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การแบง่โรคไตเรือ้รงัออกเป็นระยะตา่ง ๆ 

ระยะ                ความหมาย          %การท างานทีเ่หลอือยู ่

 

  1           ไตเร ิม่ถกูท าลายเล็กนอ้ย                      > 90 

                แตก่ารท างานของไตยงัปกตอิยู ่

  2           ไตท างานลดลงเล็กนอ้ย                         60-89 

  3a         ไตท างานลดลงเล็กนอ้ยถงึปานกลาง      45-59 

  3b         ไตท างานลดลงเล็กนอ้ยถงึปานกลาง      30-44 

  4            ไตท างานลดลงอยา่งมาก                      15-29 

  5            ไตเรือ้รงัระยะสดุทา้ย                             <15 

   5 D         ตอ้งท าการบ าบดัทดแทนไต 

                                                

NKF-K/DOQI, 2002 
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การแนะน าอาหารในผูป่้วย 
โรคไตเรือ้รงัระยะที ่1-2-3a  

• ควรเนน้ในเรือ่งการ ควบคมุความดนัโลหติให ้
นอ้ยกวา่ 130-139/80-89 มลิลเิมตรปรอท  

• ควบคมุระดบัน ้าตาลสะสมในเลอืดHbA1c ไมใ่ห ้
เกนิ 7%  

• โดยลดการบรโิภคเค็ม(2 กรัม/วนั) จ ากดั
ปรมิาณแป้งและน ้าตาลรวมทัง้ไขมันชนดิอิม่ตวั  
และตรวจน ้าตาลกอ่นและหลงัอาหารสองชัว่โมง
อยา่งสม า่เสมอ 

• ยังไมล่ดโปรตนีลง 
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เบาหวานลงไต 
„ หนา้ท่ีไตท างานมากข้ึน 
„ ปัสสาวะมีโปรตีนบางคร้ัง 
„ ปัสสาวะมีโปรตีนเลก็นอ้ย 
„ ปัสสาวะมีโปรตีนมาก 
„ ไตวายเร้ือรัง 
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• To reduce the risk or slow the 

progression of nephropathy 

– Optimize glucose control A 

– Optimize blood pressure control A 

 

Recommendations: Nephropathy 

ADA. 9. Microvascular Complications and Foot Care. Diabetes Care 2015;38(suppl 1):S58 
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Therapeutic 

Dietary Goal and 

Its Relevance    

Ranges/Goals Dietary 
Intervention 

Reduce Albuminuria 

Decreased albuminuria 

is associated with slower 

progression of CKD, 

particularly in diabetics. 

Limiting dietary protein 

may re-duce albuminuria 

and improve blood 

glucose control, hyper-

lipidemia, blood 

pressure, renal bone 

disease, and metabolic 

acidosis. (de Zeeuw et 

al, 2004).  

Reduce or stabilize 
the amount of 
albumin lost in the 

urine   

  

 

Limit excessive dietary 

protein as follows: • 

Nondiabetic: 0.8 g 

protein/kg/day.• Diabetic: 

0.8-1.0 g protein/kg/day. 

Evidence suggests 

that further lowering to 

0.6 g protein/kg/day in 

nondiabetic patients 

may be beneficial, but 

adherence is difficult. 

Some patients may be 

able to achieve this level 

with intensive 

counseling.  
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Nutrition in chronic kidney  failure 

AJKD 2000 

 CKD stage Daily protein intake 

Stage I-IIIa 

(eGFR >45ml/min/1.73 

m2) 

Normal intake (<1g 

protein/kg IBW) 

Stage IIIb 

(eGFR >30-44/min/1.73 

m2) 

0.6-0.8 g protein/kg IBW  

(2/3 of HBV) 

Stage IV-V 

(eGFR <30/min/1.73 m2) 

 

0.6-0.8 g protein/kg IBW 

(2/3of HBV) 

or 0.3-0.4 g of vegetable 

origin/kg IBW supplement 

with EAA and /or KA 
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ส่วนที่ 2: การก าหนดปริมาณโปรตนีที่ควรบริโภค 

ต่อวันตามระยะของโรคไตเรือ้รัง 

หน้าที่ 1  
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เป้าหมายในการควบคมุเบาหวาน 

การตรวจ ด ี ตอ้งปรบัปรงุ 

น ้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร(มก./ดล.) 80-120 >140 

น ้าตาลในเลือดหลงัอาหาร 2 ชม(มก./ดล.) 80-160 >180 

น า้ตาล เฉลีย่สะสมHbA1c (%) 
<7 >8 

โคเลสเตอรอลรวม (มก./ดล.) <200 >250 

LDL- โคเลสเตอรอล(มก./ดล.)-ตวัไมด่ ี <100 >130 

HDL- โคเลสเตอรอล  (มก./ดล.)-ตวัด ี >45 <35 

ไตรกลเีซอไรด์(มก./ดล.) <200 >400 

ดชันมีวลกาย (กก./ตารางเมตร) 20-25 >27 

ความดนัเลอืด (มม.ปรอท) 130/85 >160/90 
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ผูป่้วยเป็นโรคไตเรือ้รงั 
ระยะที ่3b หรอืมากกวา่ 

• ควรจ ากดัปรมิาณโปรตนี(0.6-0.8 กรมั/นนตวั 

1 กก/วนั  

• ตดิตามปรมิาณน า้และเกลอืแรโ่ดยเฉพาะ ระดบั

โพแทสเซยีม ฟอสฟอรสัในเลอืด  

• ระดบัของพลงังานควรจะประมาณ 35 กโิล

แคลอรี ่/น า้หนกัตวั 1 กก /วนัใน ผูป่้วยทีอ่ายุ

นอ้ยกวา่ 60 ปี และ 30 กโิลแคลอรี ่ในผูป่้วยที่

อายมุากกวา่ 60 ปี  
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เป้าหมายในการจดัการดา้นโภชนาการ 

 
 

 
•ชะลอการเสือ่มของไต 
•ลดอาการยรูเีมยี  
•ลดความผดิปกตขิองขบวนการเมตาบอรกิซมึ  
•รักษาสมดลุยข์อง fluid และ electrolyte 
•ผูป่้วยอยูอ่ยา่งมคีณุภาพชวีติ 
 



ท าอยา่งไรถา้ระดบัโปรตนีในเลอืด
(อลับมูนิ) ต า่ 

ใหพ้ลงังานใหเ้พยีงพอโดยใชแ้ป้ง
ปลอดโปรตนี (วุน้เสน้ สาค)ู  

ดดัแปลงอาหารโดยใชไ้ขข่าว
(แหลง่ของโปรตนี albumin)  

เสรมิอาหาร 

 

 



ถา้ยงักนิไมไ่ด ้
 อาจเสรมิดว้ยอาหารเสรมิส าเร็จรปูทีม่สีตูรเหมาะกบัผูป่้วย 

อาจอยูใ่นรปูของของเหลว ดืม่งา่ย  

 อาจใหท้างสายใหอ้าหาร (Enteral feeding ) โดยใช ้

อาหารเหลวชนดิป่ันเองตามทีแ่พทยก์ าหนด หรอือาหาร

ทางการแพทยท์ีเ่หมาะกบัพยาธสิภาพของผูป่้วยหรอืใชท้ัง้

สองอยา่งตามความเหมาะสม 

  การใหอ้าหารทางหลอดเลอืด (Parenteral Nutrition) 

อาจใหเ้ป็นเพยีงบางสว่น (Partial Parenteral Nutrition) 

ควบคูไ่ปกบัการใหอ้าหารทางปากหรอือาหารอาทางสายให ้

อาหาร 



คลินิก 
โรคไตเรื้อรัง  

แพทย ์

พยาบาล 

เภสัชกร 

โภชนากร 

“ทีมรักไต” 

พยาบาล 

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

อสม. 

