโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) เปนปญหาสาธารณสุขระดับโลกโดยรวมท้ัง

ในประเทศไทยดวยทําใหผูปวยเสียชีวิตกอนวัยอันควรและมีการดําเนินของโรคไปสูโรคไตวายเรื้อรังระยะ

สุดทาย (end-stagerenal disease, ESRD) ท่ีตองไดรับการรักษาดวย การบัดบัดทดแทนไตและการปลูกถาย

ไต (renal replacement therapy) จากการศึกษาในประเทศ สหรัฐอเมริกาพบวามีความชุกของโรคจาก 

12.3% ของประชากรในปพ.ศ.2531-2537 เพ่ิมข้ึนเปน 14% ของประชากรในปพ.ศ.2548-2553  สวนขอมูล

ลาสุดในประเทศไทย จากการศึกษา Thai SEEK Study โดยสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยในปพ.ศ. 2552 โดย

อาศัยการคํานวณอัตราการกรองของไต จากสมการMDRD (Modificationof Diet inRenal Disease)  พบวา

มีความชุกของโรคไตเรื้อรังในระยะท่ี 1-5 เทากับ 17.5% ของประชากร โดยความชุก ของโรคไตเรื้อรังจะ

เพ่ิมข้ึนตามอายุท่ีมากข้ึน มีการกระจายตัวมากท่ีสุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 

ประชากรสวนใหญ  ไมรูตัววาตนเองมีโรคไตเรื้อรังอยู สาเหตุของโรคไตเรื้อรังนั้น แตเดิมพบวามีสาเหตุ จากโรค

หลอดเลือดฝอยไตอักเสบเรื้อรัง (chronic glomerulonephritis) มากท่ีสุด แตในปจจุบันพบวา ผูปวยโรคไตท่ี

เขาสูโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมี สาเหตุจากโรคเบาหวาน (diabetickidney disease) มากท่ีสุด รองลงมา

เปนโรคไตจากความดันโลหิตสูง(hypertensive nephrosclerosis) chronic Glomerulonephritis) (ขอมูล

จากวารสารกรมการแพทย ฉบับประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558)  

 นอกจากนี้ยังพบวาคาใชจายการเปนโรคไต พบวา ผูปวยไต 1 คนจะมีคาใชจายเฉลี่ยอยูท่ี 30,000 

บาทตอคนตอเดือน เพราะตองไดรับการฟอกไตดวยวิธีฟอกเลือด หรือลางไตผานหนาทอง ซ่ึงมีคาใชจายสูง ทํา

ใหแตละปตองใชงบประมาณถึง 3 พันลานบาท และคาดวาในป 2560 อาจตองใชงบประมาณถึงกวา 17,000 

ลานบาท การแพทยปจจุบันมีวิวัฒนาการสูงในการรักษาผูปวยไตแตนั้นหมายถึงการท่ีผูปวยเปนโรคไตแลวสิ่งท่ี

สําคัญท่ีสุดนั่น คือ การปองกันไมใหมีผูปวยไตเรื้อรังมากข้ึนและไมใหผูปวยไตเปนไตในระยะท่ีตองมีการรักษา

ดวยการทดแทนไตหรือเปลี่ยนไตเพราะนั่นหมายถึง การสูญเสียในหลายสิ่งหลายอยาง ไมวาจะเปนดาน

เศรษฐกิจ สังคม หรือแมแตความสุขในชีวิตท้ังชีวิตของผูปวยท่ีตองเผชิญกับโรคไตเรื้อรังนี้  การแสวงหาการมี

สุขภาพท่ีดีและไมใหเกิดความเจ็บปวยจึงเปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนพึงปรารถนาดวยวิธีการท่ีสําคัญท้ังแนวทาง

การแพทยแผนปจจุบันและท่ีนิยมในปจจุบันนี้คือ การแพทยทางเลือกตามแนวธรรมชาติบําบัดท่ีนํามา

ผสมผสานในการดูแลสุขภาพของคนเราไดอยางองครวม (Holistic) ท้ังมิติกาย จิต สังคม หลักแนวคิด

การแพทยทางเลือก คือการลดการใชยาหรือสารเคมีท่ีจะเขาสูรางกาย การปรับสมดุลรางกายใหรางกายเปน

ผูดูแลรักษาตนเอง เปนการสงเสริมสุขภาพท่ีสามารถปองกันโรคหรือความเจ็บปวยได มีรายงานการใช

การแพทยผสมผสานในการดูแลผูปวย เชน การใชโยคะในผูปวยไตเรื้อรัง พบวา สามารถจัดการอาการตางๆท่ี

เกิดข้ึนในผูปวยไตเรื้อรัง อาทิ อาการออนเพลียเรื้อรัง ภาวะเจ็บปวด  และทําใหความเขมขนของเลือด(Hct) 
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สูงข้ึน และสามารถปองกันโรคเรื้อรังตางๆ ได นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงเทคนิคการหายใจแบบโยคะ (กาปาล

บาติ อนุโลมา วิโลมา) ประมาณวันละ 15-30 นาทีทุกวัน ทําใหคาครีเอตินินในเลือดของผูปวยไตวายลดลงได  

งานวิจัยของ Lorenzo Gordon, Donovan A McGrowder , และคณะ 2013 ท่ีใชโยคะในผูปวยไตวายระยะ

สุดทาย พบวาทําใหคา oxidative stress ลดลง  นอกจากนี้มีการศึกษาของธนารัตน ศรีผองงามและคณะถึง

การนวด  ฝาเทาท่ีมีตอการไหลเวียนเลือดของไตในผูท่ีมีสุขภาพดี : การเปรียบเทียบผลการทดลองกอนและ

หลัง พบวา การนวดฝาเทามีผลเพ่ิมการไหลเวียนเลือดไปท่ีไต โดยปริมาตรของการไหลเวียนเลือดเพ่ิมข้ึนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติและไมพบผลขางเคียงในดานลบ แตดัชนีความตานทานการไหลเวียนเลือดและความเร็ว

ของการไหลเวียนเลือดสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Sudmeier I, Bodner 

G, Egger I, Mur E, Ulmer H, Herold M. 1999) โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเลือดท่ีมาเลี้ยงไต (renal 

blood flow ) โดยใชเครื่องท่ีมีชื่อวา color Doppler sonography พบวาทําให  ลดแรงตานทานของเลือด

ท่ีมาเลี้ยงท่ีไตแลว ทําใหเลือดมาเลี้ยงไตเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงผลของการนวดกดจุดสะทอนเทา

ในผูปวยท่ีทําฮีโมไดอะไลสิส (haemodialysis) สามารถลดอาการ ออนเพลีย ปวดและตะคริวได (Ozdemir G, 

Ovayolu N, Ovayolu O. 2013 ) สวนในเรื่องของสมาธินั้นมีผลในการทําใหจิตใจสงบ ลดความเครียด สงผล

ใหเกิดความสมดุลการทําหนาท่ีตางๆในรางกายและสงผลดีตอสุขภาพซ่ึงมีหลักฐานการศึกษามากมาย และมี

รายงานการศึกษาการใชการแพทยผสมผสาน โดยใชธรรมชาติบําบัดในการดูแลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

หลังจาก 1 ป แลวประเมินผลพบวาชวยลดอัตราความเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะ10 ป ถึง 

3.3 % และลดคาใชจายทางสังคม 1138 ดอลลาสหรัฐ/คน และอัตราคาจาง 1187ดอลลาสหรัฐ/คน เม่ือ

เปรียบเทียบกับการรักษาตามปกติของแผนปจจุบัน  ( Setareh Tais and Erica zoberg .2013) 

 นอกจากนี้ยังมีการแพทยทางเลือกท่ีจะผสมผสานในการดูแลในผูปวยไตเรื้อรังได เชน การใชโฮมีโอ
พาธียโดยสามารถใชในลักษณะของการบําบัดอาการเฉพาะอยางและการดูแลแบบองครวมซ่ึงการดูแลแบบองค
รวมนั้นจะมีการวิเคราะหอาการท้ังหมดของผูปวยและจะไดภาพอาการท้ังหมดวาตรงกับยาโฮมีโอพาธียชนิดใด
จึงใหยาโฮมีโอพาธียชนิดนั้น มีรายงานการใชโฮมีโอพาธียในผูปวยไตวายจํานวน 35 คน ท่ีตองทําการลางไต
สัปดาหละ 3 ครั้ง  โดยใหยาโฮมีโอพาธียท่ีชื่อวา ซินา รูบา เปนเวลา 4 สัปดาห พบวา ทําใหอาการตางๆใน
ผูปวยดีข้ึน เชน อาการออนเพลีย อาการงวง ปวดศีรษะ เม่ือเปรียบเทียบกับยาหลอก นอกจากนี้ยังมียาโฮมีโอ
พาธียอีกหลายชนิดท่ีสามารถรักษาตามอาการเฉพาะอยางท่ีผูปวยเปน เชน ผูปวยมีภาวะบวมท่ีหนา ปวดศีรษะ 
ปวดหลัง แนะนําใช เอพิส เมลลิฟกา (Apis mellifica) หรือถามีอาการทองเสีย และเม่ือนอนราบแลวรูสึก
หายใจไมออก แนะนําใช อารเซนิกุม (Arsenicum) หรือผูปวยท่ีมีอาการปวดท่ีขาหนีบ และมีภาวะทองมาน 
แนะนําใหใช แคนทราริส (Cantharis) เปนตน โดยสวนใหญแลวผูปวยท่ีเปนโรคไตเรื้อรังมักมีขอจํากัดการ
รับประทานยา การรับประทานอาหารอยางเครงครัดและเขมงวด การใชโฮมีโอพาธียเปนทางเลือกหนึ่งท่ีมี
ความปลอดภัยและขอดีอีกประการหนึ่งคือ โฮมีโอพาธียราคาถูก สามารถชวยลดคาใชจายในผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ได ดังนั้นโฮมีโอพาธียจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการลดอาการตางๆท่ีเกิดจากการเปนโรคไตเรื้อรังได ท้ังนี้สําหรับ
ในประเทศไทยมีการใชโฮมีโฮพาธียในผูปวยโรคไตเรื้อรังรวมกับการจํากัดอาหารจําพวกสารปรุงแตงรสชาติ
อาหาร (ผงชูรส)  สารกันบูด พบวา ทําใหผูปวยไตเรื้อรังมีคาของเสียในรางกายลดลง      
        จะเห็นไดวาการสงเสริมการใชการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือกในสถานพยาบาลหรือสถาน
บริการทางสุขภาพอยางเปนรูปธรรมจะชวยดูแลสงเสริมสุขภาพท่ีสามารถปองกันโรคเรื้อรังไดและยังเปนการ
เสริมการดูแลสุขภาพรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน ท่ีมีความปลอดภัย ไมใชสารเคมี ถือเปนแนวคิดของ
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การแพทยทางเลือกท่ีสําคัญ ดวยเหตุนี้กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยกองการแพทย
ทางเลือกเล็งเห็นวาการใชการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือกนํามาใชในการดูแลสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง จะเปนทางเลือกหนึ่งใหกับประชาชนคนไทยโดยสงเสริมใหสถานพยาบาลหรือ
สถานบริการทางสุขภาพได 
 ท้ังนี้จากขอมูลการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือกในหลายวิธีการขางตนสามารถชวยผูปวย
โรคไตเรื้อรังได แตการพัฒนารูปแบบในการดูแลผูปวยท่ีมีความเหมาะสม ในดานประสิทธิผล ความปลอดภัย 
ความคุมคาและท่ีสําคัญคือตนทุนตอหนวย เพ่ือใหเกิดความคุมคามากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติไดไมยุงยากใน
การใหบริการกับผูปวยเปนสิ่งสําคัญ 
 การใชการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือก: กรณีโฮมีโอพาธีย เปนรูปแบบหนึ่งท่ีมีผลในการ
ชวยดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังได ท่ีมีความปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิผล จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถ
นํามาประยุกตใชในการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังไดอีกรูปแบบหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



บทท่ี 1  

การดูแลผูปวยโรคไตเรือ้รัง 

การดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังนั้นปจจุบันนอกจากแนวทางของแพทยแผนปจจุบันแลวการดูแลในแนวทาง

การแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือกยังเปนท่ีนิยมดวยเหตุผลท่ีสําคัญและถือเปนจุดเดนของการแพทย

แนวทางนี้ คือ การหลีกเลี่ยงการใชยา สารเคมีเขาสูรางกาย เพราะสวนใหญการดูแลผูปวยไตเรื้อรังมักมี

ขอจํากัดเรื่องอาหาร และสารตางๆท่ีเขาสูรางกายจึงมีความจําเปนท่ีตองหาวิธีการบําบัดท่ีหลีกเลี่ยงการใช

สารเคมีตางๆท่ีเขาสูรางกาย ดังนั้นการหาแนวทางท่ีชวยผูปวยโรคไตเรื้อรังในแนววิธีของการแพทยทางเลือกท่ี

นาสนใจวิธีหนึ่งในการลดสารเคมีเขาสูรางกายและปรับความสมดุลในรางกายอีกวิธีหนึ่งคือ โฮมีโอพาธีย โดย

แนวคิดท่ีสําคัญของโฮมีโอพาธีย คือ คือการบําบัดดวยสารท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวยในคนปกติมาใชบําบัด

อาการผิดปกติในคนท่ีปวยดวยอาการนั้น ๆ โดยสารท่ีใชในการบําบัดเปนในรูปของพลังงานจึงไมสามารถหา

ปริมาณสสารไดซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของการแพทยรูปแบบนี้และมีการศึกษาการใชโฮมีโอพาธียในโรคตางๆ 

หลายโรค รวมถึงโรคไตเรื้อรังนี้ดวย   

ดังนั้นในบทนีจ้ึงขอกลาวถึงการดูแลผูปวยไตเรื้อรังในแนวทางของการแพทยแผนปจจุบันและแนวทาง

แพทยทางเลือก กรณีโฮมีโอพาธียซ่ึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังได  

1.การดูแลผูปวยโรคไตเร้ือรังตามแนวทางการแพทยแผนปจจุบัน 

   โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease, CKD) [1] 

