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หนา 1

ไตคืออะไร

ไตเปนอวัยวะที่มีลักษณะคลายเมล็ดถั่ว มีสองขาง 
ขนาดประมาณกำปนมือ อยูขางๆ กระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอว

ไตมีหนาที่ทำความสะอาดเลือด โดยกำจัดของเสียและน้ำทิ้งไป

ไตคืออะไร

ไต สำคัญอยางไร 

ไต ทำงานอยางไร

?

?
เมื่อเลือดผานไต ไตจะกรองของเสียและน้ำออกจากเลือด

แลวขับออกทางปสสาวะ

?

ไต

ทอไต

กระเพาะ
ปสสาวะ

เลือดที่มีของเสีย
เขาสูไต

เลือดที่กรองแลว
กลับเขารางกาย

ของเสียถูกกรอง
เปนปสสาวะ

ตัวกรอง
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ควบคุมปริมาณน้ำ เกลือแรและความเปนกรดดาง
ของเลือดในรางกาย

หนาที่ของไต

สรางเอนไซมและฮอรโมน เชน “อีริโทรไปอิติน” 
เพื่อชวยกระตุนรางกายใหสรางเม็ดเลือดแดงเปนตน

ควบคุมความดันโลหิต

ชวยใหกระดูกแข็งแรง

กำจัดของเสียออกจากรางกาย1.

2.

3.

4.

5.
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    คือภาวะที่ไตทำงานผิดปกติ ทำใหมีการคั่งของน้ำ
ของเสียและเกลือแรในรางกาย

โรคไต

แบงออกเปน 2 ชนิดคือ

โรคไตเฉียบพลัน

โรคไตเรื้อรัง

อาจรักษาใหหายขาดได

รักษาไมหายขาด แตการรักษาจะชวยชะลอความเสื่อมของไต
และทำใหผูปวยรูสึกดีขึ้น

      เมื่อเขาสู ภาวะไตเรื้อรังระยะสุดทาย ผูปวยตองไดรับการบำบัดทดแทนไต 
โดยการลางไต หรือการผาตัดปลูกถายไต ไปตลอดชีวิต

         มิฉะนั้นผูปวยจะไดรับภาวะแทรกซอนจากการที่มีของเสีย 
และน้ำคั่งในรางกาย  ซึ่งอาการอาจรุนแรงและทำใหเสียชีวิตได

โรคไต สาเหตุและอาการ

ไตผิดปกติไตปกติ
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สาเหตุ

โรคตางๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โรคไตที่เปนมาแตกำเนิด เชน โรคถุงน้ำในไต

นิ่ว เนื้องอกที่ไต

การติดเชื้อที่เปนซ้ำๆที่ไต เชน ไตอักเสบ

โรคหลอดเลือดฝอยที่ไตอักเสบ

โรคไตชนิดลูปส

โรคติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ

ยาหรือสารพิษ

นิ่วในไต 

นิ่วทอไต 

โรคเกาต
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      ในระยะแรกหรือปานกลางมักไมมีอาการเดนชัด แตเมื่อไตเสียหนาที่ไปประมาณ 70 % 
จะเริ่มมีอาการดังนี้

รูสึกไมสบาย เชน งวงซึม สับสน คันตามผิวหนัง นอนไมหลับ 
การรับรูรสชาติอาหารเปลี่ยนไป ไมอยากอาหาร คลื่นไส อาเจียน

บวมบริเวณปลายมือ ขอเทา และรอบๆตา 
มีภาวะน้ำทวมปอด ทำใหแนนอึดอัด หายใจลำบาก

ยังคงมีปสสาวะ แตปริมาณของเสียในปสสาวะนอย
เมื่อไตทำงานลดลงมากขึ้น จะยิ่งทำใหมีอาการผิดปกติมาก
ในระยะทายของโรค อาจซึม ชัก หมดสติ และเสียชีวิตได

ซีดและเหนื่อยงาย

อาการ
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ระยะของไต

ไตวายระยะที่ 5  ระยะสุดทายตองไดรับการบำบัดทดแทนไต

ไตวายระยะที่ 4 อัตราการกรองของไตลดลงมาก

ไตวายระยะที่ 3 อัตราการกรองของไตลดลงปานกลาง

ไตวายระยะที่ 2 ไตผิดปกติ อัตราการกรองของไตลดลงเล็กนอย

ไตวายระยะที่ 1 ไตผิดปกติ และอัตราการกรองของไตปกติ 
                    หรือเพิ่มขึ้น

GFR คือปริมาณเลือดที่ไหลผานตัวกรองของไตในหนึ่งนาที่ ซึ่งจะเปนตัวบอกการทำงานของไต
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นวัตกรรมการสื่อระยะของไตโดยเปรียบเทียบกับคาเงินบาท

ไตเริ่มผิดปกติ หรือปกติ 
หนวยการกรองของไตทำงานรอยละ  90 - 100 
เปรียบเหมือนมีเงินอยู 90 - 100  บาท

ไตเริ่มเสื่อม
หนวยการกรองของไตทำงานรอยละ  60 - 89
เปรียบเหมือนมีเงินอยู 60 - 89  บาท

ที่มา: นวัตกรรมการสื่อระยะของไตโดยเปรียบเทียบกับคาเงินบาท 
นางเสาวลักษณ สัจจา โรงพยาบาลหนองคายหนา 7



ไตเสื่อม
หนวยการกรองของไตทำงานรอยละ  30 - 59 
เปรียบเหมือนมีเงินอยู 30 - 59 บาท

ไตเริ่มวาย
หนวยการกรองของไตทำงานรอยละ  15 - 29  
เปรียบเหมือนมีเงินอยู 15 - 29  บาท

ไตวาย
หนวยการกรองของไตทำงานรอยละ  0 - 14 % 
เปรียบเหมือนมีเงินอยู 0 - 14  บาท

ที่มา: นวัตกรรมการสื่อระยะของไตโดยเปรียบเทียบกับคาเงินบาท 
นางเสาวลักษณ สัจจา โรงพยาบาลหนองคายหนา 8



ควบคุมความดันโลหิตใหอยูที่ 130/60 มม.ปรอท

การชะลอการเสื่อมของไต

ถามีโรคเกาต อยาใหโรคเกาตกำเริบ

คุมระดับไขมันในเลือด คุมระดับแอลดีแอล
ใหนอยกวา 100 มก. ตอเดซิลิตร

หลีกเลี่ยงการใชยาแกปวดกระดูก ยาหมอ 
และยาลูกกลอน

งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ควบคุมน้ำหนักตัว และออกกำลังกาย

รับประทานโปรตีน หรือเนื้อสัตว
ในสัดสวนที่พอเหมาะ

เลี่ยงอาหารเค็ม และเลี่ยงอาหารที่มี
ไขมันอิ่มตัวสูง

การเลือกใชยาลดความดัน ACEI

ถาเปนเบาหวาน คุมระดับน้ำตาลในเลือดใหต่ำกวา
110 มก. ตอเดซิลิตร และ HbA c <  6.5%1
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ความดันโลหิตสูงและผลกระทบตอไต

