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บทความวิชาการ
บทบาทพยาบาลไตเทียมกับการป้องกันและการจัดการภาวะน�้ำเกิน
ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Hemodialysis Nurses’ Role in Prevention and
Management Volume Overload in End Stage of Renal
Failure Patient on Receiving Hemodialysis
ชัชวาล วงค์สารี, พว., พย.ม. (Chutchavarn Wongsaree, RN., B.N.S., M.N.S.)
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จ�ำเป็น
ต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ งโดยการฟอกเลือด 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ซึง่ ปัจจุบนั พบว่าจ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษารูปแบบนีม้ จี ำ� นวนเพิม่ มากขึน้ และภาวะน�ำ้ เกินเป็นภาวะแทรกซ้อนหลัก
ทีพ่ บในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีน้ อกจากจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่สขุ สบายแล้ว ยังเป็นสาเหตุให้โรคอืน่ แสดงอาการ
แทรกซ้อนทีร่ นุ แรงตามมา ในรายทีม่ ภี าวะน�้ำเกินอย่างเฉียบพลันจะท�ำให้เกิดการเสียชีวติ อย่าง
รวดเร็วจากโรคหัวใจก�ำเริบที่รุนแรง ซึ่งบางครั้งสาเหตุของการเกิดภาวะน�้ำเกินสามารถป้องกัน
และจัดการได้ พยาบาลไตเทียมในฐานะบุคลากรทีด่ แู ลหลักในการป้องกันรักษาและให้การบ�ำบัด
ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับภาวะดังกล่าว มี 3 บทบาทที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1) บทบาทการป้องกัน
การเกิดภาวะน�ำ้ เกิน โดยการสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยมีความสามารถในการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมน�ำ้
และการให้ ค� ำ แนะน� ำ และให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ ควบคุ ม น�้ ำ
2) บทบาทการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการฟอกเลือดปกติ โดยการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ าฟอกเลือดตามปกติ
ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเริม่ มารอรับการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม ขณะฟอกเลือดและหลังการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งมีความส�ำคัญมากที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการฟอกเลือดขจัด
ของเสียและดึงน�้ ำส่วนเกินออก 3) บทบาทการจัดการภาวะน�้ ำเกินกรณีฉุ กเฉินเร่งด่วน
เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะน�้ำเกินที่แสดงอาการหอบเหนื่อยฉุกเฉินนอกเวลาท�ำการปกติของคลินิก
ไตเทียม หากผู้ป่วยมาพบแพทย์และแพทย์สั่งการรักษาผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดอย่างเร่งด่วน
* อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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เพื่อลดอาการหรือช่วยชีวิตผู้ป่วย พยาบาลไตเทียมต้องแสดงบทบาทกึ่งอิสระตามการประเมิน
สภาพผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน เริ่มฟอกเลือดโดยการดึงน�้ำส่วนเกินออกอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือ
ลดอาการไม่สุขสบายผู้ป่วยที่สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์
ค�ำส�ำคัญ: บทบาทพยาบาลไตเทียม ภาวะน�้ำเกิน ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
Abstract
End stage renal disease patients, on receiving hemodialysis need hemodialysis
continuing treatment 2-3 times /week. Currently, the numbers of these patients
are rapidly increasing and volume overload is a major complication. The volume
overload contributes patient discomfort and induces other disease symptoms
and complications. Some patients with persistent acute volume overload had a
sudden death from severe heart attack, with is a preventable and manageable
cause of death. Hemodialysis nurses are a key person to prevent and provide
vital role in caring of those patients. Hemodialysis nurses have three important
roles. First, prevention in exceed volume overload role by encouraging the patient
to do self-care of volume control and educating them for a healthy. Second,
role of hemodialysis care in normal cases by mean assessment and monitoring
of the patients in pre-hemodialysis, inter-hemodialysis and post-hemodialysis in
order to help patients receiving dialysis appropriately. Third, management role
in emergency patients with severe dyspnea caused by volume at the over load
over time hemodialysis clinics. Whenever the overload conditions comes to the
hospital and physician treatsing them with hemodialysis immediately for urgently
reduce symptoms or rescue the nurses must perform their semi-independent
roles to evaluate the present conditions starting from assessment unit hemodialysis
to reduce patients discomfort and provide nursing care comply with the physician
treatment plans.
