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คําจํากัดความของโรคไตเร้ือรัง 

ผูปวยโรคไตเรื้อรัง  หมายถึง  ผูปวยท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งในสองขอตอไปนี้ 
1. ผูปวยท่ีมีภาวะไตผิดปกตินานติดตอกันเกิน 3 เดือน ท้ังนี้ผูปวยอาจจะมีอัตรากรองของไต 

(glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไมก็ได ภาวะไตผิดปกติ หมายถึง มีลักษณะตามขอใดขอ
หนึ่งดังตอไปนี้ 

      1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปสสาวะอยางนอย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน  ดังตอไปนี้ 
- Albuminuria (albumin-to-creatinine ratio (ACR) > 30 mg/g) 

- ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะ (hematuria) 
       1.2  ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา เชน อัลตราซาวนพบถุงน้ําในไต, นิ่ว, ไตพิการหรือไตขา  
              เดียว 
       1.3  ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสรางหรือพยาธิสภาพจากผลการเจาะเนื้อเยื่อไต 
2.   ผูปวยท่ีมี GFR นอยกวา 60 มล./ นาที/ 1.73 ตารางเมตร ติดตอกันเกิน 3 เดือน โดยท่ีอาจจะตรวจพบ
หรือไมพบวามีรองรอยของไตผิดปกติก็ได 
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การแบงระยะของโรคไตเรื้อรงั 
 
โรคไตเรื้อรังแบงไดเปน 5 ระยะตามคา eGFR และ  Albuminuria 
 

ตารางท่ี1 : การแบงระยะของโรคไตเรื้อรัง 
 

 
 
 

การแบงระยะ Albuminuria  
 

 

• A3; include nephrotic syndrome  

• ถาวัด albumin ในปสสาวะไมได ใหใช urine albumin strip ทดแทนได  
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การตรวจคัดกรองผูปวยโรคไตเรื้อรัง 

 การคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ทําไดโดยการประเมินคาอัตราการกรองไต (estimated glomerular 
filtration rate : eGFR) และการตรวจหาความผิดปกติของไตจากปสสาวะ  
แนะนําใหตรวจคัดกรองในผูท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเปนโรคไตเรื้อรังดังนี้ 

1  โรคเบาหวาน 
2  โรคความดันโลหิตสูง 
3  มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว 
4  อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 
5  โรคแพภูมิตนเองท่ีอาจกอใหเกิดไตผิดปกติไดแก Vasculitis, SLE 
6  โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจลมเหลวโรคอัมพฤกษหรือเสนเลือดหัวใจตีบ 
7  โรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะสวนบนซํ้าหลายครั้ง (> 3 ครั้ง/ป) 
8  ตรวจพบนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ 
9  มีไตพิการตั้งแตกําเนิดหรือมีไตขางเดียวหรือมีประวัติโรคไตในอดีต 

            10  ผูท่ีไดรับยาแกปวดกลุม NSAIDS หรือสารท่ีทําลายไตเปนประจํา (Nephrotoxic agents) 
11  มีโรคเกาทหรือมีระดับยูริคในเลือดสูง 
12 ตรวจพบถุงน้ําในไตมากกวา 3 ตําแหนงข้ึนไป 

การประเมินผูปวยโรคไตเร้ือรัง 
 
1.ประเมินคา eGFR อยางนอยปละ 1 ครั้ง ดวยการตรวจ SCr วิธ ีemzymatic method และรายงานคา eGFR ใน 
รายงานผลทางหองปฏิบัติการ คํานวณดวยสมการ “CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration) equation” ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 : การคํานวณคาeGFRดวยสูตร CKD-EPI 
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2.สงตรวจ Urinalysis (hematuria, proteinuria) 

• Proteinuria + pyuria >> urinary tract infection >> Rx UTI กอนสง protein-to-creatinine 
ratio, PCR) 