ผู้ดูแลผู้ป่วย 

ทีมสหวิชาชีพ  เครือข่ายเยี่ยมบ้าน 

คลนิีคโรคไตเร ือ้รงัแบบบูรณาการ 

นักกายภาพ 

นพ.ธรียทุธ  เจยีมจรยิาภรณ์ สถาบนัไตภมูริาชนครนิทร ์



หนา้ทีข่องสหวชิาชพี 

พยาบาล 
ประเมินอาการ, บันทกึข้อมูลฺ, BMI, 

รอบเอว 

แพทย์ รักษาเพ่ือให้ได้เป้าหมายตาม 

Guidelines 

เภสัชกร • ตรวจสอบวธีิการใช้ยาและปรับตาม
GFR 
• สอนอ่านฉลาก 
• หลกีเลีย่งการใช้ NSAID 

นักโภชนาการ/
โภชนากร/ 

นักก าหนดอาหาร 

สอนการรับประทานอาหารส าหรับโรคไต 
อาหารโปรตีนต า่ อาหารลดเคม็ 

นพ.ธรียทุธ  เจยีมจรยิาภรณ์ สถาบนัไตภมูริาชนครนิทร ์



 ควรมกีารเยีย่มบ้านอย่างสม่่าเสมอ 

      -  ประเมนิสัมพันธภาพสมาชิกในครอบครัว 

-  ควรแนะน่าการเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

กับการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม 

-  หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผู้ปว่ยและ

ครอบครวั เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของผู้ปว่ย 

การเยยีมบ้าน 
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การแนะน าอาหารในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัระยะที ่5D          
    

Nutrients HD PD  

Protein  

(>/= 50% HBV protein)  

HD: 1.2 g/kg   

PD: 1.2-1.3 g/kg 

HD: 1.2 g/kg   

PD: 1.2-1.3 g/kg 

Energy  35 kcal/kg <60 years 30-35 

kcal/kg > 60 years 

35 kcal/kg <60 years 

30-35 kcal/kg > 60 years 

Phosphorus 10 – 12 mg/g protein 

800-1000 mg/day 

Adjust to meet protein needs  

10 – 12 mg/g protein 

800-1000 mg/day 

Adjust to meet protein needs 

Potassium 2-3 g  Monitor serum levels 3-4 g  Monitor serum levels 

Fluid  Output + 1000 ml  

Limit IDWG  

Maintain fluid balance  

Sodium  2 g 2-3 g : Monitor fluid balance 

Calcium <2g including binder load  

Maintain Serum WNL 

<2g including binder load  

Maintain Serum WNL 

Vitamins/Minerals Next Slide Next Slide  

Fiber 20-25 g  20-25 g  

 KDOQI Guidelines 
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การแนะน าอาหารในผูป่้วย 
             โรคไตเรือ้รงัระยะที ่5D            

HD PD  

Vitamin C  60-100 mg 60-100mg 

B6 2 mg 2 mg 

Folate 1-5 mcg 1-5 mcg 

B12 3 mcg 3 mcg 

Vitamin E  15 IU 15 IU 

Zinc 11-15 mg 11-15 mg 

Iron Individualize  Individualize  

Vitamin D  Individualize Individualize 

B1 1.1-1.2 mg 1.5-2 mg 

Other  RDA RDA 

Vitamins and Minerals 

 KDOQI Guidelines 



ชนิดา ปโชติการ 

 

ขอ้แนะน าของวติามนิและเกลอืแร่
อาจแตกตา่งกนั 

 Vitamin C 60 mg (ไม่ควรเกิน 200 mg) 
Folic acid 1 mg 
Thiamin 1.1-1.5 mg 
Riboflavin 1.1-1.7 mg 
Niacin 15-20 mg 
Vitamin B6 5-10 mg 
Vitamin Bl2 2 µg 
Pantothenic acid 5-10 mg 
Biotin 0.3 mg 

Krause’s Food and the Nutrition Care Process  
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โปรตีน 
•ผูเ้ป็นโรคไตตอ้งกินโปรตีน (เน้ือสตัว ์
ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวผ์กั ผลไม)้ ตาม
สดัส่วนและปริมาณท่ีก าหนด 

•อยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของโปรตีนตอ้งมา
จาก เน้ือสตัว ์ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์
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การก าหนดโปรตีน 
• ผูท่ี้เป็นโรคไตและยงัไม่ไดฟ้อกเลือดควร
กินโปรตีนวนัละ0.6-0.8 กรัมต่อน ้าหนกัตวั
ท่ีควรเป็น 1  กิโลกรัม 

• ถา้บ าบดัทดแทนไตควรกินโปรตีนวนัละ
1.1-1.3 กรัมต่อน ้าหนกัตวั ท่ีควรเป็น 1  
กิโลกรัม 
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ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับ(ล้างไตแล้ว) 

„ น า้หนัก 60 กโิลกรัม  
„ โปรตีนที่ควรกนิ = 1.1-1.2 กรัมต่อน า้หนักตัว 1 
กโิลกรัม 

„ ควรกนิโปรตีน 1.1 x 60 = 66-72 กรัมต่อวนั  
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แบบแผนการบริโภค 
หมู่อาหาร                       ปริมาณโปรตีน (กรัม/วนั) 
            (โปรตีน)     50      55 60   70    80 
เน้ือสัตว์ (2 ชต) 
                  (7) 
 

   5 (35) 

แป้ง 1 ทัพพ ี 
                 (2)  
ผกั 1 ทัพพ ี
              (1) 
ผลไม้ 1 จานเลก็                   

(0.5) 

6(12) 

3  (3) 

2   (1) 

51  54.5 

  6 (12) 

3 (3) 

2(1) 

60 

 7 (14) 

 3 (3) 

 2  (1) 

 70.5 80.5 63.5 

5 1/2(38.5) 6 (42) 

65 

6 1/2(45.5) 

7 (14) 

3 (3) 

2 (1) 

   7 1/2(52.5) 

7 (14) 

3 (3) 

2 (1) 

 81/2(59.5) 

8 (16) 

4 (4) 

2 (1) 

รวม 
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Food Model 



การปริมาณค านวณค่าเฉล่ีย โพแทสเซียมและ
ฟอสฟอรัสในอาหาร 
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จ าง่ายๆโปรตีนและพลงังานในอาหาร 
โปรตีน พลงังานเฉลีย่ 

7 70 
1 

1/2 

25 

70 

2 70 
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โปรตีนและพลงังานในอาหาร 
โปรตีน พลงังาน 

0 45 

0 20 
น ้ามนั 1 ชอ้นชา 

น ้าตาล 1 ชอ้นชา 



ชนิดา ปโชติการ 

3 1/2 2 

  3 

3   (3) 1 1 

 2  (1) 1 1 

6 2 

70 กรัมโปรตีน(~1700 แคลอร่ี) 

8 2 3 3 

แป้ง 
เน้ือสัตว์ 

ผกั 
ผลไม้ 
น า้ตาล 

ไขมัน 

หมู่อาหาร       เช้า กลางวนั   เยน็ 

2 2 

 2 

จ านวนส่วน
(โปรตนี) 

7  (14) 

1 

71/2 (521/2) 

2 2 

- 

แป้งปลอดโปรตีน 2 1 1 
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• ปรมิาณทีค่วรไดร้บัในวนัหนึง่ คอื ประมาณวนัละ 

70 mEq (60-80 mEq/d) หรอืประมาณ 2000 

– 3000 mg/วนั( 1 meq =39 mg) 

• ผูป่้วยกลุม่ CAPD มกัจะมภีาวะโพแทสเซยีมใน

เลอืดต า่ (< 3.5 มก/ดล) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาขบัปสัสาวะ ในขณะที ่Hemo

มกัจะมโีพแทสเซยีมในเลอืดสงู (> 5.2 มก/ดล) 

  

โพแทสเซยีม  
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< 800 mg 



โ พ แ ท ส เ ซี ย ม พ บ ม า ก ใ น ผั ก ผ ล ไ ม้  

กลุม่ของผกัและผลไม ้

แยกตามปริมาณ

โพแทสเซียม 

ผกั หรือผลไม ้1 ส่วน 

ปริมาณโพแทสเซียม 

(มิลลิกรมั) 
ค่าเฉลี่ย 

(มิลลิกรมั) 

ต า่ 1-100 70 

ปานกลาง 101-200 150 

สูง 201-300 270 

ตารางแสดงการจ าแนกผกัและผลไม้เป็นกลุ่มๆตามปริมาณ
โพแทสเซียมในผกั  และผลไม้จ ำนวน 1 ส่วน 