ความดันโลหิตสูง ทำใหหลอดเลือดในไตตีบ ไตขาดเลือด และไตเสื่อมตามมา

สงผลใหเกิดไตวาย หลอดเลือดหัวใจไต หลอดเลือดสมองตีบ หัวแตก เปนอัมพาต

การดูแลและปฏิบัติตัวเพื่อปองกันและชะลอไตเสื่อมเรื้อรัง

1. รับประทานยาสม่ำเสมอ เพื่อควบคุม

   ความดันโลหิตใหนอยกวา 140/90 มม.ปรอท 

   และนอยกวา 130/80 มม.ปรอท เมื่อเกิดไตเสื่อม  

2. หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม โดยลดความเค็มลงครึ่งหนึ่ง

3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา

4. หลีกเลี่ยงภาวะเครียด

5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

6. ลดน้ำหนักสวนเกิน

7. หลีกเลี่ยงยาที่มีผลเสียตอไต เชน 

   ยาสมุนไพร ยาแกปวด

8. เรียนรูจากแพทยและพยาบาลถึง

   ความผิดปกติและผลแทรก

   ซอนจากยาที่ทานไดรับ

9. มาพบแพทยตามนัด
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การปองกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน

1. ระดับน้ำตาลในเลือดสูง
2. ระดับความดันโลหิตสูง
3. ระดับไขมันในเลือดสูง
4. สูบบุหรี่

ผูปวยเบาหวาน
ที่เสี่ยงเปนโรคไต

   ผูปวยเบาหวานที่มีปจจัยขางตน
รวมถึงมีญาติพี่นองเปนโรคไต จะมี
โอกาสเกิดโรคไตเรื้อรังไดมากกวา
คนทั่วไป

1. ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ใหนอยกวารอยละ 7

2. ควบคุมความดันโลหิต นอยกวา 130/80 มม.ปรอท

3. ควรใชยาลดความดันโลหิตในกลุมที่ ชะลอการเสื่อมของไต

4. ควบคุมระดับใขมันในเลือด LDL ใหนอยกวา 100 มก.ดล.

5. ออกกำลังกายเปนประจำ จะทำใหควบคุมน้ำตาลและไขมันไดดี

6. ลดน้ำหนักตัว โดยเฉพาะในผูปวยที่มีน้ำหนักเกิน

7. ลดอาหารที่มีโปรตีนสูง

8. งดอาหารเค็ม

9. งดสูบบุหรี่

10. หลีกเลี่ยงยาที่มีผลเสียตอไต เชน 

     ยาสมุนไพร ยาแกปวด

วิธีการรักษาผูปวยโรคไตจากเบาหวาน
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เหตุใดจึงตองควบคุมอาหารเมื่อเปนโรคไต

หัวใจสำคัญของการรับประทานอาหารในผูปวยโรคไต

รับประทานอาหารโปรตีนใหพอเหมาะ

ใชโซเดียม ในการปรุงอาหาร ไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน 

น้ำตาลไมเกิน 6 ชอนชา / วัน

เลือกไขมันชนิดไมอิ่มตัวในการประกอบอาหาร ไมเกิน 6 ชอนชา/วัน
ทานอาหารใหครบ 5 หมู

โภชนาการในผูปวยโรคไต ที่ยังไมไดบำบัดทดแทนไต

ชะลอการเสื่อมของไต

ยืดเวลาที่ตองฟอกเลือดออกไป
ชวยควบคุมความดันโลหิต

ลดการใชยา คาใชจายและระยะเวลาในการรักษาตัวใน โรงพยาบาล

ปองกันการขาดสารอาหาร
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พลังงานที่กินไดตอวัน

ทำงานหนัก 

พลังงานที่เหมาะสม

ควรไดรับพลังงาน 35 กิโลแคลอรี / วัน / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

อายุมากกวา 60 ป หรือ ทำงานเบา 

ควรไดรับพลังงาน 30 กิโลแคลอรี / วัน / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

พลังงานที่ไดรับตองพอเพียง 

กินมากไป หรือนอยไป ไมดี

โปรตีน         1 กรัม   ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี

คารโบไฮเดรต 1 กรัม  ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี

ไขมัน           1 กรัม  ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี

ขาว 1 ทัพพี หนัก 55 กรัม 

ใหโปรตีน 2 กรัม คารโบไฮเดรต 18 กรัม 

พลังงาน 70 กิโลแคลอรี่

เนื้อสัตว 1 ชอนกินขาว หนัก 20 กรัม 

ใหโปรตีน 3.5 กรัม

พลังงาน 35 กิโลแคลอรี

ตัวอยาง
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อาหารสำหรับผูปวยโรคไต

โปรตีน 0.8 - 1.0 กรัม /น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (ผูปวยไตเรื้อรังระยะ 1 - 2)
โปรตีน 0.6 - 0.8 กรัม /น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (ผูปวยไตเรื้อรังระยะ 3)
โปรตีน        0.6  กรัม /น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (ผูปวยไตเรื้อรังระยะ 4)
โปรตีน 1.0 - 1.5 กรัม /น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (ผูปวยไดรับการบำบัดทดแทนไต)

ปลาเค็ม ปูเค็ม กั้งดอง
ควรหลีกเลี่ยง เครื่องในสัตว ตับ ไต ตับออน 

อาหารหมักดอง ปลาสม แหนม
เนื้อสัตวแปรรูป หมูแฮม กุนเชียง ไสกรอก
ไขมันสัตว หมูสามชั้น สันคอหมู ขาหมูสวนที่มีมัน

โปรตีนจากสัตว
ไดแก ไข นม เนื้อสัตวตางๆ 
เชน หมู ไก ปลา จัดเปน

โปรตีนจากพืช
ไดแก ถั่วตางๆ 
และผลิตภัณฑจากถั่ว 
เชนเตาหู

โปรตีน [คาปกติ 6-8 กรัมเดซิลิตร]

โปรตีนที่มีคุณภาพสูง
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โซเดียม [คาปกติ 135-145 มิลลิโมล/ลิตร]
      โซเดียมทำหนาที่ควบคุมน้ำและความดันโลหิต เมื่อไตไมสามารถทำงาน
ไดตามปกติ ก็ไมสามารถขับโซเดียมสวนเกิน การรับประทานอาหารที่มีโซเดียม
หรือเกลือมากๆจะทำใหเกิดปญหา ความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนักขึ้น 
หายใจลำบาก บวมที่เทา มือ และใบหนา ปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรส 1 ชอนชา

อาหารสำหรับผูปวยโรคไต

อาหารที่มีโซเดียมสูง ควรหลีกเลี่ยง

ผูปวยโรคไต

กินโซเดียมได ไมเกิน 

2,000 มิลลิกรัม/วัน
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เกลือแร: โพแทสเซียม [คาปกติ 3.6-5.0 มิลลิโมล/ลิตร]
ผูปวยไตเสื่อมกอนบำบัดทดแทนไต    ควรไดรับอาหาร โพแทสเซียมต่ำ ทั้งนี้ขึ้นกับคา โพแทสเซียมในเลือด
ของผูปวยแตละราย ที่เจาหนาที่ จะแจงเปนกรณีพิเศษ

