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CHRONIC KIDNEY DISEASE: 
ACTION PLAN

• STAGE1 >90 DX & TREATMENT COMORBIDITY,  

SLOW PROGRESSION, CVD RISK  

REDUCTION

• STAGE2 60-89   ESTIMATE PROGRESSION

• STAGE3 30-59   EVALUATE & TREAT COMPLICATION

• STAGE4 15-29   PREPARE FOR RRT

• STAGE5 <15 OR  RRT (IF UREMIA PRESENT)

DIALYSIS
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GFR Action

เป้าหมายการรักษา
• ชะลอความเส่ือมของโรคไต

เรือ้รัง
• ลดโอกาสเส่ียงของโรคหัวใจและ

หลอดเลือด
• ป้องกันและรักษา

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเรือ้รัง



เนือ้หา

• ยาที่ใชใ้นโรคไตเรือ้รงั

• ยาที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไต

• ป้องกนัโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

• ภาวะแทรกซอ้นจากการท างานของไตบกพรอ่ง

• ยาที่ควรหลีกเลีย่ง และสมุนไพรทีต่อ้งระวงั

• การใช้ยาอย่างสมเหตผุลในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั 

(RATIONAL DRUG USE)
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COMPLICATIONS FROM RENAL IMPAIRMENT 

CKD 
stage 1 

CKD 
stage 2 

CKD 
stage 3 

CKD 
stage 4 

CKD 
stage 5 

Cardiovascular 

disease (CVD)

CVD, Bone Dz, Anemia

CVD, Bone Dz, 

Anemia

Acid/base, E’lyte, 

Fluid- imbalance



โรคหวัใจและหลอดเลอืด

• ป้องการเกดิเหตกุารณข์องโรคหัวใจและหลอดเลอืดครัง้

แรก  

• ป้องกนัการเกดิซ้ า หรือชะลอไม่ให้โรคด าเนนิไปถงึขัน้

รุนแรง

• การรกัษาและปอ้งกนัคอื ควบคมุปจัจัยเสีย่งของการเกดิ

โรคหัวใจและหลอดเลอืด 

ทั้ง TRADITIONAL RISK FACTOR และ 

NONTRADITIONAL-RELATED RISK FACTOR



RISK FACTOR ของการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด

Traditional risk factors Nontraditional risk factors

สูงอายุ ไตมีอัตราการกรองลดลง

เพศชาย มีโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ

ชนชาตผิิวขาว มีการกระตุ้นระบบ renin-angiotensin aldosterone 

มากกว่าปกติ

ความดันเลือดสูง มีภาวะน า้เกินในร่างกาย

ญาตสิายตรงเป็นโรคหวัใจหรือหลอดเลือด การเสียสมดุลของแคลเซียมและฟอสเฟตในร่างกาย

ระดับไขมัน LDL cholesterol ในเลือดสูง Uremic toxins

ระดับไขมัน HDL cholesterol ในเลือดต ่า ภาวะโลหติจาง

โรคเบาหวาน ภาวะทุพโภชนาการ

สูบบุหร่ี มีภาวะอักเสบ

กิจวัตรประจ าวันที่ไม่เคล่ือนไหวหรือออกแรง การตดิเชือ้

วัยหมดประจ าเดือน Thrombogenic factor

อารมณ์ตงึเครียด Oxidative stress

ภาวะอ้วน มีระดับ homocysteine ในร่างกายสูง

Advance glycation end-products (AGEs)
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PREVENTION AND TREATMENT

•หลักส าคัญ ต้องปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่

ระยะแรกๆ ของการเป็นโรคไตเรื้อรัง และต้องปรับเปลีย่น

ปัจจัยทั้งหมดที่สามารถปรบัไดไ้ปพร้อมๆ กัน

• ควรใหง้านบรกิารปฐมภูมิเข้ามามีบทบาททั้งในแงช่ะลอ

การเสือ่มของไต ค้นหา แก้ไข และป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากภาวะไตบกพร่องรวมถึง 

โรคหัวใจและหลอดเลอืดด้วย



ลดความดันเลอืด

• BP < 140/90 มม.ปรอท 

• BP < 130/80 มม.ปรอท ถ้ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ

• “NONDIPPING PHENOMENON”

NOCTURNAL LONG ACTING ANTI-HTN

PREFER RAS INHIBITORS (ACEI: CAPTOPRIL, 

ENALAPRIL, RAMIPRIL ARB: LOSARTAN, VALSARTAN)   

KDIGO 2012

Kidney Int 2013; 84(3): 622-3



TREATMENT 

Non pharmacotherapy

• Na restriction 2-3 g/day

• Fluid intake restriction

• Regular exercise

• Weight loss

• Smoking cessation

Pharmacotherapy

• Diuretic (thiazide, loop 
diuretic)

• ACEIs or ARBs

• Calcium channel blockers

• β-blockers

• Central α2 agonists (clonidine)

• α-blockers (prazosin)

• Vasodilators (minoxidil) 9



Toneli M.Ann Intern Med. 2014;160:182-189.