32 



กระโดน กระเพรา ค่ืนช่าย ชะอม เซลารี ตั้งโอ๋ ต าลึง ตน้หอม 
ถัว่งอก ถัว่พุม่ฝักสด ถัว่พ ู ถัว่ลนัเตา(ฝัก)ใบชะมวง ใบบวับก ใบ
แมงลกั ใบยา่นาง ใบโหระพา บวบเหล่ียม ผกักาดขาวใบเขียว 
ผกักาดหอม ผกักวางตุง้ ผกัต้ิว ยอดมะระ สาหร่ายจีฉ่าย เห็ดหูหนู
ด า(สด) อโวคาโด อลัฟาฟ่า  

33 กลัยา กาลสมัฤทธ์ิ 



ผกัท่ีมีโพแทสเซียมต ่า 

1 ทพัพ ี



กะหล ่าปลี ขนุนอ่อน แขนงกะหล ่าปลี ขา้วโพดอ่อน คะนา้ ดอก
กยุช่าย แตงกวา น ้ าเตา้ ใบกยุช่าย ใบชะพลู ใบมนัเทศและยอด ปวยเลง้ 
ผกักาดขาว ผกัโขม ผกัชี ผกัชีฝร่ัง ผกัชีลาว ผกับุง้จีน ผกับุง้ไทย 
ผกัปลงั พริกยกัษ/์พริกหวาน พริกหยวก ฟักเขียว มะเขือยาว มะละกอ
ดิบ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหอมสด หอมใหญ่ อาร์ติโชก 
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ผกัทีม่โีพแทสเซียมปานกลาง 

1 ทพัพ ี



กะหล ่าดอก กะหล ่าปลีม่วง กระเจ๊ียบเขียว กระชาย กระถิน 
กระเทียม ขิง แครอท จมูกขา้ว ถัว่ฝักยาว น ้ าลูกยอ ใบข้ีเหลก็ ใบ
และเมลด็มะรุมแหง้ บร็อคโคลี เผือก ฟักทอง มะเขือเทศ มะเขือเทศ
สีดา มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเด่ือ มะระจีน มนัแกว มนัฝร่ัง มนั
เทศ ผกัหวานผงลูกยอ มะรุม รากบวั ลูกยอ วาซาบิ สะเดา สะตอ หวั
ปลี หวัผกักาด(หวัไชเทา้) เห็ดกระดุม เห็ดโคน เห็ดตบัเต่า เห็ดฟาง 
เห็ดหูหนูแหง้ เห็ดเผาะ เห็ดเป๋าฮ้ือ หอมแดง หน่อไม ้แหว้  
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ควรหลกีเลีย่งอาหารทีม่โีพแทสเซียมสูง 
เม่ือมีระดบัโพแทสเซียมในเลือดเกนิ 5 มก/ดล 
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ปริมำณโพแทสเซียมในผลไม้   
ผลไมม้มีากทีส่ดุ 

400 – 500 
มลิลกิรมั 

ผลไมท้ีม่มีาก 

200 – 300 
มลิลกิรมั 

ผลไมท้ีม่ปีานกลาง 

100 – 200 
มลิลกิรมั 

ผลไมท้ีม่นีอ้ย 

นอ้ยกวา่ 100 
มลิลกิรมั 

-ทเุรยีนทกุชนดิ 
(กา้นยาวมมีาก
ทีส่ดุ)  

- ขนุน   

- แหว้ 

- กระทอ้น 

- มะขามหวาน 

- กลว้ยไข ่ กลว้ย
หอม 

- กลว้ยน า้วา้   

- ล าไยพนัธต์า่งๆ 

- มะละกอสกุ 

- นอ้ยหนา่ 

- น า้สม้ค ัน้  น า้
มะพรา้ว 

- มะมว่งสกุ 

- แคนตาลปู 

- ผลไมแ้หง้ ลกูเกด 
ลกูพรนุ  กลว้ยตาก 
ล าไยแหง้  มะขาม 

- สม้เขยีวหวาน  สม้
เชง้ 

- สม้โอ  มะมว่งดบิ 

- ละมดุ  ฝร ัง่ 

- ล ิน้จ ี ่

- เงาะ  สบัปะรด 

- องุน่ 

- แอปเป้ิลแดง 

- สาลี ่

- สตรอเบอรี ่

-ลางสาด 

- 

- แตงโม 

-องุน่เขยีว 

- ชมพูเ่ขยีว 
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ปริมำณโพแทสเซียมในผัก  2 ทพัพ ี
ผกัมมีากทีส่ดุ 

440 – 560 มลิลกิรมั 

ผกัทีม่มีาก 

200 – 400 มลิลกิรมั 

ผกัทีม่ปีานกลาง 

100 – 200 มลิลกิรมั 

ผกัทีม่นีอ้ย 

นอ้ยกวา่ 100 มลิลกิรมั 

- เห็ดกระดมุ  เห็ดโคน  

- เห็ดเปาหือ้  ชะอม 

- ผกัชทีกุชนดิ หวัปล ี 

- ผกัโขมนอ้ย 

- ตน้กระเทยีม 

- ใบขีเ้หล็ก  ใบชะพล ู

- ผกักระโดน  ผกั
กระถนิ 

- ยอดขีเ้หล็ก  ผกัหวาน 

- แขนงกะหล า่  ฟกัทอง 

- ยอดฟกัทอง  คืน่ชา่ย 

- ยอดกระถนิ  ผกัคะนา้ 

- กะหล า่ดอก  แครอท 

-ใบ-ดอกกยุชา่ย   

- บร็อคโคลี ่กะหล า่ปล ี

- เห็ดตบัเตา่  เห็ด
นางรม 

- เห็ดฟาง  เห็ดหอมสด 

- ถ ัว่ฝกัยาว มะเขอืพวง  

- ผกักาดหอม ผกักะ
เฉด  

-ผกักวางตุง้  ผกับุง้  

- เห็ดนางฟ้า  เห็ดเผาะ 

- แตงกวา  พรกิหวาน 

- ฟกัเขยีว  มะเขอืยาว 

- หวัผกักาดขาว 
ตน้หอม 

- พรกิฝร ัง่  มะระจนี 

- มะละกอดบิ  ถ ัว่งอก 

- มะเขอืเทศ  บวบหอม 

- มะเขอืสดีา  ต าลงึ 

- ถ ัว่ลนัเตา 

- ผกักาดขาวชนดิ 

- พรกิฝร ัง่ 

- บวบเหลีย่ม 

- ถ ัว่พ ู

- ถ ัว่พุม่ 

- หอมหวัใหญ ่

- เห็ดหหูน ู(สด) 
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ในธรรมชาต ิถา้ไมป่รงุอะไรเลยในอาหาร 
เราจะได ้โซเดยีมประมาณ 800-1000 กรัม 
ทีเ่หลอืมาจากการปรงุอาหาร 

โซเดยีมพบได ้

เกลอื 

เครือ่งปรงุรส เชน่ น ้าปลา 

อาหารเบเกอร(ีผงฟ)ู 

อาหารกระป๋อง(สารกนับดู) 

 

 

ในผูป่้วยโรตไตเรือ้รงั จ ากดัเกลอืโซเดยีม 
2000 มก/วนั 
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ปริมาณโซเดยีมโดยเฉลีย่ในอาหาร 1  ส่วนแลกเปลีย่น 
หมวดอาหาร อาหารแลกเปลีย่น  1  ส่วน ปริมาณโซเดียม 

(มิลลิกรัม) 
ข้าว - แป้ง ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว   7 

ขนมอบ  ขนมปังปอนด์  (1แผ่น) 130 

เน้ือสัตว์ เน้ือสัตว์บก  เน้ือปลา  ปลาทะเล 25 

เน้ือสัตว์ทะเลพวกมีกาบ  มีเปลือก  
เช่น  กุ้ง  หอย  ปู 

60 

ไข่เป็ด  ไข่ไก่ (1 ฟองขนาดกลาง) 60 
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หมวดอาหาร อาหารแลกเปลีย่น  1  ส่วน ปริมาณโซเดียม 
(มิลลิกรัม) 

ผกั ผกัสด  มิได้แปรรูป   15 

ผลไม้ ผลไม้สด  มิได้แปรรูป 2 

ไขมัน น า้มันพืช  1  ช้อนชา - 

เนยเค็ม  1  ช้อนชา 44 

ปริมำณโซเดยีมโดยเฉลีย่ในอำหำร 1  ส่วนแลกเปลีย่น 
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ปริมาณโซเดยีมในเคร่ืองปรุงและอาหารส าเร็จรูป 

• เกลือ 1 ช.ช    = โซเดียม 2,000 มก. 

