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ไตมีหน้าทีม่ากกว่าแค่กรองของเสีย
Kidney’s Function

• ช่วยในการขับถ่ายของเสีย

• ช่วยควบคุมสมดุลยน์ า้ในร่างกาย

• ช่วยควบคุมความดันโลหติ

• ช่วยควบคุมระดับของเกลือแร่ในร่างกาย

• ช่วยในการควบคุมสมดุลยก์รดด่าง

• ช่วยในการสร้างฮอรโ์มนทีม่กีระตุ้นการ
สร้างเมด็เลอืดแดง

• ช่วยในการสร้างวติามนิดี



อาการของคนทีเ่ป็นโรคไต(วาย)
ค าถาม ทีค่นทั่วไปไม่จ าเป็นตอ้งรู้!

• คนทั่วไปมักจะถามว่า อาการของโรคไตคอือะไร ซึง่บอกไดท้นัทวี่า ผู้ถามไม่ทราบว่าโรคไต
น้ันมหีลายชนิด แตผู้่ถามมักจะหมายถงึโรคไตวาย ซึง่เราอาจจะตอบว่า อาการของโรคไต
วายไดแ้ก่ความดนัสูง บวม ซดี ทานอาหารไม่ได ้หรือแม้แตปั่สสาวะเป็นฟอง

• แตค่ าตอบน้ัน ท าใหค้นประมาท เพราะกว่าจะมอีาการการท างานของไต กมั็กจะลดลงมาก

• ดงัน้ัน ค าตอบทีด่กีว่ากค็อื ควรไปตรวจสุขภาพไต คอืตรวจค่า creatinine เพราะถา้จะรอให้
มีอาการ กค็งจะสายเกนิไป

• ส่วนความเชือ่ทีว่่า คนทีเ่ป็นโรคไตตอ้งมอีาการปวดหลัง ความจริงแล้ว อาการปวดหลัง 
พบในโรคไตบางชนิดเทา่น้ัน เช่น การตดิเชือ้ทีไ่ต เนือ้งอกของไต โรคถุงน า้ในไต และน่ิว



EDEMA อาการบวม อาจไม่ไดเ้กิดจากโรคไต

• Local- disease of venous drainage ตัวอย่างเช่น คนทีม่เีส้นเลือดขอดทีข่า หรือคนทีม่ภีาวะ deep 
vein thrombosis

• Systemic- peripheral arterial vasodilatation in combination with water and sodium retention, 
usually occur in the lowest part of the body (feet) อาจพบในคนปกตทิีน่ั่งหรือยนือยู่เป็นเวลานาน 
แต่ถ้าเป็นมาก ต้องนึกถงึโรคหวัใจ ไต ปอด และตับ

• ในคนทีเ่ป็น hypothyroid  อาจจะดูเหมอืนบวม จากการสะสมของสาร mucopolysaccharide แต่จะ
กดไม่บุม๋

• คนทีม่ทีอ่น า้เหลืองอุดตัน เช่น โรคเทา้ช้าง หรือโรคมะเร็ง อาการบวมจะมลัีกษณะกดไม่บุม๋ และ
เป็นเฉพาะที่



• การตรวจสุขภาพทั่วไป เพือ่หาโรคทีม่ผีลกระทบต่อไต เช่น เบาหวาน ความดัน
สูง

• Cr (creatinine) – บ่งถงึการท างานของไต (GFR)  
• BUN (blood urea nitrogen) - บ่งถงึของเสียค้าง แต่อาจมค่ีาสูงกว่าปกตใินภาวะ
ขาดน า้ หรือการได้ยาบางชนิดเช่น steroid ไม่มคีวามจ าเป็นต้องตรวจถ้า Cr 
ปกติ

• Cystatin C - เชื่อถอืได้มากกว่า creatinine 
• GFR (glomerular filtration rate) - ค านวณจากค่า Cr
• UA (urine analysis)- การตรวจปัสสาวะ
• Urine microalbumin – ดูปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ หน่วยเป็น mg protein/mg 

creatinine
• Ultrasound KUB or CT scan –เพือ่ดูภาพของไต
• Renal biopsy - การเจาะเนือ้ไตไปตรวจพยาธิสภาพ

การตรวจสุขภาพไต



Chronic Kidney Disease (CKD)
โรคไตวายเรือ้รัง

• โรคไต ทีค่นหวาดกลัว คอื โรคไตวายเรือ้รัง เพราะเป็น
สาเหตุทีน่ าไปสุ่โรคไตวายขัน้สุดทา้ย น่ันคอืไม่เหลือการ
ท างานไตอยา่งเพยีงพอทีจ่ะยงัชพีไดแ้ละจะตอ้งใช้การล้างไต 
เพือ่ตอ่ชวีติตลอดไป หรือจนกว่าจะไดรั้บการปลูกไต

• ในคนทีม่ไีตวายเรือ้รัง ระยะแรกจะไม่มอีาการเลย เพราะ 
เนฟรอน หรือไตส่วนทีเ่หลอืจะสามารถท างานชดเชยให้

• อยากรู้ว่าตนเองมปัีญหาโรคไตหรือไม่ ควรตรวจวัดความดนั 
ตรวจปัสสาวะ และเจาะเลอืดส่งหาค่า creatinine

• ปัจจุบัน ประเทศไทยมปีระชากรทีป่่วยดว้ยโรคไตวายเรือ้รัง 
กว่า 8 ล้านคน



ภาวะไตวายดจูากค่า Creatinine
• คนทีม่กีารท างานของไตลดลง ค่า Cr จะสูงขึน้

• ระดับของ creatinine ในเลือด ถูกใช้ค านวณหาค่า glomerular filtration rate (GFR) ซึง่เป็นตัวบง่ชีถ้งึ
ระดับการท างานของไต ซึง่ค่าปกตคิอืมากกว่า 60

• ค่า GFR ได้จากการค านวณจากค่า Cr โดยใข้อายุเป็นตัวหาร ดังน้ัน พอเราอายุมากขึน้ ค่า GFR ทีไ่ด้
จากการค านวณนีจ้ะลดลง แต่ถ้าค่า GFR ถ้าค านวณได้มากกว่า 60 ไม่ต้องกังวลว่ามภีาวะไตวาย ถ้าไม่
แน่ใจ อาจตรวจค่า cystatin C

• คนเราสร้าง creatinine จาก creatinine phosphate ในกล้ามเนือ้ และ 99% จะถูกกรองออกทีไ่ต ดังน้ัน
ค่า Cr จะสูงขึน้ ในคนทีพ่ึง่ออกก าลังกล้ามเนือ้

• อย่างไรกต็าม Cr ยังบอกถงึปริมาณกล้ามเนือ้ คนทีม่กีล้ามเนือ้มาก จะมค่ีา Cr สุงกว่าคนทีม่กีล้ามเนือ้
น้อย ดังน้ัน ผู้ชาย จะมค่ีา Cr สูงกว่าผู้หญิง

• ดังน้ัน นักกล้ามอาจมค่ีา Cr สุงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย ท าใหเ้กดิความวิตกกังวลว่าตนเองจะเป็นโรคไต
วาย รวมถงึปัญหาในการซือ้ประกันสุขภาพ ซึง่ในกรณีดังกล่าว แนะน าใหต้รวจ Cystatin C



การวัด glomerular filtration rate (GFR)
• การวัด GFR ในปัจจุบันได้โดยการค านวณจากค่า creatinine (Cr)

• การค านวณ GFR มหีลายสูตร ตามโรงพยาบาลใช้สูตรทีใ่ช้ตัวแปร คอื อายุ และเพศมา
ค านวณ

186 x (Creat / 88.4)-1.154 x (Age)-0.203 x (0.742 if female)

• สูตรทีด่กีว่า คอื cockcroft-gault formula

• ค่าปกต ิคอื > 60 ml/min



ค าแนะน าส าหรับนักกล้าม

• เน่ืองจาก Cr เป็นการวัดปริมาณกล้ามเนือ้ ผู้ชาย จะมค่ีา Cr ทีสู่งกว่า ผู้หญิง โดยเฉพาะ
ผู้ชายที ่ตัวใหญ่ หรือนักกล้าม

• เน่ืองจาก แพทยส่์วนใหญ่ ไม่เข้าใจว่า นักกล้าม หรือคนทีอ่อกก าลังกายมาก ท าให้คนที่
ออกก าลังกายมาก ๆ ไปพบแพทยโ์รคไต และได้รับยา ทีไ่ม่มปีระโยชน ์และท าให้การ
ท างานของไตเลวลงจริง ๆ เช่น ยาลดไขมัน ยาลดกรดในกระเพาะ และยาขับปัสสาวะ

• งดการออกก าลังหนัก และ whey 1-2 วัน ก่อนไปเจาะเลือด ก่อนเจาะเลอืดดูค่า Cr ควร
ดืม่น า้มาก ๆ

• ตรวจค่า cystatin C หรือใช้ค่า cystatin C แทนค่า Cr ในการวัดการท างานของไต

• เน่ืองจาก นักกล้ามส่วนใหญ่ จะนิยม กนิอกไก่ จ านวนมาก ๆ จงึควรตรวจค่า uric acid 
ด้วยเสมอ ปัญหาไตวาย อาจเกดิจาก hyperuricemia ได้
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สัดส่วนของ BUN: Cr ช่วยในการวนิิจฉัยภาวะไตเสื่อม
การตรวจ BUN ไม่ค่อยมีประโยชน ์ถ้าระดับ Cr ปกติ

BUN: Cr > 10 BUN: Cr < 10

Hypercatabolic stage (eg. acute 

infection, high fever)

Anabolic stage (body builder)

Corticosteroids Anabolic steroid

High protein diet Low protein diet, malnutrition

Gastrointestinal bleeding Hypervolemia (eg. SIADH)

Heart failure Saline diuresis

Dehydration Chronic renal failure

Rhabdomyolysis or severe muscle 

injury



เวลาเหน็คนไข้มค่ีา Creatinine สูง ควรพจิารณาถามประวัต ิการ
ตรวจค่าไตในอดตี ก่อนทีจ่ะบอกคนไข้ว่าเป็นโรคไตวายเรือ้รัง

• Acute Renal Failure

• Chronic Renal Failure

• Acute on Top Chronic Renal Failure

• ในภาวะไตวายเฉียบพลัน คนไข้มักจะมาด้วย อาการและอาการแสดงของสาเหตุทีท่ าใหไ้ตวาย เช่น ตดิ
เชือ้ในกระแสโลหติ หวัใจวาย แต่ ในคนไข้ทีภ่าวะไตวายเฉียบพลัน เกดิจากยา อาจไม่ได้มอีาการอะไร

• มะเร็ง รวมทัง้ multiple myeloma ท าใหเ้กดิภาวะไตวายเฉียบพลันได้ จาก hyperuricemia, hypercalcemia

• ก่อนทีจ่ะบอกคนไข้ ว่าเป็นไตวายเรือ้รัง ควรดูประวัตค่ิา creatinine เดมิ

• แม้แต่คนไข้ทีม่ไีตวายเรือ้รัง ปัจจัยกระทบอืน่ ๆ กท็ าใหค่้าไตทรุดลงได้ (ขาดน า้ วัคซีน ยา) การซัก
ประวัต ิจะช่วยในการดูแลคนไข้



การชะลอไตเส่ือม earlier…the better
• ไตวายเรือ้รัง ระยะสาม คอืไตวายระยะแรก การบอกคนไข้ว่า เป็นไตวายระยะสาม เป็นการท าร้ายจติใจ
ผู้ป่วย

• ในคนทีม่โีรคไตวายเรือ้รังระยะแรก หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง (ซึง่ต้องอาศัยความร่วมมอืของผู้ป่วย
เป็นส าคัญ) กจ็ะสามารถชะลอความเสื่อมของไตลงได้

• แต่หากรอจนไตเสื่อมถงึขีดหน่ึง (Cr >3 หรือ ระยะ 4) จะส่งผลใหไ้ตส่วนทีเ่หลืออยู่ต้องท างานหนักมาก จะ
เสื่อมสภาพกลายเป็นโรคไตวายระยะสุดทา้ยในทีสุ่ด

• กลุ่มคนไข้ทีเ่ป็น ไข่ขาวร่ัวในปัสสาวะมาก เกนิ 3 กรัมต่อวัน แสดงถงึพยาธิสภาพของโกลเมอรูลัสทีรุ่นแรง
และมักจะมกีารด าเนินโรคไปสู่ไตวายขั้นสุดทา้ยในทีสุ่ด

Stage Description GFR (mL/min/1.73 m2)

