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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease; CKD) มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก(1) โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีการดําเนินโรคเข้าสู่โรคไตเร้ือรังระยะ
สุดท้ายและจําเป็นต้องได้รับการบําบัดทดแทนไต หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ซึ่งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่าย
สูง ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง และเป็นสาเหตุหน่ึงของการเสียชีวิต(2, 3) บทความน้ีกล่าวถึงแนวทาง
ในการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง การเลือกใช้ยารักษาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการให้คําแนะนํา 
ความรู้ข้อควรปฏิบัติในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคไตเร้ือรังแก่ผู้ป่วย เพ่ือการชะลอการเสื่อมของไตให้
นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ บรรลุเป้าหมายของการรักษา และผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

     โรคไตเรื้อรังและการแบง่ระยะของโรคไต
เรื้อรัง 

ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
ภาวะไตผิดปกติของโครงสร้างหรือหน้าที่การ
ทํางานของไตนานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งน้ี
ผู้ป่วยอาจจะมีค่าอัตรากรองของไต (estimate 
glomerular filtration rate; eGFR)  ผิ ด ป ก ติ
หรือไม่ก็ได้ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคไตเร้ือรัง โดยมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงในสองข้อต่อไปน้ี ได้แก่ 
     1. ผู้ป่วยมีภาวะไตผิดปกติจากการตรวจพบ
ตัวบ่งช้ีการเสียหายของไต (maker of kidney 
damage) ต้ั งแต่  1 ข้อขึ้นไป  เ ป็นระยะเวลา

ติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน โดยตรวจพบอาการ
ดังต่อไปน้ี แอลบูมินรั่วในปัสสาวะมากกว่าหรือ
เท่ากับ 30 mg/day, ตรวจพบเม็ดเลือดแดงใน
ปัสสาวะ, มีความผิดปกติของเกลือแร่ที่เกิดจากท่อ
ไตผิดปกติ, ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา, 
ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิ
สภาพ และมีประวัติการได้รับผ่าตัดปลูกถ่ายไต 
     2.  ผู้ ป่ ว ย ที่ มี ค่ า  eGFR น้ อ ย ก ว่ า  60 
ml/min/1.73 m2 ติดต่อกันนานเกิน 3 เดือน โดย
อาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่ามีภาวะไตผิดปกติก็
ได้ 

บทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)



การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง  
     การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรังสามารถแบ่ง
ตามการประเมินการทํางานของไตโดยการใช้ค่า 
eGFR โดยการใช้ค่า Scr ในผู้ใหญ่แนะนําให้ใช้
ส ม ก า ร  2009 Chronic kidney disease 
epidemiology collaboration equation 

(CKD-EPI equation) ต าม คํ า แนะ นํ า  KDIGO 
2012(4) และการแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง 
สามารถแบ่งตามลําดับขั้นของอัตราการกรองของ
ไตและแอลบูมินรั่วในปัสสาวะ  
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1 การจําแนกระยะของโรคไตเร้ือรังและระดับความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามระดับ
ความรุนแรง โดยพิจารณาค่า eGFR และค่า ACR(4, 5) 
 

 
 

Prognosis of CKD by GFR and Albuminuria 
Categories: KDIGO 2012 

ปริมาณโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะ 
(ประเมินจากค่า ACR) 

A1 A2 A3 
ปกติ ถึง 

เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
เพ่ิมข้ึน  

ปานกลาง 
เพ่ิมข้ึน 
มาก 

< 30 mg/g 
< 3 mg/mmol 

30 - 300 mg/g 
3 - 30 mg/mmol 

> 300 mg/g 
> 30 mg/mmol 

ค่า
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G1 ปกติ หรือ สูง ≥ 90 ความเสี่ยงตํ่า* ความเสี่ยง       
ปานกลาง 