• น า้ปลาหรือซีอิว๊ 1 ช.ช        = โซเดียม  400  มก. 

• ซอสมะเขือเทศ  1 ช.ช = โซเดียม 55 มก. 

• ซอสหอยนางรม 1ช.ช  = โซเดียม 140 – 160มก. 

• น า้จิม้ไก่ 1 ช.ช              = โซเดียม 67 - 76 มก.  

• บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 60 กรัม   = โซเดียม 1,500 มก. 

• โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป    42 กรัม  = โซเดียม 1,000 มก. 
ทีม่ำสถำบนัวิจัยโภชนำกำร 



เคร่ืองปรุงรส 
สตูรลดโซเดียม 

โซเดียม/1 ช้อนโต๊ะ โพแทสเซียม/1ช้อนโต๊ะ 

มิลลิกรัม mEq มิลลิกรัม mEq 
น า้ปลาผสม 

ลดโซเดียม 40% 
770 33.5 875 22.4 

ซีอิว้ 
ลดโซเดียม 40% 

560 24.3 700 18 

น า้จิม้ไก่ 
ลดโซเดียม 40% 

210 9 350 9 

ซอสพริก 
ลดโซเดียม 40% 

140 6.1 210 5.4 

ซอสมะเขือเทศ 

ลดโซเดียม 40% 
45 2 210 5.4 

ปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมที่อยู่ในผลติภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสที่ลดโซเดียม 

วนัทนีย ์เกรียงสนิยศ.ลดโซเดียมยดืชีวติ.โรงพมิพ ์องคก์ารสงเคราะหท์ห่รผ่านศึกในพระบรมราชูปถมัภ ์. พมิพค์รัง้ที ่1 กนัยายน 2555 

Reduc

e 

NaCl 

40% Add 

KCl 

เคม็เท่าเดิม 

45 

เพิ่มเติม 
คือ 

“โพแทสเซียม” 
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น ้าปลา 1 ชอ้นชา ปาท่องโก๋ 3-4 คู่     

เกลอืโซเดียมปานกลาง  

= 
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การควบคมุเกลือในอาหาร 

• ลดการเตมิเคร่ืองปรุง บริโภคอาหารอ่อนเคม็ 

• เม่ือส่ังอาหารลดเคร่ืองปรุงลงทีล่ะนิด  

• กนิอาหารสดใหม่ หลกีเลีย่งอาหารส าเร็จรูป 

• ลดการกนิ ขนมปัง เบเกอรี 

• ใช้เคร่ืองเทศ ในการชูรส 

 

 
• ใชเ้คร่ืองเทศ สมุนไพร มะนาวในการช่วยชูรส
อาหาร 
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ฟอสฟอรัส 
ประมาณรอ้ยละ 70 จะถกูดดูซมึในรปูของ

ฟอสเฟตอสิระ  

ประสทิธภิาพการดดูซมึจะเป็นไปตามปรมิาณ

ฟอสฟอรัสในอาหาร ต าแหน่งทีฟ่อสฟอรัสถกู

ดดูซมึ 

 ล าไสเ้ล็กตอนกลางและตอนปลาย รอ้ยละ 

88 ของฟอสฟอรัสทีถ่กูดดูซมึจะเก็บไวใ้น

กระดกูและฟันรวมกบัแคลเซยีม 
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ฟอสฟอรสั 

ไตเป็นอวยัวะทีค่วบคมุระดบั

ฟอสฟอรสัในเลอืด 

1/3 ของฟอสฟอรสัทีบ่รโิภคจะถกู

ขบัออกไปทางปสัสาวะและอจุจาระถา้

ไดร้บัมากเกนิไป  
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ฟอสฟอรสั 

วติามนิ ด ีแคลเซยีม และพาราธยัรอยด์

ฮอรโ์มนจะท าหนา้ทีส่มัพันธก์นัในการควบคมุ

การดดูซมึของฟอสฟอรัส  

การบรโิภคน ้าตาลทรายขาวและอาหารทีม่ี

ไขมันสงูจะท าใหค้วามสมดลุของแคลเซยีมและ

ฟอสฟอรัสผดิไป  

การบรโิภคธาต ุเหล็ก อลมูนัิมและแมกนเีซยีม

มากจนเกนิความตอ้งการของรา่งกายจะ

ขดัขวางการดดูซมึของฟอสฟอรัส 
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ฟอสฟอรสั 
พบไดใ้นอาหารเกอืบทกุชนดิโดยเฉพาะอาหารทีม่ี
โปรตนีและแคลเซยีมสงู 

การก าหนดปรมิาณฟอสฟอรัสในอาหารทีค่วร
บรโิภคมักจะก าหนดเป็นมลิลกิรัมของฟอสฟอรัส
ตอ่กรัมของโปรตนีทีไ่ดรั้บ ประมาณ 12-15 
มลิลกิรัม/กรัมโปรตนี/วัน   

แพทยจ์ะสัง่ยาทีเ่ป็น phosphate binder ให ้
พรอ้ม ๆ กบัสัง่ใหนั้กก าหนดอาหารแนะน าใหผู้ป่้วย
งดอาหารทีม่ฟีอสเฟตสงูเมือ่มรีะดับ serum P สงู 
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ชนิดา ปโชติการ 

สารปรงุแตง่อาหาร (Food additive)ทีม่ ี
ฟอสฟอรสัแฝงอยู ่
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สารประกอบกอบฟอสฟอรัสทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food additive) 
 
สารฟอสเฟส
(Phosphate) 

วตัถปุระสงค ์/ ใชใ้นอาหาร 

Disodium Phosphate 
(DSP) 

สารอมิัลซไิฟเออร ์ในผลติภัณฑน์ม นมขน้หวาน ชสี 

Trisodium phosphate 
(TSP) 

อาหารประเภทธัญพชื ผักและผลไม ้ยาสฟัีน ฯ 

Dipotassium phosphate 
(DKP) 

สารชะลอปฏกิริยิา สารบฟัเฟอร ์สารอมิัลซไิฟเออรใ์นอาหารประเภท
นม นมขน้หวาน ครมีเทยีม เนือ้  

Tripotassium 
phosphate (TKP) 

สารอมิัลซไิฟเออร ์สารบฟัเฟอร ์ สารชะลอปฏกิริยิาในผลติภัณฑเ์นือ้ 
นมขน้หวาน ยา 

Sod. TriPolyPhosphate 
(STPP) 

เพิม่ผลผลติและคณุภาพของผลติภัณฑอ์าหารทะเล เนือ้ กุง้แชแ่ข็ง 

Tetrasodium 
Pyrophosphate (TSPP) 

ผลติภัณฑอ์าหารทะเล เนือ้ ยาสฟัีน อาหารสตัว ์

Sod. 
Hexametaphosphate 

(SHMP) 

ผลติภัณฑน์ม อาหารทะเล เนือ้ อาหารกระป๋อง  

Sod.Aacid 
PyroPhosphate (SAPP) 

สารขึน้ฟใูนผลติภัณฑเ์บเกอรี ่ผงเบกกิง้โซดา อาหารกระป๋อง 
ผลติภัณฑอ์าหารวา่ง (potato snack) 

MonoSodium 
Phosphate (MSP) 

ยาสฟัีน อาหารสตัร ์นมขน้หวานฯ 
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ระดบัฟอสฟอรัสในเลือด 
• ระดบัฟอสฟอรสัในเลอืดนอ้ยกวา่ 2.7 
มลิลกิรมัตอ่เดซลิติร           อาจตอ้งการ
ฟอสฟอรสัเสรมิ 

• ระดบัฟอสฟอรสัในเลอืดอยูร่ะหวา่ง 2.7-4.6 
มลิลกิรมัตอ่เดซลิติร               คา่ปกต ิ

• ระดบัฟอสฟอรสัในเลอืดมากกวา่ 4.6 
มลิลกิรมัตอ่เดซลิติร           จ ากดัอาหารทีม่ ี
ฟอสฟอรสัสงู  



 

การแบ่งระดบัฟอสฟอรัสในอาหาร ? 

