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ESRD

Poor physical functioning 

■ ไขกระดกูสรา้งเม็ดเลือดแดงไดน้อ้ยลง

■ Oxidative stress
■ Antioxidant

■ LDL,  HDL.
■ Protein catabolism 

■ CRP.
■ Muscle weakness



ESRD.

Peritoneal dialysis                     Hemodialysis

lung volume                          Inactivity
Pleural effusion                  Pulmonary complication
Hypoxemia                           Pericarditis



Renal transplantation

Pulmonary  infection
จาก immunosuppression

Pulmonary edema
Pulmonary thromboembolism                           
Pulmonary calcification



Chronic renal failure
(ESRD. ไปนาน ๆ)

risk of resp. tract infection
(TB., Pneumonia)

Impair immune function
Respiratory m. weakness.



Hemodialysis





M. Strength Resistance training in hemodialysis pts.

for 12 weeks

increase quadriceps m. strength 

improved 6 – min walk distances 

maximal walking speed

decreased time in sit-to-stand

(Headley, et. al. Am. J. Kidney Dis. 2002; 40(2) : 355-364)



Changes in VO2peak (mL.kg-1) with exercise training in hemodialysis 
patients.





Exercise 
training

No exercise 
training

VO2 peak



Behavioral of dialysis patients and survival rate

อตัราการอยู่รอดของ sedentary และ non-sedentary ในผู้ป่วยทีท่ าการล้างไต 

(Johansen KL., 2007)



ไดอะแกรมของผลของการมีพฤติกรรมแบบ sedentary 

และการเกิดโรคไตและผลประโยชนข์องการออกก าลงักาย  

(Johansen KL., 2007)



Effect of aerobic exercise to VO2 peak in     

hemodialysis patients

 Meta-analysis

 Intensity : low to moderate 

 30 minutes

 >3 times/week, ≥8 weeks- 6 months 



การเปลี่ยนแปลงในอตัราการใชอ้อกซิเจนสงูสดุ (VO
2  

peak) ในการตอบสนองต่อโปรแกรม

การฝึกออกก าลงักายแบบใชอ้อกซิเจน  ในแต่ละการศึกษาท่ีผา่นมา

(Johansen KL., 2007)



สาเหตกุารเสียชีวิตของ HD. Patients

 Cardiovascular disease : MI

 Infection

 Others



แสดงอบุติัการณก์ารเสียชีวิตสะสมจากโรคหวัใจและหลอดเลือดในผ ูป่้วย 

HD. เทียบกบั PD. 

(สมชาย  เอ่ียมอ่อง และคณะ., 2553)



Exercise and solute removal 

เปรยีบเทียบปรมิาณของเสียในกล ุม่ควบคมุกบักล ุม่ท่ีออกก าลงักาย 

(Kong CH , et al,1999)



Exercise in HD. Patients

Solute removal 
Urea, creatinine removal

Fatigue,  m. strength 



Exercise and arterial stiffness 

 Ex. on treadmill or Bike 

warm up 5-10 minutes 

Ex. 40-50 minutes 

And cool down  5-10 minutes

 2 times/week, 3 months



การแขง็ตัวของหลอดเลือดแดงที ่baseline  หลงัออกก าลงักาย 3 เดือนและหลงัจากการหยุดออก
ก าลงักายไป 1 เดือน  *  p < 0.05  เม่ือเทยีบกบั baseline 

(Mustata S, et al,2004)



Pulse pressure (PP.) ท่ี baseline หลงัจากออกก าลงักาย 3 เดือน 

และหลงัจากหยดุออกก าลงักาย  ไป 1 เดือน 

(Mustata S, et al, 2004)



ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปลี่ยนแปลงของการแข็งตวัของหลอดเลือดแดงและ

Pulse pressure  

หลงัจากโปรแกรมการออกก าลงักาย 3 เดือน 

(Mustata S,et al, 2004)



ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงของการแขง็ตัวของหลอดเลือดแดง
และ Pulse pressure ทีว่ดัหลงัจากการส้ินสุดการออกก าลงักายไปแล้ว 1 เดือน  

(Mustata S, et al,2004)



Exercise in HD. Patients 

because low physical capacity

low exercise tolerance 

Sedentary lifestyle

 Complication

 M. weakness

 Anxiety, Depression

CVD.



Peritoneal  dialysis





Dialysis  delivery system 

Semipermeable membrane 

Blood compartment

Dialysate compartment

Blood – membrane – dialysate interface 

permits   

Diffusion of solutes according to their concentration  
gradient



CAPD.

Continuous ambulatory peritoneal dialysis

carried out by instilling 1-3 L of a sterile dialysate 

solution into the peritoneal space through Tenchkoff 

catheter.

fluid remains in the peritoneal cavity for up to 6 hours.

