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Nutritional 
Management for CKD



Goals of Nutritional management in CKD

To preserve kidney function

To maintain optimal nutritional status

To delay onset of and alleviate uremic symptoms

To correct electrolyte, metabolic, and fluid imbalances

To prevent complications

To reduce cardiovascular risk

To improve quality of life and patient-centered outcomes



ค ำแนะน ำที่ 4.1: พลังงำนที่ควรได้รับในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังก่อนกำรได้รับกำรบ ำบัดทดแทนไต (2++)

SPENT, 2018

 อายุ < 60 ปี  Energy 35 kcal/kgIBW/day

 อาย ุ>60 ปี  Energy 30 - 35 kcal/kgIBW/day

IBW 
Ht (cm)- 105

IBW 
Ht (cm)- 100

Activity

Body weight

BMI



Supporting Evidence: Energy Requirement

Average REE 28.2 + 4.2 kcal/kgIBW/day

ผูป่้วย CKD กอ่น RRT ไดรั้บพลังงาน 35 
kcal/kgIBW/day (+ 10% IBW)

• Positive Nitrogen Balance

• Normal Albumin

• Urinary Nitrogen Appearance

• สมดลุสว่นประกอบของรา่งกาย



Protein Restriction

A longer duration of study required to appreciate beneficial effect of LPD. The graph shows rate of decline in GFR in patients on usual protein 
(1.3 g/kg/day) and in those on low protein (0.58 g/kg/dy). Because of initial rapid decline in GFR which was hemodynamically mediated, although 
subsequent rate of decline was slower in subjects prescribed a low protein diet (solid line), the absolute decrease in GFR was not significantly 
different when compared to subjects allowed usual protein diet over a follow-up period of 36 months (F36). If the study had been continued further, it 
would have been possible to see the beneficial effect of low protein diet compared to usual protein diet as shown by extrapolated lines

Bharat V. Shah and Zamurrud M. Patel. Role of low protein diet in management of different stages of chronic kidney disease - practical aspects. BMC Nephrol. 2016; 17: 156.



Protein Restriction

ค ำแนะน ำที่ 4.2: โปรตนีที่ควรได้รับในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังก่อนได้รับกำรบ ำบัดทดแทนไต 

CKD stage 3b – 5 ทีย่ังไมไ่ด ้RRT  0.6 – 0.8 g/kgIBW/day (1++)

ผูป่้วย CKD ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การด าเนนิโรคไปเป็น ESRD ไมค่วรไดรั้บโปรตนี
> 1.3 g/kgIBW/day (2--)

SPENT, 2018



Meat and meat alternatives

Uremic toxin 
& symptoms

Prevent PEW

Adequate protein and energy intake

Free or high protein intake is 
associated with increased proteinuria 

and faster progression rate

Source: Huang MC, Chen ME, Hung HC, et al. Inadequate energy and excess protein intakes may be associated with worsening renal function 
in chronic kidney disease. J Ren Nutr. 2008 Mar;18(2):187-94. doi: 10.1053/j.jrn.2007.08.003.



Protein Metabolism

 BUN, Cr, Uric acid

Protein reabsorption
97 - 98%

Non essential amino 
acid

Essential amino acid

Alanine Arginine*

Asparagine Histidine*

Aspartate Isoleucine

Cysteine Leucine

Glutamate Lysine

Glutamine Methionine

Glycine Threonine

Proline Tyrptophan

Tyrosine

Serine

Valine

Amino acid synthesis

Phenylalanine

Glycine

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001253/alanine-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001258/arginine-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001260/asparagine-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001201/histidine-%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001256/aspartate-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%97
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001202/isoleucine-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001206/cysteine-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001203/leucine-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001257/glutamate
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001204/lysine-%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001261/glutamine-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001205/methionine-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001252/glycine
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001255/threonine-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001263/proline
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/Tyrptophan
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001259/tyrosine-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001254/serine-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001251/valine-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001208/phenylalanine-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99


