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ยังไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้น
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เพื่อเกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพไตอย่างเป็นรูปธรรม สมเจตนารมณ์ของ
ผู้ให้กำเนิดสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ที่ตั้งใจให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีส่วนช่วย
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โรคไต

ความรู้เรื่อง

สำหรับประชาชน
1. 	หน้าที่ของไต

ทางเดินปัสสาวะประกอบด้วย ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อ
ปั ส สาวะ (รู ป ที่ 1) ไตเป็ น อวั ย วะที่ ส ำคั ญ ของร่ า งกายเช่ น เดี ย วกั บ
อวัยวะอื่น ๆ ได้แก่ หัวใจ ตับ ปอด กระเพาะอาหาร สมอง ฯลฯ ซึ่ง
อวัยวะต่าง ๆ ก็ทำหน้าที่เฉพาะส่วน แต่มีการประสานกันเป็นอย่างดี
ทำให้รา่ งกายเป็นปกติสขุ อยูไ่ ด้ หากอวัยวะใดอวัยวะหนึง่ ของร่างกายเสีย
หรือถูกทำลายก็จะมีผลกระทบการทำงานของอวัยวะอื่นได้
ความรู้เรื่อง โรคไต
สำหรับประชาชน



โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ไตมีลักษณะคล้ายถั่ว อยู่บริเวณบั้นเอว 2 ข้าง ใต้ต่อกระดูกซี่โครง
และอยู่ 2 ข้างของกระดูกสันหลัง มีสีแดงเหมือนไตหมู ขนาดความยาว
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางตามความยาวได้ 11-12 เซนติเมตร หนักข้างละ 

150 กรัม ไตแต่ละข้างได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ ซึ่งออก
จากหัวใจ เมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็ก ๆ เรียกว่า
เนฟรอน (nephron) ซึง่ มีอยูข่ า้ งละ 1 ล้านหน่วย หน่วยไตเล็ก ๆ เหล่านี้
มีหน้าทีก่ รองของเสียจากเลือดผ่านท่อไตและเกิดเป็นน้ำปัสสาวะขับออก
จากร่างกายทางท่อปัสสาวะ ร่างกายสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยไตที่
ปกติเพียง 1 ข้าง เพราะมีการปรับสมดุลได้ดีมาก ดังนั้น ผู้ที่บริจาคไต
1 ข้าง จึงสามารถมีชีวิตที่ปกติด้วยไตเพียงข้างเดียวได้

1.1 ไตมีหน้าที่อะไรบ้าง ?

			
			
			
			


1.	 ปรับสมดุลน้ำในร่างกาย
2.	 ปรับสมดุลเกลือแร่และกรดด่าง
3.	 กำจัดของเสียออกจากร่างกาย
4.  สร้างฮอร์โมนหลายชนิด

ความรู้เรื่อง โรคไต
สำหรับประชาชน
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กล่าวโดยสรุป เมื่อเลือดแดงจากหัวใจไหลเข้าสู่หลอดเลือดแดง
ของไตเพือ่ ไปสูเ่ นฟรอน การกรองของเสียต่าง ๆ เกิดขึน้ แล้วเลือดก็ไหล
กลับทางหลอดเลือดดำของไตเข้าสู่หัวใจต่อไป ไตกรองเลือดประมาณ
240 ลิตรต่อวัน และดูดกลับ 237.6 ลิตรต่อวัน อีก 2.4 ลิตร กลายเป็น
น้ำปัสสาวะออกจากร่างกาย

สมดุลน้ำในร่างกาย

ไตเป็ น อวั ย วะที่ ส ำคั ญ ในการควบคุ ม การขั บ หรื อ เก็ บ น้ ำ ไว้ ใ น
ร่างกาย เมื่อร่างกายขาดน้ำ เช่น อากาศร้อนจัด เสียน้ำไปทางเหงื่อมาก
ร่างกายจะปรับดุลน้ำโดยที่จะมีการกระหายน้ำ ดื่มน้ำมากขึ้น เป็นการ
ทดแทนน้ำที่เสียไป ร่างกายก็อยู่ในสมดุล หรือเมื่อคนเราดื่มน้ำเป็น
จำนวนมากเกิ น ความต้ อ งการ ไตก็ จ ะทำหน้ า ที่ ขั บ น้ ำ ส่ ว นเกิ น ออก
เช่นเดียวกัน แต่เมือ่ ใดทีไ่ ตผิดปกติ การปรับดุลน้ำไม่ได้ จะเกิดภาวะน้ำเกิน
และภาวะขาดน้ำ ซึ่งถ้ารุนแรงมาก มีผลกระทบต่อสมองจนมีอาการ
สับสน ซึมและชักได้

สมดุลของสารเกลือแร่ กรดและด่างในร่างกาย

ไตปกติ ส ามารถขั บ เกลื อ แร่ ส่ ว นที่ เ กิ น ความต้ อ งการออกมา
ในปัสสาวะได้ เช่น รับประทานอาหารเค็มจัด ร่างกายจะปรับเกลือแร่นี้
โดยรู้สึกกระหายน้ำดื่มน้ำมากขึ้นและขับเกลือแร่ส่วนเกินที่ค้างอยู่ออก
จากร่างกายทางปัสสาวะได้ แต่ถ้าไตเสียหน้าที่ไม่สามารถขับเกลือแร่
ที่เกินได้ ทำให้เกิดอาการบวมบริเวณใบหน้ามือและเท้า และถ้าเป็น
รุ น แรงมี ผ ลเสี ย ต่ อ หั ว ใจด้ ว ย โพแทสเซี ย มเป็ น เกลื อ แร่ ตั ว หนึ่ ง ที่ ใ ช้
สำหรับการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อ เมื่อเรารับประทานอาหาร
ที่ มี โ พแทสเซี ย มเข้ า ไป ไตทำหน้ า ที่ ค วบคุ ม ระดั บ ของโพแทสเซี ย ม
ในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ระดับ
ของโพแทสเซียมในเลือดจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ
โดยเฉพาะหัวใจเกิดการเต้นผิดปกติ จนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและ
เสียชีวิตได้ โดยทั่วไปอาหารโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไปก่อให้เกิด
ความรู้เรื่อง โรคไต
สำหรับประชาชน
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ปฏิกิริยาทางพลังงานและสารเคมีต่าง ๆ ตลอดจนเกิดสารกรดซึ่งจะถูก
ขับออกจากร่างกายเพื่อรักษาสมดุล โดยไตมีหน้าที่หลักของการขับกรด
เมื่อไตไม่สามารถทำงานได้ ร่างกายจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดซึ่งรบกวน
การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ร่างกายจะไม่เป็นปกติสุข

การกำจัดของเสียออกจากร่างกาย

ร่างกายมีกระบวนการขับของเสียออกจากร่างกายได้หลายวิธี เช่น
ขั บ ออกทางอุ จ จาระ ทางเหงื่ อ ทางลมหายใจและทางปั ส สาวะ การ
เผาผลาญโปรตีนจากอาหารและการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิด
ของเสียที่เรียกว่า ยูเรีย (urea) และครีเอตินิน ซึ่งจะถูกขับออกทางไต
สารคั่ ง ค้ า งนอกจากยู เ รี ย ยั ง มี ส ารชนิ ด อื่ น ๆ อี ก หลายอย่ า ง รวมทั้ ง
ยาที่ รั บ ประทานและยาฉี ด เข้ า สู่ ร่ า งกาย ซึ่ ง ถ้ า ไตไม่ ส ามารถทำงาน
ได้ตามปกติ เกิดการค้างของสารต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งมีพิษต่อร่างกาย
ทำให้อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ นอนไม่หลับ อาจซึมลงจนถึงชักได้

การผลิตฮอร์โมน

ปกติ ไ ตผลิ ต ฮอร์ โ มนหลายชนิ ด ที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ เรนิ น (renin) 

อิ ริ โ ทรพอยอี ติ น (erythropoietin) และวิตามินดี ซึ่ ง มี บ ทบาท หรื อ
หน้าที่ดังนี้
1. ฮอร์โมนเรนิน ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตของร่างกาย
และการดูดซึมของเกลือแร่ที่ไต ซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตเช่นกัน ดังนั้น
ถ้าไตเสื่อมจะเกิดความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนเรนิน มีผลทำให้เกิด
ความดันโลหิตสูงได้
2. ฮอร์โมนอิรโิ ทรพอยอีตนิ เป็นฮอร์โมนทีจ่ ำเป็นในการกระตุน้ ให้
ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง ในกรณีไตเสียหน้าทีจ่ ะมีการหลัง่ สารนีล้ ดลง
ทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงและเกิดภาวะโลหิตจางได้
3. วิตามินดี ช่วยควบคุมการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารและช่วย
ในการเสริมสร้างกระดูก การที่ไตเสียทำให้วิตามินดีไม่สามารถทำงานได้
มีผลทำให้ระดับของแคลเซียมในเลือดลดลง
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และกระดูกเสื่อมได้ โดยทั่วไปวิตามินดีได้รับจากอาหารและสังเคราะห์
ผ่านกระบวนการของผิวหนังทีไ่ ด้รับแสงอาทิตย์ ซึ่งมีแสงอัลตราไวโอเลต
การออกฤทธิ์ต้องอาศัยไตที่ดี

1.2 โรคไตเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง ?

