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Objective: This is a literature review that aims to present oral manifestation, medical considerations, dental
considerations, prescribed medications of minor oral surgery for patients on hemodialysis
Materials and Methods: The data were searched by website PubMed, Cochrane, Google, Journal of medicine
and dentistry which the last search was conducted in November 2018.
Results: The data were from experimental study, prospective, double-blind, randomized controlled, clinical trial
and case report. Oral lesions are rarely seen in patients with end stage renal disease undergoing hemodialysis
because urea can be eliminated by dialyzer, but dehydration and medications can induce these lesion to be
occurred. Heparin has half-life about four hours, which has to be cleared from the circulation before performing
oral surgery. Therefore, invasive treatment should be performed the day after hemodialysis with the CBC
assessment. Also, coagulation test needs to be determined in order to prevent excessive bleeding. Local
anesthesia can be used safely. Paracetamol is a drug of choice for pain management. In case of severe pain,
tramadol is prescribed. Various antibiotics require dose adjustment. Clindamycin, penicillin and its derivatives
are safer antibiotics for hemodialysis patients compared with other antibiotics.
Conclusion: In the past few years, several technological innovations in hemodialysis equipment have been
developed, including new modalities and strategies. However, in the case of minor oral surgery in patients with
end stage renal disease undergoing hemodialysis, dentists should concern about complication that may be
occurred especially excessive bleeding and oral infection. Risk assessment and other specific problems of
patients undergoing hemodialysis should be identified and discussed with nephrologist prior to invasive dental
treatment. These will reduce the risk of possible complications.
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การจัดการทางทันตกรรมในงานศัลยกรรมขนาดเล็กภายใน
ช่ องปากส�ำหรั บผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั งที่ได้ รับการฟอกเลือด
ด้ วยเครื่ องไตเทียม
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1
2
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วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะรอยโรคและความผิ ด ปกติ ใ นช่ อ งปาก ข้ อ ควรพิ จ ารณาทางการแพทย์ ข้ อ ควรระวัง
ในการให้ การรั กษาทางทันตกรรม และการจ่ายยาในงานศัลยกรรมขนาดเล็กภายในช่องปาก ส�ำหรั บผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั ง
ที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา: สืบค้ นฐานข้ อมูลจากเว็บไซต์ (website), ฐานข้ อมูลพับเมด (pubmed), ฐานข้ อมูลคอเครน
(cochrane), ฐานข้ อมูลกูเกิ ล (google) วารสารทางการแพทย์ วารสารทางทันตกรรม ข้ อมูลล่าสุดที่ได้ ค้นคว้ าถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561
ผลการศึกษา: ข้ อมูลทีร่ วบรวมได้ มาจากการศึกษาทางห้ องปฏิบตั กิ ารและการศึกษาทางคลินกิ ซึง่ เป็ นการศึกษาแบบไปข้ างหน้ า
(prospective) ปกปิ ดสองทาง (double-blind) สุม่ (randomized) ทดลองทางคลินิกแบบมีกลุม่ ควบคุม (controlled clinical
trial) และรายงานผู้ป่วย (case report) พบว่ารอยโรคและความผิดปกติในช่องปากแทบจะไม่ปรากฏในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง
ทีฟ่ อกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม เนือ่ งจากยูเรียสามารถถูกก�ำจัดได้ จากเครื่องไตเทียม แต่การทีผ่ ้ ปู ่ วยต้ องจ�ำกัดน� ้ำ และผลข้ างเคียง
จากยาของโรคประจ�ำตัวอื่น ๆ อาจส่งผลให้ อาการก�ำเริ บขึ ้นมาได้ เฮพาริ นมีค่าครึ่ งชีวิตประมาณสี่ชวั่ โมงซึ่งจ�ำเป็ นต้ องถูก
ก�ำจัดออกไปจากกระแสเลือดก่อนการท�ำศัลยกรรมในช่องปาก หัตการที่ท�ำให้ เกิดความชอกช� ้ำมากควรท�ำการรักษาในวันที่
ถัดจากวันที่ ผ้ ูป่วยไปฟอกเลือด ร่ วมกับเจาะดูความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด และดูปัจจัยการแข็งตัวของเลือดเพื่ อป้องกัน
ภาวะเลือดออกผิดปกติ ยาชาเฉพาะที่สามารถน�ำมาใช้ ได้ อย่างปลอดภัย พาราเซตามอล (paracetamol) สามารถน�ำมาใช้
เพื่อลดอาการปวดในเบื ้องต้ น และจ่ายทรามาดอล (tramadol) ในรายที่มีอาการปวดรุนแรง ยาปฏิชีวนะหลายชนิดต้ องปรับยา
ก่อนจ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยที่ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมโดยพบว่ายาคลินดามัยซิน(clindamycin) และกลุม่ ยาเพนิซิลลิน (penicillin)
มีความปลอดภัยในการจ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยมากกว่าตัวอื่นๆ
บทสรุป: งานศัลยกรรมขนาดเล็กภายในช่องปากในผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ ายทีไ่ ด้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม
ทันตแพทย์ควรตระหนักถึงภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจเกิดขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั ญหามีเลือดออกผิดปกติและการติดเชื ้อในช่องปาก
ภายหลังหัตถการ การประเมินความเสี่ยงและปั ญหาเกี่ยวกับโรคประจ�ำตัวอื่นควรได้ รับการระบุและพูดคุยกับแพทย์ประจ�ำตัว
ของผู้ป่วยก่อนการรักษา ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นได้
ค�ำส�ำคั ญ: การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, การศัลยกรรมในช่องปากขนาดเล็ก, โรคไตเรื อ้ รั งระยะสุดท้ าย, เฮพาริ น,
หัตการที่ท�ำให้ เกิดความชอกช� ้ำ
การอ้ างอิง: พรทิพย์ จีนจรรยา, ดวงดี รัมมะศักดิ์, การจัดการทางทันตกรรมในงานศัลยกรรมขนาดเล็กภายในช่องปากส�ำหรับ
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, ว ทันตะ มหิดล 2562; 39: 85-98.
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Dental Management of Minor Oral Surgery for Patients on Hemodialysis

บทน�ำ
โรตไตเรื อ้ รัง (chronic kidney disease) นับเป็ น
ปั ญ หาส� ำ คัญ ของระบบสาธารณสุข ในประเทศไทย
และหลายประเทศทัว่ โลก โดยในปี พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วย
ไตเรื อ้ รั ง รายใหม่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าจ� ำ นวน
124,114 ราย ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ วตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2523 และมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นทุกปี โดยร้ อยละ 87.3
ของผู้ป่ วยโรคไตเรื อ้ รั ง ได้ เ ข้ า รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ย
เครื่ อ งไตเที ย ม [1] ข้ อ มูล จากกระทรวงสาธารณสุข
ในปี พ .ศ. 2561 พบว่ า ปั จ จุบัน ประเทศไทยมี ผ้ ูป่ วย
โรคไตเรือ้ รังประมาณ 8,000,000 ราย เป็ นผู้ป่วยไตเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ ายกว่า 100,000 ราย ที่ต้องรับการฟอกเลือด
ด้ วยเครื่องไตเทียมหรือล้ างไตทางช่องท้ อง และมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องร้ อยละ 15-20 ต่อปี โรคไตเรื อ้ รัง
เป็นภาวะทีไ่ ตมีความผิดปกติของโครงสร้ างหรือการท�ำงาน
ท�ำให้ อัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration
Rate; GFR) ลดลงจนไม่ ส ามารถท� ำ หน้ า ที่ ขับ ถ่ า ย
ของเสียได้ จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการรักษาด้ วยวิธีฟอกเลือด
เพื่ อ น� ำ ของเสี ย ออกไป วิ ธี ที่ ใ ช้ มากในปั จ จุ บัน คื อ
การฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม (hemodialysis)
เป็ นการก�ำจัดของเสียออกจากร่ างกายโดยใช้ ตวั กรอง
เลือดในเครื่องไตเทียม (dialyzer) เพือ่ ดึงน� ้ำและของเสีย
จากเลือด เลือดของผู้ป่วยจะออกทางเส้ นเลือดทีเ่ ตรียมไว้
ที่แขนหรื อขา (artificial permanent vascular access)
โดยจะแทงเข็ ม สองเข็ ม ที่ ผ้ ูป่ วยและน� ำ ไปต่ อ เข้ า กับ
เครื่ อ งไตเที ย มที่ มี ปั๊ ม ดึง เลื อ ดของผู้ป่ วยออกมาทาง
เข็มที่หนึ่งที่จะถูกน�ำไปผ่านกระบวนการแพร่ กระจาย
ของสารผ่านเนื ้อเยือ่ ทีม่ คี วามสามารถซึมผ่านเพียงกึง่ หนึง่
(semipermeable membrane) เพื่อน�ำของเสียออกไป
เลื อ ดที่ ผ่ า นตัว กรองแล้ ว จะมี ข องเสี ย ลดลง และถูก
ส่ง กลับ เข้ า สู่ผ้ ูป่ วยผ่า นเข็ ม ที่ ส องหมุน เวี ย นต่อ เนื่ อ ง
ตลอดระยะเวลาการฟอกเลือด 4-5 ชัว่ โมง และผู้ป่วย
จะได้ รับยาเฮพาริ น (heparin) ใส่เข้ าไปในเส้ นเลือด
เพื่ อป้องกันไม่ให้ เลือดเป็ นลิ่มระหว่างการฟอกเลือด
ปริ ม าณของเสี ย จะค่ อ ย ๆ ลดลงจนใกล้ เ คี ย งปกติ

