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อาหารบําบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั งระยะก่ อนฟอกเลือด
รศ.ชวลิต รัตนกุล
อาจารย์พิเศษ หน่วยไต รพ.จุฬาลงกรณ์
บทนํา
ไตเป็ นอวัยวะสําคัญอย่างยิง่ (Vital organ) จะปล่อยให้ เสื่อมเสียหมดหรื อตัดออกหมด
ไม่ได้ ถ้ าหน้ าที่ของไตเสียหมด และไม่มีสงิ่ ที่จะมาทําหน้ าที่ทดแทน เราจะถึงแก่ความตาย
สิง่ ที่จะมาทําหน้ าที่ทดแทนไตในปั จจุบนั ก็คือ การฟอกเลือดโดยใช้ เครื่ องไตเทียม
(Hemodialysis-HD) การล้ างไตทางช่องท้ อง (Continuous Ambulatory Peritoneal DialysisCAPD) และการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation-KT)
รู ปร่ าง ตําแหน่ ง และขนาดของไต
- ไตของคนเรามี 2 อัน แต่ละอันมีรูปร่างคล้ ายเมล็ดถัว่ แดงหลวง
้
- ตําแหน่งอยูห่ ลังช่องท้ อง (ใต้ เยื่อบุช่องท้ อง) สองข้ างของกระดูกสันหลังบริเวณบันเอว
- ขนาดประมาณ 12x6x3 ซม3
- นํ ้าหนักข้ างละประมาณ 150 กรัม
- ขับปั สสาวะประมาณวันละ 1-2 ลิตร

ไต

กระเพาะปัสสาวะ

รูปที่ 1 ไตกับระบบขับถ่ายปั สสาวะ
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กายวิภาคของไต
(หน่วยไต)

(กรวยไต)

(ท่อไต)

รูปที่ 2 ภาพหน้ าตัดตามยาวของไต
- ชันนอกเรี
้
ยก cortex ประกอบด้ วยหน่วยไตจํานวนมาก (ส่วน glomerulus และท่อที่ขด
ไปมาส่วนต้ น)
- ชันในเรี
้
ยก Medulla ประกอบด้ วย ส่วนที่เรี ยกว่า loop of Henle และ collecting tubule
ซึง่ จะนํานํ ้าปั สสาวะมาเปิ ดเข้ ากรวยไตออกไปสูท่ ่อไต (ureter)
หน้ าที่ของไต
ในไตแต่ละข้ างประกอบด้ วย หน่วยไต (Nephron) เล็กๆ ประมาณ 1 ล้ านหน่วย (ในมวล
ของไตข้ างหนึง่ คือ 12x6x3 ซม3 หนักประมาณ 150 กรัม)
หน่วยไตเล็กๆ นี ้แหละที่ทําหน้ าที่เกือบทังหมดของไต
้

3
tubule ส่ วนแรก

อยูใ่ นส่ วน cortex
glomerulus
อยูใ่ นส่ วน cortex

Loop of Henle
อยูใ่ นส่ วน medulla

รูปที่ 3 ภาพขยายของหน่วยไต 1 หน่วย
หน่วยไตแต่ละหน่วยทําหน้ าที่สาํ คัญๆ ของไตกล่าวคือ
- ขับถ่ายของเสียพวกสารประกอบไนโทรเจน เช่น ยูเรี ย (urea) และกรดยูริก (uric acid)
อันเกิดจากการเผาผลาญโปรตีน รวมทังสารที
้
่ร่างกายไม่ต้องการ ซึง่ ละลายนํ ้าได้ เช่น สีอาหาร
้
กขับถ่ายออกทางไต) แร่ธาตุบางอย่าง เช่น
สารพิษต่างๆ ยา (ยาที่ร่างกายได้ รับเกือบทังหมดถู
ตะกัว่ เป็ นต้ น ออกมาในปั สสาวะ
- ปรับสมดุลของนํ ้า อีเลคโทรไลท์ และกรด ด่างในเลือดให้ เป็ นปกติ (ปกติเลือดมี pH
เกือบเป็ นกลาง)
- สร้ างฮอร์ โมน เช่น renin (คุมความดันโลหิต), erythropoietin (กระตุ้นการสร้ างเลือด)
และ active vitamin D คือ 1,25(OH)2D3 (โดยไตสร้ างส่วน 1,(OH)D3 และตับสร้ าง 25(OH)D3)
รวมทังสารอื
้
่นๆ อีกมากมายที่จําเป็ นแก่ร่างกาย
โรคของไต
โรคไตมีอยูม่ ากมายหลายชนิด ทังชนิ
้ ดเฉียบพลัน รักษาให้ หายขาดได้ เช่น โรคไตอักเสบ
ชนิดเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis) โรคกลุม่ อาการเนโฟรติค (Nephrotic syndrome)
อันเป็ นโรคที่มีการสูญเสียโปรตีนอัลบิวมินออกมามากในปั สสาวะ ฯลฯ
โรคดังกล่าวมีผลให้ หน้ าที่ของไตเสียไปบ้ างแต่เพียงบางส่วน เช่น โรคกลุม่ อาการเนโฟรติค
นัน้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ไตยังคงทําหน้ าที่ขบั ถ่ายของเสีย เช่น ยูเรี ย (urea) ได้ ทงยั
ั ้ งรักษาดุลกรด-ด่าง
ของร่างกายได้ ตามปกติ
แต่เมื่อเกิดโรคไตเรื อ้ รัง (Chronic kidney disease) อันเป็ นโรคที่หน่วยไตถูกทําลายลง
เรื่ อยๆ อย่างต่อเนื่อง เร็ วช้ าสุดแต่โรคอันเป็ นสาเหตุ (เช่น โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)