3.ประเมินลักษณะทางคลินิก เพ่ือหาสาเหตุของโรคไตท่ีรักษาใหหายได เชน  

• Urinary tract abnormalities 
• Heart failure 

• Sepsis 

• Dehydration  

• วัด BP และตรวจรางกายดวยวิธีการคลํากระเพาะปสสาวะ  
4.ไมเคยมีประวัติโรคไตมากอน ควรสง SCr และ eGFR ซํ้าภายใน 7 วัน เพ่ือคนหาโรคท่ีอาจทําใหเกิด acute kidney 

injury  

5.แนะนําใหเขารับการดูแลผูปวย CKD ณ สถานพยาบาลนั้นๆ อยางตอเนื่อง 

การติดตามระดับการทํางานของไตในผูปวยโรคไตเร้ือรัง 
 
ผูปวยโรคไตเรื้อรังทุกรายควรมีการติดตามระดับการทํางานของไตโดยการตรวจเลือดวัดคา SCr 

แลวนํามาคํานวณคา eGFR 
และตรวจปสสาวะเพ่ือติดตามผลการรักษาโดยมีความถ่ีในการตรวจแบงตามระยะของโรคไตเรื้อรังไดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3: ความถี่ในการติดตามระดับการทํางานของไต 
  

ระยะ ความถี่ในการติตตาม (เดือน) 
1-2 12 

3a-3b 6 
4 4 
5 3 

 
ขอควรพิจารณา 
     •  ผูปวยโรคไตเรื้อรังรายใหม ท่ีแพทยเริ่มใหยาลดความดันโลหิต ควรนัดตรวจติดตามอยางใกลชิดจนกวา 
         ระดับความดันโลหิตและระดับการทํางานของไตจะคงท่ี 
     •  ผูปวยโรคไตเรื้อรังควรไดรับการประเมินระดับการทํางานของไตทุกครั้ง ในกรณีท่ีเจ็บปวยหรือกอนผาตัด 
      • ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 5 ท่ีมีอาการบวมหรือออนเพลีย ใหติดตามอยางใกลชิดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ   
         แพทย 
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เกณทการสงปรึกษาหรือสงตอผูปวยพบอายุรแพทยโรคไต ที่ รพ.มหาราช  นครราชสีมา 
 

1. CKD ท่ี eGFR< 20 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร  

2. ผูปวยท่ีมีภาวะไตวายเฉียบพลัน 

3. Persistant hematuria และหาสาเหตุไมได 

4. ผูปวยท่ีมีภาวะ nephritic หรือ nephrotic syndrome 

5 .ผูปวยท่ีมีโรคไตเรื้อรังจากพันธุกรรม  

6. ผูปวยท่ีมีความผิดปกติของเกลือแรอยางตอเนื่อง   

ขอมูลสําคัญในการสงตอผูปวย 

• ประวัติการเจ็บปวย 

• อาการทางระบบทางเดินปสสาวะ 

• ประวัติการไดรับยา (โดยเฉพาะยา  ACEIs/ ARBs, NSAID, antibiotic, contrast media) 

• ผลเลือดและผลการตรวจปสสาวะเชน CBC, Cr, eGFR ในอดีตและปจจุบัน, BUN, K, Albumin, 

lipid, HbA1C ในผูปวยโรคเบาหวาน 

 

เกณทการสงผูปวยออกจากคลินิกโรคไต  
 

ผูปวย End state renal disease ท่ีวางแผนการรักษาแบบ palliative care 
 
การชะลอการเส่ือมของไต 

แนวทางการควบคุมความดันโลหิตสูงและลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะในผูปวยไตเรื้อรัง 

1. ผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีมีความดันโลหิตสูงควรไดรับยา ACEI หรือ ARB เปนยาตัวแรก 

2. เปาหมายของระดับความดันโลหิตท่ีตองการในรายท่ี albuminuria < 30 mg/day คือ < 140/90 mmHg 

และสําหรับในรายท่ี albuminuria > 30 mg/day คือ < 130/80  

ขอหาม ของการใชยา ACEI และ/ หรือ ARB คือ  

• ภาวะการตั้งครรภภาวะหลอดเลือดแดงของไตตีบสองขาง 

• เคยมีประวัติแพยาแบบ angioedema และภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงมากกวา 5.5 มก./ดล. 

