คลินิกหัวเฉี ยวฯ แพทย์แผนจีน Huachiew TCM : www.huachiewtcm.com 2015

โรคเบาหวานในไตว่ าด้ วยศาสตร์ การแพทย์ แผนจีน
แพทย์จีน เยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กลุ （丘立富）
ก่อนอื่นเรามาทําความรู ้จกั กับโรคเบาหวานในไตทางด้านแพทย์แผนตะวันตกกันก่อน โรคเบาหวาน
ในไตนั้นเป็ นโรคแทรกซ้อนรุ นแรงเกี่ยวกับหลอดเลือดขนาดเล็กในร่ างกาย เกิดได้ท้งั ในผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน type 1 และ type 2 ปัจจุบนั พบว่าโรคนี้ได้คร่ าชีวิตคนไปจํานวนไม่นอ้ ย อาการที่ปรากฏใน
ระยะแรกของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานคือมักพบโปรตีนหรื อไข่ขาวในปัสสาวะ จากนั้นจึงมีภาวะบวมนํ้าและ
ความดันโลหิ ตสู งร่ วมด้วย ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้หากปล่อยไว้เป็ นเวลานานส่ งผลให้การทํางานของระบบ
ไตเสื่ อมลงและทําให้เกิดโรคไตวายได้ในที่สุด
การวินิจฉัยโรคโดยแพทย์จะพบ UREA (อัตราการขับโปรตีนในไต) ในปัสสาวะสู งกว่าปกติ ซึ่ งอยู่
ระหว่าง 20-200 Ug/min หรื อ 24 H-TP 30-300 mg/24 h รวมถึงการตรวจปัสสาวะติดต่อกัน 2 ครั้ง พบว่ามี
ไข่ขาวในปัสสาวะมากกว่า 0.5g/24h ซึ่ งในทางคลินิกนั้นผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเมื่อมีการตรวจพบว่าตัวเองมีค่า
URAE หรื อ 24h-TP (อัตราการขับโปรตีนในปัสสาวะใน24ชม) สู งมีอาการบวมนํ้า ความดันโลหิ ตสู ง
ค่าต่างๆ ในไตสู งขึ้น หรื อดวงตาฝ้ าฟาง เช่นนี้แล้วควรคํานึงถึงโรคเบาหวานในไตด้วย แต่มีขอ้ ยกเว้น
สําหรับคนที่มีโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคไตอื่นๆ โรคหัวใจวาย โรคเหล่านี้อาจทําให้ค่าไข่
ขาวหรื อโปรตีนในปัสสาวะเพิ่มสู งขึ้นได้เช่นกัน

คลินิกหัวเฉี ยวฯ แพทย์แผนจีน Huachiew TCM : www.huachiewtcm.com 2015

ปัจจุบันการแบ่ งระยะของโรคเบาหวานในไตมีดงั ต่ อไปนี้
ระยะที่ 1 ค่า GFR (อัตราที่เลือดไหลผ่านไตเรี ยกว่า glomerular filtration rate) สู งขึ้น ในระยะเริ่ มแรก
ลักษณะของไตจะมีขนาดใหญ่ข้ ึนเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้น ในระยะแรกนี้จะไม่มีโปรตีนในปัสสาวะและไม่มี
อาการแสดงของโรค
ระยะที่ 2 URAE ยังคงมีค่าปกติแต่เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่ตวั กรองไตแต่ยงั คงไม่แสดง
อาการใดๆ ในระยะนี้เกิดภายหลังจากเป็ นโรคเบาหวานแล้วประมาณ 2 ปี
ระยะที่ 3 โรคเบาหวานลงไตในระยะแรก เกิดหลังจากเป็ นโรคเบาหวานแล้วประมาณ 10-15 ปี ในระยะนี้จะ
ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะในปริ มาณเล็กน้อย ระยะนี้ค่าของ UAER จะมีค่าประมาณ 20-200 μmol/min
หรื อ 30-300 mg/24 ชม ถ้าหากมีภาวะความดันโลหิ ตสู งมาร่ วมด้วยส่ งผลให้การเสื่ อมของไตเร็ วขึ้น
ระยะที่ 4 ระยะของโรคเบาหวานลงไตหรื อผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวานมานาน 15-20 ปี ระยะนี้ค่า UAER มี
ค่าประมาณ ≥200 μmol/min หรื อ ≥300 mg/24 ชม. ในระยะนี้ถา้ หากไม่รีบรักษาอัตราการเสื่ อมของไตจะ