อาหารสำหรับผูปวยโรคไต

ผูปวยลางไตทางชองทอง  ใหแนะนำผูปวยรับประทานอาหารที่มี โพแทสเซียมสูง ยกเวนในรายที่มีขอหาม



หนา 17

เกลือแร : แคลเซียมและฟอสฟอรัส [คาปกติ 3.6-5.0 มิลลิโมล/ลิตร]
     ฟอสฟอรัสทำงานรวมกับแคลเซียมในการสรางกระดูกและฟนใหแข็งแรง ฟอสฟอรัสพบได
ในอาหารทุกชนิด โดยทั่วไปรางกายมักไดรับฟอสฟอรัสเกินความตองการ  เพื่อใหยาออกฤทธิ์จับ
กับฟอสฟอรัสจากอาหารในลำใส ปองกันไมใหมีการดูดซึมเขาสูเลือด ดังนั้นจึง
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง

อาหารสำหรับผูปวยโรคไต

  ถั่วเมล็ดแหง และเมล็ดพืชตางๆ และเตาหู
  นมและผลิตภัณฑจากนม เชน 
 ชอคโกแลต เนย และเนยแข็งชนิดตางๆ
  ปลาซารดีน ปลาใสตันแหง 
 ปลาทอดกรอบทั้งกระดูก
 เครื่องในสัตว
  เครื่องดื่มประเภทโคลา เบียร

อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง
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ขอแนะนำในการปรุงอาหาร

กินอาหารจืด แลวปรุงรสที่หลัง

ฝกนิสัยชิมกอนปรุง และไมควรปรุงรสเค็มจัด

ไมเติมผงชูรสหรือผงปรุงรสในอาหาร เพราะมีปริมาณโซเดียมสูง

ควรปรุงอาหารรับประทานเอง แทนการซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทาน

ผักที่มีสีเขียวเขมจะมีปริมาณโพแทสเซียมสูงควรใชวิธีการตมหรือลวก  

เพื่อใหปริมาณโพแทสเซียมละลายออกมาในน้ำ แลวเทน้ำทิ้ง

ดื่มน้ำไดวันละ 3 - 4 แกว หรือประมาณวันละ 750 - 1,000 ซีซี

การดื่มน้ำ
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อาหารสำหรับผูปวยรักษาทดแทนไต

ปริมาณโปรตีน 1.2 กรัม /น้ำหนักตัว 1 กก./วัน 

( ทั้งนี้อยูในความควบคุมดูแลของแพทย )
ปริมาณโปรตีนที่รางกายตองการจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

การสูญเสียโปรตีนจากการลางไตทางชองทอง 

สวนมากไมจำกัดโปรตีน และผลไม แตควบคุมน้ำ 

และโซเดียม เชนอาหารหมักดอง อาหารรสเค็ม

ผูปวยลางไตทางชองทองผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

มื้อหลัก 2-3 ทัพพี 

แบงอาหารเปนมื้อเล็ก รับประทานวันละ 5-6 มื้อ

แทนการรับประทานเปนมื้อใหญ 2-3 มื้อ 

จะชวยใหไมแนนอึดอัดทองหลังรับประทานอาหาร

รับประทานขาว หรือ

กวยเตี๋ยว หรือแปงอื่น

ในมื้อหลัก มื้อละไมเกิน 

2-3 ทัพพีเล็ก

จำกัดน้ำดื่ม รวมทั้งน้ำจากอาหาร ไมเกินวันละ

ควบคุมน้ำหนัก ไมใหน้ำหนักเพิ่ม 

เกินวันละ 1 กิโลกรัม

ปสสาวะที่ออก + 500 ซีซี
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หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลในอาหาร เครื่องดื่ม 

และไมดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลม

รับประทานผลไมที่ไมหวานจัดแทนขนมหวาน

เนนโปรตีนคุณภาพสูงปริมาณมาก จากเนื้อสัตว เชน เนื้อปลา เนื้อไก 

หรือเนื้อสัตวที่ไมติดมันทุกมื้อ ประมาณ 4 ชอนกินขาว/มื้อ

แยกไขแดงออกกอนปรุงอาหาร

รับประทานอาหารที่มีไขมันนอย และหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว 

เชน เนย ครีม กระทิ เนื้อติดมัน ไขมันสัตว หนังสัตว

อาหารสำหรับผูปวยรักษาทดแทนไต

รับประทานไขขาวไดทุกวัน วันละ 4 ฟอง หรือมากกวา

โดยเฉพาะผูที่มีอัลบูมินต่ำกวา 3.5 กรัม/เดซิลิตร
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รายการอาหารชุดที่ 1

อาหารพื้นบานอีสาน สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

หมกปลา

แกงเห็ดรวม

ขาวเหนียวนึ่ง

สารอาหารที่ไดโปรตีน 23.8 กรัม     โซเดียม 472.5 มิลลิกรัม    ฟอสฟอรัส 332.6 มิลลิกรัม

 สวนผสม
 เห็ดขอนขาว 60 กรัม
 เห็ดนางฟา 35 กรัม
 เห็ดหูหนู 35 กรัม
 ใบแมงลัก(อีตู) เล็กนอย
 ตะไคร  เล็กนอย
 พริกขี้หนูสด พอประมาณที่ชอบรสชาติ
 น้ำยานาง 2 ทัพพีตักขาว
 น้ำปลารา 1 ชอนชากาแฟ
 หอมแดง 30 กรัม
 ฟกทอง  35 กรัม

แกงเห็ดรวม

หมกปลา
สวนผสม
เนื้อปลาชอน 80 กรัม
ผักชีลาว 50 กรัม
ใบแมงลัก(อีตู) เล็กนอย
หอมแดง 30 กรัม
พริกขี้หนูสด เล็กนอย
น้ำปลารา 1/2 ชอนชงกาแฟ
ขาวเบือ 1 ชอนชงกาแฟ

ขาวเหนียวนึ่งสุก  100  กรัม

เจาของสูตร :  นางสาวอนุสรณ สนิทชน  นักโภชนาการชำนาญการ  โรงพยาบาลอุดรธานี
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รายการอาหารชุดที่ 2

อาหารพื้นบานอีสาน สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

สารอาหารที่ไดโปรตีน 26.1 กรัม     โซเดียม 300 มิลลิกรัม    ฟอสฟอรัส 369.7 มิลลิกรัม

สวนผสม
ขนมจีน   90 กรัม (หรือ 2 หัว/จับ)
เนื้อปลานิล  80 กรัม
กระชายหัว/ขาออน 1 ชอนกินขาว
ตะไคร   30 กรัม
หอมแดง  45 กรัม
พริกแหงเม็ดเล็กแหง  ตามชอบ
นาปลารา  1 ชอนชงกาแฟ

ขนมจีนน้ำยาลาว

กะหล่ำปลีซอยฝอยแลวน้ำไปลวก

ไขขาวตม         1       ฟอง

ผักลวก

ขนมจีน

น้ำยาลาว

ผักลวก
ไขขาวตม

เจาของสูตร :  นางสาวอนุสรณ สนิทชน  นักโภชนาการชำนาญการ  โรงพยาบาลอุดรธานี
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รายการอาหารชุดที่ 3

