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การออกกําลังกายเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ลักขนา ชอบเสียง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

บทคัดยอ
โรคไตเรื้อรัง ถือเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลกรวมทั้งในประเทศไทย เนื่องจากเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่
จะนําไปสูการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สงผลใหผูปวยเกิดการดําเนินของโรคไปสูภาวะโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทาย แนวทางการดูแลรักษานั้นประกอบดวยหลายปจจัย ประกอบดวยการจัดการตนเองของผูปวย ไดแก การ
ควบคุมอาหาร การควบคุมความดันโลหิตและการรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย และการใสใจดูแล
ของสมาชิกในครอบครัวก็เปนสิ่งสําคัญ เพื่อที่จะชะลอการเสื่อมของไตและคงไวซึ่งการทําหนาที่ของไตใหยาวนาน
ที่สุด นอกจากนั้นแลวการออกกําลังกายของผูปวยก็เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการ บทความนี้นําเสนอแนวทางการ
ออกกําลั งกายเพื่ อชะลอความเสื่ อมของไตในผูป วยโรคไตเรื้อรั ง โดยผู ปวยสามารถออกกําลัง กายไดในระดับ ที่
แตกตางกันไปตามระดับการดําเนินของโรค กิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมไดแก แอโรบิกในน้ํา แอโรบิก
ทั่วไปที่ความมีแรงกระแทกต่ําเชน การเดิน การวิ่งชาๆ การกาวขึ้นลงบันได การทําสวน การเตนรําเขาจังหวะ
การปนจักรยาน และการเดินหรือวิ่งบนลูวิ่งทําใหแรงกระแทกต่ํา ซึ่งจะสงผลตีตอผูปวยทั้งในดานลดความเครียด
เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนบนของแขนและขา โครงสรางของเสนเลือดฝอยดีขึ้นแตจะตองอยูภายใตการ
ดูแลของบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลที่เชี่ยวชาญ เพื่อการประเมินความเสี่ยงตอการออกกําลังกายในผูปวย
โรคไตเรื้อรังในแตละราย
คําสําคัญ : การออกกําลังกาย ความเสื่อม โรคไตเรื้อรัง
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Exercise for Delaying Progression in Chronic Kidney Disease
Lakhana Chopsiang
Boromarajonani College of Nursing, Sanprasittitprasong

Abstract
Chronic kidney disease is a global health problem, including in Thailand. This is a major
risk factor for cardiovascular disease and can lead to disease progression to chronic renal failure.
The guidelines for the care of patients with chronic kidney is also important are the selfmanagement of the patient and the care of family members to encourage patients to modify
their lifestyle, diet control, blood pressure control and medication control. In addition, the
exercise of the patient is another important factor. This article presents exercise for delaying
progression in chronic kidney disease patients.It was found that patients were able to perform
different exercise activities at different levels of disease progression. Proper exercise includes
aerobics in water, general aerobics, low impact exercise and walking or running on a low friction
treadmill. The exercise is the effect that hit the patient in terms of reducing stress. Strengthen
upper arm and leg muscles. The structure of the capillaries improved. However, it must be
under the supervision of medical personnel and skilled nursing staff for assessing the risk of
exercise in patients with chronic renal failure in each patient.
Keywords : Exercise Management, Delaying Progression, Chronic Kidney Disease

บทนํา
โรคไตเรื้ อรัง ไดเ ปลี่ย นจากเดิมที่เคยใช คําว า
Chronic Renal Failure มาเปน Chronic Kidney
Disease (CKD) หมายถึงภาวะที่มีการทําลายของเนื้อ
ไต ซึ่ งมี ตั วบ งชี้ ประกอบด วยหลักฐานที่ บ งชี้ ทางอ อม
(Marker) หรือจากการตรวจชิ้นเนือ้ โดยตรงหรือผูปวยมี
ลักษณะดังขอใดขอหนึ่งในจํานวนสองขอติดตอกันเปน
เวลานานเกิน 3 เดือน ซึ่งโรคไตเรื้อรังนี้ถือเปนปญหา
สาธารณสุข ระดั บ โลกรวมทั้ง ในประเทศไทยเราด วย
เชนกัน VivekanandJhaและคณะ (2013) ไดนําเสนอ
และสรุป ถึง อุ บัติ การณ และความชุกของโรคไตเรื้อรั ง
รายประเทศพบว า ประเทศที่ มีอุ บั ติ การณ สู ง สุ ด คื อ
ประเทศไตหวัน สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ตามลําดับ
โดยประเทศไทยนั้นจะมี อุบั ติการณ ในอั ต ราที่ ต่ํา กว า
200 ตอประชากร 1,000,000 คน สวนประเทศที่ มี
ความชุกของโรคสูงสุดนั้นคือประเทศไตหวัน ญี่ปุนและ
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สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ ซึ่งประเทศไทยนั้นจะมีความ
ชุกในอัตราที่ต่ํากวา 750 ตอประชากร 1,000,000 คน
โรคไตเรื้ อรั ง จะก อให เ กิ ด ความเสี่ ย งต อการของการ
นํ า ไปสู การเกิ ด โรคหั วใจและหลอดเลื อดได ใ นเวลา
ตอมา ซึ่งจะสงผลใหผูปวยเกิดการดําเนินของโรคไปสู
โรคไตวายเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท า ย(End-stage renal
disease, ESRD) เมื่อเข าสู ภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะ
สุ ด ท า ย ผู ป ว ยต อ งได รั บ การรั ก ษาด ว ยการบํ า บั ด
ทดแทนไตและการปลูกถายไต (Renal Replacement
Therapy) แล วนําไปสูการเสี ยชีวิต กอนวั ยอันควรใน
ที่สุด
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย (2560)ไดให
คําจํากัดความของโรคไตเรื้อรัง ดังนี้
1. ผูปวยที่มีลักษณะแสดงความผิดปกติของไต
อย า งใดอยา งหนึ่ ง ดั งต อไปนี้ โดยไม ขึ้ นกับ อั ต ราการ
กรองของไต (Glomerular filtration rate, eGFR)