		   	โรคไตเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่
		
1. เบาหวาน
		
2. 	ความดันโลหิตสูง
		
3. 	ทางเดินปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อ
		
4. 	นิ่วของไต
		
5. 	โรคของต่อมลูกหมาก
		
6. 	ไตอักเสบที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อ
		
7. 	ถุงน้ำในไต
		
8. 	พันธุกรรมบางอย่าง
		
9. 	เนื้องอกที่ไต
		 10. 	โรคภูมิแพ้เซลล์ตนเอง หรือเอสแอลอี (SLE)
		 11. 	การได้รับยาชนิดต่าง ๆ รวมทั้งยาแก้ปวด
			 หรือสารเคมีบางชนิดซึ่งมีพิษต่อไต
		 12. 	การได้รับสารรังสีจากการรักษาโรคเนื้องอก
			 หรือมะเร็ง
		 13. 	บาดเจ็บที่ไต เช่น ถูกกระแทกหรือได้รับอุบัติเหตุ
		 14. 	ถูกสารจากแมลงมีพิษกัดต่อย เช่น ฝูงตัวต่อต่อย
		 15. 	เป็นโรคปวดข้อชนิดที่เรียกว่าเกาต์

ความรู้เรื่อง โรคไต
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เบาหวาน

			 เบาหวานเป็นโรคชนิดหนึง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถใช้นำ้ ตาลกลูโคส 

ให้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายไม่
สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลิน หรือผลิตไม่พอ หรือไม่สามารถใช้
อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปตับอ่อนทำหน้าที่สร้าง
อินซูลิน (insulin) และอินซูลินจะพาน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์เพื่อ
สร้างพลังงานถ้าเกิดภาวะพร่องอินซูลิน ทำให้มีภาวะน้ำตาลคั่งใน
เลือดที่เรียกว่า hyperglycemia    

รูปที่ 2

			 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวาน คือ ระดับน้ำตาลในเลือด
ตอนเช้าหลังอดอาหารนาน 8 ชัว่ โมง มีระดับสูงกว่า 126 มิลลิกรัม 

ต่อเดซิลิตร ถ้าไม่รักษาเบาหวานให้ดี น้ำตาลที่สูงในเลือดจะทำให้
หลอดเลือดแดงเล็กทั่วไปหนาตัว เช่น หลอดเลือดแดงเล็กที่ไป
ที่จอตา (retina) ที่หัวใจ ที่สมองและที่ไต (รูปที่ 2) ทำให้เลือด
ไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ น้อยลง การทำงานจะเสื่อมลงและเกิด
พยาธิสภาพของอวัยวะที่เสียไป ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานาน
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หลายสิบปี หรือผูท้ คี่ วบคุมเบาหวานไม่ดี จะทำให้เนือ้ ไตถูกทำลาย 

ไปเรื่อย ๆ เห็นได้จากการตรวจพบมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ 

นอกจากนี้แล้วเบาหวานยังทำให้เกิดความดันโลหิตสูง กระเพาะ
ปัสสาวะทำงานไม่สมบูรณ์เกิดภาวะติดเชือ้ อักเสบในทางเดินปัสสาวะ 

ได้บอ่ ยอีกด้วย เบาหวานจัดเป็นโรคสำคัญอันดับต้น ๆ ทีท่ ำให้ไตวาย 

เรือ้ รัง ทัง้ ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และทัว่ โลก เบาหวานทำให้ 

เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตามัว แขนขาชา ซึง่ เป็นภาวะแทรกซ้อน 

ที่ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยลดลงอย่างมาก อาการแสดงของผู้เป็น
เบาหวาน คือ อ่อนเพลีย ปัสสาวะมาก กระหายน้ำ คันตามตัว

ความดันโลหิตสูง

			 ความดันโลหิตสูงนับเป็นสาเหตุ 

สำคั ญ ที่ ท ำให้ ก ลายเป็ น โรคไตวาย
เรือ้ รังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ทั่ ว โลกใกล้ เ คี ย งกั บ โรคเบาหวาน
คนปกติ ห ากค่ า ความดั น โลหิ ต ที่ วั ด
ได้ มี ค่ า ตั้ ง แต่ 140/90 มิ ล ลิ เ มตร
ปรอทขึ้นไป ถือว่าเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง (รูปที่ 3) ส่วนใหญ่มักไม่
ค่อยพบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ภาวะ
ความดันโลหิตสูงสามารถเป็นได้ทั้ง
เหตุของโรคไตเรื้อรังและผลของการเกิดโรคไตเรื้อรัง นอกจากนี้
แล้วความดันโลหิตสูงยังก่อให้เกิดโรคหัวใจ โดยเฉพาะในผู้มีอายุ
มาก อ้วน และสูบบุหรี่ การเกิดโรคไตจากความดันโลหิตสูงเนือ่ งจาก 

ไปทำให้หลอดเลือดแดงเล็กหนาและแข็งตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายน้อยลง โดยเฉพาะอวัยวะที่สำคัญ เช่น ไต 

หัวใจ สมอง อาการแสดงก็จะเป็นเฉพาะอวัยวะที่ถูกทำลายนั้น ๆ 

เช่น เหนื่อย บวม ปวดศีรษะ อัมพาต
ความรู้เรื่อง โรคไต
สำหรับประชาชน
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การอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ

			 โดยทั่วไปน้ำปัสสาวะจะปราศจากเชื้อ ไหลผ่านท่อไตผ่าน
เข้ากระเพาะปัสสาวะและขับออกทางท่อปัสสาวะโดยไม่มีการไหล
ย้ อ น เมื่ อ ใดที่ ท างเดิ น ปั ส สาวะมี ก ารอุ ด ตั น หรื อ มี ปั ส สาวะค้ า ง
จำนวนมากในกระเพาะปั ส สาวะ เช่ น ในผู้ ที่ เ ป็ น เบาหวาน 

เนื่องจากระบบประสาทที่ไปเลี้ยงกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ ทำให้
ไม่สามารถบีบกระเพาะปัสสาวะให้น้ำปัสสาวะออกหมด ยังคงมี
น้ำปัสสาวะค้างอยู่ตลอดเวลา ทำให้เชื้อแบคทีเรียมีโอกาสเจริญ
เติบโต แพร่พันธุ์มากขึ้น จนทำให้การอักเสบติดเชื้อเป็นมากขึ้น 

ในกรณีรุนแรง หรือเป็นบ่อย ๆ อาจลุกลามถึงเนื้อไต ทำให้ไตเสีย
จนเป็นไตวายเรื้อรังในที่สุดได้ อาการและอาการแสดงของผู้เป็น
โรคนี้ คือ ปัสสาวะแสบขัด ถ่ายบ่อย ปัสสาวะขุ่น ปวดบั้นเอว 