แต่หลังจากนันของเสี
้
ยจะเริ่มมีการสะสมเพิม่ ขึ ้นอีกท�ำให้
ผู้ป่วยต้ องมารับการฟอกเลือดทุก 2-3 วัน ไปตลอดชีวิต
ของผู้ป่วย [2, 3]
การรักษาทางทันตกรรมในงานศัลยกรรมช่องปาก
ต่อผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั งระยะสุดท้ าย โดยเฉพาะผู้ป่วย
ไตเรื อ้ รั งระยะสุดท้ ายที่ รักษาด้ วยการฟอกเลือดด้ วย
เครื่ องไตเทียม ควรขอค�ำปรึ กษาจากแพทย์ประจ�ำตัว
ของผู้ป่วยก่อน เนื่ องจากโอกาสเกิ ดภาวะแทรกซ้ อน
จากการท�ำศัลยกรรมช่องปากสูงมาก ผู้ป่วยมีโอกาส
ติดเชื ้อได้ งา่ ยเนือ่ งจากร่างกายอ่อนแอ ภูมติ ้ านทานต�ำ่ ลง
เนื่องจากเม็ดเลือดขาวไม่สามารถท�ำหน้ าที่ได้ ตามปกติ
และมี แนวโน้ มที่ จะเกิ ดภาวะเลื อ ดออกง่ายหยุด ยาก
เนื่องด้ วยผู้ป่วยมักจะได้ รับยาเฮพาริ น ซึง่ เป็ นยาป้องกัน
การแข็งตัวของเลือด (anticoagulant drugs) ระหว่าง
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม ในการรักษานอกจาก
จะมุง่ เน้ นในการบ�ำบัดรักษาโรค ยังต้ องค�ำนึงถึงการช่วย
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ กับผู้ป่วย เนื่องจากเป็ นโรคเรื อ้ รั ง
ที่ ผ้ ู ป่ วยต้ อ งเผชิ ญ ไปตลอดชี วิ ต ซึ่ ง โรคในช่ อ งปาก
และฟั นนันสามารถส่
้
งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวติ
ของผู้ป่วยกลุม่ นี ้ได้ [3]
การศึกษานี ้เป็ นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
รอยโรคในช่องปาก การวางแผนรักษาส�ำหรับงานศัลยกรรม
ช่องปาก ปัญหาทีต่ ้ องพิจารณาก่อนท�ำศัลยกรรมช่องปาก
และการให้ ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่ได้ รับการฟอกเลือด
ด้ วยเครื่องไตเทียม ทังนี
้ ้ทันตแพทย์ควรมีความรู้และเข้ าใจ
เกี่ยวกับการรักษาและยาที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับอยู่ เนื่องจากอาจ
ท�ำให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้

วิธีการศึกษา
การค้ นหาข้ อมูล
ค้ น หาข้ อ มูล จากเว็ บ ไซต์ (website) พับ เมด
(pubmed) คอเครน (cochrane) กูเ กิ ล (google)
วารสารทางการแพทย์ วารสารทางทันตกรรม ข้ อมูล
ล่าสุดที่ได้ ค้นคว้ าถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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การรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมได้ มาจากการศึกษาทางห้ องปฏิบตั ิการ
และการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาแบบไป
ข้ างหน้ า (prospective) ปกปิ ดสองทาง (double-blind)
สุม่ (randomized) ทดลองทางคลินกิ แบบมีกลุม่ ควบคุม
(controlled clinical trial) และรายงานผู้ป่วย (case report)

ผลการศึกษา

ฝ้าขาวปนเทาปกคลุมทับต�ำแหน่งที่มีการอักเสบ (greywhite pseudomembrane coating)
1.2 ชนิดเป็นแผล (ulcerative form) จะพบลักษณะ
เป็ น แผลข้ า งใต้ ห ลัง จากมี ก ารหลุด ลอกของฝ้า ขาวที่
ปกคลุมเยื่อเมือก
2. ลมหายใจมี ก ลิ่น เหมื อ นปั สสาวะและรั บ รส
ผิดปกติ (uremic breath and altered taste)
ผู้ป่ วยจะมี ก ลิ่น ลมหายใจเป็ น กลิ่น แอมโมเนี ย
(ammonia-like odor) มักเกิดขึ ้นร้ อยละ 34.1 ของผู้ป่วย
ที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม และจะรับรส
ผิดปกติไป รู้ สกึ มีรสชาติโลหะในปาก (metallic taste)
ซึ่งเกิ ดจากความเข้ มข้ นของยูเรี ยเพิ่มมากขึน้ แตกตัว
เกิดเป็ นแอมโมเนียท�ำให้ มีกลิ่นปาก [4, 6] นอกจากนี ้
ยังพบว่าร้ อยละ 31 ของผู้ป่วยที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วย
เครื่องไตเทียมมีการใช้ ยาหลายชนิดจากโรคประจ�ำตัวอืน่ ๆ
ของผู้ป่วยร่ วมด้ วย ต่อมรับรสบริ เวณลิ ้นมีจ�ำนวนลดลง
อัตราการไหลของน� ้ำลายลดลง และองค์ประกอบของ
สารในน� ำ้ ลายที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมี ผ ลต่ อ การรั บ รส
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ [7]
3. ภาวะน� ำ้ ลายน้ อ ยและแสบร้ อนในช่อ งปาก
(xerostomia and burning sensation)
ภาวะน� ำ้ ลายน้ อยและแสบร้ อนในช่ อ งปาก
เนื่องจากผู้ป่วยจ�ำเป็ นต้ องจ�ำกัดการรับน� ้ำเข้ าสูร่ ่างกาย
ระหว่างการฟอกเลือด (restricted fluid intake) เพื่อ
ป้องกันภาวะน� ้ำเกินในร่ างกาย (excess fluid) ซึง่ เป็ น