ความเสี่ยงสูง 
G2 ลดลงเล็กน้อย 60 - 89 
G3a ลดลงเล็กน้อย 

ถึงปานกลาง 
45 - 59 ความเสี่ยงปาน

กลาง 
ความเสี่ยงสูง  

 
ความเสี่ยงสูงมาก G3b ลดลงปานกลาง

ถึงมาก 
30 - 44 ความเสี่ยงสูง  

ความเสี่ยง       
สูงมาก G4 ลดลงมาก 15 - 29 ความเสี่ยงสูงมาก 

G5 ภาวะไตวาย < 15 
 
การประเมินการเสื่อมลงของโรคไตเร้ือรังไตและ
ปัจจัยเสี่ยง 
      ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังควรได้รับการประเมิน
อัตราการกรองของไตและแอลบูมินในปัสสาวะ
อย่างน้อยปีละคร้ัง และควรได้รับการประเมินถี่ขึ้น 
เช่น อย่างน้อยทุก 3 เดือนในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง
ต่อการดําเนินโรคเร็ว 
สําหรับผู้ป่วยที่มีการดําเนินของโรคมากขึ้นหรือมี
การเสื่อมลงของโรคไตเร้ือรัง ต้องพบข้อใดข้อหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 
    ก. มีการลดลงของระยะโรคไตเรื้อรังตามเกณฑ์
การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง KDIGO guideline  
2012(6) ร่วมกับการลดลงของค่าอัตราการกรอง
ของไตต้ังแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป 

     ข. มีการลดลงของอัตราการกรองของไตอย่าง
ต่อเน่ืองนานมากกว่า 5 ml/min/1.73 m2/year 
ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเกิดและการดําเนิน
ไปของโรคไตเรื้อรัง สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท(7) 
คือ 
1. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความไวต่อการเกิดโรคไต
มากขึ้น (susceptibility factor) ได้แก่ อายุที่ 
เพ่ิมขึ้น การมีประวัติโรคไตในครอบรัว เช้ือชาติ 
ทารกที่มีนํ้าหนักตัวแรกเกิดน้อย ผู้ที่มีไตขนาดเล็ก 
ผู้ ป่วยขาดความรู้และรายได้ตํ่า ภาวะอักเสบ 
ความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด 
2. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เ กิดการทําลายไตและ
ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง (initiation factor) ได้แก่  



โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิต้าน
ตนเอง โรคติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ น่ิวใน
ทางเดินปัสสาวะ การเกิดพิษจากยา 
3. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความเสื่อมของไตมากขึ้น 
และส่งผลให้การทํางานของไตลดลงรวดเร็ว 
ย่ิงขึ้น (progression factor) ได้แก่ ภาวะความ
ดันโลหิตสูง ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง และการ
ค ว บ คุ ม ร ะ ดั บ นํ้ า ต า ล ที่ ไ ม่ ดี พ อ ใ น ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวาน ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ภาวะ
อ้วน การสูบบุหรี่ 
 
การป้องกันเพือ่ชะลอการเกิดโรคไตเร้ือรงั 
     โรคไตเร้ือรังเป็นโรคที่มีการดําเนินของโรค
อย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือตามการเปลี่ยนแปลง
ของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับไต ซึ่งอาจมีหรือไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นก็ได้ ดังน้ัน แนวทางการ
ป้องกันและชะลอการเ กิดโรคไตเ ร้ือรั งจึ งมี
เป้าหมายเพ่ือป้องกันการดําเนินของโรคไม่ให้มาก
ขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการสูญเสีย
การทําหน้าที่ของไต  
 