4

จะเป็ นการสูญเสียหน้ าที่ของไตในทุกๆ ด้ าน (ขับถ่ายของเสีย รักษาดุลของนํ ้าและอิเลคโทรไลท์
สังเคราะห์ฮอร์ โมน ฯลฯ) ย่อมมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง อาทิ มีของเสียเช่น ยูเรี ย และ
กรดยูริก คัง่ ในร่างกาย ในเลือดจึงมีสารดังกล่าวในระดับสูงกว่าปกติ (BUN >20 มก./ดล.) มี
การเสียดุลของกรด-ด่าง (เลือดมีภาวะเป็ นกรด) เสียดุลของนํ ้าและอิเลคโทรไลท์ (ตัวบวมเพราะมี
นํ ้าและโซเดียมคัง่ ) มีภาวะเลือดจาง (เพราะไตสร้ างฮอร์ โมน erythropoietin ได้ น้อยลง) ฯลฯ
โรคไตเรื อ้ รังอันเป็ นโรคที่หน่วยไตถูกทําลายไปเรื่ อยๆ เป็ นโรคที่ไม่อาจรักษาให้ หายขาดได้
การบําบัดทังด้
้ วยยา (มากมายหลายชนิด) และด้ วยอาหาร (ควบคุมสารอาหารหลายชนิด) ก็เพียง
ชะลอความเสือ่ มของไตไว้ ได้ บ้างเท่านัน้ กล่าวคือมีผลให้ หน่วยไตถูกทําลายช้ าลง ยืดเวลาที่
จะต้ องเข้ าสูร่ ะยะที่ต้องใช้ อปุ กรณ์ทดแทนไต เช่น ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมให้ ยาวออกไป อาจ
ช่วยให้ ชีวิตยืนยาวขึ ้นได้ บ้าง
คําจํากัดความของโรคไตเรือ้ รั ง (Chronic Kidney Disease)
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง หมายถึง ผู้ป่วยที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ในสองข้ อต่อไปนี ้
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทังนี
้ ้ผู้ป่วยอาจจะมีอตั รากรองของ
ไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรื อไม่ก็ได้
ภาวะไตผิดปกติ หมายถึง มีลกั ษณะตามข้ อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปั สสาวะอย่างน้ อย 2 ครัง้ ในระยะเวลา 3
เดือนดังต่อไปนี ้
1.1.1 ตรวจพบโปรตีนในปั สสาวะ
1.1.1.1 ถ้ าผู้ป่วยเป็ นโรคเบาหวาน และตรวจพบ microalbuminuria
1.1.1.2 ถ้ าผู้ป่วยไม่ได้ เป็ นโรคเบาหวาน และตรวจพบ proteinuria
มากกว่า 500 mgต่อวัน หรื อมากกว่า 500 mg/g creatinine
1.1.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ (hematuria)
1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา
1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้ างหรื อพยาธิสภาพ
2. ผู้ป่วยที่มี GFR น้ อยกว่า 60 mL/min/1.73m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจ
พบหรื อไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้
หมายเหตุ
การตรวจพบว่ามีไข่ขาวรั่วออกมาในปั สสาวะก็ดี การพบว่ามีเม็ดเลือดแดง เม็ด
เลือดขาวในปั สสาวะรวมทังการตรวจพบว่
้
าไตมีขนาดผิดไปจากปกติ (ปกติประมาณ 12x6x3 ซม3)
ก็ดี ล้ วนเป็ นเครื่ องแสดงว่าเนื ้อไตถูกทําลายไป มีโรคไตเรื อ้ รัง (Chronic Kidney Disease-CKD)
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เกิดขึ ้นแล้ ว ถ้ าไม่รีบตังต้
้ นให้ การรักษา ไตก็จะถูกทําลายไปเรื่ อยๆ อย่างต่อเนื่อง เป็ นเหตุให้
เสียชีวิตในที่สดุ
โรคไตเรื อ้ รั ง (Chronic Kidney Disease-CKD)
เป็ นโรคที่กําลังเป็ นปั ญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศ เพราะนับวันจะมีผ้ ปู ่ วยเพิ่ม
มากขึ ้นทุกที เพราะเมื่อเป็ นแล้ วรักษาให้ หายขาดไม่ได้ ประการหนึง่ กับอีกประการหนึง่ โรคที่เป็ น
สาเหตุให้ เกิดโรคไตเรื อ้ รัง เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ก็มีผ้ ปู ่ วยเพิ่มขึ ้นมากอย่าง
ต่อเนื่อง
การบําบัดโรคไตเรื อ้ รังต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยสูงมาก สูงที่สดุ ในบรรดาโรคเรื อ้ รัง เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ จึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ต้ องใช้
งบประมาณจํานวนมาก ต้ องการอุปกรณ์ (เช่น เครื่ องฟอกเลือด) ซึง่ มีราคาแพง ต้ องการพยาบาล
ไตเทียมที่มีความชํานาญเป็ นพิเศษ ทังยั
้ งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว (ค่ายา ค่าฟอก
เลือด ฯ) และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมสัปดาห์ละ 2-3 วัน วันละ 4-5
ชัว่ โมง) รวมทังครอบครั
้
วอีกด้ วย
ตารางที่ 1 แสดงค่าตํ่าสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของค่าใช้ จ่ายในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่