 
 ฟอสฟอรสัต่า่ : <100มก. หรืออาหารที่มีปริมาณ

ฟอสฟอรัสน้อยกว่า 5% ของที่ควรบริโภคใน 1 วัน 

ฟอสฟอรสักลาง :100-200 มก. หรืออาหารที่มี

ปริมาณฟอสฟอรัสน้อยกว่า 5-15 % ของที่ควร

บริโภคใน 1 วัน 

ฟอสฟอรสัสงู :> 200 มก. หรืออาหารที่มีปริมาณ

ฟอสฟอรัสสูงกว่า 15%ของที่ควรบริโภคใน 1 วัน 
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อาหารทีม่ฟีอสฟอรสัสงูในธรรมชาต ิ 

 
หมวดเนือ้สตัว ์:  ปลาซารด์นี  ปลาทนู่า ปลาดกุ ปลา

กระป๋อง ป ูหอย หอยเชลลช์บุเกล็ดขนมปัง           

และทอด ( 4 - 6 ชิน้)  กุง้ชบุเกล็ดขนมปังและทอด  

(10 - 11 ชิน้)  แกะ  ตบั  หม ู เนือ้ลกูวัว  

ผลติภณัฑน์ม : นม นมชอ็คโกแลต   ชอ็คโกแลต พดุ

ดิง้  เนย (สวสิ) โยเกริต์   

หมวดขา้ว แป้ง  ขา้วกลอ้ง    ขา้วสาล ี

 



ชนิดา ปโชติการ 

 

ฟอสฟอรัสในอาหารแปรรูป 

 
อาหารที่มีผงฟูเป็นส่วนประกอบ เช่น เค้ก คุกกี้ 

แป้งซาลาเปา เบเกอรี่ ขนมปัง 

อาหารที่มียีสต์เป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมปัง 

แป้งซาลาเปาที่ใช้ยีสต์ หม่านโถว 

อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น กุ้ง ปลาทะเล   

อาหารเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น  ไส้กรอก ลูกชิ้น  

อาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง 

 



ชนิดา ปโชติการ 

ฟอสฟอรัสในอาหารแปรรูป 
เครื่องดื่ม  

    ประเภทน้า่หวาน  น้่าอดัลม (โดยเฉพาะ

เครื่องดื่มทีม่ีสีด่า) ชา กาแฟที่ชงเข้มข้น 

อาหารเบด็เตล็ด  

   น้่าสลัดอย่างข้น  ซุปก้อน อาหารทีม่ี

ลักษณะเป็นผง เช่น น้่าตาลปน่ นมผง เกลอื

ป่น ครีมเทยีม 

 



อาหารที่มีฟอสฟอรัสในอาหารแปรรูป 



ปริมาณแร่ธาตุ  แคลเซียม  ฟอสฟอรัสในผลไม้ 
ชือ่ ปรมิาณสว่นทีร่บัประทานได ้ แคลเซยีม ฟอสฟอรสั 

ปรมิาณ น า้หนกั (กรมั) มลิลกิรมั 

แคนตาลปู(เขยีว) 100 1.1 6.3 

1 ชิน้ =3*2.5*2 ซม 15  ชิน้ 160 1.7 10.1 

เชอรีเ่ชยีงใหม ่ 100 6.6 23.5 

10 ผล 78 5.2 18.3 

เชอรีน่อก 100 21.4 46.7 

5 ผล 43 9.2 20.1 

ตะขบ 100 108 51.7 

25 ผล 50 54.1 25.8 

แตงโมกนิร ี 100 2.7 10.1 

10 ชิน้พอ

ค า 

140 3.8 14.2 

แตงโมตอปิโด 100 3.3 14.4 

10 ชิน้พอ

ค า 

140 4.6 20.1 

ฝร ัง่กมิจ ู 100 2.8 14.3 

1/2  ผล 133 3.7 19.0 

ฝร ัง่แป้นสทีอง 100 2.8 13.7 

1/3  ผล 123 3.4 16.9 



ชือ่ ปรมิาณสว่นทีร่บัประทานได ้ แคลเซยีม ฟอสฟอรสั 

ปรมิาณ น า้หนกั (กรมั) มลิลกิรมั 

มะพรา้วออ่น , น า้ 100 11.4 0.0 

1 ผล 282 32.0 0.0 

มะพรา้วออ่น , เนือ้ 100 5.5 47.9 

1 ผล 93 5.2 44.6 

มะมว่งเขยีวเสวย (ดบิ) 100 2.2 27.8 

1/4 ผล 60 1.3 16.7 

มะละกอแขกด า 100 10.9 13.7 

8 ชิน้ 96 10.4 13.1 

มะละกอฮอลแลนด ์ 100 11.2 10.9 

8 ชิน้ 96 10.8 10.4 

มะละกอฮาวาย 100 34.1 9.2 

8 ชิน้ 96 32.8 8.9 

ราสเบอรร์ ี ่ 100 35.3 9.3 

25 ผล 100 35.3 9.3 

ลิน้จี ่,พนัธุค์อ่ม 100 1.1 19.6 

10 ผล 80 0.9 15.7 



ชือ่ ปรมิาณสว่นทีร่บัประทานได ้ แคลเซยีม ฟอสฟอรสั 

ปรมิาณ น า้หนกั (กรมั) มลิลกิรมั 

ลิน้จี ่,พนัธุจ์กัรพรรดิ ์ 100 0.5 17.4 

4 ผล 80 0.4 13.9 

ลกูตาลออ่น 100 1.6 16.4 

2  1/2 ผล 100 1.6 16.4 

ลกูทอ้สด 100 4.4 24.3 

2 ผล 100 4.4 24.3 

ลกูหวา้ 100 5.4 60.7 

20 ผล 84 4.5 51.0 

สม้โอขาวแตงกวา 100 11.2 15.7 

2 กลบี 100 11.2 15.7 

สม้โอขาวน า้ผ ึง้ 100 7.9 22.9 

2 กลบี 100 7.9 22.9 

สม้โอขาวใหญแ่มก่ลอง 100 7.8 20.3 

2 กลบี 100 7.8 20.3 

สละ 100 0.3 NA 

5 ผล 78 0 NA  
ดัดแปลงจากนางนันทยา จงใจเทศและคณะ กองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 



67 

วทิยานิพนธ์ปริญญาโท “การพฒันาส่ือใหค้วามรู้ทางโภชนาการ หนงัสือคู่มือแนะน าปริมาณฟอสฟอรัสใน
อาหาร 

โดยใชห้ลกัหน่วยฟอสฟอรัส” 
น.ส.ญาณินี เจิดรังษี สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพฒันา สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ฟอสฟอรัส  
10* มิลลิกรัม ครีมเทียม 1 ซอง /1ชอ้นชา 

กาแฟ/ไมโล/โอวลัติน ผง1ชอ้นชา 
ฟอสฟอรัส  
10* มิลลิกรัม 

กาแฟ 3 in 1 ซอง  
ฟอสฟอรัส  
30* มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส  
50* มิลลิกรัม โกโกผ้ง 1 ชอ้นโต๊ะ 

ฟอสฟอรัส  
40*  มิลลิกรัม นมขน้หวาน 1 ชอ้นโตะ๊ 

ฟอสฟอรัส   
 160* มิลลิกรัม 

โอวนัติล/ไมโล 3 in1  
1 ซอง 
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ฟอสฟอรัส  
35 มิลลิกรัม นมเปร้ียว 80 มล. 1 ขวด 

ฟอสฟอรัส  
240  มิลลิกรัม นม 240 มล. 1 

แกว้ 

ฟอสฟอรัส  
160*  มิลลิกรัม 

เคร่ืองด่ืมธญัญาหาร 
30 กรัม 1ซอง 

โกโกเ้ยน็ 
โกโก ้200 มล.  
+ น ้าแขง็ 400 มล. 

ฟอสฟอรัส  
355*  มิลลิกรัม นมถัว่เหลืองผสมงาด า 

230 มล. 1 กล่อง 
ฟอสฟอรัส  
240 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส  
260*  มิลลิกรัม 

กาแฟเยน็ 
กาแฟ 200 มล.  
+ น ้าแขง็ 400 มล. 
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ฟอสฟอรัส 
120* มิลลิกรัม 

ชามะนาวพร้อมด่ืม  
1 ขวด 450 มล. 

