ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่ างไกลไตวาย
พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี
อายุรแพทย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
คิดอยูน่ านว่าจะเขียนถึงเรื่ องอะไรดี เพราะมีหลายเรื่ องเกี่ยวกับไตที่อยากจะบอกคุณผูอ้ ่านเพื่อให้ “อินเทรนด์”
เข้ากับเดือนนี้ ซึ่งเป็ นเดือนที่มีวนั สําคัญทางสุ ขภาพ 2 วันด้วยกันคือ “วันไตโลก” ซึ่งเป็ นวันที่องค์การไตนานาชาติ
กําหนดให้เป็ นวันที่สร้างความตระหนักเรื่ องโรคไตเรื้ อรังแก่ประชาชนซึ่งในปี นี้ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2556 และ
“สัปดาห์รณรงค์ลดการบริ โภคเค็ม” ซึ่งทาง World Action On Salt and Health (WASH) ได้จดั ขึ้นเพื่อให้ประชาชน
ตื่นตัวและรับรู ้ถึงอันตรายของการกินเค็ม โดยในปี นี้ตรงกับวันที่ 11-17 มีนาคม 2556 หมอเห็นว่าทั้ง 2 วัน มีความสําคัญ
และมีความเกี่ยวข้องกัน ก็เลยจะขอเล่าถึงเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกินเค็มและการเกิดโรคไตแล้ว ภายใต้หวั ข้อ “ลดเค็ม
ครึ่ งหนึ่ง คนไทยห่ างไกลไตวาย” กินเค็มเกี่ยวกับโรคไตอย่างไร และ ทําไมต้องลดเค็มครึ่ งหนึ่ง มาติดตามกันเลยค่ะ
กินเค็มแล้วจะเป็ นโรคไตมั้ย?
เป็ นคําถามที่หมอมักจะโดนถามบ่อย ก่อนที่จะตอบคําถามนี้เรามาดูกนั ก่อนว่ากินเค็มมีผลต่อไตอย่างไร อาหาร
ที่มีรสชาติเค็มคืออาหารที่มีเกลือเป็ นส่ วนประกอบ โดยเกลือมีชื่อทางเคมีคือโซเดียมคลอไรด์ ส่ วนใหญ่เมื่อพูดถึง
โซเดียมเรามักจะหมายถึงเกลือ นอกจากนี้ในการวัดความเค็มเราจะวัดจากปริ มาณโซเดียมในอาหาร ซึ่งคุณผูอ้ ่านก็คงจะ
เคยเห็นอยูแ่ ล้วตามฉลากโภชนการของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เมื่อเราทานอาหารเค็มที่มีโซเดียมเข้าไปในร่ างกาย
อวัยวะที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับโซเดียมโดยตรงก็คือไต เนื่องจากไตมีหน้าที่ในการปรับโซเดียมในร่ างกายให้สมดุล ถ้า
โซเดียมในร่ างกายมากเกินไป ไตก็จะขับออกทางปัสสาวะ แต่ถา้ น้อยเกินไปไตก็จะดูดโซเดียมกลับไปสู่ กระแสเลือดได้
เมื่อไตทํางานผิดปกติไม่สามารถขับโซเดียมได้ในปริ มาณที่เหมาะสม หรื อเมื่อได้รับโซเดียมปริ มาณมากเกินกว่าที่ไตจะ
ขับได้ ทําให้ปริ มาณโซเดียมสะสมในเลือดสูงซึ่งโซเดียมจะทําให้ร่างกายเก็บรักษานํ้ามากขึ้น ปริ มาณนํ้าในหลอดเลือด
จึงเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ไตทํางานหนักขึ้น เพื่อเพิ่มการขับโซเดียมและนํ้าส่ วนเกินของร่ างกายผลที่ตามมาคือเกิดความดันใน
หน่วยไตสูงขึ้น การรั่วของโปรตีนในปั สสาวะมากขึ้นและยังกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างสารบางอย่าง ทําให้ไตเสื่ อมได้
ดังนั้น จะเห็นว่าการกินเค็มจัดเป็ นประจํามีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคไตเสื่ อมและผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคไตอยูแ่ ล้วการกินเค็ม
ก็จะยิง่ ทําให้ไตเสื่ อมเร็ วขึ้น นอกจากมีผลต่อไตแล้วนี้ปริ มาณเกลือในร่ างกายมากเกินความต้องการส่ งผลให้เกิดภาวะ
ความดันสูงในหลอดเลือดทําให้เกิดโรคโรคความดันโลหิ ตสูงและโรคต่างๆ มากมายทั้ง โรค หัวใจ และ อัมพฤกษ์
อัมพาตได้
เราได้ รับเกลือจากทีใ่ ดบ้ าง?