อาหารพื้นบานอีสาน สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

สารอาหารที่ไดโปรตีน 48.5 กรัม     โซเดียม 346.5 มิลลิกรัม    ฟอสฟอรัส 677.9 มิลลิกรัม

สวนผสม
เนื้อปลาชอน  100 กรัม
พริกชี้ฟาเขียว  80 กรัม
หอมแดง  80 กรัม
กระเทียมหัว  50 กรัม
น้ำปลารา  1/2 ชอนชงกาแฟ
ตนหอมผักชี (หั่นฝอย)  เล็กนอย

ปนปลา

แกงออมสายบัวใสปลา
สวนผสม
เนื้อปลาชอน  80 กรัม
ผักชีลาว  30 กรัม
สายบัว   80 กรัม
หอมแดง  70 กรัม
น้ำปลารา  1 ชอนชงกาแฟ
ตะไคร/พริกขี้หนูสด พอประมาณ(ชอบ)

ขาวเหนียวนึ่งสุก  100  กรัม

ผักลวกหรือตม
ดอกแค/ผักกาดซอม
/ขาออน  100 กรัม

ขาวเหนียวนึ่ง

ผักลวกออมสายบัว

ปนปลา

เจาของสูตร :  นางสาวอนุสรณ สนิทชน  นักโภชนาการชำนาญการ  โรงพยาบาลอุดรธานี
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รายการอาหารชุดที่ 4

อาหารพื้นบานอีสาน สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

สารอาหารที่ไดโปรตีน 32.9 กรัม     โซเดียม 346  มิลลิกรัม    ฟอสฟอรัส 382.9 มิลลิกรัม

ขาวเหนียวนึ่ง

ตำแตง

ปลาชอนปง 
ไขขาวตม

แจวพริกสม

สวนผสม
พริกแหงปน   ตามชอบ
หอมแดง/กระเทียมหัว 50 กรัม
น้ำปลา   1 ชอนชงกาแฟ
น้ำมะนาว   ตามชอบ
น้ำตมสุก  1 ชอนกินขาว
มะเขือเทศสีดา  2 ลูกเล็ก

แจวพริกสม
ขาวเหนียวนึ่งสุก  100  กรัม

ตำแตงกวา
สวนผสม
แตงกวา  80 กรัม
พริกขี้หนูสด/กระเทียม/
มะนาว        ตามชอบ
นาปลารา  1/2 ชอนชงกาแฟ

ไขขาวตม      1     ฟอง

เจาของสูตร :  นางสาวอนุสรณ สนิทชน  นักโภชนาการชำนาญการ  โรงพยาบาลอุดรธานี
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รายการอาหารชุดที่ 5

อาหารพื้นบานอีสาน สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

สารอาหารที่ไดโปรตีน 22 กรัม     โซเดียม 239  มิลลิกรัม    ฟอสฟอรัส 198.1 มิลลิกรัม

สวนผสม
ใบหรือดอกขี้เหล็ก 80 กรัม
มะเขือพวงเด็ด  1 ชอนโตะ
ตนหอม   30 กรัม
น้ำยานาง  3 ทัพพีตักขาว
หอมแดง  30 กรัม
ตะไคร/พริกขี้หนูสด  ตามชอบ
น้ำปลารา  1 ชอนชงกาแฟ

แกงขี้เหล็ก
ขาวเหนียวนึ่งสุก  100  กรัม

ไกปง
ไกปงเลาะหนังออก ไมปรุงรส 100 กรัม

ขาวเหนียวนึ่ง

แกงขี้เหล็กอีสาน

ไกปง
เลาะหนังออก

เจาของสูตร :  นางสาวอนุสรณ สนิทชน  นักโภชนาการชำนาญการ  โรงพยาบาลอุดรธานี
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สวนประกอบปลานึ่ง (สำหรับ 4-5 คน)
 ปลานิล      1-2  ตัว 
 ขาหั่น
 ตะไคร        2    ตน
 ใบมะกรูด
 ขิงซอย

ปลานึ่งสมุนไพร / ผักตม

สูตรอาหารพิเศษ สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

สวนประกอบ(น้ำจิ้มแจว)  
 พริกขี้หนูสด   15   เม็ด
 หอมแดง      25  กรัม 
 กระเทียม       2   ชอนชา
 น้ำปลา          2   ชอนชา
 มะนาว          6   ชอนชา
 น้ำตาล          2   ชอนชา

เจาของสูตร :  โรงพยาบาล บึงโขงโหลง
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สูตรอาหารพิเศษ สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

พลาเห็ด
สวนประกอบ (สำหรับ 2 คนทาน)
รากผักชีหั่น     2  ชอนชา
พริกขี้หนูสีเขียวและแดง  7    เม็ด
เห็ดหลินขาว , เห็นเข็มทอง , 
และเห็ดนางลมหลวง    20  กรัม 
ตะไครซอยเฉียง    3  ตน
ใบมะกรูดซอย   1 ใบ
ซีอิ๊วขาวสูตร 1    1  ชอนชา 
น้ำมะนาว      1   ชอนชา 
น้ำตาลทราย    ¼   ชอนชา
สะระแหนเด็ดใบ  ¼  ถวย

ขั้นตอนการทำ 
    โขลกรากผักชีกับพริกขี้หนูเขาดวยกันพอละเอียด  ตักใสถวย  พักไว 
ตมเห็ดใหสุก  ตักใสชาม พักไวพอเย็น  ใสเครื่องที่โขลก ตะไครใบมะกรูด 
ปรุงรสดวยซีอิ้วขาว  น้ำมะนาวและน้ำตาล  คลุกเคลาใหเขากัน ชิมรส
ใหเปรี้ยวนำ ใสใบสะระแหนเคลาอีกครั้งใหเขากันตักใสถวย  ตกแตงดวย
ยอดสะระแหนและพริกชี้ฟาสีแดงหั่นเสน เสิรฟ

** ไมใส กะทิและเห็ดฟาง

สวนเห็ดฟาง จะมีปริมาณโพเเทสเชี่ยมในปริมาณสูง
เพราะคนไขไตวาย ควรหลีกเลี่ยงไขมันสูง  

เจาของสูตร :  โรงพยาบาล บึงโขงโหลง

ภาพประกอบเพื่อความสวยงามเทานั้น

โปรดอางอิงสวนประกอบที่ถูกตองจากสูตร
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ขั้นตอนการทำ
  ตีไขขาวใหขึ้น ผสมน้ำตาล , น้ำใบเตย , นมจืด

พรองมันเนยกับไขขาว ใหเขากัน  

  จากนั้นกรองดวยผาขาวบางเทสวนผสมทั้งหมด

ใสถาด หรือถวย โรยหนาดวยฟกทอง ใสในลังถึง

ที่มีน้ำเดือด ใชไฟแรงนึ่งขนมประมาณ 30 นาที

หรือจนขนมสุก 

สวนผสม (สำหรับ 1 คน)