โดยจะกล่าวถึงแนวทางการชะลอการเสื่อมที่มี
การศึกษาแบบ randomized controlled trial 
(RCT) , meta analysis และ  KDIGO guideline 
2012(6) ที่สนับสนุนว่าสามารถชะลอไตเสื่อมได้
จริงเท่าน้ัน โดยวิธีการดังต่อไปน้ี  
     การควบคุมความดันโลหิต ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนด ควร
ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเป้าหมายที่
เหมาะสม และควรเลือกใช้ยาที่สามารถป้องกัน
และลดการร่ัวของโปรตีนในปัสสาวะได้ โดยกลุ่ม
ยาลดความดันโลหิตที่ได้รับการแนะนําให้ใช้เป็น
ทางเลือกแรกสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
มี ภ า ว ะ ไ ต เ สื่ อ ม ร่ ว ม ด้ ว ย  ไ ด้ แ ก่  ย า ก ลุ่ ม 
angiotensin converting enzyme inhibitor 
(ACEIs) หรือยาในกลุ่ม angiotensin receptor 
blocker (ARBs)(8) โดยมีเป้าหมายของระดับความ
ดันโลหิตและกลุ่มยาที่ใช้รักษา ขึ้นกับสาเหตุปัจจัย
เสี่ยงของโรคไตเรื้อรังร่วมกับปริมาณแอลบูมินใน
ปัสสาวะ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เป้าหมายของความดันโลหิตและกลุ่มยาท่ีแนะนําให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตาม
คําแนะนําของ KDIGO 2012(6) 
 
ระดับแอลบูมินใน
ปัสสาวะ 
(mg/day) 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร่วมกับโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
เป้าหมายของ
ความดันโลหติ 
(mm.Hg) 

กลุ่มยาท่ีแนะนํา เป้าหมายของ
ความดันโลหติ 
(mm.Hg) 

กลุ่มยาท่ีแนะนํา

< 30 < 140/90 - < 140/90 - 
30-300 < 130/80 ACEIs หรือ ARBs < 130/80 - 
> 300 ACEIs หรือ 

ARBs 
ACEIs = angiotensin-converting enzyme inhibitor, ARBs = angiotensin receptor blocker 

 
     การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ในผู้ป่วยที่มี
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนด 
โดยต้องควบคุมระดับนํ้าตาลเพ่ือชะลอการเสื่อม
ของไต ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังทั่วไปแนะนําเป้าหมาย
ของ hemoglobin A1C (HbA1C) ประมาณร้อย
ละ 7 เพ่ือป้องกันและชะลอการดําเนินโรคของ

ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดขนาดเล็กจาก
เบาหวาน ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ
นํ้าตาลตํ่าในเลือด ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอด
เลือดหรือโรคร่วมหลายอย่างอาจปรับให้เป้าหมาย
ของการรักษาให้ค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7 ได้ 



     การลดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ ควรลด
โปรตีนในปัสสาวะให้ตํ่าที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยไม่
เกิดผล ข้างเคียงจากยาที่รักษาเพ่ือชะลอการเสื่อม
ของไต โดยมีเป้าหมายการรักษาคือ ปริมาณ
โปรตีนรั่วในปัสสาวะน้อยกว่า 0.5-1.0 g/day  
 