เสื่ อมเร็ วกว่าคนปกติถึง 10 เท่า เข้าสู่ ระยะไตวายได้อย่างรวดเร็ ว ในระยะนี้ผปู ้ ่ วยมักมีอาการเบื่ออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีแรง อ่อนเพลีย หนาวง่าย คันตามผิวหนังโดยไม่รู้สาเหตุ และมีอาการซี ดเนื่องจาก
ปริ มาณเม็ดเลือดแดงในร่ างกายตํ่าลง เป็ นต้น
และระยะสุ ดท้ าย ไตวาย ค่า GFR น้อยกว่า 10 ml/min เป็ นไตวายระยะสุ ดท้าย การทํางานของไตลดลงเหลือ
ไม่ถึงร้อยละ 5 ของปกติ และมีของเสี ยคัง่ ในร่ างกายจํานวนมาก ผูป้ ่ วยปัสสาวะน้อยมากจนไม่มีปัสสาวะ มี
อาการซึ มเศร้า ไม่รู้สึกตัว มีอาการช็อกหมดสติและเสี ยชีวิตในเวลาต่อมา ในระยะนี้จะต้องมีการรักษาที่
เหมาะสม เช่น การล้างไต เป็ นต้น
ทั้งนี้โดยส่ วนใหญ่แล้วในระยะที่ 1 หรื อ 2 นั้นจะไม่เห็นอาการที่แน่ชดั ผูป้ ่ วยจึงละเลยการดูแลเอาใจใส่
ตัวเอง ฉะนั้นเมื่อเรารู ้ตวั ว่าเป็ นโรคนี้แล้วควรป้ องกันและรักษาแต่เนิ่นๆ เช่น ในระยะแรก ถ้าหากรู ้ว่าเป็ น
โรคเบาหวานแล้วควรที่จะเข้ารับการรักษาทันที หรื อดูแลสุ ขภาพร่ างกายเพื่อไม่ให้อาการของโรคลามไป
เป็ นไตวายในระยะสุ ดท้าย
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ทางด้านการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเน้นไปทางป้ องกัน บรรเทาอาการ ลดปริ มาณโปรตีนที่ไหลออกมาก
จากปัสสาวะและลดปริ มาณของเสี ยที่อยูใ่ นเลือดของผูป้ ่ วย ผลการวิจยั จํานวนมากในประเทศจีนพบว่าผูป้ ่ วย
ที่รับประทานยาจีนร่ วมด้วยนั้น มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากก่อนที่ไม่รับประทานยาจีน และเมื่อรับประทาน
ยาจีนร่ วมด้วยในระยะเวลาหนึ่ง อาการต่างๆ สามารถทุเลาลงอย่างเห็นได้ชดั ภูมิคุม้ กันในร่ างกายเพิ่มขึ้น
คุณภาพชีวิตก็ดีข้ ึนตามลําดับ ผูป้ ่ วยหลายท่านกลัวว่าการรับประทานยาจีนนั้นอาจจะทําให้กระบวนการ
กรองของเสี ยของไตทํางานหนักกว่าปกติ ปัจจุบนั ในประเทศจีนมีการวิจยั และยอมรับในแพทย์แผน
ตะวันตกแล้วว่า การรักษาโรคเบาหวานลงไตด้วยศาสตร์ แพทย์แผนจีนนั้นถ้ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ดีกว่ารักษา
ในระยะสุ ดท้าย เพราะเมื่อเป็ นระยะสุ ดท้ายแล้วต้องรักษาโดยการฟอกไต ล้างไตหรื อเปลี่ยนไตเท่านั้น

อนึ่ง โรคเบาหวานในไตตามหลักของแพทย์แผนจีนคือ การนําชื่อของโรคเบาหวานและโรคไตมารวมกัน
เรี ยกว่า 消渴病 ซึ่ งแต่ละตัวอักษรมีความหมายตามลําดับดังนี้ 消 แปลว่าเผาผลาญ 渴 คืออาการ
กระหายนํ้าเพราะคนที่เป็ นโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการกระหายนํ้า รับประทานอาหารมาก ปัสสาวะมาก บางคน
ถึงกับนํ้าหนักลดลงเปรี ยบเสมือนกับไฟที่คุกกรุ่ นเผาผลาญอยูใ่ นร่ างกายและยังมีอาการของโรคไตเข้าร่ วม
ด้วย
นอกจากนีก้ ารวิเคราะห์ อาการตามหลักหยินหยางสามารถจําแนกลักษณาการต่ างๆ ได้ ดงั นี้
1. ชี่พร่ อง ผูป้ ่ วยมีอาการหลักคือ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ไม่อยากพูด เหงื่อออกง่าย เป็ นต้น
