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ค ำน ำ 
 

โรคไตเรื้อรงัเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปญัหาทางสาธารณสุขที่ส าคญั 
การส ารวจประชากรในประเทศไทยจากการศกึษา Thai-seek project พบความชุก
ของโรคไตเรือ้รงัถงึรอ้ยละ 17.5 สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากโรคเบาหวาน ความดนั
โลหติสงู และนิ่วในไต โรคไตเรือ้รงัเป็นโรคทีร่กัษาไมห่ายขาดและมคีา่ใชจ้า่ยในการ
รกัษาทีส่งูมาก โดยเฉพาะเมือ่การด าเนินโรคเขา้สูภ่าวะไตวายเรือ้รงัระยะสุดทา้ยซึง่
จ าเป็นตอ้งรบัการรกัษาดว้ยการบ าบดัทดแทนไต ไมว่า่จะเป็นวธิกีารออกเลอืดดว้ย
เครือ่งไตเทยีม การลา้งไตทางชอ่งทอ้งหรอืการผา่ตดัปลกูถ่ายไต  

เป้าหมายหลกัในการจดัการปญัหาโรคไตคอืการป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรคไต 
และถ้าเกิดโรคไตเรื้อร ังแล้วต้องชะลอความเสื่อมของไตให้เสื่อมลงช้าที่สุด  
ยุทธศาสตร์ส าคญัที่สุดประการหนึ่งคือการรบัประทานอาหารให้เหมาะสมและ
พอเพยีงเพือ่ใหร้า่งกายเกดิสมดุล และไตไมท่ างานหนกัจนเกนิไป 

ค าแนะน าเรื่องการรบัประทานอาหารเพื่อป้องกนัโรคไตฉบบันี้จดัท าขึน้
โดยหน่วยโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลแพร ่รว่มกบัคลนิิกโรคไมต่ดิต่อ 
ผมขอขอบคุณ พญ.ศรณัยา สุคนัธไชยวงศ์ ทีไ่ดร้เิริม่ใหเ้กดิค าแนะน าฉบบันี้ และ
หวงัใหบุ้คลากรทางการแพทย์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูป้่วยโรคไต และประชาชนทัว่ไปได้ใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพและพฒันาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรือ้รงัต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

นายแพทย ์วฒุกิร  ศริพิลบัพลา 
นายแพทยช์ านาญการ หน่วยโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.แพร ่ 

พ.ศ.2558 



มารูจ้กักบัไตกนักอ่น 
 
 
 
 

 
 ไตมีรปูรา่งคลา้ยถัว่ ขนาดประมาณกาํป้ัน  
 มีอยู่ 2 ขา้ง 
 ตัง้อยู่ดา้นหลงั ขา้งกระดกูสนัหลงั 
 
ไตท าหน้าที่อะไร ? 
 ขบันํา้และของเสียจากเลือดออกจากรา่งกาย 

(ทํางานคลา้ยเครื่องกรองนํา้) 
 ควบคมุเกลอืแรแ่ละความเป็นกรดดา่งในเลือด 
 สรา้งฮอรโ์มนกระตุน้การสรา้งเม็ดเลือดแดง, 

ควบคมุความดนัโลหิต, สรา้งวิตามินดี 
 

 



โรคไตเรือ้รงั  
  

หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีไตผิดปรกติ หรือการทํางานของ
ไตลดลงเป็นระยะเวลามากกวา่ 3 เดือน สว่นใหญ่ไตจะ
ฝ่อเล็กลง ผูป่้วยมกัมีอาการบวม และออ่นเพลีย  

        
                  ไตปรกติ                     ไตเรือ้รงั 
 
ระยะของโรคไตเรือ้รงั 

แบ่งเป็น 5 ระยะ 
  
                         
                             
                             
 
 
 
 

 
การคาํนวณอตัราการกรองของไต 

     อตัราการกรอง   =     (140-อาย)ุ x น ้าหนกัตวั(กก.) 
   72 x ครีเอตินินในเลือด (มก./ดล.) 

                                 ในผูห้ญิงใหค้ณูดว้ย 0.85 

ไตเร่ิมเส่ือมแตก่ารทํางานของไตยงัปรกติ อตัราการกรอง ≥ 90 

การทํางานของไตลดลงเล็กนอ้ย อตัราการกรอง 60-89 

ระยะท่ี 1  

ระยะท่ี 2 

ระยะท่ี 3 

ระยะท่ี 4 

ระยะท่ี 5 

การทํางานของไตลดลงปานกลาง อตัราการกรอง 30-59 

การทํางานของไตลดลงมาก อตัราการกรอง 15-29 

ไตวายเรือ้รงัระยะสดุทา้ย อตัราการกรอง < 15 



กลุ่มเส่ียงโรคไตเรือ้รงั  
 
1. เบาหวาน                          2. ความดนัโลหิตสูง                                   
3. อายุ ≥ 60 ปี           4. โรคแพภ้มิูตนเอง  
5. โรคหวัใจ                         6. โรคเกา๊ท ์                                         
7. ใชย้าแกป้วดหรือสมุนไพร     8. มีไตขา้งเดียว              
9. น่ิว                                 10. ติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะซํา้ซอ้น   

