โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) หมายถึง ภาวะที่มีการทาลายไตอย่างถาวร ซึ่งอาจ
ดาเนินไปสู่ CKD ระยะสุดท้าย (end-stage renal disease) the National Kidney Foundation’s
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-K/DOQI) ได้เสนอแนวทางการประเมินและจัดกลุ่ม
ผู้ป่วยตามความรุนแรงของ CKD ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยเด็กอายุมากกว่า 2 ปีและวัยรุ่น โดยมีเกณฑ์การวินิจฉัย
ในผู้ป่วยที่มขี ้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คือ
1. ไตถูกทาลายมานานไม่น้อยกว่า 3 เดือน หมายรวมทั้งทางกายภาพหรือการทาหน้าที่ของไต และอาจ
มีหรือไม่มี glomerular filtration rate (GFR) ลดลง ภาวะไตถูกทาลายนี้อาจตรวจพบโดยการตรวจ
เลือด ปัสสาวะ ภาพรังสี หรือการตรวจชิ้นเนื้อไตก็ได้
2. GFR < 60 มล./นาที/1.73 ตรม.พื้นที่ผิวกายมานานไม่น้อยกว่า 3 เดือน

การคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
กลุ่มเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ CKD ได้แก่ ประวัติโรคไตที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัว น้าหนักแรก
เกิด < 2500 กรัม หรือทารกเกิดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ประวัติ acute kidney injury จากทุก
สาเหตุ renal dysplasia หรือ hypoplasia ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะการอุดกั้นใน
ทางเดินปัสสาวะ ภาวะปัสสาวะไหลย้อนที่มกี ารติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้าหรือแผลเป็นที่เนื้อไต ประวัติกลุ่ม
อาการเนโฟรติก, ไตอักเสบเฉียบพลัน, ความดันเลือดสูง, hemolytic uremic syndrome และ HenochSchonlein purpura เบาหวาน และ systemic lupus erythematosus
ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ควรได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัย CKD ดังนี้
1. ประเมินค่า eGFR จากการตรวจ serum creatinine (SCr) โดยวิธี enzymatic
2. ตรวจหาโปรตีนจากตัวอย่างปัสสาวะถ่ายครั้งเดียว
2.1 ถ้าตรวจพบมีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะตั้งแต่ระดับ 1+ขึ้นไป โดยใช้ dipstick ควรได้รับการ
ตรวจยืนยันด้วยการตรวจ protein-to-creatinine ratio ภายใน 3 เดือน
2.2 ถ้าผลการตรวจ protein-to-creatinine ratio ผิดปกติ (> 0.5 มก./มก.ในเด็กอายุ 6 เดือน2 ปี หรือ > 0.2 มก./มก.ในเด็กอายุ > 2 ปี) จากการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ ต้อง
ประเมินและตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม

3. ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะด้วย dipstick ถ้าได้ผลบวกให้ทาการตรวจ microscopic
examination หากพบเม็ดเลือดแดง > 5/HPF ในปัสสาวะที่ได้รับการปั่น และไม่มีสาเหตุที่สามารถ
ทาให้เกิดผลบวกปลอม จากการตรวจ 3 ครั้ง ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ ถือได้ว่ามีภาวะไตผิดปกติ
4. การตรวจทางรังสีวิทยา เช่น plain KUB และ/หรือ ultrasonography of KUB ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ใน
ผู้ป่วยแต่ละราย
ข้อบ่งชี้ในการส่งปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยมี eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม.
2. ผู้ป่วยมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ protein-to-creatinine ratio > 0.5 มก./มก.ในเด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี
หรือ > 0.2 มก./มก.ในเด็กอายุ > 2 ปี
3. ผู้ป่วยมีภาวะความดันเลือดสูง
4. ผู้ป่วย CKD ทีม่ ีสาเหตุจากโรคทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ
การดูแลรักษาทั่วไป
การควบคุมภาวะความดันเลือดสูง
1. ผู้ป่วยเด็ก CKD ควรเริ่มได้รับการรักษาภาวะความดันเลือดสูง เมื่อมีระดับความดันเลือดสูงเกินกว่า
ระดับ 90 เปอร์เซ็นไทล์ในกลุ่มเพศ อายุและส่วนสูงเดียวกัน และแนะนาให้ควบคุมความดันเลือดให้
ต่ากว่าระดับ 90 เปอร์เซ็นไทล์ในกลุ่มเพศ อายุและส่วนสูงเดียวกัน
2. แนะนาให้ใช้ยาลดความดันเลือดชนิด angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) หรือ
angiotensin II receptor blockers (ARB) เป็นยารักษาความดันเลือดสูงตัวเลือกแรกในผู้ป่วยเด็ก
CKD กรณีไม่มีข้อห้าม
การลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ
1. ในกรณีที่ผลตรวจยืนยันพบ urine protein-to-creatinine ratio > 0.5-1 กรัม/กรัม หรือ 0.5-1
กรัม/วัน/1.73 ตร.ม. ในผู้ป่วยเด็ก CKD ควรพิจารณาให้ยาในกลุ่ม ACE-I หรือ ARB ถ้าไม่มีข้อห้าม
2. เป้าหมายการรักษา คือลดระดับ urine protein-to-creatinine ratio ให้น้อยที่สุดโดยที่ไม่มี
ผลข้างเคียงจากยา ACE-I และ ARB