The difference between eating each protein sources

Plant Protein:
Dietary fiber

Pre-pro biotic
Antioxidant

Flavonoid
Phosphorus ↑↑

Potassium ↑

Animal Protein:
↑ HBV

Omega 3 (oily fish)

Phosphorus ↑ +/-

If consumed in excess, that 
may cause adverse effects 
purine, phosphorus, potential 
renal acid load, and advanced 
glycation end products (AGEs)

Excess intake of either protein foods has been associated 
with detrimental effects on CKD progression

Source: Bernstein AM1, Treyzon L, and Li Z. Are high-protein, vegetable-based diets safe for kidney function? A review of the literature. J Am Diet 
Assoc. 2007 Apr;107(4):644-50.



• ผูป่้วย CKD stage 3b ขึน้ไป ควรไดรั้บการดแูลใหม้รีะดบัฟอสฟอรัสในเลอืดปกต ิ(2++)

• ผูป่้วย CKD ทีม่ี Hyperphosphatemia ควรจ ากดัฟอสเฟตไมเ่กนิ 800 – 1000 mg/day (4++)

ค ำแนะน ำที่ 4.4.3: เกลือแร่ในผู้ป่วย CKD ก่อน RRT

SPENT, 2018



Phosphorus Absorption by different sources

•Approximately 20 – 40%Plants foods 

•Approximately 40 – 60%Animal

•Approximately 90%Food additive

Source: Kalantar-Zadeh K1, Gutekunst L, Mehrotra R, et al. Understanding sources of dietary phosphorus in the treatment of patients with 
chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Mar;5(3):519-30. doi: 10.2215/CJN.06080809. Epub 2010 Jan 21.



Nutrition 
Innovation

MEAT Slide 
Ruler /                                     
Meat 

Calculator 
Application

พัฒนาโดย
คุณกนกนาถ ด้วงช่วย และ คุณเอกหทัย แซ่เตีย

(นักก ำหนดอำหำร)

ลิขสิทธ์ิโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์



① Sax
②Height (cm)

Amount of meat and egg white 
should be consumed in 1 day

③

④

Recommended protein 
intake for patients with chronic 

kidney disease stages
(g/kg/day). 

Table spoons



Meat and meat alternatives

Patients should be advised to eat 2-3 tablespoons of meat and 
encourage them to eat oily fish 4-6 tablespoons per week



เนื้อสัตว์ 1 ช้อนแกง ไข่ขำว 1 ฟอง

ปลำทูตัวเล็กครึ่งตัว

กุ้ง 2 ตัว

ลูกช้ิน 2 ลูก

=

=

=

=

1 tablespoon of meat



Carbohydrate Metabolism

Gluconeogenesis 
Glucose reabsorption 
Insulin degradation

Gluconeogenesis
20 – 25%

Glucose reabsorption
Sodium/glucose transporter (SGLT)-2

Insulin degradation
30 – 80%

Source: Sujit Bhattacharya. Carbohydrate Metabolism in Chronic Kidney Disease. JOJ uro & nephron. 2018; 5(3): 555662.

Hyperparathyroidism
Uremia 

Dyslipidemia 


GLUT-1/หลอดเลอืดผดิปกติ


Insulin resistance



Which food contains carbohydrates?











Source: Krishnamurthy VM, Wei G, Baird BC, et al. High dietary 
fiber intake is associated with decreased inflammation and 
allcause mortality in patients with chronic kidney disease. 
Kidney Int. 2012;81(3):300-306.

Each 10-g/d increase in total 
fiber intake, the odds of elevated 

serum C-reactive protein (CRP) 
levels decreased by 38%.

High dietary fiber intake is associated with 
decreased inflammation in patients with CKD



Source: Krishnamurthy VM, Wei G, Baird BC, et al. High dietary 
fiber intake is associated with decreased inflammation and 
allcause mortality in patients with chronic kidney disease. 
Kidney Int. 2012;81(3):300-306.

High dietary fiber intake is associated with 
decreased all-cause mortality in patients with CKD

High dietary of total and 
insoluble fiber intakes were 
inversely associated with risk of 
death, whereas this reached 
non significance for the soluble 
fiber. 