• ควรพิจารณาลดหรือหยุดยา ACEI และ/หรือ ARB เม่ือระดับครีอะตินีนในเลือดเพ่ิมข้ึนมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 หลังจากไดรับยาภายในระยะเวลา 6-8 สัปดาหและควรใชยาอยางระมัดระวังใน
ผูปวยท่ีมีระดับครีอะตินีน  ในเลือดมากกวา 3.0 มก./ดล. 
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3. สําหรับการเลือกใชยาขับปสสาวะในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ควรเลือกใชยาขับปสสาวะกลุม thiazide ในผูปวยไต
เรื้อรังท่ีมีการทํางานของไตมากกวาหรือเทากับ 30 มล./ นาที/ 1.73 ตารางเมตร  สวนยาขับปสสาวะ loop 
diuretics เลือกใชในผูปวยไตเรื้อรังท่ีมีการทํางานของไตนอยกวา 30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

 

การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับผูปวยเบาหวานที่มีโรคไตเร้ือรัง 
           ผูปวยเบาหวานควรไดรับการดูแลดานตางๆแบบองครวม เพ่ือชะลอการเสื่อมของไตและลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดดังท่ีแสดงในตารางและแผนภูมิดังนี้ 
 
แสดงเปาหมายการรักษาผูปวยเบาหวาน 

คาช้ีวัดการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน เปาหมาย 

ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด ( HbA1c) นอยกวารอยละ 7 

ระดับนํ้าตาลกอนอาหารเชา งดอาหารอยางนอย 8ชม. 70-130 มก./ดล. 

ระดับนํ้าตาลสูงสดุหลังรบัประทานอาหาร 1-2 ชม. นอยกวา180มก./ดล. 

ระดับความดันโลหติ นอยกวา 130/80 

ระดับอัลบูมินในปสสาวะ นอยกวา 30มก./วัน 

ระดับ LDL นอยกวา 100มก./ดล.  นอยกวา 70 มก./ดล.

ถามีโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ระดับ TG นอยกวา 150 มก./ดล 

 
การใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยเบาหวานที่มีโรคไตเร้ือรัง 
1. Metformin แนะนําใหลดขนาดยาลงครึ่งหนึ่ง เม่ือ eGFR อยูในชวง 30-60 มล./ นาที/ 1.73 ตารางเมตร และไม
ควรใชยากลุมนี้เม่ือ eGFR นอยกวา 30 มล./ นาที/ 1.73 ตารางเมตร 
2. Glibenclamide ไมแนะนําถา GFR  นอยกวา 30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร. 

3. Glipizide สามารถใชกับผูปวยโรคไตวายเรื้อรังโดยไมตองปรับขนาดยาแตตองระวังในผูปวยท่ี eGRF  นอยกวา  

10 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

4. Insulin  เปนยาท่ีใชเริ่มในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 หรือเบาหวานชนิดท่ี 2 เม่ือมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก ไดแก 

HbA1C มากกวา 10 ระดับน้ําตาลในพลาสมากอนอาหารเชามากวา 250 มก./ดล.หรือใชอินซูลินรวมกับการ

รับประทานยา ในกรณีท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดตามเปาดวยยา 2 ชนิด อินซูลินเหมาะสมสําหรับผูปวยโรค

ไตเรื้อรัง โดยเฉพาะผูปวยท่ีGRF นอยกวา 30 มล./นาที/17.3 ตร.ม. 
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แนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคไตวายเร้ือรังที่มีไขมันในเลือดสูง 
 
1. ผูปวยโรคไตเรื้อรังควรตรวจหาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) ทุกราย 
  1.1 การตรวจหาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติประกอบไปดวยการตรวจหาTotal cholesterol, low density 
lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL) และTriglycerides (TG)  ควรงดอาหารอยางนอย 12 ชั่วโมง
กอนการเจาะเลือดวัดระดับไขมันหรืออาจคํานวณไดจากสูตร 

LDL = Cholesterol – HDL – (Triglyceride/5) 
1.2 การตรวจระดับไขมันควรตรวจตั้งแตแรกวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังและตรวจซํ้าหลังจากนั้น 2-3 เดือน

เพ่ือยืนยันคาท่ีตรวจครั้งแรกตอไปควรตรวจอยางนอยปละ1ครั้งแตถามีการเปลี่ยนแปลงการรักษา เชน มี
การปรับยาลดไขมันหรือมีปจจัยอ่ืนๆท่ีอาจมีผลกระทบตอระดับไขมันควรตรวจถ่ีข้ึนเปนทุก 2-3 เดือน  

1.3 ขนาดของยาลดไขมันตอวันท่ีแนะนําในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ดังตารางท่ี 4 
 