1 Kidney damage with normal GFR > 90

2 Kidney damage with mild ↓ GFR 60 - 89

3 Moderate ↓ GFR 30 - 59

4 Severe ↓ GFR 15 - 29

5 Kidney failure < 15 (or dialysis)



อาการอันเกดิจากการท างานของไตลดลงมากกว่า 80%

• เกลือและน า้ค่ังในร่างกาย ท าใหเ้กดิความดัน
โลหติสูง หวัใจล้มเหลว หรือบวม

• มอีาการอันเกดิจากของเสียค่ังค้าง คอื เบือ่
อาหารคลื่นไส้ เวียนศีรษะ

• มอีาการอันเกดิจากภาวะเลือดเป็นกรดเรือ้รัง 
ได้แก่ กระดูกบาง หายใจหอบลึก

• มอีาการซดี เพราะไตไม่สามารถสร้างฮอรโ์มนที่
ช่วยในการสร้างเมด็เลือดแดง

• มีอาการอันเป็นผลจากการขาดวิตามนิด ีได้แก่ 
ตะคริว กระดูกบาง เจบ็ป่วยงา่ย รวมไปถงึมะเร็ง



สาเหตุของโรคไตวายเรือ้รัง ทีพ่บบอ่ย

• ความดันโลหติสูง

• สารพษิ รวมทัง้ยา รวมทัง้ยาด้าน anti-aging เช่น สมุนไพรทีม่พีษิโลหะหนัก

• กรดยูริคในเลอืดสูง

• เบาหวาน (แต่อาจมสีาเหตุจากยาลดน า้ตาล และยาอืน่ ๆ หลายชนิดทีแ่พทยส่ั์งให้คนไข้)

• การอักเสบของโกลเมอรูลัส (chronic glomerulonephritis)

• Multiple myeloma

• Polycystic kidney disease

• Cardiorenal syndrome (โรคหัวใจทีท่ าให้ท าให้การท างานของไตเลวลง แต่อาจเป็นเพราะ
ยาทีห่มอโรคหัวใจส่ังให้คนไข้มากกว่าเกดิจากตัวโรค)



ปัญหาของการรักษาโรคไตวาย ในประเทศไทย
• ประชาชนทั่วไป ไม่มีความรู้เร่ืองสุขภาพ และแพทย ์ไม่ได้ให้ความส าคัญของ หลักการดูแลสุขภาพองคร์วมเพือ่การป้องกันโรค
• ประชาชนทั่วไป ไม่เข้าใจว่า การตรวจค่าการท างานของไต มีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคนทีเ่ป็นโรคความดันโลหติสูง 

เบาหวาน 
• ไม่มีการตรวจระดับของกรดยูริคในเลือด และไม่ยอมรับว่า ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง อาจน าไปสู่โรคความดันโลหติสูง และ

ภาวะไตวาย
• เมื่อเกิดภาวะไตวาย แพทยไ์ม่ได้พยายามหาสาเหตุ 
• อายุรแพทยโ์รคไต ส่วนใหญ่ยังเชือ่ว่า โรคไตวาย เมื่อเป็นแล้ว รักษาไม่ได้ ต้องลงท้ายด้วยการล้างไตเทา่น้ัน
• ส่ังให้ผู้ป่วยไตวายระยะแรก จ ากัดน ้า ทัง้ ๆ ทีก่ารดืม่น ้า ช่วยเพิม่การก าจัดสารพษิออกจากไต นอกจากน้ัน ยังมีการส่ังยาขับ

ปัสสาวะให้ผู้ป่วยไตวายทุกราย ส่งผลให้ คนไข้ไตวายขาดน ้า กรดยูริคในเลือดสูงขึน้ และการท างานของไตลดลง
• ไม่ได้แนะน าการใช้ โซดามินท์ ทัง้ ๆ ทีม่ีงานวจิัยแล้วว่า โซดามินท์ ชะลอไตเส่ือม
• ค าแนะน าอาหารโรคไต ไม่ถูกต้อง ตามหลักวทิยาศาสตร ์เพราะไม่เข้าใจค าว่า อาหารกรด ท าให้ไตท างานหนัก และเส่ือมเร็ว 

และอาหารด่างเช่นผักผลไม้ช่วยชะลอไตเส่ือม
• แพทยส่ั์งยาจ านวนมาก โดยไม่ได้ค านึงถงึผลข้างเคยีงอันน าไปสู่ภาวะไตวาย และเมื่อภาวะไตวายเกิดขึน้ ก็ไม่ได้คดิทีจ่ะหยุด

หรือเปล่ียนยา
• อายุรแพทยโ์รคไต ท ารายได้ดกีว่า ถ้าผู้ป่วยถูกล้างไต



ยาคือปัจจัยส าคัญของภาวะไตวาย หรือท าใหค้นทีไ่ตวายอยู่แล้ว มีการ
ท างานของไตทีเ่ลวลง รวมทัง้ยาดา้น anti-aging และยาสมุนไพร

• Sulfonylurea โดยเฉพาะอย่างยิง่ Glipizide จากประสบการณพ์บว่า คนไข้เบาหวานทุกคนทีม่ภีาวะ
ไตวาย มีประวัตไิด้รับยากลุ่ม sulfonylurea เกอืบทุกคน

• Proton Pump Inhibitor
• Paracetamol และ NSAIDs
• Statin
• Diuretic
• Hydrocortisone และ pregnenolone ท าใหค้วามดันขึน้สูงได้
• Thyroid hormone อาจท าใหเ้กดิ Atrial fibrillation
• สมุนไพร อาจมพีษิโลหะหนัก
• เวลาใหย้าใด ๆ กับผู้ป่วย ควรตรวจสอบการท างานของตับ และไต เป็นระยะ ถ้าไม่แน่ใจ ลองหยุด
ยาสองสัปดาห ์และตรวจซ า้ ควรใหโ้อกาสผู้ป่วย ถ้าเมือ่ไร ทีพ่บว่าคนไข้มกีารท างานของไตเลวลง 
ต้องตรวจสอบประวัตยิาเสมอ



ยา คือสาเหตุส าคญัของโรคไตวายทีห่มออาจไม่ทราบ
• หยุดยาลดกรดกลุ่ม proton pump inhibitors หรือเปลี่ยนเป็น famotidine

• หา้มใช้ยาลดน า้ตาลกลุ่ม sulfonylurea และ SGLT2 inhibitor และควรมีการลดขนาดยาเบาหวาน
ชนิดกนิอย่างอืน่ ควรแนะน าเร่ืองการฉีดอนิสุลิน

• ในคนไข้ทีไ่ตวายไม่มาก สามารถใช้ยาลดความดันในกลุ่ม ARB ได้ แต่ควรระมัดระวังการใช้ยาลด
ความดันทีม่ากเกนิไป คุมความดันตัวบนใหอ้ยู่ในระดับ 130-160 mmHg

• หยุดยาลดไขมัน หากไม่มข้ีอบง่ชีท้ีชั่ดเจน

• เปลี่ยนยาลดไขมัน statin เป็น Atorvastatin วันเว้นวัน หรือ rosuvastatin สัปดาหล์ะสองคร้ัง

• พยายามไม่ใช้ยาลดไข้แก้ปวดทุกชนิดถ้าไม่จ าเป็น รวมทัง้  paracetamol

• หยุดยาขับปัสสาวะหากไม่มภีาวะน า้เกนิ เพราะท าใหเ้กดิ ภาวะ dehydration และ 
HYPERURICEMIA



New ACC/AHA High Blood Pressure Guidelines Lower Definition of 
Hypertension Nov 13, 2017 

• Normal:

• Less than 120/80 mm Hg.

• Elevated: 

• Systolic between 120-129 and diastolic less than 80.

• Stage 1:

• Systolic between 130-139 or diastolic between 80-89.

• Stage 2:

• Systolic at least 140 or diastolic at least 90 mm Hg. 

• Hypertensive crisis: 

• Systolic over 180 and/or diastolic over 120. 

• However, only prescribing medication for Stage I hypertension if a patient has already 
had a cardiovascular event such as a heart attack or stroke, or is at high risk of heart 
attack or stroke based on age, the presence of diabetes mellitus, chronic kidney 
disease or atherosclerotic risk.



ท าไมเราต้องรักษาความดันโลหติสูง

• ความดันโลหติสูงท าให้เกดิอันตรายแก่หลอดเลอืด ส่งผลให้หลอดเลอืด
เสือ่มสภาพ 

• หลอดเลือดหวัใจ 
• หลอดเลือดสมอง
• หลอดเลือดไต
• หลอดเลือดตา

• ไม่มใีครอยากใช้ชวีติบัน้ปลายเข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล แต่ถงึกระน้ันยังมคีน
ชอบกล่าวว่า “ไม่อยากทานยาลดความดันเพราะถ้าทานกต็้องทานไปตลอดชวีิต”
ซึง่เป็นความเชือ่ทีเ่ขลา และไม่มเีหตุผล



เมือ่พบว่ามคีวามดันโลหติสูงคร้ังแรก ใหน่ั้งพกั 15 นาท ีแล้ววัดซ า้
หากความดันยังสูงต่อเน่ือง ควรมองหาถงึสาเหตุกอ่นทีจ่ะส่ังยาลดความดัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีอ่ายุน้อย

• โรคไตบางชนิด
• ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
• ยาแก้ปวด ยาคุมก าเนิด ยาสเตยีรอยด์
• Pregnenolone Hydrocortisone
• Thyroid hormone
• โรคของต่อมธัยรอยด์ และ พาราธัยรอยด์
• โรคหยุดหายใจขณะหลับ
• การอดนอน
• ความเครียด
• กรรมพนัธุ์



ความเชือ่ทีผ่ิดเกีย่วกับความดนัโลหติสูง

• ถ้าเร่ิมทานยาลดความดัน จะต้องทานยาลดความดันตลอดไป
• ไม่ทราบว่าการออกก าลังกาย การลดน า้หนักตัว และการลดความเครียด ช่วยในการลดความ
ดันได้

• ไม่หยุดบุหร่ี
• ไม่เปลีย่นพฤตกิรรม แต่คดิว่าอาหารเสริมช่วยลดความดันได้ดกีว่ายา
• จะทานยาอะไรกไ็ด้ผลเหมอืนกัน ซือ้ยาลดความดันทีร้่านกไ็ด้
• ไม่จ าเป็นต้องวัดความดันทีบ้่าน มาวัดทีโ่รงพยาบาลกพ็อ
• ไม่เคยตรวจหาปัจจัยเสีย่งอันเป็นต้นเหตุของการเสือ่มสภาพของหลอดเลอืดต่อเน่ือง อัน
ได้แก่ โรคเบาหวาน กรดยูริคในเลอืดสูง และไขมันในเลอืดสูง

• ไม่เคยตรวจหาภาวะแทรกซ้อน เช่น ไตวาย



การรักษาความดนัโลหติสูง
• หยุดยาทีอ่าจเป็นสาเหตุ เช่น ยาแก้ปวด ยาคุมก าเนิด

• ควบคุมปัจจยัอืน่ ๆ ทีอ่าจเป็นสาเหตุของหลอดเลอืดเสือ่มสภาพ ไดแ้ก่ เบาหวาน ไขมันใน
เลอืดสูง การสูบบุหร่ี และกรดยริูคในเลอืดสูง

• ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนเป็นระยะ อันไดแ้ก่ การท างานของไต และสภาพของหลอดเลือด

• ทานอาหารอยา่งถกูหลักของเวชศาสตรช์ะลอวัย โดยเฉพาะอาหารทีม่โีปแตสเซยีมสูง เช่น
กล้วย ฝร่ัง และ มัน และอาหารแมกนีเซยีมสูง เช่นธัญพชื ผักทีป่ลูกจากดนิ

• วัดความดนัทีบ่้านเป็นระยะ

• เลอืกรับประทานยาทีช่่วยลดภาวะแทรกซ้อนไดจ้ริง

• ลดความเครียด ออกก าลัง ลดน า้หนักตวั

• กนิ chelated magnesium เสริม 



More salts needs more potassium
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Potassium depletion exacerbates essential hypertension
Ann.Intern.Med. Jul 15; 1991 115(2):77–83. 1991

• The role of sodium-chloride cotransporter in 
potassium balance provides insight into the 
development of salt-sensitive hypertension on a low-
K diet, 

• High potassium induce natriuresis

• The role of sodium-chloride cotransporter in 
potassium balance provides insight into the 
development of salt-sensitive hypertension on a low-
K diet, 

• The blood pressure of people with hypertension is 
lowered when they are given K+ supplements. 
However, their blood pressure increases when placed 
on a low K+ diet and can be worsened by increased 
renal Na+ reabsorption
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Effects of Magnesium Supplementation on Blood Pressure
Hypertension. 2016;68:324–333

• The meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials of Mg 
supplementation on normotensive and hypertensive adults published up to February 1, 
2016; 34 trials involving 2028 participants were eligible. 

• Mg supplementation at a median dose of 368 mg/d for a median duration of 3 months 
significantly reduced systolic BP by 2.00 mm Hg (95% confidence interval, 0.43–3.58) 
and diastolic BP by 1.78 mm Hg (95% confidence interval, 0.73–2.82); these 
reductions were accompanied by 0.05 mmol/L (95% confidence interval, 0.03, 0.07) 
elevation of serum Mg compared with placebo. 