(solutes are removed from blood via the principle of 

diffusion)

Net ultrafiltration is accomplished by varying the 

concentration of glucose (จาก 1.5 % to 4.25 %) in the dialysate



Glucose

osmotic pressure on the perfusing  blood vessels

promotes fluid movement

Completion peritoneal fluid is drained into a plastic 
bag and discarded

is repeated 4-5 times daily



APD. offers the advantage of being delivered 
while the patient sleeps



Peritoneal dialysis

Convenient

Cost effective

Excellent option in patients desiring an

independent lifestyle



Long – term  outcome 

between PD. กบั HD. : Similar in the first

2 years  of dialysis

After 2 years  : HD. ดีกว่า  ใน impact outcome 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ



Problem among  P.D.

Infection of the peritoneal space, 

catheter tunnel or skin surface (exit site)

•Infections      ATB. therapy



Exercise for people on dialysis

promotes a healthy lifestyle

body weight control

imp. m. strength and functioning

improve cardiovascular function       decrease risk 
for heart disease 

improve blood pressure control

reduce depression

improve digestion

increase energy level



โรคไตเรื้อรงั ในระยะ 5

Peritoneal  dialysis

- Large  m. group exercise

- Continue ex.ขณะท่ีน ้ายาไหลเขา้ และน ้ายาไหลออก

- เริม่จาก 15 นาท่ีข้ึนไป  จนท าใหถึ้ง 30 นาที

- ท าทกุครัง้ท่ีมีการท า dialysis

- ถา้เป็นเครือ่ง Automated : Ex. อยา่งต่อเน่ืองของกลา้มเน้ือมดั
ใหญ่ (prox. m.) ในขณะใชเ้ครือ่ง

- low intensity (40 – 50 % HR.max)

- ทกุวนั หรอือยา่งนอ้ย 3 – 5 วนั/สปัดาห์



Hemodialysis

- ex.ใน1– 2 ชม.แรก ของการท า Hemodialysis 

- ชัว่โมงแรก  30 นาที

- ชัว่โมงท่ี 2 30 นาที

- พกั

- ช่วงท่ีไม่ไดท้ า Hemoฯ เดิน , ป่ันจกัรยาน , ไทเกก็ , ช่ี

กง , เตน้ลีลาศ , Fitness center , ว่ายน ้า (30 นาที) 

-ออกก าลงักาย  3 – 5 วนั / สัปดาห์



Intensity of exercise

ESRD : Low intensity (40-50% HR max)

RPE 12 – 13 (3-4)





การว่ายน ้า

ออกก าลงักายดว้ย  

theraband

โยคะ



เต้นแอโรบิค ร ามวยจีน

ออกก าลงักายด้วยไม้กระบองป้าบุญมี



Fitness center

Dancing
ป่ันจกัรยาน



43

Duration  of  exercise

●ESRD. (Dialysis)

20 – 30 นาที

Interval exercise (Ex. 2 min, Rest 1 min and 
repeat)

คอ่ย ๆ เพ่ิมเวลาของแต่ละช่วง จนท าได ้ 30 นาที แบบ Ex.อยา่ง

ต่อเน่ือง
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Frequency of exercises

•  ESRD 

อยา่งนอ้ย 4 – 5 วนัต่อสปัดาห์



•Try to wait one hour after a large meal

• Try to get an “ exercise companion”

• Try to avoid the very hot times of the  
day

• Morning or evening     the  best  for 
exercise

When to exercise



When to stop your exercise

• excessively fatigued
•short of breath

•Chest pains 

•irregular or rapid heart beats

•nausea

•get leg cramps

•get dizzy or lightheaded



• Easy  tired

• Volume overload

• Involve respiratory system

• Muscle weakness

• Muscle tightness

Complication in ESRD



• Breathing exercise  : Sustained maximal 
inspiration

• Active chest mobilization

หายใจออก



Renal Transplantation

ท าใหมี้ QOL. ท่ีดีข้ึน , Mortality ไดน้านกว่า
ผ ูป่้วยท่ีไดร้บัการท า dialysis

ปัญหาของการปลกูถ่ายไต  คือ ความไม่พอเพียงของผ ู้

บรจิาคอวยัวะ (Donor)

เป็นการรกัษาท่ีดีท่ีสดุส าหรบัผ ูป่้วย ESRD

ใชไ้ตจาก  Living Donor
(พ่อ  แม่ ลกู  และพ่ีนอ้งทอ้งเดียวกนั)



