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การปฏบิตัติวัเมือ่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไตเร ือ้รงั

◼ ไตปกตเิป็นอย่างไร ?

◼ โรคไต คอื อะไร?

◼ โรคไต พบไดบ้่อยแคไ่หน?

◼ สาเหตขุองโรคไตเร ือ้รงั

◼ อาการของโรคไตเร ือ้รงั

◼ การปฏบิตัติวัเมือ่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไตเร ือ้รงั



ไตปกตเิป็นอย่างไร ?



ไต (kidney)

https://timewellness.files.wordpress.com/2012/09/kidneybeans.jpg?w=600&h=400&crop=1

http://www.aireurbano.com/kidney-anatomy-diagram/

ไต

ท่อไต

กระเพาะปัสสาวะ

ไตช ัน้นอก

ไตช ัน้ใน

ท่อไต

กรวยไต

https://timewellness.files.wordpress.com/2012/09/kidneybeans.jpg?w=600&h=400&crop=1


หน่วยไต (nephron)



หน่วยไต (nephron)

http://www.aireurbano.com/kidney-anatomy-diagram/



หน้าทีข่องไต

◼ ควบคมุสมดลุยข์องน า้ และเกลอืแรใ่นรา่งกาย

◼ ขบัของเสยีสว่นเกนิ และยาสว่นใหญ่

◼ ผลติและควบคมุการท างานของฮอรโ์มนบางชนิด เชน่

ฮอรโ์มนทกีระตุน้การสรา้งเม็ดเลอืดแดง 

(erythropoietin), วติามนิ D



โรคไต คอื อะไร?



โรคไต คอื อะไร?

◼ ภาวะทีไ่ตท างานผดิปกติ

 เกลอื น า้ ของเสยี และฮอรโ์มนจากไตผดิปกติ

◼ ชือ่เรยีก

 ไตวาย

 ไตเสือ่ม

 ไตท างานลดลง



ประเภทของโรคไต

◼ โรคไตเฉียบพลนั (Acute Kidney Injury)
 เกดิขึน้ภายในระยะเวลานอ้ยกวา่ 3 เดอืน

 มโีอกาสรกัษาใหห้ายขาดได ้

◼ โรคไตเร ือ้รงั (Chronic kidney disease)

 เกดิขึน้ในระยะเวลามากกวา่ 3 เดอืน

 ไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้มกัมกีารด าเนิน

โรคตอ่เน่ืองจนอาจจะเขา้สูโ่รคไตเร ือ้รงัระยะทา้ย



โรคไตเร ือ้รงัระยะสุดทา้ย

(End stage kidney disease)

โรคไตเร ือ้รงัระยะสุดทา้ย

โรคไตเร ือ้รงั

http://khongthe.com/wallpapers/nature/tip-of-the-iceberg-90839.jpg

http://khongthe.com/wallpapers/nature/tip-of-the-iceberg-90839.jpg


โรคไต พบไดบ้่อยแคไ่หน?



ความชกุของผูป่้วยโรคไตในประเทศไทย

(Thai SEEK Study)

◼ การศกึษาแบบตดัขวาง

◼ ท าในคนทัว่ไป 3,459

คน

◼ ความชกุของผูป่้วยโรค

ไตในประเทศไทย 

17.5%

 โรคไตระยะที ่1, 2, 3

และ 4 รอ้ยละ 3.3, 5.6, 

7.5 และ 1.1 ตามล าดบั

CKD1, 
3.3%

CKD2, 
5.6%

CKD3, 
7.5%

CKD4, 
1.1%

Nephrol Dial Transplant. 2010 May;25(5):1567-75.



Lancet. 2015;385:1975–1982



United States Renal Data System. International 
Comparisons. USRDS 2016
Annual Data Report. Vol. 2. Atlas of End-Stage 
Renal Disease in the United States

Thailand



อบุตักิารณข์องผูป่้วยโรคไตทีไ่ดร้บัการบ าบดัทดแทนไต

TRT Report สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย



ความชกุของผูป่้วยโรคไตทีไ่ดร้บัการบ าบดัทดแทนไต

TRT Report สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย



อบุตักิารณข์องผูป่้วยโรคไตทีไ่ดร้บัการบ าบดัทดแทนไต

TRT Report สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย



ความชกุของผูป่้วยโรคไตทีไ่ดร้บัการบ าบดัทดแทนไต

TRT Report สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย



สาเหตุของโรคไตเร ือ้รงั



สาเหตขุองโรคไตเร ือ้รงั

◼ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู

◼ โรคไตอกัเสบชนิดตา่งๆ เชน่ โรค SLE, โรคไตเนโฟร

ตกิ

◼ ทางเดนิปัสสาวะอดุตนั เชน่ น่ิว 

◼ สารพษิหรอืยาบางชนิด เชน่ ยาแกอ้กัเสบคลายเสน้

◼ โรคไตแตก่ าเนิด

◼ โรคอืน่ๆ.. 



