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แพทย์ชีล้างไตทางช่องท้องทีบ้าน ช่วยผู้ปวยเข้าถึงการรักษาแม้พืนทีห่างไกล
วันอังคาร ที 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.
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แพทย์โรคไต โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และประธานชมรมเพือนโรคไต ประสานเสียงยืนยันการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองทีบ้าน
(CAPD) สามารถตอบโจทย์ได้ทังทางระบบสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของผู้ปวย ช่วยลดปญหาบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอและความ
แออัดในโรงพยาบาล อีกทัง ยังช่วยตอบโจทย์บริบทผู้ปวยโรคไตในพืนทีห่างไกล และช่วงประสบภาวะวิกฤติอุทกภัย ไม่ต้องเดินทางมาโรง
พยาบาลบ่อยครัง
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เปดเผยว่า ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุ ส่งผลให้จํานวนผู้ปวยโรคไตวายเรือรังมีแนวโน้มเพิมสูงขึนทุกป เนืองจากโรคไตวายเรือรังมักพบในผู้สูงอายุ นอกจากนีตัวเลขทีสูงขึนยัง
มากจากการคัดกรองผู้ปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจํานวนผู้ปวยโรคไตเรือรังจะมีแนวโน้มเพิมสูงขึน แต่ผู้
ปวยก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทัวถึงมากกว่าในอดีต เนืองจากนโยบาย PD First Policy ทีให้ผู้ปวยบําบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตทางช่อง
ท้องเปนอันดับแรกในผู้ปวยสิทธิบัตรทอง โดยผู้ปวยสามารถทําเองได้ทีบ้าน ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆ ซึงนอกจากจะสามารถช่วยให้ผู้
ปวยมีคุณภาพชีวต
ิ ทีดี ยังสามารถช่วยลดปญหาการขาดแคลนด้านบุคลากรทางการแพทย์และความแออัดของผู้ปวยในโรงพยาบาลได้เปนอย่าง
มาก
ปจจุบันผู้ปวยโรคไต มีทัศนคติทีดีขึนกับการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง (CAPD) โดยทีมแพทย์ มีการให้ข้อมูลและทางเลือกด้านการ
รักษาทีมากขึน ควบคู่กับการให้ความรูเ้ รืองการปองกัน เช่น การกินยาชุด หรือยาลูกกลอนจะส่งผลเสียต่อไตอย่างไร
รวมถึงการจัดตัง Health Group ให้ผู้ปวยและญาติ ได้แลกเปลียนประสบการณ์ด้านการรักษาซึงกันและกันอีกทางหนึง ทําให้ผู้ปวยใหม่เห็นว่าผู้
http://www.naewna.com/lady/309512
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ปวยทีรักษาด้วยวิธีนี มีคุณภาพชีวต
ิ ทีดี สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ ส่งผลให้ผู้ปวยเชือมันในด้านการรักษาทีมากขึนด้วยเช่นกัน ทําให้
ผู้ปวยเปดใจกว้างและยอมรับ พร้อมเลือกรับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องมากขึน ทําให้ผู้ปวยโรคไตเข้าถึงการรักษาได้ทังถึง มีคุณภาพ
ชีวต
ิ ทีดีและยืนยาวขึน
นอกจากนี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ยังได้มีการวางแผนสําหรับผู้ปวยในเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ เช่น นําท่วม โดยทําคู่มือดูแลตนเองใน
ภาวะนําท่วม และมีการส่งนํายาล้างไตล่วงหน้าให้กับผู้ปวย ในกรณีฉุกเฉินทีผู้ปวยไม่สามารถออกมาได้ ทางโรงพยาบาลได้มีการประสานหน่วย
งานต่างๆ ในการขนส่งนํายาล้างไต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมเตรียมทีมช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ ทังมีการสํารองนํายาล้างไตไว้สําหรับผู้ปวย
วิกฤติอีกด้วย
ด้าน นายธนพลธ์ ดอกแก้ว ประธานชมรมเพือนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เปนไตวายอย่าท้อ เพราะยังสามารถทํางานได้และไม่เปน
ภาระใคร หากรูจ
้ ักดูแลรักษาตนอย่างถูกวิธี ซึงตนเองเคยปวยเปนโรคไตเรือรังมากว่า 13 ป และปจจุบันได้รบ
ั การปลูกถ่ายไตแล้ว แต่ตนยังทํา
หน้าทีผลักดันและให้ความรูด
้ ้านสิทธิการรักษาและวิธีการดูแลตนเองสําหรับผู้ปวยโรคไตวายเรือรังอย่างต่อเนือง เพือให้ข้อมูลทีถูกต้องสําหรับผู้