Complication after renal 
transplantation

• Respiratory system problems
-พบบ่อยและเป็นสาเหตสุ าคญัของการเสียชีวิต

-ผ ูป่้วยท่ีไดร้บัการปลกูถ่ายไต เสี่ยงต่อการมีหวัใจ LV. โต
-การติดเช้ือท่ีแผลผา่ตดั มกัเกิดภายใน 1 สปัดาห ์หลงัผา่ตดั 

atelectasis หลงัผา่ตดั เน่ืองจากการดมยาสลบของการ
ผา่ตดั

- มีไข้

• Delayed graft function (DGF.)
ไตใหม่ไมส่ามารถท างานไดท้นัที หลงัผา่ตดัตอ้งท า 

dialysis ในสปัดาหแ์รกหลงัผา่ตดั  เน่ืองจาก acute 
tubular necrosis 



• Urologic complication
เจ็บและบวมบรเิวณไต  มีไข้

creatinine ข้ึน
ปัสสาวะออกนอ้ยลง

• **Vascular complication**
เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีรนุแรงท่ีสดุ

เกิดเลือดรัว่ซึมออกจากรอยต่อของหลอดเลือดทัง้ artery 
และvein เกิดจาก perianastomosis infection หรอื 
เน่ืองจากหลอดเลือดท่ีต่อไวตึ้งมากเกินไป

มีกอ้นเกิดข้ึนท่ีตวัผนงัไต  ตึงและเจ็บ และมีระดบั Hct. ลดลง  
เกิดซีดเน่ืองจากเสียเลือด

ผา่ตดัทนัที  เพ่ือควบคมุการเสียเลือด



 Renal artery stenosis
ท าใหเ้กิด graft dysfunction ได้
พบในช่วงหลงัผา่ตดั  3 เดือน – 2 ปี

 Renal vein thrombosis
พบนอ้ยมาก ๆ

 ความผิดพลาดในการผา่ตดั

tissue injury มี anastomosis leakage หรอืมี 
hematoma

 ภาวะขาดสารอาหาร

 โรคเบาหวาน

 Vascular insufficiency

ปัจจยัการติดเช้ือท่ีแผลผา่ตดั



รปูท่ี  1  เพ่ิมความยาว renal v.ในการปลกูถ่ายไต



• ในการผ่าตดัต่อหลอดเลือดแดงไตเขา้กบั external iliac
a. และอีกเสน้ต่อท่ี internal iliac a.  สว่นหลอด
เลือดด าของไตต่อเขา้กบั external iliac V. และ 
internal iliac V.

รปูท่ี 2 แผลผา่ตดั

ส าหรบัการปลกูถ่ายไต



รปูท่ี 3 การเลาะตดัจนถึงหลอด

เลือดแดง external iliac 
artery และหลอดเลือดด า 
external iliac vein

รปูท่ี 4 การต่อหลอดเลือดแดง

ไตเขา้ external iliac 
artery แบบ end to side 
technique



รปูท่ี 5 การต่อหลอดเลือดแดง

ไตเขา้ external iliac artery 
และ หลอดเลือดด าไตเขา้ 

external iliac vein แบบ 
end to side technique

รปูท่ี 6 การต่อหลอดเลือดแดงไต

เขา้ internal iliac artery 
แบบ end to end technique



Rejection of transplant organs

- เกิดไดเ้สมอ, เสี่ยงมากสดุใน 3 เดือนแรกหลงัผา่ตดั

- ตอบสนองของมนษุย ์(B-lymphocyte) และ 
cellular immune system( T-lymphocyte )

• Hyperacute rejection
- เกิด primary graft failure
- เกิดภายใน 12 ชัว่โมง แรกหลงัผา่ตดั 

- เกิดจาก ischemia – reperfusion injury



• Acute rejection

• Renal Tx . : Graft inflammation

low fever

Chronic rejection

• Renal  Tx: เกิด rejection นอ้ยกว่า  Tx.  อ่ืน ๆ



สิ่งท่ีพิจารณา การลา้งไตดว้ยการฟอก

เลือดจากไตเทียม

(Hemodialysis)

การลา้งไตทางช่อง

ทอ้ง

(Peritoneal 
dialysis)

การปลกูถ่ายไต

(Transplant)

เวลาของการออก

ก าลงักาย

●วนัท่ีไมไ่ดล้า้งไต

ระหว่างการลา้งไต

●ระหว่างการลา้งไต

●ระหว่างการเปลี่ยน

การลา้งไต (ช่องทอ้ง

นัน้ไมมี่น ้ายาลา้งไต)

●ระหว่างการลา้งไต

เริม่หลงัการเปลี่ยนไต

ระยะแรกๆ (ภายใน 1 

สปัดาหห์ลงัการเปลี่ยน

ไต)

ชนิดของการออก

ก าลงักาย

๏  การเดิน

ไมมี่ปัญหา (No 

problems)

