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Chronic kidney disease (โรคไตเรื้อรัง)

การแบงระยะโรคไต แบงไดตามตาราง
ระยะ
1
2
3
4
5

คําจํากัดความ
ไตผิดปกติและ GFR ปกติหรือเพิ่มขึ้น
ไตผิดปกติและ GFR ลดลงเล็กนอย
GFR ลดลงปานกลาง
GFR ลดลงมาก
ไตวายระยะสุดทาย

GFR (มล./นาที/1.73 ตารางเมตร)
> 90
60 – 89
30 – 59
15 – 29
< 15 (หรือตองรับการบําบัดทดแทนไต)
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คัดกรอง (screening)
ผูที่มีความเสี่ยงตอการเปนโรคไตเรื้อรัง
– โรคเบาหวาน
– โรคความดันโลหิตสูง
– ประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว
– อายุ ≥ 60 ป
– โรคภูมิแพที่อาจทําใหไตผิดปกติ เชน vasculitis, SLE
– โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจลมเหลว อัมพฤกษ
– โรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะสวนบนซ้ําหลายครั้ง (≥ 3 ครั้ง/ป)
– นิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
– ไตขางเดียวหรือไตพิการตั้งแตกําเนิดหรือมีประวัติโรคไตในอดีต
– ไดรับยา Nsaids หรือยาที่มี nephrotoxic
– โรคเกาทหรือมีระดับ uric acid ในเลือดสูง
– ตรวจพบถุงน้ําในไตมากกวา 3 ตําแหนงขึ้นไป
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ผูปวยในคลินิกดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง
1. ผูปวย CKD stage 4 ทุกคน และ CKD stage 5 ที่ยังไมไดทํา RRT
2. ผูปวย GFR ลดลงปานกลาง (stage 3) GFR 30-59 ml/min/1.73 m2
3. ผูปวยไตผิดปกติ GFR ลดลงเล็กนอยหรือปกติ (stage 1,2) ที่มี
– uncontrolled hypertension
– Hematuria
– Proteinuria
– Structural Lesion
CKD clinic
• ติดตามการทํางานของไตในผูปวยโรคไตเพื่อชะลอการเสื่อมของไตและรักษาภาวะแทรกซอนของโรค
ไตวาย
 การควบคุมความดันโลหิต
 การลด proteinuria
 การจํากัดการกินอาหารโปรตีน, โซเดียม, ฟอสฟอรัส, โปแตสเซียม
 การหยุดสูบบุหรี่
 การรักษาภาวะไขมันที่ผิดปกติ
• รักษาโรครวมที่มักพบรวมในผูปวยไตเรื้อรัง เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันสูง
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เปาหมายในการดูแล
• การควบคุมความดันโลหิตสูง
– เปาหมาย คือ ควรควบคุมความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg
(ในผูปวยที่มี proteinuria ≥ 1 gm/g ใหลด BP < 125/75 mmHg)
– ผูปวยที่มี protenuria หรือ โรคไตจากเบาหวานควรไดยาในกลุม angiotensin converting
enzyme inhibitor(ACE-I) หรือ angiotensin receptor blocker(ARB) โดยพิจารณาให
ยา กลุมอื่นๆเพิ่ม เชน calcium channel blocker, diuretics, beta blocker
ขอหามในการใชยา ACE-I และ/หรือ ARB คือ
– การตั้งครรภ
– ภาวะหลอดเลือดแดงของไตตีบ 2 ขาง (bilateral renal artery stenosis)
– เคยมีประวัติแพยา แบบ angioedema
– ระดับของ serum K > 5.5 mEq/L
– ระดับของ serum Cr > 3 mg/dL *
– * ถาระดับ serum Cr > 3 สามารถให ACEI/ARB ไดและใหตอเนื่องในคนที่ไดอยูแลวได
แตตองระมัดระวังมากขึ้น
***สําคัญ : ควรตรวจ serum Cr และ K หลังจากใหยาภายใน 2-4 สัปดาห โดยถาพบวาหลังใหยา ACE-I
หรือ ARB ควรหยุดยาเมื่อ

8

•

คา serum Cr เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 30% ภายใน 6-8 wk

•

คา serum K เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 5.5 mEq/L

ผังตารางแสดงการพิจารณาใหยาควบคุมความดันโลหิต

Treatment of CKD : proteinuria
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BP goal :

BP < 130/80

Proteinuric goal
Non –DM : UPCR < 500-1000 mg/g Cr
DM

:

นอยที่สุด

• การใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยไตเรื้อรัง
– Metformin : ไมแนะนําใหใชเมื่อ Cr > 1.5 mg/dL (ไมควรใช eGFR < 30 และลดขนาดยา
ครึ่งหนึ่งเมื่อ eGFR 30-69)
– Chlorpropamide : ไมแนะนําใหใช
– Glybenclamide : ไมแนะนําใหใชเมื่อ eGFR < 30
– Glipizide , gliclazide : ใชไดแตตองระวังใน eGFR < 10
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– α-glucosidase inhibitor : ไมแนะนําใหใชเมื่อ eGFR < 30
– thiazolidinedione : สามารถใชไดแตระวังบวม
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การควบคุมระดับไขมันในเลือด
ยา

eGFR 60-90

eGFR 15-60

eGFR < 15

Simvastatin

20-60

10-40

10-40

Atovastatin

10-80

10-80

10-80

rosuvastatin

10

5-10

5-10

Ezitimibe

10

10

10

Gemfibrozil * 600 mg bid

600 mg bid*

ไมควรใช

Fenofibrate

ลดเหลือ 50%

ไมควรใช

ลดเหลือ 50%

Treatment of CKD : Dyslipidaemia
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• LDL < 100 mg/dL ( < 70 mg/dL in CVD risk)
HDL > 40 mg/dL
Triglycerides < 180 mg/dL
• Dietary counselling
Increase physical exercise
If required, statins or fibrates (for isolated hypertriglyceridaemia)

• โภชนบําบัดสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรัง
การประเมินภาวะโภชนาการ
 ทุกครั้งที่มาพบแพทย
 ซักประวัติการกินอาหาร
 อาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย
 ชั่งน้ําหนัก , วัดสวนสูง คํานวณ BMI
 ทุก 3 เดือน
 ตรวจ serum albumin โดยใหมีระดับ ≥ 3.5 g/dL
 การประเมินปริมาณโปรตีนที่ผูปวยรับประทาน (dietary protein intake)
 ใชแบบบันทึกการรับประทานอาหาร (food record)
 โปรตีน
 CKD stage 3

: protein 0.8-1.0 gm/Kg

 CKD stage 4-5 : protein 0.6-0.8 gm/Kg
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โดยมากกวา 60% ของโปรตีนที่บริโภคควรเปนโปรตีนที่มีคุณภาพดี (high Biologic Value -HBV) คือ
กรดอะมิโนจําเปนครบถวน และมีของเสียนอย ไตจึงทํางานไมหนัก ไดแก ไขขาว เนื้อปลา เนื้อไก เนื้อหมู
เนื้อวัว
Low – HBV เปนโปรตีนที่มีกรดอะมิโนไมครบ และมีของเสียมาก ไตทํางานหนักในการกําจัดของเสีย เชน
ถั่ว ธัญพืช เตาหู
• โซเดียม
– ผูปวยโรคไตควรจํากัดปริมาณโซเดียม ≤ 2,000 mg/day
 1 ชอนชา ของ เกลือ น้ําปลา ซีอิ้ว ซุปกอน เตาหูยี้
 1 ชอนโตะ ของ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น้ําจิ้มสุกี้
 กุง/ปลาตากแหง ปลาเค็ม หมูแดดเดียว
 อาหารหมักดอง เชน ผักดองเค็ม/หวาน ปลารา เตาเจี้ยว
 ขนมกรุบกรอบ มันฝรั่งทอด อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารกระปอง กุนเชียง แหนม
ลูกชิ้น หมูยอ
• โพแทสเซียม
– ผูปวยที่มี serum K > 5.2 ควรเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงถึงปานกลาง
– ผูปวยที่มี serum K < 3.5 สามารถรับประทานผลไม
• ผลไมที่มีโพแทสเซียมต่ํา
– สับปะรด มังคุด แอปเปล แอปเปลเขียว เงาะ มะมวง สละ สาลี่ สมเชง ลูกทอ
• ผลไมที่มีโพแทสเซียมสูง
– แกวมังกร มะละกอ แคนตาลูป มะขาม ทุเรียน สม ฝรั่งแปนสีทอง
สตรอเบอรี่ แตงโม ลําใยแหง อโวคาโด น้ําสม/น้ําสับปะรด/น้ําแอปเปลแตงไทย น้ํา
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ทับทิม น้ําลูกพรุน กลวย ขนุน
• ฟอสฟอรัส
– นมและผลิตภัณฑจากนม ไขแดง ถั่วและธัญพืช
– เครื่องดื่มที่มีสีเข็ม เชน น้ําอัดลม ชา กาแฟ
– อาหารที่มีผงฟูเปนสวนประกอบ เชน เคก คุกกี้ แปงซาลาเปา
– อาหารที่มียีสต เชน ขนมปง พิซซา
– อาหารแชแข็ง
– เนื้อสัตวแปลรูป เชน ไสกรอก ลูกชิ้น หมูยอ หมูหยอง กุนเชียง แหนม
• การดูแลรักษาความผิดปกติของแคลเซียม ฟอสเฟต ใน CKD 4-5
– เจาะ serum Calcium และ phosphate ทุก 3-6 เดือน
– การรักษาใหเริ่มตั้งแตแรกๆโดย
• งดอาหารที่มีฟอสเฟตสูง
• ใหยาลดการดูดซึมฟอสเฟต (phosphate binder) เชน CaCO3, Aluminium
hydroxide
• ถามี iPTH สูงพิจารณาให vitamin D (1-α or active vitamin D)
• ภาวะซีด
– หาสาเหตุอื่นที่ทําให anemia เพราะผูปวยไตเรื้อรังจะมีภาวะซีดชนิด normochromic
normocytic anemia
– Target Hb 10-12 g/dl
– รักษาโดย ให iron supplement และ erythropoietin
• ภาวะเลือดเปนกรด
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– CKD 1-2 : ตรวจอยางนอยทุก 12 เดือน
– CKD 3