ไข้หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน

รูปที่ 4

นิ่วของระบบทางเดินปัสสาวะ

			 นิ่วมีหลายชนิด เมื่อเกิดแล้วทำให้อุดกั้นทางเดินปัสสาวะ 

(รูปที่ 4) และทำลายเนื้อไตไปเรื่อย ๆ หากไม่ได้รับการแก้ไข 

อาการแสดงคือ ปัสสาวะขัด ขุ่น มีสีน้ำล้างเนื้อ บางครั้งพบมีกรวด
ทรายปนมา กับปัสสาวะ รายที่อุดท่อไตจะทำให้มีอาการปวดท้อง
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ด้านใดด้านหนึ่งร้าวไปหน้าขา มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

และมักพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ของ
ประเทศไทย วิธีรักษานิ่วไตมีทั้งรับประทานยา การสลายนิ่วและ
การผ่าตัด ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค

โรคต่อมลูกหมาก

			 โรคนี้มักไม่ค่อยเป็นเหตุของไตวายเรื้อรัง แต่ถ้าเป็นนาน ๆ 

ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทำให้ขนาดต่อมลูกหมากโตขึ้น
เรื่ อ ย ๆ จนสามารถอุ ด กั้ น ทางเดิ น ปั ส สาวะได้ เป็ น เหตุ ท ำให้
ไตวาย อาการแสดง พบในเพศชายอายุ 50 ปีขึ้นไป มีอาการ
ปัสสาวะลำบาก ลำปัสสาวะไม่พุ่งแรง ปัสสาวะเหมือนไม่สุด ถ่าย
บ่อย ต้องลุกกลางคืนเพื่อมาถ่ายปัสสาวะ

การอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ
ชนิดไม่ติดเชื้อแบคทีเรีย

			 โรคดังกล่าวมักพบเป็นความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กันของ
ร่างกาย ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ผู้ป่วยมักจะมีอาการบวม
เป็น ๆ หาย ๆ หลายเดือน บางรายมีปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะ
เป็ น ฟองมาก เนื่ อ งจากมี โ ปรตี น รั่ ว ออกมาในปั ส สาวะ มี ค วาม
ดันโลหิตสูง มีพยาธิสภาพในชิ้นเนื้อไตที่บอกถึงการอักเสบ บาง
รายรักษาได้ด้วยยา บางรายไม่ตอบสนองต่อยา สุดท้ายจะกลาย
เป็นไตวายเรื้อรัง

โรคภูมิแพ้เซลล์ตนเอง หรือเอสแอลอี (SLE)

			 เป็นโรคที่เกิดเนื่องจากภูมิแพ้เซลล์ตนเอง โดยปกติเซลล์
ร่างกายจะสร้างภูมคิ มุ้ กัน (antibodies) เพือ่ ป้องกันมิให้เชือ้ โรค หรือ 

สารแปลกปลอมเข้ามาทำลายเซลล์ร่างกาย แต่โรคนี้เกิดภูมิคุ้มกัน 

ที่ต่อต้านเซลล์ ข องตนเอง สาเหตุ ยั ง ไม่ มี ใ ครทราบแน่ น อน แต่
สันนิษฐานว่ามีพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นที่
ความรู้เรื่อง โรคไต
สำหรับประชาชน
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สำคัญนอกเหนือไปจากสารอื่น ๆ เช่น ไวรัส สารเคมีบางชนิด 

มักพบในหญิงมากกว่าชายในอัตรา 10 ต่อ 1 โรคนีท้ ำให้เกิดไต
อักเสบจนกลายเป็นไตวายเรื้อรังได้ อาการแสดงของโรคเอสแอลอี 

ได้แก่ ปวดข้อต่าง ๆ หลายข้อ ผมร่วง แพ้แดด ผืน่ ขึน้ บริเวณใบหน้า 

และส่วนที่โดนแสงแดด (รู ป ที่ 5) อ่ อ นเพลี ย มี ไ ข้ เ รื้ อ รั ง ต่ อ ม
น้ำเหลืองโต น้ำหนักลด ปัสสาวะมีเลือดและโปรตีน บางรายเป็น
รุนแรงมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและหลอดเลือดสมองอักเสบจนเกิด
อาการชักได้

ยาและสารเคมีที่เป็นพิษต่อไต

			 สารเคมีและยาหลายชนิดขับออกทางไต ถ้าใช้ปริมาณมาก
และนาน มีผลกระทบทำลายไตได้ รวมถึงยาแก้ปวด ยาสมุนไพร
ที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สารหนู 

ทองแดง และฟอสฟอรัส สารเคมีประเภทคาร์บอนเตตระคลอไรด์ 

เอทิลีนกลัยคอล ไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ รวมทั้งพิษจากเห็ดและ
พิษงู รวมถึงดีปลาดิบ ๆ ของกลุ่มปลาตะเพียน (raw carp bile) 

ล้วนแต่ทำลายเนื้อไตทั้งสิ้น 	
			 ยาประเภทปฏิชีวนะต้องระมัดระวังในการใช้ โดยเฉพาะผู้ที่
เป็นเบาหวาน โรคตับ อายุมาก ไตเสื่อมอยู่แล้ว การใช้ยาดังกล่าว
อาจเกิดอาการแพ้หรือมีพิษต่อไตโดยตรง ถ้าใช้เกินขนาดหรือ
ใช้นาน มีโอกาสทำลายเนื้อไตได้ สารรังสีที่ใช้ในการตรวจภาพทาง
รังสี มีส่วนประกอบของสารที่อาจเกิดอันตรายต่อไตได้เช่นกัน
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1.3 	เมื่อไรจะทราบว่าเป็นโรคไต ?

			 ผูท้ เี่ ป็นโรคไตมักไม่คอ่ ยปรากฏอาการให้เห็น ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ไตเป็นอวัยวะทีม่ คี วามสามารถพิเศษในการปรับการทำงานให้อยูใ่ น
สมดุล แม้ว่าจะเหลือเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ของปกติ แต่ ถ้ า การ
ทำงานของไตลดเหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ จะเริม่ ปรากฏอาการต่าง ๆ 

ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร ซีด คันตามตัว 

บวมตามใบหน้า แขนขา (รูปที่ 6) ปัสสาวะมากตอนกลางคื น 

ซึ่งอาการต่าง ๆ เหล่านี้อาจคล้ายกับอาการของโรคหัวใจ โรค
กระเพาะอาหาร จึงจำเป็นต้องตรวจร่างกาย ซึ่งจะพบว่าความดัน
โลหิตสูง มีบวม ซีด รวมถึงต้องตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และ
ภาพรังสีเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

2. คนปกติควรได้รับการตรวจไตอย่างไรบ้าง ?

การตรวจร่างกายประจำปีในปัจจุบัน จะมีการตรวจร่างกาย วัด
ความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือดซึ่งจะรวมหน้าที่ไต ก็เป็นการ
คัดกรองเบื้องต้น สามารถทราบได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบ้างหรือไม่ 

จะได้ทำการตรวจต่อสำหรับหาสาเหตุโรคไตต่อไป
ความรู้เรื่อง โรคไต
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3. ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไต
   	 ได้แก่ผู้ป่วยประเภทใดบ้าง ?

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการตรวจหา
โรคไตแต่เนิ่นๆ ได้แก่
1. คนปกติทมี่ อี ายุมากกว่า 60 ปี เพราะการทำงานของไตจะลดลง 

		 ตามอายุที่มากขึ้น
2. ผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง
3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ
		 โรคหลอดเลือดอื่น ๆ
4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
5. ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอยู่เดิมแล้ว เช่น โรคไตอักเสบเอสแอลอี 

		 (SLE) โรคเกาต์ โรคไตอักเสบชนิดไม่ใช่ติดเชื้อโรคแบคทีเรีย
6. ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไตชนิดใดชนิดหนึ่ง
7. ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นซ้ำ ๆ หลายครั้ง
8. ผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิดโดยเฉพาะยาแก้ปวดที่ไม่ใช่
		 สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ 

		 NSAIDs) หรือสัมผัสสารเคมีบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน

3.1 ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงควรตรวจอะไรบ้าง ?

เป็นที่ทราบดีว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง แม้มีการทำงานของไตลดลง
ครึ่งหนึ่งแล้วก็มักไม่มีอาการแสดงของโรคไตชัดเจน ดังนั้น การ “ไม่มี
อาการแสดง” จึงไม่ได้บอกว่าผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคไตเรื้อรัง ประชากร
กลุ่มเสี่ยงจึงควรได้รับการตรวจดังต่อไปนี้
			 1. การตรวจปัสสาวะธรรมดา โดยแถบสีจุ่มเพื่อตรวจหา
โปรตีนในปัสสาวะ หรือการมีเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
เพิ่ ม ขึ้ น ถ้าตรวจพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะจริง ควรตรวจวัด
ปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ซ้ำอีกครั้ง ซึ่งถ้าปริมาณ
โปรตีนในปัสสาวะ 24 ชัว่ โมง มากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อวัน แสดง
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ว่า มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ถือว่าไตทำงานผิดปกติแล้ว ในกรณีที่
ไม่พบโปรตีนในปัสสาวะจากแถบสีจุ่ม แต่ผู้นั้นเป็นบุคคลในกลุ่ม
เสี่ยง ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม คือ หา microalbuminuria ซึ่ง
เป็นการตรวจปริมาณโปรตีนในระดับน้อย ๆ ที่รั่วออกมาในผู้ป่วย
โรคไตระยะต้น เช่น ผู้ป่วยเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ใน
ปัสสาวะคนปกติมีปริมาณไมโครอัลบูมินไม่เกิน 30 มิลลิกรัม ใน
ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ถ้ามีปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ 24 

ชั่วโมง ระหว่าง 30-300 มิลลิกรัมต่อวัน ถือว่าไตเริ่มผิดปกติก็ให้
ปรึกษาแพทย์ต่อไป

			 2. การตรวจระดับการทำงานของไตโดยการเจาะเลือดวัดค่า 

ครีเอตินิน (creatinine) โดยทั่วไปถ้าผู้ป่วยมีค่าครีเอตินิน 0.81.2 ถือว่าการทำงานของไตปกติ แต่ถ้ามีค่าตั้งแต่ 1.2 ขึ้นไป โดย
เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องส่งต่อตรวจเฉพาะทางต่อไป
			 3. การตรวจภาพทางรังสี เช่น การเอกซเรย์ดไู ต อาจเห็นนิว่
ในทางเดินปัสสาวะ ถ้าเป็นนิ่วที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมก็จะ
ทึบแสง เห็นเป็นรอยโรคได้ แต่ถ้าเป็นนิ่วชนิดยูริก จะไม่เห็นจาก
ภาพรังสีธรรมดา จำเป็นต้องใช้การตรวจพิเศษ เช่น ฉีดสารเข้า
หลอดเลือดดำแล้วถ่ายภาพรังสีก็จะสามารถเห็นรอยโรคในไตได้
ชัดเจนขึ้น ปัจจุบันการตรวจทางรังสีนิยมอัลตราซาวนด์ คือการ
ใช้คลื่นเสียงตรวจเนื้อไต แปลงเป็นภาพ สามารถวินิจฉัยโรคไต
บางชนิ ด ได้ แต่ ถ้ า เป็ น เนื้ อ งอกหรื อ หลอดเลื อ ดตี บ ตั น ก็ จ ะใช้
ความรู้เรื่อง โรคไต
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การตรวจทางคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง บอกรายละเอี ย ดได้ ชั ด เจนมาก
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การแปลผลจากภาพรังสีเทคนิคต่าง ๆ ขึ้นกับ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการอ่าน อาจมีข้อผิดพลาดได้เช่น
เดียวกัน ดังนั้น แพทย์จึงต้องซักประวัติอย่างละเอียดถี่ถ้วน การ
ตรวจร่างกาย การตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด จะช่วยให้การวินิจฉัย
โรคแม่นยำยิ่งขึ้น
			 4. การตรวจพิเศษบางอย่าง เช่น ใช้รังสีไอโซโทปเพื่อบอก
การทำงานของไตในด้านระบบไหลเวียนเลือดไปที่ไตที่เรียกว่า 

renogram เป็นต้น ก็จะแนะนำให้ตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้หรือสงสัย
พยาธิสภาพที่หลอดเลือดของไต
			 5. การตรวจชิ้นเนื้อไต (renal biopsy) เพื่อนำไปตรวจหลัง
การย้อมพิเศษ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญนำไปตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ การ 

ย้อมสีเรืองแสงหรือย้อมกับสารต่อต้านของเซลล์นั้น ๆ (antibody) 

เพือ่ ให้ทราบพยาธิสภาพทีแ่ ท้จริงก็มผี นู้ ยิ มตรวจ แต่ตอ้ งระวังภาวะ 

แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น เลือดออกที่เนื้อไตบริเวณแผล หรือ
ปัสสาวะเป็นเลือด หรืออักเสบที่ไต

4. โรคไตวาย

4.1 โรคไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure)

เป็นภาวะที่มีการสูญเสียการทำงานของไตอย่างรวดเร็วภายใน
เวลา 1 - 2 วัน

			 4.1.1. สาเหตุ

			 โรคไตวายเฉียบพลันอาจเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่าง เช่น
			 1. การสูญเสียสารน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรง เช่น ท้องเดิน
จนความดันโลหิตต่ำ อาจถึงช็อกได้ หากไม่ได้รับการรักษาโดย
การให้สารน้ำทดแทนอย่างรวดเร็วทันการ จะมีผลกระทบทำให้
ไตวายเฉียบพลันได้ ผูป้ ว่ ยมักปัสสาวะออกน้อยกว่า 400 ซี.ซี. ต่อวัน 

จนถึงไม่มีปัสสาวะออกเลยก็ได้
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			 2. การเสี ย เลื อ ดในปริ ม าณมาก เช่ น เสี ย เลื อ ดจากการ
คลอดบุตรที่ผิดปกติ เสียเลือดจากแผลในกระเพาะอาหารที่ไม่ได้
รั บ การรั ก ษา มี อ าการอาเจี ย นเป็ น เลื อ ด หรื อ ร่ ว มกั บ การถ่ า ย
อุ จจาระเป็นเลือด ถ้าไม่ได้รับเลือ ดทดแทนทั น เวลา ทำให้ เ กิ ด
ภาวะช็อก มีผลทำให้ไตวายเฉียบพลั น ได้ เ ช่ น กั น เนื่ อ งจากไต
ขาดเลือดที่มาเลี้ยงอย่างเพียงพอ
			 3. การได้รับสารมีพิษต่อไต อาจเป็นยาแก้ปวดบางชนิด 

สารพาราไธออน ซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้า ยาแก้อักเสบที่ใช้ฉีดปริมาณ
มากติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 1 สัปดาห์ขึ้นไป การถูกแมลง
มีพิษกัดต่อย เช่น ฝูงต่อต่อย การติดเชื้อมาลาเรีย
			 4. การติดเชื้อที่รุนแรงจนเกิดภาวะช็อก ซึ่งถ้าแก้ไขหรือ
รักษาสาเหตุการอักเสบติดเชือ้ ไม่ได้หรือช้าเกินไป ทำให้เกิดไตวาย
เฉียบพลันได้เช่นกัน

			 4.1.2 การวินิจฉัย

			 สามารถวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันจากการได้ประวัติ
สูญเสียสารน้ำปริมาณมาก รุนแรง หรือเสียเลือดมาก หรือได้รับ
สารพิษ หรือมีการติดเชื้อในร่างกายรุนแรง การตรวจหาสาเหตุ
เพื่อแก้ไขและรักษาเป็นสิ่งจำเป็นควบคู่ไปกับการตรวจปัสสาวะ 

ตรวจเลือด ตรวจภาพรังสีตามความเหมาะสม

			 4.1.3 การรักษา

			 ในการที่ไตไม่สามารถทำงานตามปกติ ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการที่มีของเสียคั่งในร่างกาย มีเกลือแร่บางอย่าง
มากเกิ น จากการที่ ร่ า งกายไม่ ส ามารถขั บ ออกตามปกติ เช่ น 

โพแทสเซียมสูงมากเกินระดับความปลอดภัย มีผลกระทบต่อการ
ทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ดังนั้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล 