ป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังตลอดปี จําแนกตามโรค (หน่วย บาท)
โรค
ตํ่าสุด
สูงสุด
ค่ าเฉลี่ย
1. ความดันโลหิตสูง
216
69,000
5,372.78
2. เบาหวาน
1,500
13,320
5,605.00
3. หัวใจ
540
45,960
7,947.00
4. ไตวายเรือ้ รัง
12,000
585,984
278,137.00
5. ไขมันในเลือดสูง
200
43,200
10,508.50
6. กระดูกและข้ อเสื่อม
1,500
13,320
4,992.80
7. แผลในกระเพาะอาหาร
200
7,644
4,992.80
8. หลอดเลือดในสมอง
360
74,040
19,678.00
ข้ อมูลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 2543
ความจริงที่ควรทราบเกี่ยวกับโรคไตเรือ้ รัง
- หน่วยไตถูกทําลายอย่างถาวร ไม่อาจทําให้ กลับคืนดีขึ ้นมาได้
- การทํางานของไตเสื่อมลง ค่า creatinine ในเลือดเริ่ มสูงขึ ้น (> 1.2 mg/dl)
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- ธรรมชาติของโรคจะทําให้ ไตเสื่อมลงเรื่ อยๆ
- อัตราการกรองของเสียโดยไตจะลดลงประมาณ 10% ต่อปี (ต่างกันไปในแต่ละคน)
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น โรคที่เป็ นเหตุให้ เกิดโรคไตเรื อ้ รัง (เช่น โรคเบาหวาน, โรคความ
ดันโลหิตสูง)
- ค่าการทํางานของไตจะลดลงเรื่ อยๆ จากปกติ 120  90  60  30  ระยะ
สุดท้ าย 15 ซีซีตอ่ นาที/1.73 m2
- เนื ้อไตที่ถกู ทําลายไป มีผลให้ ไตเสื่อมลงนัน้ ไม่อาจบําบัดให้ คืนดีได้ (โรคไตเรื อ้ รัง ไม่
สามารถรักษาให้ หายได้ ) แต่การบําบัดที่ถกู ต้ องอาจชะลอการถูกทําลายของเนื ้อไตให้ ช้าลงได้
- การบําบัดโรคไตเรื อ้ รังทังด้
้ วยยาและอาหารบําบัด ยิง่ เริ่มต้ นเร็ วตังแต่
้ ไตเสื่อมน้ อยเท่าไร
ก็จะยิง่ ได้ ผลช่วยชะลอความเสื่อมของไตไว้ ได้ ดีเท่านัน้ ช่วยให้ เข้ าสูร่ ะยะฟอกเลือดช้ าลง มีหวังที่
จะมีชีวิตยืนยาวขึ ้นบ้ าง
- โรคไตเรื อ้ รังระยะเริ่ มแรกจะไม่มีอาการ กว่าจะปรากฏอาการ เช่น ซีด เพลีย ก็ตอ่ เมื่อไต
เสื่อมไปมากแล้ ว จึงคอยดูอาการไม่ได้ จําเป็ นต้ องหมัน่ ตรวจค้ นให้ พบว่าเป็ นโรคโดยเร็ วที่สดุ ผู้ที่มี
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไตเรื อ้ รัง ควรตรวจอย่างน้ อยทุก 6 เดือน
อาการของโรคไตเรือ้ รัง
- บวม
- ปั สสาวะผิดปกติ เช่น ขุน่ เป็ นฟอง เป็ นเลือด สีชาแก่
- การถ่ายปริ มาณน้ อย
- ความดันโลหิตสูง
- ซีด อ่อนเพลีย
ผู้ท่ มี ีความเสี่ยงสูงต่ อการเกิดโรคไตเรือ้ รัง
- มีความดันโลหิตสูงติดต่อกันหลายปี
- เป็ นโรคเบาหวาน และมิได้ ควบคุม (uncontrolled DM)
- มีการติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะอยูบ่ อ่ ยๆ
- มีโรคหลอดเลือด เช่น atherosclerosis ที่หวั ใจ, หรื อเป็ นโรคสมองขาดเลือด
- มีโรคถุงนํ ้าของไตทังสองข้
้
าง
- เคยเป็ นโรค glomerulonephritis (โรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบ) เพราะติดเชื ้อ,
nephrotic syndrome โรคไตอักเสบ มีโปรตีน (ไข่ขาว) ออกมาในปั สสาวะมาก และไม่รักษาให้
หายขาด
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- มีโรคภูมิแพ้ ตนเอง (autoimmune diseases) ที่อาจก่อให้ เกิดไตผิดปกติ
- มีโรคติดเชื ้อในระบบ (systemic infection) ที่อาจก่อให้ เกิดโรคไต
- ได้ รับสารพิษ หรื อยาที่ทําลายไต
- สมาชิกในครอบครัวเป็ นโรคไตวาย
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี ้ หากตรวจ (หาโรคไตเรื อ้ รัง) ครัง้ แรก ได้ ผลเป็ น – (ลบ) ควร
ตรวจซํ ้าทุก 6 เดือน
ระยะต่ างๆ ของโรคไตเรือ้ รัง
ในโรคไตเรื อ้ รัง เมื่อหน่วยไตถูกทําลายลงเรื่ อยๆ อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการขจัด
ของเสียของไตก็จะลดลงเรื่ อยๆ ยิ่งโรคมีความรุนแรงมากขึ ้นเท่าใด ความสามารถในการขจัดของ
เสียของไตก็จะยิ่งลดลงมากเท่านัน้ จนเมื่อถึงระยะสุดท้ ายที่ผ้ ปู ่ วยจะอยูไ่ ม่ได้ โดยไม่ฟอกเลือดนัน้
ไตทําหน้ าที่ขจัดของเสียได้ น้อยเหลือเกิน
เราอาจใช้ คา่ creatinine clearance (CCr) หรื อ glomerular filtration rate (GFR) เป็ น
เครื่ องบอกความรุนแรงของโรค โดยแบ่งเป็ น 5 ระยะ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ระยะ
1
2
3
4
5