• Mg supplementation with a dose of 300 mg/d or duration of 1 month is sufficient to 
elevate serum Mg and reduce BP.
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Magnesium Supplementation

• Choose food high in magnesium such as grains.

• Chelated magnesium is the best source of magnesium supplements others 
than food.

• Magnesium salt can cause diarrhea and not recommended.

• Hypermagnesemia is found only in people with very impaired renal function.
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ไม่จ าเป็นต้องใหย้าลดความดัน ในคนทีค่วามดันสูงไม่มาก จากประสบการณพ์บว่า การใช้ chelated magnesium 
ช่วยลดความดันได้ดใีนคนไข้กลุ่มนี้
For low-risk patients with mild hypertension, starting 
antihypertensive drug treatment might not reduce mortality
JAMA Intern Med  Oct 29, 2018

• The American College of Cardiology and American Heart Association currently 
recommend that all patients with systolic blood pressure at or above 140 mm Hg or 
diastolic BP at or above 90 mm Hg receive antihypertensive therapy.

• Using U.K. electronic medical records, researchers matched 19,000 adults with mild 
hypertension (140/90-159/99 mm Hg) and low cardiovascular risk who received 
antihypertensive medication to another 19,000 who weren't treated. During a median 6 
years' follow-up, rates of mortality and cardiovascular disease were similar between 
the groups. 

• Antihypertensive treatment was, however, associated with higher risk for hypotension, 
syncope, electrolyte abnormalities, and acute kidney injury.
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Blood pressure during the day
ความดันในแต่ละช่วงเวลาจะไม่เท่ากัน และไม่เหมอืนกันในแต่ละบุคคล

การวัดความดันเองทีบ้่าน ควรวัดทัง้เช้า และ บ่าย
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Self-monitoring with self-titration of antihypertensive drugs is 
more successful than usual care
JAMA. 2014;312(8):799-808

• U.K. researchers randomized roughly 500 patients 
with an office blood pressure of at least 130/80 mm 
Hg and at least one other cardiovascular risk factor to 
either usual care or self-management. Self-
management patients monitored their blood pressure 
at home, and when a certain number of readings were 
higher than 120/75 mm Hg, they sent a form to their 
physician to request a medication change.

• At 12 months, mean systolic blood pressure was 9.2 
mm Hg lower in the self-management group than in 
the usual-care group.
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ไม่แนะน าให้ใช้ยาขับปัสสาวะในคนทุกคนทีม่คีวามดันโลหติสูง เพราะยาขับปัสสาวะจะมี
ประโยชนใ์นคนทีช่อบกนิเดม็เท่าน้ัน
ในคนทั่วไป การกนิยาขับปัสสาวะ ก่อให้เกดิผลข้างเคยีงทีม่อัีนตราย จงึไม่ควรกนิ
ต่อเน่ือง ใช้ในคนทีม่ภีาวะน า้และเกลอืเกนิในร่างกาย (volume overload) เท่าน้ัน

• Diuretic Side Effects:
• Hyponatremia

• Hypokalemia

• Hypernatremia

• Hypocalcemia

• Hypomagnesemia

• Hyperuricemia

• Renal Failure
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Anti-hypertensive Drugs
(Multiple Drugs, Different Timing)

• Group 1

• ACE-Inhbitor (enalapril, perindopril) or angiotensin receptor blocker (ARB) 

• Group 2

• Calcium antagonist (Norvasc, Madiplot, Zanidip) 

• Group 3

• Beta-blocker (Concor, Nebilet, Carvediol)

• Group 4

• Alpha blocker (Cardura, Minipress)

• Group 5

• Vasodilator (minoxidil, hydralazine)

• Group 6

• Imidazoline-1 receptor agonist (Hyperdix)
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Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) and 
angiotensin receptor blockers (ARB) are
the best antihypertensive agents to reduce proteinuria and 
prevent CKD progression
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Renin-Angiotensin-Aldosterone System

A fall in blood pressure or during the state of low cardiac 
output, the kidneys release renin into bloodstream. 

Renin will converts angiotensinogen into angiotensin I 
which in turn is converted to angiotensin II by 
angiotensin converting enzyme in the capillaries of the 
lungs.

Angiotensin II cause vasoconstriction resulting in 
increased blood pressure and cardiac overload

Angiotensin II increase aldosterone levels from the 
adrenal cortex and increase salt and fluid retention, 
worsening heart failure
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Angiotension Converting Enzyme Inhibitors
(enalapril, perindopril, ramipril, lisinopril)

• เป็นยาทีอ่อกฤทธิล์ดความดันไม่ด ีแต่สามารถลด proteinuria และ ชะลอไตเสื่อมระยะแรกได้ 
เน่ืองจาก อาจท าใหเ้กดิ hyperkalemia จงึต้องระวังในคนไข้ ไตวายระยะสุดทา้ย แต่ไม่ใช่คนไข้ไตวาย
ทุกคนจะมปัีญหา ดังน้ัน การทีแ่พทยห์ลายทา่นต่อต้านการใช้ยากลุ่มนี ้จงึเป็นการปฏเิสธโอกาสคนไข้ 
ในการชะลอไตเสื่อม ผลช้างเคยีงทีพ่บบอ่ย คอือาการไอแหง้ ๆ

• Weak potency

• Reduce proteinuria

• May cause hyperkalemia

• May cause dry cough

• Delay progression of early stage CKD (stage 2-3)

• Improve cardiac function in heart failure

• Do not use in combination with ARBs

• Long term use (over 5 years) may slightly increase the incidence of lung cancer.

• Combination with calcium antagonists will enhance anti-hypertensive effects and create 
less side-effects of both drugs.
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Angiotensin Receptor Blockers 
(losartan, valsartan, olmesartan)

• ออกฤทธิล์ดความดันไม่ด ีสามารถลด proteinuria และ ชะลอไตเสื่อมระยะแรกได้ เน่ืองจาก อาจท าให้
เกิด hyperkalemia จงึต้องระวังในคนไข้ ไตวายระยะสุดทา้ย แต่ไม่ใช่คนไข้ไตวายทุกคนจะมปัีญหา 
ดังน้ัน การทีแ่พทยห์ลายทา่นต่อต้านการใช้ยากลุ่มนี ้จงึเป็นการปฏเิสธโอกาสคนไข้ ในการชะลอไต
เสื่อม เป็นยาทีแ่ทบจะไม่มผีลข้างเคยีง แต่ต้องระวังในคนไข้ไตวายระยะ 4 ว่า อาจท าใหก้ารท างานของ
ไตลดลง

• Higher potency than ACEI

• Potency: Olmesartan > valsartan > losartan (high potency = higher side effects)

• Reduce proteinuria

• May cause hyperkalemia

• Delay progression of early stage CKD (stage 2-3)

• Should not be us in CKD stage 4 may cause slightly elevation of creatinine levels.

• Improve cardiac function in heart failure

• Do not use in combination with ACEIs

• Combination with calcium antagonist will enhance anti-hypertensive effects and create less 
side-effects of both drugs.
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Calcium Channel Blockers (CCBs)

• Two types of calcium channel blockers

• Won’t slow heart rate, can cause edema and palpitation at higher dosage ลดความดันได้ด ีแต่ใน
ขนาดสูง อาจท าใหใ้จส่ัน ขาบวม ควรใช้ร่วมกับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB

• Amlodipine (Norvasc, Amlopine)
• Manidipine (Madiplot)
• Lercarnidipine (Zanidip)
• Felodipine (Plendil)
• Nifedipine (Adalat CR)

• Slower Heat Rate, can compromise cardiac function ท าใหห้วัใจเต้นช้า ต้องระวังถ้าใช้ร่วมกับยา
ลดความดันกลุ่ม beta blocker

• Verapamil (Isoptin)
• Diltiazem (Herbessor)
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Beta Blockers
ลดความดนัดว้ยการท าใหห้วัใจเตน้ชา้ลง

• Non-selective ใช้แก้ใจส่ัน ไม่มปีระโยชนใ์นการลดความดนั
• Propranolol (Inderal, Betalol) is used for palpitation, hyperthyroid, and portal 

hypertension not suitable for blood pressure control
• Selective with vasoconstriction effect ฤทธิล์ดความดนัไม่ดมีาก ช่วยลดความดนัได้
ในคนทีม่หีวัใจเตน้เร็ว ตอ้งระวังในคนโรคหอบหดื 

• Atenolol (Tenormin, Prenolol)
• Bisoprolol (Concor 2.5 – 5 mg OD)

• Selective with vasodilatation effect
• Nevibolol (Nebilet 2.5 mg OD) ฤทธิล์ดความดนัแรง ใหก้นิเพยีงคร่ึงเมด็ อาจมี
ผลดตีอ่ภาวะ ED

• Carvediol (Dilatrend 6.25 mg bid) กนิวันละสองคร้ัง ปลอดภยัในคนโรคหวัใจ
เหมาะในควบคุม ventricular rate ในคนไข้ atrial fibrillation
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Beta Blockers Side-Effects

• Reduce heart rate  (used for angina, palpitation)

• Aggravate heart failure (choose nevibilol or carvediol instead)

• Vasoconstriction (choose nevibilol or carvediol)

• Increase blood sugar

• Bronchospasm

• Weight gain and diabetes

• Weakness and fatigue
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หลักการใช้ beta blocker
• ใช้เป็นยา ควบคุม ventricular rate ในคนไข้ทีเ่ป็น atrial fibrillation เพราะคนทีม่ภีาวะ AF 
ไม่ควรมหีัวใจทีเ่ต้นเร็วกว่า 80/min เพราะจะท าให้เกดิ low cardiac output ตัวทีนิ่ยมใช้ 
คอื Carvediol 6.25 mg bid เพราะไม่ลดความดันมากนัก

• ฤทธิล์ดความดันอ่อน (ยกเว้น Nebilet ซึง่ออกฤทธิแ์รง)  จงึใช้เป็นยาชนิดที ่สอง หรือ
สาม ไม่ค่อยใช้เป็นยาชนิดแรก ยกเว้น คนไข้ทีค่วามดันสูงจากความวติกกังวล และมหีัว
ใจเต้นเร็วร่วมด้วย

• เหมาะกับคนไข้ที ่มปัีญหาโรคหัวใจขาดเลอืด เพราะท าให้หัวใจเต้นช้า จะได้ท างานหนัก
น้อยลง

• ต้องระวังในคนทีม่ภีาวะหัวใจวาย หรือหอบหดื



Vasodilators

• Hydralazine ควรใช้ร่วมกัน Isosorbide mononitrate เพราะจะช่วยลดความดันได้ดกีว่า และมี
ประโยชนม์ากในคนทีม่ ีหัวใจวาย หรือน า้ท่วมปอด

• Short acting, 
• 25 mg 2-3 times daily
• Can cause reflex tachycardia and salt retention, should be used in combination with 

isosorbide dinitrate
• Benefits in patients who have low cardiac output

• Minoxidil ออกฤทธิฺแ์รง ควรกนิก่อนนอน เหมาะในคนไข้ทีม่ปัีญหา หัวล้าน
• 2 or 5 mg before bedtime
• High dose can cause reflex tachycardia
• Hirsutism is a common side effect, but benefits men and women with hair loss.
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Alpha 1 Adrenergic Receptor Blockers
Prazosin (minipress), Doxazocin (Cardura)

• ให้กนิก่อนนอน ในคนทีม่ตี่อมลูกหมากโต ช่วยให้ปัสสาวะก่อนนอนลดลง และยังมฤีทธิล์ด
ความดันโลหติ

• เน่ืองจากฤทธิล์ดความดันอ่อนมาก ไม่เลอืกใช้เป็นยาตัวแรก

• One tablet before bedtime

• Blocking alpha-1 adrenergic receptors, which control constriction of both the prostate and 
urethra.

• Although not a first drug of choice for hypertension, it help people who present with both 
hypertension and BPH problems.

• Both can be used to treat nightmares related to post-traumatic stress disorders.
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Rilmenidine (Hyperdix)

• เป็นยาลดความดันทีอ่อกฤทธิแ์รง ควรกนิก่อนนอน ร่วมกับยาลดความดันกลุ่ม alpha 
adrenergic blocker (prazocin, doxazocin) เพือ่ลดผลข้างเคยีง ผลข้างเคยีงส าคัญคอื 
orthostatic hypotension ซึง่ท าให้ยาตัวนี ้ไม่ค่อยได้รับความนิยม

• Imidazoline-1 receptor agonist. Decrease sympathetic outflow that help decrease 
vasoconstriction.

• Dosage is 1 mg per day

• Since rilmenidine can act as a weak alpha adrenergic receptor agonist, it can cause side 
effects such as dry mouth, dizziness, constipation, depression, fatigue, impotence and loss 
of libido, urinary retention or incontinence, slight orthostatic hypotension.

