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บทสรุ ปการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังในระดับโรงพยาบาลชุมชน
หัวข้ อที่ 1

การคัดกรองความผิดปกติทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1. นิยามของโรคไตเรื อ้ รัง
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังหมายถึงผู้ป่วยที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตที่ผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยอาจจะมีอตั รากรองของไตผิดปกติ
หรื อไม่ก็ได้
2. ผู้ป่วยที่มีอตั รากรองของไต<60 มล./นาที/1.73 ตรม.ติดต่อกันเกิน 3 เดือน
2. การแบ่งระยะของโรคไตเรื อ้ รัง
โรคไตเรื อ้ รังแบ่งได้ เป็ น 5 ระยะโดยแบ่งตามอัตราการกรองของไตเป็ นระยะที่ 1-5 ดังนี ้
ระยะของ GFR
GFR (ml/min/1.73 m2)
คํานิยาม(Terms)
G1

> 90

ปกติ หรื อ สูง

G2

60-89

ลดลงเล็กน้ อย

G3a

45-59

ลดลงเล็กน้ อยถึงปานกลาง

G3b

30-44

ลดลงปานกลางถึงมาก

G4

15-29

ลดลงมาก

G5

< 15

ไตวายระยะสุดท้ าย

หมายเหตุ ถ้ าไม่มีหลักฐานของภาวะไตผิดปกติ ระยะG1 และ G2 จะไม่เข้ าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคไตเรื อ้ รัง
3. การประเมินค่าอัตราการกรองไต
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็ นโรคไตเรื อ้ รังควรได้ รับการประเมินค่าอัตราการกรองไตอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้ ด้ วยการตรวจค่าซีรั่มครี อะตินินและคํานวณค่าอัตราการกรองไตด้ วยสูตร CKD-EPI
หัวข้ อที่ 2 การใช้ ยาในการยับยัง้ ระบบ Renin Angiotensin Aldosterone System (RAAS) เพื่อ
ชะลอการเสื่อมของไต
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง โดยเฉพาะหากมีความดันโลหิตสูงร่วมด้ วย ควรใช้ ยา Angiotensin Converting
Enzyme Inhibitor (ACEI) หรื อ Angiotensin II Receptor Blockade (ARB) เป็ นอันดับแรกหากไม่มีข้อ
้ ้ควรติดตามด้ วยการวัดความดันโลหิต
ห้ าม เพื่อหวังผลลดความดันโลหิตและเพื่อชะลอการเสือ่ มของไตทังนี
6

ตรวจอัตรากรองไตและระดับโปตัสเซียมในเลือด เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้ อนของ ACEI หรื อ ARB ใน
ผู้ป่วยไตเรื อ้ รัง
หัวข้ อที่ 3

หลักการวินิจฉัยแยกโรคไตวายเฉียบพลันออกจาก โรคไตเรื อ้ รัง

มีความจําเป็ นที่ต้องวินิจฉัยแยกโรคไตวายเฉียบพลันออกจากโรคไตวายเรื อ้ รัง เนื่องจากทังสอง
้
โรคมีการพยากรณ์โรคและความรี บด่วนในการรักษาแตกต่างกัน โดยเป้าหมายในการรักษาโรคไตวาย
เฉียบพลันคือการทํางานของไตกลับมาเป็ นปกติ ในขณะที่การรักษาโรคไตเรื อ้ รังมีเป้าหมายคือเพื่อชะลอ
การเสื่อมของไต
หัวข้ อที่ 4 เป้าหมายการรั กษาเพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
1. เป้าหมายของระดับนํ ้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตคือ HbA1c
ประมาณ 7.0% แต่ควรระวังในผู้ป่วยกลุม่ ที่มีความเสีย่ งต่อภาวะนํ ้าตาลในเลือดตํ่า
2. เป้าหมายของระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่มีความดันโลหิตสูงคือ Systolic Blood
Pressure(SBP )≤130มม.ปรอท และ Diastolic Blood Pressure (DBP) ≤80 มม.ปรอท
หัวข้ อที่ 5 การให้ ความรู้ เรื่องอาหารเพื่อชะลอไตเสื่อมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการใน
ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังควรได้ รับพลังงาน โปรตีนและเกลือแร่จากอาหารในปริ มาณที่เหมาะสมตาม
ระยะของโรคไตเรื อ้ รัง เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของไตและป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
หัวข้ อที่ 6

การสอนผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รั งเพื่อชะลอไตเสื่อม

ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังควรได้ รับการสอนเกี่ยวกับโรคไตเรื อ้ รัง และการปฏิบตั ติ วั เพื่อชะลอการเสื่อมของ
ไต ในเรื่ องต่อไปนี ้คือ ความเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื อ้ รัง อาการและระยะของโรคไตเรื อ้ รัง การควบคุม
ความดันโลหิตสูง การควบคุมอาหาร และหลีกเลีย่ งยาหรื อสารที่มีผลทําให้ ไตเสื่อมลง โดยเฉพาะยากลุม่
NSAIDs
หัวข้ อที่ 7 การให้ คาํ แนะนําเรื่องการบําบัดทดแทนไตและข้ อบ่ งชีท้ ่ คี วรเริ่มทําการบําบัด
ทดแทนไต
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะที่ 4 (อัตรากรองไต 15-30 มล./นาที/1.73ตรม.) ควรได้ รับทราบข้ อมูล
ทางเลือกในการบําบัดทดแทนไตแบบต่างๆและการเตรียมตัวในเรื่ องการบําบัดทดแทนไต
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หัวข้ อที่ 8 การส่ งผู้ป่วยต่ อจากโรงพยาบาลชุมชนไปพบอายุรแพทย์ โรคไตและการรับผู้ป่วย
โรคไตเรือ้ รั งกลับมาดูแลต่ อในโรงพยาบาลชุมชน
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังจากโรงพยาบาลชุมชนควรส่งไปพบอายุรแพทย์โรคไตเมื่อมีข้อบ่งชี ้ พร้ อมกับ
ข้ อมูลและแบบฟอร์ มขอรับคําปรึกษา ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังบางรายสามารถดูแลและรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ชุมชนได้ เองภายใต้ คําแนะนําของอายุรแพทย์โรคไต
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หัวข้ อที่ 1

การคัดกรองความผิดปกติทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1. นิยามของโรคไตเรือ้ รั ง
ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รั งหมายถึงผู้ป่วยที่มีลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี ้
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่ อกันเกิน 3 เดือน โดยอาจจะมีอัตรากรองของไต
ผิดปกติหรื อไม่ ก็ได้
2. ผู้ป่วยที่มีอัตรากรองของไต<60 มล./นาที/1.73 ตรม.ติดต่ อกันเกิน 3 เดือน
คําอธิบาย
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง (Chronic Kidney Disease: CKD) หมายถึงผู้ป่วยที่มีลกั ษณะความผิดปกติ
ของไตอย่างใดอย่างหนึง่ ในสองข้ อต่อไปนี ้
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือนทังนี
้ ้ผู้ป่วยอาจจะมีอตั รากรองของไต (estimated
Glomerular Filtration Rate, eGFR) ผิดปกติหรื อไม่ก็ได้ โดยที่ภาวะไตผิดปกติหมายถึงมีลกั ษณะตามข้ อ
ใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
1.1ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปั สสาวะอย่างน้ อย 2 ครัง้ ในระยะเวลา 3 เดือน ดังต่อไปนี ้
- ผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบ microalbuminuria หรือ
- ผู้ป่วยที่ไม่ได้ เป็ นเบาหวานที่ตรวจพบ proteinuria มากกว่า 500 มก./วันหรื อตรวจพบ urine
protein creatinine ratio (UPCR) >500 mg/g หรื อ protein dipstick ≥ 1+ หรือ
- ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ (hematuria)
1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวทิ ยาเช่น อัลตราซาวด์พบถุงนํ ้าในไต, นิ่ว, ไตพิการหรื อไตข้ างเดียว
1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้ างหรื อพยาธิสภาพจากผลการตรวจชิ ้นเนื ้อไต
2. ผู้ป่วยที่มีอตั รากรองของไต<60 มล./นาที/1.73 ตรม.ติดต่อกันเกิน 3 เดือนโดยที่อาจจะตรวจพบหรื อไม่
พบว่ามีร่องรอยความผิดปกติของไตก็ได้
2. การแบ่ งระยะของโรคไตเรือ้ รัง
โรคไตเรื อ้ รั งแบ่ งได้ เป็ น 5 ระยะโดยแบ่ งตามอัตราการกรองของไตเป็ นระยะที่ 1-5
คําอธิบาย
โรคไตเรื อ้ รังแบ่งได้ เป็ น 5 ระยะตามอัตราการกรองของไตเป็ นระยะที่ 1-5 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การแบ่ งระยะของโรคไตเรือ้ รัง
ระยะของ GFR