ผูป้ ว่ ยอาจต้องได้รบั การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม 

(hemodialysis) หรือล้างของเสียออกทางช่องท้อง (peritoneal 

dialysis) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสาเหตุของไตวายเฉียบพลันได้
ความรู้เรื่อง โรคไต
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รับการรักษาดีขึ้น ไตเริ่มฟื้นตัวกลับมาทำงานเหมือนปกติ ซึ่งจะใช้
เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไต
ที่กลับมาทำหน้าที่ปกติเช่นเดิม

4.2 โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)

		

4.2.1. สาเหตุ

			 เป็นภาวะที่มีการทำลายเนื้อไตช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ใช้ระยะ
เวลานานเป็ น เดื อ นหรื อ เป็ น ปี เป็ น การทำลายที่ ถ าวร ไตไม่
สามารถฟื้นกลับมาทำหน้าที่ปกติแบบไตวายเฉียบพลัน โรคไต
เรื้อรังเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ทางเดินปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ  

ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี อ าการจนกระทั่ ง ไตเสี ย ไปมากกว่ า 50% 

จึ ง เริ่ ม แสดงอาการของโรคไตเรื้ อ รั ง ที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อ ย จนเมื่ อ
หน้ า ที่ ไ ตเสี ย เกื อ บหมด อาการจะรุ น แรงมาก ทำให้ ผู้ ป่ ว ยไม่
สามารถทนอยู่ได้ เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร คัน
ตามตัว บวม หอบเหนือ่ ย นอนราบไม่ได้ ซึม ไม่คอ่ ยรูส้ กึ ตัว ผูป้ ว่ ย 

เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม 

โดยการซักประวัติหาสาเหตุดังได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับการ
ตรวจร่ า งกาย การตรวจปั ส สาวะ ตรวจเลื อ ด ดู ห น้ า ที่ ไ ตและ
ภาพรังสีซึ่งแสดงถึงไตฝ่อ ขนาดเล็กลงจากเดิมมาก การรักษา
ไตเรื้ อ รั ง ได้เพียงประคับประคองมิให้เกิดภาวะแทรกซ้ อ น เช่น 

หั ว ใจวาย อาการชั ก หมดสติ หากการรั ก ษาด้ ว ยยาไม่ ไ ด้ ผ ล
ก็จำเป็นต้องใช้วิธีฟอกเลือดเอาของเสียออกจากร่างกาย เพื่อให้
ร่างกายฟื้นสภาพพอช่วยตัวเองได้ แต่ไตจะยังคงเป็นพังผืด เป็น
รอยการอั ก เสบเรื้ อ รั ง ระยะนาน ซึ่ ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ รั ก ษา
ให้ฟื้นกลับมาทำงานเป็นปกติเช่นเดิมได้ ผู้ป่วยประเภทนี้จะต้อง
รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด หรือล้างช่องท้องชนิดถาวร เพื่อนำเอา
ของเสียออกไปตลอดเวลาจนกว่าจะได้รับการปลูกถ่ายไต ซึ่งอาจ
เป็นไตบริจาคจากผู้เสียชีวิตมีสมองตาย แต่ไตยังทำงานปกติ หรือ
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ไตจากผู้มีชีวิต เช่น พ่อแม่ คู่สมรส ลูก หลาน ที่มีกรุ๊ปเลือดและ
เนื้อเยื่อที่เข้ากันได้และยินดีบริจาคให้นำไปปลูกถ่ายไต ไตที่ได้รับ
การปลูกถ่ายแล้วก็จะฟืน้ ตัวกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปกติเช่นเดิม 

โดยต้องรับประทานยารักษาไตใหม่ตลอดไปและอยู่ในความดูแล
ของแพทย์อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

			 4.2.2 การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง

			 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หมายถึง ผู้ป่วยที่มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งใน 2 ข้อต่อไปนี้
			 1. ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะไตผิ ด ปกติ น านติ ด ต่ อ กั น เกิ น 3 เดื อ น 

ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจมีอัตรากรองของไต (Glomerular Filtration Rate, 

GFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้
			 ภาวะไตผิดปกติ หมายถึง พบลักษณะตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อ
ไปนี้
				 1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 

							 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน ดังต่อไปนี้
							 1.1.1 ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ
								
• ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และตรวจพบ 

						      		 microalbuminuria
								
• ถ้าผูป้ ว่ ยไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน และตรวจ
									 พบ proteinuria มากกว่า 150 มิลลิกรัม
									 ต่อวัน หรือมากกว่า 150 มิลลิกรัม/กรัม 

									 ครีเอตินิน
							 1.1.2 	 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
								
(hematuria)
				 1.2 	ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา
				 1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิสภาพ
			 2. ผู้ป่วยที่มีอัตรากรองของไตน้อยกว่า 60 มิลลิลิตร/นาที/
				 1.73 ตารางเมตรติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะ
				 ตรวจพบหรือไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้
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ตารางที่ 1 การแบ่งระยะความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ดังนี้

อัตรากรองของไต

ระยะ

คำจำกัดความ

1.

ไตผิดปกติ และอัตรากรองของไต
ปกติหรือเพิ่มขึ้น

≥ 90

2.

ไตผิดปกติ และอัตรากรองของไต
ลดลงเล็กน้อย

60-89

3.

อัตรากรองของไตลดลงปานกลาง

30-59

4.

อัตรากรองของไตลดลงมาก

15-29

5.

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

< 15

มิลลิลติ ร/นาที/1.73 ตารางเมตร

(หรือได้รับการบำบัดทดแทนไต)

			 4.2.3 การรักษาโรคไตเรื้อรัง

			 เมื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังเข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือ
การทำงานของไตเสียไปประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยมักมี
อาการรุนแรงมากจนถึงเสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้อง
รั บ การรั ก ษาด้ ว ยการทำไตเที ย มวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง หรื อ การผ่ า ตั ด
ปลูกถ่ายไตเท่านั้น ปกติแพทย์จะพิจารณาเริ่มการรักษาเร็วกว่า
ระยะนี้ เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย อาการ
มักรุนแรงมากจนอาจแก้ไขไม่ทัน การฟื้นตัวของผู้ป่วยจะช้ามาก
หรือไม่ได้เลย ในปัจจุบนั มีการรักษาไตวายเรื้อรังทั้งหมด 3 วิธี คือ
			 1. การรักษาทั่วไป
			 2. การทำไตเทียม
			 3. การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
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การรักษาทั่วไป

			 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าไตเริ่มทำหน้าที่น้อยลง เริ่ม
ขจัดของเสียลดลง จะโดยสาเหตุจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม หากท่านรู้จักทะนุถนอมไตของท่านไว้ชีวิต
ก็จะยืนยาว ไม่ต้องเข้าไปสู่เรื่องของการล้างไต การฟอกเลือด และ
ท้ายสุดก็คือรอการปลูกถ่ายไต

หลักการสำคัญในการชะลอการเสื่อมของไต ได้แก่

			 1. ความดันโลหิต ควรจะได้รับการวัดความดันโลหิตที่
สม่ ำ เสมอ จะได้ ค วบคุ ม ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ปกติ ห รื อ ใกล้ เ คี ย งปกติ 

คือ ระดับต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งมีผลต่อหน้าที่ไต 

ถ้าความดันโลหิตดีตลอดเวลาก็จะช่วยให้ไตทำหน้าทีด่ ี ตรงกันข้าม 

ถ้าความดันโลหิตสูง ๆ ต่ำ ๆ ไม่คงที่ ส่งผลต่อไตอย่างมาก ทำให้ 

ไตเสื่อมเร็วกว่าปกติ ส่วนความดันโลหิตควรอยู่ในระดับใดแพทย์
ที่ ดูแ ลจะเป็ น ผู้ กำหนด เพราะอาจแตกต่ า งกั นได้ตามโรคที่เป็น
ตรงช่วงนั้น ที่สำคัญคืออย่าละเลยไม่รับประทานยาลดความดั น
โลหิตเพราะคิดว่าสบายดีแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้องและมีผลเสียต่อไตเป็น
อย่างมาก
			 การเลือกใช้ยา ควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา อาจไม่ 