การแบ่งระยะความรุนแรงของโรคไตเรื อ้ รัง
คําจํากัดความ
ไตผิดปกติ และ GFR ปกติหรื อเพิ่มขึ ้น
ไตผิดปกติ และ GFR ลดลงเล็กน้ อย
GFR ลดลงปานกลาง
GFR ลดลงมาก
ไตวายระยะสุดท้ าย

GFR (mL/min/1.73m2)
> 90
60 – 89
30 – 59
15 – 29
< 15 (หรื อได้ รับการบําบัดทดแทนไต)

โรคไตเรื อ้ รัง (CKD) ระยะก่ อนฟอกเลือด (Pre-dialysis) ระยะ 1-5
ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่มต้ นมีการดําเนินของโรค (ระยะที่ 1) จนถึงระยะสุดท้ ายที่ผ้ ปู ่ วยจะอยู่
ไม่ได้ โดยไม่ฟอกเลือด (ระยะที่ 5) เรี ยกว่า ระยะก่อนฟอกเลือด (Pre-dialysis)
เป็ นช่วงเวลาที่ยาวที่สดุ ของการดําเนินโรค และมีผ้ ปู ่ วยจํานวนมากที่สดุ ในบรรดาผู้ป่วย
โรคไต (ปั จจุบนั ประเทศไทยมีประมาณ 6 ล้ านคน)
ระยะ 1-2 นับเป็ นระยะเริ่ มต้ น ไตสูญเสียหน้ าที่ไปไม่มากนักเพียงไม่ถึง 40% หาก
วินิจฉัยโรคได้ ในระยะนี ้ และเริ่ มต้ นบําบัดอย่างเคร่งครัด จะได้ ผลในเชิงชะลอความเสื่อมของไตไว้
ได้ ดีที่สดุ
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ระยะ 3-5 นับเป็ นระยะที่ไตสูญเสียหน้ าที่ไปมากแล้ ว (> 40%) ปั จจุบนั สําหรับประเทศ
ไทยมีผ้ ปู ่ วยระยะนี ้ประมาณ 2 ล้ านคน หากเริ่มต้ นการบําบัดทังด้
้ วยยาและอาหารในระยะนี ้จะไม่
ได้ ผลมากนักในการชะลอความเสื่อม เพราะไตเสื่อมไปมากแล้ ว แต่จะมีผลช่วยลดปริ มาณของเสีย
ในเลือด บรรเทาอาการยูรีเมีย ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยสบายขึ ้นบ้ างเท่านัน้ จึงควรเผยแพร่ความรู้และกระตุ้น
เตือนให้ ผ้ ทู ี่มีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคไตเรื อ้ รังไปรับการตรวจวินิจฉัยโรคบ่อยๆ (อย่างน้ อยทุก
้ วยยาและ
6 เดือน) หากว่าเป็ นโรคก็จะได้ ร้ ูเสียตังแต่
้ ระยะแรกๆ จะได้ เริ่มต้ นรับการบําบัดทังด้
อาหารอย่างจริ งจังเสีย ตังแต่
้ โรคอยูใ่ นระยะ 1-2 (ไตยังเสื่อมไปไม่มาก) อันจะยังผลให้ ชะลอความ
เสื่อมของไตไว้ ได้ ดีที่สดุ
เมื่อถึงระยะ 5 ไตเสื่อมมากแล้ ว ของเสียในเลือด (BUN) จะสูงมากอาจสูงถึง 100 มก./ดล.
ผู้ป่วยเตรี ยมตัวรับการบําบัดทดแทนไต เช่น รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม (HemodialysisHD) หรื อใช้ นํ ้ายาล้ างไตทางช่องท้ อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis-CAPD) หรือ
รับการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยากชะลอให้ ถึงเวลาฟอกเลือดช้ าที่สดุ คือ อยูใ่ น Pre-dialysis stage ให้
นานที่สดุ จะบังเกิดผลดังกล่าวได้ ผู้ป่วยจํานวนมากเหล่านี ้ จําเป็ นจะต้ องได้ รับความรู้ เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจและความพยายามที่จะปฏิบตั ติ นทังในด้
้ านยาบําบัดและอาหารบําบัดอย่างถูกต้ อง
สมํ่าเสมอ เพื่อว่าจะได้ ชะลอเวลาที่จะเข้ าสูร่ ะยะรับการบําบัดทดแทนไต (HD หรื อ CAPD หรื อ
KT) อันเป็ นระยะเวลาที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายสูงมาก ทังยั
้ งมีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคแทรก (อัน
อาจเป็ นเหตุให้ เสียชีวิตได้ งา่ ย) ให้ ช้าที่สดุ
บทบาทของอาหารบําบัดในโรคไตเรือ้ รังระยะก่ อนฟอกเลือด
1. สําคัญที่สดุ คือ ชะลอความเสื่อมของไต ให้ ดําเนินไปช้ าที่สดุ กล่าวคือ ช่วยให้ หน่วยไต
ส่วนที่ยงั เหลืออยู่ ถูกทําลายลงอย่างช้ าๆ
การบําบัดด้ วยยาและอาหารอย่างถูกต้ องตังแต่
้ ระยะแรกๆ ของโรค จะได้ ผลดียิ่งกว่าใน
ระยะที่โรครุนแรงแล้ ว หน่วยไตถูกทําลายไปมากแล้ ว
อย่างไรก็ตามปรากฏว่าผู้ป่วยที่ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้ องสมํ่าเสมอ สามารถชะลอความ
เสื่อมของไตไว้ ได้ เป็ นปี ๆ ทีเดียว
อาหารที่จะชะลอความเสื่อมของไตไว้ ได้ ประการแรกต้ องมีโปรตีนตํา่ ซึง่ ก็จะมีผลให้ ของ
เสีย (เช่น ยูเรี ย) มีปริ มาณน้ อยลง ไตส่วนที่เหลือก็จะได้ ทํางานเบาลง
มีปัจจัยอีกหลายประการที่อาจมีสว่ นเร่งให้ ไตเสื่อม การจัดอาหารก็จะมีเป้าหมายเพื่อลด
ปั จจัยเหล่านันด้
้ วย เช่น ภาวะฟอสเฟตสูง โคเลสเตอรอลในเลือดสูง กรดยูริกสูง นํ ้าตาลสูง ความ
ดันโลหิตสูง
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2. ควบคุมดุลของนํ ้าและเกลือแร่ (ด้ วยการจํากัดโซเดียม, โพแทสเซียม และนํ ้า) ไตปกติ
ทําหน้ าที่ควบคุมดุลของนํ ้าและเกลือแร่ให้ เป็ นปกติอยูเ่ สมอ เมื่อไตเสือ่ มลงขับถ่ายเกลือแร่บาง
ชนิด (เช่น Na, K) ไม่ได้ ดงั ปกติ เกิดการเสียดุล ระดับของเกลือแร่ดงั กล่าวในเลือดสูงขึ ้น ผู้ป่วยจึง
ต้ องกินอาหารจํากัดเกลือแร่ดงั กล่าว และอาจต้ องจํากัดนํ ้าด้ วย
3. ควบคุมความดันโลหิตให้ เป็ นปกติ หรื อใกล้ เคียงปกติตลอดเวลา (BP < 130/80 หรื อ
125/75 มม.ปรอท) ด้ วยยาลดความดันโลหิต (แพทย์สงั่ ) และด้ วยอาหารจํากัดโซเดียม (สําคัญ
มากถ้ าจํากัดได้ ดี ยาลดความดันโลหิตก็จะได้ ผลดี) ประกอบกับข้ อปฏิบตั อิ ื่นๆ เช่น งดบุหรี่
(nicotin เป็ น vasoconstrictor ) เหล้ า กาแฟ (caffeine) ระวังมิให้ ท้องผูกด้ วยยาและอาหาร (ถ้ า