Annual Report Thailand Renal Replacement Therapy 2016-2019

เบาหวาน

ความดนั
>80%



อาการของโรคไตเร ือ้รงั



ปัสสาวะลกัษณะผดิปกติ

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/pediatria2/classes_stud/en/med/lik/ptn/Pediatrics/4/11%20Acute%20and%20chronic%20glomerulonephritis.htm

http://cesareocrates.wordpress.com/article/la-hematuria-en-urgencias-wgldlbd1dpoc-7/

http://www.kidneyservicechina.com/lupus-nephritis-symptoms/1803.html

http://medvin2u.net/tag/oliguria/

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/pediatria2/classes_stud/en/med/lik/ptn/Pediatrics/4/11%20Acute%20and%20chronic%20glomerulonephritis.htm
http://cesareocrates.wordpress.com/article/la-hematuria-en-urgencias-wgldlbd1dpoc-7/
http://www.kidneyservicechina.com/lupus-nephritis-symptoms/1803.html
http://medvin2u.net/tag/oliguria/


ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคนื Nocturia



ซดี (โลหติจาง)

http://www.mdsaude.com/2008/09/anemia.html



อาการบวม

http://www.nursingconsult.com/nursing/patient-education/full-

text?handout_id=41902&docId=10087&tab=cond&otherid=&english=true&filter_id=51323&filter_by=Wo

men%27s%20Health&sort_by=title&sort_order=asc&page=4&title=&requestUri=paging&story_title=Ede

ma%2C+Easy-to-Read&parentpage=&secondpage=&searchId=&searchTerm=

http://www.infobarrel.com/Media/Know_what_is_Edema

http://es.wikipedia.org/wiki/Edema

http://www.massage-education.com/edema.html

http://www.infobarrel.com/Media/Know_what_is_Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://www.massage-education.com/edema.html


น ้าท่วมปอด

http://www.learningradiology.com/archives2007/COW%20267-Pulmonary%20edema-CHF/caseoftheweek267page.html



อาการจากของเสยีค ัง่

◼ ออ่นเพลยี

◼ เบือ่อาหาร 

◼ คลืน่ไสอ้าเจยีน 

◼ คนัตามตวั

◼ ซมึ สบัสน

◼ ชกั



อตัราการกรองของไต

GFR
Glomerular Filtration Rate

ปกตปิระมาณ 120 ml/min/1.73 m2

มากกวา่ 90 ml/min/1.73 m2 = OK



ระยะของโรคไตเร ือ้รงั



การแบง่ระยะของโรคไตเร ือ้รงั

◼ โรคไตเร ือ้รงัระยะแรก (ระยะที ่1 และ 2 อตัราการ

กรอง GFR >60)
 การท างานของไตลดลง แตผู่ป่้วยมกัจะยงัไม่มอีาการของโรค

ไตเร ือ้รงั  ตอ้งใชก้ารตรวจทางหอ้งปฎบิตักิารชว่ยในการ

วนิิจฉัย



การแบง่ระยะของโรคไต

◼ โรคไตเร ือ้รงัระยะปานกลางขึน้ไป (ระยะที่ 3-4

อตัราการกรอง GFR <60 - 15)
 การท างานลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 60% ผูป่้วยอาจเร ิม่มอีาการ