• Side effects are rare if the dosage is kept at 1 mg per day and used with an alpha 1 
blocker.
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การเลือกยาลดความดัน โดยเพิม่ยาแตล่ะกลุ่มตามระดบัความดนั

• เลอืก ARB เช่น losartan หรือ olmesartan ก่อนเสมอ ยกเว้นคนไข้มข้ีอห้ามเช่น ค่าไตสูง
มาก หรือมค่ีาโปแตสเซยีมในเลอืดสูง

• ถ้าคุมไม่ได้ เพิม่ยา calcium antagonist เช่น amlodipine หรือ manidipine ในขนาดต ่า 
เพราะขนาดสูง อาจท าให้เกดิภาวะบวม หรือใจส่ัน

• ถ้าคุมไม่ได้ เพิม่ยา beta blocker
• คนทีม่ ีatrial fibrillation ควรให้ beta blocker
• ในคนทีม่ปัีญหา ปัสสาวะบ่อยกลางคนื เพิม่ prazocin
• ในคนทีม่ปัีญหา หัวใจล้มเหลว ใช้ Isosorbide dinitrate ร่วมกับ hydralazine วันละสองคร้ัง
• ในคนทีห่ัวล้าน อาจให้ minoxidil ก่อนนอน
• มปัีญหา ED เลอืก Nebilet



หลักการส่ังยาลดความดนั

• ตอ้งรู้ว่า ยาแตล่ะชนิดอยูใ่นกลุ่มไหน และมผีลข้างเคยีงอยา่งไร
• เลอืกยาทีคุ่้นเคย ไม่ควรส่ังยาตวัใหม่ ๆ เพือ่เอาใจบริษัทยา
• ไม่ควรส่ังยากลุ่มเดยีวกัน หลายชนิด เพราะเพิม่ผลข้างเคยีง
• เร่ิมยาทลีะชนิด ถา้กนิยาเพยีงหน่ึงชนิด ควรกนิยาพร้อมอาหารเยน็ หรือก่อนนอน พบว่า อาจ
ช่วยใหห้ลับดขีึน้ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนไดด้ี

• ถา้กนิยามากกว่า หน่ึงชนิด ใหแ้บ่งการกนิเป็นสองคร้ังตอ่วัน
• การใช้ยาสองชนิดขนาดต ่า จะช่วยลดโอกาสเกดิผลข้างเคยีงไดด้กีว่า ยาลดความดนัชนิดเดยีว
ในขนาดสูง ๆ 

• อนุญาต ใหค้นไข้ วัดความดนัเองทีบ่้าน และปรับยาเองได้
• รับฟัง และสอบถามถงึการเกดิผลข้างเคยีง เพือ่จะไดป้รับยาไดถ้กูตอ้ง
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ตวัอย่าง สูตรการปรับยาลดความดนั 
(ใช้ยาหลายกลุ่ม แบ่งเวลาให ้และเลือกยาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแตล่ะคน)

1. Losartan 50 mg ก่อนนอน

2. Losartan 50 mg ก่อนนอน Amlodipine 5 mg เช้า

3. Losartan 50 mg + amlodipine 5 mg เช้า ตอนบ่ายใช้ Concor 2.5 mg หรือ Nebilet 2.5 mg

4. Losartan 50 mg + amlodipine 5 mg เช้า + carvediol 6.25 mg เช้า เยน็

5. Isoptin 240 mg เช้า Losartan 50 mg บ่าย

6. Losartan 50 mg + amlodipine 5 mg เช้า ตอนบ่ายใช้ Concor 2.5 mg หรือ Nebilet 2.5 mg
ก่อนนอนเพิม่ prazocin ในคนทีม่ปัีญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคนื

7. Losartan 50 mg + amlodipine 5 mg เช้า + Hydralazine และ Ismo เช้า บ่าย ในคนทีก่าร
ท างานของหัวใจไม่ค่อยดี



Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk
The Hygia Chronotherapy Trial

Eur Heart J. 2019 Oct 22. pii: ehz754

• In this multicentre, controlled, prospective endpoint trial, 19,084 hypertensive 
patients (10 614 men/8470 women, 60.5 ± 13.7 years of age) were assigned (1:1) to 
ingest the entire daily dose of ≥1 hypertension medications at bedtime (n = 9552) or 
all of them upon awakening (n = 9532). 

• During the 6.3-year median patient follow-up, 1752 participants experienced the 
primary CVD outcome (CVD death, myocardial infarction, coronary 
revascularization, heart failure, or stroke).

• Routine ingestion by hypertensive patients of ≥1 prescribed BP-lowering 
medications at bedtime, as opposed to upon waking, results in improved ABP 
control (significantly enhanced decrease in asleep BP and increased sleep-time 
relative BP decline, i.e. BP dipping) and, most importantly, markedly diminished 
occurrence of major CVD events.
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ภาวะกรดยูริคสูง 
Hyperuricemia

www.heatantiaging.com

• ระดับของกรดยูริคทสูีงบง่ถงึอนุมูลอสิระทีสู่ง และมักพบร่วมกับโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)
• ผู้ชาย มโีอกาสเกดิภาวะกรดยูริคสูงในเลือดมากกว่าผู้หญิง
• ระดับของกรดยูริคใน ผู้หญิง คอื 2.4 – 6.0 mg/dL และในผู้ชาย คอื 3.4 – 7.0 mg/dL
• ระดับของกรดยูริคทีสู่งอาจน าไปสู่โรคเกาท์ หรือน่ิวในไต ความดันโลหติสูง และไตวาย
• แพทยท์ุกคนถูกสอนมาว่า ถ้าไม่ได้เป็นเกาท์ ไม่ต้องตรวจระดับของกรดยูริค และถ้าพบว่ามภีาวะกรดยูริค
สูง แต่ถ้าไม่มอีาการเกาทก์ไ็ม่จ าเป็นต้องรักษา

• ความเชื่อทีไ่ม่ถูกต้องนี ้ส่งผลใหค้นไข้จ านวนมาก กลายเป็นโรคไตวายเรือ้รัง และต้องถูกล้างไตในทีสุ่ด



Uric Acid Homeostasis

• กรดยูริคในร่างกาย คร่ึงหน่ีงได้มาจากอาหาร และอีกคร่ึงหน่ึงร่างกาย
สามารถสร้างได้เอง ดังน้ัน ค าแนะน าด้านโภชนาการทีใ่หล้ดอาหารทีม่ ี
purine สูงจงึไม่ได้ผลในการลดกรดยูริค

• ไก่ เป็น เป็นอาหารทีม่ ีuric สูง แต่ถ้าเรากิน เนือ้สัตวร์วมทัง้ปลาจ านวนมาก 
ๆ ก็ท าใหเ้ราได้ purine มากเช่น กัน เพราะ purine เป็นองคป์ระกอบของ 
DNA จะกินอะไร (ยกเว้นแป้งและไขม้น) ก็ต้องได้ DNA ทัง้สิน้

• การกินน า้ตาลฟรุคโตสจ านวนมาก ทีอ่ยู่ในน า้อัดลม ท าใหร่้างกายสร้างกรด
ยูริคมากขึน้ ไม่ใช่ว่าจะหา้มคนไข้กินผลไม้ แต่ไม่ควรป่ันน า้ผลไม้กิน

• xanthine oxidase ซึง่ใช้ในการสร้างกรดยูริค เป็น anti-oxidant enzyme ดังน้ัน 
ถ้าร่างกายมอีนุมูลอิสระสูง การสร้างยูริคก็จะมากขึน้ hyperuricemia จงึเป็น
หน่ึงใน parameter ของ metabolic syndrome เพราะคนเหล่านีก้ินมาก อนุมูล
อิสระสูง ค าแนะน าด้านอาหารในคนไข้เหล่านี ้คือ caloric restriction และ 
intermittent fasting

• การกินผัก ร่วมทัง้ยอดผัก และผักใบเขยีว ไม่ได้ท าใหก้รดยูริคในเลือดสูงขึน้ 
ถ้าไม่กินมาก เช่น ไม่ควรป่ันกิน หรือซือ้ผักผลไม้รวมทีข่ายในรูปผลส าเร็จรูป
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สาเหตุของภาวะกรดยูริคในเลอืดสูง

• พนัธุกรรม

• อาหารเนือ้สัตว์ โดยฉพาะอย่างยิง่ เป็ดไก่

• เหล้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เบยีร์

• น า้อัดลม และน า้ตาลฟรุคโตสในน า้อัดลม รวมทัง้น า้ผลไม้ป่ัน

• กลุ่มโรคเมตาบอลิค (metabolic syndrome)

• ยา ทีพ่บบ่อยคือ ยาขับปัสสาวะ ยาวัณโรค salicylate niacin

• มะเร็ง (ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง การรักษากรดยูริคสูงในคนไข้ มะเร็ง จะช่วย
ป้องกัน และรักษาไตวาย ทีอ่าจเกิดขึน้ในคนไข้ multiple myeloma และคนไข้
มะเร็งทีไ่ด้เคมบี าบัด เป็นเร่ืองน่ากังวลมาก ทีห่มอมะเร็งในปัจจุบัจ ไม่ยอมตรวจ
ค่ากรดยูริค และเชือ่ว่า การรักษาภาวะกรดยูริคในเลือดสูงน้ันไม่มคีวามจ าเป็น 
ส่งผลใหค้นไข้โรคมะเร็ง ต้องถูกล้างไต ก่อนทีจ่ะเสียชวีติจากมะเร็งและเคมบี าบัด

• พษิตะก่ัว

• โรคไตวายระยะสุดทา้ย (ในขณะทีก่รดยูริคสูงอาจเป็นสาเหตุทีท่ าให้การท างาน
ของไตเลวลง แต่ในคนไข้ไตวายระยะสุดทา้ย ก็อาจจะมภีาวะกรดยูริคสูงจากการ
ขับออกได้น้อย แต่มักจะไม่สูงมาก ถ้าไม่มปัีจจัยอื่น ๆร่วมด้วย)
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Consequences of 
Hyperuricemia

• Gout
• Kidney Stone
• Endothelial dysfunction and cardiovascular disease
• Hypertension (กรดยูริคสูง เป็นสาเหตุหลักของโรคความดันสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในคนอายุน้อย ทีห่มอไต

ไม่ทราบ เพราะไม่มใีนต าราความดันสูง ข้อพสูิจนค์อื เมือ่คุมระดับกรดยูริคได้ ค่าความดันกจ็ะดขีึน้)
• Kidney Failure (หมอไตถูกสอนมาว่า การรักษาภาวะกรดยูริคในเลือดสูงน้ัน ไม่มคีวามจ าเป็น แต่ถ้าใครได้

ลองรักษาดู จะพบว่า ในคนไข้ส่วนใหญ่ มค่ีาการท างานของไตทีด่ขีึน้ และค่าไตทีด่หีรือเลวมักจะขึน้ลงไป
ตามระดับของกรดยูริค)
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Uric Acid and Hypertension
(N Engl J Med 2008;359:1811-21)

• Elevated uric acid level predicts the development of hypertension

• Elevated uric acid level is observed in 25%-60% of patients with 
essential hypertension.

• Elevated uric acid level is observed in nearly 90% of adolescents with 
essential hypertension.

• Raising uric acid level in rodents results in hypertension.

• Reducing uric acid level with xanthine oxidase inhibitors lowers blood 
pressure in adolescents with hypertension of recent onset.
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Uric Acid Levels and Chronic Kidney Disease
(World J Nephrol 2013;2:17-25)

• Uric acid > 7 mg/dL increased CKD risk 2.14 fold in men and 3.12 fold 
in women.

• Uric acid > 8 mg/dL increased CKD risk three fold in men and 10 fold in 
women.

• Each 1 mg/dL increase in uric acid increase risk of CKD 7%-11%

• Each 1 mg/dL increase in uric acid associated with 1.28 odds ratio of 
reduced eGFR at 5 years.

• Uric acid > 6.5 mg/dL in men and > 5.3 mg/dL in women, associated 
with hazard ratio of 1.36 for all cause mortality and 2.14 for incident 
CKD
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Allopurinol slows down the progression of renal disease in 
patients with CKD, and reduces cardiovascular risk and 
hospitalization.
(Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5: 1388-1393)

• 113 patients with eGFR < 60 ml/min 
were randomly assigned to treatment 
with allopurinol 100 mg/d or the usual 
therapy for 24 months.

• The result showed that allopurinol 
treatment slowed down renal disease 
progression independently of age, 
gender, diabetes, albuminuria, and 
renin-angiotensin system blockers 
use.