รอยโรคในช่องปากของผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังที่ฟอกเลือด
ด้ วยเครื่ องไตเทียม (Oral manifestations in renal
patients on hemodialysis)
รอยโรคในช่องปากของผู้ป่วยโรคไตเรื ้อรังทีฟ่ อกเลือด
ด้ วยเครื่องไตเทียมไม่ได้ มลี กั ษณะทีจ่ ำ� เพาะเจาะจงชัดเจน
อาการจะแสดงให้ เห็นชัดเจนเมื่อผู้ป่วยมีภาวะของโรค
ทีร่ ุนแรงขึ ้น ทังนี
้ ้ในผู้ป่วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ ายหากได้ รับ
การฟอกไตอย่างสม�่ำเสมออาการเหล่านี ้มักจะดีขึ ้นได้
อาการที่สามารถพบได้ มีดงั นี ้
1. เยื่อบุชอ่ งปากอักเสบที่มีของเสียในร่างกายคัง่
(uremic stomatitis)
เป็ นรอยโรคทีม่ กั พบบริเวณใต้ ลิ ้น (ventral surface
of tongue) พื ้นช่องปาก (floor of mouth) และกระพุ้งแก้ ม
(buccal mucosa) เป็ นรอยโรคที่เกิดจากการย่อยสลาย
ของยูเ รี ย ในเลื อ ดได้ ส ารประกอบจ� ำ พวกแอมโมเนี ย
(ammonia component) เมื่ อมี ยูเรี ยในเลือดสูงกว่า
30 มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/L) ค่าปกติ 2.5-6.3 มิลลิโมล
ต่อลิตร มักก่อให้ เกิดความเจ็บปวด อาการจะทุเลาลง
ภายใน 2-3 สัป ดาห์ หลัง จากได้ รั บ การก� ำ จัด ยูเ รี ย
ส่วนเกินออกไปด้ วยการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม
การอัก เสบของเยื่ อ บุช่ อ งปากมี ทัง้ เป็ น รอยโรคสี ข าว
แดงและเทา (รูปที1่ ) สามารถจ�ำแนกเป็ น 2 ลักษณะหลัก
คือ [4, 5]
1.1 ชนิดอีรีทรีโมพูลาเซียส (erythemopulaceous
form) พบกระจายได้ ทวั่ ไปในช่องปาก (generalize) หรือ
อาจพบเฉพาะต�ำแหน่ง (localize) พบการอักเสบบวมแดง รูปที่ 1
และหนาตัวของเยื่อเมือก และจะเปลี่ยนเป็ นลักษณะ
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ลักษณะรอยโรคเยื่อบุช่องปากอักเสบที่มีของเสีย
ในร่างกายคัง่ ภายในช่องปาก
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สาเหตุของความดันโลหิตสูงและหัวใจโต ร่ วมกับเป็ น
ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยาที่มีผลลดการหลัง่ ของน� ้ำลาย
เช่น ยาลดความดันโลหิตสูง (antihypertensive drug)
ท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยมีความเสีย่ งต่อโรคฟันผุและเกิดเหงือกอักเสบ
เพิ่มขึ ้นได้ นอกจากนี ้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อรา
แคนดิดาในช่องปาก (oral candidiasis) [8]
4. เลือดออกผิดปกติในช่องปาก (oral bleeding)
เลือดออกผิดปกติในช่องปาก เกิ ดจากมี ความ
ผิดปกติของการสร้ างและการท�ำงานเกล็ดเลือด (defective
platelet production and function) และระบบการสร้ าง
ลิ่มเลือด (defective of coagulation) รวมทัง้ ผู้ป่วย
ได้ รับยาต้ านการแข็งตัวของเลือดระหว่างการฟอกไต
โดยจะเห็นเป็ นลักษณะเลือดออกตามร่องเหงือกและไรฟัน
มีจ� ้ำเลือด (ecchymosis) และจุดเลือดออก (petechiae)
บริ เวณเยื่อเมือกช่องปาก [6, 9]
5. เยือ่ บุชอ่ งปากมีลกั ษณะซีด (pallor oral mucosa)
การที่ไตผลิตอีรีย์โธรปอยอีตีน (erythropoietin)
ซึ่งเป็ นฮอร์ โมนกระตุ้นไขกระดูกให้ สร้ างเม็ดเลือดแดง
ได้ น้ อยลงส่ ง ผลให้ เกิ ด ภาวะโลหิ ต จาง (anemia)
เนื่ องจากไขกระดูกท� ำงานน้ อยกว่าปกติ ท� ำให้ เยื่ อบุ
ช่องปากมีลกั ษณะซีดกว่าปกติ [9, 10]
6. ภาวะกระดูกเสื่อมซึ่งมีสาเหตุจากโรคไตวาย
เรื อ้ รัง (renal osteodystrophy)
ภาวะกระดูกมีการเจริ ญผิดปกติ เมื่อไตท� ำงาน
บกพร่องท�ำให้ ฟอสเฟต (phosphate) ในเลือดถูกก�ำจัด
ได้ น้ อยลง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ภาวะฟอสเฟตในเลื อ ดสู ง
(hyperphosphatemia) ภาวะดัง กล่ า วมี ผ ลยับ ยัง้
การสัง เคราะห์ แ คลซิไ ทรออล (calcitriol) ท� ำ ให้ เ กิ ด
ภาวะแคลเซียมในเลือดต�่ำ (hypocalcemia) ตามมา
ซึง่ กระตุ้นการหลัง่ ฮอร์ โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid
hormone) ภาวะแคลเซี ยมในเลือดต�่ ำที่ เป็ น อยู่น าน
ส่งผลให้ เสี ้ยนกระดูกและกระดูกทึบมีความหนาแน่น
น้ อยลง (lower density of trabeculae and cortical
bone) เกิดความผิดปกติกบั ฟั น ได้ แก่ มีความบกพร่ อง
ของเคลื อ บฟั น (enamel hypoplasia) (รู ป ที่ 2 )
การตีบตันของโพรงในตัวฟั น (obliteration of pulp

chamber) มี ก ารท� ำ ลายอวัย วะปริ ทัน ต์ อ ย่า งรุ น แรง
(severe periodontal destruction) ฟั นโยก (tooth
mobility) ในภาพถ่ายรังสีกระดูกขากรรไกรพบลักษณะ
เหมื อ นกระจกฝ้ า (ground glass appearance)
มี การหายไปของผิ วกระดูกเบ้ าฟั น (loss of lamina
dura) (รู ปที่3) และหากเกิ ดในผู้ป่วยเด็กจะส่งผลต่อ
การเจริ ญ และการพัฒ นาของฟั น และกระดูก เบ้ า ฟั น
ดังนันระหว่
้
างการฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียมผู้ป่วยเด็ก
จ�ำเป็ นต้ องได้ รับแคลเซียมเสริ มเพื่อให้ ฟันมีการสะสม
แร่ธาตุและพัฒนาได้ อย่างเหมาะสม [4, 11, 12]

รู ปที่ 2

ลักษณะความบกพร่ องของเคลือบฟั นในผู้ป่วยโรค
ไตเรื อ้ รังที่เข้ ารับฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม

รู ปที่ 3

ภาพถ่ า ยรั ง สี แ สดงลัก ษณะการหายไปของผิ ว
กระดูกเบ้ าฟั นและกระดูกขากรรไกรพบลักษณะ
เหมือนกระจกฝ้าในผู้ป่วยไตเรื อ้ รังที่เข้ ารับการฟอก
เลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมระหว่างรอการปลูกถ่ายไต
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ข้ อ ควรพิจ ารณาทางการแพทย์ ใ นผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ
การฟอกเลื อ ดด้ วยเครื่ องไตเที ย ม Medical
consideration in patients on hemodialysis
ผู้ป่วยที่ ต้องฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเที ยมจะมี
การผ่าตัดเพื่อเตรี ยมช่องทางน� ำเลือดของผู้ป่วยเข้ าสู่
ตัว กรองเลื อ ดในเครื่ อ งไตเที ย ม และน� ำ เลื อ ดที่ ฟ อก
แล้ วกลับเข้ าสูร่ ่างกายอีกครัง้ เรียกช่องทางนี ้ว่า vascular
access ส่วนใหญ่จะเตรียมเส้นเลือดแบบถาวรบริเวณแขน
ซึง่ บริเวณนี ้เป็ นส่วนที่งา่ ยต่อการติดเชื ้อ เกิดหลอดเลือด
อัก เสบ (endarteritis) และส่ง ผลให้ เ กิ ด การติ ด เชื อ้
แบคทีเรี ยในกระแสเลือดได้ (bacteremia) โดยเฉพาะ
ในผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตัด เตรี ย มเส้ น เลื อ ดส� ำ หรั บ
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมภายใน 6 เดือนแรก
แต่ทงั ้ นีพ้ บว่าการติดเชือ้ จากการท�ำศัลยกรรมภายใน
ช่ อ งปากมาสู่บ ริ เ วณเส้ น เลื อ ดส� ำ หรั บ การฟอกเลื อ ด
ยังน้ อย และยังขาดหลักฐานในการสนับสนุนถึงความ
จ� ำเป็ นต้ องให้ ยาปฏิ ชีวนะก่ อนการรั กษาเพื่ อป้องกัน
การติดเชื ้อ (antibiotic prophylaxis from distant site
infection) [13, 14]
ในผู้ป่วยที่มีประวัติความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ
ร่วมด้ วย บริ เวณเส้ นเลือดส�ำหรับการฟอกเลือดอาจเป็ น
แหล่งของเชื ้อแบคทีเรี ยที่ก่อให้ เกิด เยื่อบุหวั ใจอักเสบ
ติดเชื ้อ (infective endocarditis) โดยพบอัตราการเกิด
เยื่ อ บุหัว ใจอัก เสบติ ด เชื อ้ 2%-9% ในผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมที่มีเส้ นฟอกเลือดชนิด
ชัว่ คราว (temporary vascular access ) และมีประวัติ
โรคหัวใจรูห์มาติค (rheumatic heart disease) ร่วมด้ วย
ตามค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริ กา
ในปี พ.ศ. 2546 (The American Heart Association
guideline 2003) การท�ำศัลยกรรมช่องปากในผู้ป่วย
ที่ ฟ อกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม หากไม่มี ค วามเสี่ ย ง
เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจตามเกณฑ์ของสมาคม
โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริ กาก็ไม่มีความจ�ำป็ นต้ องจ่าย
ยาปฏิชวี นะก่อนการรักษาเพือ่ ป้องกันการติดเชื ้อ [15, 16]
ทันตแพทย์ควรพิจารณาเกีย่ วกับปัญหาระบบหัวใจ
และหลอดเลือด เนื่องจากผู้ป่วยมีอุปกรณ์ ที่ใช้ ฝังเป็ น
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ทางเข้าออกของเลือดจึงควรหลีกเลีย่ งการวัดความดันโลหิต
การเจาะเลือดให้ สารน� ้ำ การฉีดยาเข้ าทางหลอดเลือด
หรื อ การใส่ ส ายสวนบริ เ วณแขนข้ างที่ ติ ด อุ ป กรณ์
เนื่ องจากจะท� ำให้ เกิ ดความชอกช� ำ้ และเป็ นอันตราย
เกิดภาวะแทรกซ้ อนตามมา เช่น หลอดเลือดด�ำอักเสบ
(phlebitis) ท� ำ ให้ เกิ ด การอุ ด ตั น ของหลอดเลื อ ด
(thrombosis) ตามมาได้ และควรเลื่อนหัตถการภายใน
ช่ อ งปากใด ๆ ก็ ต าม รวมถึ ง งานศัล ยกรรมช่ อ งปาก
ในผู้ ป่ วยที่ เ พิ่ ง ได้ รั บ การผ่ า ตัด เพื่ อ เตรี ย มเส้ น เลื อ ด
ส�ำหรับฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมออกไปอย่างน้ อย
2 สัปดาห์ เพือ่ ป้องกันการติดเชื ้อหรื อเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
บริ เวณที่ฝังอุปกรณ์
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมมีแนวโน้ มท�ำให้
เกิดเลือดออกผิดปกติ (bleeding tendency) ภายหลัง
การท�ำศัลยกรรมช่องปาก เนื่องจากมีการใช้ สารป้องกัน
การแข็งตัวของเลือด คือ ยาเฮพาริน และอาจมีเกล็ดเลือด
ถูกท�ำลายขณะท�ำการฟอกเลือด ดังนันจึ
้ งมีความจ�ำเป็ น
ต้ องตรวจเลือดเพื่อประเมินกระบวนการหยุดของเลือด
(status of hemostasis) เช่น การนับจ�ำนวนเกล็ดเลือด
(platelet count) การทดสอบการสร้ างแข็งตัวของเลือด
ทีอ่ าศัยปัจจัยภายใน (activated partial thromboplastin
time; aPTT) การตรวจการท�ำงานของเกล็ดเลือด (platelet
function analyzer100; PFA-100) เป็ นต้ น ผู้ป่วยที่มีคา่
ผลเลื อ ดที่ สูง ผิ ด ปกติ ร่ ว มกับ เคยมี ป ระวัติเ ลื อ ดออก
ในระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal bleeding)
นับว่ามีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดเลือดออกผิดปกติ
หลังการผ่าตัดศัลยกรรมในช่องปาก ทังนี
้ ้ได้ มีแนวทาง
ในการปฏิ บัติเพื่ อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจาก
การเกิ ดเลือ ดออกผิ ดปกติภายหลัง การท� ำ ศัลยกรรม
ช่องปากดังนี ้ [11]
ควรเลีย่ งการท�ำศัลยกรรมช่องปากในวันเดียวกับที่
ผู้ป่วยต้ องท�ำการฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม เนื่องจาก
ผู้ป่ วยจะเกิ ด ความเหนื่ อ ยล้ า และเกิ ด เลื อ ดออกมาก
หลังหัตถการ ซึง่ ฤทธิข์ องยาเฮพารินมีคา่ ครึ่งอายุ (half-life)
4-6 ชัว่ โมง ดังนันควรรออย่
้
างน้ อย 6-12 ชัว่ โมง หลังท�ำ
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม เพื่อให้ ฤทธิ์ ตกค้ าง
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ของยาหมดไป หากมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ ก ารรั ก ษา
อย่างเร่ งด่วนภายในวันที่ฟอกเลือดสามารถแก้ ฤทธิ์ของ
ยาเฮพาริ นได้ โดยการฉีดโปรตามีนซัลเฟต (protamine
sulfate) เข้ าหลอดเลือดด�ำ
ภายหลังการท�ำศัลยกรรมช่องปากให้ ใช้ แรงกด
เฉพาะที่เหนือบาดแผล (local pressure) ท�ำการเย็บ
ปิ ดปากแผล (primary closure) อาจใช้ สารห้ ามเลือด
เฉพาะที่ร่วมด้ วย (local hemostatic agent) ตัวอย่าง
เช่น ทรอมบิน (thrombin) ออกซิไดซ์เซลลูโลส (oxidized
cellulose) ทราเนซามิค แอซิด (tranexamic acid) เป็ นต้ น
การท�ำศัลยกรรมช่องปากที่มีความซับซ้ อนและ
ใช้ เวลานาน ควรท�ำหลังจากวันที่ฟอกเลือดวันสุดท้ าย
ของแต่ละสัปดาห์ เพื่อรอให้ ฤทธิ์ของยาเฮพาริ นหมดไป
ท� ำ ให้ ลิ่ ม เลื อ ดหลั ง การผ่ า ตั ด เกิ ด ขึ น้ ได้ ดี (clot
stabilization) เช่ น หากผู้ป่ วยต้ อ งฟอกเลื อ ดทุก วัน
จัน ทร์ พุธ ศุก ร์ ในแต่ ล ะสัป ดาห์ ควรท� ำ การนัด ท� ำ
ศัลยกรรมช่องปากในวันเสาร์ เพื่อที่จะลดความเสี่ยง
การเกิดเลือดออกผิดปกติให้ น้อยที่สดุ
ในการท�ำศัลยกรรมช่องปาก หากพิจารณาแล้ ว
ว่ า ความส� ำ คั ญ ในการหยุ ด เลื อ ดออกมี ม ากกว่ า
ควรท�ำการปรึ กษาแพทย์ประจ�ำตัวของผู้ป่วย เพื่อปรับ
หรื อลดขนาดยาเฮพาริ น
สารป้ อ งกัน การแข็ ง ตัว ของเลื อ ดขณะท� ำ การ
ฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียมทีน่ ยิ มใช้ ในปัจจุบนั ได้แก่ [17]
1. เฮพาริ น (unfractionated heparin; UFH)
ออกฤทธิ์ จับกับแอนติทรอมบินทรี (antithrombin III)
ยับยังการท�
้
ำงานของแฟกเตอร์ สิบเอ (factor Xa) และ
แฟกเตอร์ สองเอ (factor IIa) มีค่าครึ่งชีวิตสัน้ 30 นาที
ถึง 3 ชัว่ โมง สามารถติดตามความปลอดภัยของการใช้
เฮพาริ นได้ จากการทดสอบการสร้ างแข็งตัวของเลือด
ที่อาศัยปั จจัยภายใน
2. เฮพาริ นโมเลกุลเล็ก (Low Molecular Weight
Heparin; LMWH) เป็ นเฮพาริ นโมเลกุลเล็กที่ถกู ดีโพลี
เมอไรเซชัน (depolymerization) มีฤทธิ์แฟกเตอร์ สิบเอ
มากกว่ า ฤทธิ์ ยั บ ยั ง้ แฟกเตอร์ ส องเอ มี ค่ า ครึ่ ง ชี วิ ต
2-4 ชั่ว โมง มี ก ารกระจายตัว ของยาในร่ า งกายและ

