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เรื�อง แนวทางปฏิบัตโิรคไตเรื�อรัง (CKD clinic) 

คําจํากัดความ : ผูป่้วยโรคไตเรื(อรัง ( Chronic Kidney Disease : CKD ) หมายถึง ผูป่้วยที�มีลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ�ง ต่อไปนี(  

- มีภาวะไตที�ผดิปกติ นานติดต่อกนัเกิน U เดือน โดยอาจจะมีการกรองของไตผดิปกติหรือไม่ก็ได ้
- มีอตัรากรองของไต < 60 มล./นาที/8.ZU ตรม. ติดต่อกนัเกิน U เดือน 

การคัดกรอง 
ตรวจคดักรองหาระดบั eGFR  และ Urine microalbumin (Uma) ในผูป่้วยที�มีโรคประจาํตวั           

ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ปีละ 8 ครั( ง  

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยไตเสื�อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 

eGFR ≥ 60 
( stage 1 – 2 ) 

eGFR 89 - 9; 
(stage 3a ) 

 

eGFR => - 88 
(stage 3b ) 

 

eGFR < => 
(stage 4 - 5 ) 

 

- รักษา DM,HT ที�รพสต. 

- ติดตาม eGFR และ Uma 

ทุก 8 ปี 

ตรวจ eGFR  และ Urine microalbumin ( Uma ) ปีละ 8 ครั( ง   ใน
ผูป่้วย ความดนัโลหิตสูง และเบาหวาน 

- รักษา DM,HT ที�รพสต. 

- ติดตาม eGFR และUma 

ทุก 2 เดือน 

 

- เขา้ CKD clinic  ที�

โรงพยาบาลแก่งคอย 

- ติดตาม eGFR และUma, 

HbA1C ทุก 2เดือน 

- เขา้ CKD clinic  ที�โรงพยาบาล
แก่งคอย 
- FCT ติดตามเยี�ยมบา้นปรับ 
เปลี�ยนพฤติกรรม 
- Refer Clinic โรคไต รพศ.สระบุรี  
ติดตาม eGFR และ Uma ทุก U 
เดือน 
- ติดตาม HbA1C ทุก 2เดือน 
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การวนิิจฉัยผู้ป่วย   

ผูป่้วยที�มีลกัษณะผดิปกติ อยา่งใดอยา่งหนึ�ง ต่อไปนี(  
1. มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกนัเกิน U เดือน ผูป่้วยอาจมีอตัราการกรองของไต (estimated 

Glomerular Filltration Rate ; eGFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได ้ภาวะไตผิดปกติ หมายถึง มีลกัษณะตามขอ้ใดขอ้หนึ�ง 
ดงันี(  

1.1 ตรวจพบความผิดปกติ จากการตรวจปัสสาวะอยา่งนอ้ย 0 ครั( งในระยะเวลา U เดือน 
ดงันี(  

-  ผูป่้วยเบาหวานที�ตรวจพบ Microalbuminuria หรือ 
- ผูป่้วยไม่ไดเ้ป็นเบาหวานที�ตรวจพบ proteinuria มากกว่า 133 มก./วนั หรือ

ตรวจพบ urine protein creatinine ratio (UPCR) > 133 mg/g หรือ protein dipstick ≥ 1+ หรือ 
- ตรวจพบเมด็เลือดแดงในปัสสาวะ ( hematuria ) 

1.2 ตรวจพบความปกติทางรังสีวิทยา เช่น อลัตราซาวน์พบถุงนํ( าในไต, นิ�ว, ไตพิการ
หรือไตขา้งเดียว 

1.3 ตรวจพบความผดิปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิสภาพจากผลการตรวจชิ(นเนื(อไต 
2. ผูป่้วยที�มีอตัรากรองของไต < 23 มล./นาที/8.ZUตรม. ติดต่อกนัเกิน U เดือน โดยที�อาจจะ

ตรวจพบหรือไม่พบวา่มีร่องรอยความผิดปกติของไตก็ได ้

Urine 
Microalbumin 

≤ 30 80 - 300 1,000 – 5,000 

ใหสุ้ขศึกษา Consult  แพทยเ์พื�อปรับยา  
ACEI หรือ ARB 

Refer เขา้ NCD clinic 
รพ.แก่งคอย 
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ลักษณะอาการทางคลินิกที�สนับสนุนว่าเป็นโรคไตเรื�อรัง  
1. นอกจากมีประวติัโรคที�เป็นสาเหตุของโรคไตเรื(อรัง ไดแ้ก่ เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เก๊าท ์แลว้ 