การรักษาเพื่อการชะลอการเสื่อมของไต 
การรักษาโดยการใช้ยา 
     ก .  การ ใ ช้ ย า ในการ ยับ ย้ั ง ระบบ  renin 
angiotensin aldosterone system (RAAS) เพ่ือ
ชะลอการ เสื่ อมของไต  ผู้ ป่ วยโรคไตเรื้ อรั ง 
โดยเฉพาะหากมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ควรใช้
ยา ACEIs หรือ ARBs เป็นทางเลือกอันดับแรก 
หากไม่มีข้อห้าม เพ่ือหวังผลลดความดันโลหิตและ
เพ่ือชะลอการเสื่อมของไต(6)  
     กลไกการออกฤทธ์ิ คือยาจะออกฤทธ์ิขยาย
หลอดเลือดแดงขาออกของหน่วยไต (efferent 
arteriole) จึงช่วยลดความดันในโกลเมอรูลัส 
( glomerular pressure)  และลดก า ร รั่ ว ข อ ง
โปรตีนในปัสสาวะ ได้(4) นอกจากน้ันการยับย้ัง
ร ะบบ  RAAS จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ยั บ ย้ั ง ก า ร ส ร้ า ง 
extracellular matrix, macrophage 
monocyte infiltration, ก า ร ส ร้ า ง  cytokine 
และ growth factor ซึ่งทําให้ช่วยยับย้ังการเกิด
พังผืด (fibrosis) ของไตได้ 
     ข้อห้ามใช้ของยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs คือ 
ผู้ป่วยมีเส้นเลือดแดงที่ไตตีบทั้งสองข้าง (bilateral 
renal artery stenosis)  ภาวะบวม นํ้ า  ภา วะ
โพแทสเซียมในเลือดสูง ไตวายเฉียบพลัน และการ
ต้ังครรภ์ในช่วงไตรมาสที่สองและสาม เป็นต้น 
เน่ืองจากการใช้ยา ACEIs หรือ ARBs ในช่วงไตร
มาสแรกของการต้ังครรภ์เพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
เกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด และมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบ
ประสาท และมีประวัติเคยแพ้ยาทั้งสองกลุ่มน้ีมา
ก่อน 
     แนวทางการใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เพ่ือ
รักษาและชะลอการเสื่อมของไต(9, 10) มีข้อแนะนํา
ดังต่อไปน้ี 
1 .  ผู้ ป่ วยโรคไตเรื้ อรั งทั้ งที่ เ ป็นและไม่ เ ป็น
โรคเบาหวานที่มีระดับแอลบูมินในปัสสาวะ

มากกว่า  30 mg/day อย่างน้อย  2 ใน  3 ครั้ ง
ในช่วงเวลา 6 เดือน ควรได้รับยากลุ่ม ACEIs หรือ 
ARBs ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้ และเมื่อได้รับยาดังกล่าว
แล้วควรปรับเพ่ิมขนาดยาจนปริมาณโปรตีนใน
ปัสสาวะถึงเป้าหมายโดยไม่เกิดผลข้างเคียงจาก
การใช้ยา  
2.  ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการใช้ยากลุ่ม  ACEIs 
ร่วมกับ ARBs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย 
หรือในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
3. ควรติดตามระดับความดันโลหิตหลังจากเร่ิมใช้
ยาหรือเพ่ิมขนาดยาจนปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ
ถึงเป้าหมายโดยไม่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
ระมัดระวังในการใช้ยากลุ่มน้ี ในผู้สูงอายุที่เป็นโรค
ไตเรื้อรังต้องระมัดระวังมากขึ้น ควรเริ่มยาใน
ขนาดน้อยๆ ค่อยๆปรับขนาดยาอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
ป้องกันผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการรักษา 
และหากมีภาวะสูญเสีย นํ้าจากร่างกาย เ ช่น 
อุจจาระร่วง ควรหยุดการให้ยากลุ่ม ACEIs หรือ 
ARBs ร่วมทั้งยาอ่ืนๆช่ัวคราว 
4. ควรมีการตรวจติดตามอัตราการกรองของไต
อย่างสมํ่าเสมอระหว่างการรักษา โดยเฉพาะ
ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเริ่มยา เน่ืองจากยาก
ลุ่มน้ีอาจส่งผลให้อัตราการกรองของไตลดลงได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้ป่วยที่มีค่าครีอะตินินใน
เลือดอยู่ในช่วง 3-5 mg/dL  และถ้าผู้ ป่วยมี
แนวโน้มของค่าครีอะตินินในเลือดที่เพ่ิมสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 25 ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจาก
เริ่มยา ควรหยุดยาทันที และอาจต้องตรวจซ้ําใน
กรณีที่มีเพ่ิมขนาดยา ภาวะขาดสารนํ้า ภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเรื้อรัง มีการเพ่ิมขนาดยาปัสสาวะ 
5. ควรมีการตรวจติดตามระดับโพแทสเซียมใน
เลือดอย่างสมํ่าเสมอระหว่างการรักษา เ พ่ือ
ป้องกันการเกิดอาการไม่พ่ึงประสงค์จากยา การ
เ พ่ิมยาที่ มี ผลทํ า ให้  K ใน เลื อดสู งขึ้ น อันจะ
ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยโดยเฉพาะในช่วง 2 
สัปดาห์แรกของการเริ่มยา 
6. ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม ACEIs จะมีอาการไอ มัก
เกิดในช่วง 1 สัปดาห์ถงึ 6 เดือน แล้วบรรเทาลง  
และถ้าหยุดยา อาการไอจะหายไป หากมีอาการ
ไอมากหรือรบกวนการดําเนินชีวิต แนะนําให้



