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“Children are not little adults” 

“เดก็...ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตวัเลก็” 



The etiology of chronic kidney disease  
in children and adolescents: 

 Birth defects 

 Blocked urine 

flow and reflux 

 Hereditary 

disease 
 Glomerulonephritis 

 Nephrotic syndrome 

SLE 

Linda A et.al. Nutrition Interventions for Children With Special Health Care Needs. 
Chapter 19. 215-225. 



 
 The glomerular filtration rate (GFR) in children with CKD is 
estimated by the Schwartz formula for children 2 years of 
age and older.  

eGFR (ml/min/1.73m2) = (0.413 x Height (cm) 

Schwartz GJ, et al.  
New equations to estimate GFR in children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20:629-637 

Serum creatinine (mg/dL) 

The eGFR calculation  
in children and adolescents: 



Stage Description GFR (mL/min/1.73 m2) 

1  Kidney damage with normal or 
increased GFR 

> 90 

2 Kidney damage with mildly 
decreased GFR 

60-89 

3 Moderately decreased GFR 
 30-59 

4 Severe decreased GFR 
 15-29 

5 Kidney failure 
 < 15 

Abbreviations: GFR, glomerular filtration rate 
                       ESRD, End Stage Renal Disease 
   RRT, Renal replacement therapy 

KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2008 Update 

ESRD 

The stages of CKD  
in children and adolescents: 



โรคไตเนฟโฟรติก (Nephrotic syndrome) 

ผูป่้วยเดก็อาย ุ6 ปี  (20 กิโลกรัม) 
  แพทยต์อ้งการดงัน้ี 
 พลงังานตาม RDA 

 โปรตีนตาม RDA (เนน้ high biologic value protein) 
  Na < 2,000 mg/day 
 Low Fat diet 
 อาหารปรุงสุก 

Diet order: 





 10 ก.ก.แรก x 100 Kcal 

 10 ก.ก.ต่อมำ x 50 Kcal 

 น ำ้หนักทีเ่หลอื x 20-30 Kcal 

ในทำงปฏิบัตสิ ำหรับเด็กนิยมใช้สูตรของ Holiday-Segar 
ค ำนวณหำปริมำณพลงังำน ดังนี ้

BW = 20 kg 
10 kg x 100 = 1,000 

10 kg x 50 = 500 
Total energy 1,500 Kcal/day 

 



ปริมำณพลงังำนและโปรตีนทีค่วรได้รับประจ ำวัน (Thai RDA): 

กลุ่มตำมอำยุและเพศ น ำ้หนักตัว 
กโิลกรัม 

ส่วนสูง 
เซนติเมตร 

พลงังำน 
กโิลแคลอรีฝวนั 

โปรตนี 
กรัม/น ำ้หนักตัว 1กก./วนั 

โปรตนี 
กรัม/วนั 

ทำรก: 

   0 – 5 mo 5 58 

      6 – 12 mo 8 71 800 1.5 19 

เด็ก: 

    1 – 3 yr 13 90 1,000 1.4 18 

    4 – 5 yr 18 108 1,300 1.2 22 

    6 – 8 yr 23 122 1,400 1.2 28 

น ้ำนมแม่ 



โรคไตเนฟโฟรติก (Nephrotic syndrome) 
 กรณีทีม่ีโปรตีนร่ัวในปัสสาวะมาก: 

 

 ปริมาณโปรตีนทีต้่องการ = โปรตีนตาม RDA + โปรตีนทีสู่ญเสีย
       ไปในปัสสาวะ 

 เน้น !! โปรตนีคุณภาพดี (High Biological Value) 
    

  

   



โรคไตเนฟโฟรติก (Nephrotic syndrome) 

การจ ากดัโซเดยีม : Na < 2,000 mg/day 

 

       
  

 

โซเดียมจำกอำหำรธรรมชำติ 
800 มิลลกิรัมต่อวัน 

โซเดียมจำกเคร่ืองปรุง 
1,200 มิลลกิรัมต่อวัน 

น ำ้ปลำ  
3 ช้อนชำ 



โจก๊ไก ่

2 ½   ชอ้นชา 



บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู 

4 ชอ้นชา 



การก าหนดอาหารในผูป้ว่ยเดก็ โรคไตเนฟโฟรตกิ  

(Nephrotic syndrome) 