GFR (ml/min/1.73 m2)

คํานิยาม(Terms)

G1

> 90

ปกติ หรื อ สูง

G2

60-89

ลดลงเล็กน้ อย

G3a

45-59

ลดลงเล็กน้ อยถึงปานกลาง

G3b

30-44

ลดลงปานกลางถึงมาก

G4

15-29

ลดลงมาก

G5

< 15

ไตวายระยะสุดท้ าย

หมายเหตุ ถ้ าไม่มีหลักฐานของภาวะไตผิดปกติ ระยะG1 และ G2 จะไม่เข้ าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคไตเรื อ้ รัง

3. การประเมินค่ าอัตราการกรองไต
ผู้ท่ มี ีความเสี่ยงสูงต่ อการเป็ นโรคไตเรือ้ รังควรได้ รับการประเมินค่ าอัตราการกรองไต
อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ด้ วยการตรวจค่ าซีร่ ัมครีอะตินินและคํานวณค่ าอัตราการกรองไตด้ วยสูตร
CKD-EPI
คําอธิบาย
3.1 ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็ นโรคไตเรื อ้ รัง (ตารางที่ 2) ควรได้ รับการประเมินค่าอัตราการกรอง
ไตอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ด้ วยการตรวจค่าซีรั่มครี อะตินิน (serum creatinine, S.Cr)
ตารางที่ 2 โรคหรือภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่ อการเป็ นโรคไตเรือ้ รัง
1.โรคเบาหวาน
2. โรคความดันโลหิตสูง
3.มีประวัตโิ รคไตเรื อ้ รังในครอบครัว
4.อายุมากกว่า 60 ปี ขึ ้นไป
5.โรคแพ้ ภมู ิตนเองที่อาจก่อให้ เกิดไตผิดปกติได้ แก่ vasculitis, SLE
6.โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจล้ มเหลวโรคอัมพฤกษ์ หรือเส้ นเลือดหัวใจตีบ
7.โรคติดเชื ้อระบบทางเดินปั สสาวะส่วนบนซํ ้าหลายครัง้ (> 3 ครัง้ /ปี )
8.ตรวจพบนิ่วในระบบทางเดินปั สสาวะ
9.มีไตพิการตังแต่
้ กําเนิดหรื อมีไตข้ างเดียวหรื อมีประวัตโิ รคไตในอดีต
10.ผู้ที่ได้ รับยาแก้ ปวดกลุม่ NSAIDS หรื อสารที่ทําลายไตเป็ นประจํา (nephrotoxic agents)
11.มีโรคเก๊ าท์หรื อมีระดับยูริคในเลือดสูง
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3.2 ควรใช้ คา่ ระดับซีรั่มครี อะตินีนที่วดั ด้ วยวิธี enzymatic method เพื่อเพิ่มความแม่นยําในการ
ประเมินค่าอัตราการกรองไตในกรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถตรวจด้ วยวิธีดงั กล่าวได้ สามารถใช้ คา่ ระดับ
ซีรั่มครี อะตินินที่วดั ด้ วยวิธี modified kinetic Jaffe reaction ได้
3.3 การรายงานผลค่าระดับซีรั่มครี อะตินินควรรายงานผลเป็ นค่าทศนิยม 2 ตําแหน่ง เช่น ค่า
ซีรั่มครี อะตินินเท่ากับ 1.01 mg/dl
3.4 คํานวณค่าอัตราการกรองไตด้ วยสูตร CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การคํานวณค่ าอัตราการกรองไตด้ วยสูตร CKD-EPI*,
เพศ
หญิง
ชาย

Serum Creatinine (mg/dL)
≤0.7
>0.7
≤0.9
>0.9

Equation
GFR = 144 × (Scr/0.7)-0.329 × (0.993)Age
GFR = 144 × (Scr/0.7)-1.209 × (0.993)Age
GFR = 141 × (Scr/0.9)-0.411 × (0.993)Age
GFR = 141 × (Scr/0.9)-1.209 × (0.993)Age

*สูตรคํานวณที่ใช้ ประเมินอัตราการกรองไตควรใช้ CKD-EPI โดยไม่คํานึงถึงวิธีตรวจวัด ในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 18 ปี
ควรใช้ สตู รการคํานวณ eGFR สําหรับผู้ป่วยเด็ก

อนึง่ ในการวินิจฉัยภาวะไตเรื อ้ รังจากเบาหวาน (diabetic nephropathy) มีข้อพิจารณาคือผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่มีระดับอัตราการกรองไตที่ตํ่าลงมักจะมี albuminuria และมักจะพบว่ามี diabetic
retinopathy (DR) ร่วมด้ วย หากมี albuminuria แต่ไม่มี DR ควรทําการหาสาเหตุอื่นที่ทําให้ มี
albuminuria หรื อมีภาวะอัตราการกรองไตที่ลดลง
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หัวข้ อที่ 2

การใช้ ยาในการยับยัง้ ระบบ Renin Angiotensin Aldosterone System (RAAS )
เพื่อชะลอการเสื่อมของไต