Keywords: Hemodialysis nurses’ roles, overload, end stage of renal failure patient
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โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stage
renal disease) เป็นโรคทีเ่ กิดจาการสูญเสียหน้าที่
ของไตไปอย่างช้าๆ และด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดการสูญเสียหน้าทีอ่ ย่างถาวรของไตทัง้ สองข้าง
โดยมีหลักฐานการตรวจการท� ำงานของไตว่ามี
พยาธิสภาพที่ไต โดย Glomerular Filtration
Rate (GFR) น้อยกว่า 15 มิลลิลิตร/ นาที /
1.73 ตารางเมตร โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กรวยไตและหน่วยไต
อักเสบเรือ้ รัง โรคหลอดเลือดทีเ่ กิดจากหลอดเลือด
ไปเลี้ยงไตตีบแคบ การติดเชื้อ ความผิดปกติของ
หลอดเลือดฝอยที่ไต เป็นต้น (ทวี, 2550)
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเป็นปัญหาทาง
ด้านสาธารณสุขที่ส�ำคัญทั่วโลก ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังสะสม 8 ล้านคน
โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 10,000 คน
คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 20.27 ต่อปีและ
มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี และในจ�ำนวน
นีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีต่ อ้ งบ�ำบัด
ทดแทนไตจ�ำนวน 40,000 คน แบ่งเป็นรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 30,000 คน
(สุพฒ
ั น์และประเสริฐ , 2551; ธัญญารัตน์, 2555)
พยาธิสภาพของโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายท�ำให้
ร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกได้ จึงเกิดการ
ของเสียคั่งและภาวะน�้ำเกินตามมาและส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆกับร่างกาย อาทิ เช่น
ความดันโลหิตสูง ตัวบวม หายใจล�ำบาก คลื่นไส้
อาเจียน เบื่ออาหาร จนกระทั่งเกิดภาวะของเสีย
คั่ ง อย่ า งรุ น แรง ผู ้ ป ่ ว ยจะซึ ม สั บ สน ชั ก และ
หมดสติตามมาได้ (ชัชวาล, 2558a) ภาวะน�้ำเกิน

จึงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญในการเหนี่ยวน�ำ
ให้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นอื่ น ตามมาและยั ง
เป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารับการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถี่ขึ้นกว่าแผนการ
รักษาที่ควรจะเป็น
ภาวะน�้ำเกิน หมายถึง ภาวะที่ร่างกาย
มี ป ริ ม าตรน�้ ำ นอกเซลล์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
เป็นผลมาจากการได้รับน�้ำหรือโซเดียมมากกว่า
ปกติ ท�ำให้มปี ริมาณโซเดียมในร่างกายเพิม่ มากขึน้
จนท�ำให้ความสามารถในการควบคุมสมดุลน�้ ำ
ของไตและฮอร์โมนบกพร่อง การเพิ่มขึ้นของน�้ำ
นอกเซลล์มากขึ้นท�ำให้หัวใจท�ำงานหนักจนท�ำให้
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ
ท�ำงานผิดปกติ (พัสมณฑ์, 2550; Mathers, 2007)
หรือภาวะทีน่ ำ�้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่า 1 กิโลกรัม
ต่อวันตามทีส่ มาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก�ำหนด
(สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2557)
จากประสบการณ์ทำ� งานในคลินกิ ไตเทียม
ของผูเ้ ขียนพบผูป้ ว่ ยกลุม่ นีม้ ภี าวะน�ำ้ เกินรายเดือน
มากกว่าร้อยละ 53.33 (จากจ�ำนวนการฟอกเลือด
2200-2500 ครั้ง/เดือน; ข้อมูลจากโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง) โดยความถี่ในการมารับบริการ
การฟอกเลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ที่ 2-4 ครั้ง/
สัปดาห์ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีภาวะแทรกซ้อน เช่น
ความดันโลหิตต�ำ่ ตะคริว หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ
ฟอกเลือดไม่ครบ 4 ชั่วโมงจากภาวะแทรกซ้อน
ท�ำให้เกิดการฟอกเลือดทีไ่ ม่เพียงพอตามมา ส่งผลให้