ยาลดไขมัน



ยาลดไขมัน

• Statin

• Effect: decrease cholesterol (25%), LDL-C 
(35%), TG(10%), increase HDL 8% 1

• Drug interaction 

• ADR: 

• Myopathy, rhabdomyolysis

• Liver enzyme elevated
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การควบคมุระดบัน้ าตาลในเลือด

• เป้าหมาย HEMOGLOBIN A1C ~ 7 % ป้องกันหรือ

ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดขนาดเล็ก 

รวมถึง DKD

• เป้าหมาย HEMOGLOBIN A1C 7-8 % ผู้ป่วยที่มี

ความเสี่ยงต่อระดับน้ าตาลในเลือดต่ า 

(CVD, NEUROPATHY, GLYCEMIC CONTROL   

DIFFICULT, HISTORY OF HYPOGLYCEMIA, OLDER   

AGE/SHORTER LIFE EXPECTANCY) 
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ยาที่ใชร้กัษาภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิจาก
ภาวะไตบกพรอ่ง

• ภาวะบวม, ความดนัโลหติสงู 

• ความผดิปกตขิองกรดดา่ง 

(METABOLIC ACIDOSIS)

• ความผิดปกติของเกลือแร่

• HYPERKALEMIA 

• HYPOCALCEMIA & HYPERPHOSPHATEMIA

 HYPERPARATHYROIDISM

• ภาวะเลือดจาง 14



บวม, ความดนัเลอืดสงู

• ตวัอยา่งยาขบัปัสสาวะ  

HCTZ, FUROSEMIDE

•

• การเลอืกใชข้ึน้กบั ระดบัหนา้ทีก่ารท างานของไต 
โรครว่ม ระดบัโพแทสเซยีมในเลอืด  15



ยาขบัปัสสาวะ

ขอ้ควรระวงัในการใชย้าและผลขา้งเคยีง

•ตรวจสอบปรมิาณปัสสาวะ   

• มพีษิตอ่หู
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เลอืดเป็นกรด (METABOLIC ACIDOSIS)

• ยาทีใ่ชรั้กษา SODIUM BICARBONATE

• ใหแ้นะน าผูป่้วยวา่เป็นดา่งใชล้ดกรด

ในเลอืด ในกรณีนี้ไมใ่ชย่าแกท้อ้งอดื

หรอืรักษาโรคกระเพาะอาหาร

• ขนาดทีใ่ช้จะขึน้กบัระดบัความเปน็กรดดา่งใน

เลือด และการตอบสนองต่อยาในผูป้ว่ยแตล่ะราย
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ความผดิปกตขิองเกลอืแร่

HYPERKALEMIA

• ION EXCHANGE RESIN แลกเปลีย่นกบั POTASSIUM

ในล าไส ้

• CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE (KALIMATE®)

• SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE (RESONIUM-A®)

• วธิใีช ้: ละลายยา 1 ซองในน ้าเปลา่ใหเ้ป็นยาน ้าแขวนตะกอน แลว้

รับประทานทนัท ี 

- ไมล่ะลายยาในน ้าผลไม ้

- ไมรั่บประทานพรอ้มกบัยาอืน่ๆ
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ภาวะสมดลุของเกลอืแร:่ ฟอสเฟต
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CKD-MBD

• Abnormalities of calcium, phosphorus, 

parathyroid hormone, or vitamin D 

metabolism

• Abnormalities in bone turnover, 

mineralization, volume, linear growth, or 

strength

• Vascular or other soft-tissue calcification



CKD-MBD: TREATMENT

• LOWERING HIGH SERUM 

PHOSPHORUS AND 

MAINTAINING SERUM 

CALCIUM

 PHOSPHATE-BINDING 

AGENTS

• TREATMENT OF 

ABNORMAL PTH LEVELS

 CALCITRIOL, OR 

VITAMIN D ANALOGS,OR

CALCIMIMETICS
20
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ยาจบัฟอสเฟต