ท้ องผูกขับถ่ายยากมีผลให้ ความดันโลหิตขึ ้น และยังมีผลต่อโปแตสเซียมอาจทําให้ โปแตสเซียม
ถูกดูดซึมได้ มากขึ ้น) และมีการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมสมํ่าเสมอ และนอนหลับสนิทอย่าง
พอเพียง ฯลฯ (การนอนไม่หลับมีผลให้ ความดันโลหิตขึ ้น)
ระดับจํากัดโซเดียม 2000-3000 มิลลิกรัม/วัน
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงหรื อบวม ต้ องจํากัดโซเดียมให้ < 2000 มิลลิกรัม/วัน
ภาวะความดันโลหิตสูง (HT) เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ ไตเสื่อม ผู้ป่วย CKD ควรให้
ความสําคัญในการบําบัด ทังด้
้ วยยาลดความดัน (ไม่ควรขาด ทังไม่
้ ควรปรับขนาดยาเอง) และ
อาหารจํากัดโซเดียม และควรหมัน่ ตรวจสอบ B.P เป็ นประจําสมํ่าเสมออย่างน้ อยวันละ 2-3 ครัง้
(ผู้ที่เป็ น HT ควรมีเครื่ องวัดความดันโลหิตไว้ ใช้ เองที่บ้าน)
4. ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วมด้ วย (ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานเป็ นเหตุให้ เกิดโรคไตเรื อ้ รัง)
จะต้ องจัดอาหารเพื่อบําบัดภาวะนํ ้าตาลในเลือดสูง (คือ รักษาระดับนํ ้าตาลในเลือดให้ เป็ นปกติ
หรื อใกล้ ปกติตลอดเวลา)
ระดับนํ ้าตาลในเลือดปกติ FPG < 90-130 มก./ดล. HbA1C < 7.0%
* ภาวะนํ ้าตาลในเลือดสูงก็เป็ นเหตุปัจจัยให้ ไตเสื่อมอีกประการหนึง่
5. บําบัดหรื อบรรเทาความแปรปรวนในด้ านเมตาบอลิซมึ เช่น ภาวะไขมันแปรปรวน
(dyslipidemia) เพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ เป็ นปกติ
ระดับไขมันในเลือดปกติ Total cholesterol (CHOL) < 170 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร (new optimum)
Triglyceride (TG) < 150 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
LDL-cholesterol (LDL-C) < 100 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร < 70 DM + CKD
HDL-cholesterol (HDL-C) F > 50 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร M > 40
* ภาวะ dyslipidemia คือ ภาวะที่ระดับไขมันในเลือดแปรปรวนผิดไปจากปกติกล่าวคือ
มี Total cholesterol (TC) สูงกว่าปกติ (> 200 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
LDL-cholesterol (LDL-C) สูงกว่าปกติ (> 100 หรื อ 130 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
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Triglyceride (TG) สูงกว่าปกติ (> 150 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
HDL-cholesterol (HDL-C) ตํ่ากว่าปกติ (< 45 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
อาจมีความแปรปรวนทุกอย่างหรื อมีเพียงบางอย่าง ยิง่ มีความผิดปกติมากเท่าใด ปั จจัย
เสี่ยงต่อการเกิด atherosclerosis และดังนันก็
้ เท่ากับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด cardiovascular
diseases รวมถึงภาวะไตเสื่อมก็ยิ่งมากขึ ้นเท่านัน้
การจัดอาหารจึงต้ องมีเป้าหมายที่จะแก้ ไข บําบัดภาวะ dyslipidemia ให้ ได้
ด้ วยการรู้จกั เลือกอาหารหมูเ่ นื ้อสัตว์และหมูไ่ ขมัน (เป็ นอาหารหลักที่ให้ ไขมัน) จะได้
ควบคุมทังปริ
้ มาณและคุณภาพ
ภาวะ dyslipidemia ที่ไม่ได้ รับการบําบัดอาจเป็ นเหตุให้ atherosclerosis รุนแรงขึ ้น เพิ่ม
ความเสีย่ งต่อ cardio vascular accident ซึง่ เป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของ CKD ทังยั
้ งมีผลให้
ไตเสื่อมยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
6. แก้ ไขบรรเทาภาวะ hyperphosphatemia ที่เกิดร่วมกับโรคไตเรื อ้ รัง ภาวะฟอสเฟตสูง
(> 4.8 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร) ที่มิได้ รับการบําบัด ก่อให้ เกิดผลเสียหลายประการ อาทิ เป็ นเหตุสําคัญ
ทําให้ ไตเสื่อม ทังยั
้ งเป็ นเหตุให้ เกิดโรคแทรกร้ ายแรง เช่น ภาวะกระดูกพรุนเพราะโรคไต (Renal
osteodystrophy) และ secondary hyperparathyroidism (ระดับ PTH สูงกว่าปกติ และต่อม
พาราไธรอยด์มีขนาดโตขึ ้นจนต้ องทําการผ่าตัด)
7. แก้ ไขบรรเทาภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ให้ ระดับกรดยูริกในเลือดลดลงใกล้ ปกติที่สดุ (27 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร) ด้ วยการงดอาหารที่มีพิวรี นสูง (พิวรีนเข้ าสูร่ ่างกายจะทําให้ เกิดกรดยูริก)
ประกอบกับการให้ ยาลดระดับกรดยูริก (แพทย์สงั่ เท่านัน้ เพราะยาลดกรดยูริก ผู้ป่วยจํานวนมาก
แพ้ ยา) ประกอบกับอาหารพิวรี นตํา่ และไขมันตํ่าด้ วย (อาหารที่มีไขมันสูงจะทําให้ การขับถ่ายกรด
ยูริกออกทางปั สสาวะได้ ยาก) ระดับกรดยูริกที่สงู อาจทําให้ เกิดนิ่ว และอาจทําให้ ไตเสื่อม
8. ป้องกันหรื อบรรเทาภาวะทุพโภชนาการ (โปรตีน และพลังงาน-PCM และอื่นๆ) ผู้ป่วย
CKD หากมี PCM จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก และเป็ นเหตุให้ อตั ราตายสูงขึ ้น จะต้ อง
เฝ้าระวังมิให้ เกิด เมื่อเกิดต้ องรี บบําบัด ด้ วยการจัดอาหารที่มีโปรตีนในระดับที่เหมาะสม (0.6-0.8