• In addition, 15 cardiovascular events 
occurred in the control group and only 
7 events in allopurinol treatment 
group.
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• Allopurinol (Zyloric) และ febuxostat (Feburic) 
เป็นยาในกลุ่ม xanthine oxidase inhibitor ซึง่มี
ประสทิธิภาพสูงในการลดระดับกรดยูริค และ
ช่วยป้องกัน โรคแทรกซ้อน จากภาวะกรดยูริค
ในเลอืดสูง 

• โรคเกาท์ เป็น โรคทีพ่บในคน เท่าน้ัน เพราะ 
enzyme uricase ในคนมกีารกลายพันธุ ์ท าให้
ไม่สามารถเปลีย่น uric ให้เป็น allantoin

• ในอนาคต จะมยีา uricase ทีม่ชีือ่ว่า 
Pegloticase ทีช่่วยลดกรดยูริคได้อย่างมปีระ
สิทธิภาะ
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Allopurinol (Zyloric, Xandase)

• ใช้ร่วมกับการคุมอาหารทีถู่กหลัก

• ต้องแนะน าให้คนไข้กิน sodamint 4X2 ร่วมด้วยเสมอ

• ในคนทีไ่ม่เคยกิน allopurinol มาก่อน ควรตรวจดู HLA B*58:01 แต่ผลข้างเคยีง ก็อาจเกิดได้ในคนที ่HLA B*58:01 negative 
เพราะพษิของยา allopurinol เป็นพษิสะสม และพษิของยาจะมากขึน้ในคนไข้ทีก่ินยาอย่างอืน่ร่วมด้วย ถ้าคนไข้กินยาหลายชนิด
และมีอาการแพ้ยา ต้องหยุด allopurinol ก่อนเสมอ

• เร่ิมในขนาดต ่า เช่น 100 mg วันเว้น เพือ่ป้องกัน การเกิดอาการข้ออักเสบเฉียบพลัน (acute gouty arthritis) และอาจพจิารณาให้ 
Colchicine 0.6 mg bid ร่วมด้วยในช่วงสามวันแรก โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีม่ีระดับกรดยูริคในเลือดสูงมาก

• ค่อย ๆ ปรับขนาดยาขึน้ ทุกสองสัปดาห ์โดยคุมระดับกรดยูริคให้น้อยกว่า 6.5 mg/dL

• ผลข้างเคยีงของ allopurinol ได้แก่
• Hepatitis
• Dry itchy skin
• Dermatitis
• Fixed drug eruption
• Steven Johnson syndrome
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Skin Rash is one of the allopurinol common side effects
Dermatitis, Fixed Drug Eruption, Steven Johnson Syndrome
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Strong association between HLA-B*5801 and allopurinol-
induced Stevens-Johnson syndrome in a Thai population.
Pharmacogenet Genomics.2009 Sep;19(9):704-9 

• Twenty-seven allopurinol-induced SJS/TEN and 54 
allopurinol-tolerant patients were enrolled in the study. 

• All of the 27 (100%) allopurinol-induced SJS/TEN 
patients who were examined carried HLA-B*5801 
whereas only seven (12.96%) of the control patients had 
this allele. 

• The risk of allopurinol-induced SJS/TEN was 
significantly greater in patients with HLA-B*5801 when 
compared with those who did not carry this allele, with 
an odds ratio of 348.3.
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Febuxostat
Nonpurine Selective Inhibitor of Xanthine Oxidase

(N Engl J Med 2005;353:2450-2461)

• Febuxostat (Feburic) เป็นยาทีม่ปีระสิทธิภาพสูงกว่า allopurinol ในการลดกรดยูริค และมผีลข้างเคียงต ่า (ถงึแม้จะมี
งานวจิัยว่า อาจก่อใหปั้ญหาด้านหวัใจในระยะยาว) 

• ขนาดทีใ่ช้ในคนไทยคือ 40 mg หรือ เพยีงคร่ึงเมด็ต่อวัน ก็สามารถคุมระดับของกรดยูริคได้ดี

• เน่ืองจาก Feburic เป็นยาทีม่รีาคาแพงมาก จงึอาจพจิารณาใหก้ินสลับวันกับ allopurinol เพือ่ป้องกันผลข้างเคียงจากทัง้ 
allopurinol และ febuxostat
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Uric acid is common in malignancy

• A middle east man 53 years old was diagnosed with lung cancer.

• The doctor gave him chemotherapy; however, after the second 
course of  chemotherapy, the patients developed acute kidney failure 
with volume overload and received hemodialysis.

• His uric acid was 14.5 mg% after chemotherapy but there was no 
record of his uric acid levels before.

• After chemotherapy the patients also developed jaundice. His liver 
enzyme SGPT 4300 mg/dL.

• The patient eventually passed away from fulminant hepatic failure.
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Uric Acid and Multiple Myeloma

• A female patient 72 years old with underlying hypertension and hypothyroid went to check up clinic 
because she has been tired and loses about 10 kg of weight and palpitation.

• Her laboratory testing revealed she has anemia with her creatinine 2.64 mg%. 

• She was asked to see a nephrologist to receive dialysis treatment.

• When she came to see me two weeks after her check up her creatinine was 3.58 mg% and uric 
acid 9.2 mg%

• Febuxostat and sodium bicarbonate tablets were prescribed. She was asked to eat vegetarian diets 
and drink plenty of alkaline water. Meanwhile, I submitted her plasma for protein electrophoresis.

• One week later, her protein electrophoresis showed a single peak of monoclonal antibodies. Her 
bone marrow revealed 80% plasma cells and the diagnosis of multiple myeloma was given.

• One week after, her uric acid was 5.0 mg% and her creatinine was 1.68 mg%

• Improvement of her kidney function occurred before she received treatment for multiple myeloma.
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Hyperuricemia is common in polycystic kidney disease

• A 48 year old man who is diagnosed with diabetes and polycystic kidney disease came to see 
me because his nephrologist told him that he would eventually received dialysis treatment and 
he felt hopeless.

• His creatinine level was 1.5 mg% and his uric acid level was 8.5 mg%. He was also taking 
glipizide once daily.

• He was advised to switch glipizide to metformin and start taking allopurinol 100 mg per day 
plus sodium bicarbonate supplements.

• He was advised to eat more alkaline food and cut down simple carbohydrates.

• Six months later, his creatinine levels decreased to 1.1 mg% and remained normal for the past 
three years.

• His ultrasound still shows multiple cysts in his kidneys without progression.
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ค าแนะเร่ืองอาหารในคนไข้ทีม่ีระดบักรดยูริคในเลือดสูง

• ลดอาหารเนือ้สัตวจ์ านวนมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ดไก่ รวมทัง้น า้ซุป
• ลดปริมาณเหล้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เบยีร์
• งดน า้อัดลมเดด็ขาด
• กนิผักสเีขยีวได้ กนิยอดผักได้ กนิผลไม้ แต่ห้ามป่ันกนิ หรือดืม่น า้ผลไม้ เพราะจะท าให้ได้ 

purine และ fructose มากเกนิไป
• ดืม่น า้แร่ น า้ด่าง
• กนิ sodamint 4X2 หรือ I-YEZZ 1X2 เสริม
• ลดน า้หนักตัว intermittent fasting
• ถ้าระดับกรดยูริคยังสูงมาก พจิารณาใช้ยาลดกรดยูริค



การส่ังยาลดกรดยูริค ในคนทีเ่ป็นเกาท์
• ในขณะทีม่อีาการ acute gouty arthritis ให ้NSAIDs เช่น Celebrex 200 mg หรือ Mobic 3 วัน

• ไม่ควรเร่ิมยาลดกรดยูริค หรือ ปรับขนาดยาลดกรดยูริค ในขณะทีค่นไข้ยังมอีาการปวดข้อ

• ไมค่วรส่ัง prednisolone ในคนทีม่ปัีญหา acute gout เพราะลดอาการปวดได้ไม่ด ีก่อใหเ้กดิผลข้างเคยีงจาก 
steroid เช่น hyperglycemia

• ไม่ควรส่ัง Colchicine ต่อเน่ือง เพือ่ป้องกันอาการปวดข้อ ไม่ได้ส่ังยาลดกรดยูริคร่วมด้วย เพราะการปล่อย
ใหร้ะดับกรดยูริคสูงในเลือดต่อเน่ือง จะท าใหเ้กดิภาวะแทรกซ้อน เช่นไตวาย และ colchicine เป็นยาแก้
ปวดทีอ่อกฤทธิอ่์อน อาจแนะน าใหค้นไข้พกตดิตัว และกนิเมือ่มอีาการปวดข้อ แต่ไม่ควรกนิมากกว่าสอง
เมด็ต่อวัน เพราะท าใหท้อ้งเสีย ถ้าปวดมาก ควรใช้ NSAID

• เมือ่อาการปวดข้อดขีึน้ ให ้Feburic (80 mg) วันละคร่ึงเมด็  พร้อมกับส่ง HLA B*5801 อาจพจิารณาให ้
colchicine 0.6 mg OD ร่วมด้วย 5 วันแรก เพือ่ป้องกันอาการปวดข้อ เมือ่ผล HLA B*5801 เป็นลบ จงึค่อย
ส่ัง allopurinol โดยเร่ิมทีข่นาด 100 mg OD



การส่ังยาลดกรดยูริค
• Asymptomatic hyperuricemia ใหย้าลดกรดยูริค ถ้า uric acid ในเลือด สูงกว่า 8 mg%

• คนทีม่คีวามดันโลหติสูง มน่ิีวในไต หรือมไีตวาย ควรคุมระดับ uric acid ใหน้้อยกว่า 7 mg%

• ให ้Feburic (80 mg) วันละคร่ึงเมด็  พร้อมกับส่ง HLA B*5801 เมือ่ผล HLA B*5801 เป็นลบ จงึค่อยส่ัง allopurinol 
โดยเร่ิมทีข่นาด 100 mg OD

• เน่ืองจาก Feburic มฤีทธิล์ดกรดยูริคได้แรงกว่า allopurinol แต่มรีาคาแพง ในผู้ป่วยที ่ได้รับ allopurinol 300 mg แล้ว
ยังคุมระดับกรดยูริค ไม่ได้ แนะน าใหก้ิน allopurinol 100 mg สลับกับ Feburic คร่ึงเมด็ เพราะสามารถคุมระดับกรดยู
ริคได้ด ีและยังลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจาก ทัง้ allopurinol และ Feburic เพราะกินเพยีงวันเว้นวัน ไม่ควรส่ัง 
allopurinol ในขนาดสูงกว่า 300 mg ต่อวัน เพราะจะท าใหเ้กิดอาการผิวแห้ง และคันตามตัวอย่างรุนแรง

• อาการแพ ้allopurinol เช่น fixed drug eruption หรือผิวแหง้ลอก คันตามตัว อาจเกิดได้หลังจากกิน allopurinol 
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ๆ เพราะเป็น accumulative effect หรืออาจเกิดขึน้เวลาคนไข้ ได้ยาปฏชิวีนะ หรือยาอื่น ซงึ
แย่งการก าจัดยาทีต่ับ แนะน าใหห้ยุดยา และอาจเร่ิมใหม่ในขนาดต ่า แต่ถ้าอาการกลับมาอย่างรวดเร็ว ควรหยุด 
allopurinol อย่างถาวร

• ในขณะทีค่นไข้ ไตวายส่วนใหญ่ จะมค่ีาการท างานของไตทีด่ขีึน้ เมือ่กินยาลดกรดยูริค เราจงึควรใหโ้อกาสผู้ป่วย กิน
ยาลดกรดยูริค ดูอย่างน้อยสามเดอืน เพราะความเชือ่ทีว่่า กรดยูริคสูงไม่ได้ท าใหไ้ตวาย ท าใหค้นไข้ เสียโอกาส และ
ลงเอยด้วยการถูกล้างไต



ค าแนะน าอาหารโรคไตในปัจจุบัน ทีไ่ม่มหีลักฐานทางวทิยาศาสตร ์ไม่ได้ป้องกันไตเสือ่ม
แต่ยังท าใหก้ารท างานของไตเลวลง และผู้ป่วยอยู่ในสภาพทุพโภชนาการ

• หา้มกนิ ผัก และผลไม้ เพราะม ีโปแตสเซยีมสูง (ไม่เข้าใจว่า โปแตสเซยีม ดตี่อไต)

• หา้มกนิ ธัญพชื และข้าวกล้อง เพราะมฟีอสเฟตสูง (ไม่เข้าใจว่า ฟอสเฟตในพชื ไม่ดูดซมึมากนัก แต่ไม่
แนะน าใหค้นไข้หยุดนม หรือน า้อัดลม)

• หา้มกนิเนือ้สัตว ์เหด็ เต้าหู ้เพราะโปรตนีสูง แต่กนิปลาได้? (เพราะไม่เข้าใจค าว่า อาหารด่าง)

• หา้มกินยอดผัก เพราะยูริคสูง (แต่ไม่เคยตรวจหรือรักษาภาวะกรดยูริคในเลือดสูง)

• กนิไข่ขาวหลาย ๆ ฟอง แต่หา้มกนิไข่แดง เพราะคอเลสเตอรอลสูง (ไม่เคยอ่านอะไรใหม่ มานานแล้ว)

• จ ากัดน า้ เพราะกลัวน า้ทว่มปอด และหา้มดืม่น า้แร่ เพราะเกลือเยอะ ใหด้ืม่น า้ reverse osmosis (ไม่รู้ว่า น า้ 
RO เป็นกรด)

• หา้มใช้น า้ปลา แต่ใช้เกลือได้ (คดิแบบชาวบา้น ว่าน า้ปลาเป็นของหมักดอง)