 ALUMINIUM-BASED : ALUMINIUM HYDROXIDE

 CALCIUM-BASED : CALCIUM CARBONATE, CALCIUM ACETATE

 ALUMINIUM- AND CALCIUM-FREE PHOSPHATE BINDERS

SEVELAMER LANTHANUM

(HCL, CARBONATE) 



พจิารณาตามภาวะผูป่้วยใน

แตล่ะราย

• ระดบัฟอสเฟตในเลอืด 

• ระดบัแคลเซยีมในเลอืด 

• ระดบั PTH

• การมหีรอืไมม่ ี

CALCIFICATION

และ

• หลกัฐานทางคลนิกิ 

• เศรษฐานะของผูป่้วย

• ความพงึพอใจ
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การเลือกใช้ยาจับฟอสเฟต
ภาวะผูป้่วย ยาจับฟอสเฟต

 calcium level < 10.2 

mg/dL

• calcium based

phosphate binder

• noncalcium, 

nonaluminium based

phosphate binder

 calcium level > 10.2 

mg/dL

 PTH < 150 pg/mL

 มี vascular

calcification หรือ 

soft tissue calcification

หลีกเลี่ยงการใช ้calcium

based phosphate binder

 phosphate level > 7.0 

mg/dL

• aluminium based

phosphate binder

ใชใ้นระยะสั้น 

(ไม่เกนิ 4 สัปดาห์)

• Lanthanum carbonate 



กลุ่มยา ยาที่ใช้ ข้อดี ข้อเสีย
Calcitriol
และอนุพนัธ์

Calcitriol - มีประสิทธิภาพในการรกัษา
- ออกฤทธ์ิได้เลย ไม่ต้องไป
เปล่ียนรปูท่ีตบั

- เกิดภาวะแคลเซียมและฟอสฟอรสัใน
เลือดสงู

Alfacalcidol - มีประสิทธิภาพในการรกัษา - เกิดภาวะแคลเซียมและฟอสฟอรสัใน
เลือดสงู
- จ าเป็นต้องไปเปล่ียนรปูท่ีตบัให้อยู่
ในรปูท่ีสามารถออกฤทธ์ิได้

Calcimim

etic

Cinacalcet - มีประสิทธิภาพในการรกัษา
- ไม่เกิดภาวะแคลเซียมและ

ฟอสฟอรสัในเลือดสงู

- ราคาแพง
- เกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน
- เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต า่
- ใช้ในผูป่้วยท่ีได้รบัการฟอกเลือด
เท่านัน้

ยาที่ใช้รักษาภาวะ secondary 
hyperparathyroidism
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ภาวะโลหิตจาง
สาเหตุ

 INSUFFICIENT EPO

 IRON DEFICIENCY

HYPERPARATHYROIDISM

 INFLAMMATION OR 

INFECTION

24

 Inadequate dialysis

 Aluminium toxicity

 Vitamin B12 or folate def.

 Shortened red cell survival

 Carnitine deficiency  

 ACEI    

Hyporesponse to EPO 



Monitoring 

parameter

Target range

KDOQI 2006, 2007 KDIGO 2012

Serum 

hemoglobin

For patients with 

CKD receiving ESA 

therapy 

 11-12 g/dL. 

 Should not be 

greater than 13.0 

g/dL. 

For patients with CKD 

receiving ESA therapy 

 11.5 g/dL. 

 Should not be greater 

than 13.0 g/dL. 

Serum ferritin HD >200 ng/ml

PD, ND> 100 ng/ml

500 ng/ml

TSAT > 20 % 30 %

GOAL OF TREATMENT

25



การทดแทนธาตุเหลก็ 

 ยาเม็ด: FERROUS SULFATE, FERROUS 

FUMARATE

- ELEMENTAL IRON 200 MG/D 

- MALABSORPTION, INTOLERANCE (N/V, 

CONSTIPATION), 

NONCOMPLIANCE 

 การฉดีเขา้หลอดเลอืดด า 
26



ยาฉีดธาตเุหลก็ 

COMPOSITION

MOLECULAR SIZE

DEGRADATION KINETICS (RATE OF IRON 

DISSOCIATION FROM THE COMPLEX)

SIDE EFFECT PROFILES 

ANAPHYLAXIS, ANAPHYLACTOID (IRON DEXTRAN)

 TEST DOSE (25 MG IV INFUSION)
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Erythropoietin



30

Prim Care Clin Office Pract 2008;35:329 – 44. 