  หมายถึง ผูปวยท่ีมี ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งในสองขอตอไปนี้เปนระยะเวลานานเกิน 3 

เดือน ดังนี้ 

  1. ผูปวยท่ีมีลักษณะแสดงความผิดปกติของไตอยางใดอยาง หนี่งดังตอไปนี้โดยไมข้ึนกับอัตรา

การกรองของไต (Glomerular filtrationrate, GFR)  

    I. ตรวจพบอัลบูมินในปสสาวะ (albuminuria) อยางนอย 2 ใน 3 ครั้ง

ติดตอกันในชวงระยะเวลา 3 เดือนโดยใชคา albumin excretion rate (AER) มากกวา 30 มก.ตอวัน หรือ 

albumin-to-creatinine ratio (ACR) มากกวา 30 มก.ตอกรัมของครีอะตินีน 

    II. ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะ (hematuria) อยางนอย 2 ใน 3 ครั้ง

ติดตอกันในชวงระยะเวลา 3 เดือน 

    III. มีความผิดปกติของเกลือแร (electrolyte) ท่ีเกิดจาก ความผิดปกติของ

หลอดฝอยไต     IV. ตรวจพบความผิดปกติของไตทางรังสีวิทยา 

    V. ตรวจพบความผิดปกติทางพยาธิสภาพของไต  

    VI. มีประวัติการไดรับการผาตัดปลูกถายไต  

  2. ผูปวยท่ีมีอัตราการกรองของไตต่ํากวา 60 มล./นาที/ 1.73 ตร.ม. ติดตอกันเกิน 3 เดือน 

 

 

4 
 



   การแบงความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง  

  ในปจจุบัน เกณฑท่ีใชในการระบุระยะของโรคไตเรื้อรังอางอิงตามเกณฑ ของKidney 

DiseaseImproving Global Outcomes (KDIGO) ปพ.ศ. 2555) โดยใชคาอัตราการกรองของไต ดังนี้  

  ตารางท่ี 1 การแบงระยะของโรคไตเรื้อรังตามเกณฑของอัตราการกรองของไต  

ระยะของโรคไตเรื้อรัง อัตราการกรองของไต (มล./นาที/1.73 ตร.ม.) 
ระยะท่ี 1  >90 
ระยะท่ี 2  60-89 
ระยะท่ี 3a  45-59 
ระยะท่ี 3b  30-44 
ระยะท่ี 4  15-29 
ระยะท่ี 5 
 

<15  

*** หมายเหตุ โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย หมายถึง โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 5 ท่ีมีระดับอัตราการกรองของไตต่ํา

กวา 6 มล./นาที/1.73 ตร.ม. หรือจําเปนตองได รับการบําบัดทดแทนไตวิธีใดวิธีหนึ่ง 

 

  สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง [2]  
  สาเหตุท่ีพบบอยท่ีสุดของโรคไตเรื้อรัง คือ เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง และโรค 
หลอดเลือดฝอยไตอักเสบเรื้อรัง (chronic glomerulonephritis) อาทิเชน โรคไตอักเสบชนิด IgA (IgA 
nephropathy) โรคไตอักเสบลูปส (lupus nephritis) โรคไตอักเสบตามหลังการติดเชื้อ (post-infections 
glomerulonephritis) โ ร ค ไ ต อัก เ ส บ ช นิด membranous ( membranous nephropathy) หรือโรค
ไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) นอกจากนี้ ยังพบวาผูปวยโรคไตเรื้อรังใน
ประชากรไทย สวนหนึ่งเกิดจากนิ่วในไต โดยเฉพาะประชากรในแถบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกิดจาก
การใชยา แกปวดกลุม nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) เปนระยะเวลานานทาใหเกิด 
analgesic nephropathy ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และตีบ ทําใหมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตลดลงเกิดภาวะ 
ischemic nephropathy ภาวะอุดตันท่ีทอไต ท้ังสองขางจากนิ่วในทอปสสาวะ หรือภาวะอุดตันในทางเดิน
ปสสาวะ จากตอมลูกหมากโต มีเพียง สวนนอยท่ีเกิดจากโรคไตเรื้อรังจากโรคถุงน้ําในไต (polycystic kidney 
disease) ซ่ึงถายทอดทางพันธุกรรม 
  การดําเนินของโรคไตเรื้อรัง [2]   
  เม่ือมีการสูญเสียการทํางานของหนวยไต หนวยไตท่ีเหลืออยูจะมีการปรับตัวโดยมีการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังโครงสราง และหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมอัตราการกรองของหนวยไตภาพรวมมากข้ึนเรียกวา adaptive 
hyperfiltration ทําใหรางกายสามารถรักษาระดับของโซเดียม โปแตสเซียม แคลเซียม ฟอสเฟตในเลือด และ
ปริมาณสารนน้ําในรางกายใหอยูในเกณฑปกติ หนวยไตสวนท่ีเหลือนี้จะมีการ สังเคราะหโปรตีนเพ่ิมภายใน
เซลล (compensatory hypertrophy) ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะมี ระดับสูง (peak) ในระยะเวลา 2 – 3 วัน
แรก หลังจากนั้นจะถึงระดับคงท่ี (steady state) ท่ีระยะเวลาประมาณ 21 วัน ในบางรายอาจสามารถ 
ปรับตัวไดมากเกือบเทาภาวะปกติ การปรับตัว ดังกลาวมีประโยชนในชวงแรก แตอาจกอใหเกิดพยาธิสภาพ ตอ
โกลเมอรูลัส (glomerulus) ท่ีเหลือ ได คือมีการเพ่ิมข้ึนของ single nephron glomerular filtration rate 
(SNGFR) รวมกับมีการเปลี่ยนแปลงท่ี glomerular barrier ทาใหมีโปรตีนรั่วออกมาในปสสาวะ (glomerular 
proteinuria) โดยเชื่อวาสัมพันธกับการเพ่ิมข้ึนของสารแองจิโอเทนซินทู (angiotensin II) 

5 
 



  อาการและอาการแสดง [2-4] 
  อาการและอาการแสดงของโรคไตเรื้อรัง สวนใหญข้ึนอยูกับสาเหตุของการเกิดโรค และระยะ 

การดําเนินของโรคไตเรื้อรังในผูปวยโรคไตเรื้อรังในระยะแรก คือระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 สวนใหญไม มีอาการ 

หรืออาการแสดงใด ๆ สวนมากจะมีอาการ อาการแสดงของความผิดปกติเม่ือโรคไตเรื้อรังมี ความรุนแรงมาก

ข้ึน และจะเริ่มชัดเจนในโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 – 4 ซ่ึงไดแกปสสาวะบอยชวง กลางคืน (nocturia) ปริมาณ

ปสสาวะมากกวา 3 ลิตรตอวัน (polyuria) หรือนอยกวา 400 มิลลิลิตร ตอวัน (oliguria) หรือปริมาณปสสาวะ

นอยมาก นอยกวา 50 มิลลิลิตรตอวัน (anuria) มีภาวะความดันโลหิตสูง อาการบวม และปสสาวะเปนฟองใน

ผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีเกิดจากโรคไตอักเสบ หรืออาจ มาดวยปญหาท่ีมีเลือดออก หรือ มีโปรตีนรั่วในปสสาวะ ใน

ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 4 และ 5 อาจมี อาการเหนื่อยงาย ออนเพลียงาย    จากภาวะโลหิตจาง เบื่ออาหาร 

คลื่นไสอาเจียน บางรายอาจมี อาการทางระบบประสาท เชนความจาเสื่อมลง การตอบสนองชาลง หรือมี

อาการปวดตามกระดูก จากโรคความผิดปกติของกระดูกในผูปวยโรคไตเรื้อรัง (renal osteodystrophy) 

  ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในผูปวยไตเรื้อรัง [2-4]   
  ความผิดปกติในการควบคุมสารน้ํา  
  เม่ือระดับการทางานของไตลดลงจนเริ่มสงผลตอความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขน 

เนื่องจากทอไตไมสามารถดูดซึมน้ํากลับไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหความเขมขนของปสสาวะมีความ เจือจาง 

ผูปวยจึงมักมีอาการปสสาวะบอยชวงกลางคืน หรือมีปริมาณปสสาวะในแตละวันมากผิดปกติและเม่ือการทา

งานของไตลดลงจนไตไมสามารถขับน้ําสวนเกินออกจากรางกายได เนื่องจากไมสามารถเจือจางให ปสสาวะมี

ความเขมขนท่ีต่ํากวา 300 – 350 mosm/กก.รวมกับมีอัตราการกรองและ tubular flow ต่ําเกินไป เรียก

ระดับคา urine osmolarity ท่ีเทากับระดับความเขมขน ของคา plasma osmolarity วา sotheuria 

นอกจากนี้ยังพบวาการลดการตอบสนองของทอไตสวน ปลาย (collecting duct) ท่ีมีตอฮอรโมนวาโสเพรสซิน 

(vasopressin) เปนอีกกลไกหนึ่งท่ีทาใหเกิด ความผิดปกติในการควบคุมสารน้ําเชนกัน 

  ความผิดปกติในการควบคุมโซเดียม  
  ผูปวยโรคไตเรื้อรังจะมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูดซึมกลับของเกลือโซเดียม ท่ี

ทอไต และมี ปริมาณ tubular flow rate ท่ีลดลงตามความรุนแรงของภาวะไตเรื้อรัง ดังนั้นผูปวย โรคไตเรื้อรัง

จึงควรตองจากัดการรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณเกลือหรือโซเดียมในปริมาณท่ี พอเหมาะ การรับประทาน

เกลือโซเดียมท่ีมากเกินกวาความสามารถของไตจะขับออกได จะเกิดภาวะ น้ําเกิน และบวมน้ําตามมา อาจ

รุนแรงทาใหเกิดภาวะน้ําค่ัง ปอดบวมน้ํา (pulmonary edema) ในทางกลับกัน การรับประทานอาหารท่ีมี

โซเดียมนอยเกินไป (low sodium intake) จะทําใหเกิด ภาวะไตวายฉับพลันซํ้าเติมภาวะไตเรื้อรังได เพราะ

เม่ือไตมีความสามารถในการดูดซึมกกลับนอยลงในกรณีนี้จะทําใหมีการสูญเสียเกลือ (salt losing) และเกิด

ภาวะรางกายขาดน้ําได 

  ความผิดปกติในการควบคุมโปแตสเซียม  
  เม่ือมีการทํางานของไตลดลง จนไตไมสามารถขับโปแตสเซียมออกจากรางกายไดเพียงพอ 

เนื่องจากการขับโปแตสเซียมทางไตข้ึนอยูกับปริมาณของโซเดียมท่ีสงผานมาถึงทอไตสวนปลาย เพราะฉะนั้น

เม่ือหนาท่ีของไตลดลง การขับโซเดียมและสงผานมาบริเวณทอไตสวนปลายไดลดลง จึงไมเพียงพอใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนอนุภาคโมเลกุลกับ  โปแตสเซียม ทําใหเกิดภาวะระดับโปแตสเซียมในเลือดสูงในท่ีสุด นอกจากนี้
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ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงอาจเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีมี โปแตสเซียมในปริมาณสูง การสลายของ

เนื้อเยื่อเพ่ิมข้ึน ภาวะความเปนกรดในเลือด และภาวะความ ผิดปกติในการขับกรดของทอไต (type IV renal 

tubular acidosis; RTA) ซ่ึงพบในผูปวยท่ีมีการอุดกลั้นในระบบทางเดินปสสาวะ หรือมีภาวะ 

hypoaldosteronism จากการไดรับยา ACEI หรือ ARB 

 

  ความผิดปกติในการรักษาสมดุลกรด-ดาง  
  ในภาวะปกติไตมีความสามารถในการขับกรดซัลฟวริกท่ีไดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของ 

กรดอะมิโนท่ีมีสวนประกอบของซัลเฟอร (sulfur-containing amino acid) ไดปริมาณเฉลี่ยวันละ 1 mEq/

กก./วัน โดยผานกระบวนการสรางสารแอมโมเนียท่ีหนวยไต ท้ังนี้พบวาผูปวยโรคไตเรื้อรัง ระยะ G3 จะมีคาไบ

คารบอเนตในเลือด (serum bicarbonate) ต่ํารวมกับมี normal anion gap ได เนื่องจากไตยังสามารถขับ 

anion ได ขณะท่ีผูปวยโรคไตเรื้อรังในระยะทาย (ระยะ G4 และ G5) จะมี คาไบคารบอเนตในเลือดต่ํา รวมกับ

มี high anion gap metabolic acidosis เนื่องจากไตไมสามารถ ขับฟอสเฟต ซัลเฟต และ anion ของกรด

อินทรีย (organic acid) ได 

  ภาวะโลหิตจาง  
  ภาวะโลหิตจางในผูปวยโรคไตเรื้อรัง เกิดไดจาก 4 สาเหตุหลัก ไดแก 1. มีการสูญเสียเม็ด

เลือดแดงจากสาเหตุตาง ๆ เชนภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารจากภาวะยูรีเมีย (uremic gastritis) หรือเกิด

ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกงาย (hemolysis) จากภาวะยูรีเมีย เปนตน 2. มีการสรางสารอิริโทรพอยอิติน 

(erythropoietin) จากไตลดลง โดยเริ่มพบภาวะโลหิตจางในผูปวยโรคไตเรื้อรังตั้งแตระยะ ท่ี 3 ท้ังนี้ลักษณะ

รูปรางของเม็ดเลือดแดงจะมีขนาด และการติดสีปกติ (normocytic และ normochromic) ซ่ึงใชแยกจาก

ภาวะโลหิตจางจากภาวะเลือดออกท่ีมักมีขนาดของเม็ดเลือดแดงเล็ก กวาปกติ (microcytic) 3. การลดลงของ

แรธาตุท่ีจําเปนตอการสรางเม็ดเลือดแดง ไดแกธาตุเหล็ก (iron) และกรดโฟลิก (folic acid) เปนตน 4. มีภาวะ