ฟอสฟอรัส   
40* มิลลิกรัม 

ชาเขียวพร้อมด่ืม 
1 ขวด 500 มล. 

ฟอสฟอรัส   
 5 มิลลิกรัม 

น ้าชาชงจากใบชา 
200 มล. 

ฟอสฟอรัส   
 5 มิลลิกรัม 

โอเล้ียงชง 
100 มล. + น ้าแขง็ 100 

ชานมไข่มุก 
500 มล.  

ฟอสฟอรัส   
130* มิลลิกรัม 
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ฟอสฟอรัส 
50* มิลลิกรัม 

เคก้กลว้ยหอม 
 60 ก. 1 ช้ิน 

ชีสเคก้ 
 100 ก. 1 ช้ิน 

ฟอสฟอรัส 
215* มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 
50* มิลลิกรัม 

คุกก้ี 2 ช้ิน 
24 ก.  

ฟอสฟอรัส   
50 มิลลิกรัม 

ทองหยบิ  
2 ดอก 

ฟอสฟอรัส   
50 มิลลิกรัม 

ลูกชุบ 
6 ลูก 

ฟอสฟอรัส   
75 มิลลิกรัม 

ถัว่ลิสงตม้  
40 ก.  10 บาท 

ฟอสฟอรัส   
50* มิลลิกรัม 

ครีมโรล 1 ช้ิน 
40 ก. 

ฟอสฟอรัส   
120* มิลลิกรัม 

เคก้ทุกชนิด 
1 ช้ิน  100 กรัม 

ฟอสฟอรัส   
95* มิลลิกรัม 

พายไส้เน้ือสัตว ์
1 ช้ิน 100 ก. 



ความสมัพนัธอ์าหารที่มฟีอสฟอรสัสงูกับโรคกระดูก 



ชนดิยาจบั

ฟอสเฟต 

ขนาดยา

ต า่สดุ 
ปรมิาณการจบั 

หมายเหต ุ

ทีใ่ชต้อ่วนั  ฟอสฟอรสั 

Aluminum  5.7 ก. ฟอสฟอรัส 22.3 มก. 
เสีย่งตอ่การเกดิภาวะโรคกระดกูนิม่ 

(Osteomalacia)  

hydroxide   /5 มล. และอาการทางสมอง (Encephalopathy) 

      ใชเ้มือ่ระดับฟอสเฟตในเลอืด > 7 มก./เดซลิติร 

Calcium 

carbonate 
5 ก. ฟอสฟอรัส 43 มก. 

เสีย่งตอ่การเกดิภาวะแคลเซยีมในเลอืดสงู 

(Hypercalcemia) 

    /ธาตแุคลเซยีม 1 ก. 
ประสทิธภิาพลดลงทีภ่าวะความเป็นกรดดา่ง (pH) 

สงู 

Calcium acetate 4,002 มก. ฟอสฟอรัส 106 มก. 
มแีคลเซยีมเป็นสว่นประกอบนอ้ยกวา่ Calcium 

carbonate 

    /ธาตแุคลเซยีม 1 ก. 
มคีวามเสีย่งตอ่การเกดิภาวะแคลเซยีมในเลอืดสงู

นอ้ยกวา่ 

Sevelamer 2,400 มก. ฟอสฟอรัส 80 มก. จับฟอสเฟตไดม้ากสดุที ่pH = 7 

hydrochloride   /Sevelamer 1 ก.   

Lanthanum 750 มก. ไมม่ขีอ้มลู สามารถจบัฟอสเฟตไดใ้นชว่ง pH ทีก่วา้ง 



ควรกนิยาจบัฟอสฟอรสั 

กนิตามแพทยส์ง่ 

กนิพรอ้มอาหาร 



ชนิดา ปโชติการ 

   น ้ ำ 
ผูเ้ป็นโรคไตด่ืมน ้าไดเ้ท่าไร? 
• ข้ึนกบัปริมาตรของปัสสาวะท่ีขบัถ่ายต่อวนั  

–วนัละประมาณ 500-1,000 ซี.ซี. + ปริมาตรของ
ปัสสาวะท่ีขบัถ่ายต่อวนั 

– แต่ถา้ปัสสาวะไดน้อ้ยกวา่ 500 มิลลิลิตร/วนั 
ควรจ ากดัน ้าใหเ้หลือ 750-1,000 มิลลิลิตร/วนั  



ชนิดา ปโชติการ 

 พลังงำน 

• แหล่งของพลงังานส่วนใหญ่มาจาการกนิข้าว แป้ง น ้าตาล
และน ้ามัน 

• พลงังานทีผู้่ป่วยควรจะได้รับขึน้อยู่กบัผู้ป่วยแต่ละราย 

• ควรได้รับพลงังานจากอาหารให้เพยีงพอในแต่ละวนัเพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้เกดิภาวะกล้ามเน้ือลบี 

• ชนิดของไขมันส่วนใหญ่ ควรเป็นไขมันดี(ไขมันไม่อิม่ตวั) 



ชนิดา ปโชติการ 

การก าหนดพลงังาน 

พลงังานทีต่อ้งการ (กโิลแคลลอรี/่น า้หนกั 1 กก /วนั) 

Age < 60 30 - 35 

Age > 60 30 

Wt. > 120% std. 25 

ในผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้งใหล้บออก 400 kcal/day  

 

K/DOQI. Am J Kidney Dis 2000 Jun; 35(6 Suppl 2):S1-140.   



การค านวณพลงังานจาก Dialysate แบบง่ายๆ (easy estimation)              
#1 

Dialysate 
Concentration 

Glucose 
(g/L) 

1.5% 13.6 

2.5% 22 

4.25% 38 

Glucose 1 g ใหพ้ลงังาน 3.4 Kcal 

1. ค านวณวา่ Dialysate  ทีผู่ป่้วยใชท้ัง้หมดใน 1 วนั ม ีGlucose เทา่ไร 

ตวัอยา่ง : ผูป่้วยใช ้dialysate  1.5 %  6 

ลติร และ   2.5 % 4 ลติร    

ค านวณหาปรมิาณ Glucose ทัง้หมด 

-น ้ายา 1.5 % 1 ลติร ม ีglucose 13.6 กรัม 
ดงันัน้ ผูป่้วยใชน้ ้ายา  6 ลติร จะมกีลโูคส 

= 13.6 × 6 

= 81.6 กรัม 

-น ้ายา 2.5 % 1 ลติร ม ีglucose 22 กรัม 
ดงันัน้ ผูป่้วยใชน้ ้ายา  4 ลติร จะมกีลโูคส 

= 22 × 4 

= 88 กรัม 

รวมม ีglucose ทัง้หมด  

81.6+88 = 170 กรัม 

78 



การค านวณพลงังานจาก Dialysate แบบง่ายๆ (easy estimation)      
#2 

2. ค  านวณหาปริมาณGlucose ท่ีถูกดูดซึม 

- ผูป่้วยใช ้dialysate  1.5 %  6 ลติร และ   2.5 % 4 ลติร  ค านวณไดป้รมิาณ
กลโูคสทัง้หมด 170 กรัม   ผูป่้วยรายนีท้ า PD แบบ CAPD ปรมิาณGlucose ทีด่ดู
ซมึเขา้สูร่า่งกายคอื ?  