: ตรวจอยางนอยทุก 6 เดือน

– CKD 4-5 : ตรวจอยางนอยทุก 3 เดือน
• ควรควบคุมใหอยูในระดับ serum bicarbonate 22-24 mEq/L
• การรักษาโดยให sodium bicarbonate
• หลีกเลี่ยงยาหรือสารบางอยางที่อาจทําใหการทํางานของไตลดลงอยางฉับพลัน (acute renal
failure)
• ปรับขนาดของยาตามการทํางานของไต เชน ยาลดความดัน (atenolol), antibiotics
• Psychological, socio-economic, family, anti-smoking
• Planning for renal replacement therapy
• Screen for hepatitis
• Vaccinate against hepatitis B
• Encourage pneumococcal and annual influenza vaccination

การติดตามระดับการทํางานของไตในผูปวยไตเรื้อรัง
ระยะ

eGFR (ml/min/1.73m2)

ระยะเวลาการติดตามการทํางานไต

16

1-2

≥ 60

ทุก 6-12 เดือน

3

30-59

ทุก 3-6 เดือน

4

15-29

ทุก 2-3 เดือน

5

< 15 / dialysis

ทุก 1-3 เดือน

การสงตอพบแพทยโรคไต
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและแพทยอายุรกรรมสามารถใหการรักษาผูปวยไตเรื้อรังระยะตน (ระยะที่ 13) ไดและควรสงตอเมื่อ
1. CKD stage 3 ที่มี
 ระดับการทํางานของไต (eGFR) ลดลงมากกวา 7 ml/min/m2 per year
( มากกวา 7 ml/min/m2 per month)
 มีความดันโลหิตที่ควบคุมไมไดดวยยาลดความดันโลหิตขนาดสูงสุด 3 ชนิด
 มี proteinuria > 1,000 mg/g หรือตรวจพบ urine prot dipstick 4+ หลังได
การควบคุมความดันโลหิตตามเปาแลวมากกวา 3 เดือน
2. CKD stage 4 ที่มีระดับ eGFR < 20 cc/min
3. CKD stage 5
4. ถา CKD stage 5 ประเมินผูปวยและญาติแลวไมตองการทําการลางไตทั้งวิธี hemodialysis
และ CAPD ให รักษาตามอาการ
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ขั้นตอนการ Refer CKD ไปรพ.สวรรคประชารักษ
• CKD clinic วันจันทรบาย
• OPD MED ที่มี nephro ออกตรวจชวงเชา
– อังคาร : พ.วีรวัฒน
– พฤหัส

: พ.อํานวย

– ศุกร

: พ.รัชนี

• นัด ultrasound อยางเดียว สามารถนัดไดเลยโดยไมตองผาน MED OPD
• Refer มาทํา ultrasound และ พบ MED OPD

ตัวชี้วัดโรคไตเรื้อรัง รพ.แมวงก
1. อัตราของผูปวย DM, HT ที่ไดรับการคนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง รอยละ 70
2. อัตราของผูปวย DM, HT ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังรายใหม เพิ่มขึ้นรอยละ 10
3. อัตราของผูปวยโรคเรื้อรังที่มี BP < 130/80 mmHg มากกวา รอยละ 80
4. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ควรไดรับยา ACEi/ARB ในรายที่ไมมีขอหาม มากกวา รอยละ 60
5. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr มากกวา
รอยละ 50
6. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีระดับ Hb เฉลี่ย > 10 มากกวา รอยละ 60
7. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่เปนโรคเบาหวานที่มี HbA1c เฉลี่ย < 7% มากกวา รอยละ 40
8. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มี LDL เฉลี่ย < 100 mg% มากกวา รอยละ 40
9. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีคา serum K < 5.5 mEq/L มากกวา รอยละ 80
10. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีคา serum HCO3 > 22 mEq/L มากกวา รอยละ 80
11. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังไดรับการตรวจ urine protein โดยใชแถบสีจุม มากกวา รอยละ 80
12. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังไดรับการประเมิน UPCR มากกวา รอยละ 40
13. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีคา UPCR เฉลี่ย < 500 mg/g creatinine มากกวา รอยละ 40
14. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มี Serum PO4 < 4.5 mg% มากกวา รอยละ 50
15. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ตรวจ serum iPTH มีคาอยูในเกณฑที่เหมาะสม มากกวา รอยละ 50
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16. อัตราของผูปวยโรคไตเรื้อรังไดรับความรูในการชะลอไตเสื่อม ตาม modules ของสมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย มากกวา รอยละ 60