เหมื อ นผู้ อื่ น ที่ เ ป็ น โรคไตเช่ น กั น ขนาดและชนิ ด ของยาก็ ย่ อ ม
ต่างกันไปด้วย
			 2. การควบคุมระดับน้ำตาล เฉพาะผูท้ เี่ ป็นเบาหวาน และ
ไตเริ่มเสื่อมจากเบาหวาน ควรต้องระวังระดับน้ำตาลในเลือดให้
อยู่ในระดับปกติ เพื่ อ ป้ อ งกั น การทำลายไต รวมทั้ ง การทำลาย
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง หัวใจ และที่ตา การเลือกใช้ยารักษา
เบาหวานที่เหมาะสม อาจเป็นยาฉีดหรือยารับประทาน ส่วนขนาด 

จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายแต่ละ
ช่วงของโรคที่เป็น
ความรู้เรื่อง โรคไต
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			 3. การควบคุมอาหาร มีความจำเป็นต่อการชะลอการเสือ่ ม
ของไตอย่างมาก แบ่งเป็น
3.1 อาหารโปรตีน ในผู้ป่วยที่ไตมีการทำหน้าที่น้อยลง
				 มีการคัง่ ของสารยูเรีย ไนโตรเจน และของเสียอืน่ ๆ จำเป็น 

				 ต้องลดอาหารประเภทโปรตีน เช่น เนือ้ สัตว์ เครือ่ งในสัตว์ 

				 เพือ่ ไม่ให้ระดับของเสียเพิม่ ขึน้ รวดเร็ว เนือ้ สัตว์ทยี่ อ่ ยง่าย
				 และมีคุณค่าทางอาหารสูง คือ เนื้อปลา และโปรตีนจาก
				 ไข่ขาว แต่ผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคไตยังสามารถรับประทานอาหาร 

				 ประเภทเนือ้ ไก่และเนือ้ หมูได้ เพียงแต่ปริมาณลดลง อย่า 

				 อดอาหารจนเกิดภาวะขาดอาหารเพราะจะทำให้เกิดภาวะ 

				 แทรกซ้อนได้ง่ายซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดี			
3.2 อาหารเค็ม สำหรับผูท้ มี่ คี วามดันโลหิตสูง และอาการ
				 บวม ควรหลีกเลี่ยงอาหารเค็มทุกชนิด รวมทั้งอาหาร
				 หมักดอง ซอสต่าง ๆ ซุปก้อน ผงชูรส เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว 

				 น้ำปลา และอาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคีย้ ว ซึง่ จะมีเครือ่ งปรุง
				 ที่มีรสเค็มทำให้อาการบวมไม่ลดลงและควบคุมความ
				 ดันโลหิตยาก
3.3 น้ำดืม่ โดยทัว่ ไปสามารถดืม่ น้ำได้ตามความต้องการ
				 ไม่มากและไม่นอ้ ย โดยดูนำ้ หนักตัว ถ้าเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ 

				 พร้อมกับอาการบวม ก็ควรลดปริมาณน้ำดืม่ โดยปรึกษา
				 แพทย์รว่ มด้วย
3.4 อาหารไขมัน สามารถรับประทานได้พอประมาณโดย 

				 ดูระดับไขมันในเลือด ทัง้ โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ 

				 เป็นหลัก หากควบคุมอาหารประเภทไขมันอย่างเต็มทีแ่ ล้ว
				 ยังมีระดับไขมันสูง อาจต้องใช้ยาลดไขมันภายใต้การดูแล
				 ของแพทย์ประจำ อาหารประเภทไขมันที่ควรหลีกเลี่ยง 

				 ได้แก่ กะทิ เนือ้ ติดมัน ของทอด ไข่แดง ปลาหมึก อาหาร
				 ทะเล เป็ น ต้ น ซึ่ ง ถ้ า ไขมั น ในเลื อ ดสู ง มาก ทำให้ เ กิ ด
				 หลอดเลือดแดงแข็งตัว และเป็นผลเสียต่อไต
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4. การสู บ บุ ห รี่ ปั จ จุ บั น มี ก าร
พิสจู น์แล้วว่า ผูท้ สี่ บู บุหรีม่ หี น้าทีไ่ ตเสือ่ ม
เร็วกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้น ผู้ที่หน้าที่ไต
ไม่คอ่ ยดีจึงควรงดสูบบุหรี่
5. การใช้ยาที่เป็นผลเสียต่อไต 

ผู้ ที่ เ ป็ น โรคไตต้องระวังการใช้ยาเพราะ
ยาบางชนิดทำให้ไตเสื่อมเร็ว หรือเป็นผลเสียต่อไต หากใช้ขนาดสูง
หรือนานเกินไป เช่น ยาแก้ปวดข้อ ปวดหลัง ทั้งชนิดรับประทาน
และแบบฉีด รวมทั้งยาสมุนไพร ยาจากรากไม้ ที่ผู้ป่วยโรคไตไม่
สามารถขับออกได้เช่นคนปกติ ได้แก่ สารโพแทสเซียม ซึ่งจะมี
มากในรากไม้ ผลไม้ สมุนไพร พืช ผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมสูง
อยู่แล้ว อาจเกิดอันตราย ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ นอกจากยาแก้
ปวดต่าง ๆ เหล่านี้ ยาขับปัสสาวะบางชนิดทีล่ ดการขับโพแทสเซียม 

ทางไตก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นไตวายเรื้อรัง
ค่อนข้างมากแล้ว ตัวอย่างสารอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง ได้แก่ 

ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ขนุน ทุเรียน ลำไย แต่ผู้ที่ระดับโพแทสเซียมใน
เลือดปกติหรือต่ำก็ยังคงรับประทานผลไม้ได้
6. ภาวะซีด มีรายงานการศึกษาพบว่า ถ้ารักษาภาวะซีด
ให้ดี จะทำให้ไตเสื่อมช้าลงได้ จึงควรดูแลรักษาภาวะนี้ไว้ด้วยเสมอ
โดยต้องหาสาเหตุ และรักษาต้นเหตุไปพร้อมกัน
7. ภาวะฟอสเฟตในเลือด ผูป้ ว่ ยโรคไตส่วนใหญ่มกั มีระดับ
ฟอสเฟต ในเลือดสูง เนื่องจากการขับทางไตลดลง สารฟอสเฟตมี
มากในถั่วทุกประเภท นม โยเกิร์ต เค้กและพาย น้ำเต้าหู้ โกโก้ 

กาแฟ พิชซ่า ช็อกโกแลต น้ำอัดลมที่มีสีดำ และเนยแข็ง ถ้าลด
ปริมาณอาหารแล้วยังมีระดับสูง แพทย์จะให้ยาที่ขับสารนี้ออกทาง
อุจจาระได้ เพื่อปรับระดับฟอสเฟตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
8. ภาวะติดเชือ้ ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมีผลกระทบต่อ
ไตได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ควรได้
รับการดูแลรักษาอย่างทันทีและเหมาะสม เพื่อให้หน้าที่ที่ไตอยู่ใน
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ระดับที่ทำงานได้ ไม่เสื่อมลงเร็ว ถ้ามีอาการไข้หรือปัสสาวะผิด
ปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจ จะได้วินิจฉัยโรคและ
ให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
9. การใช้ยาขับปัสสาวะ ยาทุกชนิดมีทงั้ คุณและโทษ จำเป็น
ต้องใช้อย่างเหมาะสม และมีขอ้ บ่งชีท้ ถี่ กู ต้อง บางระยะยาขับปัสสาวะ
มี ป ระโยชน์ แ ละจำเป็ น บางครั้ ง ปั ส สาวะออกมากเกิ น ไปก็ เ ป็ น
ผลเสี ย เนื่ อ งจากร่ า งกายสู ญ เสี ย น้ ำ และเกลื อ จนกระทบการ
ทำงานของไต ดังนั้น การเฝ้าดูแลอาการของตนเอง ติดตามการ
รักษาที่สม่ำเสมอ จะป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้
    