Semin Nephrol 2006; 26:313-8.

Continuous Erythropoietin Receptor Activator

Erythropoiesis stimulating agents: ESAs
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ผลไมพ่งึประสงคจ์าก ESAs:

 Flu like symptom (first use)  

 Hypertension

 Increased risk of cardiovascular events; 

heart attack, HF, blood clots, stroke and 

death.

 Pure red cell aplasia (PRCA)

 Seizure
Kidney International 2008;74(Suppl 110):S12–S18.
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ประเด็นทีต่อ้งค านงึถงึในการใชย้า 
ESAs:

 การควบคมุความดนัโลหติเพือ่ใหไ้ดร้ับ     

การฉีดยาสม า่เสมอ

การเก็บยา 



การเก็บยา 

33
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Rick G. Schnellmann & Katrina J. Kelly

ยาทีม่พีษิตอ่ไต



NEPHROTOXICITY FROM NSIADS 

• ACUTE OR CHRONIC RENAL IMPAIRMENT

• INCIDENCE OF RENAL SIDE EFFECTS - ABOUT 1 –

5 %1

1 Am J Med. 1999;106(5B):13S–

24S. 

Clinical manifestations

• Acute Kidney Injury (AKI)

• Tubulointerstitial nephritis

(TIN)

• Renal papillary necrosis

• Salt Retention and Edema

• Hyperkalemia

• Hypertension

• Worsening of Chronic 

Kidney Disease (Acute on 

CKD) 
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Medications Risk factors Prevention strategies

Drugs altering intraglomerular hemodynamics

ACEI, ARBs,
NSAIDs

Renal insufficiency
Intravascular volume 
depletion
Age > 60 years
Concomitant use of ACEI, 
ARBs, NSAIDs, cyclosporine 
or tacrolimus

Correct volume depletion
Avoid concomittant NSAIDs
Avoid long term use
Avoid use in high risk patient

Am Fam Physician. 2008;78(6):743-750



ข้อมูลอกีดา้นซึง่เป็นความหวงัของคนไข้

• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือ สมุนไพร 

สิง่ทีต่อ้งระวงั
- Hyperkalemia
- เชือ้รา 
- คนไขห้ยดุใชย้าแผนปัจจบุนั 

หา้มการ
รบัประทานไมไ่ด้

แนะน า
• ใหต้ดิตามการเปลีย่นแปลงทีอ่าจ
เกดิขึน้ 

• ท าอยา่งไร หากเกดิภาวะดงักลา่ว 



สมุนไพรหรอือาหารตอ้งหา้ม/ทีต่อ้งระวงั

• ยาหอมที่มีส่วนผสมของไครเ้ครอื

• ยากษยัเส้นที่มสีว่นผสมของการบรู

• มะเพือง, โกฐน้ าเต้า

• น้ าผกัช ีน้ าลูกยอ 

• ลูกเนียง สะตอ

• ยาด า

• …………
39
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ค าแนะน าทัว่ไปในการใชย้าอยา่งสมเหตผุล
ในผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั

1.     มีระบบค้นหาระบตุวัผูป่้วยท่ีมีโรคไตเรือ้รงัอยู่เดิม (โดยเฉพาะในระยะท่ี 3 ขึน้
ไป) ก่อนพิจารณาเลือกใช้และจ่ายยาทกุชนิด
2. มีระบบทบทวนรายการยาท่ีใช้ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัทกุราย ตามข้อบ่งช้ี พร้อม
ปรบัวิธีการบริหารและขนาดของยาให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ และ
ลดการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา (ยกเว้น ยาปฏิชีวนะกลุ่ม aminoglycosides 
และยาเคมีบ าบดับางชนิด ต้องปรบัขนาดตัง้แต่ stage 2)

Assessment

คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล



3. หลีกเล่ียงยา nephrotoxic agents ซ่ึงอาจมีได้หลายรปูแบบ เช่น NSAIDs, 
aminoglycosides, vancomycin, amphotericin, cisplatin, contrast media
4. หลีกเล่ียงภาวะท่ีอาจท าให้เกิดพิษของยาต่อไตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ภาวะขาดสารน ้า 
ความดนัเลือดต า่ และการให้ยาท่ีมีผลต่อการท างานของไตหลายชนิดในเวลาเดียวกนั
5. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงัควรได้รบัค าแนะน าไม่ให้ซ้ือยากินเองโดยไม่จ าเป็น รวมถึง
สมุนไพร อาหารเสริม และยาทางเลือกอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความผิดปกติของเกลือ
แร่ในร่างกาย มีผลกระทบต่อการท างานของไตหรือท าให้เกิดปฏิสมัพนัธก์บัยาท่ีได้รบั
ประจ า