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รั ง โดยเฉพาะหากมีความดันโลหิตสูงร่ วมด้ วย ควรใช้ ยา Angiotensin
Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin II Receptor Blockade(ARB)เป็ นอันดับแรก
หากไม่ มีข้อห้ าม เพื่อหวังผลลดความดันโลหิตและเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ทัง้ นีค้ วรติดตาม
ตรวจวัดความดันโลหิต, อัตรากรองไต และระดับโปตัสเซียมในเลือด เพื่อเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้ อนของยา ACE Iหรือ ARB ในผู้ป่วยไตเรือ้ รัง
คําอธิบาย
การใช้ ยายับยังระบบ
้
RAAS ที่ใช้ โดยทัว่ ไป มียาอยู่ 2 กลุม่ คือ Angiotensin Converting
Enzyme Inhibitor(ACEI) ตัวอย่างเช่น enalapril และ Angiotensin II Receptor Blockade (ARB)
ตัวอย่างเช่น losartan เพื่อป้องกันการเสือ่ มของไต ซึง่ ยาในกลุม่ นี ้มีผลดี 2 ด้ าน คือ
1. ผลต่อการไหลเวียนของเลือด (hemodynamic effect) โดยทําให้ ลดความดันโลหิต ลดระดับ
glomerular capillary pressure รวมทังลด
้ proteinuria ซึง่ hemodynamic effect นี ้นับเป็ น
สิง่ สําคัญที่สดุ ในการชะลอการเสื่อมของไต
2. ผลอื่น (non-hemodynamic effect) พบว่าการยับยัง้ RAAS จะส่งผลให้ ยบั ยังการสร้
้
าง
extracellular matrix, macrophage monocyte infiltration, การสร้ าง cytokine และ growth
factor ซึง่ ทําให้ ช่วยยับยังการเกิ
้
ดพังผืด (fibrosis ) ของไต มีการศึกษามากมายซึง่ แสดงว่า
้ ่เป็ น
ACEI หรื อ ARB ได้ ผลดีในการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังชนิดต่างๆทังที
โรคไตเรื อ้ รังจากเบาหวานและที่ไม่ใช่จากเบาหวาน
แนวทางการใช้ ยากลุ่ม ACEI และ ARB มีข้อแนะนํา ดังนี ้
1.ควรติดตามระดับความดันโลหิตอัตรากรองไตและระดับโปตัสเซียมในเลือด เพื่อเฝ้าระวังผล
ภาวะแทรกซ้ อนของ ACEI หรื อ ARB ในผู้ป่วยไตเรื อ้ รัง (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 แนวทางการติดตามตรวจวัดความดันโลหิตอัตรากรองไตและระดับโปตัสเซียมในเลือด
เพื่อเฝ้าระวังผลภาวะแทรกซ้ อนของ ACEIหรือARB ในผู้ป่วยไตเรือ้ รัง*
ค่ าที่วัดได้
ค่าความดันซิสโตลิค (มม.ปรอท)
GFR (mL/min/1.73m2)
GFR ที่ลดลงในช่วงแรก (%)
ระดับโปแตสเซียมในเลือด (mmol/L)
ช่ วงเวลาที่แนะนําในการติดตาม
หลังจากเริ่มใช้ ยาหรื อเพิ่มขนาดยา
หลังจาก BP ถึงเป้าหมายและขนาดยาคงที่

> 120
> 60
< 15
< 4.5

110 – 119
30 - 59
15 - 30
4.6 - 5.0

< 110
< 30
> 30
>5

4-12 สัปดาห์
6-12 เดือน

2-4 สัปดาห์
3-6 เดือน

< 2 สัปดาห์
1-3 เดือน

*ข้ อควรระวัง
1. หากมีภาวะสูญเสียนํ ้าจากร่างกายเช่น อุจจาระร่วง ควรหยุดการให้ ACEI, ARB ชัว่ คราว
2. ระมัดระวังในการใช้ ยากลุม่ นี ้ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 70 ปี
2. การเปลี่ยนแปลงในการดูแลรักษา โดยพิจารณาจากการลดลงของอัตรากรองไตในช่วงแรกๆของการใช้
ยา ACEI และ ARB (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง โดยพิจารณาจากการลดลงของอัตรากรองไตใน
ช่ วงแรกๆของการใช้ ยา ACEI และARB**
GFR ที่ลดลง
การปรับขนาดยา
ACE-I และ ARB
ระยะเวลาที่
พิจารณา
ปรับขนาดยา

ให้ ประเมินหา
สาเหตุของอัตรา
กรองไตที่ลดลง
(รวมทังพิ
้ จารณา
ว่ามีโรคหลอด
เลือดไตหรื อไม่
ด้ วย)

0-15%
ไม่ปรับ

15-30%
ไม่ปรับ

30-50%
ลดยา

>50%
หยุดยา

ตามผลของอัตรา
กรองไต

1 ครัง้ หลังจากใช้
ยาแล้ ว 10-14 วัน
ถ้ าระดับอัตรา
กรองไตที่วดั ซํ ้า
ยังคงอยูใ่ นพิสยั
15-30% ตํ่าลงจาก
ค่าพื ้นฐานให้ ตรวจ
ติดตามอัตรากรอง
ไตเป็ นระยะ
ไม่จําเป็ น

ทุกระยะ 5-7 วัน
จนกระทัง่ อัตรา
กรองไตอยูใ่ นพิสยั
ไม่เกิน 30% ที่
ลดลงจากค่า
พื ้นฐาน

ทุกระยะ 5-7 วัน
จนกระทัง่ อัตรา
กรองไตอยูใ่ นพิสยั
ไม่เกิน 15% ที่
ลดลงจากค่า
พื ้นฐาน

จําเป็ น

จําเป็ น

ไม่จําเป็ น

**ในทางปฏิบตั ิ เพื่อลดจํานวนครัง้ ที่ผ้ ปู ่ วยมาโรงพยาบาล สามารถปรับยา ACEI, ARB ก่อนนัด 1 สัปดาห์
ก่อนมาพบแพทย์ แล้ วตรวจซีรั่มครี เอตินินและโปตัสเซียมในวันนัด
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หัวข้ อที่ 3

หลักการวินิจฉัยแยกโรคไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury: AKI )
ออกจาก โรคไตเรื อ้ รัง (Chronic Kidney Disease: CKD)