10. การออกกำลังกาย ผูเ้ ป็นโรคไตสามารถออกกำลังกายได้ 

ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่รุนแรง และไม่เหนื่อยจนเกินไป เช่น
การเดิน การบริหารร่างกายชนิดอยู่กับที่ ซึ่งการออกกำลังกาย
จะช่ ว ยทำให้ ก ารไหลเวี ย นของโลหิ ต ดี ขึ้ น สุ ข ภาพโดยทั่ ว ไป
แข็งแรงกว่าเดิม ทัง้ นี้ ต้องดูสภาพหัวใจประกอบ โดยปรึกษาแพทย์
ประจำตัวท่านเสียก่อน
			 ข้อแนะนำต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเพียงหลักใหญ่ ๆ เพื่อ
ใช้ในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตตั้งแต่ขนาดน้อย
จนมาก แต่ก็มิใช่เป็นกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดจนมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีลักษณะความผิดปกติ มีระดับของเสียในเลือด
และสาเหตุของโรคไต ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่าง และ
หลากหลาย ดังนั้น จึงไม่ควรนำหลักการรับประทานอาหารของ
ผู้ป่วยโรคไตแต่ละรายมาเปรียบเทียบกัน หรือเลียนแบบกัน เพราะ
จะไม่เหมือนกัน มี ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ แ พทย์ จ ะนำมาพิ จ ารณา
ประกอบการดู แ ลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะบางรายอาจ
คล้ายคลึง บางรายก็ ต่ า งกั น ยาที่ ใ ช้ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ที่ ส ำคั ญ คื อ 

ข้อแนะนำที่แพทย์ให้ การสังเกตตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่าง
สม่ำเสมอจะช่วยให้ทา่ นสามารถมีไตทีท่ ำหน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็งได้นาน 

สมกับความตั้งใจของผู้เป็นเจ้าของ
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ตารางที่ 2 อาหารที่มีปริมาณโคเลสเตอรอลสูง
น้ำมันหมู

เครื่องในสัตว์

นมผง

ไข่ปลา

เนื้อลูกวัว

ครีม น้ำสลัด

สมองวัว

ตับวัว

สมองหมู

ไตหมู

เนยแข็ง

ไตวัว

หัวใจวัว

ตับหมู

กระเพาะวัว

หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู่

ไส้หมู

น้ำมันตับปลา

กระเพาะหมู

ตับไก่

กุ้ง

ไข่แดง

ปู

ปลาหมึก

น้ำมันมะพร้าว

ไข่นกกระทา

ปลาไหลทะเล

ทุเรียน

อาหารทอดทุกชนิด

กะทิ
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5. การรักษาด้วยวิธีไตเทียม

การทำไตเทียม คือ การขจัดหรือล้างของเสียที่คั่งค้างจากภาวะ
ไตวายออกจากร่างกายของผู้ป่วย การรักษาวิธีนี้เป็นการล้างของเสีย
ออกจากร่างกายให้สะอาด คล้ายการทำงานของไตของผู้ป่วย บางครั้ง
อาจเรียกว่า การล้างไต อย่างไรก็ตาม การล้างไตไม่ได้เข้าไปชำระล้าง
หรือเกี่ยวข้องกับไตของผู้ป่วยโดยตรง เป็นเพียงการทำงานทดแทนไต
เดิมของผู้ป่วยเท่านั้น การล้างไตมี 2 วิธี คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเที ย ม (hemodialysis) และการล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง (peritoneal
dialysis)

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมคืออะไร ?

			 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

หรือบางคนเรียกสั้น ๆ ว่า ไตเทียม คือ 

การขจัดของเสียที่คั่งค้างในร่างกายโดย
ใช้เครื่องไตเทียมเพื่อดึงน้ำและของเสีย
ออกจากเลื อ ดของผู้ ป่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง
ระยะสุ ด ท้ า ย เลื อ ดของผู้ ป่ ว ยออกทาง
เส้นเลือดที่แขนหรือขา นำเลือดมาผ่าน
ตัวกรอง เพื่อฟอกให้สะอาดแล้วส่งกลับคืนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการฟอกเลือด ทำให้ระดับของเสียในร่างกายลดลงได้ หลัง
การฟอกเลือดเสร็จทันทีน้ำหนักตัวของผู้ป่วยจะลดลงมากน้อยขึ้น
อยู่กับปริมาณน้ำที่ดึงออกจากผู้ป่วย ส่วนปริมาณของเสียในเลือด
จะลดลงใกล้เคียงหรือสูงกว่าปกติเล็กน้อย จากนั้นของเสียและ
น้ำจะเริ่มมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นอีกเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ป่วยต้องรับการ
ฟอกเลือดตลอดชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องมีเส้นเลือดที่จัดเตรียม
สำหรับการฟอกเลือดโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นเส้นเลือดแบบชั่วคราว
หรือถาวร พยาบาลจะแทงเข็มจำนวน 2 เข็มและนำไปต่อเข้ากับ
เครื่องไตเทียม โดยเครื่องไตเทียมจะมีปั๊มดึงเลือดของผูป้ ว่ ยออกมา
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ทางเข็มอันที่หนึ่ง เลือดจะถูกนำไปผ่านกระบวนการแพร่กระจาย
และกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นภายในตัวกรองเพื่อขจัดของเสีย
และน้ำส่วนเกินออกไป เลือดที่ผ่านตัวกรองแล้วจะมีของเสียลดลง
และถูกส่งกลับคืนผู้ป่วยผ่านทางเข็มที่สอง เครื่องไตเทียมทำการ
หมุนเวียนเลือดเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดการฟอกเลือดประมาณ 

4-5 ชั่วโมง ปริมาณของเสียในเลือดผู้ป่วยจะค่อย ๆ ลดลงตาม
ระยะเวลาการฟอกเลือดจนเหลือปกติ หรือใกล้เคียงปกติเมื่อสิ้นสุด
การฟอกเลือดแต่ละครั้ง

การล้างไตทางช่องท้องคืออะไร  ?

			 คือ การล้างไตวิธีหนึ่ง ซึ่งอาศัยผนังเยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) ทำหน้าที่คล้ายเมมเบรนของตัวกรองฟอกเลือด แยก
ระหว่างส่วนของเลือด (blood compartment) กับส่วนของน้ำยา
ล้างไต (dialysate compartment) ส่วนของเลือด ได้แก่ เส้นเลือด
ต่ า ง ๆ ที่อยู่ตามผิวของเยื่อบุช่องท้องและลำไส้ ส่วนของน้ำยา
ล้างไต ได้แก่ น้ำยาที่เราใส่เข้าไปในช่องท้อง เมื่อใส่น้ำยาเข้าไปใน
ช่องท้องแล้ว แช่ทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง ของเสียในเลือดที่มีความ
เข้มข้นสูงกว่าน้ำยาล้างไตจะมีการแพร่กระจาย (diffusion) ผ่าน
เยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งมายั ง น้ ำ ยาล้ า งไต ทำให้ ข องเสี ย ในเลื อ ดลดลง 

หลังจากนั้นจะถ่ายน้ำยาล้างไตออกทิ้ง แล้วใส่น้ำยาล้างไตใหม่
เข้าไปแทนที่ ทำเช่นนี้ต่อเนื่องกันไป

การล้างไตทางช่องท้องทำได้อย่างไร ?