ยา eGFR 60-90 eGFR 15-60 eGFR < 15 
Simvastatin 20-80 mg 10-40 mg 10-40 mg 
Atovastatin 10-80 mg 10-80 mg 10-80 mg 
Ezitimibe 10 mg 10 mg 10 mg 
Gemfibrozil 600mg bid 600mg bid ไมควรใช 
Fenofibrate ลดลง 50% ลดลง 25% ไมควรใช 

 

ตารางสรุปความรุนแรง และขอแนะนําในการรักษาโรคไตเรือ้รังตามระยะ 

ระยะ  ลักษณะโรค   GFR  ขอควรปฏิบัติ 

1  Kidney damage  >90  Early diagnosis 

  Normal or increased GFR   Delay progression 

        CVD risk reduction 

2  Kidney damage  60-89  Delay progression 

  Mild decreased GFR 

3  Moderate decreased GFR 30-59  Treat complication 

4  Severe decreased GFR 15-29  Renal replacement therapy 

        Preparation 

5  End stage renal disease <15  Renal replacement therapy 
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การลดภาวะแทรกซอนของโรคไตเรื้อรัง 

  1. ภาวะขาดสารอาหาร 

• ควรไดพลังงานจากอาหาร  35 kcal/kg/d.  (อายุมากกวา 60 ป  30 kcal/kg/d.) 

• รักษาระดับอัลบูมินในเลือด > 3.5 mg/dl. 

• รับประทานอาหารท่ีมีโปแตสเซียมต่ํา 
 2. ความผิดปกติของแคลเซียม และฟอสเฟต 

ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 4-5 ประเมิน serum calcium และ phosphate ทุก 3-6 เดือน 

• Serum corrected calcium 9-10.5 mg/dl. 

• Serum phosphate 2.5-4.5 mg/dl 

• ควบคุมอาหาร รวมท้ังพิจารณาใหยาเสริมแคลเซียม และยา phosphate binder 
  

 

3.ภาวะโลหิตจาง 

• ควบคุมระดับ Hemoglobin ท่ี 10-11 g/dl. 

• ถาขาดธาตุเหล็กใหยาเหล็กในรูปรบัประทาน   

• ควรไดรับเลือดเม่ือมีเหตุจําเปนเทานั้น  
 4. การดูแลภาวะเปนกรดในผูปวยโรคไตเรื้อรัง 

         ผูปวยโรคไตเรื้อรัง ควรตรวจระดับ serum bicarbonate ดังนี้ 

          ระยะท่ี 1-2  ตรวจอยางนอยทุก 1 ป 

          ระยะท่ี 3A     ตรวจอยางนอยทุก 6 เดือน 

          ระยะท่ี 3B -4    ตรวจอยางนอยทุก 2-3 เดือน 

          ระยะท่ี   5       ตรวจอยางนอยทุก  เดือน 

          ใหยา sodium bicarbonate รับประทาน ใหรักษาระดับในเลือด  22-24 mEq/L 

   5. หลีกเลี่ยงยาหรือสารพิษท่ีทําลายไต   เชนยาแกปวด 

  

2. การลดความเส่ียงและการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด 

-ตรวจ EKG/CXR ทุก 1 ป ในผูปวยโรคไต 
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3.ขอบงช้ีการเริ่มบําบัดทดแทนไต 

1. ผูปวยมีระดับ eGFR นอยกวาหรือเทากับ 10 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร และไมพบเหตุท่ีทําใหไตเสื่อมการทํางาน

ชั่วคราว 

2. ผูปวยโรคไตในระยะท่ี 5 ท่ีมีระดับ eGFR มากกวา 10 มล./ นาที/1.73 ตารางเมตร แตมีภาวะแทรกซอนท่ีเกิด

โดยตรงจากโรคไต  เรื้อรังซ่ึงไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีปกติ และอาจเปนอันตราย รุนแรงตอผูปวย อยางใดอยาง

หนึ่งดังตอไปนี้  

     2.1 ภาวะน้ําและเกลือเกินในรางกาย จนเกิดภาวะหัวใจ วาย หรือความดันโลหิตสูงควบคุมไมได  

     2.2 ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง เลือดเปนกรด หรือ ฟอสเฟตในเลือดสูง  