สุขภาพทางกายทรุดโทรมเร็วกว่าผูป้ ว่ ยโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่มีภาวะน�้ำเกิน (ชัชวาล,
2557)
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ลั ก ษณะเฉพาะของอาการและอาการ
แสดงของผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะน�ำ้ เกิน มีดงั นี้ น�ำ้ หนักตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอาการบวมเฉพาะที่หรือ
บวมทัว่ ตัว บวมกดบุม๋ ท้องมาน ความดันโลหิตสูง
ชีพจรเบาเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจล�ำบาก
มีอาการของน�้ำในเซลล์สมองมาก ได้แก่ นอนไม่
หลับ ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง ซึม ชัก
ม่านตาขยาย ถ้าภาวะน�ำ้ เกินรุนแรงมากขึน้ ผูป้ ว่ ย
จะมีอาการซึมไม่รู้สึกตัว รีเฟล็กไวขึ้น หายใจ
ล�ำบาก เหนื่อยหอบ มีปัสสาวะออกน้อย หลอด
เลือดด�ำที่คอโป่งพอง (neck vein engorged)
หากวัดความดันหลอดเลือดส่วนกลาง (central
venous pressure) พบว่าสูงขึ้นมากกว่า 10
เซนติเมตรน�ำ้ แต่ปริมาตรเลือดทีอ่ อกจากหัวใจใน
หนึ่งนาทีลดลง (cardiac output) หัวใจเต้นผิด
จั ง หวะและหยุ ด หายใจได้ (Chramney,
2007;ชัชวาล, 2557) ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องท�ำการ
รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่าง
ต่อเนือ่ ง พยาบาลไตเทียมจึงเป็นบุคคลทีใ่ กล้ชดิ รู้
และเข้าใจสภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่าบุคลากรสุขภาพอื่น
บทบาทพยาบาลไตเทียมในการจัดการ
ภาวะน�้ำเกินเป็นการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านภาวะสุขภาพทีส่ ำ� คัญ
ของผู ้ ป ่ ว ย โดยที่ พ ยาบาลมี ห น้ า ที่ ป ระสาน
กิจกรรมการดูแลผูป้ ว่ ย มีการก�ำหนดเวลาทีจ่ ะให้
ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีการปฏิบัติ
การร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งในระดับหน่วยงาน และที่
ส�ำคัญผูป้ ว่ ยและญาติตอ้ งมีสว่ นรับผิดชอบในการ
ก�ำหนดเป้าหมาย และประเมินผลร่วมกัน มีการ
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เน้นให้การดูแลให้มีมาตรฐานคุณภาพ โดยผู้ป่วย
ต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกระบวนการของการ
ประเมิน การวางแผน การสนับสนุนและการป้อง
ภาวะน�้ำเกินดังกล่าวด้วย (Bachaman et. al.,
2006) บทความนี้ จึ ง ขอน� ำ เสนอบทบาทของ
พยาบาลไตเทียมในการป้องกันและการจัดการ
ภาวะน�้ ำ เกิ น ของผู ้ ป ่ ว ยโรคไตวายเรื้ อ รั ง ระยะ
สุ ด ท้ า ยที่ ฟ อกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มไว้ 3
บทบาทหลัก (ชัชวาล, 2557, 2558b) ดังนี้
1. บทบาทพยาบาลไตเที ย มในการ
ป้องกันการเกิดภาวะน�้ำเกิน ในความเจ็บป่วย
ด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งเป็นผลที่เกิด
พยาธิสภาพและการได้รับการรักษาแบบประคับ
ประคองอย่างเคร่งครัดต้องรับประทานยาและ
ฟอกไตตามแผนการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจาก
นีผ้ ปู้ ว่ ยต้องเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ โดยการให้ความร่วม
มือในการมีพฤติกรรมในการควบคุมตนเอง ในการ
จ�ำกัดปริมาณน�้ำดื่มและการรับประทานอาหาร
เฉพาะโรค เพื่ อ ให้ ป ริ ม าณน�้ ำ และเกลื อ แร่ ใ น
ร่างกายอยูใ่ นภาวะสมดุล การสนับสนุนให้มคี วาม
สามารถในการดูแลตนเองโดยการสอนความรู้ ให้
ค�ำชี้แนะ เพื่อจัดการภาวะน�้ำเกิน ซึ่งเป็นบทบาท
ที่พยาบาลไตเทียมต้องเน้นย�้ำกับผู้ป่วยทุกครั้ง
ที่มาฟอกเลือด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 1.1 การสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความ
สามารถในการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน�้ำ โดยส่ง
เสริมให้ผู้ป่วยมีการรับรู้สมรรถนะในการดูแล
ตนเองมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะช่ ว ย
สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ป ่ ว ยฝึ ก สั ง เกตตนเอง ประเมิ น
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติ
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และแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก�ำหนด
และประเมินผลหลังการปฏิบตั ิ จากการศึกษาของ
เทรย์ (Tsay, 2003) โดยใช้โปรแกรมช่วยฝึกทักษะ
ในการเพิม่ ความสามารถในการดูแลตนเอง ในการ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้
ป่วย นอกจากนี้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ ในผู้
ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาน�้ำเกิน โดยใช้วิธีการ
สนับสนุนทางด้านจิตใจในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วย
จัดการน�ำ้ โดยการใช้เทคนิคการปรับเปลีย่ นความ
คิดและพฤติกรรม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีการเปลีย่ นแปลง
ความเชื่อและพฤติกรรม สร้างความตั้งใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการน�้ำแก่ผู้ป่วย
และมีการใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา ที่จะช่วยให้
ผู ้ ป ่ ว ยสามารถตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรม (Fisher, Cairns, Amir-Ansari,
Scoble & Chalder, 2006) และการสนับสนุน
ทางสังคมควรมีการส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการให้การสนับสนุนผู้ป่วยไตเรื้อรังในเรื่อง
การควบคุ ม อาหาร การจั ด การน�้ ำ เกิ น โดยที่
ครอบครัวมีบทบาทและส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย
ในเรื่องของอาหารมีการจัดท�ำอาหารที่เหมาะสม
กับโรคและน่ารับประทานเพือ่ ช่วยเพิม่ ความอยาก
อาหารแก่ผปู้ ว่ ย ป้องกันภาวะทุพโภชนาการ ส่วน
ในเรือ่ งของการจัดการน�ำ้ เกินครอบครัวมีสว่ นช่วย
อย่างมากในการช่วยควบคุมปริมาณน�ำ้ ทีผ่ ปู้ ว่ ยดืม่
ในแต่ละวัน ช่วยตวงปริมาณน�้ำปัสสาวะในแต่ละ
วันเพือ่ ค�ำนวณปริมาณน�ำ้ ดืม่ ทีส่ ามารถดืม่ ได้ในวัน
นั้นๆ (Beanlands et al, 2005)
		
1.2 การให้ค�ำแนะน�ำและให้ความรู้
แก่ผปู้ ว่ ยเพือ่ การปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ เพือ่ ควบคุมน�ำ้

เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการจัดการตนเอง
ในการควบคุมภาวะน�้ำเกินด้วยกิจกรรมการปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิต จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ครอบครัวมีผลท�ำให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการ
จัดการตนเอง เพือ่ ควบคุมภาวะน�ำ้ เกินและจ�ำนวน
ครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย
ภาวะน�ำ้ เกินลดลง โดยการให้ความรูเ้ ป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม การสนทนากลุ่มให้สมาชิกในกลุ่ม
แสดงความคิดเห็น การดูวดี ที ศั น์เกีย่ วกับโรคและ
การดูแลตนเอง การให้คำ� ปรึกษาและให้คำ� แนะน�ำ
การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ โดยใช้ทฤษฎี
การจัดการตนเอง (Cree, 2000) ประกอบด้วย
การจัดการด้านการบริโภคอาหาร การฝึกการ
ควบคุ ม ปริ ม าณน�้ ำ ดื่ ม การจั ด การเรื่ อ งยา
การควบคุมน�้ำหนัก การออกก�ำลังกาย การงด
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ่ ว นผสมของแอลกอฮอล์
การฝึกทักษะการติดตามและการสังเกตตนเอง
การมาตรวจตามแพทย์ นั ด การฝึ ก ทั ก ษะ
การสื่อสาร การสนับสนุนด้านจิตใจ และการ
สนับสนุนทางสังคม (ทวี ศิริวงศ์, 2550) ดังนี้
			 1.2.1 การแนะน�ำให้มีการจัดการ
ตนเองด้านการบริโภคอาหาร ผู้ป่วยต้องจ�ำกัด
อาหารที่มีโซเดียม เพราะเมื่อรับประทานอาหาร
ทีม่ โี ซเดียมสูงจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดอาการกระหายน�ำ้
จึงดื่มน�้ำในปริมาณมาก ท�ำให้ความดันโลหิตสูง
เกิ ด ภาวะน�้ ำ ท่ ว มปอดและอาจเกิ ด หั ว ใจวาย