มีความจําเป็ นที่ต้องวินิจฉัยแยกโรคไตวายเฉียบพลันออกจากโรคไตเรือ้ รัง เนื่องจากทัง้
สองโรคมีพยากรณ์ โรคและความเร่ งรีบในการรักษาที่แตกต่ างกัน โดยที่เป้าหมายการรักษาโรคไต
วายเฉียบพลันคือทําให้ การทํางานของไตกลับมาเป็ นปกติ ในขณะที่การรั กษาโรคไตเรื อ้ รั งมี
เป้าหมายคือชะลอการเสื่อมของไต
คําอธิบาย
ขัน้ ตอนการวินิจฉัยแยก โรคไตวายเฉียบพลันออกจาก โรคไตเรือ้ รังมีดงั นี ้
1. สืบค้ นหาข้ อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วย โดยเฉพาะระดับซีรั่มครี เอตินินก่อนหน้ านี ้
2. หากไม่มีหรื อไม่สามารถหาข้ อมูลจากเวชระเบียนได้ ให้ ใช้ ประวัติ การตรวจร่างกาย และการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร โดยอาศัยลักษณะที่สนับสนุนภาวะ โรคไตวายเฉียบพลันและโรคไตเรื อ้ รัง
ดังนี ้
ลักษณะอาการทางคลินิกที่สนับสนุนว่ าเป็ นไตวายเฉียบพลัน
1. ตรวจพบระดับซีรัมครี เอตินินเพิ่มขึ ้น โดยที่ผ้ ปู ่ วยอาจยังไม่มีความผิดปกติอื่นๆ
2. ปริมาณปั สสาวะลดลงอย่างเฉียบพลัน เช่น น้ อยกว่า 400 มิลลิลติ รต่อวัน (oliguria) หรื อน้ อย
กว่า 100 มิลลิลติ รต่อวัน (anuria) แต่ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันบางราย ปริ มาณปั สสาวะอาจไม่
ลดลง (non-oliguric renal failure) โดยเฉพาะที่เกิดจาก nephrotoxic หรื อ ischemic acute
tubular necrosis ที่ไม่รุนแรง
3. อาการทางคลินิก เช่น ภาวะบวม เหนื่อยหอบ ซึม เบือ่ อาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และความ
ผิดปกติของผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เช่น hyperkalemia, metabolic acidosis,
hyperphosphatemia, และ hyperuricemia
4. มีปัจจัยเสี่ยงหรื อภาวะเสีย่ งต่อการเกิดไตวายเฉียบพลันเช่น มีภาวะ hypovolemia หรื อได้ ยา
nephrotoxic agent หรื อ contrast media ,sepsis, multi-organ failure เป็ นต้ น
5. ในกรณี post renal cause อาจมีประวัตปิ ั สสาวะขัด เคยปั สสาวะเป็ นเลือดหรื อมีก้อนนิ่ว
ปั สสาวะลําบากต้ องเบ่ง ประวัตเิ ลือดออกทางช่องคลอดหรื อโรคมะเร็งในอุ้งเชิงกรานในสตรี เคย
ผ่าตัดหรื อฉายแสงในบริ เวณใกล้ กระเพาะปั สสาวะ ตรวจร่างกาย อาจคลํากระเพาะปั สสาวะได้
ตรวจทางทวารหนักพบต่อมลูกหมากโต ตรวจภายในพบก้ อนในอุ้งเชิงกราน เป็ นต้ น
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ลักษณะอาการทางคลินิกที่สนับสนุนว่ าเป็ นโรคไตเรือ้ รัง
1. มีประวัตเิ ป็ นโรคไตมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าเคยพบระดับยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด (BUN)
และซีรั่มครี เอตินินสูงมาก่อนนานกว่า 3 เดือน หรื ออาศัยประวัตอิ าการเรื อ้ รังอื่นๆ เช่น บวม
้
ประวัตโิ รคเรื อ้ รังที่เป็ นสาเหตุของโรคไต
ปั สสาวะเป็ นเลือด และอาการ uremia นอกจากนันอาจมี
เรื อ้ รัง ได้ แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เก๊ าท์ รวมทังประวั
้
ตโิ รคถุงนํ ้าในไตในครอบครัว
2. ตรวจร่างกายพบซีด ผิวคลํ ้า (hyperpigmentation) ความดันโลหิตสูง นอกจากนี ้ผู้ป่วยมักมี
อาการไม่มากเมื่อเทียบกับระดับยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดและซีรัมครี เอตินินที่สงู มาก
3. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารที่สาํ คัญคือ
3.1 ตรวจปั สสาวะพบ broad cast (คือ cast ที่มีขนาดเท่ากับหรื อมากกว่าขนาดของเม็ด
เลือดขาว 3 ตัวเรี ยงต่อกัน) ซึง่ บ่งชี ้ว่าหน่วยไตถูกทําลายมาเป็ นเวลานานจนหน่วยไตที่เหลือขยาย
ขนาด (compensated hypertrophic tubule)
3.2 การทํา plain KUB หรื อ ultrasonography ของไตจะพบไตมีขนาดเล็กลงทังสองข้
้
าง
(ขนาดไตตามยาวเล็กกว่า 8.5 เซนติเมตร) และการเปลีย่ นแปลของเนื ้อไต (parenchymatous
change) อย่างไรก็ตามมีบางภาวะที่เป็ นโรคไตเรื อ้ รังแต่ขนาดไตไม่เล็กได้ เช่น diabetic
nephropathy, polycystic kidney disease, obstructive uropathy หรื อ infiltrative disease
ที่ไต
3.3 ตรวจCBC พบระดับฮีโมโกลบิน (hemoglobin;Hb)<13 กรัม/ดล ในเพศชายหรือ <12
กรัม/ดล ในเพศหญิงโดยที่ขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงปกติ
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หัวข้ อที่ 4

เป้าหมายการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

1. เป้าหมายของระดับนํา้ ตาลในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตคือ HbA1c ~7.0%
แต่ ควรระวังในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ อภาวะนํา้ ตาลในเลือดตํ่า
2. เป้าหมายของระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รั งที่มีความดันโลหิตสูงคือ Systolic Blood
Pressure(SBP )≤130มม.ปรอทและ Diastolic Blood Pressure (DBP)≤80 มม.ปรอท
คําอธิบาย
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื อ้ รัง โดยปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคไตจาก
เบาหวานมีดงั นี ้
1. ระยะเวลาของการเป็ นเบาหวานมานาน
2. การควบคุมระดับนํ ้าตาลในเลือดไม่ดี
3. การควบคุมระดับความดันโลหิตสูงไม่ดี
4. การรับประทานอาหารประเภทโปรตีนมาก
5. ภาวะไขมัน (โคเลสเตอรอล) ในเลือดสูง
6. การสูบบุหรี่
7. ปั จจัยทางพันธุกรรม
เป้าหมายของการรักษาป้องกันและชะลอการเสื่อมของโรคไตจากเบาหวาน
แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 เป้าหมายของการรักษาเพื่อป้องกันและชะลอการเสื่อมของโรคไตจากเบาหวาน
เป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เป้าหมาย

Hemoglobin A1c (HbA1c) *

~7.0%**

ระดับนํ ้าตาลก่อนอาหารเช้ า(หลังงดอาหาร 8

70-130 มก./ดล.

ชัว่ โมง)
ระดับความดันโลหิต

SBP≤130 และ DBP≤80 มม.ปรอท

Urine dipstick albumin

negative

ระดับไขมัน LDL

<100 มก./ดล. (<70 ในกรณีมีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมกับ
โรคเบาหวาน)

ระดับไขมัน HDL

>40 มก./ดล.ในผู้ชาย
>50 มก./ดล.ในผู้หญิง

ระดับไขมัน Triglyceride

<150 มก./ดล.

*โดยควรตรวจเมื่อระดับนํ ้าตาลก่อนอาหารเช้ า (หลังงดอาหาร 8 ชัว่ โมง) ได้ คา่ เป้าหมายแล้ ว และควร
ตรวจ HbA1C อย่างน้ อยทุก 6 เดือน
** ในผู้ป่วยกลุม่ ที่มีความเสีย่ งต่อภาวะนํ ้าตาลในเลือดตํ่า (hypoglycemia) อายุมากหรื อ มีโรคร่วมหลาย
โรคอาจไม่จําเป็ นต้ องลดให้ HbA1C< 7 %
เป้าหมายการรั กษาเพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไตเรื อ้ รัง นอกจากนี ้ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังเอง
มักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้ วย ดังนัน้ การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตในผู้ป่วยกลุม่ นี ้
ประกอบด้ วย การควบคุมความดันโลหิตให้ ได้ ตามเป้าหมายและการลดปริมาณโปรตีนในปั สสาวะโดยค่า
เป้าหมายของระดับความดันโลหิตที่หวังผลชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังคือ SBP≤130 และ
DBP≤80 มม.ปรอท
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หัวข้ อที่ 5