CAPD :Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis  glucose ถกูดดูซมึ
ประมาณ 60 % 
  

เพราะฉะนัน้ กลโูคส 170 กรัม ถกูดดูซมึ 60 % 
 (170 × 60) 100 = 102 กรัม 79 



การค านวณพลงังานจาก Dialysate แบบง่ายๆ  
(easy estimation) #3 

3.ค านวณพลงังาน 

Glucose 1 g ให้พลงังาน 3.4 Kcal 

ผู้ป่วยรายนีดู้ดซึม Glucose ได้ประมาณ 102 
กรัม คดิเป็นพลงังงาน 3.4 × 102 = 346 Kcal 

80 



ชนิดา ปโชติการ 

ความตอ้งการพลงังาน 

• ผูป่้วยทีใ่ช ้ลา้งไตทางชอ่งทอ้ง(CAPD) ไดรั้บ
พลังงานเพิม่จากกลโูคสทีด่ดูซมึจากน ้ายา dialysate 
เมือ่ค านวณหาพลังงานทีจ่ะตอ้งไดรั้บจากอาหาร 
จะตอ้งค านงึถงึพลังงานสว่นทีไ่ดรั้บจากกลโูคสใน
น ้ายาดว้ย 

 

พลังงานทีค่วรไดรั้บจากอาหาร =  

พลังงานทีค่ านวณไดว้า่ผูป่้วย CAPD ควรไดรั้บ – (ลบ) 
พลังงานทีไ่ดจ้ากกลโูคสทีด่ดูซมึเขา้รา่งกาย  
ถา้คดิงา่ยๆ =ลบออกประมาณ 300-500แคลอรตีอ่วัน 
 
 
 



ชนิดา ปโชติการ 

เลือกกนิไขมันชนิดที่ด ี
 
ไขมนัอิม่ตวั 
•ผลติภัณฑ์นม 
(ชีส เนยไขมนันม) 
•พาย 
•บิสกติ 
•ขนมถุง 
•น า้มนัหมู ไก่ 
• เนยขาว 

ไขมันไม่อิม่ตัว
ต าแหน่งเดยีว 

•น า้มันมะกอก 

•น า้มันร าข้าว 

•น า้มันถัว่ลสิง 

•น า้มันงา 

ไขมันไม่อิม่ตวั 
หลายต าแหน่ง 
น า้มัน ดอกค าฝอย 
•น า้มันถั่วเหลือง 
•น า้มันดอก
ทานตะวนั 

•น า้มันถั่วเหลือง 
•น า้มันปลา 



ชนิดา ปโชติการ 



HemodialysisProtein 1.2 g/kg/day   Energy 30 Kcal/kg/day 

 
โปรตนี (g) 

50 53.5 54.5 61.5 65 69.5 
(69.6

) 

71.5 
(72) 

76 
(75.6) 

77.8 
(78) 

84 
(84) 

89.5 
(90) 

Energy (Kcal) 1300 
(1260) 

(1350) (1380
) 

(1500) 1595 
(1620) 

1748 
(1740
) 

1828 
(1800) 

1895 
(1890) 

1909 
(1950) 

1990 
(2100) 

2143 
(2250
) 

น ้าหนักตวั 
(kg) 

42 45 46 50 54 58 60 63 65 70 75 

นม (120 cc) - - - - - - - - - - - 

เนือ้สตัว ์(ชอ้น
โตะ๊) 

10 11 11 13 14 15 15 16 16.5 18 19 

ขา้ว-แป้ง 
(ทัพพ/ีสว่น) 

6 6 6.5 6.5 6.5 7 8 8.5 8.5 9 10 

ผลไม ้(สว่น) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ผัก (ทัพพ ี/ 
สว่น) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ไขมนั (ชอ้น
ชา) 

6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 10 

น ้าตาล (ชอ้น
ชา) 

6 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 

น าปริมาณโปรตนีพลงังานมาค านวณเป็นสัดส่วนอาหาร 



 หน้าที่ 4  

แผนอาหารส าหรับแนะน าการบริโภค 



 
 
ปรมิาณโปรตนีทีค่วรไดร้บัใน 1 วนั 
เป็นชอ้นโตะ๊ ตามชว่ง น า้หนกัตวั  
 น า้หนกัตวั 

(กโิลกรมั) 

โปรตนีทีค่วร

ไดร้บั (กรมัตอ่

วนั) 

ปรมิาณเนือ้สตัวท์ ี่

รบัประทาน (ชอ้นโตะ๊ตอ่

วนั) 

40-50 60 12-13 

50-60 62-72 13-15 

 

ต ัง้แต ่60 ขึน้ไป 

 

70-80 

 

15-17 
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ขั้นตอนในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม  
• ระยะปฏิเสธ 

• ระยะเร่ิมทีจ่ะยอมรับความจริง  

• ขั้นเตรียมการ  

• ขั้นปฏิบัติ 
• พฤติกรรมทีท่ าต่อเน่ือง   
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การติดตามและประเมนิผลของการให้โภชนบ าบัด 

ผลท่ีคาดหวงัจากการใหโ้ภชนบ าบดั (Expected 
outcomes)  

„ กินอาหารท่ีมีพลงังานและโปรตีนตามท่ีก าหนด 
„ จ ากดัอาหารท่ีมี โซเดียมสูง โพแตสเซียม สูง
,ฟอสฟอรัส สูง(ในกรณีท่ี โพแตสเซียม,ฟอสฟอรัส
ในเลือด สูง ) 

„ เตรียมอาหารโดยใชเ้คร่ืองเทศช่วยในการชูรสอาหาร 



ชนิดา ปโชติการ 

การติดตามและประเมินผลของการให้โภชนบ าบัด 
„ ระดบั แอลบูมิน โพแตสเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม 
และแคลเซียมอยูใ่นระดบัปกติ 

„ ระดบั  BUN และ creatinine อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
„ ผูป่้วยไม่มีภาวะทุพโภชนาการ 

‟ น ้าหนกัตวั Muscle mass และ fat stores  
„ ผูป่้วยสามารถเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งได ้
„ ส่งต่อผูป่้วยใหน้กัก าหนดอาหาร(นกัโภชนาการ/
โภชนากรใน รพ. )ในการดูแลโภชนาการเพิ่มเติม 
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ผูเ้ป็นโรคไตเรือ้รงัทีใ่ช ้
การลา้งไตมกัพบกบัปญัหา 

 การสญูเสยีโปรตนีไปกบัการฟอกเลอืด 
ท าใหร้ะดบัแอลบมูนิในเลอืดต า่ =? 

ระดบัโพแตสเซยีมและฟอสฟอรัสใน
เลอืดสงู=? 

มนี ้าเกนิ=? 

ความดนัโลหติสงู=?  

ของเสยีในเลอืดสงูเกนิไป=? 

ไขมันในเลอืดสงู=? 

 

ไข่ 1-2 ฟอง 

5 

2-3 กก 

130/80 มม 

100 

200 
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สาเหตขุองMalnutrition 
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Ikizler et al Kidney Int,1999 

 

ระดบั แอลบมูนิ g/dl 

ยิง่แอลบมูนิต า่ อคัราการเสยีชวีติมากขึน้ 
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การตดิเชือ้และ/ หรอื  
การอกัเสบ  32% 

โรคหลอดเลอืดแดงแข็ง  

         72% 
                    

 
 ทพุโภชนาการ  

        44% 
        
 

สาเหตขุองการเสยีชวีติ 
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The four major criteria used to assess 
the progression of malnutrition 
Assessment Progression of Malnutrition 
 

Dietary Deficient Intake 
 Increased requirement 
 

Biochemical  Depletion of reserves 
 Metabolic alterations 
 

Anthropometric Reduced tissue protein 
 

Clinical Altered growth & body composition 
 Morbidity and mortality 



Dialysis related 

       HD 

-dialysate amino acid, 

protein and glucose loss 

-inflammation: water 

purification, membrane 

biocompatibility, reuse etc. 