ก�ำจัดยาออกจากร่ างกายที่แน่นอน ท�ำให้ ก�ำหนดขนาด
การบริ หารยาได้ งา่ ย
ผู้ป่วยที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม
มาเป็ นระยะเวลานาน การตรวจเลือดคัดกรอง นอกจาก
จะมีประโยชน์ ในการใช้ ประเมินความเสี่ยงของการมี
เลือดออกผิดปกติแล้ ว ยังช่วยคัดกรองการติดเชื ้อไวรัส
เอชไอวี (Human Immunosuppressive Virus; HIV)
และไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี (Hepatitis B and C
virus) ในผู้ป่วยที่พบว่าเป็ นพาหะของไวรัสตับอักเสบ
(carrier of hepatitis) ขณะมารับการฟอกเลือดด้ วยเครื่อง
ไตเทียม อาจพบว่าการท�ำหน้ าที่ของตับเปลี่ยนแปลงไป
(altered hepatic function) ควรส่งตรวจค่าการท�ำงาน
ของตับ (liver function test ) ร่ วมด้ วย และพิจารณา
ท�ำการติดตามผลเลือดเป็ นระยะ เนื่องจากผู้ป่วยจ�ำเป็ น
ต้ องมีการถ่ายเทเลือดออกจากร่างกายบ่อย อาจท�ำให้ เกิด
การติดเชื ้อไวรัสตัวอืน่ ๆ เช่น ไวรัสเอ็บสไตบาร์ (EpsteinBarr virus) ไซโตเมกกาโลไวรัส (Cytomegalovirus)
ซึง่ เป็ นอันตรายต่อตับ และท�ำให้ ภมู ติ ้ านทานของร่างกาย
บกพร่ อง (immunodeficiency) เพราะฉะนันในการให้
้
การรักษาทางทัน-ตกรรมรวมถึงการศัลยกรรมขนาดเล็ก
ภายในช่องปากในผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่อง
ไตเทียมควรยึดหลักปฏิบัติตามเทคนิคการปลอดเชื อ้
(disinfection and sterilization) เพือ่ ป้องกันผลแทรกซ้ อน
ที่อาจเกิดขึ ้นหลังหัตถการ [18, 19]
การจ่ ายยาในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังที่รับการฟอกเลือด
ด้ วยเครื่ องไตเทียม (Drug prescription for patients
on hemodialysis)
การท�ำศัลยกรรมภายในช่องปาก เช่น การถอนฟั น
ผ่ า ฟั น คุ ด การตกแต่ ง กระดู ก และเนื อ้ เยื่ อ เป็ นต้ น
ในผู้ป่วยไตเรื อ้ รังที่รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม
ควรท�ำด้ วยความระมัดระวัง ลดความบอบช� ้ำให้ มากทีส่ ดุ
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการติดเชื อ้ และการมี เลื อ ดออก
ผิดปกติ การวางแผนรักษาทางทัน-ตกรรมหากพิจารณา
แล้ วว่าหัตถการนัน้ ๆ อาจท�ำให้ เกิดความบอบช� ้ำมาก
ก่อให้ เกิดความเจ็บปวดและมีโอกาสติดเชือ้ ภายหลัง
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หัตถการ ยาทีม่ กั จะจ่ายภายหลังหัตถการ คือ ยาแก้ ปวด
(analgesics) และยาปฏิชวี นะ (antibiotics) ควรระมัดระวัง
ในการจ่ า ยยาเหล่ า นี ้ เนื่ อ งจากไตของผู้ป่ วยกลุ่ม นี ้
ไม่ ส ามารถท� ำ หน้ าที่ เ มแทบอไลต์ (metabolize)
ยาได้ ตามปกติ ตัวกรองเลือดในเครื่ องไตเทียม ท�ำหน้ าที่
หลักในการขจัดยาออกจากร่ างกายโดยการฟอกเลือด
ในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั งที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ อง
ไตเทียมซึง่ มักจะได้ รับยาหลายตัวอยูก่ ่อนแล้ วอาจท�ำให้
เกิดปั ญหาหลายอย่างจากการใช้ ยา ปั ญหาที่พบบ่อย
คือ การใช้ ยาในขนาดที่ไม่ถกู ต้ องจากการเปลี่ยนแปลง
เภสัช จลศาสตร์ (pharmacokinetics) ผลข้ า งเคี ย ง
จากยา (side effect) และอันตรกิริยาระหว่างยา (drug
interaction) [20]
การปรับยา (dose adjustment) ท�ำได้ โดยการลด
ขนาดของยาลง (dose) หรื อการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
ในการให้ ยาให้ นานขึ ้น (Interval) ทังนี
้ ้ก่อนที่จะปรับยา
ควรพิ จ ารณาถึ ง ความสามารถของไตในการก� ำ จัด
ครี เอทินีนออกจากร่ างกาย (creatinine clearance)
ของผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยมีระดับยาในพลาสมา
สูงเกินไป ซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนีม้ ักจะมีค่าความสามารถ
ของไตในการก�ำจัดครี เอทินีนออกจากร่ างกายน้ อยกว่า
15 หรื อ 10 มิลลิลติ รต่อนาที (ml/min) นอกจากนี ้ยังควร
ค�ำนึงถึงค่าดัชนีในการรักษา (therapeutic index) เพือ่ ช่วย
ให้ ยาอยูใ่ นระดับที่เพียงพอต่อการออกฤทธิ์ ยาที่จ�ำเป็ น
ต้ องปรับยาส�ำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม
พิจารณาได้ จาก [21, 22]
1. คุณ สมบัติ ข องยา ยาที่ มี คุณ สมบัติ เ หล่ า นี ้
ท�ำให้ยาก�ำจัดออกจากร่างกายด้วยวิธกี ารฟอกเลือดได้น้อย
ท�ำให้ เกิดการสะสมของยาในร่างกาย ได้ แก่ ยาทีม่ นี � ้ำหนัก
โมเลกุล (molecular weight) มาก ยาที่จบั กับโปรตีน
ในเลือดได้ ดี (protein binding) รวมทังยาที
้ ่มีปริ มาตร
การกระจายตัวสูง (volume of distribution) สามารถ
กระจายตัวได้ ดีในร่างกาย
2. กระบวนการในการฟอกเลือด ปั จจัยที่ส�ำคัญ
คือ ประเภทตัวกรอง พื ้นทีผ่ วิ ตัวกรอง อัตราการไหลของเลือด
และน� ้ำยาฟอกเลือด ประเภทตัวกรองแบบประสิทธิภาพสูง
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(high-flux) มีรูกรองขนาดใหญ่สามารถเลียนแบบการกรอง
ได้ ใกล้ เคียงกับไตปกติ จึงสามารถขจัดยาออกไปได้ ดี
กว่าแบบดังเดิ
้ ม (conventional) หรื อประเภทตัวกรอง
แบบประสิทธิ ภาพต�่ ำ (low-flux) แต่ก็ส่งผลให้ ตัวยา
ถูกก�ำจัดออกไปมากกว่า ท�ำให้ อาจต้ องเพิม่ ยาเข้ าไปอีก
หลัง จากการฟอกเลื อ ดเพื่ อ ให้ มี ป ริ ม าณยาเพี ย งพอ
ที่จะออกฤทธิ์ได้
กลุ่มยาแก้ ปวด (Analgesic drugs)
ในปี 2016 Smyth B และคณะ [22] ศึ ก ษา
เกี่ยวกับการใช้ กลุ่มยาระงับปวดในผู้ป่วยที่ฟอกเลือด
ด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม พาราเซตามอลเป็ น ยาที่ มี ค วาม
ปลอดภัยสามารถใช้ ลดอาการปวดระดับเล็กน้ อยถึง
ปานกลางโดยไม่ต้องมีการปรับยา ควรหลีกเลีย่ งการใช้ ยา
ต้ า นการอัก เสบกลุ่ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ แ บบดัง้ เดิ ม
(conventional non-steroidal anti-inflammatory drugs)
เนื่ อ งจากท� ำ ให้ เ กิ ด การคั่ง ของโซเดี ย มเพิ่ ม มากขึ น้
(sodium retention) ความดัน โลหิ ตเพิ่ มสูง ขึน้ และ
ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร รวมทัง้ กลุ่มยาต้ าน
การอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ แบบยับยัง้ เอนไซม์
ไซโคลออกซิจิเนสทู (cyclo-oxygenase-2 inhibitor;
COX-2 inhibitor) ที่มีผลให้ เกิดอันตรายต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ในส่วนของกลุม่ ยา โอปิ ออยด์ (opioid)
ที่น�ำมาใช้ ระงับอาการปวดระดับรุ นแรง พบว่าไฮโดร
มอร์ โฟน (hydromorphone) เป็ นยาที่เหมาะสมและมี
ความปลอดภัยในการใช้ โดยจะแมทาบอไลซ์ ได้ สาร
ไฮโดรมอร์ โ ฟนทรี ก ลูโ คไนด์ (hydromorphone-3glucuronide) ซึ่ ง สามารถถู ก ก� ำ จั ด ออกไปได้ โดย
การฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม โดยเริ่มการใช้ ขนาดยา
ที่ต�่ำก่อนคือรับประทาน 0.5-1 มิลลิกรัม ทุก 6 ชัว่ โมง
นอกจากนี ้ยารับประทานทีน่ ยิ มจ่ายเพือ่ ระงับอาการปวด
ระดับรุนแรง คือ ทรามาดอลขนาดเริ่ มต้ น 25 มิลลิกรัม
รับประทานทุก 12 ชัว่ โมง สูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม
ต่อวัน ในกรณีที่ต้องใช้ ยาในรู ปแบบฉีดเข้ าหลอดเลือด
พบว่าสามารถใช้ เฟนทานิล (fentanyl) โดยการไทเทรต
(titration) เริ่ มให้ ยาในระดับที่น้อย ๆ ก่อนแล้ วค่อย ๆ
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เพิ่มตามระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย และควรติดตาม
อย่างใกล้ ชิดขณะให้ ยา ขนาดยาที่แนะน�ำ คือ เริ่ มที่ 1-2
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อชัว่ โมง (microgram/kg/hour)
ในปี 2013 Harisingani R และคณะ [23] ศึกษา
ผลของยาที่สามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัย คือ อะเซตามี
โนเฟน (acetaminophen) แต่ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้ วย
เครื่องไตเทียม อาจต้ องมีการปรับยาโดยเปลีย่ นช่วงเวลา
ในการให้ ยาให้ นานขึ ้นเป็ นทุก 8-12 ชัว่ โมง ในกลุ่มยา
ต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
เป็ นตัวเลือกที่ปลอดภัยอีกตัวเลือกหนึ่งในการใช้ ระงับ
อาการปวดระดับปานกลางในผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือด
เมเฟนามิค แอซิด (mefenamic acid) พบว่าอาจส่งผล
ท� ำ ให้ เ กิ ด พิ ษ ต่อ ไตได้ เ ล็ก น้ อ ย แต่ยัง ไม่ มี ก ารศึก ษา
ทีช่ ดั เจน จึงสามารถน�ำมาใช้ ได้ โดยไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้ อง
ลดขนาดยา ส่วนกลุม่ ยาต้ านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์
ทีไ่ ม่แนะน�ำให้ใช้ ได้แก่ นาพรอกเซน (naproxen) คีโตโรแลค
(ketorolac) และกลุ่มยาต้ านการอักเสบกลุ่มที่ ไม่ใช่
สเตี ย รอยด์ แ บบยับ ยัง้ เอนไซม์ ไ ซโคลออกซิ จิ เ นสทู
กลุ่มยาโอปิ ออยด์ต้องใช้ ด้วยความระมัดระวัง โดยการ
ค่อย ๆ ปรับเพิม่ ขนาดยาตามระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย
ซึง่ จะช่วยลดผลข้ างเคียงส�ำคัญทีอ่ าจเกิดตามมาภายหลัง
ได้แก่ การกดระบบทางเดินหายใจและท�ำให้ ความดันโลหิต
ลดต�ำ่ ลง สามารถใช้ ทรามาดอลและเฟนทานิลได้ โดยต้ อง
มีการปรับยา และควรหลีกเลีย่ งการใช้ มอร์ฟีน (morphine)
และโคเดอีน (codeine)
ในปี 2002 Izzedine H และคณะ [24] ศึกษา
ผลการใช้ ทรามาดอลพบว่ า สามารถใช้ ไ ด้ ใ นผู้ ป่ วย
ไตเรื อ้ รั ง ที่ เ ข้ ารั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม
โดยปรับยาทังการลดขนาดของยาลงและเปลี
้
ย่ นช่วงเวลา
ในการให้ ยา โดยจ่าย 50 มิลลิกรัม ทุก 12 ชัว่ โมง ซึง่ ยา
สามารถถูก ก� ำ จัด ออกไปได้ โ ดยการฟอกเลื อ ดท� ำ ให้
ไม่เกิดการสะสมยาในร่างกาย
ในปี 2004 Bailie GR และคณะ [25] รายงาน
ผลการใช้ ก ลุ่ม ยาแก้ ป วดนาร์ โ คติ ก (narcotic) และ
กลุม่ ที่ไม่ใช่นาร์ โคติก (non narcotic) ในผู้ป่วยไตเรื อ้ รัง
ที่เข้ ารับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม 3,749 ราย

