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หน้าที่ของไต

• ขจดัของเสียหรือสารท่ีไมมี่ประโยชน์ตอ่ร่างกาย  ยาและสารต่างๆที่มี
มากเกินไปหรือมีอนัตรายต่อร่างกาย

• ดดูซมึและเก็บสารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายไว้ ไมใ่ห้เสียไปกบัปัสสาวะ 

• รักษาสมดลุน า้ของร่างกาย โดยเม่ือร่างกายมีน า้มากเกินไป  ไตจะขบั
น า้สว่นเกินออก แตเ่ม่ือร่างกายขาดน า้ ไตจะพยายามสงวนน า้ไว้ใน
ร่างกาย



• รักษาสมดลุกรดด่างและเกลือแร่ในร่างกาย ให้อยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ

• ควบคมุความดนัโลหิตผ่านทางการควบคมุสมดลุน า้ และเกลือแร่บางชนิด

• สร้างฮอร์โมน 

–อีริโทรโปอิติน (Erythropoietin) ท าให้ไมเ่กิดภาวะโลหิตจาง 

–แคลซิไตรออล (Calcitriol) ซึง่ควบคมุการดดูซมึแคลเซียมและฟอสฟอรัส
ท าให้กระดกูแข็งแรง

หน้าที่ของไต (ต่อ)



อาการของโรคไต

• ปัสสาวะออกน้อย  บวม  เหน่ือยหอบ นอนราบไมไ่ด้ จากน า้ทว่มปอด 
เน่ืองจากภาวะน า้และเกลือเกิน



• เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน  เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  คนัตามผิวหนงั  เลือดออก
ง่ายหยดุยาก กล้ามเนือ้กระตกุ ไมมี่แรง ในรายที่เป็นมากอาจ ซมึ ชกั หมดสติ หวั
ใจเต้นผิดจงัหวะ หรือหวัใจหยดุเต้น และเสียชีวิตได้ 

• อาการเหลา่นีเ้กิดจากการคัง่ของเสีย และการเสียสมดลุกรดดา่ง และเกลือแร่ใน
ร่างกาย

อาการของโรคไต (ต่อ)



อาการของโรคไต (ต่อ)

• ปัสสาวะเป็นเลือด มีลกัษณะคล้ายสีน า้ล้างเนือ้ หรือ
เป็นเลือดสด ในกรณีท่ีปัสสาวะมีเมด็เลือดแดงในจ านวน
ไมม่าก อาจไมพ่บความผิดปกติของสีปัสสาวะ 

• ปัสสาวะเป็นฟอง เน่ืองจากมีไข่ขาว (albumin) ร่ัวใน
ปัสสาวะ

• ปัสสาวะขุ่น เน่ืองจากการติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ



อาการของโรคไต (ต่อ)

• ปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน มากกวา่ 2 ครัง้ตอ่คืน 

• ปวดหลัง บริเวณมมุซ่ีโครงกบักระดกูสนัหลงั

• ซีดและอ่อนเพลีย



นิยามของ Chronic Kidney Disease

1. Kidney Damage มานานกวา่ 3 เดือน ซึง่ท าให้เกิดความผิดปกติ
ของโครงสร้างทางกายวิภาค หรือทางสรีรวิทยา โดยอาจร่วมกบั
การลดลงของ GFR หรือไมก่็ได้ 

ความผิดปกติเหลา่นีอ้าจตรวจได้จาก

–ความผิดปกติทางพยาธิวิทยาจากตรวจชิน้เนือ้ไต 

–Marker ของ Kidney Damage 

–การตรวจ Imaging ตา่ง ๆ 

2. GFR ต ่ากวา่ 60 มล./นาที/1.73 ม2 เป็นเวลานานกวา่ 3 เดือน
โดยไมว่า่จะมีร่องรอยของ Kidney Damage อ่ืนหรือไมก่็ได้



eGFR < 60 อยูน่าน >3 เดือน

yes no

Dx. CKD ความผิดปกติของ
โครงสร้างทางกายวิภาค หรือ สรีรวิทยา

อยูน่าน >3 เดือน

yes no

Dx. CKD Not Dx. CKD



Markers of kidney damage

 Albuminuria (AER >30 mg/24 hours; ACR >30 mg/g)

 Urine sediment abnormalities

 Electrolyte and other abnormalities due to tubular disorders

 Abnormalities detected by histology

 Structural abnormalities detected by imaging

 History of kidney transplantation



การจ าแนกความรุนแรงของ CKD ตาม GFR Categories 

GFR 
Category

GFR (ml/min/1.73 m2) Terms

G1 > 90 Normal or High
G2 60-89 Mildly Decreased

G3a 45-59 Mildly to Moderately Decreased
G3b 30-44 Moderately to Severely Decreased
G4 15-29 Severely Decreased
G5 < 15 Kidney Failure