กรัม/กก. IBW/วัน) และที่สาํ คัญต้ องให้ พลังงานอย่างพอเพียงหรื อเกินพอเล็กน้ อย
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการจัดอาหารบําบัด จะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี ้
พลังงาน ความเพียงพอในด้ านพลังงานนับว่าเป็ นสิง่ สําคัญที่สดุ อาหารที่ให้ พลังงาน
พอเพียง หรื อเกินพอเล็กน้ อย จะช่วยให้ ร่างกายใช้ โปรตีนปริมาณน้ อยได้ อย่างคุ้มค่า กล่าวคือใช้
ซ่อมและสร้ างร่างกาย สร้ างสารที่จําเป็ นต่างๆ เช่น ฮอร์ โมน สารภูมิค้ มุ กันโรค ฯลฯ ไม่ต้องนํามา
เผาผลาญให้ เกิดพลังงาน (การนําโปรตีนมาเผาผลาญ นอกจากจะ loss protein แล้ วยังทําให้ เกิด
urea มากขึ ้น)
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จะจัดอาหารให้ พลังงานมากน้ อยเท่าไร ต้ องคํานึงถึงเพศ อายุ และกิจกรรมของผู้ป่วย
ระดับของพลังงานควรจะประมาณ 30-35 กิโลแคลอรี่ 1/กิโลกรัม Ideal Body WT/วัน ผู้ป่วยที่
อายุตํ่ากว่า 60 ปี ก็ให้ 35 กิโลแคลอรี่ ส่วนผู้ป่วยที่อายุสงู กว่า 60 ปี ก็ให้ 30 กิโลแคลอรี่ เราจะรู้วา่
อาหารที่จดั ให้ ผ้ ปู ่ วยนัน้ ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับพลังงานเพียงพอหรื อไม่ ก็โดยดูจากนํ ้าหนักตัว หาก
นํ ้าหนักตัวคงที่ไม่เพิม่ ไม่ลด ก็แสดงว่าอาหารที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับให้ พลังงานพอเพียง (พอดี)
หากผู้ป่วยมีนํ ้าหนักตัวลด (โดยไม่มีเหตุทางพยาธิ) น่าจะสันนิษฐานว่า อาหารที่ผ้ ปู ่ วย
ได้ รับให้ พลังงานไม่เพียงพอ จะต้ องให้ เพิม่
แหล่ งของพลังงาน
ส่วนใหญ่ควรได้ รับจากคาร์ โบไฮเดรท (55-60% ของพลังงานที่ควรได้ รับทังวั
้ น) ควรได้ รับ
จาก complex carbohydrate (พวกแป้ง) มากกว่า simple carbohydrate (นํ ้าตาล)
้ น
จากไขมันประมาณ 30-35% ของพลังงานที่ควรได้ รับทังวั
ส่วนน้ อย (< 10%) จากโปรตีน
จะได้ กล่าวถึงการเลือกแหล่งอาหารที่เหมาะสมในตอนต่อไป
โปรตีน ปริ มาณที่ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังควรได้ รับต้ องให้ ตํ่ากว่าคนปกติ (< 0.8 กรัม) เพื่อให้
เกิดของเสียน้ อยลง (ไตส่วนที่เหลือจะได้ ทํางานลดลง) แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 0.6 กรัม/กิโลกรัม IBW/
วัน มากน้ อยตามระดับความรุนแรงของโรค (ถ้ าตํ่ากว่า 0.6 กรัม/กิโลกรัม IBW/วัน จะทําให้
ร่างกายขาดโปรตีน)
ผู้ป่วยที่มีคา่ eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 (ระยะ 1-3) ให้ โปรตีน 0.6-0.8 กรัม/กิโลกรัม
IBW/วัน
ผู้ป่วยที่มีคา่ eGFR < 30 ml/min/1.73 m2 (ระยะ 4-5) ให้ โปรตีน 0.6 กรัม/กิโลกรัม IBW/
วัน
อย่างน้ อย 60% ของโปรตีนที่ได้ รับควรเป็ นโปรตีนที่มี High Biological Value อันได้ แก่
โปรตีนจากสัตว์ เช่น เนื ้อสัตว์ตา่ งๆ ไข่ และนม (ให้ มากกว่า 60% ก็ยงิ่ ดี)
ถ้ าจะให้ โปรตีนตํ่ากว่า 0.6 กรัม/กิโลกรัม IBW/วัน จะต้ องให้ กรดอะมิโน (Amino acid
mixture) เสริ ม (เช่น Chula Minacid, Amiyu, Ketosteril)
หมายเหตุ
ควรแนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยเคร่งครัดกับปริมาณอาหารโปรตีนที่บริโภคอย่างสมํ่าเสมอ
(ทุกมื ้อ ทุกวัน) เพราะปริ มาณที่มากไปจะเป็ นเหตุให้ ไตเสื่อม และปริมาณที่น้อยไปก็จะเป็ นเหตุให้
เกิดการขาดและนําไปสูภ่ าวะ PCM ได้
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แหล่ งอาหารโปรตีนที่เหมาะสม (อาหารหลัก 5 หมู่)
ส่วนใหญ่ (อย่างน้ อย 60%) ควรได้ จากหมูเ่ นื ้อสัตว์ อันได้ แก่ เนื ้อสัตว์ชนิดต่างๆ (หมู ไก่
ปลา กุ้ง ฯลฯ) นม และไข่
แหล่งจากสัตว์มีคณ
ุ ค่าดียิ่ง (มี high biological value) เพราะมีกรดอะมิโนที่จําเป็ นครบ
ทุกชนิด
เมื่อเลือกเนื ้อสัตว์ควรเลือกชนิดที่ไม่มีไขมัน (หรื อมีน้อย) เพราะไขมันในสัตว์เป็ นไขมัน
อิ่มตัว ไม่เหมาะกับผู้ที่มีไขมันในเลือดแปรปรวน (dyslipidemia)
เนื ้อปลาจํานวนมากมีไขมันน้ อย และบางชนิดเกือบจะไม่มีไขมัน เช่น ปลาช่อน ปลานิล
ปลาทับทิม ปลาแดง ฯลฯ
ผู้ป่วยจึงมักจะได้ รับคําแนะนําให้ เลือกเนื ้อปลา
อันที่จริง เนื ้อสัตว์ชนิดอื่นถ้ ารู้จกั เลือกก็จะได้ สว่ นที่มีไขมันน้ อย เช่น เนื ้อไก่สว่ นสันใน เนื ้อ
อกไก่ที่ลอกเอาหนังออก สันในหมู สันนอกหมูที่ตดั เอาส่วนไขมันออก
ถ้ าเลือกกินเนื ้อสัตว์หลายๆ ชนิดดังกล่าว ก็จะได้ รับประโยชน์ในด้ านคุณค่า เช่น เกลือแร่
และวิตามินหลายๆ ชนิด ดีกว่ากินซํ ้าๆ อยูอ่ ย่างเดียว
ส่วนพวกเครื่ องใน เช่น ตับ ไต สมอง มีโคเลสเตอรอลสูง กรดยูริกก็สงู เป็ นอาหารต้ องห้ าม
สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดแปรปรวน และ/หรื อมีภาวะกรดยูริกสูง
1 ส่วน (1 Exchange) อาหารหลักหมูน่ ี ้คืออาหารที่ให้ โปรตีน 7 กรัม ได้ แก่เนื ้อสัตว์ เช่น
เนื ้อปลาสุกแล้ วประมาณ 30 กรัม ซึง่ = 2 ช้ อนโต๊ ะ หรื อไข่ขาว 2 ฟอง (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก)
ไข่ขาวของไข่ไก่ขนาดกลาง (เบอร์ 2) 1 ฟอง = เนื ้อสัตว์ เช่น เนื ้อปลาสุกแล้ วประมาณ 1