จากการคัง่ของของเสยี เชน่  ปัสสาวะออกนอ้ย เพลยี ไม่มี

แรง บวม คนัตามตวั เหน่ือยง่าย ความดนัโลหติสงู เบือ่

อาหาร



การแบง่ระยะของโรคไต

◼ โรคไตเร ือ้รงัระยะสดุทา้ย (ระยะที ่5 อตัราการ

กรอง GFR <15)
 ไตท างานลดลงอย่างมาก หนา้ทีข่องไต เหลอืนอ้ยกวา่ 10-

15% ในระยะนี ้ผูป่้วยจะมอีาการรนุแรงมากขึน้ เบือ่อาหาร 

คลืน่ไสอ้าเจยีน ซมึลง หอบเหน่ือยรนุแรง



การปฏบิตัติวัเมือ่รา่งกายยงัไม่เจบ็ป่วย

ดว้ยโรคไตเร ือ้รงั



◼ ดูแลสุขภาพ : อาหารด ีลดเคม็ พักผ่อน
เพยีงพอ ออกก าลังกายสม ่าเสมอ

◼ สังเกตตนเองเร่ืองอาการผิดปกตทิางไต

◼ รักษาโรคเรือ้รังทีท่ าใหไ้ตเสื่อมอย่างดี

◼ ตรวจสุขภาพประจ าปี (ของเสียในเลือด อัตรา
การกรอง ตรวจปัสสาวะ)

◼ ระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร

การปฏบิตัติวัเมือ่รา่งกายยงัไม่เจบ็ป่วย

ดว้ยโรคไตเร ือ้รงั



การปฏบิตัติวัเมือ่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไตเร ือ้รงั



◼ หาความรู้เร่ืองโรคไตทีต่นป่วย

◼ ดูแลสุขภาพ : อาหารด ีลดเค็ม พกัผ่อน
เพยีงพอ ออกก าลังกายสม ่าเสมอ

◼ รักษาโรคเรือ้รังทีท่ าใหไ้ตเสื่อมอย่างดี

◼ ตดิตามการเสื่อมของไต (ของเสียในเลือด 
อัตราการกรอง ตรวจปัสสาวะ)

การปฏบิตัติวัเมือ่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไตเร ือ้รงั



◼ รักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรือ้รัง

◼ เตรียมตัวส าหรับการบ าบัดทดแทนไต เมือ่โรค
ไตเข้าสู่ระยะทา้ย

การปฏบิตัติวัเมือ่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไตเร ือ้รงั



หาความรู้เร่ืองโรคไตทีต่นป่วย Google



หาความรู้เร่ืองโรคไตทีต่นป่วย Youtube



หาความรู้เร่ืองโรคไตทีต่นป่วย 
Facebook, Line, Social media ..

สมาคมโรคไต

ลดเค็ม ลดโรค

สมาคมเพือ่นโรคไต

ไขปัญหากบัอายุรแพทย ์โดยราชวทิยาลยั

อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย



ดูแลสุขภาพ : อาหารด ีลดเค็ม พักผ่อน
เพยีงพอ ออกก าลังกายสม ่าเสมอ

◼ อาหารผูป่้วยโรคไตเร ือ้รงั

 การจ ากดัอาหารบางประเภทขึน้กบัระยะของโรคไต

 โรคไตระยะทา้ยตอ้งจ ากดัการทานอาหารมากขึน้

◼ เกลอื (โซเดยีม)

◼ โปแตสเซยีม 

◼ ฟอสฟอรสั

◼ โปรตนีในอาหาร (ของเสยีในเลอืด, เลอืดเป็นกรด)



อาหารส าหรบัผูป่้วยโรคไต

◼ พลงังาน เพยีงพอ

◼ โปรตนีปรมิาณทีเ่หมาะสม

◼ ไขมนั ทีด่ ีน า้มนัมะกอก น า้มนัมะพรา้ว? น า้มนั
ดอกค าฝอย น า้มนัถัว่เหลอืง น า้มนัร าขา้ว เลีย่ง

ไขมนัทรานส ์

◼ ลดเค็ม โซเดยีม (เกลอื) นอ้ยกวา่ 2 กรมัตอ่วนั

◼ โปแตสเซยีม นอ้ย

◼ ฟอสฟอรสั นอ้ย 



Food for CKD by PhaC http://www.slideshare.net/NozomiFenrir/food-for-ckd-3484336

อาหารทีค่วรจ ากดัปรมิาณ

ส าหรบัผูป่้วยโรคไต



ไขเ่ค็ม 1 ฟอง มปีรมิาณโซเดยีม 481 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 1 ชอ้นชา

ซปุกอ้น 1 กอ้นมปีรมิาณโซเดยีม 2,640 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 6.5 ชอ้นชา

หมูยอ 2 ชอ้นโตะ๊ มปีรมิาณโซเดยีม 227 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 0.5 ชอ้นชา

ไสก้รอกหมู 2 ชิน้ มปีรมิาณโซเดยีม 204 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 0.5 ชอ้นชา

เนือ้หมูลวก 2 ชอ้น (30 กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 29 มลิลกิรมั (อาหารธรรมชาตทิี่