ไมมี่ปัญหา (No 

problems)

ไมมี่ปัญหา (No 

problems)

การพิจารณาเฉพาะส าหรบัการเลือกการออกก าลงักาย ส าหรบัแต่ละรปูแบบการรกัษาของโรค

ไตวายเรื้อรงั  (จาก Skinner JS. Exercise testing and exercise prescription for special cases, 

2005:358)



สิ่งท่ีพิจารณา

การลา้งไตดว้ยการ

ฟอกเลือดจากไต

เทียม

(Hemodialysis)

การลา้งไตทางช่อง

ทอ้ง

(Peritoneal 
dialysis)

การปลกูถ่ายไต

(Transplant)

๏  เดิน/ว่ิงจอ๊กกิ้ง เกี่ยวขอ้งกบักระดกู/

ขอ้ต่อ

Low exercise 
capacity

เกี่ยวขอ้งกบักระดกู/

ขอ้ต่อ

Low exercise 
capacity

เกี่ยวขอ้งกบักระดกู/

ขอ้ต่อ

Low exercise 
capacity

๏  ป่ันจกัรยาน No problems No problems No problems

๏  ว่ายน ้า Low exercise 
capacity

Special catheter 
care
Low exercise 
capacity

No concern



สิ่งท่ีพิจารณา

การลา้งไตดว้ยการ

ฟอกเลือดจากไตเทียม

(Hemodialysis)

การลา้งไตทางช่อง

ทอ้ง

(Peritoneal 
dialysis)

การปลกูถ่ายไต

(Transplant)

๏  เตน้แอโรบิก เกี่ยวขอ้งกบักระดกู/

ขอ้ต่อ

Low exercise 
capacity

เกี่ยวขอ้งกบักระดกู/

ขอ้ต่อ

Low exercise 
capacity

เกี่ยวขอ้งกบักระดกู/

ขอ้ต่อ

Low exercise 
capacity

๏ เดินข้ึน-ลงบนัได Low exercise capacity Low exercise capacity แนะน าใหท้ าหรือ

สนบัสนนุ

ความถ่ีของการออก

ก าลงักาย

4 – 5 ครัง้ / สปัดาห์ 4 – 5 ครัง้ / สปัดาห์ 4 – 5 ครัง้ / 

สปัดาห์



สิ่งท่ีพิจารณา

การลา้งไตดว้ยการ

ฟอกเลือดจากไตเทียม

(Hemodialysis)

การลา้งไตทางช่อง

ทอ้ง

(Peritoneal 
dialysis)

การเปลี่ยนไต

(Transplant)

ระยะเวลาของ

การออกก าลงั

กาย

๏  อบอ ุ่นรา่งกาย

(Warm-up)

๏ ช่วงออกก าลงั

กาย (Exercise)

เริ่มตน้

เป้าหมาย

๏  ผอ่นคลาย

(Cool-down)

3 – 5 นาที

2 – 3 นาที /ช่วง

30 นาที / ต่อเน่ือง

5 นาที 

(นานกว่าระหว่าง

ลา้งไต)

3 – 5 นาที

4 – 5 นาที /ช่วง

30 นาที / ต่อเน่ือง

5 นาที

3 – 5 นาที

5 – 10 นาที / 

ต่อเน่ือง

> 30 นาที/ต่อ

5 นาที



สิ่งท่ีพิจารณา

การลา้งไตดว้ยการฟอก

เลือดจากไตเทียม

(Hemodialysis)

การลา้งไตทางช่อง

ทอ้ง

(Peritoneal 

dialysis)

การปลกูถ่ายไต

(Transplant)

สิ่งท่ีพิจารณา

อ่ืน ๆ

เพ่ิมความกา้วหนา้

อยา่งชา้ๆ 

ตัง้เป้าหมายท่ีเป็น

จรงิ

โปรแกรมฝึกท่ี

บา้น 

การควบคมุ

น ้าหนกั

เพ่ิม

ความกา้วหนา้

ชา้ๆ 

เป้าหมายท่ีเป็น

จริง

การฝึกเพ่ิมความ

แข็งแรง

ควบคมุน ้าหนกั

กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวปกติ



Take home message

●ชนิดของการออกก าลงักาย : กายบรหิาร และออกก าลงักาย
แบบเพ่ิมความแข็งแรง

●ESRD  : 40 – 50 % HR max.แลว้ค่อยๆปรบัเพ่ิมไป

จนถึง75% HR max.

●ระยะเวลาในการออกก าลงักาย  20 – 30 นาที

●ความถ่ี อยา่งนอ้ย  3 – 5 วนั/สปัดาห์
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ขอบคุณมากค่ะ