ปวยและสมาชิกชมรม ซึงมีอยู่มากกว่า 100,000 ราย โดยเฉพาะเรืองการล้างไตทางช่องท้อง จากการสํารวจพบว่าเปนวิธีทีช่วยตอบโจทย์บริบท
ไทยมากทีสุด เนืองจากสามารถทําได้ด้วยตนเอง ผู้ปวยไม่ต้องสูญเสียเงินในการเดินทางมาโรงพยาบาล ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบผูกขาดอยู่กับสถาน
พยาบาลถึงสัปดาห์ละ 3 วันเพือฟอกเลือดและไม่เปนภาระของญาติทีต้องพามาโรงพยาบาลด้วย จึงช่วยให้ผู้ปวยโรคไตเรือรังสามารถเข้าถึง
บริการได้ 100% แม้แต่ผู้ปวยทีอยู่ในถินทุรกันดาร ก็สามารถได้รบ
ั บริการอย่างทัวถึง มีนํายาล้างไตส่งให้ถึงทีบ้าน ส่วนเรืองการติดเชือไม่ต้อง
กลัว เพราะการดูแลตัวเองย่อมทําได้ดีกว่าให้คนอืนมาดูแล แต่เราต้องตระหนักถึงความสะอาดและทําตามขันตอนทีแพทย์และพยาบาลแนะนํา
อย่างเคร่งครัด
“เมือก่อนคนทีเปนโรคไตเรือรัง ส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตเนืองจากไม่มีเงินรักษา หรือไม่ก็ต้องล้มละลายจากการจ่ายค่ารักษา หลังจากการขับ
เคลือนเพือให้ได้สิทธิคุ้มครองรักษาโรคไต (CAPD First Policy) ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ผู้ปวยก็มีโอกาสในการรักษาและสามารถเข้า
ถึงการรักษาได้มากขึน โดยให้ผู้ปวยได้รบ
ั การรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ซึงผมคิดว่าเปนวิธีทีช่วยตอบโจทย์บริบทของคนไทยได้ดีมาก
เพราะผู้ปวยบางคนอยู่บนดอย ห่างจากสถานพยาบาลร่วม 200 กิโลเมตร การเดินทางไป-กลับใช้เวลาเกือบทังวัน หากเขาต้องเดินทางมาพบ
แพทย์ทุกสัปดาห์ก็คงไม่ไหว ไหนจะเสียทังเงิน เสียทังเวลา จะเอาเวลาไหนมาทํางานหาเลียงชีพ
ดังนัน จึงอยากให้แพทย์และผู้เกียวข้องมองถึงพืนฐานด้านเศรษฐกิจ และบริบทของผู้ปวยโรคไตตรงนีด้วย ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจ และ
ให้ข้อมูลกับผู้ปวยให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน เพือให้ผู้ปวยมีทัศนคติทีดีในด้านการรักษามากขึน ซึงทางชมรมเองได้พยายามผลักดันเรืองนี
มาตังแต่ต้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจเรืองวิธีการรักษาให้กับผู้ปวยทุกราย และให้ความรูท
้ ีถูกต้องว่าการติดเชือมันไม่สามารถติดได้ง่าย และผู้
ปวยทีเสียชีวต
ิ ส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่เสียชีวิตด้วยโรคไต แต่อาจจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอืนๆ เช่น ความดัน เบาหวาน เปนต้น”
อีกทัง การล้างไตทางช่องท้อง ยังช่วยลดปญหาบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลไม่เพียงพอ โดยอัตราส่วนระหว่างพยาบาลทีต้อง
ดูแลผู้ปวยล้างไตทางช่องท้องอยู่ที 1:50 คน (ตามมาตรฐาน) ขณะทีพยาบาลทีดูแลเรืองการฟอกเลือด (HD) จะสามารถดูแลผู้ปวยได้
เพียง 1 คน : 4 เครือง : รอบ (ใน 1 วัน สามารถทําได้สูงสุด 4 รอบ หรือ คนไข้ 16 คนเท่านัน) ดังนัน หากไม่มีการล้างไตทางช่องท้อง จะส่งผลให้
บุคลากรทางการแพทย์ก็จะไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้ปวย โดยต้องมีการผลิตเพิมอีกมากกว่า 3,500 อัตรา พร้อมเพิมศูนย์บริการทางการแพทย์อีก
เปนจํานวนมากให้ครบทุกจังหวัด และอําเภอต่างๆ ทัวประเทศ ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ปวยตามมา
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Breaking News
10:50 น. ไม่ใช่แค่หายจน...ต้องจัดว่ารวย! ชาวนาเมืองช้างตามรอยพ่อ รับเงินรายวัน รายเดือน รายป (http://www.naewna.com/likesara/309672)
10:48 น. 'ดอน'เผย'จีน'ยอมถอย หยุดระเบิดแก่งนําโขง (http://www.naewna.com/politic/309671)
10:43 น. 'มท.1' ชง ครม.มอบของขวัญปใหม่ ให้ประชาชน 14 โครงการ (http://www.naewna.com/politic/309669)
10:38 น. กระหึม!'ศรีสะเกษ'ติดโผชิงรางวัลมวยโลกเวิลด์บ็อกซิงนิวส์ (http://www.naewna.com/sport/309668)
10:33 น. ไม่รูต
้ ังพรรคทหาร 'บิกปอก'ไม่ขอพูดหวันเข้าทางการเมือง (http://www.naewna.com/politic/309667)
ดูทังหมด (http://www.naewna.com/breakingnews)
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