ไขขาว      2  ฟอง

น้ำตาลทรายขาว    1  ชอนชา

นมจืดพรองมันเนย  4 ชอนโตะ

ฟกทองหั่นเสนฝอยตกแตงใหดูนารับประทาน

*** น้ำใบเตย (ไข 1 ฟอง/น้ำ 15 ซีซี)          

สังขยา ไขขาว

สูตรอาหารพิเศษ สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

เจาของสูตร :  โรงพยาบาล บึงโขงโหลง
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แกงออมเห็ดเพื่อสุขภาพ

สูตรอาหารพิเศษ สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

สวนประกอบ (สำหรับ 5 คน)
เห็ดนางฟา  5  ทัพพี   500  กรัม
ซี่โครงหมู   15  ชิ้น    400  กรัม
ใบแมงลัก       50   กรัม
ตะไคร             2   ตน
(หั่นหยาบ 4 - 6 ทอน) 
พริกขี้หนูสด  3 - 4   เม็ด
ซีอิ๊วขาว        5  ชอนชา
น้ำเปลา      400  มิลลิลิตร

ขั้นตอนการทำ
1. โขลกพริกสด  พอละเอียด 
2. ตมน้ำใหเดือด จากนั้นใสตะไคร และพริกสดที่โขลก
   พอละเอียดลงไป 
3. ใสซี่โครงหมูลงไป จนซี่โครงหมูนุม และตามดวยซีอิ๊วขาว 
4. ใสเห็ดนางฟาลงไป จากนั้นใสใบแมงลัก ยกเสิรฟรอนๆ 

คุณคาทางโภชนาการ แกงออมเห็ดเพื่อสุขภาพ (สำหรับ 1 ทาน)
พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)
โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

คารโบไฮเดรต
(กรัม)

โซเดียม
(มิลลิกรัม)

โพแทสเซียม
(มิลลิกรัม)

ฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัม)

เจาของสูตร :  นางอภิรพร จันทรขอนแกน โภชนาการชำนาญงาน โรงพยาบาลนากลาง

207.85 36.53 6.5212.07 465.73 426.51 172.63
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สมตำไตสบาย

สูตรอาหารพิเศษ สำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

สวนประกอบ (รับประทานได 2 ทาน)
มะละกอดิบ  1    ถวยตวง (100 กรัม) 
พริกสด  2    เม็ด
กระเทียมสด  2-3 กลีบ
ถั่วฝกยาวหั่นทอน 1    ฝก     (20 กรัม) 
มะเขือเทศ  2    ลูกเล็ก  (30 กรัม)
น้ำตาลทราย  1/2 ชอนกาแฟ (ไมใสก็ได)
น้ำมะนาว          1 1/2 ชอนกาแฟ 
น้ำปลา   1    ชอนกาแฟ
น้ำปลารา  1    ชอนกาแฟ

ขั้นตอนการทำ
1. ตำพริก กระเทียม ไมตองละเอียดมาก
2. ใสถั่วฝกยาวแลวตำใหถั่วแตก ไมตองเอาละเอียด
3. ใสเสนมะละกอลงไป 1 หยิบ ตามดวยมะเขือเทศผาครึ่ง 
    ปรุงรสดวยน้ำปลารา น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำตาล 
   แลวโขลกใหเขากัน 

4. ใสเสนมะละกอลงไป โขลกใหเขากัน แลวชิมรสด ู 

เจาของสูตร :  นางสาวศิริพร   ศรีไชยา  นักโภชนาการ งานโภชนาการ โรงพยาบาลวานรนิวาส

คุณคาทางโภชนาการ สมตำไตสบาย (สำหรับ 2 ทาน)
พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)
โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

คารโบไฮเดรต
(กรัม)

โซเดียม
(มิลลิกรัม)

โพแทสเซียม
(มิลลิกรัม)

ฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัม)

62.09 1.78 13.090.29 683.2 214.8 37.70

รับประทานกับผักสด 
เชน กะหล่ำปลี 
ถั่วฝกยาว ผักบุง
ไขขาวตม 2 ฟอง
ขาวเหนียว
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ตมยำปลา

ตัวอยางอาหารสำหรับผูปวยโรคไต ระยะที่ 3 - 5

เจาของสูตร :  นางกมลฐา เกยดานกลาง  โภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลหนองคาย

สวนประกอบ
ปลา   40   กรัม
ตะไคร  1     หัว
น้ำปลา   1/2  ชอนชา
ใบมะกรูด  1-2  ใบ    
ขาออน  2     แวน
มะขาม  1/2  ฝก
มะเขือเทศ  1     ลูก

พลังงานที่ไดรับ
โปรตีน  7    กรัม
ไขมัน  1    กรัม
โซเดียม  40  มิลลิกรัม
พลังงาน  37  กิโลแคลอรี

ปลาผัดเปรี้ยวหวานไขขาว
สวนประกอบ
เนื้อปลา     20   กรัม
ไขขาว     1    ฟอง
สับปะรด     2    ชิ้นเล็ก
หอมหัวใหญ 1    ชิ้นเล็ก
แตง           1    ลูก 
น้ำมันพืช     2   ชอนชา
น้ำปลา       1    ชอนชา

ซอสมะเขือเทศ 2 ชอนชา
น้ำตาลทราย    1 ชอนชา 

ภาพประกอบเพื่อความสวยงามเทานั้น

โปรดอางอิงสวนประกอบที่ถูกตองจากสูตร
ภาพประกอบเพื่อความสวยงามเทานั้น

โปรดอางอิงสวนประกอบที่ถูกตองจากสูตร

พลังงานที่ไดรับ
โปรตีน         7    กรัม
ไขมัน            10   กรัม
คารโบไฮเดรต  20   มิลลิกรัม
โซเดียม       400  มิลลิกรัม
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ยาที่มีการใชในผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง

ยาที่ใชรักษาภาวะน้ำเกิน

ยาที่ใชรักษาภาวะโพแทสเซียมต่ำ และสูง

ยาที่ใชรักษาภาวะฟอสเฟตสูง (ยาจับฟอสเฟต)

ยาที่ใชรักษาภาวะแคลเซียมต่ำ และฮอรโมนพาราไธรอยดสูง

ยาที่ใชรักษาภาวะเลือดเปนกรด

ยาที่ใชรักษาภาวะโลหิตจาง / ยาฉีดกระตุนเม็ดเลือด

น้ำยาลางไตทางชองทอง 
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ยาที่ใชรักษาภาวะน้ำเกิน

กลไกการออกฤทธิ์: เพิ่มการขับเกลือแรและน้ำที่คั่งในภาวะไตวาย

ขนาดยา:    ตามแพทยสั่ง รับประทานหลังอาหารเชา  หรือเชาและเที่ยง

ขอควรระวัง:         จำกัดปริมาณโซเดียม, ยาที่มีโซเดียมเปนสวนประกอบ 

                         และยาที่ตองผสมน้ำปริมาณมาก

ยาขับปสสาวะ

Furosemide 500 mg Lasix 500 mg
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ยาที่ใชแกไขภาวะโพแทสเซียมในเลือด

สาเหตุ: รับประทานอาหารไมเพียงพอ การลางไตไมเพียงพอหรือ

          การจำกัดอาหารมากเกินไป

ยาที่ใช: Sustained-release tablet (Addi-K) 
750 mg; 393 mg (10 mEq)