Avoid

คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ค าแนะน าทัว่ไปในการใชย้าอย่างสมเหตผุล
ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั



6.      ปรบัขนาดของยาท่ีเหมาะสมจากแหล่งข้อมูลมาตรฐาน และข้อแนะน าทาง
เวชปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยการเลือก dose reduction หรือ extended interval เช่น
Drug information handbook, Micromedex, Drug prescribing in renal failure
7. เลือกใช้ยาท่ีขบัออกจากร่างกายด้วยกลไกต่างกนั เพ่ือลดปฏิกิริยาระหว่าง
ยา

Adjustment 

คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ค าแนะน าทั่วไปในการใช้ยาอย่างสมเหตผุล
ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั



8. ติดตามดปูระสิทธิผลของยาจากการตอบสนองของผูป่้วย ร่วมกบัการตรวจหาระดบั
ยาในกรณีท่ียานัน้ถกูขบัออกทางไตเป็นหลกัและมีดชันีการรกัษาแคบ ได้แก่ digoxin, 
aminoglycosides และ vancomycin
9. ตระหนักเสมอว่า อาการผิดปกติในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัอาจเกิดจากผลข้างเคียงของยา 
ซ่ึงไม่พบในผูท่ี้มีการท างานของไตปกติ

คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Monitoring  

ค าแนะน าทัว่ไปในการใชย้าอย่างสมเหตผุล
ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั



DRUG AVOID IN 
CHRONIC KIDNEY DISEASE

รายการยาท่ีควรหลีกเล่ียง ระยะของโรคไตเรือ้รงั เหตผุล

NSAIDs และ COX-2 inhibitors ระยะที ่4 ขึน้ไป ท ำใหเ้กดิไตวำยเฉยีบพลนั รว่มกบักำรคัง่ของ
น ้ำและเกลอื

Metformin ระยะที ่4 ขึน้ไป หรอืระยะ
ที ่3b ทีม่คีวำมเสีย่งอื่น ๆ

เพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรเกดิ lactic acidosis

RAS blockade ร่วมกนัมากกว่า 1 ชนิด หรือ
ร่วมกบัยาขบัปัสสาวะกลุ่ม K-sparing

ทุกระยะ เพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรเกดิ serious 
hyperkalemia และไตวำยเฉยีบพลนั (ACEI 
รว่มกบั ARB)

ยาขบัปัสสาวะกลุ่ม K-sparing (amiloride, 
aldosterone receptor antagonists)

ระยะที ่4 ขึน้ไป ประสทิธผิลต ่ำ และเพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรเกดิ 
hyperkalemia

ยารกัษาเบาหวานกลุ่ม sulfonylurea ท่ีขบั
ทางไต และกลุ่ม alpha-glucosidase 
inhibitors

ระยะที ่3 ขึน้ไป ท ำใหเ้กดิน ้ำตำลในเลอืดต ่ำ และเพิม่ควำมเสีย่ง
จำกผลขำ้งเคยีงของยำ

ยาระงบัปวดกลุ่ม opioids เช่น pethidine ระยะที ่4 ขึน้ไป ท ำใหเ้กดิ neurotoxicity ชกั 

คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล



ค าแนะน าทีจ่ะใหก้บัผูป่้วยแบบจ าเพาะเจาะจง

• ใหม้คีวามตระหนักวา่ตนเองเป็นโรคไต 

• สนับสนุนให้มีส่วนรว่มในการดูแลตนเอง 

• วางเป้าหมายของคนไขแ้ตล่ะคนใหช้ดัเจน มคีวามหมายมากกวา่เพยีง

ตวัเลข 

• ท าไมตอ้งใชย้า ใชเ้พือ่อะไร 

• อธิบายให้เห็นภาพ

• ฟอกเลอืดแลว้ตอ้งกนิยาอกีหรอื

• ถา้เปลีย่นจากฟอกเลอืดไปปลกูถา่ยไต การกนิยาตอ้งเขม้งวดมากๆ  

• ใหรู้จั้กชือ่ยา

• การท างานของไตทีเ่หลอือยูม่ปีระโยชนม์าก 
45



Service plan



Thank you for your attention