ช้ อนโต๊ ะ (½ ส่วน)
ไข่ทงฟอง
ั้
1 ฟอง (ไข่ขาวรวมไข่แดง) = เนื ้อสัตว์ประมาณ 2 ช้ อนโต๊ ะ = 1 Ex
หมายเหตุ
1) การเลือกเนื ้อปลาและไข่ขาว ช่วยลดปริมาณไขมันทังหมดในอาหารหมู
้
น่ ี ้และช่วยลด
ปริ มาณกรดไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลในอาหารไปด้ วยพร้ อมๆ กัน
2) การเลือกเนื ้อปลาและไข่ขาว ช่วยให้ ได้ ไขมัน (“ไม่ดี”) จากหมูเ่ นื ้อสัตว์ (เช่น มันหมู, มัน
ไก่) น้ อย ทําให้ มีโอกาสได้ รับไขมันจากหมูน่ ํ ้ามัน ซึง่ เราสามารถเลือกใช้ ไขมันดีได้ มาก ซึง่ จะช่วย
ให้ ได้ รับกรดไขมันในส่วนสัดที่หมาะสม ที่จะไม่ไปทําให้ ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่ม ทังยั
้ งจะ
ช่วยลดโคเลสเตอรอลที่สงู อยูใ่ ห้ เป็ นปกติ
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3) ถ้ าเลือกเนื ้อปลาทะเลนํ ้าลึก เช่น ปลาซาบะ ปลาทูนา่ ปลาทู ปลาโอ ฯลฯ ยังมีข้อดีคือ
ได้ รับกรดไขมันชนิด PUFA ที่มีโอเมก้ า 3 (EPA และ DHA) ซึง่ ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ได้ ดีอีกด้ วย
สรุ ป การเลือกอาหารหลักหมูเ่ นื ้อสัตว์ควรพิจารณาเลือกและงดแหล่งของโปรตีนตามความ
เหมาะสมทางพยาธิสภาพร่วมกับโรคไตเรื อ้ รัง เช่น พิจารณางด ไข่แดง นม และถัว่ เมื่อมีภาวะ
ฟอสเฟตในเลือดสูง พิจารณางด ไข่แดง เครื่ องในสัตว์ เช่น ตับ ไต เมื่อมีภาวะโคเลสเตอรอลใน
เลือดสูง
ไขมัน เป็ นแหล่งสําคัญอีกแหล่งหนึง่ ที่ให้ พลังงาน นอกไปจากคาร์ โบไฮเดรท ไขมันให้
พลังงานได้ มากที่สดุ กล่าวคือ 1 กรัมให้ พลังงานได้ 9 กิโลแคลอรี่ (คาร์ โบไฮเดรท 1 กรัมให้ พลังงาน
ได้ 4 กิโลแคลอรี่ )
เราควรได้ รับไขมันในปริมาณที่ให้ พลังงานประมาณ 30-35% ของพลังงานที่ได้ รับจาก
อาหารทังหมดใน
้
1 วัน
นอกไปจากให้ พลังงาน ไขมันยังมีความสําคัญอีกหลายประการกล่าวคือ เป็ นแหล่งให้ กรด
ไขมันที่จําเป็ น (Essential Fatty Acid) ซึง่ ได้ แก่กรดไขมันชนิด Polyunsaturated Fatty Acid
(PUFA) ทังโอเมก้
้
า 6 (linoleic acid) และโอเมก้ า 3 (linolenic acid) นอกจากนันไขมั
้ นยังช่วยใน
การละลายและดูดซึมของวิตามินหลายชนิด เช่น เอ ดี อี เค และบีต้าแคโรทีน ไขมันจึงเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญของอาหารที่จะขาดเสียมิได้ และควรได้ รับในอาหารทุกมื ้อ
ไขมันในอาหารในปริ มาณที่เหมาะสม ยังช่วยให้ อาหารมีรสชาติ และมี Satiety Value สูง
คือกินแล้ วอิ่มง่าย และอิ่มนาน (อยูท่ ้ อง) อาจมีประโยชน์ในการนําไปใช้ ในการจัดอาหารบําบัดโรค
บางชนิด เช่น โรคเบาหวาน
ไขมันเป็ นส่วนประกอบสําคัญในอาหารที่มีผลต่อระดับไขมันในเลือด ทังโคเลสเตอรอล
้
และไตรกลีเซอไรด์ ระดับไขมันในเลือดที่นบั ว่าปกติคือ
Total Cholesterol (TC) < 200 มก./ดล.
LDL-C < 100 มก./ดล.
TG < 150 มก./ดล.
HDL-C > 45 มก./ดล.
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid-SFA) ปริมาณมากมีผลให้ LDL-C สูงขึ ้น
(สําหรับผู้บริโภคบางคนอาจมีผลแรงกว่าการได้ รับโคเลสเตอรอลในอาหาร เช่น ไข่แดงเสียอีก)
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Monounsaturated Fatty Acid (MUFA) มีผลให้ LDL-C ลด โดยไม่ทําให้ HDL-C ลด
และยังมีผลให้ HDL-C สูงขึ ้นด้ วย
Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA) ชนิดโอเมก้ า 6 (มีมากในนํ ้ามันดอกคําฝอยและ
นํ ้ามันถัว่ เหลือง) ปริ มาณมากมีผลให้ LDL-C ลด และ HDL-C ลดลงด้ วย อาหารที่มี PUFA โอ
เมก้ า 6 มาก จึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลสูง (LDL-C สูง) และมี HDL-C ตํ่า
การเลือกไขมันจึงควรมีจดุ มุง่ หมายให้ ได้ ไขมันหรื อนํ ้ามันที่มีผลดีตอ่ สุขภาพคือ ลด LDLC โดยไม่ลด HDL-C และลด TG (แก้ ไขภาวะ dyslipidemia)
ปริ มาณไขมันที่ได้ รับในแต่ละวันก็มีความสําคัญ ถ้ าได้ รับมากไป นอกจากจะทําให้ อ้วนได้
ง่ายแล้ ว ยังมีผลเสียต่อระดับไขมันในเลือด อาจทําให้ ทงโคเลสเตอรอลและไตรกลี
ั้
เซอไรด์สงู ขึ ้น ซึง่
จะมีผลให้ เกิด atherosclerosis
ข้ อปฏิบัตใิ นการป้องกันและบําบัดภาวะ dyslipidemia ในผู้ป่วย CKD
จํากัดปริมาณไขมันในอาหารที่ได้ รับในแต่ละวัน (ให้ ได้ รับ 30-35% ของพลังงานที่ได้ รับ
จากอาหาร) ตัวอย่างอาหารที่ให้ พลังงานวันละ 1800 กิโลแคลอรี่ ควรมีไขมัน 60-70 กรัม
เพื่อให้ ได้ รับไขมันในปริมาณดังกล่าว (ไม่มากเกินกว่านัน)
้ ควรปฏิบตั ดิ งั นี ้
 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก เช่น
- เนื ้อสัตว์ตดิ มัน เช่น หมูสามชัน,้ ไก่ที่มีหนังและมัน ฯลฯ
- อาหารทอดอมนํ ้ามัน เช่น ไข่ฟู ปาท่องโก๋ ข้ าวเม่าทอด ฯลฯ
- อาหารผัดที่ใส่นํ ้ามันมาก เช่น ผัดผักไฟแดง อาหารผัดในชุด “โต๊ ะจีน” มักจะมันมาก
- อาหารใส่เนยหรื อเนยเทียมมาก เช่น เค้ ก คุกกี ้ ครัวซองก์ พัฟ พายและอาหารอบ
อีกมากมายหลายชนิด (ถ้ างดได้ จะลดได้ ทงปริ
ั ้ มาณไขมันทังหมดไขมั
้
นชนิดอิ่มตัวและชนิดทรานส์
ไปพร้ อมๆ กันด้ วย)