แหล่งของโซเดียมในอำหำรที่เด็ก ๆ ช่ืนชอบ 



ภำพประกอบจำก www2.nestle.co.th 

ภำพประกอบจำก www.lovefitt.com 

เทคนิคกำรควบคุมโซเดียมในเด็ก โดยกำรสอนอ่ำนฉลำกโภชนำกำร 



โรคไตเนฟโฟรติก (Nephrotic syndrome) 

 กรณทีีมี่ผู้ป่วยได้รับยำกดภูมิคุ้มกนักลุ่ม corticosteroids : 
 

อาหารปรุงสุก หรือ จัดแบบอาหาร Low Bacterial diet 
   

  

   



ผู้ป่วยโรคไตอกัเสบ (SLE) 

ผูป่้วยเดก็อาย ุ12 ปี (40 กิโลกรัม) มีอาการบวม Serum K 6 mg/dl 
แพทยต์อ้งการดงัน้ี 

 พลงังานตาม RDA 
 โปรตีนตาม RDA  
  Na < 2 g/day 

 น า้ 1000 cc/day (หลกีเลีย่งอาหารทีเ่ป็นน า้) 

 จ ากดั โปแตสเซียม 
  อาหารปรุงสุก  



ผู้ป่วยโรคไตอกัเสบ (SLE) 

 กรณีจ ากดัน า้: น า้ 1000 cc/day  

 

ใช้กระชอนกรองข้ำวต้ม 
เพือ่แยกน ำ้ออก 



น ำ้มำจำก
ไหน
บ้ำง? 

น ำ้ดืม่/
เคร่ืองดืม่ 

น ำ้แขง็ 

น ำ้ซุป น ำ้แกง 

ผลไม้ 



ผู้ป่วยโรคไตอกัเสบ (SLE) 

 กรณีจ ากดัโปแตสเซียม: < 1,500 mg/day  

 



สียิง่เข้ม K ยิง่สูง 

น่ิม ฉ ่ำ หวำนจัด K สูง 

พชืหัว 



ผู้ป่วยโรคไตวำยเฉียบพลนั (acute kidney injury) 

ผูป่้วยเดก็อาย ุ10 ปี (40 กิโลกรัม) 
แพทยต์อ้งการดงัน้ี 
            --- พลงังานตาม RDA 
        -- โปรตีนตาม RDA  
          -- Na 1-2 g/day 
              -- น ้า 500 cc/day (หลีกเล่ียงอาหารท่ีเป็นน ้า) 
              --  จ  ากดั โปแตสเซียม              
              --  phosphorus < 800 mg/day 

ผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัจะเป็น
ผูป่้วยท่ีนอนใน รพ. 



ผู้ป่วยโรคไตวำยเฉียบพลนั (acute kidney injury) 

 กำรจดัอำหำรส่วนใหญ่จะคลำ้ยกบัขำ้งตน้ 
 

 เนน้!! จ ำกดัน ้ำเขม้งวดกวำ่  (500 ml/day) 

 
 ในบำงรำยมีควำมผดิปกติของระดบัฟอสฟอรัสในเลือด จ ำเป็นตอ้ง
ควบคุมปริมำณกำรบริโภคฟอสฟอรัสจำกอำหำร 



Age – Specific normal range of  
serum phosphorus 

Age Serum Phosphorus 
(mg/dL) 

0 – 5 month 5.2 – 8.4 

6 – 12 month 5.0 – 7.8 

1 – 5 year 4.5 – 6.5 

6 – 12 year 3.6 – 5.8 

13 – 20 year 2.3 – 4.5 



ช็อคโกแลต นม โยเกร์ิต น ำ้อดัลมสีเข้ม เต้ำหู้ 

ถั่วต่ำงๆ เบอเกอร่ีม,เค้ก 

ชำ เบยีร์ 

แมลงต่ำงๆ ไข่แดง เนย 

กำแฟ ข้ำวไม่ขดัสี ปลำเลก็ปลำน้อย 



ชนิดอาหาร ปริมาณ 
ปริมาณฟอสฟอรัส 

(มิลลิกรัม) 
ปริมาณแคลเซียม 

(มิลลิกรัม) 