เสียชีวิตได้ ถ้าหากผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มี
โซเดียมสูงท�ำให้มีการคั่งของน�้ำ ดังนั้น ปริมาณ
ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเกลือไม่เกิน
วันละ 1 ช้อนชา หรือ น�้ำปลาได้ไม่เกินวันละ
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3 ช้อนชา ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง
ประเภท ซอส เกลือ น�้ำปลา ซีอิ้วขาว ซอสปรุงรส
ผงชูรส อาหารหมักดอง อาหารส�ำเร็จรูป เนือ้ สัตว์
ปรุงรสหรือแปรรูป อาหารกระป๋อง อาหารตาก
แห้ ง ขนมขบเคี้ ย วต่ า งๆ และอาหารอื่ น ๆที่ มี
ส่วนประกอบของผงฟูและผงชูรส (อุปถัมภ์, 2550)
			 1.2.2 การฝึกการควบคุมปริมาณ
น�้ ำ ดื่ ม ในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ยปั ส สาวะออกน้ อ ยกว่ า
400 มิลลิลติ รต่อวัน ควรได้รบั น�ำ้ ประมาณ 1 ลิตร
ต่ อ วั น หรื อ พิ จ ารณาจากปริ ม าณของปั ส สาวะ
ที่ออกมาใน 1 วันที่ผ่านมาบวกกับ 500 มิลลิลิตร
โดยปริมาณน�้ำจะรวมปริมาณน�้ำในอาหาร เช่น
น�้ำซุป น�้ำที่ใช้ดื่มควรเป็นน�้ำสะอาด ไม่ควรเป็น
น�ำ้ แร่หรือเครือ่ งดืม่ เกลือแร่ เนือ่ งจากในน�ำ้ แร่และ
เครื่องดื่มเกลือแร่ มีแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น โซเดียม
โพแทสเซียม แคลเซียม ฟอสเฟต ผสมอยู่มาก
ท�ำให้เกิดภาวะโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม
ฟอสเฟตสู ง ในร่ า งกายได้ นอกจากนี้ ผู ้ ป ่ ว ย
ควรระมัดระวังการดื่มน�้ำผลไม้ หรือผลไม้ที่มีน�้ำ
เป็นส่วนประกอบมาก ดังนั้นผู้ป่วยต้องฝึกทักษะ
การตวงปริมาณน�้ำดื่ม การตวงปัสสาวะ การชั่ง
น�้ ำ หนั ก ผู ้ป่ วยควรมีการบันทึกปริมาณน�้ำ ดื่ม
ในแต่ ล ะวั น (สมาคมโรคไตแห่ ง ประเทศไทย,
2552; Ash et al., 2006)
การฝึกการควบคุมปริมาณน�้ำดื่มท�ำได้
โดยการจั ด กิ จ กรรมรายบุ ค คลและรายกลุ ่ ม
การจัดกิจกรรมรายบุคคลโดยการสนทนากับผูป้ ว่ ย
มี ก ารประเมิ น พฤติ ก รรมของการดู แ ลตนเอง
จกคู่มือ ฝึกทักษะการพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ให้ญาติมสี ว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยร่วมกับ
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ทีมสุขภาพ จัดให้พบกับกลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างที่เป็น
ตั ว แบบที่ ดี เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ข อง
การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วย (สุภาพร, 2551)
				 1.2.3 การงดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วน
ผสมของแอลกอฮอล์ การดืม่ สุราเป็นเวลานานตับ
จะถูกท�ำลายท�ำให้เกิดแผลและการอักเสบเป็นพัง
พืดในตับ ท�ำให้เลือดทีไ่ หลผ่านตับทางหลอดเลือดด�ำ
ไหลไม่สะดวกเกิดภาวะความดันสูงในหลอดเลือดด�ำ
ของตับ กระตุน้ การสร้างสารเคมีขยายหลอดเลือด
มากเกินไปท�ำให้เส้นเลือดที่ไหลผ่านตับขยายตัว
ปริมาณเลือดในหลอดเลือดลดลงจึงไปกระตุ้น
ระบบประสาทท�ำให้มีการท�ำงานของระบบเรนิน
แองจิโอเทนซินและอัลโดสเตอโรน ส่งผลท�ำให้
หลอดเลือดหดตัวและเพิ่มการดูดซึมโซเดียมและ
น�้ ำ กลั บ ที่ ท ่ อ ไต ท� ำ ให้ มี ป ริ ม าตรน�้ ำ ในระบบ
ไหลเวียนโลหิตเพิ่มขึ้น ท�ำให้มีภาวะน�้ำเกินและ
ความดันโลหิตสูง ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
(สุรชัยและ รังสรรค์, 2552)
				 1.2.4 การแนะน�ำมาตรวจตาม
แพทย์นดั ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังควรไปพบแพทย์ตาม
นัดทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดูแลรักษาพยาบาล
ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง และผู้ป่วยมีโอกาสได้
รับค�ำปรึกษาจากบุคลากรทีมสุขภาพ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ป่วยรายอื่น เพื่อให้
ผู้ป่วยมีความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อ
ควบคุมภาวะน�ำ้ เกิน (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย,