     2.3 ระดับความรูสึกตัวลดลง หรืออาการชักกระตุกจาก ภาวะยูรีเมีย  

     2.4 เยื่อหุมปอดหรือเยื่อหุมหัวใจอักเสบจากภาวะยูรีเมีย  

     2.5 คลื่นไสอาเจียน เบื่ออาหาร น้ําหนักลดลง หรือมี ภาวะทุพโภชนาการ 

4.การบําบัดทดแทนไตเทียม ปจจุบันมี 3 วิธี 

  - การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

  - การลางไตทางชองทอง 

  - การปลูกถายไต 

5. การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ในผูปวยท่ีไมเลือกการบําบัดทดแทนไต หรือไมมีความพรอม

ในการบําบัดทดแทนไต โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้ 

    - eGFR < 6 มล./ นาที/1.73 ตารางเมตร 

    - ผูปวย และ/หรือญาติตัดสินใจเลือก 

    - มีโรครวม ท่ีการพยากรณโรคไมดี เชน CHF ,C.A., Advance liver cirrhosis 

    -  เปนผูปวยติดเตียง หรือชวยตนเองไมได  

     - มีอายุมากกวา 70 ป 

     - แพทยวินิจฉัย 

      ระบบการดูแลแบบประคับประคอง 

        เม่ือแพทยวินิจฉัยใหดูแลแบบประคับประคอง  ในกรณีผูปวยนอนรักษาในโรงพยาบาลจะมีพยาบาลในหอผูปวย

ในดําเนินการใหการดูแลแบบประคับประคองตามแนวทางของโรงพยาบาลโนนสูง และถาเปนผูปวยนอกใน CKD 

clinic พยาบาลประจํา CKD clinic จะเปนผูบันทึกขอมูลผูปวยในแบบบันทึก เพ่ือสงใหทีมผูดูแลแบบประคับประคอง 

ดําเนินการดูแลแบบประคับประคองตามแนวทางของโรงพยาบาลโนนสูง ตอไป 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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บริบท 

โรงพยาบาลโนนสูง เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีแพทยประจํา 10 คน ไมมีอายุรแพทย ผูปวยโรคไตเรื้อรัง

เปนโรคท่ีพบมากและมีแนวโนมสูงข้ึน ท้ังสาเหตุหลักจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากขอมูล ผูปวยโรคไต

เรื้อรัง รพ.สีค้ิว  ป2557-2562พบวามีประชากรอายุ>15ปในพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ 120,000 คน สถานการณโรคไต

วายของอําเภอโนนสูงท่ีไดรับบริการในโรงพยาบาลโนนสูง มีผูปวยโรคเรื้อรัง ๒ กลุมโรคมีเพียงโรค DM , HT ท่ีไดรับ

การคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต ผูปวย DM  ไดรับการคัดกรองรอยละ  ๙๘.๔๓ผูปวย HT ไดรับการคัดกรองรอยละ 

๙๘.๘๘และจากการคัดกรองพบผูปวยมีภาวะแทรกซอนทางไต  ใน    ผูปวย DM มีภาวะแทรกซอนทางไตจํานวน 

๑,๒๑๘ คน ท่ีมีอัตรารอยละผูปวยเปนเปนไตวายเรื้อรังแบงเปนไตระยะท่ี๓รอยละ ๑๓.๕๑  ไตระยะท่ี๔ รอยละ ๒.๕๗ 

ไตระยะท่ี๕ รอยละ ๑.๕๘ และผูปวย HT มีภาวะแทรกซอนทางไต จํานวน ๗๘๔ คน ท่ีมีอัตรารอยละผูปวยเปนเปนไต

วายเรื้อรังในระยะท่ี๓รอยละ ๑๔.๑๕ ระยะท่ี๔ รอยละ ๒.๗๐ ระยะท่ี๕ รอยละ ๑.๔๔  

วิเคราะหพบวาปจจัยของผูปวยกลุมโรคเรื้อรังมีภาวะแทรกซอนทางไต  จนเกิดเปนโรคไตวายเรื้อรังและเขาสูระยะ

สุดทายของโรค จากสถิติขอมูลจากการรายงาน ของ DHC กระทรวงสาธารณสุข ป๒๕๕๖๐-๒๕๖๑ พบวาผูปวยโรค