อาจมีประวติัโรคไตมาก่อน โดยเฉพาะถา้เคยตรวจพบระดบั BUN และ Creatinine สูงมาก่อนนานกวา่ U เดือน 
หรืออาศยัประวติัอาการเรื(อรังอื�นๆ เช่น บวม ปัสสาวะเป็นเลือด และอาการ Uremia รวมทั(งประวติัโรคถุงนํ( าใน
ไตในครอบครัวร่วมดว้ย 

2. ตรวจร่างกายพบ ซีด ผวิคลํ(า (Hyperpigmentation) ความดนัโลหิตสูง  
3. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการที�สาํคญั คือ  

การแบ่งระยะของโรคไตเรื�องรัง 
แบ่งเป็น 1 ระยะ ตามอตัราการกรองของไต ดงันี(  

 
ระยะของ GFR GFR (ml/min/1.73 m2) คํานิยาม ( Terms ) 

G 1 ≥ 90 ปกติ หรือ สูง 
G 2 60-89 ลดลงเล็กนอ้ย 
G 3a 45-59 ลดลงเล็กนอ้ยถึงปานกลาง 
G 3b 30-44 ลดลงปานกลางถึงมาก 
G 4 15-29 ลดลงมาก 
G 5 < 15 ไตวายระยะสุดทา้ย 

หมายเหตุ ; ถา้ไม่มีหลกัฐานของภาวะไตผิดปกติ ระยะ G 1 และ G 2 จะไม่เขา้เกณฑก์ารวนิิจฉยัโรคไตเรื(อรัง 
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การประเมินค่าอัตราการกรองไต 
ผูป่้วยที�มีความเสี�ยงสูงต่อการเป็นโรคไตเรื( อรัง ควรไดรั้บกี�ประเมินค่าอตัราการกรองไต อย่างน้อย     

ปีละ 8 ครั( ง ดว้ยการตรวจค่า Serum Creatinine และคาํนวนค่าอตัราการกรองไตดว้ยสูตร CKD-EPI 
 

สูตร CKD-EPI ดังนี� 
 เพศ 

ระดับ serum creatinine 
(mg/dL) 

สมการ 

หญิง ≤ 0.7 GFR=144 x (Scr/0.7) - 0.329 (0.993) Age 
หญิง > 0.7 GFR=144 x (Scr/0.7) -1.209 (0.993) Age 
ชาย ≤0.9 GFR=141x(Scr/0.9) -0.411 (0.993) Age 
ชาย > 0.9 GFR=141 x (Scr/0.9) -1.209 (0.993) Age 

โรคหรือภาวะที�มีความเสี�ยงสูงต่อการเป็นโรคไตเรื�อรัง 
1. โรคเบาหวาน 
2. โรคความดนัโลหิตสูง 
3. มีประวติัโรคไตเรื(อรังในครอบครัว 
4. อายมุากกวา่ 23 ปีขึ(นไป 
5. โรคภูมิแพต้นเองที�อาจก่อใหเ้กิดไตผดิปกติไดแ้ก่ Vasculitis, SLE 
6. โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคหวัใจลม้เหลว โรคอมัพฤกษห์รือเส้นเลือดหวัใจตีบ 
7. โรคติดเชื(อระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซํ( าหลายครั( ง ( > U ครั( ง/ปี ) 
8. ตรวจพบนิ�วในระบบทางเดินปัสสาวะ 
9. มีไตพิการตั(งแต่กาํเนิดหรือมีไตขา้งเดียวหรือมีประวติัโรคไตในอดีต 
10. ผูที้�ไดรั้บยาแกป้วดกลุ่ม NSAIDS หรือสารที�ทาํลายไตเป็นประจาํ (nephrotoxic agents) มีโรคเก๊าท์

หรือมีระดบัยริูคในเลือดสูง 
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ขั�นตอนการเข้ารับบริการใน CKD clinic  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป่้วย DM,HT ยื�นบตัรที�หอ้งบตัร 