Source: Goraya N1, Simoni J, Jo CH, and 
Wesson DE. A comparison of treating 
metabolic acidosis in CKD stage 4 
hypertensive kidney disease with fruits 
and vegetables or sodium bicarbonate. 
Clin J Am Soc Nephrol. 2013 
Mar;8(3):371-81. 



Antioxidants for chronic kidney disease

Source: Jun M, Venkataraman V, Razavian M, et al. Antioxidants for chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD008176. 

ชะลอการเกดิ ESRD

(RR 0.50, 95% CI 0.25 to 1.00; P = 0.05)

 ระดบั Creatinine 

(MD 1.10 mg/dL, 95% CI 0.39 to 1.81; P = 0.003)

 creatinine clearance 

(MD 14.53 mL/min, 95% CI 1.20 to 27.86; P = 0.03)





Grain foods (ข้ำวแป้ง)

It feasible to recommend 
CKD patients to eat 

whole grain > 5 serving/day



Fruits and vegetable

It feasible to recommend CKD 
patients to eat 

2 servings of fruits and 5 
servings of vegetable per day



ผักดิบ x 2

1 serving of vegetable



ผลไม้แห้ง 2 ช้อนโต๊ะ

น ้าผลไม้ 1 แก้ว
(120 – 180 มิลลิลิตร)ผลไม้สด 6 – 8 ช้ินค าต่อมื้อ

1 serving of fruit



กินผกัผลไมโ้พแทสเซียมสูง

กินผกัผลไมโ้พแทสเซียมต ่ำ
กินผกัผลไม้

โพแทสเซียม ต ่ำ + ปำนกลำง

โพแทสเซียม (K) ปกติ 
3.5 – 5.1 mEq/L

โพแทสเซียม (K)
นอ้ยกวา่ 3.5

โพแทสเซียม (K)
มากกวา่ 5.2

Potassium intake
• ผูป่้วย CKD กอ่น RRT ควรดแูลรักษาใหร้ะดบั Serum Potassium อยูใ่นเกณฑป์กต ิจ ากดั

Potassium < 1500 – 2000 mg/day + หาสาเหตใุนผูท้ีม่ี Serum Potassium สงู (3++)

SPENT, 2018



• ผัก ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต ่ำ

กะเพรา กวางตุง้ ชะอม ต าลึง ถัว่พู ถัว่
ลนัเตา ใบบวับก ใบแมงลกั บวบ 
ผกักาดขาว ผกักาดหอม โหระพา เห็ด
หูหนู อโวคาโด 



กะหล ่าปลี คะนา้  กยุช่าย พริก
หวาน ขา้วโพดอ่อน น ้าเตา้ ผกั
โขม ผกับุง้ แตงกวา ฟักเขียว
มะเขือยาว มะละกอดิบ หอมใหญ่

• ผัก ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมปำนกลำง



• ผัก ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง

กะหล ่าดอก มนั  กะหล ่าปลีม่วง  
ข้ีเหลก็ แครอท ถัว่ฝักยาว บร็อค
โคล่ี มะเขือเปราะมะเขือพวง
มะเขือเทศ มะระจีน วาซาบิ ราก
บวั สะตอ สะเดา ฟักทอง หวัปลี
หน่อไม้



FOOD PREPARATION TECHNIQUES CAN REMOVE 
POTASSIUM IN FOODS

Bethke & Jansky, J Food Sci 2008; 73(5): H80 - H85
Burrowes & Ramer, J Renal Nutr 2006; 16(4): 304 - 311

Peel                   Slice 

Soak

Cook



แป้งปลอดโปรตนี

วุน้เส้น

เส้นก๋วยเต๋ียวเซ่ียงไฮ้

สาคู



ของวา่งปลอดโปรตนี



• เนน้คณุภาพไขมนั รปูแบบการกนิครบ 5 หมู ่หลากหลาย และสมดลุ (Healthy Diet
Pattern) (2+)