ธาตุอะลูมิเนียมเกินในรางกาย (aluminium toxicity) มักเกิดในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะทายท่ีรับประทานยา

อะลูมิเนียมไฮดรอกไซดตอเนื่องเปนเวลานาน เพ่ือจับกับสารฟอสเฟตในอาหาร หรือเกิดในผูปวยโรคไตเรื้อรัง

ระยะรับการรักษาบาบัด ทดแทนไตดวยการฟอกเลือด เนื่องจากผูปวยอาจไดรับธาตุอะลูมิเนียมท่ีปนเปอนจาก

การฟอกเลือด โดยธาตุอะลูมิเนียมท่ีสูงผิดปกติในรางกายจะไปยับยั้งกระบวนการสรางฮีม (heme synthesis) 

ซ่ึงเปนสารตั้งตนท่ีสําคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง 

  ภาวะความดันโลหิตสูง เปนผลมาจากการค่ังของสารน้ํา และเกลือแรในรางกาย หรือจาก
การกระตุนระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin-angiotensin system) ในรางกาย บางรายอาจเกิดจากการมี
การใชยาบางชนิด เชน สเตียรอยด หรือ cyclosporine ภาวะความดันโลหิตสูง เปนไดท้ัง สาเหตุ และผลจาก
การเกิดโรคไตเรื้อรัง  
ภาวะหัวใจลมเหลว เปนผลมาจากภาวะนาเกินในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ผูปวยจะมีอาการหอบ เหนื่อย แนน
หนาอก อยางไร  ก็ตามภาวะหัวใจลมเหลวอาจเกิดจากค่ังของสารยูรีเมียในรางกาย จนทําใหกลามเนื้อหัวใจ
สูญเสียความสามารถในการบีบตัวทําใหเกิด low pressure pulmonary edema ได  
  ภาวะเย่ือหุมหัวใจอักเสบ มีอุบัติการณการเกิดภาวะเยื้อหุมหัวใจอักเสบในผูปวยโรคไต 
เรื้อรงัประมาณรอยละ 10 ของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะรับการรักษาบําบบัดทดแทนไต ซ่ึงเปนผลมาจาก การค่ัง
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ของสารยูรีเมียในรางกาย ในรายท่ีรุนแรงอาจเกิดการสะสมของน้ําในชองวางระหวางเยื่อหุมหัวใจ จนเกิดเปน 
cardiac tamponade ได  
  ภาวะหองหัวใจโต มักเกิดเปนลักษณะหองหัวใจดานลางซายโต ( left ventricular 

hypertrophy) จําแนกได 2 ลักษณะ คือ ชนิด concentric ซ่ึงเปนผลมาจากภาวะความดันโลหิตสูง และชนิด 

eccentric ซ่ึงเกิดจากภาวะน้ําเกินในรางกายเปนระยะเวลานาน (volume overload) หรือเปน

ภาวะแทรกซอนจากภาวะโลหิตจาง 

  ความผิดปกติของฮอรโมนเกี่ยวกับตอมไทรอยด โดยท่ัวไปพบวาผูปวยโรคไตเรื้อรัง จะมี
ระดับ total T4, free T4 และ T3 ลดลง มีระดับ thyroid-stimulating hormone (TSH) เปน ปกติ มีระดับ
ของ thyroid hormone-binding globulin และ thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation 
test เปนปกติหรือลดลงเล็กนอย ซ่ึงมีลักษณะโดยรวมเขาไดกับภาวะ sick euthyroid syndrome  
  ความผิดปกติของฮอรโมนเพศ ในชายพบมีระดับ free testosterone, 
dihydrotestosterone และ androgen ลดลง ในขณะท่ีในเพศหญิงมีการเพ่ิมข้ึนของ luteinizing hormone 
(LH) และ follicle-stimulating hormone (FSH) รวมกับมีระดับของ estrogen ลดลง และมีการเสียสมดุล
ของ LH pulsatile และ LH surge ทําใหเกิดภาวะไขไมตก (anovulation)  
  ความผิดปกติของโกรทฮอรโมน (growth hormone (GH)) พบวาผูปวยโรคไตเรื้อรังมักมี
การดื้อตอการออกฤทธิ์ของ GH (GH resistance) เพราะมีการเพ่ิมข้ึนของ insulin growth factor-blinding 
protein ดังนั้นจะพบวาหากเกิดภาวะไตเรื้อรังตั้งแตอยูในเด็กหรือวัยรุน จะสงผลตอการเจริญเติบโต โดยผูปวย
มักตัวเตี้ย และมีพัฒนาการทางรางกายเขาสูวัยรุนชา ซ่ึงพบไดในวัยรุนท่ีมีโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายถึงสองใน
สาม  
  ความผิดปกติของอินซูลิน ในผูปวยโรคไตเรื้อรังนั้น เม่ือการทํางานของไตลดลงจนอัตราการ
ขจัดอินซูลินจะลดลงอยางมาก รวมกับมีกระบวนการเมแทบอลิซึมทําลายอินซูลินท่ีตับลดลงจากผล ของภาวะยู
รีเมีย หรือผูปวยรับประทานอาหารไดนอย จึงทาใหพบการเกิดภาวะระดับนาตาลในเลือด ต่ํา 
(hypoglycemia) ไดบอย  
  ความผิดปกติของระบบผิวหนัง โรคไตเรื้อรังจะมีการค่ังของสารยูรีเมีย ทําใหเกิด uremic 
frost จากความเขมขนของยูเรียในเลือดมาก เรียกอาการคันตามตัวในโรคไตเรื้อรังวา uremic pruritus ซ่ึงไม
คอยตอบสนองตอการรักษา  
  ความผิดปกติของระบบกระดูก ผูปวยโรคไตเรื้อรังจะมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูก เรียกวา 

ความผิดปกติของกระดูกในผูปวยโรคไตเรื้อรัง (renal osteodystrophy) เปนการเปลี่ยนแปลงทาง เมแทบอลิ

ซึมของเกลือแร และโครงสรางของกระดูก สามารถเกิดไดตั้งแตระยะแรกของโรคไต และมีการดําเนินของโรคท่ี

รุนแรงมากข้ึนตามระยะของโรคไตเรื้อรัง หรืออาจเปนผลจากการรักษา เชน การ ไดรับวิตามินดี หรือเกิดจาก

การขับฟอสฟอรัสทางไตลดลง ทําใหมีการค่ังของฟอสเฟตในรางกาย หรือ มีภาวะรางกายขาดสาร calcidiol 

หรือ 25-hydroxyvitamin D และมีระดับของฮอรโมนพารา ไทรอยดในเลือดเพ่ิมข้ึน ผูปวยบางรายอาจมี

อาการปวดกระดูก เดินไดลําบาก หรือโครงสรางของกระดูกผิดรูปรางได 

   หลักการดูแลและรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรัง [2-4]  
  การคนหาสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง เปนการคนหาจากการซักประวัติ และตรวจรางกาย 
รวมถึงการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยแยกโรค ถามีการพบสาเหตุท่ีสามารถแกไขได จะ
มีการใหการแกไข หรือรักษาทันที เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาท่ีการทํางานของไตถาวร  
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  การดูแลและรักษาเพ่ือชะลอการเส่ือมของไต วัตถุประสงคสําคัญของการดูแลผูปวยโรคไต
เรื้อรัง คือการชะลอไมใหไตเสื่อมใหไดนานท่ีสุด ผูปวยโรคไตเรื้อรังควรไดรับการประเมินหาสาเหตุ ของภาวะไต
วายเฉียบพลันท่ีเกิดรวมกับภาวะไตเรื้อรังทุกครั้งท่ีการทํางานของไตลดลงอยางผิดปกติ ไดแกภาวการณขาด
เลือดของไต หรือเลือดไปเลี้ยงไตนอย จากสาเหตุตาง ๆ เชน ทองเสียรุนแรง การใชยาขับปสสาวะ ภาวะ
เลือดออก ภาวะความดันโลหิตต่ํา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และการใชยาท่ีมีผลทําใหอัตราการกรองไต
ลดลงโดยเฉพาะยากลุมตานการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด หรือยา กลุม angiotensin-converting enzyme 
inhibitors (ACEIs) รวมท้ังการหลีกเลี่ยง การใชยา และสารท่ีสงผลเสียตอไต (nephrotoxic drugs) เชน ยา
ปฏิชีวนะกลุม aminoglycosides และสารทึบรังส ี(contrast media agent)  
  การดูแลรักษาความดันโลหิตสูงในผูปวยโรคไตเรื้อรัง การควบคุมระดับความดันโลหิตใน

ผูปวยโรคไตเรื้อรังเปนการรักษาท่ีสําคัญท่ีสุด ผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีมีความดันโลหิตสูง ควรไดรับยาลด ความดัน

โลหิต เพ่ือชะลอการเสื่อมของไต การลดระดับความดันโลหิตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง จะสามารถลดอุบัติการณ

การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และการเสียชีวิตของ ผูปวยได และในการดูภาวะความดัน

โลหิตสูงในผูปวยโรคไตเรื้อรัง คือผูปวยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน และไมมีโรคเบาหวาน รวมกับมีระดับอัลบูมิน

ในปสสาวะเล็กนอยหรือเปนปกติ แนะนําใหมีเปาหมาย ควบคุมระดับความดัน โลหิต 140/90 มม.ปรอท และ

ผูปวยโรคไตเรื้อรังแนะนําใหมีเปาหมายควบคุม ระดับความดันโลหิต ≤130/80 มม.ปรอท และผูปวยสูงอายุท่ีมี

โรคไตเรื้อรังแนะนําใหเปาหมายการ รักษาตามแตละบุคคล (individual target approach) โดยอาจพิจารณา

ใหมีเปาหมายควบคุมระดับความดันโลหิตสูงข้ึน โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีอายุมากกวา 80 ป รวมถึงผูปวยโรคไต

เรื้อรังท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงรวม จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (life-style modification) เพ่ือควบคุม

ความดัน โลหิต โดยใหผลในการรักษาท่ีดี ถาทาไดอยางมีประสิทธิภาพใชรวมดวยเสมอในการรักษาผูปวยท่ีมี 

ความดันโลหิตสูง ขอดีของการรักษาดวยวิธีนี้ คือไมพบผลขางเคียงจากการใชยา และไมจําเปนตอง ตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ไดแกการควบคุมน้ําหนักใหคาดัชนีมวลกายนอยกวา 25 กก./ตร.ม. การออกกําลังกายระดับ

ปานกลางอยางนอยวันละ 30 นาที 4 – 5 วัน/สัปดาห การจํากัดปริมาณเครื่องดื่ม แอลกอฮอล การงดสูบบุหรี ่

และการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม เพ่ือควบคุมความดันโลหิต หรือ dietary approach to stop 

hypertension (DASH) สําหรับการเลือกใชยาลดความดันโลหิตข้ึนอยู กับขอบงชี้ของยาแตละชนิดตามกลุม

อาการของโรค โดยผูปวยโรคไตเรื้อรังนั้น ยาลดความดันโลหิตสูง ไดแกยากลุม angiotensin-converting 

enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ angiotensin II receptor blockers (ARBs) โดยท่ียาท้ังสองกลุมนี้

สามารถลดการรั่วของโปรตีนในปสสาวะ และชวยชะลอการ เสื่อมของไตได ท้ังในผูปวยโรคไตท่ีเกิดจาก

โรคเบาหวาน และไมเกิดจากโรคเบาหวาน การใหยาท้ัง สองกลุมนี้ จะตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ 

GFR และระดับโปแตสเซียมในเลือดเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 1 – 2 เดือนแรก หากมีการลดลง

ของ GFR มากกวารอยละ 30 หรือระดับ โปแตสเซียมในเลือดสูงกวา 5.5 mEq/L ใหหยุดยา และยาท้ังสอง

กลุมนี้ไมใหใชในภาวะตั้งครรภภาวะหลอดเลือดแดงของไตตีบท้ังสองขาง หรือเคยมีประวัติแพยาในกลุมนี้

รุนแรง 

  การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลรักษาระดับน้ําตาลอยางเครงครัด (tight control) 
ในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 พบวาชวยลดอุบัติการณการเกิดอัมพฤกษ อัมพาต ความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การเสียชีวิตรวมท้ังชวยชะลอการเสื่อมของไตได โดยคําแนะนาของ KDIGO ในป 

9 
 



พ.ศ.2555 แนะนําเปาหมายของระดับ HbA1C ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ท่ีระดับประมาณรอยละ 7 โดยหากมี
ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) แนะนําเปาหมายของระดับ HbA1C ท่ีระดับ
ไมควรนอยกวารอยละ 7  
  ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) ผูปวยโรคไตเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิด 

ภาวะแทรกซอนทางดานหัวใจและหลอดเลือด ขอมูลจากการศึกษาพบวาการไดรับยาลดไขมันใน เลือดสามารถ

ลดอุบัติการณครั้งแรกของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง หรือการผาตัด หลอดเลือด สวน

ปลายลงรอยละ 17 แตไมมีผลในการชะลอความเสื่อมของหนาท่ีของไต โดยผูปวย โรคไตเรื้อรังตองลดการ

รับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูงรวมกับการออกกําลังกายอยางสมาเสมอ และใชยาลดไขมันรวมดวย ถายังไม

สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดใหอยูในเกณฑท่ีตองการ 

  การควบคุมระดับแคลเซียม ฟอสเฟต และฮอรโมนพาราไทรอยด ในป พ.ศ.2552 KDIGO 

ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับการควบคุม และการรักษาภาวะสมดุลแคลเซียม และฟอสเฟตใน ผูปวยโรคไตเรื้อรัง 

ดังนี้ รักษาระดับแคลเซียม และระดับฟอสเฟตในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ แตยังไมทราบระดับเปาหมายของ

ฮอรโมนพาราไทรอยดในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 – 5 ท่ียังไมไดรับการรักษาบาบัดทดแทนไตวาควรจะเปน

เทาใด แตควรตรวจหาภาวะระดับฟอสเฟตในเลือดสูง (hyperphosphatemia) ภาวะระดับแคลเซียมในเลือด