			 การล้างไตทางช่องท้องจำเป็นต้องใช้สายยางพิเศษสำหรับ 

ใส่น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง สายยางนี้มีลักษณะนิ่มและทำมาจาก
วัสดุที่ร่างกายไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน เช่น ซิลิโคน เป็นต้น แพทย์
จะทำการผ่าตัด หรือเจาะหน้าท้องแล้วใส่สายนี้เข้าสู่ช่องท้องของ
ผู้ป่วย ปลายสายข้างหนึ่งอยู่ในช่องท้องในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของ
ความรู้เรื่อง โรคไต
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ช่องท้อง ปลายอีกข้างแทงผ่านผนังหน้าท้องออกมานอกผิวหนัง
ของผู้ป่วยในบริเวณต่ำกว่าสะดือเล็กน้อย ซึ่งผู้ป่วยสามารถต่อ
ถุ ง น้ ำ ยาล้ า งไตเข้ า กั บ ปลายด้ า นนอกนี้ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางถ่ า ย
น้ำยา ระหว่างถุงภายนอกกับช่องท้องได้ น้ำยาจะถูกถ่ายเทโดย
อาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นตัวช่วยในการไหลของน้ำ คือ น้ ำ ไหลจาก
ตำแหน่งที่สูงไปสู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่า ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยยกถุงน้ำยา
ล้างไตให้สูงกว่าช่องท้องของผู้ป่วย น้ำยาล้างไตจะไหลจากถุง
น้ำ ยาเข้า สู่ช่องท้องและเมื่อวางถุงน้ำยาให้ ต่ำ กว่ าช่ องท้อ งของ
ผู้ป่วย น้ำจากช่องท้องจะไหลออกมาสู่ถุงน้ำยา
			 เยื่อบุช่องท้องทำหน้าที่เป็นแผ่นกรองเมมเบรนกั้นระหว่าง
น้ำยาล้างไตในช่องท้องกับเลือดของผู้ป่วย เมื่อปล่อยให้น้ำยาล้าง
ไตแช่ไว้ในช่องท้องนาน 3-4 ชั่วโมง ของเสียและสารต่าง ๆ ที่มี
มากเกินไปในเลือดจะค่อย ๆ แพร่กระจายจากเลือดผ่านเยือ่ บุชอ่ งท้อง 

แล้วเข้าสู่น้ำยาล้างไต หลังจากนั้นน้ำยาล้างไตจะถูกปล่อยให้ไหล 

ออกมาทางสายที่ ห น้ า ท้ อ ง ซึ่ ง มี ข องเสี ย และน้ ำ ออกจากเลื อ ด
ของผู้ป่วยตามออกมาด้วย เมื่อปล่อยน้ำยาเก่าออกมาจนหมดแล้ว 

ผู้ป่วยจะปลดถุงน้ำยาเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยนถุงน้ำยาใหม่ หลังจากนั้น
จึงเริ่มใส่น้ำยาล้างไตเข้าไปในช่องท้องใหม่อีก ทำเช่นนี้ 4-6 ครั้ง
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ต่ อ วั น แล้ ว แต่ ว่ า ทำการล้ า งไตด้ ว ยน้ ำ ยาขนาดบรรจุ เ ท่ า ใด 

โดยปกติ ป ลายสายที่ แ ทงออกมาภายนอกบริ เ วณหน้ า ท้ อ งยาว
ประมาณ 6-10 เซนติเมตร และมีสายยาวประมาณ 120-150 

เซนติเมตร ต่อจากสายยางไปยังถุงน้ำยา ส่วนถุงน้ำยามักเป็น
ถุ ง พลาสติ ก ที่ นิ่ ม สามารถม้ ว นพั บ เก็ บ ได้ ง่ า ย เมื่ อ ใส่ น้ ำ ยาเข้ า
ช่องท้องแล้วผู้ป่วยสามารถซ่อนสายยางไว้โดยพันสายไว้รอบเอว
และม้วนเก็บถุงน้ำยาไว้ในกระเป๋าเล็ก ๆ ใต้เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่

6. การปลูกถ่ายไต

6.1 หลักการปลูกถ่ายไต

การปลูกถ่ายไต คือ การผ่าตัดไตของญาติทมี่ ชี วี ติ หรือของผูบ้ ริจาค
ที่เพิ่งเสียชีวิตหรือสมองตายแต่ไตยังทำงานเป็นปกติอยู่มาให้แก่ผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายใช้ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ขับของเสียทดแทนไต
เดิมซึ่งสูญเสียหน้าที่ไปแล้ว ดังนั้น หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้ป่วย
จะมี ไ ตเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม อี ก หนึ่ ง อั น ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า การ
ปลูกถ่ายไตเป็นการบำบัดทดแทนไตที่ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวและให้
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการบำบัดทดแทนไตรูปแบบอื่น โดยมีอัตราการ
อยู่รอดของไตที่ปลูกถ่ายมากกว่าร้อยละ 95 ในช่วงปีแรก
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6.2 การรักษาหลังการปลูกถ่ายไต

ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การปลู ก ถ่ า ยไตมี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น
จากการใช้ ย ากดภู มิ คุ้ ม กั น และสเตี ย รอยด์ เ พื่ อ ยั บ ยั้ ง การปฏิ เ สธไตที่
ปลูกถ่ายใหม่จากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้บ่อย โดยเฉพาะภายใน
ครึ่ ง ปี แ รกของการปลู ก ถ่ า ยไต ทำให้ เ สี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ได้ ง่ า ยจาก
โรคที่ซ่อนเร้นเดิมอยู่ในร่างกาย หรือเชื้อโรคที่รับเข้ามาใหม่ภายหลัง
การปลูกถ่ายไต จึงต้องระวังรักษาสุขภาพอนามัยตนเองอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคมะเร็ ง บางชนิ ด ปั ญ หา
แทรกซ้ อ นทางเมตาบอลิ ก เสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ดั ง นั้ น
ผู้ ป่ ว ยทุ ก รายควรได้รับการตรวจประเมินความพร้ อ มทั้ ง ทางร่ า งกาย
และจิตใจก่อนที่จะได้รับการปลูกถ่ายไต รวมถึงได้รับความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องในขั้นตอนของการปลูกถ่ายไตและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการปลูกถ่ายไต

7. การป้องกันการเกิดโรคไต

การป้องกันไม่ให้คนปกติเป็นโรคไต ได้แก่ การดืม่ น้ำอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะเมื่อมีการเสียน้ำและเกลือแร่จากท้องเดิน หลีกเลี่ยงการใช้ยา
ที่เป็นพิษต่อไต อาทิ ยาฆ่าเชื้อบางชนิด ยาแก้ปวด ยาสมุนไพรบาง
อย่าง ป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้ออย่างรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุของไตวาย
เฉี ย บพลั น ได้ ตรวจหารอยโรคไตหรื อ โรคที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องโรคไต 

เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นิ่ว เกาต์ ถุงน้ำในไต ไตพิการ
แต่ ก ำเนิ ด กรรมพั น ธุ์ ต่ า งๆ โรคเอสแอลอี โรคไตอั ก เสบเรื้ อ รั ง ชนิ ด
ต่ า งๆ เป็ น ต้ น การตรวจค้ น หาโรคไตเรื้ อ รั ง ในผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม เสี่ ย ง เช่ น 

โรคอ้วน ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่
ฟื้นจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ผู้ที่สูญเสียเนื้อไตจากโรคหรือการผ่าตัด 

ผู้ที่รับประทานยาแก้ปวดประจำ หรือได้รับสารเคมีที่เป็นพิษบ่อย ๆ ผู้ที่
มีน้ำหนักแรกคลอดน้อย
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มะเฟือง

ลูกเนียงดิบ
มาฮวง

ไม่ควรซื้อยาที่โฆษณาว่าเป็นยาบำรุงไตมารับประทาน เนื่องจาก
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์พิสูจน์ผลดีของการใช้ยาประเภทนี้
นอกจากนี้ยังต้องระวังการใช้พืชสมุนไพรที่ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้
เช่น มะเฟือง ไม่ควรคั้นน้ำดื่มในปริมาณมากขณะท้องว่าง ซึ่งทำให้เกิด
ไตวายเฉียบพลันจากผลึกของออกซาเลต ตกตะกอนในเนื้อไต พิษจาก
ลูกเนียงดิบ ถ้ารับประทานปริมาณมากหรือนาน ๆ และดื่มน้ำน้อย
ทำให้เกิดไตวายได้เช่นกัน มาฮวง เป็นสมุนไพรจีนใช้รักษาโรคหอบหืด
และลดน้ำหนัก มีรายงานทำให้ความดันโลหิตสูง และนิ่วในไต การใช้
สมุนไพรควรต้องระวังสารพิษที่ปนเปื้อน เช่น สารตะกั่ว สารหนู ปรอท
และแคดเมียม ซึ่งเป็นพิษต่อไต ควรหลีกเลี่ยงโสม ทุเรียน น้ำลูกยอ 

โดยเฉพาะถ้าผู้นั้นมีไตผิดปกติอยู่แล้ว เพราะจะทำให้ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดสูงมากจนเป็นอันตรายได้
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