เขา้รับการซกัประวติั เจาะเลือดตาม
ขั(นตอนการบริการของแต่ละคลินิก 

พยาบาลประจาํ CKD clinic คดัแยกผูป่้วย
จากผลการตรวจเลือดครั( งก่อน 

CKD stage 3b CKD stage 4 
 

CKD stage 5 
 

- คน้หาปัจจยัและสาเหตุของโรค

ไตเรื(อรัง  
- มีปัญหาเรื�องโภชนาการ ส่งพบ
นกัโภชนาการ 
- มีปัญหาเรื�อง ยา ส่งปรึกษาเภสชั 

- ใหสุ้ขศึกษา 

- ติดตามผล eGFR และ Uma ทุก 
2 เดือน 
 

- คน้หาปัจจยัและสาเหตุของโรคไตเรื(อรัง  
- มีปัญหาเรื�องโภชนาการ ส่งพบนกั
โภชนาการ 
- มีปัญหาเรื�อง ยา ส่งปรึกษาเภสชั 
- ใหสุ้ขศึกษา 
- ติดตามผล eGFR และ Uma ทุก U เดือน  
- Refer รพศ.สระบุรี พบแพทยอ์ายรุกรรม
โรคไต 
 

- คน้หาปัจจยัและสาเหตุของโรคไต
เรื(อรัง  
- มีปัญหาเรื�องโภชนาการ ส่งพบนกั
โภชนาการ 
- มีปัญหาเรื�อง ยา ส่งปรึกษาเภสชั 
- ใหสุ้ขศึกษา 
- ติดตามผล eGFR และ Uma ทุก U 
เดือน หากพบวา่ยงัมีระดบั eGFR  เป็น 
CKD stage 4 อยู ่Refer รพศ.สระบุรี 
พบแพทยอ์ายรุกรรมโรคไต 
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เป้าหมายในการรักษา ผู้ป่วย CKD stage 3-4 
เพื�อชะลอการเสื�อมของโรคไต ผูป่้วย CKD stage 3 – 4 ในผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 

1. เป้าหมายระดบันํ(าตาลในผูป่้วยเบาหวานเพื�อชะลอการเสื�อมของโรคไตคือ HbA1C < 7.0%  
2. เป้าหมายระดบัความดนัโลหิตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง คือ Systolic Blood Pressure (SBP)           

≤ 8U3 มม.ปรอท และ Diastolic Blood Pressure (DBP) ≤ �3 มม.ปรอท 
3. ผูป่้วยมีอตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr 

เป้าหมายของการรักษาเพื�อป้องกันและชะลอการเสื�อมของโรคไตจากเบาหวาน 
 

เป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป้าหมาย 
Hemoglobin A1c ( HbA1c ) * ~ 7.0 % ** 
ระดบันํ(าตาลก่อนอาหารเชา้ (หลงังดอาหาร � ชั�วโมง) 
FBS 

70 -130 mg.% 

ระดบัความดนัโลหิต SBP ≤ 130 mmHg.  และ DBP ≤ �3 mmHg. 
Urine dipstick albumin negative 
ระดบัไขมนั  LDL < 833 mg.% ( < Z3 ในกรณีมีโรคหวัใจและหลอด

เลือดร่วมกบัโรคเบาหวาน ) 
ระดบัไขมนั  HDL > 40 mg.%  ในผูช้าย 

> 13 mg.%  ในผูห้ญิง 
ระดบัไขมนั  Triglyceride < 150 mg.% 
 

* โดยควรตรวจเมื�อ FBS ไดค้่าตามเป้าหมายแลว้ และควรตรวจ HbA1C อยา่งนอ้ยทุก 2 เดือน 
** ในผูป่้วยกลุ่มที�มีความเสี�ยงต่อภาวะนํ( าตาลในเลือดตํ�า (Hypoglycemia) อายุมาก หรือมีโรคร่วม

หลายโรค อาจไม่จาํเป็นตอ้งลดให ้HbA1C < 7.0 % 
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เป้าหมายของการรักษาเพื�อป้องกันและชะลอการเสื�อมของโรคความดันโลหิตสูง 
1. ตรวจพบ proteinuria < 133 มก./วนั หรือตรวจพบ urine protein creatinine ratio (UPCR)                

< 133 mg/g หรือ protein dipstick < 1+ 
2. ระดบัความดนัโลหิต SBP ≤ 130 mmHg.  และ DBP ≤ �3 mmHg. 