การให้ ความรู้ เรื่องอาหารเพื่อชะลอไตเสื่อมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการใน
ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังควรได้ รับพลังงานโปรตีนและเกลือแร่ จากอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตาม
ระยะของโรคไตเรื อ้ รั ง เพื่อช่ วยชะลอการเสื่อมของไตและป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
คําอธิบาย
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังควรได้ รับพลังงานโปรตีนและเกลือแร่จากอาหารในปริ มาณที่เหมาะสมตามระยะ
ของโรคไตเรื อ้ รัง ดังนี ้
1.1.โรคไตเรือ้ รังระยะที่ 1-3
- พลังงานจากอาหารที่ผ้ ปู ่ วยควรได้ รับต่อวัน 35 กิโลแคลลอรี่ ต่อนํ ้าหนักที่ควรจะเป็ น 1 กิโลกรัม (35
kcal/kg IBW) ในผู้ป่วยอายุ < 60 ปี
-พลังงานจากอาหารที่ผ้ ปู ่ วยควรได้ รับต่อวัน 30 กิโลแคลลอรี่ ต่อนํ ้าหนักที่ควรจะเป็ น 1 กิโลกรัม (30
kcal/kg IBW)ในผู้ป่วยอายุ ≥ 60 ปี
- โปรตีนที่ผ้ ปู ่ วยควรได้ รับต่อวัน 0.8-1.0 กรัมต่อนํ ้าหนักตัวที่ควรเป็ น 1 กิโลกรัม (0.8-1.0 g/kg IBW) โดย
เป็ นโปรตีนที่มีคณ
ุ ภาพสูง (high biological value protein) โปรตีนที่มีกรดอะมิโนจําเป็ นครบถ้ วนได้ แก่
โปรตีนจากเนื ้อสัตว์ ไข่ขาวเป็ นต้ น
1.2.โรคไตเรือ้ รังระยะที่ 4-5
- พลังงานจากอาหารที่ผ้ ปู ่ วยควรได้ รับต่อวัน 35 กิโลแคลลอรี่ ตอ่ นํ ้าหนักที่ควรจะเป็ น 1 กิโลกรัม (35
kcal/kg IBW) ในผู้ป่วยอายุ<60 ปี
-พลังงานจากอาหารที่ผ้ ปู ่ วยควรได้ รับต่อวัน 30 กิโลแคลลอรี่ ตอ่ นํ ้าหนักที่ควรจะเป็ น1 กิโลกรัม (30
kcal/kg IBW) ในผู้ป่วยอายุ ≥ 60 ปี
- โปรตีนที่ผ้ ปู ่ วยควรได้ รับต่อวัน 0.6-0.8 กรัมต่อนํ ้าหนักตัวที่ควรเป็ น 1 กิโลกรัม (0.6-0.8 g/kg IBW) โดย
เป็ นโปรตีนที่มีคณ
ุ ภาพสูง (high biological value protein) โปรตีนที่มีกรดอะมิโนจําเป็ นครบถ้ วนได้ แก่
โปรตีนจากเนื ้อสัตว์ ไข่ขาว เป็ นต้ น
2. ปริมาณและความต้ องการเกลือแร่ในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ปริมาณและความต้ องการเกลือแร่ ในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั ง
เกลือแร่
โซเดียม
โปตัสเซียม
ฟอสเฟต

ปริมาณและความต้ องการต่ อวัน
2,000 มก
2,000 มก
800 มก

* นํ ้าหนักตัวที่ควรจะเป็ น( Ideal body weight; IBW) ของผู้ป่วยคํานวณได้ จาก
นํ ้าหนักที่ควรจะเป็ นของผู้ชาย = ส่วนสูง (เซนติเมตร) - 100
นํ ้าหนักที่ควรจะเป็ นของผู้หญิง = ส่วนสูง (เซนติเมตร) - 105
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หัวข้ อที่ 6

การสอนผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังเพื่อชะลอไตเสื่อม

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังควรได้ รับการสอนเกี่ยวกับโรคไตเรื อ้ รัง และการปฏิบัตติ วั เพื่อชะลอ
การเสื่อมของไตได้ แก่ ความเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรือ้ รั ง อาการและระยะของโรคไตเรือ้ รัง การ
ควบคุมความดันโลหิตสูง การควบคุมอาหาร และหลีกเลี่ยงยาหรื อสารที่มีผลทําให้ ไตเสื่อมลง
โดยเฉพาะยากลุ่ม NSAIDs
คําอธิบาย
โรคไตเรือ้ รั งคืออะไร
ไตเป็ นอวัยวะที่สําคัญของร่างกาย มีขนาดเท่ากําปั น้ รูปร่างคล้ ายถัว่ แดง อยูด่ ้ านหลังทังสองข้
้
าง
ของลําตัว ในแนวระดับของกระดูกซี่โครงล่าง หรื อเหนือระดับสะดือ มีหน้ าที่คือขับถ่ายของเสียอันเกิดจาก
การเผาผลาญอาหารประเภทโปรตีน (มีมากในเนื ้อสัตว์และอาหารจําพวกถัว่ ) ควบคุมปริ มาณนํ ้าและเกลือ
แร่ และควบคุมการทํางานของฮอร์ โมน ดังนัน้ เมื่อไตมีความบกพร่อง หน้ าที่การขจัดของเสียและดูแลความ
สมดุลก็จะบกพร่องไปด้ วย ซึง่ ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการที่แสดงว่าไตผิดปกติ แต่บางรายจะแสดงอาการเมื่อ
เป็ นโรคไตในระยะรุนแรงแล้ ว
บุคคลที่มีโอกาสเสี่ยงต่ อการเกิดโรคไตเรือ้ รัง
1. โรคเบาหวาน
2. ความดันโลหิตสูง
3. มีสมาชิกในครอบครัวเป็ นโรคไต
4. โรคอ้ วน
5. การสูบบุหรี่
6. อายุเกิน 60 ปี ขึ ้นไป
อาการแรกเริ่มไตวายเรือ้ รัง
อาการอ่อนเพลียซึมๆมึนงง นอนไม่หลับ คันตามร่างกาย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ความรู้สกึ รับ
รสของลิ ้นเปลีย่ นไป นํ ้าหนักลด ชาปลายมือปลายเท้ า รู้สกึ หนาวง่าย ปวดแสบปวดร้ อนบริเวณเท้ า ปวด
ศีรษะ เป็ นต้ น แต่อาการเหล่านี ้ยังไม่ใช่อาการเฉพาะของโรคไต เพราะอาจพบในโรคอื่นๆได้
ระยะของโรคไต
โรคไตเรื อ้ รังแบ่งเป็ น 5 ระยะ ตามระดับความรุนแรง ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ระยะโรคไตเรือ้ รั งแบ่ งตามระดับความรุนแรง
ระยะของ GFR

GFR (ml/min/1.73 m2)

คํานิยาม(Terms)

G1

> 90

ปกติ หรื อ สูง

G2

60-89

ลดลงเล็กน้ อย

G3a

45-59

ลดลงเล็กน้ อยถึงปานกลาง

G3b

30-44

ลดลงปานกลางถึงมาก

G4

15-29

ลดลงมาก

G5

< 15

ไตวายระยะสุดท้ าย

หมายเหตุ ถ้ าไม่มีหลักฐานของภาวะไตผิดปกติ ระยะG1 และ G2 จะไม่เข้ าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคไตเรื อ้ รัง

คําแนะนําเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตเรือ้ รัง
การรักษาความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยไตเรื อ้ รังราวร้ อยละ 80 จะตรวจพบความดันโลหิตสูง ซึง่ ภาวะความดันโลหิตสูงถือเป็ นปั จจัย
สําคัญที่สดุ ที่ทําให้ ไตเสื่อมเร็ ว เป้าหมายการรักษาคือการรักษาให้ ค่าความดันโลหิตไม่ เกิน 130 และ
80 มม.ปรอท ด้ วยยาลดความดันโลหิตร่ วมกับการปฏิบัตติ วั ที่ถกู ต้ อง ในบางครัง้ ผู้ป่วยที่มีอาการ
บวมจะได้ รับยาขับปั สสาวะร่วมด้ วยเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการลดความดันโลหิต การไม่รับประทานอาหารที่
มีเกลือโซเดียมสูง และการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็ นส่วนสําคัญที่ทําให้ ควบคุมความดันโลหิตได้
การควบคุมอาหาร
ถือเป็ นส่วนสําคัญที่จะประคองให้ ไตเสื่อมช้ าลง ให้ เริ่มอธิบายจากหมวดอาหารและความสําคัญ
ได้ แก่ แป้งและนํ ้าตาล ซึง่ รับประทานเพื่อให้ กําลังงาน หมวดเนื ้อสัตว์ (โปรตีน) ช่วยเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ
หมวดเกลือแร่
ที่ควรรู้จกั คือเกลือโซเดียม หรื อที่เรี ยกว่าเกลือแกง เกลือโปตัสเซียมซึง่ มีมากในผลไม้ ในรายที่มี
การสูญเสียหน้ าที่ไตมากจะขับเกลือโปตัสเซียมไม่ออก ทําให้ ระดับโปตัสเซียมในเลือดสูงเกิน จะเกิดปั ญหา
ทางหัวใจได้ เกลือฟอสฟอรัสที่มากเกินไปก่อให้ เกิดกระดูกบางและเส้ นเลือดเสื่อม
การให้ คาํ แนะนําเพื่อจํากัดอาหารในผู้ป่วยไตเรือ้ รัง
1. จํากัดอาหารที่มีเกลือโซเดียมมากได้ แก่อาหารที่มีรสเค็ม ทังเกลื
้ อนํ ้าปลาซอสหรื อพวกดองเค็ม ดอง
เปรี ย้ ว หรื อที่มีรสหวานจัด (อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก)
2. จํากัดอาหารที่มีโปรตีน ได้ แก่ พวกเนื ้อสัตว์ตา่ งๆ เครื่ องในสัตว์ ไข่ นม และโปตัสเซียม ได้ แก่ หัวผักกาด
สีแสด ผักชี ผักที่มีสีเขียวเข้ ม ถัว่ ผลไม้ แห้ งทุกชนิด เช่น ลูกเกด ลูกพรุน และกากนํ ้าตาล ช็อกโกแลต
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มะพร้ าวขูด อนึง่ คําว่าจํากัดโปรตีนไม่ได้ แปลว่ารับประทานไม่ได้ แต่ให้ รับประทานในปริ มาณที่พอเหมาะ
ตามระยะโรคไตเรื อ้ รัง
3. จํากัดไขมันภาวะไขมันสูงที่ทําให้ เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ แนะนําให้ ตรวจสอบค่าดัชนีมวลกาย กรณีที่
พบว่ามีภาวะโภชนาการเกิน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ ไข
4. สําหรับผู้ป่วยที่เป็ นไตวายขันรุ
้ นแรง จะต้ องจํากัดปริ มาณนํ ้าดื่มในแต่ละวันให้ เหมาะสมตามวิธีการ
คํานวณง่ายๆ คือ ปริ มาณนํ ้าดื่มแต่ละวัน = ปริมาณปั สสาวะของเมื่อวาน + 500 มิลลิลติ ร
การหลีกเลี่ยงภยันตรายต่ อไต
สิง่ ที่ทําให้ การทํางานของไตลดลงได้ อย่างฉับพลันที่พบบ่อยได้ แก่
1. การเสียเลือด เช่น จากอุบตั เิ หตุ เลือดออกจากทางเดินอาหาร เป็ นต้ น
2. ท้ องเสีย พบว่าอาหารที่ไม่สะอาดยังคงเป็ นปั ญหาในบ้ านเรา เมื่อเกิดท้ องเสียร่างกายจะสูญเสียนํ ้า ถ้ า
ชดเชยไม่ทนั จะตามมาด้ วยภาวะไตวายที่รุนแรงขึ ้น
3. การฉีดสารทึบแสงในการตรวจทางรังสี (บางรายการ)
4.การใช้ ยาคลายเส้ น ยาแก้ ปวดกลุม่ เอนเซ็ด (NSAIDS) (อ่านคําแนะนําเพิ่มเติมในภาคผนวก เรื่ องการใช้
ยาแก้ ปวด)
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ภาคผนวก
โซเดียม
โซเดียมคือเกลือแร่ชนิดหนึง่ มีหน้ าที่ควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกาย โดยปกติไตสามารถขับ
โซเดียมส่วนเกินออกทางปั สสาวะ หากร่างกายได้ รับปริมาณโซเดียมเกิน อาจมีผลทําให้ ความดันโลหิตสูง
มีภาวะนํ ้าเกิน บวมนํ ้า นํ ้าท่วมปอด และอาจเกิดภาวะหัวใจล้ มเหลวได้ ในผู้ป่วยโรคไตควรจํากัดปริมาณ
โซเดียมไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่ องปรุงที่มีปริมาณโซเดียมสูง ทังที
้ ่
มีรสเค็มและไม่เค็ม โซเดียมพบได้ ในเกลือแกง นํ ้าปลา ซีอิ ้ว ซอสปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารสําเร็ จรูปที่มีเกลือ
สูง ผงชูรส ผงปรุงรส รวมถึงผงฟูในเบเกอรี่ และควรใช้ เครื่ องเทศ สมุนไพร มะนาว และนํ ้าตาลในการช่วยชู
รสอาหาร
ปริ มาณโซเดียมที่ควรบริ โภคใน 1 วัน = 2,000 มิลลิกรัม (หรื อเท่ากับเกลือ 1 ช้ อนชา)
้ ้ ป่วยจะใช้
ถ้ าบริโภคอาหารตามธรรมชาติโดยไม่ได้ ปรุงรส จะได้ โซเดียมไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม ดังนันผู
เครื่ องปรุง เช่น นํ ้าปลาได้ ไม่เกิน 3 ช้ อนชาต่อวัน (นํ ้าปลา 1 ช้ อนชามีโซเดียม 400 มิลลิกรัม) โซเดียมใน
อาหารสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
อาหารโซเดียมตํ่า คืออาหารที่มีปริ มาณโซเดียมตังแต่
้ 6-60 มิลลิกรัมต่อหนึง่ ส่วนอาหารแลกเปลี่ยน หรื อ
หนึง่ หน่วยบริโภค
อาหารโซเดียมปานกลาง คืออาหารที่มีปริ มาณโซเดียมตังแต่
้ 61-120 มิลลิกรัมต่อหนึง่ ส่วนอาหารแลก
เปลี่ยนหรื อหนึง่ หน่วยบริโภค
อาหารโซเดียมสูง คืออาหารที่มีปริ มาณโซเดียมมากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อหนึง่ ส่วนอาหารแลกเปลี่ยน
หรื อหนึง่ หน่วยบริ โภคตารางที่ 9 และ 10
ตารางที่ 9 หมวดอาหารปริมาณโซเดียมเฉลี่ยต่ ออาหารหนึ่งส่ วน(มิลลิกรัม)
หมวดอาหารปริมาณโซเดียมเฉลี่ยต่ ออาหารหนึ่งส่ วน
หมวดผัก

มิลลิกรั ม
15

หมวดเนื ้อสัตว์
หมวดไขมัน
หมวดผลไม้
หมวดข้ าวแป้ง
หมวดนมและผลิตภัณฑ์จากนม
หมวดเครื่ องปรุง

25
55
61 - 120
80
80
250

ในผู้ป่วยโรคไตควรจํากัดปริ มาณโซเดียมไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม
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ตารางที่ 10 ปริมาณโซเดียมแยกตามชนิดเครื่องปรุ ง
ชนิด

ปริมาณโซเดียม (มิลลิกรัม)

เกลือ
นํ ้าปลา
ผงปรุงรส
ผงชูรส
ซีอิ ้วขาว
ซอสปรุงรส
ผงฟู
ซอสหอยนางรม
นํ ้าจิ ้มสุกี ้
ซอสพริก
นํ ้าจิ ้มไก่
ซอสมะเขือเทศ

1 ช้ อนชา (2,000)
1 ช้ อนชา (400)
1 ช้ อนชา (500)
1 ช้ อนชา (490)
1 ช้ อนชา (400)
1 ช้ อนชา (400)
1 ช้ อนชา (340)
1 ช้ อนโต๊ ะ (450)
1 ช้ อนโต๊ ะ (280)
1 ช้ อนโต๊ ะ (220)
1 ช้ อนโต๊ ะ (210)
1 ช้ อนโต๊ ะ (140)