ต่ํา (hypocalcemia) และภาวะรางกายพรองวิตามินดี (vitamin D deficiency) 

  การรักษาไตวาย [2-4] 

  ภาวะไตวายเรื้อรังไมสามารถรักษาใหหายได ดังนั้นการรักษาจึงมีเปาหมายเพ่ือชะลอการ

ลุกลามของภาวะไตวาย ลดภาวะแทรกซอน และควบคุมอาการ โดยตองควบคุมโรคท่ีสําคัญ อาทิ โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ เปนตน ผูปวยควรจะไปพบแพทยเพ่ือติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ ควรปฏิบัติตาม

คําแนะนําของแพทยอยางเครงครัดในเรื่องอาหาร ออกกําลังกายและการรักษาดวยยาเพ่ือควบคุมภาวะ

ดังกลาว โดยมีการรักษา ดังนี้ 

  (1) การรักษาดวยยา ไดแก 

    - ยาสําหรับควบคุมความดันโลหิต อาทิ ยาลดความดันโลหิตในกลุมแองจิโอเทนซิน-คอน

เวอรติงเอนไซม (ACE) หรือ แองจิโอเทนซิน ทูรีเซบเตอรบลอคเกอร สําหรับปกปองการทํางานของไต  

 - อีริโทรโปเอติน เพ่ือเสริมสรางเซลลเม็ดเลือดแดง  

 - วิตามินดี เพ่ือชวยการสันดาปของกระดูก 

 - ยาลดการดูดซึมฟอสเฟตเพ่ือลดความเขมขนของฟอสเฟตในเลือด  

 (2) การรักษาเพ่ือทดแทนการทํางานของไต [5-7] ซ่ึงมี 3 วิธีคือ 

  1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

  การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม คือ กระบวนการท่ีเลือดถูกกรองแยกสารท่ีเปนของเสียท่ี

เกิดจากเมแทบอลิซึม เชน ยูเรีย ครีแอทินิน ออกนอกรางกายโดยเลือดท่ีออกมาจากเสนเลือดของผูปวยจะผาน

ตัวกรอง (hemodialysis) เพ่ือแลกเปลี่ยนน้ําและสารตาง ๆ ท่ีละลายอยูในเลือดกับน้ํายาฟอกเลือด 

(dialysate) โดยเลือดของผูปวยจะอยูเฉพาะในสวนดานเลือด ( bloodcompartment) และน้ํายาฟอกเลือด
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จะอยูบริเวณรอบ ๆ ไมไดปะปนกับเลือดโดยตรง โดยท้ังสวนเลือดและน้ํายาจะถูกแยกออกจากกันดวยแผนเยื่อ

บุท่ียอมใหสารละลายบางชนิดผานไดกระบวนการ 

ฟอกเลือดประกอบดวยกระบวนการซึมผาน การนําพา และการกรอง โดยท่ัวไปสารละลายท่ีถูกกําจัดออกดวย

วิธีการฟอกเลือดไดดีจะมีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 500-2,000 ดาลตัน ประสิทธิภาพจะสูงมากข้ึนในการฟอก

สารละลายท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลนอยกวา 300 ดาลตัน  

 

  ภาวะแทรกซอนจากการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมท่ีพบบอย [2] 

   1. ความดันโลหิตต่ํา พบเฉลี่ยรอยละ 20-50 ของการรักษา อาจพบรวมกับอาการ

อาเจียน และตะคริว พบบอยในผูสูงอายุผูปวยเบาหวาน ผูท่ีมีรูปรางบอบบาง ผูท่ีมีโรคหัวใจรวมดวย สาเหตุท่ี

พบบอยอาจเกิดจากปริมาณน้ําในเลือดลดลงอยางรวดเร็วขณะฟอกเลือดทําใหเลือดไหลเขาสูหัวใจลดลง ทําให

เกิดความดันโลหิตต่ําโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีน้ําหนักผูปวยเพ่ิมมากเกินไป การเลือกน้ํายาฟอกไตท่ีมีโซเดียมต่ํา

หรือน้ํายาทีอะซีเตรทเปนสวนประกอบการใชยาลดความดันโลหิต และภาวะติดเชื้อ เปนตน 

   2. ตะคริว พบไดมากกวารอยละ 20 ของการรักษา สวนใหญพบในผูปวยสูงอายุและ

ผู ท่ี มีความวิตกกังวล มักเกิดอาการท่ีขามากกวาบริเวณอ่ืน เกิดบอยในชวงทายของการฟอกเลือดมี

ความสัมพันธกับการลดลงอยางรวดเร็วของระดับน้ําภายนอกเซลล (extracellular fluid) และการลดลงของ

ความเขมขนซีรั่ม (serum osmolarity) อันเนื่องมาจากเครื่องไตเทียมขจัดน้ําและครีแอทินินออกจากรางกาย

อยางรวดเร็วระหวางการฟอกเลือด  

   3. คลื่นไส อาเจียน พบภาวะนี้ไดประมาณรอยละ 5-20 ของการรักษา สาเหตุไมแน

ชัด มักพบในผูปวยท่ีมีความดันโลหิตต่ําลง สงผลใหเกิดการกระตุนของเสนประสาทระบบประสาทอัตโนมัติ

หรืออาจเกิดจากความไมสมดุลของปริมาณของเสียภายในและนอกเซลลขณะฟอกเลือด (dialysis 

disequilibrium syndrome) [10] 

   4. ปวดศีรษะ พบภาวะนี้ไดประมาณรอยละ 5-10 ของการรักษา อาจเกิดรวมกับ

ขณะทีมีความดันโลหิตตต่ําลง ภาวะวิตกกังวล หรือเกิดจากความไมสมดุลของปริมาณของเสียในรางกายขณะ

ฟอกเลือด 

   5. เจ็บหนาอก พบภาวะนี้ไดประมาณรอยละ 2-5 ของการรักษา มีความสัมพันธกับ

ความดันโลหิตต่ํา ความไมสมดุลของปริมาณของเสียในรางกายขณะฟอกเลือด และอาจเกิดจาก ภาวะหัวใจ

ขาดเลือดชั่วคราว (angina) การแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) และฟองอากาศ (air embolism) 

  การลางไตทางชองทอง [1-4] 

  การลางไตทางชองทออาศัยหลักการของการแลกเปลี่ยนของเลือดกับ สารละลายภายใน

ชองทอง โดยมีเยื่อบุชองทองทําหนาท่ีเปนเยื่อก้ันระหวางน้ํายาลางไตกับเลือดของผูปวย โดยอาศัยความ

แตกตางของความเขมขนของสารละลายในเลือดกับน้ํายาลางไต ประกอบ ดวย 3 กระบวนการไดแก 

กระบวนการซึมผาน (diffusion) กระบวนการขจัดน้ําออกจากรางกายโดยอาศัยแรงดึงน้ํา (convection) และ

กระบวนการดูดซึมกลับ (reabsorption) 
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  ภาวะแทรกซอนการรักษาดวยการลางไตทางชองทองท่ีพบบอยมีดังนี้ [2] 

  1. การอุดตันของสายหนาทอเกิดจากกอนเลือดไฟบรินอุดตัน หรือสายหักพับงอ หรืออยู

ผิดตําแหนง 

  2. การรั่วของน้ํายา (failure of ultrafiltration) เกิดจากการท่ีน้ํายาลางไตมีความเขมขน

สูงกวาเลือดจึงดึงน้ําผาน peritoneal membrane เร็วกวาปกติแรงดันในชองทองลดลงอยางรวดเร็วทําใหการ

ดึงน้ําเสียไปและเกิดน้ํายาอาจรั่วซึมออกมารอบ ๆ ทอหรือใตผิวหนัง อาจคลาพบกอนใตผิวหนัง มีแรงดันใน

ชองทองสูงข้ึน อาจทําใหผูปวยมีอาการทองอืดได และมีโอกาสเกิดการติดเชื้องายข้ึน 

  3. ภาวะติดเชื้อของชองสายออก (exit site infection) นําไปสูการอักเสบของเยื่อบุชอง

ทอง(peritonitis) ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหไมสามารถทําการลางไตตอไปได พบบอยในชวง 6 เดือนหรือ1 ป

แรกของการรกัษา 

  4. ภาวะแทรกซอนตอระบบทางเดินหายใจ (respiratory complication) เชน มีน้ําใน

ชองเยื่อหุมปอด (hydrothorax) อาจพบไดในชวงแรกของการใสน้ํายาทําใหเกิดอาการกายใจลําบากเหนื่อย 

ความดันโลหิตต่ํา หรือภาวะปอดบวมน้ํา (pulmonary edema) เกิดข้ึนไดหากผูปวยสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจ

ลมเหลว [5] 

  5. ไสเลื่อน (hernia) และอวัยวะเพศบวม (genital edema) พบไดบอยรอยละ 11 – 20 

โดยเฉพาะในผูสูงอายุ หญิงท่ีตั้งครรภบอย อวน สาเหตุเกิดจากความดันในชองทองเพ่ิมข้ึนจาก การมีน้ํายาลาง

ไตในชองทอง ทําใหชองทองขยายจึงเกิดไสเลื่อนข้ึนไปบริเวณท่ีออนแอของชองทอง ภาวะอวัยวะเพศบวมเกิด

จากน้ํายาลางไตไหลรั่วซึมเขาอวัยวะสืบพันธุ ทําใหเกิดการบวมได 

  6. ภาวะแทรกซอนเก่ียวกับระบบการเผาผลาญ (metabolic complications) ไดแก 

    1) hypernatremia และ hypernatremia เกิดจากการดึงน้ํายามากเกินไป

ซ่ึงไมเปนอันตราย เพราะเปนอาการท่ีพบไดบอย 

    2) hyperkalemia และ hypokalemia สวนใหญผูปวยจะมีภาวะ 

hypokalemiaจากการท่ีน้ํายาดึงสารอิเล็กโทรไลทออกมากเกินไป 

    3) hypervolemia และ hypovolemia พบไดในระยะแรกของการลางไต

ทางชองทองเกิดจากไมสามารถควบคุมการปริมาณน้ํายาได 

  7. อาการปวดทองขณะปลอยน้ํายาเขา เกิดไดจากขณะปลอยน้ํายาเขาเยื่อบุชองทองเกิด

การฉีกขาด นอกจากนี้อาจพบอาการปวดหลัง เนื่องจากปริมาณน้ํายาลางไตในชองทองกดกระดูกสันหลัง

อาการจะดีข้ึนเม่ือปลอยน้ํายาออก 

  8. ปอดบวมน้ํา เกิดข้ึนไดเม่ือผูปวยมีอาการหัวใจลมเหลว หรือดื่มน้ํามาก หรือ 

รับประทานอาหารรสเค็มมากเกินไป 

  9. ภาวะซึมเศรา เกิดจากการเผชิญความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว หรือการ มี 

ขอจากัดตางๆ รูสึกเปนภาระสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง 
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 การผาตัดเปล่ียนไต [12-14] 

 การผาตัดเปลี่ยนไตเปนวิธีการรักษาวิธีหนึ่งสาหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ สุดทาย โดย

การเปลี่ยนไตจากผูบริจาคไต (donor) ไปยังผูปวยหรือผูรับ (recipient) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกผูบริจาคไต

และผูรับ รวมท้ังมีการทดสอบความเขากันไดของระบบภูมิคุมกัน การรักษาโดยการผาตัดไตเปนวิธีท่ีไดรับความ

นิยมมาก เนื่องจากทําใหสุขภาพของผูปวยแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถกลับไปทางานไดตามปกติ การ

เปลี่ยนไตเปนวิธีการรักษาท่ีมีอัตราการรอดชีวิตในระยะยาวสูงสุดเม่ือเทียบกับการรักษาวิธีอ่ืน ๆ สามารถ

จําแนกการรักษาไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 

    1. Living related kidney transplantation วิธีนี้ผูปวยไดรับไตจากบุคคลท่ีเปน

ญาติ เชนพอ แม ลูก หรือพ่ีนอง 

   2. Living related kidney transplantation (spousal) เปนวิธีการเปลี่ยนไตจากผู

บริจาคไตซ่ึงเปนสามีภรรยาให  

   3. Cadaveric donor kidney transplantation เปนวิธีการเปลี่ยนไตโดยการไดไต

จากผูบริจาคท่ีมีภาวะสมองตาย (brain death)  

 ภาวะแทรกซอนหลังการเปล่ียนไตท่ีพบบอยมีดังนี้ [15]  

   1. ภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อ พบไดบอยหลังการผาตัดเปลี่ยนไตเนื่องจากผูปวย 

จําเปนตองไดรับยากดภูมิคุมกันเพ่ือปองกันการปฏิเสธไต พบอุบัติการณการติดเชื้อหลังเปลี่ยนไตประมาณรอย

ละ 38-58 เชื้อท่ีเปนสาเหตุพบไดท้ังเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อรา  

   2. ภาวะแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุสาคัญเกิดจากความดัน 

โลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูง และการใชยากดภูมิคุมกันกลุมสเตียรอยด (steroid) พบอัตราการเกิดโรคหัวใจ 

สัมพันธกับปริมาณการสะสมของยากลุมนี้ นอกจากนี้ผูปวยบางรายอาจมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคอยูแลว เชน 

ผูปวยเบาหวาน ผูปวยสูงอายุ ผูปวยท่ีเคยมีประวัติหัวใจวายกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด การสูบบุหรี่หรือการดื่ม

แอลกอฮอล 

   3. ภาวะความดันโลหิตสูงหลังการผาตัดเปลี่ยนไต พบภาวะความดันโลหิตสูงท่ีมีอยู

กอนผาตัดเปลี่ยนไต อุบัติการณความดันโลหิตสูงหลังผาตัดเปลี่ยนไตพบไดรอยละ 50-80 สาเหตุสําคัญ ไดแก 

การทําหนาท่ีของไตบกพรอง 

   4. ภาวะไขมันในเลือดสูงหลังการผาตัดเปลี่ยนไต ซ่ึงเปนผลขางเคียงจากการใชยากด

ภูมิคุมกัน ซ่ึงสัมพันธกับชนิดและปริมาณยาท่ีผูปวยไดรับ นอกจากนั้นปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก เพศ อายุ 