ร่ างกายเราได้รับเกลือโดยการกินอาหารและเครื่ องดื่มที่มีโซเดียมเป็ นส่ วนประกอบเข้าไป ได้แก่ 1. อาหาร
ธรรมชาติ 2. อาหารแปรรูปหรือการถนอมอาหาร อาหารกระป๋ องทุกชนิด อาหารกึง่ สํ าเร็จรู ป ซึ่งอาหารเหล่านี้มีการเติม
เกลือหรื อสารกันบูดซึ่งมีโซเดียมในปริ มาณที่สูงมาก 3.นํา้ และเครื่องดื่ม นํ้าบาดาลและนํ้าประปามีโซเดียมปนอยูแ่ ต่
ปริ มาณไม่มากนัก ส่ วนเครื่ องดื่มเกลือแร่ ยหี่ อ้ ต่างๆ มีปริ มาณโซเดียมมากเพราะมีการเติมสารประกอบของโซเดียมลงไป
ด้วย นอกจากนี้น้ าํ ผลไม้บรรจุกล่อง ขวด หรื อกระป๋ องก็มกั มีการเติมสารกันบูด (โซเดียมเบนโซเอต) ลงไปด้วยทําให้น้ าํ
ผลไม้เหล่านี้มีโซเดียมสูง 4. การใช้ เครื่องปรุ งรสชนิดต่ างๆ ได้แก่เกลือ (ทั้งเกลือเม็ดและเกลือป่ น) นํ้าปลาซอสปรุ งรส
ต่างๆ เช่น ซีอิ๊วขาว เต้าเจี้ยว นํ้าบูดู กะปิ ปลาร้า ปลาเจ่า เต้าหูย้ ้ ี ซอสหอยนางรม ซอสมะเขือเทศ ซอสพริ ก นํ้าจิ้มต่างๆ 5.
การใช้ ผงชู รส (โมโนโซเดียมกลูตาเมต) แม้เป็ นสารปรุ งรสที่ไม่มีรสเค็มแต่กม็ ีโซเดียมเป็ นส่ วนประกอบ ทําให้การใส่ ผง
ชูรสเป็ นการเพิ่มโซเดียมในอาหารไม่ต่างจากการใส่ เครื่ องปรุ งรสอื่นๆ 6. การใช้ ผงฟู (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ซึ่งส่ วน
ใหญ่ใช้ในการทํา ขนมปั ง ขนมเค้ก เบเกอรี่ นานาชนิด ผงฟูที่ใช้ในการทําขนมเหล่านี้มีโซเดียมเป็ นส่ วนประกอบ จะเห็น
ว่าแม้เราจะกินขนมก็ยงั ได้รับโซเดียมเข้าไป ซึ่งหมอขอเรี ยก ผงชูรส ผงฟูวา่ เป็ นเกลือแฝง
ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่ างไกลไตวาย
ข้อมูลจากสถาบันวิจยั ทางการแพทย์ของอังกฤษ รายงานว่าการลดการบริ โภคโซเดียมจะช่วยลดความเสี่ ยงต่อ
การเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดอุดตันลงได้ และหากเป็ นโรคความดัน หรื อไตอยูแ่ ล้ว การลด
เค็มจะช่วยลดความดันโลหิต และ ช่วยยืดอายุไตได้ โดยคําแนะนําสําหรับการกินโซเดียมที่เหมาะสมคือ ไม่ควรเกิน
2,400 มก./วัน หรื อเทียบเท่าเป็ นปริ มาณเกลือ 1 ช้อนชา ในปัจจุบนั คนไทยกินเกลือ (โซเดียม) เกินความจําเป็ นโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 เท่าจากปริ มาณที่ร่างกายต้องการ ถ้าคนไทยสามารถลดเค็มลงครึ่ งหนึ่งก็จะลดโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ที่
กล่าวไปแล้วรวมทั้งโรคไตวาย จึงเป็ นที่มาของ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่ างไกลไตวาย”
อยากลดเค็มต้ องทําอย่ างไร?
การลดปริมาณโซเดียมทีร่ ับประทาน ทําได้หลายวิธี ได้แก่
1.ตรวจดูปริ มาณโซเดียมต่อหน่วยบริ โภคบนฉลากของซอสปรุ งรส อาหารสําเร็ จรู ป และขนมถุง เพื่อหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสูง
2. หลีกเลี่ยงการใช้เกลือ นํ้าปลา ซอสปรุ งรสต่างๆ และผงชูรส (แม้ไม่เค็มแต่มีโซเดียมสูง) ในการปรุ งอาหาร รู ้
หรื อไม่วา่ 75 เปอร์เซ็นต์ของการบริ โภคเกลือเกินความจําเป็ นของคนไทยมาจากการใช้เครื่ อง ปรุ งรสและถ้าทําได้ควร
ปรุ งอาหารทานเอง เพราะเราสามารถที่จะจํากัดการใช้เครื่ องปรุ งรสได้มากกว่าการซื้อหรื อทานอาหารนอกบ้าน ปริ มาณ
โซเดียมในเครื่ องปรุ งรสต่างๆ ได้แสดงในตารางที่ 1 และแสดงปริ มาณโซเดียมในตัวอย่างอาหารจานเดียวที่นิยม
รับประทานในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ปริ มาณโซเดียมในเครื่ องปรุ งรสชนิดต่างๆ

ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณโซเดียมในตัวอย่างอาหารจานเดียวที่นิยมรับประทานใน

ชื่ออาหาร
ก๋ วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมู
สุ ก้ ีน้ าํ
ก๋ วยเตี๋ยวผัดไทย
ข้าวหมูแดง
ข้าวมันไก่
กระเพราไก่ไข่ดาว
ข้าวขาหมู
ส้มตําไทยใส่ ปู
ต้มยํากุง้

ปริมาณโซเดียม
(มิลลิกรัม)
1,101
1,085
1,190
813
800
813
900
1,520
976

3.หลีกเลี่ยงการเติมเครื่ องปรุ ง เช่น ปรุ งรสเพิ่มในก๋ วยเตี๋ยว เติมพริ กนํ้าปลาในข้าวแกง เป็ นต้น
4.หลีกเลี่ยงพฤติกรรม “ปรุ งก่อนชิม” ซึ่งเป็ นสิ่ งที่คนไทยนิยมทํากัน

5.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทดองเค็ม อาหารแปรรู ป อาหารกระป๋ อง เช่น ไข่เค็ม ปลาเค็ม ปลาแดด
เดียว ปลาส้ม แหนม ไส้กรอก กุนเชียง หมูหยอง เป็ นต้น
6.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทกึ่งสําเร็ จรู ป
7.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร ขนมที่ใช้ผงฟู (โซเดียมไบคาร์บอเนต) เป็ นส่ วนประกอบ เช่น ซาลาเปา ขนม
ปัง ขนมเค้ก เบเกอรี่ ต่างๆ เป็ นต้น
8.นํ้าซุปต่างๆ เช่น ก๋ วยเตี๋ยวมักมีปริ มาณโซเดียมสูง ควรรับประทานแต่นอ้ ยหรื อเทนํ้าซุปออกบางส่ วนแล้วเติม
นํ้าเพื่อเจือจางลง
9.เลือกรับประทานอาหารที่มีหลายรสชาติ เช่น แกงส้ม ต้มยํา เพื่อทดแทนรสชาติเค็ม
จะเห็นว่าอาหารรสชาติเค็ม (อาหารที่มีโซเดียมสูง) ส่ งผลร้ายต่อไตและสุ ขภาพอย่างคาดไม่ถึง ความเคยชินใน
การรับประทานอาหารรสเค็มจัดของคนไทยปรับเปลี่ยนได้ยาก แต่ไม่ใช่วา่ เป็ นไปไม่ได้ หากค่อยๆ ลดความเค็มทีละ
น้อย จะทําให้เกิดความเคยชิน แล้วลิ้นของเราก็จะไม่โหยหารสเค็มอีกต่อไป
สุ ดท้ายนี้ หมอขอเชิญผูส้ นใจทุกท่านมาร่ วมงานวันไตโลก “สัปดาห์วนั ไตโลก ลดบริ โภคเค็ม” ที่จดั โดยสมาคมโรคไต
แห่ งประเทศไทย ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โซนอีเดน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ใน
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจคัดกรองโรคไต การเสวนาเรื่ องโรคไตโดย
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูป้ ่ วยโรคไตการสาธิตการทําอาหารลดเค็มและอาหารสุ ขภาพไต นิทรรศการภัยร้ายของอาหารเค็ม
และ การแสดงดนตรี จากศิลปิ นรับเชิญมากมาย งานนี้นอกจากจะไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆแล้วท่านยังจะได้รับ ความรู ้
เอกสาร หนังสื อ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไต มากมาย แล้วพบกันในงานนะคะ