นมผง*, โดยเฉลี่ย 100 กรัม 231 - 600 330 - 770 

นมวัว รสจืด, ยูเอชที 1 กลอ่ง (225 ซีซี) 202 254 

นมแพะ รสจืด, ยูเอชที 1 กลอ่ง (225 ซีซี) 265 320 

นมเปรี้ยว รสต่าง ๆ 1 กลอ่ง (180 ซีซี) 81 95.4 

ไอศครีมกะทิ 1 ก้อน  (50 กรัม) 95 67 

ไอศกรีมแท่งเคลือบช๊อคโกแล๊ต 1 แท่ง  (70 กรัม) 254 128 

ปริมำณฟอสฟอรัสในอำหำรกลุ่มนม และผลติภณัฑ์นมชนิดต่ำง ๆ 

Nan Pro I (100 กรัม ฟอสฟอรัส 165 มิลลิกรัม) หรือนมผสมป่ันพิเศษสูตรฟอสฟอรัสต ่ำ 



Phosphorus and protein content of food:  

Food Serving 
amount 

Phosphor
us (mg) 

Protein 
(g) 

P-to-
Protein 
Ration 
(mg/g) 

Egg white 1 large 5 3.6 1.4 

Pork 1 oz 
(28.35g) 

62 6.6 9.3 

Fish 1 oz 
(28.35g) 

63 6.5 9.7 

Whole egg 1 large 84 6.3 13.3 

Soybeans ½ cup 211 14.3 14.7 

Soymilk 240 ml 118 6.8 17.4 

Egg yolk 1 large 65 2.6 22.8 

Milk 240 ml 229 8.1 28.3 

Kalantar-Zadeh et.al. Clin J Am Soc Nephrol 5: 519-530, 2010 



ฟอสฟอรัสในอำหำร แบ่งได้ 2 ประเภท คอื 

 Organic phosphorus 

 
 

 Inorganic phosphorus 

ร่ำงกำยดูดซึม  
40-60% 

ร่ำงกำยดูดซึม  
90% 

ลองหำค ำวำ่ “Phosphate” หรือ “PHOS” ในฉลำกอำหำร 
 Polyphosphate 

 Phosphoric acid 
 etc 



ยำจับฟอสเฟตที่นิยมใช้ มีดงันี ้

กลุ่มยา ตัวอย่างยา ขนาดยาเริ่มต้น 
ยาจับฟอสเฟตที่มี Ca 
เป็นส่วนประกอบ 
(Calcium – 
containing 
phosphate binders) 

Calcium carbonate 350 – 1,500 mg/tab,  
1-2 เม็ด/ครั้ง  
วันละ 3 เวลา  
*พร้อมอาหาร 

Calcium acetate 500 – 1,000 mg/tab,  
1-2 เม็ด/ครั้ง  
วันละ 3 เวลา  
*พร้อมอาหาร 
 ญำณินี เจิดรังษี คู่มือแนะน ำปริมำณฟอสฟอรัสในอำหำร 



ยำจับฟอสเฟตที่นิยมใช้ มีดงันี ้

กลุ่มยา ตัวอย่างยา ขนาดยาเริ่มต้น 
ยาจับฟอสเฟตทีไ่ม่ม ีCa เป็น
ส่วนประกอบ 
(Calcium free phosphate 
binders) 

Aluminum 
hydroxide 

300 – 600 mg/tab,   2-3 เม็ด/ครัง้  
วันละ 3 เวลา *พร้อมอาหาร ไม่นิยม
ใช้ติดต่อกันระยะยาว 

Lanthanum 
carbonate 

500 / 750 mg/tab,   
0.5 - 1 เม็ด/ครั้ง วันละ 3 เวลา  
*เคี้ยวพร้อมอาหาร 
 

Sevelamer 
hydrochloride 

800 mg/tab,   1-2 เม็ด/ครั้ง  
วันละ 3 เวลา *พร้อมอาหาร  

ญำณินี เจิดรังษี คู่มือแนะน ำปริมำณฟอสฟอรัสในอำหำร 



ผู้ป่วยโรคไตวำยเร้ือรัง (ESRD) 

ผูป่้วยเดก็อาย ุ13 ปี (50 กิโลกรัม) on HD 
แพทยต์อ้งการดงัน้ี 
 พลงังานตาม RDA + เพิ่มตาม KDOQI 
 โปรตีนตาม RDA + เพิ่มตาม KDOQI 
  Na 2 g/day 
 น ้า 500 cc/day (หลีกเล่ียงอาหารท่ีเป็นน ้า) 
 Phosphorus < 800 mg/day 



ผู้ป่วยโรคไตวำยเร้ือรัง (ESRD) 

ผูป่้วยเดก็อาย ุ13 ปี (50 กิโลกรัม) on CAPD มีภาวะ Hypokalemia 
แพทยต์อ้งการดงัน้ี 
 พลงังานตาม RDA + เพิ่มตาม KDOQI 
 โปรตีนตาม RDA + เพิ่มตาม KDOQI 
  Na 2 g/day 
 น ้า 1500 cc/day 
  เพิ่มโปแตสเซียม              
 Phosphorus < 800 mg/day 



Peritoneal Dialysis: 

Protein loss during dialysis  

(5.8 – 17.4 g per day  

depending on patient age) 

KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2008 
Update. AJKD. 53(3) suppl. 2 March 2009. 