2552)
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2. บทบาทพยาบาลไตเที ย มในดู แ ล
ผู้ป่วยที่มารับฟอกเลือดปกติ ในการดูแลผู้ป่วย
ที่ มาฟอกเลื อดตามปกติจะเป็นการดูแลตั้งแต่
ผู้ป่วยเริ่มมารอรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม ขณะฟอกเลือดและหลังการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม ซึง่ เป็นบทบาททีม่ คี วามส�ำคัญมาก
ทีจ่ ะช่วยดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้รบั การฟอกเลือดขจัด
ของเสียและดึงน�้ำส่วนเกินออกแบ่งเป็น 3 ระยะ
(ชัชวาล และอรนันท์, 2557) ดังนี้
		 2.1 ระยะก่อนการฟอกเลือดพยาบาล
ไตเทียมมีบทบาทในการพยาบาลตามปกติ ดังนี้
ประเมินภาวะสุขภาพทั่วไปก่อนการฟอกเลือด
เช่น ชัง่ น�ำ้ หนัก ก�ำหนดปริมาณน�ำ้ เกินทีต่ อ้ งก�ำจัด
ออก วัดสัญญาณชีพ ตรวจร่างกายประเมินความ
ผิดปกติเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ อาการ
หายใจล� ำ บาก อาการบวม ความวิ ต กกั ง วล
ประวัติการคลื่นไส้ อาเจียนหลังการฟอกเลือด
ในรอบทีผ่ า่ นมา การนอนหลับพักผ่อน อาการคัน
อาการเจ็ บ แน่ น หน้ า อกและสติ สั ม ปชั ญ ญะ
ประเมินการท�ำงานของเส้นเลือดที่ใช้ในการฟอก
เลือด หากพบอาการผิดปกติทจี่ ะเป็นอันตรายต่อ
ผู้ป่วยและแผนการรักษาของแพทย์ให้ค�ำปรึกษา
สุขภาพกับผู้ป่วยตามกรณีที่ผู้ป่วยต้องการ
ลงบันทึกในแฟ้มประวัติการฟอกเลือด
ประจ�ำวัน ในระยะนี้ผู้ป่วยจะนั่งรอเวลาที่จะเข้า
รับการฟอกเลือด พยาบาลไตเทียมควรเน้นการให้
ความรู้ผู้ป่วยเฉพาะรายที่มีภาวะน�้ำเกิน ค้นหา
สาเหตุที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยควบคุ ม น�้ ำ ไม่ ไ ด้ พ ร้ อมให้
ความรู้และสนับสนุนการควบคุมน�้ำตามสาเหตุ
เป็นรายบุคคล

		
2.2 ระยะฟอกเลือดพยาบาลไตเทียม
มีบทบาทในการพยาบาลตามปกติ ดังนี้ เชิญผูป้ ว่ ย
เข้ารับการฟอกเลือดตามล�ำดับคิวของผูป้ ว่ ย ดูแล
ให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดตามแผนการรักษา
ของแพทย์ โดยเน้นการดึงน�้ำส่วนเกินออกจาก
ร่างกายผู้ป่วยให้ถึงน�้ำหนักแห้ง (dry weigh)
ที่แพทย์ตั้งไว้ ทั้งนี้ต้องประเมินอาการผิดปกติ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นขณะท�ำการ
ฟอกเลือด ติดตามการท�ำงานของเครื่องไตเทียม
ประเมิ น เส้ น เลื อ ดที่ ใ ช้ ใ นการฟอกเลื อ ด
วัดความดันโลหิตทุก 30-60 นาทีหรือถี่กว่านั้น
ตามความจ�ำเป็นของผู้ป่วยแต่ละคน เฝ้าระวัง
การเต้นผิดปกติของหัวใจ วัด Oxygen saturation
และให้ออกซิเจนตามความจ�ำเป็นของผูป้ ว่ ยแต่ละ
คน หากเกิดภาวะแทรกซ้อนเกินกว่าที่พยาบาล
จะแก้ไขได้ตามบทบาท เช่น Severe hypotension
หลังการคืนเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยหรือ
ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด หั ว ใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะหรื อ เจ็ บ แน่ น
หน้าอก เป็นต้น พยาบาลต้องรายงานแพทย์ทันที
และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวตามแผนการ
รักษา ให้ยา สารน�้ำ อาหารทดแทนตามแผนการ
รั ก ษา เก็ บสิ่ ง ส่ ง ตรวจตามแผนการรั ก ษาและ
รายงานผลตามความเร่งด่วน ให้ค�ำปรึกษากับ
ผู้ป่วยตามกรณีที่ต้องการ ให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปฏิบัติตัวในสิ่งที่ประเมินได้ว่าผิดปกติ ลงบันทึก
ในแฟ้มประวัติการฟอกเลือดประจ�ำวันต่อเนื่อง
2.3 ระยะหลังฟอกเลือดพยาบาลไตเทียม
มีบทบาทในการพยาบาลตามปกติ ดังนี้ ประเมิน
สุขภาพผู้ป่วย เช่น ประเมินสัญญาณชีพ ประเมิน
ระดับการรูส้ กึ ตัว ย้ายผูป้ ว่ ยไปรอปิดแผลเส้นเลือด
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ที่ใช้ในการฟอกเลือด นัดฟอกครั้งถัดไป ประเมิน
เส้นเลือดทีใ่ ช้ในการฟอกเลือด และอาการผิดปกติ
ต่างๆหลังการฟอกเลือด 15 นาที หากไม่มีอาการ
ผิดปกติ ชัง่ น�ำ้ หนักหลังการฟอกเลือด ให้คำ� ปรึกษา