การจ าแนกความรุนแรงของ CKD ตาม Albuminuria Categories 

Category
AER

(mg/24 hours)

ACR

(Approximate Equivalent) 
(mg/g)

Terms

A1 < 30 < 30 Normal to Mildly Increased
A2 30-300 30-300 Moderately Increased
A3 > 300 > 300 Severely Increased



การประเมินความเส่ียงต่อการ Progression ของโรคไตเรือ้รัง 

Guide to Frequency of Monitoring

(number of times per year) by

GFR and Albuminuria Category

Persistent Albuminuria Categories

Description and Range

A1 A2 A3

Normal to Mildly 

Increased

Moderately

Increased

Severely

Increased

<30 mg/g

<3 mg/mmol

30-300 mg/g

3-30 mg/mmol

>300 mg/g

>30 mg/mmol
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G1 Normal or High ≥90 1 if CKD 1 2

G2 Mildly Decreased 60-89 1 if CKD 1 2

G3a Mildly to Moderately Decreased 45-59 1 2 3

G3b Moderately to Severely Decreased 30-44 2 3 3

G4 Severely Decreased 15-29 3 3 4+

G5 Kidney Failure <15 4+ 4+ 4+



ผู้ที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกดิโรคไตเรือ้รัง

• โรคเบาหวาน (++/ I)

• โรคความดนัโลหิตสงู (++/ II)

• อายมุากกวา่ 60 ปีขึน้ไป (+/ II)

• โรคแพ้ภมูิตนเอง (autoimmune diseases) ท่ีอาจก่อให้เกิดไตผิดปกติ (+/ III)

• โรคติดเชือ้ในระบบตา่งๆ (systemic infection) ท่ีอาจก่อให้เกิดโรคไต (+/ III)

• โรคหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) (+/ III)

• โรคติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะสว่นบนซ า้หลายครัง้ (+/ III)



ผู้ที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกดิโรคไตเรือ้รัง (ต่อ) 

• โรคเก๊าท์ (gout) หรือระดบักรดยริูคในเลือดสงู (+/ III)
• ได้รับยาแก้ปวดกลุม่ NSAIDs หรือสารที่มีผลกระทบตอ่ไต (nephrotoxic 

agents) เป็นประจ า (+/ IV)

• มีมวลเนือ้ไต (renal mass) ลดลง หรือมีไตข้างเดียว ทัง้ท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดหรือ
เป็นในภายหลงั (+/ IV)

• มีประวตัิโรคไตเรือ้รังในครอบครัว (+/ IV)

• ตรวจพบน่ิวในไตหรือในระบบทางเดินปัสสาวะ (+/ IV)

• ตรวจพบถงุน า้ในไตมากกว่า 3 ต าแหน่งขึน้ไป (+/ IV)



ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
การด าเนินโรคของไตวายเรือ้รังเลวลง 

• สาเหตขุองไตวายเรือ้รัง 

• ภาวะเจ็บป่วยจากอวยัวะอ่ืนๆ เช่นโรคหวัใจ โรคติดเชือ้

• ความดนัโลหิตสงู เบาหวานที่ควบคมุไมดี่

• ระดบัโปรตีนท่ีสงูในปัสสาวะ 

• การบริโภคอาหารเคม็และอาหารท่ีมีโปรตีนสงู 

• การกินยาตา่งๆที่มีพิษตอ่ไต เช่นยาแก้ปวดกลุ่มเอนเสด (NASAIDs)

• การปฏิบตัิตวัของผู้ ป่วย



สาเหตุของโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้าย



ประชาชนคนไทยเป็นโรคไตเรือ้รังประมาณ 8 ล้านคน

ประมาณ 100,000 คน ป่วยระยะสดุท้ายและต้องรับการบ าบดัทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด หรือล้างไตทางช่องท้อง
มีจ านวนเพิ่มขึน้ประมาณ 15-20% ต่อปี อย่างต่อเน่ือง

ผู้ป่วยและครอบครัว
• โอกาสป่วยและเสียชีวิตสงูขึน้
• คณุภาพชีวิตลดลง
• รายรับลดลง รายจ่ายเพิ่มขึน้
รัฐ
• เสียงบประมาณในการดแูลผู้ ป่วยมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี
• เพิ่มปัญหาความต้องการบคุลากรด้านสาธารณสขุ