การใช้ ยาของผู้ป่วยโรคไต
ยาส่วนใหญ่ขบั ออกจากร่างกายทางไต ส่วนใหญ่ขบั ทิ ้งออกมาพร้ อมกับนํ ้าปั สสาวะประมาณกว่า
ร้ อยละ 80-90 ของยาที่มีใช้ กนั อยู่ การที่ยาถูกขับออกทางปั สสาวะนี ้เป็ นผลให้ ระดับยาในร่างกายลด
ตํ่าลงและหมดฤทธิ์ยา ผู้ป่วยโรคไตจะต้ องระวังการใช้ ยาเมื่อมีภาวะไตเสื่อมหมายถึงไตจะทํางานได้ น้อยลง
ปริมาณยาที่เมื่อกินเข้ าไปย่อมจะถูกขับทิ ้งได้ น้อยลงไปด้ วยเป็ นผลให้ ยาอยูใ่ นร่างกายได้ นานขึ ้น หรื อมี
ปริ มาณสูงขึ ้นจนอาจทําให้ เกิดพิษเป็ นอันตรายกับผู้ป่วยได้ จึงควรมาเรี ยนรู่วา่ ยาชนิดใดเป็ นพิษต่อไต
ยาที่มีอันตรายต่ อไต
กลุม่ ยาเอ็น-เซด (NSAIDs) แต่จะมีชื่อยาหลายตัว ยาพวกนี ้มีฤทธิ์แก้ ปวดลดไข้ ลดการอักเสบ
ได้ ดี จึงมีการนําไปใช้ แพร่หลายในกรณีที่มีอาการปวดหัว ปวดเมื่อย ปวดตัว ปวดข้ อ ปวดฟั น หรื อใช้
แก้ ตวั ร้ อน และใช้ ลดการอักเสบบวมแดงร้ อนจากภาวะข้ ออักเสบและกล้ ามเนื ้อต่างๆ ถ้ ามีอาการปวดผู้
ป่ วยโรคไตเสื่อมควรแจ้ งแพทย์ทกุ ครัง้ ว่ามีโรคไตเพื่อที่จะได้ หลีกเลี่ยง เพราะยากลุม่ นี ้จะลดเลือดไปเลี ้ยงไต
ทําให้ เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ ปั จจุบนั มีทางเลือกในการใช้ ยาแก้ ปวดอื่นๆที่ไม่กระทบไต เช่น ยา
พาราเซตตามอล ยาทรามอล ยานอร์ เจซิก เป็ นต้ น ไม่ควรใช้ ยาชุดเพราะมักผสมยาแก้ ปวด ยาแก้ อกั เสบ
ยาคลายกล้ ามเนื ้อ ยาคลายกังวล ยาสเตียรอยด์
นอกจากนี ้ การใช้ ยาชุดและยาสมุนไพรนี ้มีอนั ตรายมากถ้ ามีการใช้ ตดิ ต่อกันนานๆ โดยเฉพาะยา
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สเตียรอยด์ เพราะจะทําให้ เกิดการกดภูมิค้ มุ กันติดเชื ้อง่าย เกิดการคัง่ ของเกลือและนํ ้าในร่างกายส่งผลให้
บวม เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เป็ นต้ น ในยาชุดบางครัง้ จะมียาเอ็น-เซดอยูด่ ้ วยก็จะส่งผลเสียมากยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ จึงไม่ควรใช้ ยาชุดที่จดั รวมอยูใ่ นซองเดียวกันเพราะมีอนั ตรายมากไม่ค้ มุ ค่าที่จะเสี่ยง
ยาแก้ ปวดแก้ อักเสบกล้ ามเนือ้ ที่ใช้ บ่อย
โวล–ทา-เลน

อิน-โด-ซิด

นาโปรเซน

อา-คอก-เซีย
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ไอ-บู-โปร-เฟน

พอน-สะ-แตน

โม-บิค

ซี-รี-เบค

ยาแก้ ปวดในกลุ่มที่สามารถรับประทานได้
พา-รา-เซต-ตา-มอล
ยาแก้ ปวดทา-มา-ดอล
ยานอร์ เจซิค
หมายเหตุ ถ้ าผู้ป่วยไม่มนั่ ใจให้ เก็บแผงยาเก็บยาไว้ เพื่อนํามาให้ เภสัชกรช่วยดูและตรวจสอบ
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หัวข้ อที่ 7

การให้ คาํ แนะนําเรื่องการบําบัดทดแทนไตและข้ อบ่ งชีท้ ่ คี วรเริ่มการบําบัดทดแทนไต

ในผู้ป่วย โรคไตเรือ้ รังระยะที่ 4 (อัตรากรองไต 15-30 มล./นาที/1.73 ตรม.) ทุกคนควรได้
รับทราบข้ อมูลทางเลือกในการบําบัดทดแทนไตแบบต่ างๆ รวมทัง้ คําแนะนําการเตรี ยมตัวรับการ
บําบัดทดแทนไต
คําอธิบาย
ในผู้ป่วย โรคไตเรื อ้ รังระยะที่ 4 (อัตรากรองไต 15-30 มล./นาที/1.73 ตรม.) ทุกคนควรได้ รับทราบ
ข้ อมูล ดังนี ้
1) ทางเลือก ในการบําบัดทดแทนไตแบบต่างๆ (CAPD, hemodialysis, kidney transplantation)
2) คําแนะนําการเตรี ยมตัวรับการบําบัดทดแทนไต ได้ แก่
2.1 Vascular access surgery: ในกรณีเลือกฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม (hemodialysis: HD)
2.2 Tenckhoff catheter insertion: ในกรณีเลือกล้ างไตทางช่องท้ อง (peritoneal Dialysis: PD)
3) ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะที่ 5 (อัตรากรองไต<15 มล./นาที/1.73 ตรม.) ควรส่งผู้ป่วยพร้ อมญาติที่มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ มาที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เพื่อพบอายุรแพทย์โรคไต ถ้ ายังอาการปกติและไม่มีข้อบ่งชี ้
ที่รีบด่วนในการบําบัดทดแทนไต อายุรแพทย์โรคไตสามารถพิจารณาส่งกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน
แล้ วนัดพบอายุรแพทย์โรคไต 3 เดือน/ครัง้ และพบแพทย์ทวั่ ไปที่โรงพยาบาลชุมชนเดือนละ 1 ครัง้
ข้ อบ่งชี ้ที่ควรส่งพบอายุรแพทย์โรคไตก่อนกําหนดนัด ได้ แก่
1. มีอาการ uremia
2. มีปัญหา volume overload ที่ไม่ตอบสนองต่อยาขับปั สสาวะ
3. มีปัญหาความดันโลหิตสูงที่ไม่ตอบสนองต่อยาลดความดันโลหิตมากกว่า 3 ชนิดขึ ้นไป
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หัวข้ อที่ 8

การส่ งผู้ป่วยต่ อจากโรงพยาบาลชุมชนไปพบอายุรแพทย์ โรคไต และการรับ
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั งกลับมาดูแลต่ อในโรงพยาบาลชุมชน