• ใหก้นิยาตามหมอส่ัง (โดยไม่ค านึงว่า ยาคอืสาเหตุส าคัญของภาวะไตวาย)

• หา้มกนิอาหารเสริมทุกชนิด รวมทัง้ โซดามนิท์ (โดยไม่เคยงานวิจัยถงึประโยชนข์องอาหารเสริม)
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กินเคม็ ท าใหไ้ตวายจริงหรือ
แพทยส่์วนใหญ่ ลมืไปว่า อาการของผู้ป่วยโรคไตวายเรือ้รัง แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ซึง่มปีระโยชน์
อยา่งมากตอ่การวางแผนการรักษา

• chronic glomerulonephritis คนไข้กลุ่มนี ้มักจะมภีาวะความดนัโลหติสูง ไข่ขาวร่ัวใน
ปัสสาวะ และบวมงา่ย เวลากนิอาหารเคม็ การจ ากัดอาหารเคม็จงึเหมาะในผู้ป่วยกลุ่มนี ้

• chronic tubulointerstitial nephritis คนไข้กลุ่มนี ้มักจะมปีระวัตใิช้ยาตอ่เน่ือง ไข่ขาวร่ัว
ในปัสสาวะไม่มาก ไม่บวม ปัสสาวะออกด ีความดนัไม่ค่อยสูง ซดีมากกว่ากลุ่มแรก และมักจะ
มีกรดยริูคในเลอืดสูง ซึง่หลังจากการรักษากรดยริูคในเลอืด กพ็บว่าค่าการท างานของไตดขีึน้ 
คนไข้กลุ่มนี ้อาจไม่มปัีญหาความดนัในเลอืดสูง และการจ ากัดอาหารเคม็ อาจไม่มคีวาม
จ าเป็น 

เน่ืองจากคนไข้แตล่ะคนมคีวามแตกตา่งกัน การตรวจความดนัโลหติ และ ระดบัเกลอืแร่ ในคนไข้
ไตวาย จงึมคีวามส าคัญในการวางแผนการรักษา
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อาการโรคไตสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่ม แต่ในปัจจุบัน แพทยก์ลับรักษาคนไข้
ไตวายเรือ้รัง เหมือน ๆ กันไปหมดทุกคน
• Chronic Glomerulonephritis

• proteinuria มากกว่า 3 gram ต่อวัน
• มักจะบวม และม ีhypoalbuminemia แม้ค่าไตยังไม่สูงมาก
• ความดันโลหติสูง
• การพยากรณโ์รคไม่ด ีมักจะถูกล้างไตเร็วกว่า ส่วนหน่ึงเกดิจากยาขับปัสสาวะ

• Chronic Tubulointerstitial (พบบ่อยกว่ามาก)
• proteinuria ไม่มาก 
• มักจะไม่บวมยกเว้น เป็นไตวายระยะสุดทา้ย หรือมปัีญหาโรคหวัใจร่วมด้วย และไม่ควรใหย้าขับปัสสาวะ
• มักมกีรดยูริคในเลือดสูง 
• มปีระวัตกิินยาจ านวนมาก หรือท างาน กับสารพษิ เช่น ท างานโรงงาน
• เป็นกลุ่มทีพ่บบ่อยกว่า แต่เป็นทีน่่าเสียดาย ทีแ่พทยไ์ม่เข้าใจ และไม่ได้ใหก้ารรักษาอย่างถูกต้อง ท าใหค้นไข้ถูก

ล้างไต โดยไม่จ าเป็น บางรายกลับได้รับยากดภมูิท าให้ตับอักเสบ และไตถูกท าลาย
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เกลอืทีม่อัีนตรายคอื เกลอื sodium chloride (NaCl) ไม่ใช่ sodium bicarbonate (NaHCO3)

• Sodium เป็นด่าง bicarbonate เป็นด่าง แต่ chloride เป็นกรด

• อาหารทีม่เีกลอื NaCl สูง คอือาหารกรดทีเ่มือ่รับประทานจะท าให้ไตท างานหนักขึน้
(Maruta Y et al. 2019)

• แต่ เกลอืโซเดยีมไบคารโ์บเนต (sodium bicarbonate, NaHCO3) ทีค่นทั่วไปรู้จักกันใน
ชือ่ว่า เบคกิง้ โซดา (baking soda) และชนิดเมด็ทีเ่รียกว่า โซดามนิท์ (sodamint) เป็น
เกลอืทีเ่พิม่ความเป็นด่างในร่างกาย และมงีานวจัิยจ านวนมาก ทีพ่สูิจนแ์ล้วว่า การกนิ 
เกลอืโซเดยีมไบคารโ์บเนต สามารถชะลอการเสือ่มของไตได้ (de Brito-Ashurst 2009, 
Goraya 2012)

• เกลอืทีท่ าให้ความดันโลหติสูงคอื เกลอืคลอไรด์ ไม่ใช่เกลอื ไบคารโ์บเนต (Luft 1990)
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The effects of Sodium bicarbonate and sodium chloride on 
blood pressure in normal and hypertensive man
Journal of Hypertension 1990;8:663-670

• To test the hypothesis that NaCI and NaHCO3 have divergent effects on blood pressure.

• We carried out a randomly allocated, placebo-controlled, crossover trial in 10 mildly hypertensive 
and 10 normal subjects. They ingested a fixed daily basal diet of 60 mmol sodium and chloride, 60 
mmol potassium and 14 mmol calcium. 

• After balance was achieved (4 days), the subjects were randomly assigned to drink 3 liters/day of a 
NaHCO3-containing mineral water (26.2mmol/l sodium and 33.03 mmol/l HCO3) or a control solution 
containing equimolar amounts of cations as the chloride salt for 7 days (total daily sodium 138 
mmol). 

• One month later the opposite regimen was followed. NaCI did not influence blood pressure, 
whereas NaHCO3 decreased systolic blood pressure (by 5 mmHg) in the hypertensive 
subjects. 

• Urinary calcium excretion, which was greater in hypertensives than in normotensives, and greater 
in white than in black subjects, increased consistently with NaCI but not with NaHCO3. 
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Bicarbonate supplementation slows progression of CKD
Journal of the American Society of Nephrology 2009; 20: 2075–2084.

• In a randomized single-center study including 134 adults with GFR 
15 to 30 mL/min/1.73 m2 and serum bicarbonate level 16 to 20mM, 
patients were assigned to either supplementation with oral sodium 
bicarbonate (12–31 mEq/day, mean 1.2 g/day) or standard care for 
2 years. 

• Compared to the control group, patients supplemented with oral 
sodium bicarbonate are less likely to experience rapid progression 
of CKD and fewer of them develop ESRD.
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ห้ามจ ากดัน า้ในคนไข้โรคไต ที่ไม่ได้มปัีญหาน า้ท่วมปอด
• คนไข้โรคไต จะต้องการน า้มากขึน้เพือ่ก าจัดของเสียทสีะสม แต่การดืม่น า้มากเกนิไป กจ็ะเสี่ยงต่อ
ภาวะเกลือในเลือดเจอืจาง (hyponatremia) จงึเป็นหน้าทีข่องแพทยท์ีจ่ะต้องตรวจดูระดบัของ sodium 
ในเลือด เพือ่ปรับใหค้นไข้ทานน า้ได้มากทีสุ่ด โดยไม่เกดิปัญหา

• น า้ทีด่ืม่ ต้องผ่านการกรอง ไม่ควรดืม่น า้ประปาต้ม เพราะยิง่ท าใหส้ารพษิเข้มข้นมากขึน้

• หลีกเลี่ยงน า้ reverse osmosis (RO) เพราะเป็นกรด และปราศจาก แร่ธาตุทีเ่ป็นด่าง

• แพทยโ์รคไตนิยมส่ังยาขับปัสสาวะใหกั้บผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคไตทุกราย ถงึแม้จะไม่มภีาวะน า้เกนิซึง่เป็น
อันตรายมาก และเป็นหน่ึงในสาเหตุทีท่ าใหผู้้ป่วยมกีารท างานของไตเลวลงอย่างรวดเร็ว



Do not restrict fluid or prescribe diuretic in CKD patients who don’t 
have volume overload

• Recent observational studies suggest a strong, direct association between preservation of renal 
function and fluid intake (Kidney Int. 2013;84:45-53).

• A prospective cohort of 2148 apparently normal participants from a Canadian community was 
followed for 6 years. Individuals with the highest rates of daily urine excretion had the lowest rates of 
decline in eGFR (Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6: 2634).

• 2744 individuals were surveyed in cross- sectional manner. Compared with the reference group, 
which had a mean of daily fluid intake of 1.8 l, the groups averaging 2.4 and 3.2 l had, respectively, 
30% and 50% reductions in CKD prevalence (Nephrology (Carlton) 2011; 16: 326).

• Unfortunately, most nephrologists will routinely ask CKD patients to restrict fluid intake and 
prescribe diuretics. Such practices lead to decrease in GFR and the progression of CKD to 
end stage renal disease.

www.heatantiaging.com



Diuretic Side Effects

• Hypovolemia

• Worsening Kidney Function

• Elevated Uric Acid

• Hypernatremia

• Hyponatremia

• Hypokalemia

Do not prescribe as a daily dosage but adjust doses 
according to body weight and laboratory results.
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โปแตสเซยีม ดตี่อไต
• คนไข้ไตวาย ระยะแรกสามารถกนิอาหารทีม่โีปแตสเซยีมได้ เพราะ งานวิจัยจ านวนมาก ได้พสูิจนต์รงกัน
แล้วว่า การกนิผักและผลไม้ ช่วยชะลอไตเสื่อม โดยไม่ได้เพิม่ระดับของโปแตสเซยีมในเลือด (Goraya et 
al. 2013) และคนไข้ทีม่ภีาวะไตเสื่อม ทีม่ปีริมาณโปแตสเซยีมในปัสสาวะสูง (บ่งถงึการกนิอาหารทีม่ี
ปริมาณโปแตสเซยีมสูง) จะมกีารเสื่อมของไตทีช้่ากว่า (Kim et al. 2019) 

• เน่ืองจาก คนไข้ไตวายระยะสุดทา้ย (GFR < 20 ml/min) จะมปัีสสาวะออกน้อย และร่างกายขับโปแต
สเซยีมออกไม่ได้ จงึท าใหแ้พทยแ์นะน าใหค้นไข้ไตวายระยะสุดทา้ย งดอาหารโปแตสเซยีมสูง เช่นผักและ
ผลไม้ ซึง่ เป็นค าแนะน าทีไ่ม่ถูกต้องส าหรับคนทั่วไปทีก่ารท างานของไตไม่ทรุดมาก 

• โปแตสเซยีม ในร่างกายกว่า 90% จะอยู่ในเซลล ์ดังน้ัน การตรวจเลือด จงึอาจไม่ได้บอกถงึ ระดับ       
โปแตสเซยีม ในร่างกาย เหตุผลทีค่นไข้ไตวาย หลาย ๆ คนมภีาวะโปแตสเซยีมในเลือดสูง อาจไม่ได้เกดิ
จากการทีร่่างกายม ีโปแตสเซยีม เกนิ 
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The Cause of Hyperkalemia

• Renal failure (GFR less than 20 ml/min)

• Drugs (ACEI, ARB, NSAIDs, spironolactone)

• Acidosis (transcellular shift potassium from the cell)

• Renal tubular acidosis

• Adrenal fatigue (low aldosterone)
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Low urinary potassium excretion associated with progression of CKD
Kim HW, et al. Clin J Am Soc Nephrol 14: 330–340, 2019 

• During 5326 person-years of 
follow-up, the primary outcome 
occurred in 392 (22%) patients. 
In a multivariable cause-specific 
hazard model, lower urinary 
potassium-to-creatinine ratio was 
associated with higher risk of 
CKD progression (adjusted 
hazard ratio, 1.47; 95% 
confidence interval, 1.01 to 2.12) 
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Fruits and vegetables improve metabolic acidosis and reduce 
kidney injury in stage 4 CKD without producing hyperkalemia
Goraya N et al., Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Mar 7; 8(3): 371–381. 

• Individuals with stage 4 (eGFR, 15–29 ml/min per 1.73 m2) CKD due to hypertensive nephropathy, 
had a PTCO2 level < 22 mM, and were receiving angiotensin-converting enzyme inhibition were 
randomly assigned to 1 year of daily oral NaHCO3 at 1.0 mEq/kg per day (n=35) or fruits and 
vegetables dosed to reduce dietary acid by half (n=36). 

• Plasma cystatin C–calculated eGFR did not differ at baseline and 1 year between groups. 

• One-year PTCO2 was higher than baseline in the HCO3 group (21.2±1.3 versus 19.5±1.5 mM; 
P<0.01) and the fruits and vegetables group (19.9±1.7 versus 19.3±1.9 mM; P<0.01), consistent 
with improved metabolic acidosis, and was higher in the HCO3 than the fruits and vegetable group 
(P<0.001). 

• One-year urine indices of kidney injury were lower than baseline in both groups. 

• Plasma [K+] did not increase in either group. 