เบาหวาน ความอวน การไดรับยาขับปสสาวะ การทําหนาท่ีของไตบกพรองและ ปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของ

ผูปวยแตละคน ภาวะไขมันในเลือดสูงอาจจะลดลงไดเองหลังจากผาตัดเปลี่ยนไตแลวอยางนอย 6 เดือน 

   5. ภาวะเบาหวาน พบอุบัติการณการเกิดภาวะเบาหวานหลังผาตัดเปลี่ยนไตรอยละ 

4-20พบอุบัติการณสูงสุด 2-3 เดือน หลังการเปลี่ยนไต กลไกการเกิดสัมพันธกับการใชยากดภูมิคุมกันสเต

รียรอยด ไซโคลสปอริน (cyclosporine) และแทคโครลิมัส (tacrolimus) ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก อายุ

มากกวา 45 ป ภาวะอวน ประวัติเบาหวานในครอบครัว การไดรับไตจากผูท่ีเสียชีวิต และการใชยากดภูมิคุมกัน

ในขนาดสูง 
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   6. ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง พบรอยละ 56-84 ของผูปวยท่ีใชยาไซโคลสปอริน และ

เกิดโรคเกาตรอยละ 28 โดยมักพบหลังจากผาตัดเปลี่ยนไตอยางนอย 3 เดือน มักพบในผูปวยท่ีมีการทํางาน

ของไตบกพรองและใชยาขับปสสาวะ 

   7. ภาวะแทรกซอนทางระบบโลหิต พบอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนทางระบบ

โลหิตรอยละ 17-30 มักพบภายใน 1 ป หลังผาตัดเปลี่ยนไตสามารถพบไดสามลักษณะ คือภาวะเม็ดเลือดแดง

มากกวาปกติ (erythrocytosis) ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําจากยากดไขกระดูกและภูมิคุมกัน(leukopenia) และ

เกล็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia) จากการกดไขกระดูก 
 

2. การดแูลผูปวยโรคไตเร้ือรังดวยโฮมีโอพาธีย 

 โฮมีโอพาธีย คือ [16] 

โฮมีโอพาธียเปนการแพทยทางเลือกท่ีมีตนกําเนิดท่ีประเทศเยอรมนี โดยนายแพทยซามูเอล    

ฮาหเนมานน (ค.ศ. 1755-1843) บิดาผูใหกําเนิดการแพทยโฮมีโอพาธีย ไดนําหลักแนวคิดท่ีวา “สารท่ี

กอใหเกิดความเจ็บปวยใดๆ สามารถนํามาใชทําเปนยาเพ่ือบําบัดอาการปวยนั้นๆ ได” โดยใชสารปริมาณนอย

ท่ีสุดท่ีเพียงพอตอการกระตุนใหรางกายตอบสนอง หรือบําบัดอาการผิดปกติดวยกลไกการเยียวยาตนเองของ

รางกาย  ซ่ึงการแพทยรูปแบบนี้มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องควบคูกับการแพทยแผนปจจุบัน ไดรับการยอมรับ

และเผยแพรไปหลายประเทศท่ัวโลก เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สวิสเซอรแลนด เบลเยี่ยม ประเทศในแถบ

ยุโรปท้ังหมด สหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกาใต ออสเตรเลีย อินเดีย และมาเลเซีย เปนตน จากรายงานของ

องคการอนามัยโลก      ป ค.ศ. 2001 พบวา การแพทยสาขานี้ถูกนําไปใชติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 ของสาขา

การแพทยทางเลือกอ่ืนๆ ท่ัวโลก   

การเตรียมยาแบบโฮมีโอพาธียนั้นสารท่ีนํามาใชสวนใหญมี therapeutic dose แคบ
กอใหเกิดพิษไดงาย ดังนั้นการนํามาใชจึงตองมีการทําใหเจือจางเพ่ือลดความเปนสารพิษลงซ่ึงกระบวนการ 
และวิธีการมีความเฉพาะตัวตามหลักทางเภสัชวิทยาของโฮมีโอพาธีย โดยมีหลักการเตรียมยาโฮมีโอพาธียดังนี้ 
คือ นําสารตั้งตน เชน  สมุนไพร  แรธาตุ สารอินทรีย และสารอนินทรีย มาทําละลายในแอลกอฮอลเขมขน ท่ี
เรียกวา ทิงเจอรแม ( Mother tincture) จากนั้นนําทิงเจอรแม 1 สวน มาผสมกับแอลกอฮอลหรือน้ําอีก 9 
สวน  ท่ีเรียกยอวา 1 Decimal หรือ 1D (สัดสวน 1:10 ) แลวเขยาข้ึนลงในแนวดิ่งจํานวน 10 ครั้ง แลวนําสาร
ท่ีมีความแรงขนาด    1D มา 1 สวน ผสมกับแอลกอฮอลหรือน้ําอีก 9 สวน แลวเขยาข้ึนลงในแนวดิ่งอีก 10 
ครั้ง จะเรียกวา มีความแรงขนาด 2D ทําตอเนื่องไปเรื่อยๆ ดังตัวอยางในตาราง 
ขนาดความแรง (Potency) 

(DหรือX) 
สารละลายตั้งตน 

 
ตัวทําละลาย 

(water or alcohol) 
จํานวนการเขยา
ข้ึนลงแนวดิ่ง 

1  Decimal Mother tincture  
1 สวน 

9 สวน 10 ครั้ง 

2  Decimal 1  Decimal  1 สวน 9 สวน 10 ครั้ง 
3  Decimal 2  Decimal  1 สวน 9 สวน 10 ครั้ง 
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ขนาดความแรงนอกจากท่ีมีหนวยเปน D หรือ X แลว ยังมีขนาดท่ีมีหนวยเปน C 
(Centesimal หรือ สัดสวน 1:100) และ M (Millesimal หรือ สัดสวน 1:1000000) ซ่ึงมีจําหนายในรานขาย
ยาของหลายประเทศท่ัวโลก 
  แนวคิดเกี่ยวกับความเจ็บปวยของโฮมีโอพาธีย  

  โฮมีโอพาธียเชื่อวาคนท่ีจะเจ็บปวยนั้นตองมีเง่ือนไข 2 ปจจัยท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวย คือ 

  1.. ปจจัยภายนอก ไดแก เง่ือนไขท่ีเปนองคประกอบตาง ๆ เชน สภาพแวดลอม อากาศ 

อาหาร น้ํา อาชีพการงาน วิถีชีวิต  

  2.. ปจจัยภายใน ไดแก เง่ือนไขท่ีเปนของบุคคลนั้นๆ เชน ความไวตอสิ่งเราภายนอก ลักษณะ       

สวนบุคคล  

  และมีเง่ือนไขอีกประการหนึ่ง คือ ความเปนปจเจกบุคคล (Individualization) ยกตัวอยาง 

ความแตกตางของคนสองคนในสภาวะเดียวกัน เชน หลังฝนตก คนหนึ่งปวย อีกคนหนึ่งไมปวย หรือปวยเปน

หวัด    ท้ังสองคน แตคนหนึ่งหนาวสั่น อีกคนเปนปอดบวม ซ่ึงถาทุกคนมีลักษณะเฉพาะท่ีเหมือนกันภายใต

เง่ือนไขเดียวกันทุกคนตองตอบสนองเหมือนกัน แตในความเปนจริงไมใช ซ่ึงการตอบสนองในเง่ือนไขนั้น ๆ จะ

แตกตางกันไปแตละคน  โดยสรุปแนวคิดพ้ืนฐานของโฮมีโอพาธียท่ีสําคัญมี 3 ประการ  

  1. เรื่องพลังชีวิต ภาษาอังกฤษ เรียก Vital Force ภาษาฮินดี เรียก ปราณ ภาษาจีน เรียก ชี่ 

  2. ความเปนปจเจกบุคคล (Individualization) 

  3. การรักษาเยียวยาดวยตัวมันเอง อันเปนกลไกตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต (Self 

mechanism -Natural healing process) ซ่ึงผูท่ีจะทําการศึกษาองคความรูการแพทยโฮมีโอพียตองมีความ

ชัดเจนและเขาใจในหลักแนวคิดพ้ืนฐานนี้เปนอยางดี 

 

  หลักการของการแพทยโฮมีโอพาธียมี 5 องคประกอบ ดังนี้  

  1. Similar Similibus Curentur หรือ let like be cured by like หรือกฎแหงความคลาย 

คือ โฮมีโอพาธียใชสารท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวยในคนปกติมาใชบําบัดอาการผิดปกติในคนท่ีปวยดวยอาการนั้น ๆ 

  2. Drug proving (การพิสูจนยา) ยาท่ีนํามาใชตองผานกระบวนการพิสูจนจริงในคน (Drug 

proving) กลาวคือ การพิสูจนตองทําการทดลองในคนปกติท่ีมีสุขภาพดี เพ่ือหาผลของยาในทางบวกท่ีมีตอพลัง

ชีวิตของมนุษย 

  3. ตองรักษาภายใตกฎขนาดนอย (Law of minimum dose) คือ ใชปริมาณนอยท่ีสุด      

ท่ีเพียงพอตอการกระตุนใหรางกายตอบสนองตอโรคตามกลไกธรรมชาติ 

  4. รักษาภายใตกฎของความเรียบงาย (Law of simplex) คือ ใชยาเพียงชนิดเดียวตอ     

การใชยาหนึ่งครั้ง 

  5.. เคารพในความจําเพาะของบุคคล (Individualization) กลาวคือ มนุษยทุกคนแตกตางกัน

แมวาจะปวย หรือเปนโรคเหมือนกันแตการไดรับยาในทางโฮมีโอพาธียนั้นแตกตางกันตามพ้ืนฐานเฉพาะตัว          

ท่ีแตกตางกัน  รางกายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมท้ังมนุษยมีศักยภาพในการรักษาเยียวยาตนเอง 
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  จากหลักการของการแพทยโฮมีโอพาธียขอหนึ่ง คือ ใชสารปริมาณนอยท่ีสุดท่ีเพียงพอตอการ

กระตุนใหรางกายตอบสนอง หรือบําบัดอาการผิดปกติดวยกลไกการเยียวยาตนเองของรางกาย สอดคลองกับ

การคนพบการบําบดัแบบโฮมีโอพาธียในชวงปแรก กลาวคือ การเตรียมยาแบบโฮมีโอพาธียสวนใหญแลวสารท่ี

นํามามี therapeutic dose แคบกอใหเกิดความเปนพิษไดงาย ดังนั้นการนํามาใชจึงตองมีการทําใหเจือจาง

เพ่ือลดความเปนสารพิษลงซ่ึงกระบวนการ และวิธีนั้นมีความเฉพาะตัวแตเรียบงายในการเตรียมเนนสิ่งท่ีเปน

หัวใจสําคัญคือการเตรียมสารตั้งตนเทานั้น คือ ตองเปนไปตามหลักทางเภสัชวิทยาของโฮมีโอพาธีย  อยางไรก็

ตามความยุงยากซับซอนของกระบวนการเตรียมยาของแพทยแผนปจจุบันมีมากกวาซ่ึงแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

  การใชยาโฮมีโอพาธีย  

  ยาโฮมีโอพาธียในปจจุบันแบงประเภทไว 2 ประเภท คือ Classical Homeopathy และ 

Mixes Homeopathy สวนรูปแบบของยานั้นมีท้ังแบบน้ํา แบบเม็ด เจล ข้ีผึ้ง ฯลฯ และปจจุบันทําเปนแบบยา

ฉีด ในท่ีนี้ขอกลาวถึงการใชแบบเม็ดและการนํายาเม็ดมาละลายน้ําโดยยกตัวอยางวิธีการใช ดังนี้ 

  1. ยาแบบเม็ด (น้ําตาล) ละลายน้ํา 

   - ผสมยาลงในน้ําเปลาท่ีสะอาดประมาณ 30-240 ซีซี รอจนยาละลายหมด 

   - กระแทกขวดยาท่ีละลายแลวแนวตั้งตรงกับฝามือ 10 ครั้งกอนใชทุกครั้ง 

    - เทใสปาก หรือหยดใสปาก ประมาณ 10 ซีซี โดยอมไว ประมาณ 10-30 วินาที แลวกลืน  

โดยตองทําใหปากวางอยางนอย 15 นาที  

  - เม่ือรูสึกวาอาการเจ็บปวยดีข้ึนรอยละ ๘๐ ใหหยุดยาทันที 

    - ยาไมมีผลตอกระเพาะอาหาร ตับ ไต 

    - ควรเก็บยาใหพนจากวัตถุท่ีเปนคลื่นพลังงานความรอน เครื่องใชไฟฟา แมเหล็ก 

โทรศัพทมือถือ  

   - เม่ือเลิกใชยาแลวใหเทน้ําท้ิงและเปดฝาใหน้ําท่ีเหลือละเหยหมดแลวจึงท้ิงภาชนะ 

  2. ยาแบบเม็ด (น้ําตาล) 

  - อม 1-3 เม็ด บนลิ้น และทําตามการรับประทานยาแบบเม็ดน้ําตาลละลายน้ํา 

  ตัวอยางวิธีรับประทานยา 

  รับประทานยาวันละ 1 ครั้ง กอนนอน ติดตอกัน...............วัน 

  รับประทานยาวันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น  ติดตอกัน...............วัน 