ปราศจากการปรงุรสมปีรมิาณโซเดยีมน่อยมาก)

เตา้หูย้ี ้2 กอ้น (15 กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 665 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 1.5 ชอ้นชา

ผงชรูส 1 ชอ้นชา (5กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 610 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 1.5 ชอ้น

ชา

ผงปรงุรส 1 ชอ้นชา (5กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 815 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 2 ชอ้น

ชา

เกลอื 1 ชอ้นชา (5กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 2,000 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 5 ชอ้นชา

หมูแผ่น 30 กรมั มปีรมิาณโซเดยีม 862 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 2 ชอ้นชา

มนัฝร ัง่ทอดกรอบ 30 กรมั มปีรมิาณโซเดยีม 140-200 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 0.5

ชอ้นชา

น ้าปลา 1 ชอ้นชา (5กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 400 มลิลกิรมั

กะปิ 1 ชอ้นชา (5กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 300-400 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 1 ชอ้น

ชา

บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูรสหมูสบั 1 ซอง มปีรมิาณโซเดยีม 1,500 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 4

ชอ้นชา

ซอสหอยนางรม 1 ชอ้นชา (5กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 140-173 มลิลกิรมั เทยีบเทา่

น ้าปลา 0.5 ชอ้นชา

ซอีิ๋วขาว 1 ชอ้นชา (5กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 320-473.5 มลิลกิรมั เทยีบเทา่น ้าปลา 1

ชอ้นชา

ซอสมะเขอืเทศ 1 ชอ้นชา (5กรมั) มปีรมิาณโซเดยีม 55 มลิลกิรมั (โซเดยีมต ่า สามารถ

น ามาปรงุอาหารแทนน ้าปลาได)้

ตวัอย่างปรมิาณโซเดยีมในอาหารตา่งๆ

http://raktai.org/Home/ArticleContent.aspx?id=10



อาหารทีค่วรจ ากดัปรมิาณ

ส าหรบัผูป่้วยโรคไต

Food for CKD by PhaC http://www.slideshare.net/NozomiFenrir/food-for-ckd-3484336



Food for CKD by PhaC http://www.slideshare.net/NozomiFenrir/food-for-ckd-3484336

อาหารทีค่วรจ ากดัปรมิาณ

ส าหรบัผูป่้วยโรคไต



อาหารทีค่วรจ ากดัปรมิาณ

ส าหรบัผูป่้วยโรคไต



ดืม่น า้แตเ่พยีงพอ



รักษาโรคเรือ้รังทีท่ าใหไ้ตเสื่อมอย่างดี

◼ เบาหวาน

 น า้ตาลสะสมด ีHbA1C นอ้ยกวา่ 7

 ยาเบาหวานบางชนิดควรหลกีเลีย่งถา้ไตเสือ่มมาก

◼ ความดนัโลหติสงู

 วดัความดนัทีบ่า้น

 ความดนัทีด่คีวรไม่เกนิ 130/80



รักษาโรคเรือ้รังทีท่ าใหไ้ตเสื่อมอย่างดี

◼ จ ากดัปรมิาณโปรตนีทีร่บัประทาน

 ค านวณจากอาหารทีท่าน

 ปรกึษานักโภชนาการ

 ค านวณจากปรมิาณยเูรยีในปัสสาวะ

◼ ลดปรมิาณโปรตนีร ัว่ในปัสสาวะ

 ยาบางกลุม่ ACEI, ARB, SGLT2i



รักษาโรคเรือ้รังทีท่ าใหไ้ตเสื่อมอย่างดี

◼ ยาบางกลุม่ชว่ยชะลอความเสือ่มของไตใน

โรคไตบางชนิด 

 ACEI - *ril

◼ Captopril enalapril fosinopril

benazepril lisinopril moexipril

perindopril quinapril ramipril 

trandolapril tanatril

 ARB - *artan

◼ Losartan valsartan candesartan 

irbesartan olmesartan telmisartan 

eprosartan azilsartan



รักษาโรคเรือ้รังทีท่ าใหไ้ตเสื่อมอย่างดี

◼ ยาบางกลุม่ชว่ยชะลอความเสือ่มของไตในโรคไต

บางชนิด 

 SGLT2i -*gliflozin

◼ Canagliflozin Dapagliflozin Empagliflozin 

Ertugliflozin



ตดิตามการเสื่อมของไต (ของเสียในเลือด 
อัตราการกรอง ตรวจปัสสาวะ)