กลับมาพบแพทย์  เ พ่ืออาจพิจารณาหยุดยา
ดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนมาใช้ยากลุ่ม ARBs แทน 
     ข. การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เบ้ืองต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับขนาดยาท่ี

ผู้ ป่วยได้รับให้เหมาะสมกับการทํางานของไต 
รายละเอียด ดังตารางที่ 3 
 
 
 

ตารางที่ 3 แนวทางการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้นสําหรับเภสัชกร(11, 12) 
 

Class Drug (dose) Normal/ Max 
dose (mg/day) 

Dosing recommendation CKD 
stage/eGFR 

Complications  
of drugs 

1 
≥ 90  

2 
60-89 

3a 
45-59 

3b 
30-44 

4 
15-29 

Antihypertensive drugs 
ACEIs Enalaprill         

(5, 10) 
5 – 40/40 No dose 

adjustment 
May initiate 
dose to 2.5 mg 
OD 

Avoid Hyperkalemia/ 
Angioedema 
Increase Scr > 35% 

Captopril         
(25) 

12.5 – 150/450 Initial dose should be reduced; titration 
should be in smaller increments. 

ARBs Losartan  
(100) 

50 - 100/100 No dose adjustment Hyperkalemia/ 
Angioedema 
Increase Scr > 35% 
/Dizziness 

Aldosterone 
antagonists 

Spironolac-
tone (25) 

25 – 100/ 
400 

No 
dose 
adjust
-ment 

Dosing 
interv
al         
6 – 12 
hr. 

Decrease initial 
dose to 12.5 
mg OD 

Avoid Hyperkalemia/ 
Hyponatremia 
Gynecomastia 

Dihydropyri- 
dine CCBs 

Amlodipine 
(5) 
 

2.5 - 10/10 No dose adjustment Peripheral edema/ 
Tachycardia/ 
Headache/ 
Dizziness 

Nifedipine       
(10, 20) 

10 – 40/180 No dose adjustment Peripheral edema/ 
Tachycardia/ 
Headache/ 
Dizziness 

Felodipine (5) 5 - 20/10 

Non -  
Dihydropyri
dine CCBs 

Verapamil 
(retard 240) 

80/360 No dose adjustment Heart block and       
left ventricular 
dysfunction/ 
Bradycardia/ 
Headache 

Diltiazem (30) 180 - 240/540 

Beta-
blocker 

Atenolol         
(50, 100) 

25 - 100/200 No dose adjustment Max 
dose 

Max 
dose 

Bradycardia/ 
Weakness 



Class Drug (dose) Normal/ Max 
dose (mg/day) 

Dosing recommendation CKD 
stage/eGFR 

Complications  
of drugs 

1 
≥ 90  

2 
60-89 

3a 
45-59 

3b 
30-44 

4 
15-29 

50 mg 
OD 

25 mg 
OD  

Bronchospasm 

Propranolol  
(10, 40) 

50 - 100/200 No dose adjustment 

Metoprolol 
(100) 

100 - 400 No dose adjustment 

Thiazide 
diuretics 
 

HCTZ (25) 12.5 - 25/100 No dose adjustment Ineffe
c-tive 

Hypokalemia/ 
Hyponatremia 
Hypovolemia/ 
Hyperglycemia/ 
Hyperuricemia 

Loop 
diuretics 

Furosemide  
(40, 500) 

20 - 80/ 
600 

Initial 20-80 mg 
orally daily 
may repeat in 
6-8 hr. 