แนวทางการรักษาการใช้ยายับยั�งระบบ Renin Angiotensin Aldosterone System ( RAAS ) 
ผูป่้วยไตวายเรื( อรัง โดยเฉพาะหากมีความดนัโลหิตสูงร่วมดว้ย ควรใช้ยา Angiotensin Converting 

Enzyme Inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin II Receptor Blockade (ARB) เป็นอนัดบัแรก หากไม่มีขอ้ห้าม    
เพื�อหวงัผลลดความดนัโลหิตและเพื�อชะลอการเสื�อมของไต ควรติดตามตรวจวดัความดนัโลหิต อตัราการกรอง
ของไต และระดบัโปตสัเซียมในเลือด เพื�อเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นของยา ACEI หรือ ARB  

ขอ้แนะนาํแนวทางการใชย้ากลุ่ม ACEI และ ARB  มีดงันี(  
8. ติดตามระดบัความดนัโลหิต อตัราการกรองของไต และระดบัโปตสัเซียมในเลือด เพื�อเฝ้าระวงัผล

ภาวะแทรกซอ้นของ ACEI และ ARB ดงัตาราง 
 

ค่าที�วดัได้ 
ระดบัความดนัโลหิต SBP ( mmHg.) ≥ 803 883 - 88� < 883 
eGFR  ( ml/min/1.73 m2) ≥ 23 U3 - 1� < U3 
eGFR ที�ลดลงในช่วงแรก ( % ) < 81 81 – U3 > U3 
ระดบัโปตสัเซียมในเลือด ( mmol ) ≤  �.1 �.2 – 1.3  > 1 
ช่วงเวลาที�แนะนาํในการติดตาม 
หลงัเริ�มใชย้าหรือเพิ�มขนาดยา � – 80 สัปดาห์ 0 – �  สัปดาห์ <  0  สัปดาห์ 
หลงัจาก BP ถึงเป้าหมายและขนาดยาคงที� 2-80 เดือน U– 2  เดือน 8– U  เดือน 

** ขอ้ควรระวงั 
- หากมีภาวะสูญเสียนํ(าจากร่างกาย เช่น อุจจาระร่วง ควรหยดุใหย้า ACEI และ ARB ชั�วคราว 
- ระมดัระวงัการใชย้ากลุ่มนี( ในผูป่้วยอายมุากกวา่ Z3  ปี 
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0. การเปลี�ยนแปลงในการดูแลรักษา โดยพิจารณาจากการลดลงของอตัราการกรองไต ในช่วงแรกๆ

ของการใชย้า ACEI และ ARB 

แนวทางการดูแลผูป่้วยโรคไตเรื(อรัง โดยพิจารณาจากการลดลงของอตัราการกรองไตในช่วงแรกๆ ของการใชย้า 
ACEI และ ARB ** 
 

eGFR ที�ลดลง > – e9 %  e9 – =>  %  => – 9> %  > 50 %  
การปรับขนาดยา 
ACEI และ ARB 

ไม่ปรับ ไม่ปรับ ลดยา ลดยา 

ระยะเวลาที�
พิจารณาปรับขนาด
ยา 

ตามผลอตัรากรอง
ไต 

8 ครั( งหลงัจากใชย้า
แลว้ 83 -8� วนั ถา้
ระดบัอตัรากรองไตที�
วดัซํ( า ยงัคงอยูใ่นพิสัย 
81 – U3 % ตํ�าลงจาก
ค่าพื(นฐาน ให้ตรวจ
ติดตามอตัราการกรอง
ไตเป็นระยะ 
 

ทุกระยะ 1 – Z วนั 
จนกระทั�งอตัรา
กรองไตอยูใ่นพิสัย
ไม่เกิน U3 % ที�
ลดลงจากค่าพื(นฐาน 

ทุกระยะ 1 – Z วนั 
จนกระทั�งอตัรา
กรองไตอยูใ่นพิสัย
ไม่เกิน 81 % ที�
ลดลงจากค่าพื(นฐาน 

ใหป้ระเมินหา
สาเหตุของอตัรา
กรองไตที�ลดลง 
(รวมทั(งพิจารณาวา่
มีโรคหลอดเลือดไต
หรือไม่) 

ไม่จาํเป็น ไม่จาํเป็น จาํเป็น จาํเป็น 
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แนวทางการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตเรื�อรัง 
1. ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัโรคไตเรื(อรัง 
2. ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ที�เกิดจากโรคไตเรื(อรัง เช่น ความดนัโลหิตสูง ภาวะโลหิตจาง ความผิดปกติ