 

10 หลกัการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนั 
และชะลอความเส่ือมของไต 

 
1.  ไปพบแพทยเ์พ่ือตรวจคดักรองโรคไตถา้ท่านอยู่ในกลุ่ม

เสี่ยง 
2. ควบคมุความดนัใหน้อ้ยกวา่ 130/80 มม.ปรอท 
3. เลี่ยงอาหารรสเค็ม 
4. ในผูป่้วยเบาหวาน คมุนํ้าตาลก่อนอาหาร 80-130 มก./

ดล. และนํ้าตาลสะสม(HbA1C) < 7% 
5. งดสบูบหุรี่ 
6. รบัประทานโปรตีน หรือเนื้อสตัวใ์นสดัส่วนท่ีพอเหมาะ 

เลือกโปรตีนคณุภาพสงู 
7. ออกกําลงักาย ควบคุมนํ้าหนักใหด้ชันีมวลกาย 20-25 

กก./ตารางเมตร 
8. หลีกเลี่ยงการใชย้าแกป้วด ยาตม้ ยาลูกกลอน ยา

สมุนไพร 
9. เลี่ยงอาหารท่ีมีไขมนัอิ่มตวัสงู 
10. รับประทานยาและไปตรวจตามแพทยนั์ดอย่าง

สม่ําเสมอ 
 



ดว้ยรกัและหว่งไต ใส่ใจเร่ืองอาหาร  
 
 
การควบคมุอาหารมีความสาํคญัตอ่ผูท่ี้มีภาวะไตวาย
เรือ้รงั เพราะจะชว่ยให ้

 ชะลอการเสื่อมของไต 
 ลดภาระการทาํงานของไตในการขบัถา่ยของเสีย 
 ทําใหไ้ตสว่นท่ีเหลืออยู่ไม่ตอ้งทํางานหนักเกินตวั 
 ลดการคัง่ของของเสียท่ีเกิดจากการรบัประทานอาหาร 
 ป้องกนัภาวะขาดสารอาหาร 
 ชว่ยใหมี้สขุภาพดีและมีคณุภาพชวิีตท่ีดีขึน้ 

ควรกินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ 

 



โซเดียม 
 
 
 

 

 รา่งกายตอ้งการโซเดียมปริมาณเล็กนอ้ยเพ่ือควบคมุปริมาณนํ้า 
และความดนัโลหิต 

 เม่ือเป็นโรคไตรา่งกายไม่สามารถกาํจดัโซเดียมส่วนเกินออกไปได ้
ทาํใหเ้กิดนํ้าคัง่และเกิดอาการบวม ความดนัโลหิตสงู 

 โซเดียม พบไดใ้น เกลือแกง น ้าปลา ซีอิว๊ ซอสปรุงรส 
ผงชูรส กะปิ ปลารา้ 

 อาหารทีค่วรหลีกเลีย่ง ไดแ้ก่ อาหารท่ีมีโซเดียมสูง เชน่ 
ปลาเค็ม แฮม เบคอน ไสก้รอก อาหารดอง ขนมขบเคีย้ว 
เนยแขง็   

 ถา้ชอบรสจดัใหป้รุงรสชาติใหเ้ปรีย้ว หรือเผ็ดแทน อาจใช ้
เครื่องเทศสมุนไพรชว่ยเพ่ิมรสชาติ เชน่ กระเทียม กระเพรา 
มะนาว ขงิ ขา่ ตะไคร ้ ใบมะกรดู 

 ปริมาณโซเดียมไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มก./วนั หรือ
เทา่กบัเกลือ 1 ชอ้นชา หรือนํ้าปลา 1 ชอ้นโตะ๊ 
 

                                                              
     เกลือ 1 ชอ้นชา                น้ําปลา 1 ชอ้นโตะ๊  

 



ปริมาณโซเดียมในอาหารและเคร่ืองปรุงรส 
 

 
 
 

 
 

 



โปแตสเซียม 
 
 
 

 เป็นเกลือแร่ท่ีชว่ยใหก้ารทํางานของกลา้มเนื้อและหวัใจเป็นไป
ตามปกติ  

 เม่ือไตทํางานลดลง ไตจะขบัโปแทสเซยีมทางปัสสาวะลดลงดว้ย 
ทาํใหเ้กิดการคัง่ของโพแทสเซยีม ถา้คัง่มากจะมีอาการหวัใจเตน้
ผิดปกติได ้  

 ผูป่้วยโรคไตเรื้อรงัระยะเร่ิมตน้และปานกลาง ไตจะยงัขบั
โปแตสเซยีมได ้ สามารถรบัประทานผกัและผลไมไ้ดโ้ดยไม่ตอ้ง
จ ากดั  

 ส าหรบัผูป่้วยไตวายระยะสุดทา้ย ท่ีมีระดบัโพแทสเซียมใน
เลือดสูงกว่า 5.0 มก./ดล. ควรควบคุมปริมาณผกัและ
ผลไม ้ 