การควบคุมระดับไขมันในเลือด
1. แนะนาให้ตรวจคัดกรอง fasting lipid profile ได้แก่ total cholesterol, LDL-C, HDL-C และ
triglyceride ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย CKD ที่มี eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม.
2. ผู้ป่วยเด็ก CKD ที่มีระดับ triglyceride สูง ควรได้รับคาแนะนาเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่
การควบคุมอาหารและการออกกาลังกาย
3. ผู้ป่วยเด็ก CKD ที่มรี ะดับ triglyceride สูงมาก เช่น > 1,000 มก./ดล. ควรตรวจหาสาเหตุ เช่น โรค
ทางพันธุกรรมต่างๆ
การประเมินภาวะโภชนาการ
1. ควรประเมินการเจริญเติบโตและสภาวะโภชนาการเป็นระยะอย่างสม่าเสมอสาหรับผู้ป่วยเด็ก CKD
ระยะที่ 2 – 5 และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไต ได้แก่ ความยาวหรือความสูง น้าหนัก ดัชนีมวล
กาย (body mass index) ตาม height-age สาหรับผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 3 เดือน ให้ประเมินเส้น
รอบศีรษะร่วมด้วย
2. หากตรวจพบความผิดปกติของการเจริญเติบโต แนะนาให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
การดูแลรักษาความผิดปกติของแคลเซียมและฟอสเฟต
1. ในผู้ป่วยเด็ก CKD ระยะที่ 3 แนะนาให้วัดระดับ serum calcium, phosphorus, alkaline
phosphatase (ALP) เพื่อเป็นระดับพื้นฐาน และควรได้รับการตรวจติดตามซ้าทุก 6 เดือน
2. ในผู้ป่วยเด็ก CKD ระยะที่ 3 อาจพิจารณาส่งตรวจ parathyroid hormone (PTH) และ ถ้า PTH สูง
กว่าค่าเป้าหมายตามระยะของ CKD ควรส่งตรวจระดับ 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] หาก
ผู้ป่วยมีผลการตรวจผิดปกติควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
3. ในผู้ป่วยเด็ก CKD ระยะที่ 3 ควรได้รับการดูแลให้ serum calcium และphosphorus อยู่ในเกณฑ์
ปกติตามอายุ
4. ในผู้ป่วยเด็ก CKD ที่มีระดับ serum phosphorus สูง ควรจากัดอาหารที่มีฟอสเฟตสูงและให้ยาลด
การดูดซึมฟอสเฟต (phosphate binder) รับประทานพร้อมอาหาร โดยเลือกให้ calcium-based
phosphate binder เป็นตัวแรก

การวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะโลหิตจาง
1. ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยเด็ก CKD วินิจฉัยโดยใช้เกณฑ์ตามอายุ
2. การตรวจติดตามระดับฮีโมโกลบินในผู้ป่วยเด็ก CKD ที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง ให้พิจารณาตามระยะของ
CKD ได้แก่ ระยะที่ 3 ตรวจทุก 1 ปี ระยะที่ 4 และ 5 ที่ยังไม่บาบัดทดแทนไต ตรวจทุก 6 เดือน
และระยะที่ 5 ที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต ตรวจทุก 3 เดือน
3. ในผู้ป่วยเด็ก CKD ที่มีภาวะโลหิตจางทุกรายควรได้รับการสืบค้นหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง
4. หากสงสัยภาวะโลหิตจางเกิดจากการขาดธาตุเหล็กแต่ไม่สามารถตรวจระดับ ferritin ในเลือด และ
transferrin saturation ได้ หรือหากตรวจพบ transferrin saturation  ร้อยละ 20 และระดับ
ferritin ในเลือด < 100 นาโนกรัม/มล. ควรให้การรักษาด้วยยาธาตุเหล็ก หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาพิจารณาส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ หรือส่งตรวจหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติม
5. ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางแต่ยังไม่ได้รับ erythropoietic stimulating agent (ESA) การตรวจ
ติดตามระดับฮีโมโกลบินให้พิจารณาตามระยะของ CKD ได้แก่ ระยะที่ 3-4 และ 5 ที่ยังไม่บาบัด
ทดแทนไต ตรวจทุก 3 เดือน และระยะที่ 5 ที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต ตรวจทุก 1 เดือน
6. ผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดฮอร์โมน erythropoietin พิจารณาให้ ESA โดยส่งต่อให้
ผู้เชี่ยวชาญ
การดูแลรักษาภาวะเลือดเป็นกรด
1. ผู้ป่วย CKD ระยะที่ 3 ควรตรวจวัดระดับไบคาร์บอเนตในเลือดอย่างน้อยทุก 6 เดือน
2. ผู้ป่วย CKD ควรได้รับการรักษาภาวะเลือดเป็นกรดด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือโซเดียมซิเตรท ให้
ระดับไบคาร์บอเนตในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติตามอายุ ได้แก่ > 20 มล./ลิตร ในอายุ < 2 ปี และ >
22 มล./ลิตร ในอายุ > 2 ปี
การให้วัคซีนป้องกันโรค
1. ผู้ป่วยเด็ก CKD ทุกคนควรได้รับวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยกาหนดให้เด็กไทยทุกคน
ต้องได้รับ ยกเว้นกรณีผู้ป่วยได้รับยากดภูมิต้านทาน ห้ามได้วัคซีนชนิดตัวเป็น
2. ผู้ป่วยเด็ก CKD ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนตับอักเสบบีมาก่อน ควรให้วัคซีนตับอักเสบบี 3 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนที่ 0, 1, 6)

3. วัคซีนอื่นๆ ที่แนะนาให้เสริมในผู้ป่วยเด็กไตเรื้อรังและผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ได้แก่ Influenza
(inactivate), Hemophilus influenza Type b (conjugate) ส่วน Varicella ห้ามให้ในผู้ป่วยปลูก
ถ่ายไต