ต่ำ

สูง

กลืนทั้งเม็ดหามหักแบง

KCl elixir 10 % : 20 mEq/15 mL 

Calcium polystyrene sulfonate (Kalimate®)
ยาที่ใช:

รับประทานครั้งละ 1 ถึง 2 ชอนโตะวันละครั้ง

ผงยาตองผสมกับน้ำหรือน้ำเชื่อมกอนใช 
เขยาหรือคนผงยาที่ผสมแลวใหเขากันดีกอนใช
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ยาที่ใชรักษาภาวะฟอสเฟตสูง (ยาจับฟอสเฟต)

อาการไมพึงประสงค:   ไดแก ทองผูก และภาวะแคลเซียมในเลือดสูง 

ขอควรระวัง:             แคลเซียมมีผลลดการดูดซึมของยาอื่น เชน ยาปฏิชีวนะ 

                             กลุมควิโนโลน ยาเสริมธาตุเหล็ก สังกะสี เปนตน

                             ในกรณีที่จำเปนตองใหรวมกันควรบริหารยาอื่นกอนแคลเซียม

                             อยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังแคลเซียมอยางนอย 3 ชั่วโมง

Chalk Cap 350 mg Caltab 600 mg Caltab 1000 mg Caltab 1500 mg

ยาเม็ดแคลเซียม นิยมใชมากที่สุด เนื่องจากจับฟอสเฟตไดดีรองจากอะลูมิเนียม 

ผลขางเคียงนอย ราคาถูก    

เคี้ยว/กินพรอมอาหารคำแรก วิธีการใชยา:   
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ยาที่ใชรักษาภาวะฟอสเฟตสูง (ยาจับฟอสเฟต)

อาการไมพึงประสงค:   ไดแก ทองผูก ในผูที่ไดรับการรักษาดวยอะลูมินัม

                             ควรตรวจวัดระดับอะลูมินัมในเลือดอยางนอยทุก 3 เดือน

Aluminium Hydroxide 
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด

Actal 
แอคตาว

ยาเม็ดอะลูมิเนียม จับฟอสเฟตไดดีที่สุด แตอาจสะสมจนเกิดพิษตอระบบประสาทสวนกลาง

ทำใหภาวะโลหิตจางรุนแรงมากขึ้น และเกิดโรคกระดูกนวม 

จึงแนะนำใหใชในระยะสั้น (ไมเกิน 4 สัปดาห) 

ในผูปวยที่มีระดับฟอสเฟตในเลือด>7.0 มก./ดล.

วิธีการใชยา:   ครั้งละ 300-600 มก. (15-30 มล.) วันละ 3 ครั้ง “

เคี้ยว/กินพรอมอาหารคำแรก”
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ยาที่ใชรักษาภาวะแคลเซียมต่ำ และฮอรโมนพาราไธรอยดสูง

เริ่มตนขึ้นกับระยะภาวะแทรกซอนทางไต  หลังจากไดยาควรติดตามระดับ  Ca 

และ Phosphate อยางนอย 3 เดือน และระดับฮอรโมนพาราไทรอยดทุก 3 เดือน 

กลุมวิตามินดี (Vitamin D) เชน แคลซิไตรออล (Calcitriol) และ Alfacalcidiol
วิธีการใชยา:   รับประทานตอนทองวางหรือกอนนอนเพื่อลดการดูดซึม แคลเซียม

และฟอสเฟตในทางเดินอาหาร

ขนาดยา:

Vitamin D2 Alpha D   
 1 mcg

3

Alpha D   
0.25 mcg

3Calsit SG 
0.25 mcg

Alfacalcidol  
 0.25  mcg 

Bone One 
 0.25 mcg
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ขนาดเริ่มตน  20-30 mmol /ตอวัน

 โซเดียมไบคารบอเนต (โซดามิ้นท; Sodamint)ยาที่ใช: 

ภาวะความเปนกรดในผูปวยไตวายเรื้อรังทำใหกระดูกผุกรอน 

เกิดการสลายตัวของโปรตีนจากกลามเนื้อเพิ่มขึ้น มีอาการเหนื่อย ออนเพลีย

วิธีการใชยา: 

ยาที่ใชรักษาภาวะเลือดเปนกรด

อาการไมพึงประสงค: บวม โดยเฉพาะผูปวยหัวใจ,ระดับโซเดียมในเลือดสูง 

     Sodium bicarbonate 325 mg ประกอบดวย bicarbonate 3.9 mmol
     Sodium bicarbonate 650 mg ประกอบดวย bicarbonate 7.6 mmol

สาเหตุ:
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การรับประทานรวมกับยาลดกรด, H2-blockers , PPIs จะลดการดูดซึมธาตุเหล็กลง 

หากจำเปนตองรับประทานรวมกัน ควรหางกันอยางนอย 2 ชั่วโมง

ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
วิธีการใชยา: Iron ที่ตองการคือ  200 มิลลิกรัมตอวัน ดูดซึมเขาสูรางกายไดดีที่สุดตอนทองวาง

เฟอรัส ซัลเฟต
(Ferrous sulfate)

ยาที่ใชรักษาภาวะโลหิตจาง

ขอควรระวัง: 

ทองอืด ทองผูก คลื่นไส อาเจียน อุจจาระเปนสีดำ ซึ่งสัมพันธกับขนาดยาอาการไมพึงประสงค:

เฟอรัส ฟูมาเรต
(Ferrous fumarate)

เอฟบีซี
(FBC)

ที่ไดรับ   ถาเกิดอาการเหลานี้ใหปรับลดขนาดยาลงเหลือประมาณ 110-120 mg 

elemental iron หรือเปลี่ยนใหรับประทานธาตุเหล็กพรอมกับอาหารแตอาหาร

จะลดการดูดซึมเหล็กลงประมาณรอยละ 50
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ยาที่ใชรักษาภาวะโลหิตจาง
การใหธาตุเหล็กแบบฉีด
วิธีการใชยา: ใชในบางกรณีที่มีความจำเปนตองฉีดธาตุเหล็กซึ่งภาวะตางๆ เชน มีปญหา

ดานการดูดซึม, ผูปวยโรคไตที่ตองที่ dialysis มักใหรวมกับ EPO, ไมสามารถ

รับประทานเหล็กหรือไมตอบสนองตอการรักษาเทาที่ควร  เปนตน 

ปจจุบันมีจำหนายในไทยอยู 2 รูปแบบคือ 

Iron sucrose (Venofer) Iron dextran 
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ยาที่ใชรักษาภาวะโลหิตจาง
ยาฉีดฮอรโมนเออริโธรพอยอิติน (EPO)
วิธีการใชยา: ฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ หรือใตผิวหนัง 2-3 ครั้งตอสัปดาห หรือบางชนิดสามารถ

ใหยาไดเดือนละ 1 ครั้ง

บัญชียาหลักแหงชาติของไทยกำหนดใหใชยา EPO ในผูปวยไตเรื้อรังระยะที่ 4,5 

ที่มีคา hemoglobin ต่ำกวา 10 g/dL  หรือมีคา hematocrit นอยกวา 30% 

อาการไมพึงประสงค: ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ มีไข ปวดเมื่อยกลามเนื้อ คลื่นไสอาเจียน 