 โดยเลือกรบัประทานผกัและผลไมท่ี้มีโพแทสเซียมตํ่าไดว้นัละ 
1-2 ครัง้  

 
 

อาหารที่มีโปแตสเซยีมสูง ควรหลีกเลี่ยงเมื่อไตวาย
มากและมีระดบัโปแตสเซยีมในเลือดสูง 

               
  กลว้ย     ทเุรียน                 สม้        มะละกอ 

          
  ฟักทอง        ลูกพรนุ     ลูกเกด     บร็อคโคล่ี 

 



 
 
 
 

 

 ผลไมที้่โปแตสเซยีมต า่ ผูป่้วยโรคไตวายพอทานไดบ้า้ง 

                                                     
  สบัปะรด          ชมพู่             องุ่นเขยีว 

 

ปริมาณโปแตสเซียมในผกัและผลไมต้า่งๆ 



 
 
 

 อาหารประเภทโปรตีน เชน่ เนื้อสตัว ์ เป็นกลุม่อาหารท่ีคน
เป็นโรคไตเรือ้รงัตอ้งกินลดลง 
o อตัราการกรองของไต ≥ 30 ทานได ้ 0.8-1.0 กรมั/
น ้าหนกัตวั 1 กก./วนั 

o อตัราการกรองของไต < 30 ทานได ้ 0.8 กรมั/น ้าหนกัตวั 
1 กก./วนั 

 อาหารโปรตีนเม่ือกินเขา้ไปแลว้ รา่งกายจะเผาผลาญใหเ้ป็น
หน่วยย่อยๆ เพ่ือนําไปใชป้ระโยชน ์ แลว้จะเหลือ
สารประกอบสดุทา้ยท่ีเป็นของเสีย จาํพวกยเูรีย ครีอะตินีน 
ท่ีเป็นพิษตอ่ร่างกาย 

 หลีกเลี่ยงเน้ือสตัวที์่มีไขมนัมาก เชน่ เอ็น ขอ้ ตีน   
 เลือกทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูง (high biological 

value) ไดแ้ก ่

                                                                         

  ไข ่ โดยเฉพาะไขข่าว                          เนื้อหมู ไม่ติดมนั 

                                                 

 นมและผลิตภณัฑจ์ากนม                            เนื้อปลา 

     (มีฟอสฟอรสัสงู) 

โปรตีน 



 

 



 



 

 
 



 



 



 



 
 ดืม่นํ้าสะอาดวนัละ 8 แกว้ โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมี

ประวติัเป็นน่ิวควรดืม่นํ้าใหเ้พียงพอ 
 เม่ือไตวายมากและมีอาการบวมนํ้า ควรลดปริมาณ

นํ้าดืม่ลงไม่เกินวนัละประมาณ 800-1000 มิลลิลิตร 
หรือ 3-4 แกว้ 

 
 
 
 
 

 ควรไดร้บัพลงังานจากอาหารประมาณ 30-35 กิโล
แคลลอร่ี/กก./วนั 

 จ ากดัแป้งท่ีมีโปรตีน ไดแ้ก ่ ขา้ว ก๋วยเต๋ียว 
บะหม่ี ขนมปัง ขนมจีน มือ้ละ 2-3 ทพัพีเล็กหรือ
ขา้วเหนียวน่ึงครึง่ทพัพี  

 เลือกรบัประทานแป้งปลอดโปรตีน เชน่ แป้งมนั 
แป้งขา้วโพด วุน้เสน้ ถัว่เขยีว ก๋วยเต๋ียวเซีย่งไฮ ้
และสาค ู ในการประกอบอาหารแทนขา้วในบางมือ้ 

 เล่ียงไขมนัจากกะทิและสตัว ์ เน่ืองจากมีสดัสว่น
ของไขมนัอิม่ตวัสงู เพ่ิมระดบัโคเลสเตอรอลในเลือด 
ไดแ้ก ่ เนย ครีม นํ้ามนัหมู หมูกรอบ นํ้ามนั
มะพรา้ว 

 

นํา้ 

พลงังาน 



 
 

 
1.  ลดโปรตีนจากอาหาร  

 หลีกเลี่ยงเนื้อสตัวไ์ขมนัมาก 
 ดืม่นมตอ้งระวงัถา้ไตวายมาก เพราะนมมี

โปแตสเซยีมและฟอสฟอรสัสงู 
 จาํกดัแป้งท่ีมีโปรตีน 

2.  ไม่รบัประทานเค็ม ลดอาหารท่ีมีโซเดียมสงู ใช ้
เครื่องเทศเพ่ือเพ่ิมรสอาหารแทนเครื่องปรงุรส 

3.  ถา้เป็นไตเรือ้รงัระยะเริ่มตน้ไม่ตอ้งจาํกดัโปแตสเซยีม
และฟอสฟอรสั ถา้ไตวายมากตอ้งจาํกดัอาหารท่ีมี
โปแตสเซยีมและฟอสฟอรสัสงู 

4.  เลี่ยงไขมนัจากสตัวแ์ละกะทิ 

 

สรุปถา้รกัษไ์ต ใส่ใจเร่ืองอาหารดงัน้ี 