เรื้อรังท่ีมีคาไตวายระยะ๓-๔ คา eGFR ท่ี ท่ีลดลงนอยกวารอยละ ๔ผลการรักษา รอยละ ๕๒.๘  ยังมีผูปวยเปลี่ยน

ระดับจากระยะ๓-ไปเปนระยะท่ี ๔ปพ.ศ. ๒๕๕๙ รอยละ ๕๔.๖   ป พ.ศ. ๒๕๖๐ รอยละ ๕๗.๒ ปพ.ศ. ๒๕๖๑รอยละ 

๗๑.๕๖ ปพ.ศ. ๒๕๖๒ลดลงเหลือ รอยละ ๕๑.๔๐ตองชะลอการลดลงของไตในผูปวยเรื้อรังท้ังหมด   คือ  ผูปวยมีการ

ควบคุมควบคุมโรคประจําตัวไมดี ผูปวยรายใหมยังขาดความรูในการรักษาโรคโรคไต  มีพฤติกรรมรับประทานอาหาร

เค็ม ไดรับการรักษาท่ีไมเหมาะสมเก่ียวกับยาท่ีมีผลตอไตทําใหโรคไตวาย เกิดภาวะแทรกซอนป๒๕๕๙-๒๕๖๒

ภาวะแทรกซอนHyperkalemia จากรอยละ๒๔,๒๓.๒,๒๕.๒๘และ๑๓.๒๓มีภาวะAnemia ตองใหเลือดทดแทนจาก 

รอยละ ๑๘ ,๒๘.๒ และ ๒๔.๑ ภาวะแทรกซอนภาวะน้ําเกิน รอยละ๘.๖,๑๒ และ ๑๔ 

ดังนั้นจึงจัดใหมีคลินิกรักษาไตเพ่ือชะลอไต (CKD Clinic)     การเปดใหบริการคลินิกชะลอไตทุกวันจันทรแตละสัปดาห

แบงกลุมการดูแลรักษาพยาบาลตามระดับความรุนแรงของระดับ ๓ -๕ และกลุมESRD ท่ีระยะสุดทาย กลุมท่ี๕ สงตอ 

คลินิก PALLIATIVE CARE  วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ของเดือน  

การใหความรูทางวิชาการโรคไตวายเรื้อรังแกพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลและรพสต.จัดทําทุกปยังขาดความรูความ

เขาใจในการใหคําปรึกษา พบภาวะแทรกซอน คือมีภาวะน้ําเกิน ป๒๕๕๙-๒๕๖๒ รอยละ ๑๘และป๒๕๖๐ รอยละ  

๘.๖ จากขอมูลท่ีพบดังกลาวพบประเด็นสําคัญ  ปญหาท่ีผานมา พบสาเหตุของผูปวยกลุมโรคเรื้อรังมีภาวะแทรกซอน

ทางไต  จนเกิดเปนโรคไตวายเรื้อรังและเขาสูระยะสุดทายของโรค เนื่องจากประชาชนยังขาดความรูในการปองกันการ

เกิดโรคไต  มีพฤติกรรมรับประทานอาหารเค็ม ไดรับยาท่ีไมเหมาะสมท่ีมีผลตอไตทําใหเกิดโรคไตวาย รวมท้ังผูปวย

ไดรับการคัดกรองและรักษาโรคไตเรื้อรังตั้งแตระยะแรก ลาชาและผลการรักษาเพ่ือชะลอความเสื่อมของไต ยังไมบรรลุ

เปาหมายท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาแกไขเพ่ือชะลอความรุนแรงของโรคไตวายเรื้อรังและการเขาถึงบริการรักษาท่ี

ครอบคลุมและมีคุณภาพมาตรฐาน   
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๒. ประเด็นคุณภาพ/ความเส่ียงสําคัญ 

๑. ผูปวยไดรับการคัดกรองและรักษาโรคไตเรื้อรังตั้งแตระยะท่ี ๓ 

๒. ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี ๓  ไดรับการรักษาไดถูกตองเหมาะสมตามระยะของไต 

๓. ชะลอความเสื่อมของไตในผูปวยโรคไตเรื้อรังคา eGFR ท่ี ท่ีลดลงนอยกวารอยละ ๔ เนนกลุม ระยะ 3ไปสูระยะ ๔ 