• จ านวนผู้ ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึน้ 
• จ านวนผู้ ป่วยความดนัโลหิตสงูเพิ่มขึน้ 
• จ านวนผู้สงูอายมุากขึน้
• การใช้ยาไมเ่หมาะสม เช่น ยา NSAIDs ยาสมนุไพร ยาแผนโบราณท่ีไมข่ึน้ทะเบียน
• พฤติกรรมการบริโภคเค็ม

• โรคไตเรือ้รังระยะแรกสว่นใหญ่ไมแ่สดงอาการ 
• ผู้ ป่วยขาดความตระหนกั
• ขาดระบบคดักรองท่ีดี

• ปัญหาการเข้าถึงบริการบ าบดัทดแทนไตใน
พืน้ที่ห่างไกล

• ปัญหาการควบคมุคณุภาพการให้บริการบ าบดั
ทดแทนไต

• การปลกูถ่ายไต ซึง่เป็นการบ าบดัทดแทนไตท่ีดี
ท่ีสดุ ยงัไมเ่พียงพอ (ขาด organ donor)



Tertiary care 
ใน รพ.

ลดจ านวน
ผู้ ป่วย

โรคไตรายใหม่

ผู้ ป่วยระยะ
สดุท้าย

ได้รับการดแูลท่ี
เหมาะสม

คลินิกชะลอไตเสื่อมคณุภาพ

ทีมรักษ์ไต : หมอครอบครัว + อสค. (SP ปฐมภมิู)

ชะลอไตเสื่อม

NCD คลินิกคณุภาพ (SP NCD)

หนว่ยไตเทียม (HD) คณุภาพ

หนว่ยล้างไตชอ่งท้อง (PD) คณุภาพ

ฐานข้อมลู และ ระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์

ระบบ palliative care ส าหรับผู้ ป่วยระยะสดุท้าย
ท่ีปฏิเสธการบ าบดัทดแทนไต

ศนูย์ปลกูถ่ายไต (SP  รับบริจาคปลกูถ่ายอวยัวะ)

Secondary care 
ใน รพ.

Primary care 
ในชมุชน

Service Plan สาขาไต



ลดจ านวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่

กจิกรรมที่ท ามา
• อบรม อสม. และทีมรักษ์ไต (family care team)
• สร้างความตระหนกั และให้ความรู้ประชาชน
• พฒันาระบบการคดักรองโรคไต

2558 2559 2558 2559

3,731,800 คน



ชะลอไตเส่ือมในผู้ป่วย CKD

กจิกรรมที่ท ามา
• มีคลินิกชะลอไตเสื่อมครบ 100% ใน รพ.

ระดบั F2 ขึน้ไป (รวม 797 โรงพยาบาล) 
• จดัท าคูมื่อด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม
• มีการอบรมบคุลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบตัิงาน

ในคลินิกชะลอไตเสื่อมแล้วทัง้ 13 เขต
• สนบัสนนุให้มีการตรวจ serum Cr ด้วย 

enzymatic method ได้ประมาณ 90% ใน 
รพ.ระดบั F2 ขึน้ไป

• จดัท าคูมื่อประชาชน 10,000 เล่ม
• มีการท าแผนงบฯลงทนุ และ พฒันา

บคุลากร สนบัสนนุตาม service delivery

2558 2559

418,039 คน



แผนพฒันาปี 2560-2564

Service Delivery  

• ขยายบริการคลนิิกชะลอ ไตเสื่อมให้ครอบคลมุ รพ. ระดบั F3 ขึน้ไปทัง้หมด 
และเช่ือมโยงกบั primary care cluster และ DHS 

• ขยายเครือข่ายบริการ peritoneal dialysis ลงไป ใน รพ.ระดบั M2 และ F1 ท่ี
มีศกัยภาพ 

• เปิดบริการ palliative care ส าหรับผู้ ป่วย End Stage Kidney Disease 



แผนพฒันาปี 2560-2564 (ต่อ)

Health Workforce 

• พฒันาบคุลากร สหวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานใน คลินิกชะลอไตเสื่อม 

• ผลติแพทย์อายรุแพทย์ โรคไตให้มีครบทกุจงัหวดั 

• ผลติกมุารแพทย์โรคไตให้ มีครบทกุเขต 

• ผลติพยาบาล peritoneal dialysis และ hemodialysis ให้เพียงพอ 

• ร่วมกบัราชวิทยาลยั และ สมาคมวิชาชีพตา่งๆใน การปรับหลกัสตูร
วิชาชีพ ให้สอดคล้องกบัความ ต้องการตามนโยบายด้าน สาธารณสขุ
สาขาโรคไต ของประเทศ 