• One year of fruits and vegetables or NaHCO3 in individuals with stage 4 CKD yielded eGFR that 
was not different, was associated with higher-than-baseline PTCO2, and was associated with lower-
than-baseline urine indices of kidney injury. 
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ภาวะฟอสเฟตสูง มี
อันตรายต่อไต และหวัใจ

• ในคนไข้ไตวายระยะ 4-5 การขับสารฟอสเฟตทางปัสสาวะจะลดลง ส่งผลใหร้ะดับ ฟอสเฟตในเลือด
สูงขึน้ ฟอสเฟตทีสู่งขึน้นี ้จะจับกับแคลเซยีม ส่งผลท าใหร้ะดับแคลเซยีมในเลือดลดลง และตามมาด้วย
ภาวะ secondary hyperparathyroid ซีง่ส่งผลใหก้ระดูกบาง นอกจากน้ัน ฟอสเฟตทีจ่ับกับแคลเซยีมจะ
ตกตะกอนเป็นตะกรันภายในหลอดเลือด (vascular calcification) เป็นปัจจัยเสียงหน่ึงของโรคหวัใจขาด
เลือดในคนไข้ไตวาย 

• อาหารทีม่ปีริมาณสารฟอสเฟตสูง จัดเป็นอาหารกรด ทีส่่งผลใหไ้ตท างานหนัก และท าใหไ้ตเสือ่ม ด้วย
เหตุผลดังกล่าว แพทยจ์งึแนะน าใหค้นไข้โรคไต จ ากัดอาหารทีม่ฟีอสเฟตสูง และอาจต้องใช้ยาทีช่่วยจับ
ฟอสเฟตในระบบทางเดนิอาหาร (phosphate binder) ร่วมด้วย
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อาหารอะไรม ีฟอสเฟตสูง
• อาหารธรรมชาต ิทีม่ปีริมาณ ฟอสเฟตสูง ได้แก่ เนือ้สัตว ์ปลา และนม ความเชื่อว่าคนไข้ไตวายกนิปลาได้ จงึไม่
ถูกต้อง และคนไข้ไตวาย ควรงดนม

• ฟอสเฟตมคีวามส าคัญ เราไม่สามารถกนิอาหารทีม่ฟีอสเฟตเป็นศูนยไ์ด้ ดังน้ัน ข้าวกล้อง และธัญพชื มีฟอสเฟต
อยู่ในรูปไฟเตต (phytate) ซึง่ดูดซมึได้น้อยมาก และคนไข้โรคไตสามารถกนิได้ในปริมาณเหมาะสม

• หา้มคนไข้โรคไตวายเรือ้รัง ดืม่นมทีท่ าจาก ธัญพชื ทุกชนิด เพราะธัญพชืจ านวนมาก ๆ ทีถู่กน ามาป่ัน และเคีย่ว
ด้วยความร้อนสูงเป็นเวลานาน เช่น นมอลัมอนด์ นมถั่วเหลือง และน า้เต้าหู ้จะส่งผลให ้ฟอสเฟต แยกตัวออกมา 
และถูกดูดซมึเข้าร่างกายได้มากขึน้

• นอกจากน้ัน อาหารทีม่ ีสารฟอสเฟตสูง ทีค่นไข้โรคไตควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ อาหารส าเร็จรูป และอาหารกระป๋อง 
เพราะอาหารเหล่านี ้จะมกีารใส่ โซเดยีมฟอสเฟต เป็นสารกันบดู 

• อาหารทีม่ฟีอสเฟตสูง และท าลายไตไดม้ากทีสุ่ด กค็อื น า้อัดลม 

• องคป์ระกอบหลัก ของน า้อัดลม ทัง้ชนิดทีม่นี า้ตาล และไม่มนี า้ตาล กค็อืกรดฟอสโฟริค (phosphoric acid) ซึง่เป็น
กรดทีม่คี่า pH เพยีง 2.5 ส่งผลใหไ้ตต้องท างานหนัก และเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว 
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Dietary Phosphate (High Phosphate = Acidic Diet)

Source Phosphorus

(mg/serving)

Phosphorus/protein

(mg/g)

Absorption (%)

Milk 247 29 40% - 60%

Yogurt 385 27 40% - 60%

Cheese 131 20 40% - 60%

Egg 86 14 40% - 60%

Beef 173 7 40% - 60%

Chicken 155 8 40% - 60%

Salmon 282 13 40% - 60%

Almonds 134 23 10% - 30%

Peanuts 107 15 10% - 30%

Lentils 178 20 10% - 30%

Chocolate 142 27 10% - 30%

Carbonated soft drink 40 NA 80% - 100%
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อาหารโปรตีนจากพืชชะลอไตเส่ือม
• ค าแนะน าทีค่นไข้โรคไต มักจะไดรั้บจากนักโภชนาการ กค็อื ใหจ้ ากัดอาหารโปรตนี หรือ บอกว่า
ใหง้ดเนือ้สัตว ์แตก่นิ ปลาและไข่ขาว ได ้เป็นค าแนะน าทีผ่ดิ และท าใหค้่าการท างานของไต เลวลง

• ความสามารถของไตในการก าจดักรดน้ันมจี ากัด (de Santo 1997) คนไข้โรคไต ไม่ควรกนิโปรตนี 
ไดเ้กนิกว่า 0.8 กรัม ตอ่น า้หนักตวั 1 กโิลกรัม หรือประมาณ 40-50 กรัม ในผู้หญิง และ 50-60 กรัม 
ในผู้ชาย เน่ืองจาก ไข่หน่ึงฟอง มโีปรตนีประมาณ 13 กรัม และปลา 1 ขดี มีโปรตนี ประมาณ 20 
กรัม เราจงึไม่ควรแนะน าใหค้นไข่กนิไข่ขาววันละหลาย ๆ ฟอง หรือกนิปลาโดยไม่จ ากัดปริมาณ

• ค าแนะน าว่างดเนือ้สัตว ์กท็ าใหค้นไข้หลาย ๆ คน เอาเนือ้สัตว ์หรือกระดกูสัตว์ มาตม้น า้ซุป
รับประทาน เพราะไม่เข้าใจว่า โปรตนีจากเนือ้สัตวส์ามารถละลายอยูใ่นน า้ซุป เป็นจ านวนมากได้

• อาหารกลุ่มมังสวรัิต ิทีม่ปีริมาณโปรตนีสูง เช่น เหด็ และเตา้หู ้น้ัน สามารถกนิได ้เพราะงานวจิยั
พบว่า โปรตนีจาก พชื น้ัน ปลอดภยั เพราะไม่เพิม่ความเป็นกรดในร่างกายมากนัก ซึง่อาจเป็น
เพราะโปรตนีจากพชื มแีร่ธาตุซึง่มคีวามเป็นดา่งสูง 
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Excess animal protein (but not vegetable protein) and 
chloride intake cause metabolic acidosis in CKD patients

• After a meat load, healthy persons maintain acid-base parameters in the normal range, 
while patients with CKD develop slight metabolic acidosis, indicating that the acid load 
imposed to the kidney by the meat load exceeds its excretory capacity. 

• (N. G. de Santo, et al., Journal of the American Society of Nephrology, vol. 8, no. 5, pp. 784–792, 1997). 

• In healthy subjects, the intake of animal proteins is associated with an increase in 
renal plasma flow and GFR, while vegetable proteins do not induce renal 
vasodilatation or glomerular hyperfiltration. 

• Further, the effect of chronic meat ingestion is abolished by vegetable protein ingestion 
and a marked reduction in GFR and renal plasma flow is observed during vegetable 
protein intake. 

• (P. Kontessis, et al., Kidney International, vol. 38, no. 1, pp. 136–144, 1990). 
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Studies show that vegetable protein is safe in CKD patients
P. Kontessis, et al. Kidney International, vol. 38, no. 1, pp. 136–144, 1990. 

• Animal protein and cereal grains are considered to be acid-inducing foods, which are 
metabolized to acidic residues, mainly sulfuric acid. 

• The fall in plasma pH present in patients with advanced CKD is due to the inability of the ailing 
kidney to effectively handle the dietary acid load imposed by excess animal protein and chloride 
intake. 

• After a meat load, healthy persons maintain acid-base parameters in the normal range, while 
patients with CKD develop slight metabolic acidosis, indicating that the acid load imposed to the 
kidney by the meat load exceeds its excretory capacity. 

• In healthy subjects, the intake of animal proteins is associated with an increase in renal 
plasma flow and GFR, while vegetable proteins do not induce renal vasodilatation or 
glomerular hyperfiltration.

• Further, the effect of chronic meat ingestion is abolished by vegetable protein ingestion and a 
marked reduction in GFR and renal plasma flow is observed during vegetable protein intake
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ภาวะกรด ACIDOSIS
• เซลลใ์นร่างกาย อยูใ่นสภาวะเป็นดา่ง และร่างกายจะตอ้งพยายามก าจดักรดออกจากร่างกาย 
มฉิะน้ัน อวัยวะตา่ง ๆ จะท างานไม่ได ้ตวัอยา่งเช่น สารคัดหล่ังในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะ 
และ เหงือ่

• นอกจากน้ัน ร่างกายจะใช้สาร  buffer ไดแ้ก่ ไบคารโ์บเนต และกระดกู เพือ่ช่วยรักษาภาวะ
สมดุลของกรดดา่งนี้

• คนทีก่นิอาหารทีเ่ป็นกรดสูง ไดแ้ก่ เนือ้สัตว ์นมวัว ของหวาน ไขมัน จะท าใหก้ระดกูบาง และไต
ตอ้งท างานหนัก เพือ่ขับกรด

• ยาทีเ่พิม่ภาวะกรดภายในร่างกาย เช่น การกนิยาลดกรดกลุ่ม PPI ตอ่เน่ือง จงึมรีายงานถงึการ
ก่อใหเ้กดิ ภาวะกระดกูบาง สมองเสือ่ม ไตวาย ตายไว และ เพิม่ความเสยีงของการตดิเชือ้โควดิ

• เราจงึควรกนิอาหารทีม่คีวามเป็นดา่ง เช่น ผัก ผลไม้ น า้แร่



How does the body regulate acidosis?
The body has multiple mechanisms for ensuring stable blood pH.

• Blood: serum bicarbonate buffer and red cell 
carbonic anhydrase enzymes

• Bone: mineral content from 3 g of bone is 
needed to neutralize 1 g of acid. Acidosis 
could be the most common cause of 
osteoporosis!

• Lung: carbon dioxide exhalation

• Kidney: ammonia secretion, increase 
excretion of chloride, sulfate, and phosphate
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High Protein Diet

High Phosphate

Low Fruit & Vegetables 

Acid generated from 

Diet: 

20-50 mEq H+/day

Metabolism: 

35-60 mEq H+/day

Total: 

55-110mEq H+/day

Maximal Urinary Acid Excretion 

• Normal GFR: Approx. 

45mEq H+/day

• Low GFR:  <20mEq H+/day

↑Angiotensin II

↑Endothelin

Reduced serum HCO3 
-

Reduced interstitial pH

Reduced intracellular pH

Retained H+

35-90mEq H+/day

Neutralised H+↑ NH4
+ excretion

Glutamine

Muscle loss Bone loss

Consequences of High Dietary Acid
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อาหารดา่งดตีอ่ไต

• การประเมนิว่า อาหารชนิดใด เป็นอาหารกรด หรือ อาหารดา่ง ดจูากผลลัพธ ์ทีอ่าหารมผีลตอ่ เมตา
บอลสิมของร่างกาย อาหารกรด ท าใหร่้างกายตอ้งพยายามก าจดักรด และเสือ่มสภาพ อาหารดา่ง 
ช่วยใหอ้วัยวะตา่ง ๆ ไม่ตอ้งท างานหนัก จงึเป็นอาหารสุขภาพ ช่วยป้องกันกระดกูบาง และชะลอไต
เสือ่ม

• การวัดว่าอาหารใด เป็นอาหารกรดหรืออาหารด่าง อาจท าดว้ยการวัด ค่าความเป็นกรด ของปัสสาวะ 
อาหารกรด ท าใหไ้ตตอ้งขับกรดมากขึน้ และอาหารดา่งท าใหไ้ตขับกรดลดลง

• อาหารทีม่ธีาตุ phosphate, sulfate, และ chloride สูงจดัเป็นอาหารกรด ส่วนอาหารทีม่ ีpotassium, 
calcium, magnesium, bicarbonate, citrate, และ acetate สูงจงึเป็นอาหารดา่ง

• Certain food groups are considered acidic, alkaline, or neutral:
• Acidic: meat, poultry, fish, dairy, eggs, grains, alcohol
• Neutral: natural fats, starches, and sugars
• Alkaline: fruits, nuts, legumes, and vegetables
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Alkaline diet is food that increase the body alkalinity, tested 
by more bicarbonate and less ammonium urinary secretion
อาหารด่าง ไม่ได้วัดจาก pH ของอาหาร แต่วัดจากปริมาณ pH ในปัสสาวะหลัง
รับประทาน
ส่วนการค านวณความเป็นกรดด่างในอาหาร ใช้การวัดปริมาณเกลอืทีเ่ป็นกรด ลบด้วย
ปริมาณเกลอืทีเ่ป็นด่าง เรียกว่า ค่า PRAL

Acidic Salt Alkaline Salt

Chloride Sodium

Phosphate Bicarbonate

Sulfate Citrate

Acetate

Calcium

Magnesium

Potassium
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The Potential Renal Acid Load of Food per Average Portion Size
(PRAL = mEq of :Cl+P04 +SO4−Na−K−Ca2+−Mg2+) 

Caroline Passey Journal of Renal Nutrition, Vol 27, No 3 (May), 2017: pp 151-160 

Food Type PRAL mEq per average portion size 

(oz/gram of portion)

Cheese 7.5 - 10

Meat-all types 8

Fish-all types 8-12

Pasta 8

White bread, white rice 2.5 – 3.3 

Eggs 2 (1 egg)

Milk 1.2 (180 mL)

Peas, beans, lentils 0.8-2.7 (high in phosphate but less absorbable)

Red wine -4.2

Vegetables -2.1

Fruits -2.4

Potatoes -6
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Proton Pump and Acid Base Regulation

• The plasma membrane proton pump ATPase 
(H(+)-ATPase) plays a central role in transport 
across the plasma membrane. 