  แนวทางการปฏิบัติการบําบัดแบบโฮมีโอพาธีย 
  กระบวนการ หรือข้ันตอนของการปฏิบัติการรักษาแบบโฮมีโอพาธียนั้นมีความแตกตางจาก
การรักษาในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการแพทยแผนปจจุบัน ท้ังในหลักของแนวคิดและความลึกซ้ึงในการซัก
ประวัติซ่ึงตองอาศัยการฝกฝนท่ีเฉพาะจึงจะเปนนักบําบัดโฮมีโอพาธียท่ีดี กลาวคือ จะตองเปนผูฟงเสียสวน
ใหญ และตองไมมีความอคติในการฟง  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนพ้ืนฐานท่ีนักบําบัดตองรูและเขาใจเพ่ือใหไดขอมูลของ
ผูปวยและนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหผูปวยเพ่ือใหไดภาพของยาโฮมีโอพาธียท่ีจําเพาะตอบุคคลนั้น ๆ ซ่ึง
ข้ันตอนท่ีกลาวนี้ จะเนนกระบวนการปฏิบัติของความเจ็บปวยแบบเฉียบพลัน  แตบางกรณีก็สามารนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติรักษาความเจ็บปวยแบบเรื้อรังได โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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  1.ข้ันตอนการซักประวัติ ซ่ึงเปนกระบวนการเริ่มตนเพ่ือใหไดขอมูลของผูปวยมากท่ีสุด โดย
ใชการวิเคราะหผูปวยแบบ Holistic กลาวคือ โฮมีโอพาธียรักษาความเจ็บปวย ไมใชรักษาโรค แตโรคเปน    
สวนหนึ่งท่ีทําใหคนเจ็บปวยซ่ึงความเจ็บปวยเปนคําท่ีมีความหมายกวาง โดยถาวิเคราะหวาคนคนหนึ่งเจ็บปวย
นั้นเกิดจากความไมสมดุลของรางกาย สําหรับมุมมองของโฮมีโอพาธีย มองวาจะทําใหรางกายเกิดความสมดุล
และไมเกิดความเจ็บปวย และทําใหคนมีสุขภาพดี ตองปรับสมดุลพลังงานชีวิต (vital force) อยางเปนองครวม 
โดยใช “Totality of symptoms” เปนตัว Monitors ในการปรับสมดุลพลังงานชีวิต 

คําวา “Totality of symptoms” ของคนแตละคนไมเหมือนกันเปนแบบ Individualization  
โดยกลุมอาการแบบองครวมประกอบดวย  

๐  อาการทางจิตใจ-จิตวิญญาณของผูปวย  
๐  อาการทางอารมณของผูปวย  
๐  อาการทางรางกายท้ังหมดของผูปวย  
๐  อาการของปจจัยแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลตอผูปวย และการตอบสนองของผูปวยตอ

สิ่งแวดลอม 
๐  อาการของบุคลิกภาพของผูปวย  
๐  อาการท่ัวไปของผูปวย เชน เหง่ือ การขับถาย การมีเพศสัมพันธ การนอน การกิน      

ความฝน ฯลฯ  
๐  อาการตางๆ ของคนในครอบครัวและเครือญาติของผูปวย  
๐  อาการแปลกๆ ท่ีไมนาจะเกิดในคนท่ัวไป เปนความเฉพาะตัวของผูปวย เปนตน  
ดวยความท่ีเปนองครวม ยากท่ีจะแยกสวนในการพิจารณาวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีทําใหคนคนหนึ่ง

เกิดความเจ็บปวย ทําใหมุมมองถึงการรักษาเยียวยาแบบโฮมีโอพาธีย  มีความซับซอนในกระบวนการและไมชี้
เฉพาะวามันหายไดจากปจจัยเพียงหนึ่งปจจัยเทานั้น เพราะมันมีหลายปจจัย การท่ีจะไดขอมูลท่ีเปน Totality 
of symptoms จึงมีหลักในการถามเพ่ือจะไดขอมูลของผูปวยมากท่ีสุดและนํามาวิเคราะห แบงไดเปน 2 หมวด 
ดวยกัน คือ หมวดอาการท่ีเปนปจจุบันและหมวดอาการรวม หรือเหตุการณรวม หรือสภาพกายโดยท่ัวไป โดย  
       1.หมวดอาการท่ีเปนปจจุบัน จะประกอบดวยสาระสําคัญของคําถามดังนี้ 

 1.1 เปนท่ีไหน (Locality) 
 1.2 ความรูสึกท่ีเปน (sensation)  
 1.3 เวลา (onset and duration) 
 1.4เง่ือนไขเฉพาะท่ีสงผลตออาการ (Modality) (สภาพอากาศ/อุณหภูมิ เวลา 

ทาทางสภาพแวดลอม) 
 1.5 สาเหตุเกิดจากอะไร (Etiology/Causation) เปนท่ีไหน 

      2. หมวดอาการรวม หรือเหตุการณรวม หรือสภาพกายโดยท่ัวไป 
 2.1 ลักษณะทางอารมณ-จิตใจ 
 2.2 ความไวตออุณหภูมิ 
 2.3 ความอยากอาหาร 
 2.4 ความกระหายน้ํา 

ท้ังนี้รวมการตรวจรางกายของแพทยโฮมีโอพาธียดวย  โดยขอมูลท่ีไดนั้นไดจากตัวผูปวยเอง (บอกเลาหรือการ
กรอกประวัติ) ถามคนใกลชิด หรือญาติ และการสังเกตเอง หรือไดจากการตรวจรางกายรวมดวย  
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2. ข้ันตอนการวิเคราะหเพ่ือใหไดตัวยาท่ีคลายกับอาการท่ีผูปวยเปน หรือมีความบกพรอง 
โดยผูบําบัดจะนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหในแบบโฮมีโอพีย เพ่ือคนหายาตางๆ ซ่ึงมีมากจาก 

ตํารายา หรือท่ีเรียกวา Materia Medica ซ่ึงเปนตําราท่ีแพทยตองคนควาเอง แตในปจจุบันพบวาตัวยามี
จํานวนมากท่ีจะ   หามาเพ่ือใหมีความคลายคลึงกับอาการของผูปวยจึงมีการทําดัชนีอาการข้ึนเพ่ือใหหาขอมูล
ยาท่ีคลายกับคนไขงายข้ึน เรียกวา Repertory หรือดัชนีคนหาอาการ ซ่ึงมีท้ังแบบเปนหนังสือและเปน
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีงายตอนักบําบัดในการใชรักษาผูปวยในดัชนีอาการนั้นไมไดเรียงตามตัวอักษรเหมือนอยาง
พจนานุกรม แตเรียงแบบโฮมีโอพาธีย มี 3 สวน คือ  

2.1สวนท่ีเก่ียวของกับจิตใจ (Mind) เชน ความวิตกกังวล ความกลัว อาการเสียใจ 
ความรัก ความอิจฉาริษยา โกรธ เกลียด เปนตน 

2.2 สวนท่ีเก่ียวของกับรางกาย (Local) เปนขอมูลของยาท่ีไดมาจากการพิสูจนยา  
หรือเปนขอมูลทางคลินิกวายานี้เคยใชรักษาอาการทางกายแลวไดผลดี จะถูกนํามาบรรจุลงในขอมูลของยา 
อาการเฉพาะท่ีนี้จะถูกแบงเปนหัวขอตาง ๆ ไดแก Vertigo, Head, Eyes, Vision, Ears, Hearing, Nose, 
Face, Mouth, Teeth, Throat, External throat, Neck, Stomach, Abdomen, Rectum, Stool, 
Bladder, Kidneys, Prostrate gland, Urethra, Urine, Urinary organ, Male genitalia, Female 
genitalia, Larynx, Respiration, Cough, Expectoration, Chest, Back,Extremities, Sleep, Dream, 
Chill, Fever, Perspiration, Skin 

2.3สวนท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ัวไป (general)  เปนขอมูลยาท่ีรวบรวมเก่ียวกับยา    
แตละตัวในแงท่ีทําอะไรแลวดีข้ึน ทําอะไรแลวแยลง อาการเปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลาใด ฤดูกาลใด อากาศ
อยางไร อยากอาหารอยางไหน กินอะไรแลวดีข้ึน กินอะไรแลวแยลง 
 โดยท่ัวไปแลวเราจะตัดสินใจวาจะเลือกใชยาอะไรกับคนไข มักจะใหน้ําหนักขอมูล  
ในดานจิตใจ และลักษณะท่ัวไปมาเปนตัวชวยคอนขางมาก แตก็ตองเขากันไดกับอาการเฉพาะท่ีดวย ยิ่งขอมูล 
ท้ังหมดเหมือนกับยามากเทาไหร ความนาจะเปนท่ีรักษาแลวไดผลดีก็ยิ่งมากข้ึนตามนั้น 
  

3. ข้ันตอนการเลือกความแรงของยาท่ีเหมาะสมกับผูปวย ซ่ึงการเลือกความแรงนั้นมี
ขอพิจารณาอยู 3 องคประกอบ คือ ผูปวย วัตถุประสงคของการรักษา และชนิดของยา แตการรักษาในกรณี
ความเจ็บปวยแบบเฉียบพลันนั้นเนนท่ีผูปวยเปนหลัก กลาวคือ 

3.1 ความรุนแรงของอาการ หากผูปวยมีความทุกขทรมานมาจากความเจ็บปวย
ดังกลาว การไดรับยาโฮมีโอพาธียในขนาดท่ีสูงข้ึนไป เชน 200C อาจมีความจําเปน แตหากเปนระยะทายๆ 
ของโรคท่ีผูปวยกําลังดีข้ึนเรื่อยๆ หรือไมไดรับความทรมานมากนักจากอาการท่ีเปนอยู ควรเลือกใชยาโฮมีโอพาธีย  
ท่ีมีขนาดความแรงต่ํากวาความแรงสูง 

 3.2 ความไวของผูปวย (Susceptibility) กลาวคือ ผูปวยท่ีมีความไวตอการ
ตอบสนองยาโฮมีโอพาธียไดไวเพียงใด ซ่ึงถายิ่งตอบสนองไวเทาใด การเลือกใชยาก็ตองยิ่งเลือกใชยาท่ีมีความ
แรงต่ําเทานั้น 

 3.3 อาการท่ีเปน ความเจ็บปวยในรูปแบบของความผิดปกติของหนาท่ีอวัยวะ หรือ
ความเจ็บปวยท่ีแสดงออกทางพยาธิสภาพชัดเจน เชน นิ้วบวมจากถูกผึ้งตอย หรือแผลไฟไหมน้ํารอนลวก เปน
ตน ซ่ึงกรณีนี้เปนความผิดปกติท่ีแสดงออกทางพยาธิสภาพชัดเจนควรเลือกใชยาโฮมีโอพาธียท่ีมีความแรงต่ํา
เชนเดียวกัน 

  4. ข้ันตอนการบริหารยา กลาวคือ การเจ็บปวยแบบเฉียบพลันนั้นในทางโฮมีโอพาธียถือวา
เปนการโจมตีของขาศึกแบบไมทันตั้งตัว ดังนั้น การตอบโตขาศึกจึงตองตอบโตท่ีเฉียบพลันและรุนแรงกวาการ
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โจมตี และทันทวงที สรุปคือ ตองใหยาโฮมีโอพาธียแบบรวดเร็ว รุนแรง และราบคาบ กลาวคือ ยิ่งใหยาเร็ว
เทาไรก็ยิ่งมีโอกาสหายเร็วเทานั้น โดยการใหยาท่ีมีพลังแรงกวาโรคท่ีเปนภายใตหลักของความเหมือน และ
สามารถใหยาซํ้าได หรือซํ้าบอยได และอาจเปลี่ยนแปลงยาได  เม่ือแนใจวาสภาวะของโรคไดเปลี่ยนแปลงไป
แลวจริง และเม่ือดีข้ึน ผูบําบัดเห็นควรท่ีจะลดความถ่ีของการใชยาลง ใหยาท่ีเปนระยะหางท่ีเทาๆ กันและ
ทายสุดถาแนใจวาโรคมีแนวโนมวาหายแลวจึงหยุดยา การรักษาความเจ็บปวยแบบเฉียบพลันนี้มีหลักบริหารยา
ดังตัวอยาง เชน หากผูปวยมีอาการรุนแรงมาก อาจใหยาโฮมีโอพาธียทุก 15นาทีในชั่วโมงแรก จากนั้น
รับประทานลดลงเหลือทุก 30 นาทีในชั่วโมงท่ีสอง จากนั้นหยุดเพ่ือรอสังเกตอาการ และขยับเวลาใหยาเพ่ิม
เปนเทาตัวเรื่อยไป เชน ชั่วโมงแรกทุก 15 นาที ชั่วโมงท่ีสองทุก 30นาที ชั่วโมงท่ีสามและสี่ ทุก 60นาที เปน
ตน  ท้ังนี้หากพนชั่วโมงท่ีสองผูปวยมีอาการดีข้ึนมากกวารอยละ 50ควรขยับเวลาใหหางออกมากกวา  60นาที 
กลาวคือ ควรเวนหางออกไปอยางนอย 4-6 เทาตัวของครั้งท่ี 2 เชน ถาชั่วโมงท่ี2 ใหยาทุก 30 นาที แลวผูปวย
มีอาการดีข้ึนมากกวารอยละ 50 ครั้งถัดไปควรใหยาผูปวยอีกครั้งเม่ือเวนไปอยางนอย 2-3 ชั่วโมง เปนตน 

  5 ข้ันตอนการติดตามผล  ในการติดตามผลของการใหยาโฮมีโอพาธียวามีประสิทธิผลอยางไร
นั้นสวนใหญมีวิธีการติดตามผลแตกตางกัน กลาวคือ ถาเปนการเจ็บปวยแบบเฉียบพลัน ผูติดตามอาจใชเวลา
สังเกตการณใน 24 ชั่วโมง ซ่ึงผลท่ีไดเปนไปตามการบริหารยาท่ีกลาวขางตน อนึ่ง สิ่งท่ีพึงระวังจากการใชยาโฮ
มีโอพาธียในกรณีความเจ็บปวยแบบเฉียบพลันนี้ ฮาหเนมานนกลาวไววา ในทางปฏิบัติเปนไปไดยากมากท่ีใช
ขนาดยาไดเหมาะสมอยางยิ่ง คือ ยาท่ีมีขนาดนอยเพียงพอท่ีจะกระตุนเทานั้น  เสมือนกับการหาสามเหลี่ยม
สองรูปท่ีมาทับกันไดอยางพอดีท้ังขนาดและมุม จากการประมาณท่ีไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา ดังนั้น ในทาง
ปฏิบัติกรณีผูปวยแบบเฉียบพลันท่ีแพทยโฮมีโอพาธียอาจพบเหตุการณท่ีผูปวยมีอาการเดิมแยลงเล็กนอย
หลังจากรับประทานยาเขาไปในชั่วโมงแรก ในทางโฮมีโอพาธียเรียกอาการท่ีเกิดนี้วา Homeopathic 
aggravation ซ่ึงเปนสัญญาณบอกท่ีดีวายาท่ีใหไปนั้นเปนยาท่ีถูกตอง เปนสัญญาณท่ีแสดงวายาท่ีใหไปนั้นได
ออกฤทธิ์เหนือกวา และทับซอนความเจ็บปวยตามธรรมชาตินั้นแลว ในกรณีความเจ็บปวยแบบเฉียบพลัน
หลังจากเกิดเหตุการณนี้ไป จะเห็นวาผูปวยจะมีอาการดีข้ึนตามลําดับ สวนการประเมินผลความเจ็บปวยแบบ
เรื้อรังนั้นการติดตามผลจะใชเวลาในการติดตามหลัง 24 ชั่วโมงไปแลว ซ่ึงอาจใชเวลาหลายวัน หรือเปนเดือน 
ข้ึนอยูกับดุลพินิจของแพทยท่ีใหการรักษาในการติดตามผลผูปวย 
  