แผนพฒันาปี 2560-2564 (ต่อ)

Information

• พฒันาระบบการรายงาน KPI โรคไตเรือ้รังผ่าน ระบบ HDC ให้สมบรูณ์ 
และบรูณาการระบบรายงานกบัโรค NCD ท่ี เก่ียวข้อง       

• พฒันาระบบ IT เพ่ือการ ติดตามและสง่ตอ่ผู้ ป่วย CKD 

• พฒันาระบบข้อมลูด้าน ทรัพยากร และบคุลากร ท่ี ให้บริการด้านโรคไต
เรือ้รัง ของกระทรวง สธ. 

Drugs & Equipment 

• การท า standardization  การตรวจ serum creatinine



แผนพฒันาปี 2560-2564 (ต่อ)

Financing 

• บรูณาการการใช้ งบประมาณ ระหวา่ง ส านกังานปลดัฯ กรมวิชาการ 
และ กองทนุ 

• บรูณาการแนวทางการ สนบัสนนุคา่ รักษาพยาบาลโรคไต 3 กองทนุ 

Governance 

• ประเมินคลินิกชะลอไต เสื่อมคณุภาพ -ปรับปรุงกระบวนการ รับรอง
คณุภาพศนูย์ hemodialysis และ peritoneal dialysis 



การใหก้ายภาพบ าบดัส าหรับ
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง



กายภาพบ าบดัส าหรับผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง

•การออกก าลงักายในโรคไตเรือ้รัง

•การลดอาการปวดโดยไมใ่ช้ยา

– ผลเสียของยา NSAIDs ในโรคไตเรือ้รัง



การออกก าลงักายในโรคไตเร้ือรัง
• โรคไตเรือ้รังมีข้อจ ากดัทางกายภาพท่ีส าคญัคือสมรรถภาพร่างกายเพียงร้อยละ 

50-80 ของคนวยัเดียวกนั
• การออกก าลงักายเป็นประจ าอย่างเหมาะสม สามารถเสริมสร้างสขุภาพและ
คณุภาพที่ดีขึน้

• ประโยชน์ของการออกก าลงัจงึขึน้กบัการเลือกชนิดและขนาดการออกก าลงักายท่ี
เหมาะสม



การออกก าลงักายในโรคไตเร้ือรัง
• ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังเพียงโรคเดียว
–ไมมี่ความเสี่ยงมากตอ่การออกก าลงั

–มีศกัยภาพทางร่างกายพอสมควร

• จ าเป็นต้องคดักรองภาวะโรคหวัใจก่อนเร่ิมให้ค าแนะน าเร่ืองการออกก าลงั
–โดยการซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย สญัญาณชีพ ทดสอบ



การออกก าลงักายในโรคไตเร้ือรัง
• ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังท่ีมีโรคหวัใจ
–ทกุรายจ าเป็นต้องผ่านการประเมินอย่างน้อยหนึง่ครัง้โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ
• เพื่อประเมินสมรรถภาพหวัใจ
• เพื่อก าหนดความหนกั-เบา ของการออกก าลงั

• ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังท่ีมีเบาหวาน
– เฝา้ระวงัในกลุม่ที่ฉีดยาอินซลูิน

• ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังท่ีสงูอายุ
–ควรตรวจระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ 



ชนิดของการออกก าลงักาย
1. การออกก าลังกายแบบแอโรบคิ
– สมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มขึน้ในโรคไตเรือ้รังทัง้ก่อนรับการบ าบดั

ทดแทนไต รับการบ าบดัทดแทนไต ปลกูถ่ายไต

2. การออกก าลังกายแบบต้านแรง
– กล้ามเนือ้แข็งแรงขึน้ท าให้คณุภาพชีวิตดีขึน้
– มีความจ าเป็นส าหรับผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังท่ีสญูเสียมวลกล้ามเนือ้
– เช่น การยกน า้หนกั การเลน่ยางยืด

3. การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาการทรงตัว
– 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์
– ควรเป็นการเคลื่อนไหวแบบช้าๆ เร่ิมจากงา่ยและคอ่ยๆเพิ่มความยาก



วธีิก าหนดการออกก าลงักาย
1. ความหนกั เบา ของการออกก าลงักาย

2. ระยะเวลาที่ออกก าลงักายแตล่ะครัง้

3. ความถ่ีในการออกก าลงักายภายในหนึง่สปัดาห์



Thank you for your attention