-infection: vascular access  

PD 

-loss of amino acid, protein 

-suppression of oral intake by 

peritoneal dialysate glucose 

and fill 

(60% of daily dialysate glucose is 

absorbed; 100-200 g of glucose 

per day) 

-inflammation 

-infection: peritonitis 

 

Inadequate dialysis 



Nutrient Loss during dialysis 

              HD 

-loss of amino acids 8-12 

g/dialysis  

-no differences between HF-

PS and CU 

-increased loss with HF-PS 

with more reuse numbers 

-Loss of glucose 25 
g/dialysis 

            PD 
-protein loss: 5-10 g/day 

(50%-65% of proteins is 

albumin) 

-increased loss during 

peritonitis 

-greater loss in high 

transporters 

 
Jonas Bergstrom, 1995, T ALP Ikizler et al, 1994 
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Scoring Methods of  
Nutritional Assessment 

• Subjective Global Assessment (SGA) 

– A semiquantitative scale with 3 severity 

levels 

• Dialysis - Malnutrition Score (DMS) 

– A fully quantitative scoring system consisting 

of 7 SGA components 

• Malnutrition - Inflammation Score (MIS) 

– 3 new elements added to 7 DMS components 
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SGA  

(Subjective Global 

Assessment) 

102 
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Nutrition Screening in 

CKD 

103 
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For 

Renal 

Patient   

S 

G 
A 

การคดักรอง (Screening) 
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MIS 
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BMI Category 
Estimating BMI from mid upper arm circumference (MUAC) 

• If MUAC is <23.5 cm, BMI is likely to be <20 kg/m2 

• If MUAC is >32.0 cm, BMI is likely to be >30 kg/m2 
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เสน้รอบแขน = กลา้มเนือ้ + ไขมัน  

          ปกต ิ                ขาดอาหาร                

             นอ้ย   ปานกลาง    รนุแรง        

  ผูช้าย 29.3   23.4       20.5      17.6      ซม 

  ผูห้ญงิ   28.5     22.8       20.0      17.1      ซม 
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ตอ้งรูผ้ลเลอืดในแตล่ะเดอืน 

โพแตสเซียม 

3.5-5   60-100   3.5-5   

ฟอสฟอรัส แอลบูมนิ บียูเอน็ เมด็เลือด 

3.5   36   ไม่เกนิ 2-3 กก ต่อคร้ัง   



หน้าที่ 1 

หน้าที่ 2 - 3 

หน้าที่ 4 

Easy Dietary Assessment 
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1. ผูป่้วยทีไ่ดรั้บค าแนะน าดา้นโภชนาการแลว้ 
แตไ่ดรั้บปรมิาณพลงังานนอ้ยกวา่ 25 กโิล
แคลลอร/ีน ้าหนักตวั 1 กก./วัน หรอืไดรั้บ
ปรมิาณโปรตนีนอ้ยกวา่ 1.1 กรัม/น ้าหนักตวั 
1 กก. จากการประเมนิดว้ยวธิ ี dietary 
recall หรอืจากการประเมนิดว้ยการตรวจวัด 
nPNA 

สมาคมโรคไต 



ชนิดา ปโชติการ 

2. ดชันมีวลกายในภาวะทีไ่มม่อีาการบวม 
(Edema-free BMI) ≤ 18.5 กก./ตร.ม. 

3. ระดบัอลับมูนิในซรัีมต า่กวา่ 3.5 กรัม/ดล.  

 
 

สมาคมโรคไต 
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4. มนี ้าหนักตวัลดลงอยา่งมนัียส าคญัตามล าดบั
ระยะเวลาตา่ง ๆ ตามตารางโดยไมม่อีาการ
บวมรว่ม 

 

 
ระยะเวลา 

น า้หนกัตวัลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั (รอ้ยละ) 

น า้หนกัตวัลดลงอยา่ง
รนุแรง (รอ้ยละ) 

1 สปัดาห ์ 1 >1 

1 เดอืน 5 >5 

3 เดอืน 7 >7 

6 เดอืน 10 >10 
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1. Energy intake < 25 Kcal/kg/day or  

    Protein intake < 1.1 g/kg/day 

2. Edema-free BMI ≤ 18.5 kg/m2 

3. Serum Albumin < 3.5 g/dl 

4. Significant Weight loss 
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Prevalence of Malnutrition 
in Dialysis Patients 

• Prevalence : 25 – 40 %  

• Highly associated with increased 

morbidity and mortality in the ESRD 

population 

• A profound impact on patient 

outcomes 

Pupim et al. Miner Electrolyte Metab 1999. 

Lindholm et al : NDT 1998,  Kalantar-Zadeh & Kopple: AJKD 2001 
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การเลือกวิธีการใหอ้าหารในผูป่้วย 

ทางเดนิอาหารใช้ได้หรือไม่ 

ใช้ได้ 

ให้อาหารทางหลอดเลือดด า 
(Parenteral Nutrition) 

ใช้ไม่ได้ 

กนิเองได้เพยีงพอไหม 

กนิได้ > 75% ให้กนิเอง 

กนิได้  50-75% ให้กนิเอง+oral supplement 

กนิได้ < 50% ให้อาหารทางสายให้อาหาร (Enteral Nutrition) 
ที่มา รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รพ.ศิริราช 
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Guideline 19 :  
Indications for Nutritional Support  

• If oral nutrition (including nutritional 

supplements) is inadequate, tube feeding 

should be offered if medically appropriate. 

• If tube feedings are not used, IDPN (for 

HD) or IP amino acids (for PD) should be 

considered if either approach in conjunction 

with existing oral intake meets the protein 
and energy requirements. 

K/DOQI CPG for Nutrition in CRF. AJKD 2000. 
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EN and IDPN 
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อาหารเสริม 

สูตร High Protein high calories, low K, Na,  

ท่ีมา ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้  



อาหารทางการแพทย ์
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Blenderized formula 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p6FnKmrpKheBdM&tbnid=-5YQ3EG5_HhXiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eldercarethailand.com/content/view/299/80/&ei=nkN9UqrFA8iPrQf-24HoDg&bvm=bv.56146854,d.bmk&psig=AFQjCNHDw35g6EMPUviOcS4RI9W8pgBiFA&ust=1384027408438916
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8ViovmCefh9GZM&tbnid=mipjmcmPFLAljM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eldercarethailand.com/content/view/299/54/&ei=6EN9Upv8OcfprQe9hIHwBg&bvm=bv.56146854,d.bmk&psig=AFQjCNHNvRIJzeQ06UMQJci3s5TIt5UHEA&ust=1384027464558701
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สตูรอาหารปัน่ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลราชวิถี 
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Pro- 
duct 

Charac- 
teristics  

Population Evidence 
Type 
 

Guideline 

Recommenda
tion 

Diabetes 

related 

formulas 

Lower CHO,  

MUFA, fiber 

Oral and TF 

Hypergly- 

cemic 

Oral-

medium 

TF-Low 

Insufficien

t 

Evidence 

No  

Recommenda- 

tion 

Renal Calorie 

Dense 

Reduced 

electrolyte 

(K 

and phos) 

Oral and TF 

Renal failure 

with 

significant 

electrolyte 

abnormalities 

 

Low  

No 

Secondary 
Considera 
tions 

only 

อาหารทางการแพทย(์Medical Foods) 
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Criteria for Initiating IDPN  

• 3-month rolling average predialysis 

serum albumin < 3.4 g/dl  

• 3-month rolling average predialysis 

serum Cr < 8.0 mg/dl 

• Wt loss > 10% of ideal BW or 20% of 

usual BW (no time constraints) 

• Clinical exam compatible with moderate 

to severe malnutrition  

 
Lazarus M : AJKD 1999; 33 (1) : 211-6 
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• Dietary history of decreased intake 

– Protein < 0.8 g/kg/day 

– Calories < 25 kcal/kg/day 

• Subjective global assessment (SGA) :  

    ―C‖ rating (severe malnutrition) 

Any 3 of the above with : 

– Failed attempts at increased dietary and 
oral supplement therapy 

– Refusal to undergo enteral tube feeding 

Criteria for Initiating IDPN  

Lazarus M : AJKD 1999; 33 (1) : 211-6 
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IDPN Formulas 
For- 
mula 

Amino 
acid 

Dex- 
trose 

Lipids Provide 

I 550 ml 
7-10% 

500 ml 
50% 

- 55 g P, 250 g CHO 
1070 kcal 

II 550 ml 
7-10% 

250 ml 
50% 

200 ml 
20% 

55 g P, 125 g CHO 40 
g F, 1005 kcal 

III* 550 ml 
7-10% 

500 ml 
30% 

- 55 g P, 150 g CHO 730 
kcal 

IV* 550 ml 
7-10% 

250 ml 
30% 

200 ml 
20% 

55 g P, 75 g CHO, 40 g 
F, 835 kcal 

        * For Diabetic 
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POTENTIAL IMPLEMENTATIONS  

• Increase Phyto-Estrogens in the Diet.  

• Increase Fiber Intake 

•  Increase w-3 Fatty Acids of Fish Oils.  

• Incorporate Anti-Oxidants.  

• L-Arginine,  Carnitine.  

• Anabolic Strategies (GH, IGF-1) and 

Anti-Catabolic Strategies (IL-1, TNF 

Receptor Antagonists).  
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Summary 

• Renal diseases—delicate 

balance of nutrients 

• Regular monitoring of lab 

values, with altered dietary 

interventions accordingly 