การขาดธาตุเหล็ก



หนา 42

การขนยายยาจากหองจายยา/โรงพยาบาลกลับบาน หรือจากบาน

ไปสถานีอนามัย ตองเตรียมกระติกน้ำแข็ง, กลองโฟม พรอมน้ำแข็ง

การเก็บรักษา:   เก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

การขนสงยา:

ยาฉีดฮอรโมนเออริโธรพอยอิติน (EPO)

ใสยา EPO ลงในกระติกน้ำแข็ง หรือกลองโฟมฉีดที่เตรียมไว โดยใหใส

EPO ในซองยา อยาใหยาสัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรง ปดฝาใหสนิท

หาม วางยาไวบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือวางตากแดด ควรตรวจสอบความเย็น/

      เปลี่ยนน้ำแข็งหากใชเวลาในการเดินทางนาน

อยา เขยากลองยา, เข็มฉีดยาพรอมฉีด หรือกระเปาใสยาแรง
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ยาฉีดฮอรโมนเออริโธรพอยอิติน (EPO)

การฉีดยา EPO   

เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ฉีดยาดวยสำลีชุบแอลกอฮอล 70 %

ฉีดเขาใตผิวหนังบริเวณตนแขนดานนอก หรือตนขา เนื่องจาก ไมแนะนำใหฉีดยาบริเวณ

หนาทองในผูปวยที่ลางไตทางชองทอง

ทำใหผิวหนังตึงกอนแทงเข็ม หรือใชนิ้วมือรวบเนื้อบริเวณที่จะฉีดเขาหากัน

ดันกานลูกสูบลงจนสุดใหยาไหลเขาใตผิวหนังจนหมดกระบอกฉีดยา

ดึงเข็มออกจากชั้นผิวหนัง

ทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยาในที่ที่เหมาะสม

หลังฉีดยาอาจมีอาการปวดแสบบริเวณที่ฉีดได หามนวดคลึงหรือประคบรอน จะหายไดเอง

1

2

3

4

5

6

7
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ยาฉีดฮอรโมนเออริโธรพอยอิติน (EPO)

การเตรียมยา EPO   

1 ลางมือใหสะอาดและเช็ดใหแหงกอนหยิบยาออกจากตูเย็น

นำยาออกจากตูเย็นและตรวจสอบวันหมดอายุของยา 

ควรวางยาไวที่อุณหภูมิหองกอนประมาณ 5 ถึง 10 นาที 

ไมใหยาเย็นเกินไป เพราะจะทำใหปวดมากขึ้น

2

หามเขยา หามคลึงยาดวยอุงมือไปมาอยางรุนแรง

ยาชนิดขวด ใชเข็มดูดยา No.23  และเข็มฉีดยาเบอร 26 หรือ 27 ความยาว ½ นิ้ว

วางยาใหหางจากแสงหรือความรอน
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เก็บบริเวณที่ไมโดนแสงแดด ไมรอน ไมชื้น

วิธีการใชยา:   น้ำยาสำหรับลางไตทางชองทอง (น้ำยา CAPD) มีสวนผสมของเกลือแรชนิดตางๆ 

และน้ำตาลชนิด เด็กซโตรส จะใสเขาไปแชในชองทองเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ของเสียจากรางกาย ใชเวลาในการแชในชองทองประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง 

แลวจึงปลอยน้ำยาลางไตออก แลวจึงทำซ้ำอีกตามจำนวนที่แพทยสั่ง 

การเก็บรักษา:

น้ำยาลางไตทางชองทอง 
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ยาแกปวดกลุมแอสไพริน

ยาที่ผูปวยโรคไตควรหลีกเลี่ยง

ยาแกปวด กลามเนื้ออักเสบยาฉีด ยาฆาเชื้อ

ยาฆาเชื้อ แกอักเสบ



หนา 47

ยาที่ผูปวยโรคไตควรหลีกเลี่ยง
ยาสมุนไพร ยาประดง แกปวด ยาตม ยาหมอ

ยาลูกกลอนผสมสเตียรอยด

ยาชุด แกปวด   
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1.

3.

การรักษาผูปวยที่มีการสูญเสียภาวะการทำงานของไต หมายถึง 

2.

การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (HD)

การลางไตทางชองทอง (CAPD)

การผาตัดปลูกถายไต

แบงออกเปน 3 ชนิด ดังนี้

การบำบัดทดแทนไต

ผลการรักษา

การรอดชีวิต

CAPD = HD

ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ลางไตทางชองทอง ผาตัดปลูกถายไต
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ตัวกรอง

ปมเลือด

การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

      เปน การนำเลือดที่มีของเสียอยูออกจากรางกายผูปวยมาฟอกดวยเครื่องไตเทียมซึ่งจะเกิด

การแลกเปลี่ยนของเสียและน้ำสวนเกินในเลือดผานตัวกรอง แลวนำเลือดดีกลับเขาสูรางกายผูปวย 

ทำครั้งละ 4-5 ชั่วโมง และทำ 2-3 ครั้ง/สัปดาห 

   โดยผูปวยจะไดรับการผาตัดเตรียมเสนเลือดเพื่อเปนชองทางนำเลือดออก

ผูปวย
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การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

คาใชจาย

คาบริการฟอกเลือด 1,500 - 3,500 บาท/ครั้ง
คายากระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง ประมาณ 10,000 บาท/เดือน
คาอุปกรณ เชน

 สายสวนหลอดเลือด ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท 
เสนเลือดเทียม ประมาณ 15,000 - 20,000 บาท

สิทธิ์เบิกจาย

ขาราชการ สามารถเบิกเงินคืนไดผานระบบจายตรง ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาล
และโรงพยาบาลเอกชน ครั้งละ 2,000 บาท

บัตรประกันสังคมเบิกได 1,500 บาท/ครั้ง ไมเกิน 3 ครั้ง/สัปดาห

บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท เบิกไดเฉพาะยากิน และยาฉีดกระตุนเม็ดเลือด 
(ยกเวน ในรายที่มีขอหามในการลางไตทางชองทอง จะฟอกเลือดโดยไมเสียคาใชจาย)

(ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นกับระเบียบการเบิกจายของทางราชการ)
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    เปน การกำจัดของเสียออกจากรางกายโดยใชเยื่อบุผนังชองทองของรางกายตามธรรมชาติ
เปนตัวกรอง โดยใชน้ำยาสำหรับลางทางชองทองประมาณ 2 ลิตร ใสผานสายทางหนาทอง
ที่ถูกวางไวกอน คางน้ำยาไวในทอง 4 - 6 ชม. ตอรอบ ของเสียของรางกายที่อยูในกระแสเลือด 
จะแพรผานเยื่อบุชองทอง เมื่อครบเวลาที่กำหนด ก็จะมีการเปลี่ยนถายน้ำยาที่มีของเสียปนอยู
ออกไป แลวจึงใสน้ำยาชุดใหม ทำเชนนี้วันละ 4 รอบซึ่งรอบการเปลี่ยนน้ำยาอาจปรับตามความ
เหมาะสมได