 การประยุกตใชโฮมีโอพาธียในผูปวยโรคไตเรื้อรัง 

  เนื่องจากขอจํากัดของผูปวยไตเรื้อรังในเรื่องสารตางๆท่ีจะเขาไปในรางกายของผูปวยนั้นตอง

ระมัดระวังและเขมงวดอยางมากเพ่ือปองกันไมใหไตของผูปวยตองทํางานหนักเพ่ือกรองของเสียตางๆ ออกมา 

ดังนั้น การจะบําบัดดูแลผูปวยไตเรื้อรังจึงตองหาแนวทางท่ีจะไมใหผูปวยเหลานี้ตองไดรับสารเคมีเพ่ิมเขาไปใน

รางกายเพ่ือซํ้าเติมความเจ็บปวยท่ีเปนอยู ดังนั้นแนวทางการใชการแพทยโฮมีโอพาธียจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ี

นํามาเปนแนวทางในการดูแลผูปวยไตเรื้อรังนี้ได เพราะมีความปลอดภัยสูง สําหรับโฮมีโอพาธียใชบําบัดใน

ผูปวยโรคไตเรื้อรังในหนังสือเลมนี้ผูท่ีคิดคนโฮมีโอพาธีย คือ ศาสตราจารยนายแพทยอมร เปรมกมล แพทย

และแพทยโฮมีโอพาธีย ซ่ึงเคยนําไปใชกับผูปวยโรคไตแลวไดผลเชิงประจักษชวยใหคาการทํางานของไตดีข้ึน 

อีกท้ังชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได โดยจะมีโฮมีโอพาธีย 3 ชนิด ดวยกัน คือ 1) CKDMHT ท่ีใชสําหรับถอน

พิษจากการไดรับผงชูรส 2) CBZA ใชสําหรับถอนพิษของสารกันบูด 3) RJHT ใชสําหรับถอนพิษฟอรมาลีนและ

ยากําจัดศัตรูพืช ท้ังนี้การใชโฮมีโอพาธียจะใหผลดีตองมีการควบคุมเรื่องอาหารโดยหลีกเลี่ยงอาหารท่ีใสสาร

ปรุงแตงรสชาติอาหารทุกชนิด เชน ผงชูรส อาหารท่ีสงสัยวามีสารกันบูด อาหารท่ีสงสัยวามีการใชฟอรมาลีน
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และยากําจัดศัตรูพืช ซ่ึงผลในการบําบัดจะไดผลท่ีดีมาก อีกท้ังแนะนําการเคาะไตท่ีอยูดานหลังวามีความ

ผิดปกติเกิดข้ึนหรือไมโดยถารูสึกเจ็บมากขางใดขางหนึ่งหรือท้ังสองขางใหหยดยาท้ัง 3 ชนิดนี้  ชนิดละ 1-2 

หยดใตลิ้น  1 ครั้งแลวสังเกตอาการใน 10-15 นาที หรือภายใน 1 วัน จะพบวา อาการปวดดานหลังตรง

ตําแหนงท่ีเคาะไตจะทุเลาอาการเจ็บและอาการบางอยางท่ีเคยเปน เชน ปวดศีรษะไมทราบสาเหตุ มึนงง  จุก

แนนทองไมมีสาเหตุ ปวดเม่ือยตามรางกาย อาการตางๆนี้จะทุเลาหรือหายไปไดเองเลย ท้ังนี้จึงนําวิธีดังกลาว

ไปทําการศึกษาและพัฒนาเปนรูปแบบการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีสมัครเขารวม

การศึกษาดวยการใชโฮมีโฮพาธียรวมกับการหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีสารปรุงแตงรสชาติอาหาร ไดแก ผงชูรส ผง

ปรุงรสทุกชนิด อาหารท่ีนาจะมีสารกันบูด อาหารท่ีนาจะมีการใชฟอรมาลีน อาหารท่ีนาจะมีการปนเปอนยา

กําจัดศัตรูพืช โดยใหผูปวยท่ีแพทยวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังระยะ 2 3 4 5 รวมถึง ระยะท่ีมีการฟอกเลือด

ดวยเครื่องไตเทียม ท่ีสมัครใจจะบําบัดดวยวิธีนี้ โดย 

ใหรับประทานยาดังนี้  

 ครั้งท่ี 1 นํายาขวดท่ี 1 หรือ ขวดท่ี 2 หรือ ขวดท่ี 3 ขวดใดก็ได มากระแทกยาประมาณ 5 ครั้ง กอน

หยดใสปาก โดยหยดในปากชนิดละ  1-2 หยด หลังอาหารเย็น หรือกอนนอน  โดยหยดยาแตละชนิดหางกัน

ประมาณ  ½ ชั่วโมง  (ยามี 3 ชนิด) ติดตอกัน 3 วัน   

 ****  การหยดยาตองใหปากวางจากการรับประทานอาหาร การดื่มชา กาแฟ การแปรงฟน  15-30  นาที  

 ครั้งท่ี 2   ปฏิบัติตามครั้งท่ี 1  โดยหางจากครั้งท่ี 1เปนเวลา 2 สัปดาห  โดยหยดยาในปากชนิดละ  1-

2 หยด หลังอาหารเย็น หรือกอนนอน  โดยหยดยาแตละชนิดหางกันประมาณ  ½ ชั่วโมง  (ยามี 3 ชนิด) 

ติดตอกัน 3 วัน  โดยถาลืมหยดยาในเวลาหลังอาหารเย็นหรือเวลากอนนอนใหหยดยาในตอนเชาและวันนั้นไม

ตองหยดยา 

 ท้ังนี้ควรมีการประเมินผลทางหองปฏิบัติการโดยวัดคาการทํางานของไตเพ่ือใหทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงการบําบัดวาเปนอยางไร และควรมีแบบบันทึกการรับประทานอาหารและการดํารงชีวิตใน

ประจําวันดวยเพ่ือเปนการกระตุนเตือนการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองดวย 
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บทท่ี 2  

การนําไปใชของรูปแบบการดูแลผูปวยโรคไตดวยการแพทยผสมผสานและการแพทย

ทางเลือก : กรณีโฮมีโอพาธีย 

 
 รูปแบบการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังดวยการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือก : กรณีโฮมีโอ

พาธียเปนรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถนําไปใชในการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังได ดวยเพราะวาการแพทยรูปแบบนี้มี

ความปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับผูปวยโรค

ไต ซ่ึงตองพิจารณาเปนพิเศษเพ่ือปองกันไตไมใหไตเสื่อมไปจากเดิมเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากยา สารเคมี หรือ

แมแตอาหารท่ีรับประทานซ่ึงตองควบคุมและเขมงวดในการรับประทานเขาไปในรางกาย โฮมีโอพาธียถือวามี

ความปลอดภัยท้ังนี้การนํารูปแบบการดูแลผูปวยโรคไตนี้ไปใชแนะนําใหเครงครัดเรื่องอาหารท่ีรับประทาน

นอกเหนือจากอาหารท่ีควรบริโภคในผูปวยโรคไตแลวยังเนนย้ําใหหลีกเลี่ยงอาหารท่ีใสสารปรุงแตงรสชาติ

อาหารทุกชนิด เชน ผงชูรส อาหารท่ีสงสัยวามีสารกันบูด อาหารท่ีสงสัยวามีการใชฟอรมาลีนและยากําจัด

ศัตรูพืช ซ่ึงมักพบในอาหารท่ีไมไดปรุงรับประทานเอง ดังนั้น การทําอาหารรับประทานเองและใชผักสดพ้ืนบาน 

(ถาปลูกเองไดจะดี) นํามาประกอบอาหารจะชวยใหการทํางานของไตดีข้ึน โดยแนวทางดําเนินการรูปแบบ

พิจารณา 3 องคประกอบท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 1.การพิจารณาผูปวย 

  1. เลือกผูปวยไตเรื้อรังท่ีสมัครใจเขารวมการบําบัด ทําการเซ็นในใบยินยอมดวยความสมัครใจ

ซ่ึงการรักษานั้นใชผสมผสานการดูแลกับแพทยแผนปจจุบัน โดยพิจารณาผูปวยท่ีแพทยวินิจฉัยวาเปน ไตระยะ 

2 3 4เปนหลัก สําหรับผูปวยท่ีไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมใหพิจารณาเปนรายๆ เฉพาะกรณีถา

ผูปวยเต็มใจเขารับการบําบัด  

  2. ผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็งไมควรใชโฮมีโอพาธียชนิดท่ีใชสําหรับผูปวยโรคไตนี้ 

  3. .ใหมีการบันทึกการรับประทานอาหารของตนเองทุกวัน โดยกระตุนเตือนตนเองวาอาหารท่ี

ควรหลีกเลี่ยงท่ีสําคัญนอกเหนือจากอาหารท่ีควรรับประทานในผูปวยโรคไตแลว คือ อาหารท่ีใสสารปรุงแตง

รสชาติอาหารทุกชนิด เชน ผงชูรส สารปรุงแตงรสชาติอาหาร อาหารท่ีสงสัยวามีสารกันบูด อาหารท่ีสงสัยวามี

การใชฟอรมาลีนและยากําจัดศัตรูพืช  

  4. ผูปวยรับประทานโฮมีโอพาธียซ่ึงมี 3 ชนิด   ไดแก 1) CKDMHT ท่ีใชสําหรับถอนพิษจาก

การไดรับผงชูรส 2) CBZA ใชสําหรับถอนพิษของสารกันบูด 3) RJHT ใชสําหรับถอนพิษฟอรมาลีนและยา

กําจัดศัตรูพืช       5. ใชระยะเวลารับประทาน เปนเวลา 4 สัปดาห  

  6. โดยผูปวยท่ีใชโฮมีโอพาธียใหปฏิบัติดังนี้  

   ครั้งท่ี 1 กระแทกยาแตละชนิดประมาณ 5 ครั้ง กอนหยดใสปาก โดยหยดในปากชนิดละ 1-2 

หยด หลังอาหารเย็น หรือกอนนอน  โดยหยดยาแตละชนิดหางกันประมาณ  ½ ชั่วโมง  (ยามี 3 ชนิด) ติดตอกัน 3 วัน   
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   ครั้งท่ี 2   ปฏิบัติตามครั้งท่ี 1 โดยหางจากครั้งท่ี 1  เปนเวลา 2 สัปดาห  โดยหยดยาในปาก

ชนิดละ  1-2 หยด หลังอาหารเย็น หรือกอนนอน  โดยหยดยาแตละชนิดหางกันประมาณ  ½ ชั่วโมง  (ยามี 3 ชนิด) 

ติดตอกัน 3 วัน การหยดยาตองใหปากวางจากการรับประทานอาหาร การดื่มชา กาแฟ การแปรงฟน  15-30 นาที 

หมายเหตุ ถาลืมหยดยาในเวลาหลังอาหารเย็นหรือเวลากอนนอนใหหยดยาในตอนเชาและวันนั้นไมตองหยดยา 

   โดยใหลงบันทึกไวดังนี้ 

   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 (ลงวัน/เดือน/ป ท่ีหยดยา)   ............................................................................. 

    วันท่ี 2 (ลงวัน/เดือน/ป ท่ีหยดยา)   ............................................................................ 

    วันท่ี 3 (ลงวัน/เดือน/ป ท่ีหยดยา)   ........................................................................... 

  เวน 2 อาทิตย 

   ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 (ลงวัน/เดือน/ป ท่ีหยดยา)     ............................................................................. 

    วันท่ี 2 (ลงวัน/เดือน/ป ท่ีหยดยา)    ............................................................................. 

    วันท่ี 3 (ลงวนั/เดือน/ป ท่ีหยดยา)   ........................................................................... 

  7. เม่ือรับประทานโฮมีโอพาธียใหผูปวยสังเกตอาการตนเอง ถามีอาการผิดปกติหรืออาการท่ี

เกิดข้ึนแปลกๆ ไมเคยเกิดข้ึนกับตนเองมากอนท่ีสงสัยวานาจะมาจากการใชโฮมีโอพาธีย ใหแจงเจาหนาท่ี

สาธารณสุขท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ 

 

 2. การพิจารณาผูใหการบําบัด 

  1. ผูบําบัดตองมีความรูเปนอยางดีหรือผานการอบรมโฮมีโอพาธีย อีกท้ังความรูของการดูแล

ผูปวยโรคไต 

  2. ผูบําบัดท่ีตองการศึกษาการใชโฮมีโอพาธียกับผูปวยโรคโรคไตอยางเปนระบบควรมีการ

ประเมินผลตรวจทางหองปฏิบัติการของคาการทํางานของไต การทําแบบบันทึกเก็บขอมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห

และพัฒนาการใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

  3. องคกร 

  1. ใหการสนับสนุนแนวทางการบําบัดดวยศาสตรการแพทยทางเลือก ซ่ึงวัตถุประสงคหลัก

ของการแพทยทางเลือก คือ การไมตองใชยาหรือสารเคมี หรือไมตองใชวิธีการทางการแพทยท่ีซับซอน  

  2. สนับสนุนบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยแบบผสมผสาน 

  3. สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน เปนแหลงใหจัดอบรมความรู จัดทําคูมือสุขภาพ 

  4. สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ใหชุมชนไดรวมคิด รวมตัดสินใจและการแกไขปญหา 
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แบบบันทึกขอมูลผูปวยไตเรื้อรัง 

รูปแบบการดูแลผูปวยไตเรื้อรังดวยการแพทยผสมผสาน : โฮมีโอพาธีย 

ขอมูลท่ัวไป ข่ือ-สกุล.................................................... เบอรโทรศัพท

..................................................................... 