2. เลือดพร่ อง ผูป้ ่ วยสี หน้าไม่มีชีวิตชีวา หมองคลํ้า เล็บมือสี จาง เป็ นต้น
3. ธาตุหยินพร่ อง ผูป้ ่ วยมีอาการร้อนภายใน เช่น รู ้สึกฝ่ ามือฝ่ าเท้าและรอบแก้มร้อน เหงื่อออกง่าย เหงื่อออก
เวลากลางคืน ท้องผูกง่าย อ่อนเพลียได้ง่าย เป็ นต้น
4. ธาตุหยางพร่ อง ผูป้ ่ วยมีอาการปวดเอว ขี้หนาว บวมนํ้า ปัสสาวะบ่อยกลางคืน เป็ นต้น
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5. เลือดคัง่ มีอาการปวดเหมือนเข็มแทง ปวดมากในเวลากลางคืน อาการชาบริ เวณมือและเท้า ผิวหนังตก
สะเก็ดง่ายกว่าคนปกติทวั่ ไป เป็ นต้น
6. เสมหะติดค้าง ผูป้ ่ วยมีอาการรู ้สึกอึดอัดบริ เวณหน้าอกหรื อท้องอึดบ่อยๆ ไม่อยากอาหาร นํ้าหนักตัวมาก
รู ้สึกตัวหนักศีรษะและเหนื่อยง่าย เป็ นต้น
7. ความชื้น ผูป้ ่ วยมีอาการไม่อยากอาหาร รับประทานอาหารน้อย อาการคลื่นไส้อาเจียน อาการเหนียวใน
ปาก ปากมีกลิ่นเหมือนแอปเปิ้ ลเน่า ความรู ้สึกนึกคิดช้ากว่าคนปกติ และมีอาการคันตามผิวหนัง เป็ นต้น
ทั้งนี้แพทย์แผนปัจจุบนั ยังไม่มีการรักษาทีห่ ายขาด ผูป้ ่ วยต้องรักษาสมดุลของนํ้าตาลในเลือด
ควบคุมความดันโลหิ ต ควบคุมไขมันในเลือดไปพร้อมกัน ถ้าหากควบคุมไม่ได้น้ นั ต้องใช้ยาเข้าร่ วมด้วย
เป็ นต้น
การดูแลตนเองเมื่อเป็ นโรคนี้
1) ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร อาหารที่รับประทานควรเป็ นโปรตีนที่มาจากสัตว์วนั ละไม่เกิน 100
กรัม นํ้านม 250 มิลลิลิตร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มหรื อไขมันสู ง ซึ่ งอาหารเหล่านี้ส่งผลให้ไตทํางานหนัก
มากยิง่ ขึ้น ทั้งยังควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้น้ าํ ตาลสู งด้วย
2) ถ้าหากมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นใส้ อาเจียน ไม่มีแรง อ่อนเพลีย หนาวง่าย คันตามผิวหนังโดยไม่รู้สาเหตุ
อาการแบบนี้อย่านิ่งดูดาย ควรรี บไปปรึ กษาหรื อพบแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
3) ควบคุมอารมณ์ตามหลักแพทย์จีน การควบคุมอารมณ์น้ นั สําคัญมาก เพราะความเครี ยดทําให้ไม่หายจาก
โรค รวมถึงยังบัน่ ทอนจิตใจไปในคราวเดียวกันอีกด้วย
4) พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรทํางานหนักหรื อเหนื่อยจนเกินไป การทํางานหนักทําให้ระบบหมุนเวียนของ
เลือดไหลเร็ วมากยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้ไตทํางานหนักยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ตามหลักแพทย์แผนจีน การพักผ่อนควรมี
ลักษณะของการเข้านอนเร็ วและตื่นเช้าเพื่อให้เลือดลมในร่ างกายไหลเวียนได้สะดวก ธาตุหยินและหยางได้
ปรับสมดุล และมีภมู ิคุม้ กันเพื่อต่อสู ้กบั โรคนั้นๆ
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5) หมัน่ ตรวจสุ ขภาพตัวเองบ่อยๆ อย่างน้อย 3-6 เดือนครั้ง โดยเฉพาะตรวจค่าตับ ค่าไต ค่าเลือดและค่า
ปัสสาวะ เป็ นต้น เพื่อให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ควบคุมได้
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