200 - 700 mg 
twice daily 

200 - 
700 
mg OD 

Hypercalcemia/ 
Orthostatic 

Direct 
vasodilators 

Hydralazine 
(25) 

20 – 100/300 No dose 
adjustment 

Increase dosing interval 
to every 8-16 hr. 

Tachycardia/ 
Hepatotoxicity 

Antidiabetic drugs 
Biguanides Metformin  

(500, 850, 
1000) 

50 – 2500/ 
2550 

Max dose  
2550 mg 

Max 
dose 
2000 
mg 

Avoid 
 

Lactic acidosis 

Sulfonylureas Gliben-
clamide 
(5) 

1.25 – 20/20 No dose 
adjustment 

Avoid Hypoglycemia 

Gliclazide 
(80) 

40 – 80/320 No dose adjustment Avoid Hypoglycemia 

 Glipizide 
(5) 

2.5 – 20/40 No dose adjustment Hypoglycemia 

Glime-
piride          
(1, 2, 4) 

1 – 8/ 
8 

Initiate at low dose,    
1 mg OD 

Avoid 

Thiazolidine-
diones 

Pioglita-
zone (30) 

15 – 30/45 No dose adjustment Fluid retention 

Insulin Insulin  No dose adjustment Hypoglycemia 
OD = once daily, CCBs = calcium channel blockers 



 
การรักษาแบบไม่ใช้ยา 
     กา ร รั บประทานอาหา ร  คว รควบคุ ม ก า ร
รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง และมีรสหวาน/เค็ม/
มัน โดยมีเป้าหมาย คือ ควรจํากัดโปรตีนในอาหาร 0.8 
g/kg/day ในผู้ป่วย eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 
จํากัดปริมาณการบริโภคเกลือ < 5 g/day (โซเดียม
คลอไรด์ หรือเกลือแกง 5 g จะมีปริมาณโซเดียม
เท่ากับ 2 g/day) และปริมาณแคลอรีเท่ากับ 30 – 35 
KCal/kg/day นอกจาก น้ันผู้ ป่ ว ยควร ไ ด้ รั บ ก า ร
ประเมินภาวะโภชนาการจากนักกําหนดอาหารในแง่
ของการบริโภคเกลือ ฟอสเฟต โพแทสซียม และ
โปรตีน ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายแลระดับความ
รุนแรงของโรคไตร่วมด้วย เพ่ือได้รับสารอาหารอย่าง
เพียงพอและมีภาวะโภชนาการที่ดี(13) 
     การดําเนินชีวิต การควบคุมนํ้าหนักจะช่วยให้
ผู้ป่วยควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับนํ้าตาล
ในเลือดได้ง่ายขึ้น การลดน้ําหนักสามารถลดการรั่ว
ของโปรตีนในปัสสาวะได้ แนะนําว่าควรควบคุมดัชนี
มวลกายอยู่ในค่า 20 – 25 kg/m2 (สําหรับคนเอเชีย
อาจควบคุมให้อยู่ในค่า 20 - 23 kg/m2) และแนะนํา
ให้ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังออกกําลังกายอย่างน้อย 30 นาที 
สัปดาห์ละ 5 ครั้ง 
     การงดสูบบุหรี่ ในบุหรี่มีสารนิโคติน ซึ่งมีผลเพ่ิม
ความดันโลหิตซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเสื่อม
ของไตมากขึ้น และในควันบุหรี่ยังมีพวกก๊าซ สารต่างๆ 
ละอนุภาคของโลหะหนัก ซึ่งทําให้ท่อของหน่วยไตเกิด
การบาดเจ็บได้ และมีการศึกษาและรายงานต่างๆ(14, 

15) ที่สนับสนุนว่า การสูบบุหรี่สามารถทําให้เกิดโปรตีน
รั่ว และเร่งการเสื่อมของไตได้ ดังน้ันผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ควรหยุดสูบบุหรี่ทุกราย 
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