และ  ระยะ ๔ ไปสูระยะ ๕ 

๔ ปองกันภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงคือ ภาวะน้ําเกิน ซีด  เกลือแรผิดปกติ 

๓. เปาหมายการพัฒนา 

๑. อัตราผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูงไดรับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง >๘๐% 

 ๒. อัตราคา eGFR ท่ี ท่ีลดลงนอยกวารอยละ ๔ ในผูปวยระยะ ๓-๔>๖๐% 

๓. ผูปวยโรคไตเรื้อรัง ไดรับการปองกันภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงคือ ภาวะน้ําเกิน ซีด  เกลือแร      

   ผิดปกติ> 60% 

๔ผลการชะลอไตเสื่อม ในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี  ๓-๔ ไดตามเปาหมาย  >๖๐% 

๔.กระบวนการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

คําจํากัดความ  โรคไตวายเรื้อรัง เพ่ือสงเขามารับการรักษาในคลินิกชะลอไต 

(สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย) 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อรังใน CUPโนนสูง รพสต.๑๖ แหง ๒ PCU จัดทําการอบรมวิชาการและ

ประชุมการใชแนวปฎบิัติการดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อรังใน CUPโนนสูง  ความรูเรื่องการดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อรังใน 

CUPโนนสูง  และการคัดกรองแบงระดับการทํางานของไตใน CUPโนนสูง    และมีกระบวนการดูแลผูปวยโรคไตวาย

เรื้อรังระยะท่ี ๔- ๕ มีกระบวนการดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อรังสงตอทํา RRTอยางชัดเจนข้ึนในคลินิก  โดยมีรูปแบบการ

ดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อรังโดยแบงความรุนแรงมี ๓ ระดับ  

กลุมท่ี ๑ ระดับสีแดงคือ CKD5 มีคา eGFR๑-๑๕  ในคลินิกชลอไตเสื่อมวันจันทร  ประกอบดวย  เจาะเลือดตาม

โปรแกรม CPG CKD5  คูมือการดูแลตนเองท่ีบานรวมกับสมุดประจําตัวสําหรับผูปวย CKD   แบบบันทึก CHECK LIST 

การรับประทานอาหารผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง เภสัชกรประเมินการใชยาท่ีมีผลตอไตรายบุคคลในกลุมยา 

ARBs/ACEI(Enaril,MF ,Cochicine, Alloperinal)  ใหสุขศึกษา/คําปรึกษารายบุคคลในเรื่องการฟอกไต/ลางไตทาง

หนาทอง/เปลี่ยนถายไตสงตอพบอายุรแพทยท่ีรพ.มหาราช หรือสงพบทีม End of life และติดตามเยี่ยมบานผูปวยท่ีทํา 

CAPD /HD เกิดภาวะแทรกซอน  กลุมท่ีรับไวนอนรพ.ใชรูปแบบแนวปฏิบัติ ORDER CPG CKD ท่ีมีภาวะ Volume 

Overload ,ภาวะAnemia ,ภาวะ Electrolyte Imbalace(hyperkalemia hyponatremia) 

กลุมท่ี ๒  ระดับสีเหลือง CKD4 มีคา eGFR๑๕-๓๐   ในคลินิกชลอไตเสื่อมวันจันทร  ประกอบดวย  เจาะเลือดตาม

โปรแกรม CPG CKD4 คูมือการดูแลตนเองของผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง คูมือการดูแลตนเองท่ีบานรวมกับสมุดประจําตัว

สําหรับผูปวย CKD   แบบบันทึก CHECK LIST การรับประทานอาหารผูปวยโรคไตวายเรื้อรังเภสัชกรประเมินการใชยา

ท่ีมีผลตอไตรายบุคคลในกลุมยา ARBs/ACEI(Enaril,MF ,Cochicine, Alloperinal)  ใหสุขศึกษา/คําปรึกษารายบุคคล  
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     ในกลุมท่ี ๓  ระดับสีเขียว CKD3 มีคา eGFRมากกวา  ๓๐-๖๐   เจาะเลือดตามโปรแกรม CPG CKD3ใหสุข

ศึกษารายกลุม จะใชสื่อ โดยใชสื่อ-วิดิทัศนจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย  ประกอบดวย สติกเกอรติดบอกระดับคา 

eGFRผูปวย  ความรูเรื่องโรคไตวาย อาการและอาการแสดง การปองกันโรคไตวาย  การใชยาท่ีเหมาะสม  การปฏิบัติ