 
วัน/เดือน/ป เกิด   ............................ 
 

1. อายุ                                               _ _ _ ป  _ _ เดือน 
2. เพศ                                                (0) ชาย      (1) หญิง   
3. น้ําหนัก (ณ วันท่ีเริ่มตน)                          _ _ _ กิโลกรัม 
4. สวนสูง                                             _ _ _ เซนติเมตร 
5. BMI                                                ……………….กิโลกรัม/เมตร2      
6. Vital sign           BP……………..mmHg    P…………………./min    RR……………………/min  
7. การศึกษา             (0)  ไมไดเรียนหนังสือ    (1)  ประถม         (2) มัธยมตน      (3) มัธยมปลาย      
     (4) อนุปริญญา       (5) ปริญญาตรี             (6)  สูงกวาปริญญาตรี        
8. สถานภาพสมรส         (0) โสด       (1) สมรส      (2) อยูดวยกันไมไดจดทะเบียนสมรส 
     (3)    หมาย              (4) แยกกันอยู 
9. สิทธิการรักษา 
        (0) บัตรทอง 30 บาท            (1) ประกันสังคม                    (2) เบิกตนสังกัด (กรมบัญชีกลาง) 
        (3) เงินสด                         (4) อ่ืน ๆ ............................. 
10. ประวัติโรคประจําตัว ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

(0) เบาหวาน                                      ระยะเวลาท่ีเปน....................ป                    
(1) ไขมันในเลือดสูง                              ระยะเวลาท่ีเปน ...................ป                    
(2) ความดันโลหิตสูง                             ระยะเวลาท่ีเปน ....................ป                    
(3) ระบบเลือดและหัวใจ                         ระยะเวลาท่ีเปน....................ป                                                                                           
(4) ระบบทางเดินอาหาร                         ระยะเวลาท่ีเปน ..................ป     
(5) ระบบทางเดินหายใจ                         ระยะเวลาท่ีเปน ..................ป  
(6) ระบบกระดูกและขอ เชน ขอเสื่อม รูมาตอยด เกาต          ระยะเวลาท่ีเปน ..................ป  
 (7) อ่ืนๆ............................                      ระยะเวลาท่ีเปน ..................ป                                                                                                               

      11.  ระยะของโรคไตเรือ้รัง 
            (0) ระยะท่ี 1 eGFR ………………………………………….. mL/min/1.73 m2 
            (1) ระยะท่ี 2 eGFR …………………………………………..  mL/min/1.73 m2 
            (2) ระยะท่ี 3 eGFR …………………………………………..  mL/min/1.73 m2 
      12.  ประวัติการสูบบุหรี่  (0) ไมเคยสูบ    (1) เคย ปจจุบันเลิกแลว     (2) ปจจุบันยังสูบอยู.......................ป 
      13. ประวัติการดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล  (0) ไมเคยดื่ม  (1) เคย ปจจุบันเลิกแลว  
          (2) ปจจุบันยังดื่มยู...............ป 
      14.  ประวัติการแพยา...............................................................................................  
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      15. รายการยา อาหารเสริม สมุนไพร ท่ีไดรับในปจจุบัน 
วันเดือนปท่ี

ใชยา 
ช่ือยา ความแรง/

ขนาดยา
(มิลลิกรัม) 

วิธีใชยา 
(ฉีด กิน 
ทา เหน็บ 

ฯลฯ  

จํานวน 
(เม็ด) 

หมายเหตุ 
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คําแนะนําความรูการใชการแพทยผสมผสาน : กรณีการใชโฮมีโอพาธียบําบัดโรคไตเร้ือรัง 

 

การแพทยโฮมีโอพาธีย   

 คือ ศาสตรการแพทยทางเลือกรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับความนิยมและถูกนํามาใชมากท่ีสุดติด

อันดับ ๑ใน ๕ ของสาขาการแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ัวโลก การบําบัดผูปวยโดยใชสารท่ีกอใหเกิด

อาการของโรคนั้น ๆ ในคนปกติมารักษาอาการในคนท่ีปวย ตรงกับสุภาษิตไทย ท่ีวา “หนามยอก 

ตองเอาหนามบง” โดยสารท่ีนํามาใชในการบําบัดไดแก   พืช สัตว แรธาตุ สารอินทรีย  สารอนิ

นทรีย เชื้อโรค และสารคัดหล่ังจากส่ิงมีชีวิต ซึ่งสารสวนใหญมีความเปนพิษ การนํามาทําเปนยาโฮ

มีโอพาธีย จึงตองทําละลายและเจือจางตามหลักเภสัชวิทยาทางการแพทยโฮมีโอพาธีย เพื่อใหเกิด

ความปลอดภัย  

ประวัติความเปนมา 

 ผูคิดคนศาสตรการแพทยโฮมีโอพาธีย คือ นายแพทยแซมมวล คริสเตียน ฮาหเนมานน 

ชาวเยอรมัน (ค.ศ. ๑๗๕๕-๑๘๔๓) การแพทยรูปแบบนี้ไดรับความนิยมเปนอยางมากและเผยแพร

ไปยังประเทศตางๆ ท่ัวท้ังในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย ปจจุบันมีผูนิยมใชการบําบัด

รูปแบบนี้ไมนอยกวา ๓ ลานคนท่ัวโลก มีชนิดของสมุนไพรท่ีนํามาใชในทางโฮมีโอพาธียไมนอยกวา 

๖,ooo ชนิด และโฮมีโอพาธียไดรับการรับรองอยางเปนทางการในระบบสุขภาพแหงชาติท้ังส้ินใน 

๑๖ ประเทศท่ัวโลก  

ยาโฮมีโอพาธียในผูปวยไตเร้ือรัง 

 เนื่องจากยาโฮมีโอพาธียเปนยาท่ีมีการทําละลายและเจือจางอยางมากในกรรมวิธีของโฮมี

โอพาธีย  ท่ีไมสามารถหาปริมาณสารใดๆในตัวยานี้ไดแตมีความเชื่อในหลักของศาสตรโฮมีโอพาธีย

วามีประสิทธิภาพในการบําบัดโรคไดโดยอยูในรูปของพลังงานและมีความปลอดภัย การนํามาใชใน

ผูปวยไตเร้ือรังจึงอนุมานไดวานาจะมีความปลอดภัยเชนกัน 

วิธีการใชยา 

 คร้ังที่ ๑ กระแทกยาแตละชนิดประมาณ 5 คร้ัง กอนหยดใสปาก โดยหยดในปากชนิดละ  

๑-๒ หยด หลังอาหารเย็น หรือกอนนอน  โดยหยดยาแตละชนิดหางกันประมาณ  ½ ชั่วโมง  (ยามี 

๓ ชนิด) ติดตอกัน 3 วัน   

 คร้ังที่ ๒   ปฏิบัติตามคร้ังท่ี ๑ โดยหางจากคร้ังท่ี ๑ เปนเวลา ๒ สัปดาห  โดยหยดยาใน

ปากชนิดละ  ๑-๒ หยด หลังอาหารเย็น หรือกอนนอน  โดยหยดยาแตละชนิดหางกันประมาณ  ½ 

ชั่วโมง  (ยามี ๓ ชนิด) ติดตอกัน 3 วัน  ****  การหยดยาตองใหปากวางจากการรับประทาน

อาหาร การดื่มชา กาแฟ การแปรงฟน  ๑๕-๓๐ นาที  
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หมายเหตุ ถาลืมหยดยาในเวลาหลังอาหารเย็นหรือเวลากอนนอนใหหยดยาในตอนเชาและวัน

นั้นไมตองหยดยา 

 

การเก็บยา 

 ๑.เก็บในภาชนะบรรจุเดิมท่ีบรรจุมา ปดฝาใหสนิท และเก็บใหพนจากมือเด็ก 

 ๒. เก็บยาใหหางจากเคร่ืองใชประเภทอิเล็กทรอนกิสทุกชนดิ 

 ๓. เก็บในอุณหภูมิหอง ไมแชในตูเย็น 

 

วิธีใชยาโฮมีโอพาธีย 

วิธีการใชยา 

 คร้ังที่ 1 กระแทกยาแตละชนิดประมาณ 5 คร้ัง กอนหยดใสปาก โดยหยดในปากชนิดละ 1-2 หยด 

หลังอาหารเย็น หรือกอนนอน  โดยหยดยาแตละชนิดหางกันประมาณ  ½ ชั่วโมง  (ยามี 3 ชนิด) ติดตอกัน 3 

วัน   

 คร้ังที่ 2   ปฏิบัติตามคร้ังท่ี 1 โดยหางจากคร้ังท่ี 1 เปนเวลา 2 สัปดาห  โดยหยดยาในปากชนิด

ละ  1-2 หยด หลังอาหารเย็น หรือกอนนอน  โดยหยดยาแตละชนิดหางกันประมาณ  ½ ชั่วโมง  (ยามี 3 

ชนิด) ติดตอกัน 3 วัน การหยดยาตองใหปากวางจากการรับประทานอาหาร การดื่มชา กาแฟ การแปรง

ฟน  15-30 นาที 

หมายเหตุ ถาลืมหยดยาในเวลาหลังอาหารเย็นหรือเวลากอนนอนใหหยดยาในตอนเชาและวันนั้นไมตอง

หยดยา 

คร้ังที่ 1  วันที่ 1 (ลงวัน/เดือน/ป ที่กิน)   ............................................................................. 

  วันที่ 2 (ลงวัน/เดือน/ป ที่กิน)   ............................................................................ 

  วันที่ 3 (ลงวัน/เดือน/ป ที่กิน)   ........................................................................... 

เวน 2 อาทิตย 

คร้ังที่ 2  วันที่ 1 (ลงวัน/เดือน/ป ที่กิน)     ............................................................................. 

  วันที่ 2 (ลงวัน/เดือน/ป ที่กิน)    ............................................................................. 

  วันที่ 3 (ลงวัน/เดือน/ป ที่กิน)   ............................................................................... 
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ใบยินยอมดวยความสมัครใจ 

โครงการศึกษา เรื่อง รูปแบบการดูแลผูปวยไตเรื้อรังดวยการแพทยผสมผสาน : กรณีโฮมีโอพาธีย  

วันท่ีใหคํายินยอม   วันท่ี……………………เดือน………………………พ.ศ.…………………….. 

กอนท่ีจะลงนามในใบยินยอมใหทําการศึกษานี้ ขาพเจาไดรับการอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงคของ

การศึกษา วิธีการศึกษา อันตรายหรืออาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการศึกษา รวมท้ังประโยชนท่ีไดรับอยางละเอียด

และมีความเขาใจดีแลว 

ผูศึกษาจะตอบคําถามตางๆ ท่ีขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบังซอนเรน จนขาพเจาพอใจ 

ขาพเจามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเขารวมในโครงการนี้เม่ือใดก็ได และขาพเจาเขารวมโครงการนี้ดวย

ความสมัครใจ และการบอกเลิกการเขารวมการศึกษานี้ จะไมมีผลตอการรักษาโรคท่ีขาพเจาไดรับตอไป 

ผูศึกษาจะเก็บขอมูลเฉพาะท่ีเก่ียวกับขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยไดเฉพาะสรุปผลการศึกษา

หรือการเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนและกํากับดูแลการศึกษาเทานั้น 

หากขาพเจามีขอของใจหรือขอสงสัยเก่ียวกับข้ันตอนของการศึกษา ขาพเจาสามารถติดตอเก่ียวของ

ดังนี้ คือ 1) นางศิริชดา เปลงพานิช กองการแพทยทางเลือก หมายเลขโทรศัพท 096 7261166 

2) เภสัชกรหญิง พิมพรรณ ลาภเจริญ หมายเลขโทรศัพท 0865705286  ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเต็ม

ใจ 

ลงนาม……………………………………………………………………………..ผูยินยอม 

ลงนาม……………………………………………………………………………..ผูศึกษาโครงการ 

ลงนาม……………………………………………………………………………..พยาน 

ลงนาม……………………………………………………………………………..พยาน 

ขาพเจาไมสามารถอานหนังสือได แตผูศึกษาในโครงการไดอานขอความใบยินยอมนี้ใหขาพเจาฟงจน

จบเขาใจดีแลวขาพเจาจึงไดลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ 

ลงนาม……………………………………………………………………………..ผูยินยอม 

ลงนาม……………………………………………………………………………..ผูศึกษาโครงการ 

ลงนาม……………………………………………………………………………..พยาน 

ลงนาม…………………………………………………………………………….พยาน 
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บันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ช่ือ-สกุล………………………………………………………อายุ……………..น้ําหนัก………..กก.......สวนสูง………… ดัชนีมวลกาย.......................................... 
รายการ 
***จําเปนตองตรวจ 

คาเดิม 
ท่ีเคยตรวจ  
วันท่ี............................ 
 

(Pre-test) 
ผลการตรวจคร้ังท่ี 1 
วันท่ี…………………. 

  

ผลการตรวจคร้ังท่ี 2 
วันท่ี…………………. 

การตรวจคร้ังท่ี 3 
วันท่ี……………............... 

หมายเหตุ 

BP (mmHg)      
Pulse (/min)      
RR (/min)      
FBS      
**Uric acid      
Cholesterol      
Triglyceride      
HDLC      
LDL      
**Scr (mg/dL)      
BUN (mg/dl)      
eGFR      
SGOT (U/L)      
SGPT (U/L)      
Hb (g/dL)      
Hct (%)      
WBC (103/UL)      
PLT (103/UL)      
UA Protein      
UA Creatinine      
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