ของ เกลือแร่และกรดด่าง 
3. ยาที�ใชใ้นการรักษาโรคไตเรื(อรัง 
4. ยาหรือสารพิษ ที�มีผลต่อไตที�ผูป่้วยควรหลีกเลี�ยง 
5. การดูผูป่้วยโรคไตเรื(อรังที�มีโรคเบาหวาน ความดนั 
6. การบาํบดัทดแทนไต ทั(ง U วธีิ Hemodialysis, Peritoneal dialysis, Kidney transplant. 
7. อาหารสาํหรับผูป่้วยโรคไตเรื(อรัง 

การให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตเรื�อรัง ระยะที� = ( CKD stage 3a - CKD stage 3b ) 
เนน้การปรับเปลี�ยนพฤติกรรม  ใหสุ้ขศึกษารายบุคคล 

- ลดเคม็ 
- คุมเบาหวาน HbA1C < 7 
- ควบคุมความดนัโลหิต BP < 130/80 mmHg. ( Home BP ) 
- การใชย้า การออกกาํลงักาย 
- หลีกเลี�ยงยา NSAID, สมุนไพร 
- งดบุหรี�  เครื�องดื�ม แอลกอฮอล ์

การให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตเรื�อรัง ระยะที� 8 ( CKD stage 8 ) 
- เนน้การปรับเปลี�ยนพฤติกรรม ใหสุ้ขศึกษารายบุคคลและญาติผูดู้แล 
- ลดผลไม ้
- ลดโปรตีน 
- การใชย้า 
- ใหค้าํแนะนาํ RRT เบื(องตน้ 
- พบอายรุแพทยโ์รคไต ( Refer โรงพยาบาลสระบุรี ) 
- การเยี�ยมบา้น 
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การให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตเรื�อรัง ระยะที� 9 ( CKD stage 9 ) 
- เนน้การปรับเปลี�ยนพฤติกรรม  ใหสุ้ขศึกษารายบุคคลและญาติผูดู้แล 
- การใชย้า 
- เนน้การสอนตามผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ( Albumin,ca+ x PO4 <  55, Na,Hct ) 
- เนน้ RRT ( Renal replacement therapy ; การบาํบดัทดแทนไต ) 
- พบอายรุแพทยโ์รคไต ( Refer โรงพยาบาลสระบุรี ) 
- การเยี�ยมบา้น 

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื�อรัง ระยะที� 9 ( CKD stage 9 ) ที�ปฏิเสธ RRT ในโรงพยาบาลชุมชน 
- เฝ้าระวงัและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้น จากการทาํงานของไตที�ลดลง 
- ปรับขนาดยาใหเ้หมาะสมกบัการทาํงานของไต 
- End of life care , Pallative care 

การติดตามและประเมินผลของ CKD clinic  
1. รายการขอ้มูลสาํคญัที�ใชใ้นการติดตาม 

- วดั BP  ชั�งนํ(าหนกั  ทุกครั( งที�มารับบริการ 
- ตรวจ Urine protein และ eGFR ตามระยะของโรค 

- CKD stage 1-2 ตรวจทุก  8  ปี 
- CKD stage 3 ตรวจทุก  2  ปี 
- CKD stage 4 ตรวจทุก  U  ปี 
- CKD stage 5 ตรวจทุก  1  ปี 

- กรณีเบาหวาน  ตรวจ HbA1C  ทุก 2 เดือน 
2. ประเมินผล รายงานขอ้มูลตาม KPI 
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KPI  CKD  การชะลอความเสื�อมของไต กระทรวงสาธารณสุข 

1. ผูป่้วย DM, HT ที�ไดรั้บการคน้หาและคดักรองโรคไตเรื(อรัง 
2. ผูป่้วย DM, HT เป็นโรคไตเรื(อรังรายใหม่ (ในปีงบประมาณ)  
3. การชะลอความเสื�อมของไตผูป่้วย CKD ที�มารับบริการ BP < 140/90 mmHg 
4. ผูป่้วยที�มารับบริการโรงพยาบาลไดรั้บ ACEi/ARB 
5. ผูป่้วยมีอตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr 
6. ผูป่้วย (เฉพาะที�มีเบาหวานร่วม) ที�มารับบริการโรงพยาบาลไดรั้บการตรวจ HbA1c และมีค่าผลการ

ตรวจตั(งแต่ 6.5% ถึง 7.5% 
7. ผูป่้วยไดรั้บการตรวจ serum K และมีค่าผลการตรวจ < 5.5 mEq/L 

 