ตัวท่ีถูกตอง  เพ่ือใหผูปวยรับรูโรคไตวายและทราบขอมูลสุขภาพของตนเอง         

     สวนในกลุมท่ี ๔  ระดับ CKD๑-๒และไตสีปกติ สีขาวมีคา eGFRมากกวา ๖๐  เจาะเลือดตามโปรแกรมตรวจ

สุขภาพประจําป ใหสุขศึกษารายกลุม จะใชสื่อ โดยใชสื่อ-วิดิทัศนจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย  ประกอบดวย 

สติกเกอรติดบอกระดับคา eGFRผูปวย  ความรูเรื่องโรคไตวาย อาการและอาการแสดง การปองกันโรคไตวาย  การใช

ยาท่ีเหมาะสม  การปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง  เพ่ือใหผูปวยรับรูโรคไตวายและทราบขอมูลสุขภาพของตนเอง 

จากขอมูลในหนวยงานและสงตอขอมูลผูปวยรายบุคคล  จัดทํา CPG ท่ีชัดเจนเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังใน

รพ  และรพ.สต. เปนหนวยงานหลักในการวางแผนการดูแลตอเนื่องและสงคืนขอมูลทีมระดับชุมชนและทองถ่ิน  เปน

หนวยงานหลักในการใหการสนับสนุนท้ังดานการพัฒนาบุคลากร  สนับสนุนการทําสมุด  แนวทางการดูแลผูปวย  ท่ี

ถูกตองและเหมาะสม  ชวยในการคัดกรอง สนับสนุนงบประมาณการออกเยี่ยมบาน  มีการคืนขอมูลสงตอ case ใหรพ.

สต. อยางตอเนื่อง  เพ่ือประมินผลงาน 

การตรวจเลือดตามระดับคาไตและระยะของไตดังนี้ โดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ระดับสีดําคือ มีคาระยะท่ี 5eGFR  1-14 วันจันทรท่ี 4ของเดือน  

ตรวจ  FBS  BUN Cr  GFR  HCT  URIC Electrolyte ทุก 1-2  เดือน 

กลุมท่ี 2  ระดับสีแดงมีคาระยะท่ี 4eGFR  15-29วันจันทรท่ี 3ของเดือน   

 ตรวจ  FBS  Cr  GFR  Electrolyte ทุก 2-3 เดือน 

 

กลุมท่ี 3  ระดับสีเหลือง ระยะท่ี 3b eGFR 30-45 วันจันทรท่ี 1-2ของเดือน  

ตรวจ  FBS  Cr  GFR  Electrolyte ทุก 3-4 เดือน    

    กลุมท่ี 4  ระดับสีเหลือง ระยะท่ี 3a eGFR46-60 วันพุธ  ของเดือน และท่ีรพสต  

ใหสุขศึกษารายกลุมและรายบุคคล โดยจะใชสื่อโดยใชสื่อ-วิดิทัศนจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย  ประกอบดวย 

สติกเกอรติดบอกระดับคา eGFRผูปวย  ความรูเรื่องโรคไตวาย อาการและอาการแสดง การปองกันโรคไตติดตาม

ทบทวนขอมูลการใชยาท่ีเหมาะสม  การปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง  เพ่ือใหผูปวยรับรูโรคไตวายและทราบขอมูลสุขภาพของ

ตนเอง         โดยเชิงรุกมีผูรับผิดชอบงานจาก  สสอ. รวมกับภาคีเครือขายหนวยบริการ รพ.สต. ในรูปแบบแนวปฏิบตัิ 

CPG CKD1-5 เพ่ือการประเมินและคัดกรองผูปวยไตวายท้ัง 5 ระยะ  รพสต.3สามารถดูแลผูปวยในระยะ1-3a  รพ.ดูแล

ผูปวยในระยะท่ี 3b-5  

การแกไขภาวะแทรกซอน  ภาวะซีด ดังนี้ CPG CKD1-5 

การแกไข ภาวะเกลือแรต่ํา  ดังนี้ CPG CKD1-5 

การแกไข ภาวะน้ําเกิน    ดังนี้ CPG CKD1-5 
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