และความรู ้ ใ นการปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ
ควบคุมน�ำ้ เป็นรายบุคคล สรุปการปฏิบตั กิ ารฟอก
เลือดประจ�ำวันลงในแฟ้มประวัติของผู้ป่วย เน้น
ย�้ ำ เรื่ อ งการดื่ ม น�้ ำ และการรั บ ประทานอาหาร
เพื่ อ คุ ม น�้ ำ ก่ อ นอนุ ญ าตให้ ก ลั บ บ้ า นได้ พร้ อ ม
แนะน�ำอาการฉุกเฉินจากภาวะน�้ำเกินให้ผู้ป่วย
ได้ตระหนักในการมาพบแพทย์ได้ทันท่วงที
3. บทบาทของพยาบาลไตเทียมในการ
จัดการภาวะน�ำ้ เกินกรณีฉกุ เฉินเร่งด่วน เมือ่ ผูป้ ว่ ย
เกิดภาวะน�ำ้ เกินทีแ่ สดงอาการหอบเหนือ่ ยฉุกเฉิน
นอกเวลาท�ำการปกติของคลินกิ ไตเทียม หากผูป้ ว่ ย
มาพบแพทย์และแพทย์สงั่ การรักษาผูป้ ว่ ยด้วยการ
ฟอกเลือดกะทันหัน เร่งด่วนเพื่อลดอาการหรือ
ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย พยาบาลไตเทียมต้องแสดงบทบาท
กึ่ ง อิ ส ระตามการประเมิ น สภาพผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน ฟอกเลือด โดยการดึงน�้ำส่วนเกินออก
อย่ า งรวดเร็ ว ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการรั ก ษา
(ชัชวาล, 2557) ดังนี้
		
3.1 การประเมิ น ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะ
น�้ำเกิน การประเมินผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายทีม่ ภี าวะน�ำ้ เกิน หมายถึง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ความเจ็บป่วยและ
ปัจจัยเสีย่ งและข้อมูลพืน้ ฐานของแต่ละบุคคลเพือ่
สนองตอบต่อการแก้ปัญหาสุขภาพ ซึ่งในขั้นตอน
ของการประเมินสภาพต้องประเมินเมื่อแรกรับ
ขณะให้ ก ารฟอกเลื อ ดและหลั ง การฟอกเลื อ ด
โดยข้อมูลทีป่ ระเมินได้จะถูกเก็บรวบรวม ตรวจสอบ
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ความถูกต้องและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และบันทึกข้อมูล ซึ่งหน่วยไตเทียมนิยมบันทึกใน
แบบฟอร์มบันทึกการฟอกเลือดในรอบนั้นๆ
โดยการประเมินที่เกิดขึ้นนั้นต้องปฏิบัติ
อย่างรวดเร็วและรายงานผลการประเมินนั้นให้
แพทย์ทราบทันทีและให้การรักษาต่อเนื่องตาม
แผนการรักษาของแพทย์ ซึง่ ในระหว่างการประเมิน
ผู้ป่วยพยาบาลต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบาย
ดูแลให้ผปุ้ ว่ ยได้รบั ออกซิเจนทีเ่ พียงพอ การประเมิน
ต้องปฏิบตั พิ ร้อมกับการตรวจร่างกายทีแ่ ม่นย�ำด้วย
3.2 การปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วย
ที่มีภาวะน�้ำเกินที่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
พยาบาลต้องปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาของแพทย์
อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม เป็นการน�ำแผนการพยาบาลมา
ปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ย โดยเน้นปัญหาหลักคือ ผูป้ ว่ ยต้อง
ได้ รั บ การฟอกเลื อ ดดึ ง น�้ ำ ส่ ว นเกิ น ออกแบบ
รวดเร็ว ซึง่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลต้องครอบคลุม
แบบองค์รวม ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและ
จิ ต วิ ญ ญาณ พยาบาลต้ อ งจั ด การเรื่ อ งยาและ
สารน�ำ้ ทีแ่ พทย์สงั่ ให้เพือ่ การรักษาในระหว่างฟอก
เลือดฉุกเฉินด้วย ในระหว่างปฏิบัติการฟอกเลือด
พยาบาลต้องมีการเฝ้าระวังและประเมินสภาพ
ผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง วั ด สั ญ ญาณชี พ ทุ ก
15 – 30 นาที เฝ้าสังเกตและแปลค่าพารามิเตอร์
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น Arterial Pressure: AP, Venous
Pressure: VP, Trans Membranes Pressure:
TMP เป็ น ต้ น โดยต้ อ งประเมิ น ทุ ก 30 นาที
อย่างต่อเนือ่ งร่วมกับให้การพยาบาลตามแผนการ
รักษา ให้การพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพและ
ตามสมรรถนะของพยาบาลไตเทียมที่สภาการ
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พยาบาลก�ำหนดโดยทุกบริบทที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วย