• รับประทานปลาเป็นประจ าเพือ่ใหไ้ดรั้บ 0mega 3 fatty acid โดยรับประทานปลา
ประมาณ 100 g (6 – 7 tbs) (2+)

• เลอืกไขมนัจากพชื (MUFA/PUFA) (1++)

• ไมแ่นะน า Omega 3 supplementation เพือ่ลดความเสีย่งของโรคหวัใจและหลอด
เลอืด (2--)

ค ำแนะน ำที่ 4.3.1 ลักษณะของไขมันในอำหำรที่ควรบริโภค

SPENT, 2018



ค ำแนะน ำที่ 4.3.2 ลักษณะของไขมันในอำหำรที่ควรหลีกเล่ียง

SPENT, 2018

Trans Fat นอ้ยทีส่ดุ หรอื < 1% total energy (1--)

Sat Fat < 7% (2--)



Salt and sodium

Sodium recommendation: < 2000 mg/day (80 – 100 mmol/day)

1200
60%

โซเดยีม 800 มลิลกิรมั 
40%

+  



สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย.

เคร่ืองปรุง ปริมำณ โซเดียม
(มิลลิกรัม)

ปริมำณที่กินได้ต่อมือ้
โดยไม่ใช้เคร่ืองปรุงชนิดอื่น

(โซเดียม < 400 มก.)
เกลือ 1 ช้อนชา 2,000 < ¼ ช้อนชา
ผงปรุงรส 1 ช้อนชา 950 < ½ ช้อนชา
ผงชูรส 1 ช้อนชา 600 < ½ ช้อนชา
น ำ้ปลำ 1 ช้อนชา 400 1 ช้อนชา
ซีอิว้ขำว 1 ช้อนชา 400 1 ช้อนชา
ซอสปรุงรส 1 ช้อนชา 400 1 ช้อนชา
กะปิ 1 ช้อนชา 240 1 ½ ช้อนชา



สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย.

เคร่ืองปรุง ปริมำณ โซเดยีม
(มิลลิกรัม)

ปริมำณที่กนิได้ต่อมือ้
โดยไม่ใช้เคร่ืองปรุงชนิดอื่น

(โซเดยีม < 400 มก.)
น ำ้ปลำร้ำ 1 ช้อนโต๊ะ 593 < 1 ช้อนโต๊ะ
พริกแกงแดง 1 ช้อนโต๊ะ 567 < 1 ช้อนโต๊ะ
ซอสหอยนำงรม 1 ช้อนโต๊ะ 450 < 1 ช้อนโต๊ะ
น ำ้จิม้สุกี ้ 1 ช้อนโต๊ะ 280 1 ½ ช้อนโต๊ะ
ซอสพริก 1 ช้อนโต๊ะ 220 1 ½ ช้อนโต๊ะ
น ำ้จิม้ไก่ 1 ช้อนโต๊ะ 210 1 ½ ช้อนโต๊ะ
ซอสมะเขือเทศ 1 ช้อนโต๊ะ 140 2 ½ ช้อนโต๊ะ





ย าวุน้เสน้

ตวัอยา่งอาหาร CKD



วุน้เสน้น ้าตกหมูเสน้เล็กน ้าตกหมู



ขา้วราดกระเพราไก ่ไขด่าว



ผลไม ้+ ซาลาเปาไสห้มู ผลไม ้+ สาคเูปียกขา้วโพด



SPENT 2018

Nutrition Assessment 3 – 6 every mo

Energy Age < 60 
• 35 kcal/kg/day
Age > 60
• 30-35 kcal/kg/day

Protein 0.6 – 0.8 g/kgIBW/day for CKD stage 3b-5

< 0.4 g/kgIBW/day + keto acid analogs

Sodium 2000 mg/day

Potassium 1500 – 2000 mg/day

Phosphorus 800 – 1000 mg/day

Summary Nutrition Recommendations for CKD



What should we do if patients have 
hypoalbuminemia?

1 2 3 4

6 7 8

5