พบว่าจากการเปลี่ยนแปลงของยาทัง้ เภสัชจลศาสตร์
และเภสัชพลศาสตร์ การใช้ ยาเหล่านี ้ท�ำให้ เกิดผลข้ างเคียง
จากยามากกว่าปกติ โดยพาราเซตามอลเป็ นยาทีส่ ามารถ
ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งปลอดภัย ยาต้ า นการอัก เสบกลุ่ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
สเตียรอยด์ แบบดัง้ เดิมและแบบยับยัง้ เอนไซม์ ไซโคล
ออกซิจิเนสทู ควรหลีกเลี่ยงในการใช้ ในผู้ป่วยกลุ่มนี ้
เนื่องจากมีผลยับยังโพรสตาแกลนดิ
้
น (prostaglandin)
และส่งผลให้ ความดันโลหิตเพิม่ ขึ ้นได้ การใช้ กลุม่ ยาเพือ่
ลดอาการปวดควรใช้ เป็ นระยะเวลาเพียงสัน้ ๆ เท่าที่จะ
เป็ นไปได้ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ ยา
กลุ่มยาปฏิชีวนะ(Antibiotic)
ในปี 2010 Palmer BF และคณะ [26] ได้ ท�ำ
การศึกษาเกี่ยวกับการปรับขนาดยาปฏิชีวนะที่จ่ายให้
ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมพบว่า ควิโนโลน
(quinolone) ซัลฟาเมทอกซาโซ (sulfamethoxazole)
ไตรเมโทพริม (trimethoprim) และกลุม่ ยาอะมิโลไกลโคไซด์
(aminoglycosides) ควรได้ รับการปรับขนาดของยาลง
จากปกติ ควรหลีกเลีย่ งทีจ่ ะจ่ายไตรเมโทพริมให้ ในผู้ป่วย
กลุม่ นี ้ เนือ่ งจากมีความเสีย่ งในการเกิดภาวะโพแทสเซียม
ในเลือดสูง (hyperkalaemia) และภาวะการกดไขกระดูก
(bone marrow suppression) กลุม่ ยาเซฟาโลสปอริ น
(cephalosporin) และกลุ่มยาเพนิซิลลิน (penicillin)
สามารถจ่ า ยได้ อ ย่ า งปลอดภัย เนื่ อ งจากมี ค่ า ดัช นี
ช่วงในการรั กษาที่ กว้ าง (wide therapeutic index)
แต่อาจต้ องมีการพิจารณาปรับช่วงเวลาในการให้ ยาให้
นานขึ ้น และให้ยาเพิม่ หลังจากการฟอกเลือด (supplement
dose after hemodialysis)
ในปี 2001 Kerr AR [27] ศึกษาการใช้ ยาปฏิชีวนะ
ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังทีม่ คี า่ อัตราการกรองของไตน้ อยกว่า
30 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ นาที พบว่ า การจ่ า ยยาเพนิ ซิ ล ลิ น
กลุ่มยาเซฟาโลสปอริ น อะม็อกซีซิลลิน (amoxicillin)
อะม็อกซีซิลลินผสมกรดคลาวูลานิก (amoxicillin with
clavulanic acid) แอมพิซลิ ลิน (ampicillin) แอมพิซลิ ลิน
ผสม ซัลแบคแทม (ampicillin with sulbactam) ไม่มี
ความจ� ำเป็ นต้ องปรั บขนาดในการให้ ยา แต่ต้องปรั บ
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ช่วงเวลาในการให้ ยาให้ นานขึน้ โดยแพทย์ ได้ แนะน� ำ
ในผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียมให้ ได้ รับ
ยาเพิ่มเติมหลังจากการฟอกเลือดเสร็ จสิน้ เนื่ องจาก
ยาที่กล่าวไปข้ างต้ นสามารถถูกก�ำจัดออกไปขณะท�ำ
การฟอกเลือด ทังนี
้ ้ไม่มผี ลต่อการก�ำจัดยาคลินดามัยซิน
(clindamycin) เนื่ อ งจากคลิ น ดามั ย ซิ น เป็ นยาที่
แมทาบอไลซ์ผ่านตับเพียงอย่างเดียว ท�ำให้ การจ่ายยา
สามารถจ่ายได้ ในขนาดและช่วงเวลาปกติ
ในปี 2010 Brockman W และ Badr M [28]
ศึกษาการจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่มีค่า
อัตราการกรองของไตน้ อยกว่า 10 มิ ล ลิลิตรต่อ นาที
และได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม พบว่าให้ ใช้
ยาอะม็อกซีซลิ ลิน เพนิซลิ ลินวี ดอกซีไซคลีน (doxycycline)
ในขนาดเท่าเดิม แต่ขยายช่วงเวลาในการให้ ยาเป็ นวันละ
1 ครัง้ เซฟาเลกซิน (cephalexin) ให้ ใช้ ยาในขนาดเท่าเดิม
แต่จา่ ยวันละ 2 ครัง้ ส่วนยาอิริโทรมัยซิน (erythromycin)
เมโทรนิดาโซล (metronidazole) ให้ ลดขนาดยาลงครึ่งหนึง่
นอกจากนี ้ควรให้ ยาเพนิซลิ ลิน เซฟาเลกซิน เมโทรนิดาโซล
เพิ่มเติมหลังจากการฟอกเลือดเสร็จสิ ้น
ในปี 1986 Lau A และคณะ [29] รายงานผล
การใช้ ยาเมโทรนิดาโซล 500 มิลลิกรัม ทังแบบรั
้
บประทาน
และแบบฉีดเข้ าทางหลอดเลือดด�ำ เพื่อรักษาการติดเชื ้อ
ในผู้ป่วยไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วย
เครื่ องไตเทียมจ�ำนวน 6 ราย พบว่าระดับความเข้ มข้ น
ของยาในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว และน้ อยเกินกว่าที่จะ
สามารถออกฤทธิ์ในการก�ำจัดเชื ้อได้ (subtherapeutic
range) ซึง่ เป็ นผลมาจากกระบวนการระหว่างการฟอก
เลือดที่มีการขจัดยาออกไป การให้ ยาเมโทรนิดาโซล
500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชัว่ โมง พบว่าเพียงพอที่จะท�ำให้
ความเข้ มข้ นของยาถึงในระดับที่สามารถออกฤทธิ์ ได้
และแนะน� ำการให้ ยาเพิ่มเติมหลังจากการฟอกเลือด
เสร็ จสิ ้นในผู้ป่วยฟอกเลือดที่ป่วยหนักหรื อมีการติดเชื ้อ
ที่รุนแรง
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ในปี 1995 Livornese JL และคณะ [30] ศึกษา
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่ขบั ออกทางไตเป็ นหลัก และมีชว่ ง
การรักษาที่แคบ (narrow therapeutic index) ในผู้ป่วย
ที่ไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย ควรหลีกเลี่ยงยา กลุ่มอะมิโล
ไกลโคไซด์ และยาเตตราไซคลีน (tetracycline) โดย
สามารถใช้ ยาเพนิ ซิ ล ลิ น คลิ น ดามั ย ซิ น กลุ่ ม ยา
เซฟาโลสปอริ น ได้ แต่ อ าจมี ก ารพิ จ ารณาช่ ว งเวลา
ในการให้ ยาให้ นานขึ ้น
ยาชาเฉพาะที่ (Local anesthesia)
ในปี 2002 Klassen JTและKrasko BM [31]
ศึกษาการใช้ ยาชาเฉพาะที่ในงานทันตกรรมในผู้ป่วย
ไตเรื อ้ รั งที่ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม ผู้ป่วยกลุ่มนี ้
มักมีโรคประจ�ำตัวแทรกซ้ อนที่ควรค�ำนึงถึง โดยเฉพาะ
ความดันโลหิตสูง (hypertension) การใช้ ยาชาเฉพาะที่
ที่มีสว่ นผสมของยาบีบหลอดเลือด (vasoconstriction)
แนะน�ำให้ ใช้ ยาชาในปริ มาณที่น้อยลง หรื อลดปริ มาณ
ยาบีบหลอดเลือด
ในปี 2018 Costantinides Fและคณะ [32]
ศึกษาการท�ำศัลยกรรมช่องปาก ในหัตถการที่มีความ
จ�ำเป็ นต้ องใช้ ยาชาเฉพาะที่ เช่น การถอนฟั นทีม่ ีรอยโรค
ปลายราก การผ่าตัดน�ำรากฟั นที่ตกค้ างออก การผ่าตัด
ฟั นคุด การตัดชิน้ เนือ้ ไปตรวจ เป็ นต้ น ยาชาเฉพาะที่
สามารถน�ำมาใช้ ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม
ได้ อย่างปลอดภัยไม่มีความจ� ำเป็ นต้ องปรั บขนาดยา
เนื่องจากยาชาเฉพาะที่หลายชนิดถูกท�ำลายฤทธิ์ที่ตบั
ในปี 2011 Georgakopoulou EAและคณะ [33]
ศึกษาข้อพิจารณาการใช้ ยาชาเฉพาะทีล่ โิ ดเคน (lidocaine)
และเมพิวาเคน (mepivacaine) ส�ำหรับงานศัลยกรรม
ภายในช่องปากและหัตถการอืน่ ๆ ทีต่ ้ องใช้ ยาชาเฉพาะที่
ในผู้ป่วยไตเรื อ้ รังที่ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมระหว่าง
รอการปลูก ถ่ า ยไตพบว่า สามารถใช้ ไ ด้ ใ นขนาดปกติ
นอกจากนี ้ผู้ป่วยกลุ่มนี ้มักมีความดันโลหิตสูงร่ วมด้ วย
การใช้ ยาชาเฉพาะทีท่ ไี่ ม่มสี ว่ นผสมของยาบีบหลอดเลือด
จะมีความปลอดภัยสูงกว่า
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บทวิจารณ์
รอยโรคในช่องปากในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่ได้ รับ
การฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม มักจะไม่ปรากฏชัดเจน
ในผู้ ป่ วยที่ เ ข้ ารั บ การฟอกเลื อ ดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม�ำ่ เสมอ เนือ่ งด้ วยเทคโนโลยีของการฟอกไตในปัจจุบนั
มีความก้ าวหน้ าไปมาก ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบที่มี
ของเสียในร่างกายคัง่ พบได้ ทงรอยโรคสี
ั้
ขาว แดง และเทา
อาจเกิดขึ ้นเฉพาะบางต�ำแหน่ง หรือเกิดกระจายทัว่ เยือ่ เมือก
ในช่องปาก มักก่อให้ เกิดอาการเจ็บปวดและสามารถ
หายได้ เองเมือ่ ระดับยูเรียในเลือดลดลง ภาวะน� ้ำลายน้ อย
ปากแห้ ง อาการแสบร้ อนในช่อ งปาก และการรั บรส
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็ นล�ำดับ
เนื่องจากผู้ป่วยที่ฟอกเลือดมีความจ�ำเป็ นต้ องจ�ำกัดน� ้ำ
หรือเกิดจากผลข้ างเคียงของโรค เช่น เบาหวาน หรือจาก
การใช้ ยาโรคประจ�ำตัวอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลให้ น� ้ำลายลดลง เช่น
ยาลดความดันโลหิตสูง ซึง่ ยิ่งส่งเสริ มให้ เกิดการติดเชื ้อ
ฉวยโอกาสทีส่ ำ� คัญ คือ เชื ้อราแคนดิดา ทีม่ กั พบในผู้ป่วย
ที่ใส่ฟันปลอมและอนามัยช่องปากไม่ดี จุดเลือดออก
บริ เวณเยื่อเมือกช่องปากเป็ นผลจากการที่เกล็ดเลือด
ท�ำงานผิดปกติ รวมทังเยื
้ อ่ เมือกในช่องปากทีม่ ลี กั ษณะซีด
บ่ง บอกว่า มี ค วามผิ ด ปกติ ข องเม็ ด เลื อ ดแดง ทัง้ สอง
ภาวะนี ้หากตรวจพบควรเฝ้าระวังความเสีย่ งของการมีเลือด
ออกผิดปกติหลังถอนฟันหรือผ่าตัดภายในช่องปาก ดังนัน้
ก่ อ นให้ ก ารรั ก ษาทางทัน ตกรรมควรดูผ ลตรวจเลื อ ด
ทางห้ องปฏิบตั ิการก่อนเสมอ ภาวะกระดูกขากรรไกร
เจริ ญผิดปกติสามารถพบได้ ทังในกระดู
้
กขากรรไกรบน
และล่า ง ส่ง ผลท� ำ ให้ เ กิ ด ฟั น โยก การสบฟั น ผิ ด ปกติ
มีความผิดปกติของการเชื่อมติดของกระดูกหลังถอนฟั น
เมื่อพบภาวะนีผ้ ้ ูป่วยควรได้ รับแคลเซียมหรื อยาที่เป็ น
อนุพัน ธ์ ข องวิ ต ามิ น ดี เพื่ อ ชดเชยการท� ำ งานของไต
ที่ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้
การจ่ายยาปฏิชีวนะก่อนให้ การผ่าตัดศัลยกรรม
ภายในช่ อ งปากในผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ย
เครื่ องไตเทียมนัน้ ไม่มีความจ�ำเป็ นหากผู้ป่วยไม่ได้ มี