การลางไตทางชองทอง
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การลางไตทางชองทอง

ผูปวยสามารถทำเองไดที่บาน 
และมีกิจวัตรประจำวันไดตามปกติ

คาใชจาย

คาน้ำยา ถุงละประมาณ 200 - 250 บาท

คาสายทอลางไตทางชองทองราคาประมาณ 
3,700 - 5,500 บาท
คาสายตอทอลางไต (เปลี่ยนทุก 6 เดือน) 
ราคาประมาณ 1,100 บาท 

สิทธิ์เบิกจาย

(ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นกับระเบียบการเบิกจายของทางราชการ)

ขาราชการ เบิกไดหมด
บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท ที่สมัครเขาโครงการ
ไมเสียคาใชจาย
บัตรประกันสังคม เบิกได 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
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การผาตัดปลูกถายไต

    เปน  การผาตัดนำไตจากผูบริจาคใสเขาไป

ในชองเชิงกรานของผูรับบริจาค แลวเชื่อมตอ

กับทอไตเกาโดยไมไดนำไตเกาออก

      หลังจากปลูกถายไต ผูปวยตองรับประทาน

ยากดภูมิคุมกันไปตลอดชีวิต เพื่อไมใหเกิดปฏิกิริยา

ตอตานจากรางกาย วิธีนี้เปนวิธีที่ทำใหคุณภาพชีวิต

ใกลเคียงกับคนปกติมากที่สุด

ผูบริจาค ผูรับบริจาค
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คุณสมบัติของผูปวยที่จะผาตัดปลูกถายไต

คุณสมบัติ

อายุไมเกิน 60 ป 

สุขภาพรางกายแข็งแรง

ผลเลือดไมมีการติดเชื้อไวรัส

ไมเปนโรคที่อาจทำใหเปนโรคไตวายซ้ำหลังผาตัดเชน 

โรคเอดส โรคติดเชื้ออยางรุนแรง โรคหัวใจ

ผูปวยปญญาออน และโรคจิต เปนตน

คาใชจาย

ในการผาตัด ประมาณ 100,000 - 300,000 บาท/ครั้ง

คายากดภูมิคุมกัน ประมาณ 15,000 บาท/เดือน

1.

3.

2.

4.



ขอเปรียบเทียบระหวาง
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและการลางไตทางชองทอง

ขอดีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การลางไตทางชองทอง

ผูปวยไมตองทำเอง ทำโดยบุคลากรทางการแพทยที่
โรงพยาบาล

เหมาะกับผูปวยที่ไมสามารถดูแลตนเองได หรือไมมีผูดูแล

ประหยัดคายาควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในผูปวย
เบาหวาน

สามารถดึงน้ำและของเสียไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาสั้น

ไมมีอุปกรณ (สายทอลางไต) ติดตัว

ไมเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากการลางไตทางชองทอง 
เชน การติดเชื้อ ปญหาของสายทอลางไต

สามารถทำไดเองที่บาน ไมตองลางานหรือเสียเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางมาโรงพยาบาลบอย
(มาโรงพยาบาล 1 - 2 เดือน/ครั้ง)

เหมาะกับผูปวยที่สามารถดูแลตนเองได ตองไปโรงเรียน 
หรือตองทำงาน

ประหยัดคายากระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง

สามารถดึงน้ำและของเสียไดอยางชาๆ อยางตอเนื่องทุกวัน
ทำใหคาของเสียคงที่และระบบไหลเวียนเลือดคงที่

ไมมีสายสวนเลือดหรือเสนเลือดเทียมติดตัว

ไมตองจำกัดน้ำและอาหารอยางเครงครัด

ไมเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากการฟอกเลือด เชน
สูญเสียเลือด, เจ็บปวดจากการแทงเข็ม, เลือดออกงาย,
เกิดภาวะแทรกซอนทางสมองจากระดับของเสีย
ในรางกายเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ทั้งสองวิธีมีอัตราการรอดชีวิตเทาเทียมกัน
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ขอเปรียบเทียบระหวาง
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและการลางไตทางชองทอง

ขอเสียการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การลางไตทางชองทอง

เสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาโรงพยาบาลบอย 
(2-3 ครั้ง/สัปดาห)

เสียคายากระตุนการสรางเม็ดเลือดแดงมากกวา

ตองจำกัดน้ำและอาหารอยางเครงครัด

เสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากการฟอกเลือด 
เชน สูญเสียเลือด, เจ็บปวดจากการถูกแทงเข็ม, 
เลือดออกงาย, เกิดภาวะแทรกซอนทางสมองจาก
ระดับของเสียในรายกายเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว, 
หัวใจทำงานหนักมากขึ้น, ความดันโลหิตต่ำ เปนตน

คาระดับของเสียไมคงที่ ทำใหเกิดภาวะแทรกซอนได เชน
ความดันโลหิตสูง ภาวะของเสียคั่ง

ตองมีสายสวนเลือดหรือเสนเลือดเทียมติดตัว

ผูปวยหรือญาติตองทำเองเสี่ยงตอการติดเชื้อในชองทอง

ตองคางน้ำยาไวในชองทองตลอดเวลา

สูญเสียโปรตีนออกมากับน้ำยาลางไต

เสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากการใสสายทอลางไต
เชน สายลอยหรืออุดตัน

ไมเหมาะกับผูปวยที่มีปญหาในชองทองหรือขาดผูดูแล

ผูปวยที่มีโรคเบาหวานอาจไดรับน้ำตาลจากยาเพิ่มขึ้น

ตองมีสายทอลางไตติดตัว



สูตรอาหาร จาก โรงพยาบาล เครือขาย Sevice Plan สาขาไต เขตบริการสุขภาพที่ 8 

ขอขอบคุณ 

พิมพครั้งที่      1   วันที่ 15 กันยายน 2557

จำนวนหนา    60 หนา

จำนวนพิมพ   1,100 เลม

จัดทำโดย    คณะกรรมการ Service Plan สาขาไต เขตบริการสุขภาพที่ 8

ที่ปรึกษา    นพ.สุรเชษฐ  สถิตนิรามัย     ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8

    นพ.กิติศักดิ์ ดานวิบูลย       ผูอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย

                   นพ.สุรพงษ  นเรนทรพิทักษ  อายุรแพทยโรคไต  รพศ.อุดรธานี

กองบรรณาธิการ
   ประธาน    นพ.พิสิฐ อินทรวงษโชติ         อายุรแพทยโรคไต  รพ.หนองคาย     

    นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.หนองคาย

    นางวันเพ็ญ วิศิษฎชัยนนท      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.หนองคาย

    ภญ.ธันยชนก รุงเรือง         เภสัชกร  รพ.หนองคาย

    นางสาวอนุสรณ สนิทชน นักโภชนาการชำนาญการ  รพ.อุดรธานี

    นางกมลฐา เกยดานกลาง       นักโภชนาการชำนาญการ  รพ.หนองคาย

ภาพพลิก ชุดความรูเรื่องโรคไต
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