◼ ของเสยีในเลอืด

 ยเูรยี urea

 ครอีะตนีิน creatinine

◼ อตัราการกรอง GFR

 ระยะของโรคไต

◼ ตรวจปัสสาวะ

 ปรมิาณโปรตนีทีร่ ัว่ในปัสสาวะ



ตดิตามการเสื่อมของไต (ของเสียในเลือด 
อัตราการกรอง ตรวจปัสสาวะ)

อตัราการ

กรองลดลง 

โปรตนีทีร่ ัว่

ในปัสสาวะ

เพิม่ขึน้

สแีดงไม่ดี

โอกาสไตวาย

ระยะทา้ยสูง



รักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรือ้รัง

◼ ภาวะแทรกซอ้นพบมากขึน้ตามระยะของโรค

 บวม น า้ เกลอืคัง่ (อาจเหน่ือยถา้มนี า้ในปอด) 

◼ ลดเค็ม คมุน า้ ยาขบัปัสสาวะ

 โปแตสเซยีมคัง่

◼ คมุอาหาร ยาลด

 เลอืดเป็นกรด 

◼ ใหย้าโซดามิน้ท ์



รักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรือ้รัง

◼ ภาวะแทรกซอ้นพบมากขึน้ตามระยะของโรค

 เลอืดจาง ซดี

◼ รกัษาสาเหต ุใหย้าธาตเุหล็ก ยาฉีดกระตุน้การสรา้ง

เม็ดเลอืด (erythropoietin)

 แคลเซยีม ฟอสเฟต ฮอรโ์มนพาราไทรอยด ์

(กระดกูบาง หลอดเลอืดแข็ง)

◼ คมุอาหาร ใหย้าควบคมุ



รักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรือ้รัง

◼ ภาวะแทรกซอ้นพบมากขึน้ตามระยะของโรค

 โรคหวัใจและหลอดเลอืด

◼ สาเหตกุารเสยีชวีติอนัดบัหน่ึงของผูป่้วยไตเร ือ้รงั

◼ พบไดเ้รว็กวา่คนทัว่ไป



เตรียมตัวส าหรับการบ าบัดทดแทนไต เมือ่โรค
ไตเข้าสู่ระยะทา้ย

◼ การบ าบดัทดแทนไต เป็นวธิกีารทีส่ามารถ

ทดแทนการท างานทีพ่รอ่งไป

◼ ในปัจจบุนัม ี3 วธิ ีคอื
 ลา้งไตทางชอ่งทอ้ง ฟอกหนา้ทอ้ง (Peritoneal dialysis)

 ฟอกเลอืดดว้ยเคร ือ่งไตเทยีม (Hemodialysis)

 ปลกูถา่ยไต (Kidney transplant)



◼ สทิธกิารรกัษาพยาบาล

 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง, สปสช)

 ประกันสังคม

 กรมบญัชีกลาง (ราชการ, รัฐวสิาหกิจ)

เตรียมตัวส าหรับการบ าบัดทดแทนไต เมือ่โรค
ไตเข้าสู่ระยะทา้ย



การลา้งไตทางชอ่งทอ้ง



การลา้งไตทางชอ่งทอ้ง



https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/peritoneal-dialysis/about/pac-20384725

การลา้งไตทางชอ่งทอ้ง



การฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม



การปลูกถา่ยไต

http://kidneytransplantinformation.net/



การปลูกถา่ยไต



การปฏบิตัติวัเมือ่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไตเร ือ้รงั

◼ หาความรู้เร่ืองโรคไตทีต่นป่วย

◼ ดแูลสุขภาพ : อาหารด ีลดเค็ม พักผ่อนเพยีงพอ ออกก าลังกาย
สม ่าเสมอ

◼ รักษาโรคเรือ้รังทีท่ าใหไ้ตเส่ือมอยา่งดี

◼ ตดิตามการเส่ือมของไต (ของเสียในเลือด อัตราการกรอง ตรวจ
ปัสสาวะ)

◼ รักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรือ้รัง

◼ เตรียมตวัส าหรับการบ าบัดทดแทนไต เมื่อโรคไตเข้าสู่ระยะทา้ย



Questions, Answers, 

Comments

การปฏบิตัติวัเมือ่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไตเร ือ้รงั

รศ.นพ. โอภาส ไตรตานนท ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

25 มนีาคม 2564