ความเสีย่ งของโรคหัวใจตามเกณฑ์ของสมาคมโรคหัวใจ
แห่งสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2546 แต่หากผู้ป่วยมีประวัติ
การติดเชื ้อภายในช่องปาก มีโรคแทรกซ้ อนอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้
ภูมิค้ มุ กันร่างกายบกพร่อง หัตถการที่จะท�ำส่งผลให้ เกิด
ความบอบช�ำ้ ของเนื อ้ เยื่อมาก ผู้ป่วยได้ รับการผ่าตัด
เตรียมเส้ นเลือดส�ำหรับการฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม
มาภายใน 6 เดือน และผู้ป่วยทีใ่ ช้เส้นเลือดเทียม (synthetic
graft) ส�ำหรับการฟอกเลือด พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด
การติดเชื ้อภายหลังหัตถการ จึงพิจารณาจ่ายยาปฏิชวี นะ
ก่อนหัตถการโดยจ่ายยาคลินดามัยซิน 600 มิลลิกรัม
รั บ ประทานก่ อ นหัต ถการ 1 ชั่ว โมง หรื อ ให้ ย าทาง
หลอดเลือดด�ำก่อนหัตถการครึ่งชัว่ โมง
กลไกการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเที ยมจะช่วย
ก�ำจัดยูเรี ยออกจากกระแสเลือด จึงช่วยลดปั ญหาเลือด
ออกผิดปกติจากการท�ำงานของเกล็ดเลือดที่เสียไปได้
แต่ พ บว่ า ยั ง ไม่ ส ามารถลดความเสี่ ย งได้ ทั ง้ หมด
เนื่องจากระหว่างการฟอกเลือดต้ องใช้ เฮพาริ นเพื่อช่วย
ลดการแข็งตัวของเลือด และผู้ป่วยอาจได้ รับยาต้ าน
การแข็งตัวของเลือดชนิดอื่น ได้ แก่ วาร์ ฟาริ น (warfarin)
และแอสไพริน (aspirin) เป็ นต้ น เพือ่ ลดการเกิดลิม่ เลือด
บริ เวณเส้ นเลือดที่ใช้ เป็ นช่องทางในการฟอกเลือด หรื อ
มีโรคประจ�ำตัวอื่น ๆ ที่ต้องใช้ ยาที่ป้องกันการแข็งตัว
ของเลือด
เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ เฮพาริน
กับเฮพารินโมเลกุลเล็ก พบว่าเฮพารินโมเลกุลเล็ก ช่วยลด
ความเสีย่ งต่อการเกิดเลือดออกภายหลังการท�ำหัตถการ
ภายในช่ อ งปากได้ ดี ก ว่ า เนื่ อ งจากมี ค วามสามารถ
ในการจับกับเกล็ดเลือดและผนังหลอดเลือดน้ อยกว่า
เฮพารินปกติ รวมทังออกฤทธิ
้
เ์ ด่นเฉพาะกับแอนติแฟกเตอร์
สิบเอ (anti factor Xa) แต่ในการติดตามความปลอดภัย
ในการใช้ ยานัน้ ไม่สามารถใช้ ค่าการทดสอบการสร้ าง
แข็งตัวของเลือดที่อาศัยปั จจัยภายในเป็ นตัวประเมินได้
ต้ องอาศัยการตรวจวัดการท�ำงานของแฟกเตอร์ สิบเอ
(anti-Xa assays) เมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉินเลือดออกผิดปกติ
ไม่สามารถแก้ ไขได้ โดยการให้ โปรตามีนซัลเฟต ทังยั
้ งมี
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit

95

Porntip Jeenjanya, et al

ราคาสูงกว่า และไม่ได้ รวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายเหมารวม
ในการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม จึงควรพิจารณา
ใช้ เฉพาะผู้ป่วยบางราย
อะเซตามีโนเฟน หรือ พาราเซตามอล เป็นยาแก้ ปวด
ที่มีความปลอดภัย สามารถจ่ายได้ ในผู้ป่วยกลุ่มนีท้ ี่มี
อาการปวดเล็กน้ อยถึงปานกลางภายหลังท�ำหัตถการ
ในช่องปาก แต่อาจพิจารณาปรั บช่วงระยะเวลาของ
การให้ ยาจากปกติทุก 4-6 ชั่วโมง เป็ น 8-12 ชั่วโมง
ควรหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายยาต้ านการอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ในผู้ป่วยกลุ่มนี ้ โดยเฉพาะหากมีความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานร่ วมด้ วย เนื่องจากยาจะท�ำให้
เกิ ด การคั่ง ของน� ำ้ และเกลื อ แร่ เ พิ่ ม ขึ น้ รวมทัง้ ไปลด
ปริ มาณเลือดที่ ไปเลีย้ งไต หากมี ความจ�ำเป็ นต้ องใช้
ควรจ่ายยาไอบูโพรเฟน โดยใช้ ในระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้
กลุ่ ม ยาโอปิ ออยด์ ใ ช้ ระงั บ ปวดภายหลัง การผ่ า ตัด
ศั ล ยกรรมภายในช่ อ งปากที่ เ กิ ด ความบอบช� ำ้ ต่ อ
เนือ้ เยื่อมาก ยารับประทานสามารถจ่าย ทรามาดอล
ในขนาด 25-50 มิลลิกรัม ทุก 12 ชัว่ โมง หรือ ไฮโดรมอร์โฟน
0.5-1 มิลลิกรัม ทุก 6 ชัว่ โมง กรณีผ้ปู ่ วยทีน่ อนโรงพยาบาล
และมีสายให้ ยาทางหลอดเลือดด�ำอยูแ่ ล้ ว สามารถจ่าย
ยาเฟนทานิล ขนาดเริ่ มต้ น 1-2 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ต่อชัว่ โมง แล้ วค่อย ๆ เพิ่มตามระดับความเจ็บปวดของ
ผู้ป่วย การจ่ายยาปฏิชีวนะหลังการศัลยกรรมภายใน
ช่องปากพิจารณาให้ในงานทีพ่ บว่ามีการติดเชื ้ออยูก่ อ่ นแล้ว
หรื อในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ในภายหลัง
คลินดามัยซินสามารถจ่ายได้ โดยไม่ต้องปรับทังขนาด
้
และระยะเวลาของการให้ ยา เพนิซิลลิน อะม็อกซีซิลลิน
ดอกซีไซคลีน กลุ่มยาเซฟาโลสปอริ น เมโทรนิดาโซล
สามารถจ่ายได้ ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม
เช่นกัน แต่อาจต้ องมีการปรับขนาดของยาและระยะเวลา
ในการให้ ยาร่ วมด้ วย ควรหลีกเลี่ยงยาในกลุม่ ที่เป็ นพิษ
ต่อไตและมี ช่วงการรั กษาแคบ ได้ แก่ ยากลุ่มอะมิโล
ไกลโคไซด์ การใช้ ยาชาเฉพาะที่ส�ำหรับงานศัลยกรรม
ภายในช่องปากสามารถใช้ ได้ ในขนาดปกติ เนื่องจาก
กระบวนการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมสามารถก�ำจัด
ยาออกจากกระแสเลือดได้ แต่ควรระมัดระวังในการใช้
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ยาชาเฉพาะทีท่ มี่ สี ว่ นผสมของยาบีบหลอดเลือดในผู้ป่วย
ที่ มี โ รคทางระบบอื่ น ๆ โดยเฉพาะความดัน โลหิ ต สูง
และโรคหัวใจ

บทสรุ ป
ปั จจุบนั เทคโนโลยีของการฟอกเลือดด้ วยเครื่ อง
ไตเทียมได้ มีการพัฒนามากขึ ้น มีวิธีการฟอกแบบใหม่
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง ขึน้ เมื่ อ เที ย บกับ วิ ธี ดัง้ เดิ ม ได้ แ ก่
การฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิ ลเตรชัน่ (online
hemodiafiltration; OL-HDF) การฟอกเลื อ ดแบบ
คอนเวคที ฟ คอนโทร ดับเบิ ล้ ไฮฟลัก ซ์ ฮี โ มไดอะฟิ ล
เตรชั่ น (convective-control double high-flux
hemodiafiltration) เป็ น ต้ น ท� ำ ให้ ภ าวะแทรกซ้ อ น
ในระยะยาวของการฟอกเลือดเกิ ดขึน้ น้ อยลง ผู้ป่วย
มีคณ
ุ ภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ ้น ลดภาวะซีด ลดอัตราการ
เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น ภาวะติ ด เชื อ้ ลดลง แต่ ยัง คงมี
ข้ อจ�ำกัดในการเข้ าถึง เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่เหล่านี ้
มีคา่ ใช้ จา่ ยทีค่ อ่ นข้ างสูงและผู้ป่วยยังไม่สามารถเบิกจ่าย
ตามสิทธิการรักษาได้ การท�ำงานศัลยศาสตร์ ช่องปาก
ในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไต
เทียม ก่อนให้ การรักษาควรปรึกษากับแพทย์ประจ�ำตัว
ของผู้ ป่ วย เพื่ อ ประเมิ น ระดับ ความรุ น แรงของโรค
การรั ก ษาที่ ผ้ ูป่ วยได้ รั บ อยู่ ทัน ตแพทย์ ค วรวางแผน
การรักษาเป็ นล�ำดับขันตอน
้
โดยเริ่ มจากตรวจร่ างกาย
เบื ้องต้ น ดูผลตรวจเลือดทางห้ องปฏิบตั ิการของผู้ป่วย
ทังผลตรวจความสมบู
้
รณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood
count; CBC) และผลการทดสอบปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
(coagulation test) หลีกเลีย่ งการให้ การรักษาก่อนผู้ป่วย
ไปฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม 1 วัน เนื่องจากฤทธิ์ของ
เฮพารินจะส่งเสริมให้ มเี ลือดออกมากได้ ภายหลังหัตถการ
และให้ นัดผู้ป่วยเพื่อมาถอนฟั น หรื อศัลยกรรมผ่าตัด
ภายในช่องปากวันถัดไปหลังจากฟอกเลือด ท�ำการวัด
ความดัน โลหิ ต ในแขนข้ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ตรี ย มเส้ น เลื อ ดไว้
ส�ำหรับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม หากประเมิน
การรักษาว่าจะมีเลือดออกมากหลังหัตการ หรือผลตรวจ
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ทางห้ องปฏิบตั ิการบ่งชี ้ว่ามีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออก
ผิดปกติ แต่ทนั ตแพทย์มีความจ�ำเป็ นต้ องให้ การรักษา
ควรเตรี ยมสารห้ ามเลือดเฉพาะที่และท�ำการเย็บเพื่อ
ห้ า มเลื อ ด พิ จ ารณาจ่ า ยยาแก้ ป วดและยาปฏิ ชี ว นะ
ที่ไม่เป็ นพิษต่อไต ปรับขนาดและระยะเวลาของยาที่ให้
หลังถอนฟั น หรือหัตถการอืน่ ๆ ทีก่ อ่ ให้ เกิดความบอบช� ้ำ
ต่อเนื ้อเยือ่ ทังนี
้ ้ผู้ป่วยโรคไตเรื ้อรังระยะสุดท้ ายทันตแพทย์
ควรให้ ความส�ำคัญทังก่
้ อน ระหว่าง และหลังการรักษา
การสัง เกตเห็ น ความผิ ด ปกติ ใ นช่ อ งปากได้ เ ร็ ว และ
ติดตามผลการรั กษาอย่างต่อเนื่อง อาจช่วยลดความ
จ�ำเป็ นในการรักษาที่ซบั ซ้ อน ลดค่าใช้ จ่ายในการรักษา
ซึ่งสิ่งเหล่านี ล้ ้ วนเป็ นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ ผ้ ูป่วยโรคไต
เรื อ้ รังที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้น
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