Peritoneal Dialysis: 

 Abdominal distention 

 Poor appetite effect to 

low dietary intake 

 Disorders of uremia 

 Glucose absorption 

from dialysis (~12% of 

total energy) 

Risk factors of malnutrition:  



The KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2008 Update 

 The goals of nutritional care for 
children with CKD: 

 
 Maintenance of an optimal nutritional status 

 
 Avoidance of uremic toxicity, metabolic 

abnormalities, and malnutrition 
 

 Reduction of the risk of chronic morbidities 
and mortality in adulthood 

การก าหนดอาหารในผูป้ว่ยเดก็โรคไตรือ้รงั  

(Chronic Kidney Disease: CKD) 



Recommended Dietary Protein Intake in Children with 
CKD stages 3 to 5 and  dialysis  

Age 

DRI 

DRI 
(g/kg/d) 

CKD stage 3 
(g/kg/d) 

(100-140% DRI) 

CKD stage 4-5 
(g/kg/d) 

(100-120% 
DRI) 

HD 
(g/kg/d)* 

PD 
(g/kg/d)** 

0-6 mo 1.5 1.5-2.1 1.5-1.8 1.6 1.8 

7-12 mo 1.2 1.2-1.7 1.2-1.5 1.3 1.5 

1-3 y 1.05 1.05-1.5 1.05-1.25 1.15 1.3 

4-13 y 0.95 0.95-1.35 0.95-1.15 1.05 1.1 

14-18 y 0.85 0.85-1.2 0.85-1.05 0.95 1.0 

* DRI   +0.1 g/kg/d to compensate for dialytic losses 
** DRI + 0.15-0.3 g/kg/d depending on patient age to compensate for peritoneal losses 

Based on the KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition  
in Children with CKD: 2008 Update 

Recommended protein for children with CAPD:  



การก าหนดอาหารในผูป้ว่ยเดก็โรคไตรือ้รงั  

(Chronic Kidney Disease: CKD) 

Strategies to supplement 
protein & energy intake: 
 
 Add powdered protein  

 
 Add HBV protein to meals 

 
 Oral or enteral protein-rich 
supplements  



Special formula: 

 CHO: 
  Maltrodextrin, Sucrose 
 
 Protein:  

 Egg white, Egg white powder, Whey, Casein, 
Soy Isolate 

 
 Fat:  
 MCT oil, LCT oil (MUFA, PUFA) 
 
 Vitamin & Mineral: 
 MTV, CaCO3, Zn, etc    



High protein & energy dense smoothies: 

นมเปร้ียว 

ไข่ขำวตุ๋น   
4 ฟอง 

น ำ้ตำลทรำย 

น ำ้มัน    ร ำ
ข้ำว 

น ำ้มะนำว 



การเสริมโปรตีนและลังงานในรูปแบบ “อาหารว่าง”:  

High 
Na 

High 
Suga

r 

High 
Phosphorus 

Low 
Protein 





กำรดดัแปลงอำหำรว่ำงสูตรปกตใิห้กลำยเป็น 
อำหำรว่ำงโปรตนีสูง ฟอสฟอรัสต ำ่ 



ตวัอย่ำงเมนูอำหำรส ำหรับผู้ป่วยเดก็ทีไ่ด้รับกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้องและฟอกเลอืด 

สลดัไข่ขำว มินิคพั 



ตวัอย่ำงเมนูอำหำรส ำหรับผู้ป่วยเดก็ทีไ่ด้รับกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้องและฟอกเลอืด 

กุ้งน่ึงไข่ขำวนมข้ำว 



สำมำรถเขำ้ไป Download 
หนงัสือพร้อมต ำรับอำหำรส ำหรับ
ผูป่้วยเดก็ท่ีไดรั้บกำรลำ้งไต... 

ไดท่ี้ 