• In the intercalated cells of the kidney. Carbon 
dioxide enters the cells where carbonic anhydrase 
II catalyzes its hydration to produce one 
bicarbonate ion and a proton. The proton is 
pumped across the apical membrane via the 
vacuolar H+-ATPase and the bicarbonate ion is 
transported across the basolateral membrane by 
the kidney anion exchanger 1 protein 



Proton Pump Inhibitor (PPI)

• Use of proton-pump inhibitors (PPIs) is 
associated with a 20% to 50% increased risk for 
developing chronic kidney disease (CKD)
Lazarus B. et al. JAMA Intern Med. January 11, 2016

• Use of proton-pump inhibitors (PPIs) is 
associated with a 20% to 50% increased risk for 
developing chronic kidney disease (CKD)
Lazarus B. et al. JAMA Intern Med. January 11, 2016

• Proton-pump inhibitor use is associated with 
increased mortality risk
Xie Y et al. BMJ Open August 10, 2017

• Proton pump inhibitor use doubles risk for 
COVID-19
Almario CV, Chey WD, Spiegel BMR Am J 
Gastroenterol. 2020;115(10):1707-1715

Koltai T, OncoTargets and Therapy 2016:9 6343–6360 
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Proton pump inhibitor use doubles risk for COVID-19
Almario CV et al. 2020 American Journal of Gastroenterology

• Researchers performed a population-based, online survey of 53,130 patients from May 3 to June 
24, 2020 among community-dwelling Americans. They used multivariable logistic regression to 
report on a positive COVID-19 test to adjust for confounding factors.

• Of those surveyed, 3,386 patients reported a positive COVID-19 test. Investigators noted a 
significantly increased odds for reporting a positive COVID-19 test in patients who used PPIs either 
once daily (OR = 2.15; 95% CI, 1.9–2.44) or twice daily (OR = 3.67; 95% CI, 2.93–4.6) compared 
with those who did not use PPIs. 

• An elevated risk was not seen among patients who took histamine-2 receptor antagonists (H2RAs).
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Fusion of corona virus with host cells is low pH dependent. 

Victor C. Chu et al. J. Virol. 2006; 

doi:10.1128/JVI.80.7.3180-3188.2006
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เชือ้ โคโรนาไวรสั จะเขา้เซลลไ์ม่ได ้ในภาวะท่ีผิวเซลลเ์ป็นดา่ง



Why citrus fruits and vinegar are Alkaline?
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Lactate, Acetate, Ketones, and Citrate

are Bicarbonate Precursors

• Lactate, acetate and citrate 
are normal components of 
metabolism and will be 
degraded to carbon dioxide 
and water.

• The carbon dioxide by the 
action of carbonic anhydrase 
will form bicarbonate and 
reduce the bicarbonate deficit.
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Sodium bicarbonate (Baking Soda) 
ช่วยลดการท างานของปอด และไต ในการขับกรด

• เพราะภาวะเลอืดเป็นกรด คอืสาเหตุของโรคนานาชนิด เช่น
มะเร็ง กระดกูบาง หนิปูนเกาะเส้นเลอืด โรคไตเสือ่ม โรค
ปอดเสือ่ม

• เราจงึควรพยายามเลอืกทานอาหารทีเ่ป็นดา่ง หรือทาน
โซเดยีม ไบคารโ์บเนตเสริมแทนทกุวัน

• ในคนทีม่กีารสร้างกรดมาก เช่น ทานอาหารทีเ่ป็นกรด หรือ 
ออกก าลังมาก การรับประทาน sodium bicarbonate หรือ 
baking soda เป็นประจ า จะช่วยเพิม่ ปริมาณ buffer ที่
ร่างกายใช้ในการก าจดักรด มจี าหน่ายในชือ่ sodamint, ENO, 
Alka-Seltzer, IYEZZ
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เกลอืซเิตรท สามารถจับกรดได้ดจีงึถูกน ามาใช้เป็นยาลด
กรด เช่น ENO, Alka-selzer, I-YEZZ

Citrate salts offer the strongest alkalizing effect

• Potassium, magnesium and calcium are known as alkaline minerals. 

• When combined with citrate molecules in supplemental form the chemistry shows that they 
offer the strongest alkalising effect. 

• Citrate ions, in an acidic environment (the stomach), can accept three hydrogen ions 
to form citric acid and hydroxyl ions which has an overall alkalising effect on the 
blood.

• Once citrate enters the circulation, it is metabolized to carbon dioxide and then bicarbonate 
on a 1:3 basis; thus, 1 mmol citrate yields 3 mmol carbon dioxide and then 
bicarbonate. 

• Citrate has been used for regional anticoagulation. During this procedure, citrate is 
administered to the circuit before the filter and chelates calcium, thus impeding coagulation. 

• Under these circumstances, citrate acts as antacid, alkalizer, as well as the calcium 
chelator.
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Acidic Water

• Reverse osmosis water (removed all toxins but mineral should be be added)

• Soft drink (including diet soft drink)

• Alcohol beverage
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Granular Activated Carbon (Coconut based)

• For a fresh water taste, removes free available 

chlorine and organic contaminants (Pesticides, 

TTHM, etc.…).

Microporous ion-exchange Resin in Sodium 

Form

• To remove dissolved lead and other heavy metals 

(Cadmium, Mercury, Copper, etc.…).

Ion-exchange Fiber

• To remove non-dissolved lead and advance 

other heavy metals removal (Cadmium, Mercury, 

Copper, etc.…).

Silver-impregnated Granular Activated Carbon 

(Coconut based)

• To prevent bacteria growing in the cartridge. 

Extra protection against organic contaminants.

Special Inorganic Mixture (2 components: A mixture 

of Calcium based and Magnesium based inorganic 

components)

• To create alkaline pH level and enrich water with 

magnesium and calcium cations.

How to turn RO water into…

alkaline water?



Some mineral water with acidic pH

Red wine is alkaline drink 
despite pH 3.39 due to acetic 
acid

Soda water has acidic pH (4-7-5.2) due to high amount 
of carbonic acid but still contains alkaline minerals



Alkaline Water

• Natural Mineral Water (including sparkling mineral water)

• Mineral Added Water (commercial, mineral containing filter system)

• Underground water (used to make soda water)

• Alkaline Water Purifier (Cleansui, Kangen)
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Mineral Water

• คุณภาพของน า้แร่ ขึน้อยู่กับปริมาณแร่เธาตุ  ทีมี่ประโยชน์ ไดแ้ก่ โปแต
สเซยีม แมกนีเซยีม และแคลเซยีม แร่ธาตุเหล่านี ้ท าใหน้ า้แร่มีความเป็น
ด่าง

• อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรยดึเพยีงค่า pH ในการบอกถงึคุณภาพของน า้
เพราะน า้แร่ ทีมี่ pH สูง อาจมีเกลือ โซเดยีม หรือ โลหะหนักอืน่เจอืปน

• น า้แร่ ในประเทศไทย มักจะมีตะกอน เพราะมี ทราย หรือ silica สูง
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Brand pH

Component of Mineral Water (mg/L)

HCO3 
- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl - SO4

2- SiO2

Icelandic 8.4 35 11 0.6 6.4 2.4 12.0 3.4 9.5

Iceland Spring 8.7 26 12 1.0 4.2 0.9 10.0 2.2 13.5

Aura 7.6 220 4 1.5 57.0 6.5 <1 6.0 45.5

Purra 8.0 239 102 1.5 39.1 4.5 20.4

Chang 8.0 287 111 2.1 26.1 7.9 10 28.1

Minere 8.0 245 88 3.0 28.9 9.1 31.0

Mount Fleur 34 0.8 47.0 27.0

Acqua Panna 7.9 100 6 0.1 32.0 6.6 7.2 22.0

Fiji 7.7 155 18 4.9 18.0 15.0 9.8 0.1 93.0

Evian 7.2 360 6 1.0 80.0 26.0 10.0 14.0 15.0

Volvic 7.0 71 11 6.2 11.5 8.0 13.5 8.1 31.7

S. Pellegrino 5.0 243 31 2.1 166.0 49.5 49.6 402 7.3



ค าแนะน าอาหารโรคไต ของ นพ. พัฒนา เตง็อ านวย
• กนิอาหารกึง่มังสวรัิต ิพยายามหลกีเลีย่งเนือ้สัตว ์ปลาเป็นโปรตนีจากสัตว ์จงึควรหลกีเลีย่ง
• กนิเหด็และเตา้หูไ้ด ้กนิไข่ทัง้ฟองทัง้ไข่ขาวและไข่แดง เฉลีย่ไม่เกนิวันละฟอง
• หา้มกนิน า้ซุปตม้กระดกู หรือตม้กับเนือ้สัตว์
• ไม่ควรกนิเคม็ แตน่ า้ซุปทีไ่ม่เคม็ ถา้กนิมาก ๆ กไ็ดรั้บเกลอืมาก
• กนิยอดผักได้ กนิผักผลไม้ได ้กนิธัญพชืจ านวนน้อยได ้ในคนทีไ่ตวายหา้มกนิป่ันน า้ผักผลไม้หรือ
ธัญพชืกนิ

• ใช้น า้มันร าข้าว น า้มันมะกอก
• ดืม่น า้แร่ น า้บาดาล น า้ดา่ง ควรดืม่น า้ใหไ้ดม้ากกว่า 1 ลติรตอ่วัน
• หา้มดืม่น า้อัดลม รวมทัง้น า้อัดลมชนิดไม่มนี า้ตาล
• หา้มดืม่นม ทุกชนิด รวมทัง้น า้เตา้หู ้นมทีท่ าจากธัญพชื
• หา้มกนิอาหารส าเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารใส่สารกันบูดและผงชูรส
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ผู้ป่วยกลุ่มไหน ทีมั่กจะล้มเหลวกับการชะลอไตเสื่อม 
และลงเอยถูกล้างไตในทีสุ่ด
• มาเมือ่สาย ค่า Cr สูงเกนิ 3 mg%
• ไม่ได้ให้ความร่วมมอืในการคุมอาหาร ไม่สามารถกนิมังสวรัิต ิยังชอบดืม่น า้อัดลม
• มหีมอดูแลหลายคน (มากหมอ มากยา) 
• ปฏเิสธทีจ่ะปรับยาตามค าแนะน า เช่น เป็นเบาหวาน แต่ปฏเิสธการฉีดอนิสุลนิ
• มหีัวใจวายอยู่เร่ือย ๆ ต้องกนิยาขับปัสสาวะบ่อย ๆ 
• Proteinuria > 3 gm/day มภีาวะบวม และต้องกนิยาขับปัสสาวะบ่อย ๆ
• กนิยาสมุนไพรนานาชนิด เพราะเชือ่ว่าท าให้หายจากไตวาย
• ฉีดเซลลสั์ตว์
• เจบ็ป่วยด้วยโรคหรือภาวะอืน่บ่อย ๆ ท าให้การท างานของไตเลวลง



Holistic Practitioners must have empathy

• Empathy is the capacity to understand or feel what 
another person is experiencing from within their frame 
of reference, that is, the capacity to place oneself in 
another's position.

Four Sublime States of Mind พรหมวิหารส่ี

• Kindness เมตตา

• Compassion กรุณา

• Sympathetic Joy มุทติา

• Equanimity อุเบกขา



แพทย ์ทีไ่ม่เคยหดัคดินอกกรอบ จะไม่เคยสรา้งปาฏหิารยิไ์ดใ้น

ชวีติ

นพ. พฒันา เตง็อ านวย

Doctors who always follow rules and guidelines and 

never think outside the box will not make any miracle.

Dr. Patana Teng-umnuay
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