ควรส่ งต่ อผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังจากโรงพยาบาลชุมชนไปพบอายุรแพทย์ โรคไตเมื่อมีข้อบ่ งชี ้
พร้ อมกับข้ อมูลและแบบฟอร์ มขอรับคําปรึกษา ทัง้ นีผ้ ้ ูป่วยโรคไตเรื อ้ รั งบางรายสามารถดูแลและ
รักษาโดยแพทย์ ท่ วั ไปที่โรงพยาบาลชุมชนได้ ภายใต้ คาํ แนะนําของอายุรแพทย์ โรคได
คําอธิบาย
แพทย์ทวั่ ไปสามารถให้ การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังได้ ร่วมกับอายุรแพทย์โรคไต โดยแพทย์ทวั่ ไปและ
อายุรแพทย์โรคไตควรมีการตกลงกันและทําความเข้ าใจในระบบส่งต่อการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการ
ดูแลที่เหมาะสม
แนวทางการส่ งต่ อผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังจากโรงพยาบาลชุมชนไปพบอายุรแพทย์ โรคไต
ประกอบด้ วย
1) การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง และแยกผู้ป่วยตามระยะจากอัตรากรองไต (คํานวณจากCKD- EPI) และ
ตรวจโปรตีนในปั สสาวะ โดยส่งผู้ป่วยพบอายุรแพทย์โรคไตเมื่อ
1. มีภาวะไตวายเฉียบพลันหรื อมีคา่ การทํางานของไตลดลงเร็วภายในระยะเวลาเป็ นวันหรื อ
สัปดาห์ (ดูบทความหัวข้ อที่ 3 ประกอบ)
2. Persistent microscopic hematuria (RBC ≥3 cell/HPF) และ proteinuria 2+ (by dipstick)
ห่างกัน 2 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน
3. ตรวจพบโปรตีนในปั สสาวะด้ วยแถบสี (dipstick) มีคา่ proteinuria 4+ หลังได้ รับการควบคุม
ความดันโลหิตได้ ตามเป้าหมายแล้ วมากกว่า 3 เดือน
4. ระดับโปตัสเซียมในเลือด> 5.5 mEq/L ตรวจพบอย่างน้ อย 2 ครัง้ หลังจากมีการตรวจซํ ้าและ
ยืนยันผลแล้ ว
2) ข้ อมูลที่ควรส่งมาพร้ อมกับผู้ป่วยเมื่อส่งต่ออายุรแพทย์โรคไตพร้ อมแบบฟอร์ มขอรับคําปรึกษา ได้ แก่
1. ประวัตทิ วั่ ไป โดยเฉพาะอาการทางระบบทางเดินปั สสาวะ ความดันโลหิตระหว่างการรักษา
2. ประวัตยิ าผู้ป่วย ทังยาที
้ ่ผ้ ปู ่ วยเคยได้ รับและยาปั จจุบนั ที่ใช้ อยู่ (ให้ ผ้ ปู ่ วยนํายาพร้ อมฉลากยาทุก
ชนิดรวมทังยาและสมุ
้
นไพรที่ซื ้อมารับประทานเองมาด้ วย)
3. การตรวจร่างกาย
4. ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
4.1 ผลการตรวจเลือด: BUN, creatinine, electrolyte, fasting blood sugar (FBS) ที่ได้ รับการ
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ตรวจครัง้ ล่าสุด ย้ อนไปถึงค่าการทํางานของไตปกติที่ผ้ ปู ่ วยเคยมี หรื อค่าการทํางานของไต
ครัง้ แรกที่ผ้ ปู ่ วยมารับการตรวจรักษา
4.2 ผลการตรวจปั สสาวะ (urinalysis)
แนวทางการรั บผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั งกลับมาดูแลต่ อในโรงพยาบาลชุมชน
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังสามารถส่งกลับมาดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลชุมชน ได้ แก่
1) ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะที่ 4 (G4) (eGFR 15-30 ml/min/1.73m2) ที่มีคา่ การทํางานของไตคงที่ (eGFR
ลดลงไม่มากกว่า 5 ml/min/1.73m2/ปี ) หรือลดลงจากค่าการทํางานของไตเริ่มต้ นไม่เกินร้ อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับค่าหน้ าที่ไตพื ้นฐานของผู้ป่วย (baseline eGFR)
2) ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะที่ 4 หรื อระยะที่ 5 (G 4, 5; eGFR<30 ml/min/1.73m2) และปฏิเสธการบําบัด
ทดแทนไต หลังจากที่ได้ พบกับอายุรแพทย์โรคไตแล้ ว
3) ผู้ป่วยที่มีโปรตีนในปั สสาวะปริมาณมาก (A3; urine ACR>300 mg/g) และไม่มีอาการของ nephrotic
syndrome ไม่บวม สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ ดี (อย่างน้ อย 130/80 mmHg)
ทังนี
้ ้ จะมีการส่งต่อผู้ป่วยกลับโรงพยาบาลชุมชน โดยอายุรแพทย์โรคไตพร้ อมคําปรึกษา ได้ แก่
1. แนวทางการดูแลต่อเนื่องตามระยะของโรคไตเรื อ้ รัง
2. การปรับยาที่ผ้ ปู ่ วยจําเป็ นต้ องได้ รับ
3. การส่งผู้ป่วยกลับมาพบอายุรแพทย์โรคไตเมื่อมีข้อบ่งชี ้
แนวทางการดูแลรั กษาผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 4
เป้าหมายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะที่ 4
1. เพื่อชะลอการเสื่อมของไต
2. มีการเฝ้าระวังและแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนจากค่าการทํางานของไตที่ลดลง
3. มีการปรับขนาดยาให้ เหมาะสมกับการทํางานของไต
4. มีการส่งผู้ป่วยพบอายุรแพทย์โรคไตเมื่อมีข้อบ่งชี ้ตามเกณฑ์
การตรวจติดตามผู้ป่วยผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะที่ 4 ควรนัดตรวจติดตามทุก 1-3 เดือน โดยควรมี
องค์ประกอบในการติดตาม ดังนี ้
1. การซักถามประวัติ อาการทัว่ ไป
2. การตรวจร่างกายควรวัดความดันโลหิต ชัง่ นํ ้าหนัก ตรวจดูอาการบวม
3. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารประกอบด้ วย
3.1 การตรวจปั สสาวะ (urine examination) urine ACR (ถ้ าทําได้ )
3.2 การตรวจเลือด ได้ แก่ CBC, BUN, Creatinine (eGFR), Electrolyte, FBS (สําหรับ
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ผู้ป่วยเบาหวาน) ในกรณีที่ สามารถตรวจได้ ควรตรวจ HbA1c, serum albumin,
lipid profile ร่วมด้ วย
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั ง 5 ที่ปฏิเสธการล้ างไต
แพทย์ทวั่ ไปของโรงพยาบาลชุมชน สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยและรับยาต่อเนื่องได้ ที่โรงพยาบาล
ชุมชนภายใต้ คําแนะนําจากอายุรแพทย์โรคไต
เป้าหมายการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง 5 ที่ปฏิเสธการล้ างไต
1. เฝ้าระวังและแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนจากค่าการทํางานของไตที่ลดลง
2. ปรับขนาดยาให้ เหมาะสมกับการทํางานของไต
3. ส่งผู้ป่วยพบอายุรแพทย์โรคไตเมื่อมีข้อบ่งชี ้ตามเกณฑ์
4. End of life care ตามความเหมาะสม
การตรวจติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง 5 ที่ปฏิเสธการล้ างไต
1. ควรติดตามผู้ป่วยทุก 1 เดือน โดยติดตามประวัติ อาการทัว่ ไป
2. วัดความดันโลหิต ชัง่ นํ ้าหนัก ตรวจดูอาการบวม
3. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารประกอบด้ วย CBC, BUN, Creatinine (eGFR), Electrolyte, FBS
(สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน)
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