พยาบาลต้องบันทึกอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการดูแลต่อเนื่องในครั้งถัดไปและเป็นเอกสาร
ทางกฎหมายในกรณีที่เป็นคดีความ
		 3.3 การจั ด การภาวะแทรกซ้ อ น
ระหว่างการฟอกเลือดในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะน�ำ้ เกินใน
ระหว่างการฟอกเลือด ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเกิดภาวะ
แทรกซ้ อ นได้ บ ่ อ ยพยาบาลผู ้ ดู แ ลต้ อ งสั ง เกต
อาการของภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ เช่น ความดัน
โลหิตต�ำ่ ความดันโลหิตสูง ตะคริว คลืน่ ไส้อาเจียน
ภาวะพร่องออกซิเจน ระดับความรู้สึกตัว และ
อาการแพ้ในรายทีม่ กี ารใช้ตวั กรองใหม่ เป็นต้น ใน
ผู้ป่วยรายที่อาการวิกฤติ เช่น กระสับกระส่าย
เหงื่อออก หรือง่วงซึม ไม่รู้สึกตัวหมดสติ แพทย์
อาจจะพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ (ชุติมา และพัชรี,
2545) ก่อนท�ำการฟอกเลือดซึ่งพยาบาลไตเทียม
ต้องดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและรายงาน
แพทย์เพื่อให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
อย่างเร่งด่วน
		 3.4 การให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ญาติผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะน�ำ้ เกิน การให้ความรูใ้ นระยะ
นี้เป็นการให้ความรู้โดยเน้นการปฏิบัติให้ผู้ป่วย
และญาติให้ความร่วมมือมากที่สุดซึ่งเน้นรูปแบบ
การสื่อสารให้ค�ำแนะน�ำที่ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ
ง่าย ซึง่ สามารถบอกอาการผิดปกติทเี่ กิดขึน้ อย่าง
ตรงไปตรงมา เพือ่ ทีพ่ ยาบาลจะให้การแก้ไขอาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
3.5 หลังการฟอกเลือดพยาบาลต้อง
ตรวจสอบปริมาณน�้ำส่วนเกินที่ลดลง อาการผิด
ปกติที่เกิดขึ้นและรายงานให้แพทย์ทราบ หาก

แพทย์สั่งการรักษาให้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรง
พยาบาลต่อพยาบาลไตเทียมต้องประสานงานกับ
แผนกที่รับดูแลต่อพร้อมส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการดูแล
ที่ต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์ แต่ใน
กรณีหลังการฟอกไตดึงน�้ำส่วนเกินออกแล้วไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
ได้ พยาบาลต้องย�ำ้ ให้ผปู้ ว่ ยจ�ำกัดน�ำ้ และนัดหมาย
คิววันฟอกเลือดครั้งต่อไปแก่ผู้ป่วยทุกครั้ง
สรุป

ผู ้ ป ่ ว ยโรคไตวายเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยที่
ได้รับการรักษาวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ในประเทศไทย มีจำ� นวนมากขึน้ แบบก้าวกระโดด
ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งและไม่ ห ายขาด
ซึ่งภาวะน�้ำเกินเป็นภาวะแทรกซ้อนหลักที่ท�ำให้
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการไม่สุขสบายและเหนี่ยวน�ำ
ส่งเสริมให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นที่รุนแรงขึ้น
ในผู้ป่วยบางรายภาวะน�้ำเกินปริมาณมากๆท�ำให้
โรคหัวใจก�ำเริบแบบฉุกเฉินและเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตตามมาได้ ฉะนั้นพยาบาลไตเทียมซึ่งเป็น
ผูร้ แู้ ละเข้าใจปัญหาผูป้ ว่ ยแต่ละราย เป็นผูท้ ใี่ ห้การ
บ�ำบัดทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด จึงต้องแสดง
บทบาทการป้องกันและการจัดการภาวะน�้ำเกิน
ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่ว่าจะเป็นบทบาท
ในรูปแบบการให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ การปรับเปลีย่ น
วิถีชีวิตเพื่อป้องกันภาวะน�้ำเกิน บทบาทในการ
ดูแลเมือ่ ผูป้ ว่ ยมาฟอกเลือดตามปกติหรือบทบาท
ในการบ�ำบัดพยาบาลส�ำหรับการฟอกเลือดแก่
ผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วนฉุกเฉินจากภาวะน�้ำเกิน
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