 ใช้ วิธีประกอบอาหารที่ไม่ใช้ ไขมันเสียบ้ าง เช่น ต้ ม นึง่ ย่าง อบ ฯ เช่น ปลานึง่ กับผัก ไก่
อบ ทอดอาหารบนกะทะ non-stick ฯลฯ
 เลือกอาหารที่ไม่มีไขมันเป็ นส่วนประกอบเช่น แกงส้ ม แกงเหลือง แกงแค ยําชนิดต่างๆ
เช่น ส้ มตํา ยําผักกระเฉด ยําผักบุ้ง ยํามะเขือเผา ยําแตงกวา ยําโป๊ ะแตก ฯ เสียบ้ าง
ในด้ านคุณภาพของไขมัน กล่าวโดยสรุปก็คือ เลือกไขมัน “ดี” งดหรื อหลีกเลี่ยงไขมัน “ไม่
ดี” ทังนี
้ ้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ได้ รับส่วนประกอบคือ กรดไขมันในส่วนสัดดังนี ้
SFA < 7% Kcal; Trans FA < 1% Kcal
MUFA > 10% (10-15%) Kcal
PUFA : โอเมก้ า 6 และโอเมก้ า 3 < 10% Kcal
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CHOL < 300 mg/วัน
ดัดแปลงจาก AHA 2001 Dietary Recommendation of intake
เพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายดังกล่าวในทางปฏิบตั คิ วรทําดังนี ้
 เลือกอาหารหมูเ่ นื ้อสัตว์ที่มีไขมันน้ อย เช่น เลือกเนื ้อปลา และไข่ขาว เลือกนมไขมันตํ่า
หรื อขาดไขมัน (เพื่อหลีกเลี่ยง SFA คือ MYRISTIC ACID ที่มีในส่วนไขมันในนม)
 งดอาหารที่มีโคเลสเตอรอลมาก เช่น สมองสัตว์ ตับ ไต เนื ้อสัตว์ทะเลบางชนิด เช่น
หอยนางรม ปลาหมึก งดไข่แดง (ของไข่ไก่ ไข่เป็ ด ไข่นกกระทา) ไข่ปลาทุกชนิด (โคเลสเตอรอลใน
อาหารมีผลให้ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง)
 เลือกบริโภคปลาทะเลนํ ้าลึก เช่น ปลาทู ปลาโอ ปลาซาบะ บ้ าง เพื่อได้ รับกรดไขมัน
PUFA โอเมก้ า 3 ชนิด EPA และ DHA ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตชิ ่วยลด TG ได้ ดี (ดีกว่า  linolenic acidโอเมก้ า 3 ในนํ ้ามันถัว่ เหลือง)
 เลือกนํ ้ามันที่ใช้ ประกอบอาหาร คือ ใช้ นํ ้ามันรําข้ าวเป็ นหลักในการผัด ทอดอาหารโดย
เมื่อผัดก็ใช้ นํ ้ามันน้ อย เมื่อทอดก็ทอดชนิดไม่ให้ อาหารอมนํ ้ามัน เช่น ทอดไข่ดาว ไข่เจียว แต่ไม่
ทอดไข่ฟู จะใช้ นํ ้ามันอื่น เช่น นํ ้ามันถัว่ ลิสง นํ ้ามันงา บ้ าง ก็ควรใช้ ร่วมเป็ นส่วนน้ อย
 งดกะทิ (และนํ ้ามันมะพร้ าว) ทังในอาหารคาว
้
(เช่น ต้ มข่าไก่ แกงเขียวหวาน) และ
อาหารหวาน (เช่น แกงบวด กล้ วยบวดชี ขนมปลากริมไข่เต่า ข้ าวเหนียวมูน ฯลฯ) กะทิข้นมีไขมัน
มาก ทังยั
้ งเป็ นไขมันไม่ดีเพราะมีกรดไขมันอิ่มตัว (SFA) 2 ตัวคือ lauric acid และ my-ristic acid
อยูม่ าก ซึง่ กรด 2 ชนิดนี ้เป็ นเหตุให้ โคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ ้นได้ มาก ทําให้ เกิด atherosclerosis
CVA และ CHD ได้ ง่าย จึงถือว่ามะพร้ าวและกะทิ เป็ นไขมันไม่ดี (นํ ้ามันปาล์มก็เป็ นไขมันไม่ดีด้วย
เหตุผลอย่างเดียวกัน)
CVA = cardiovascular accident
CHD = Coronary Heart Diseases
 งดอาหารที่ใส่เนยแท้ (Butter) เช่น ขนมปั งทาเนย (อบขายเป็ นกล่อง) เค้ ก คุกกี ้ และ
อาหารฝรั่งอีกมากมาย เพื่อหลีกเลี่ยงไขมันที่มี SFA เนยคือไขมันหน้ านม มีกรดไขมันคือ Myristic
acid ซึง่ เป็ น SFA ตัวที่มีผลให้ โคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ ้นได้ จึงถือว่า เนย เป็ น ไขมัน “ไม่ดี”
 งดอาหารที่ใช้ เนยเทียมชนิดแข็ง เนยขาว เช่น พวกขนมอบ เค้ ก คุกกี ้ พัฟ พาย ครัวซองก์
เนยเทียมและเนยขาวมีทงกรดไขมั
ั้
นอิ่มตัวและกรดไขมันทรานส์ ซึง่ มีผลให้ โคเลสเตอรอลในเลือด
สูงขึ ้น (เนย 2 ชนิดนี ้ จึงเป็ นไขมัน “ไม่ดี” ยิ่งกว่าเนยแท้ (better) เพราะมีทงั ้ SFA และ Trans-FA
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หมายเหตุ
1. โคเลสเตอรอล เป็ นสารที่มีแต่ในสัตว์ ไม่มีในพืช นํ ้ามันพืชที่จดั ว่า “ไม่ดี” ไม่ใช่เพราะมี
โคเลสเตอรอล แต่เพราะมีกรดไขมันอิ่มตัว (SFA)
2. กรดไขมันอิม่ ตัว SFA มีมากทังในสั
้ ตว์ (ไขมันสัตว์) และในพืช เช่น มะพร้ าว ปาล์ม
3. กรดไขมันอิม่ ตัวอาจมีผลให้ โคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ ้นได้ ยิ่งกว่าสารโคเลสเตอรอล
เสียอีก ตัวอย่างเช่น กินกะทิข้น อาจมีผลให้ โคเลสเตอรอลในเลือดขึ ้นได้ ยิ่งกว่ากินไข่แดง (วันละไม่
เกิน 1 ฟอง)
4. กรดไขมันชนิดทรานส์ ซึง่ มีในนํ ้ามันที่ผา่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจน เช่น เนยเทียม
(margarine) ชนิดแข็ง และเนยขาว (ซึง่ ใช้ ทําพวกขนมอบและใช้ ทอดอาหาร) นอกจากจะมีผลให้
LDL-C (โคเลสเตอรอลตัวร้ าย) ในเลือดสูงขึ ้นได้ แล้ ว ยังมีผลให้ โคเลสเตอรอลตัวดี (คือ HDL-C)
ลดลงอีกด้ วย
เนยเทียมและเนยขาว จึงเป็ นไขมันที่มีทงกรดไขมั
ั้
นอิ่มตัว และกรดไขมันทรานส์ไม่
เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
5. ไขมันมีมากในอาหารหลัก 2 หมูเ่ ท่านันคื
้ อ หมูเ่ นื ้อสัตว์ อันได้ แก่ เนื ้อสัตว์ชนิดต่างๆ (ไก่
เป็ ด หมู วัว ปลา กุ้ง ฯลฯ) ไข่ (ไขมันอยูใ่ นส่วนไข่แดง) และนม (ไขมันอยูใ่ นส่วนครี มหน้ านมตาม
ธรรมชาติ) และหมูไ่ ขมันอันได้ แก่ นํ ้ามันทุกชนิดที่ใช้ ประกอบอาหาร รวมทังกะทิ
้
เนย เนยเทียม
และเนยขาว ไขมันนันมี
้ ทงดี
ั ้ และไม่ดี ดังได้ กล่าวมาแล้ ว จึงต้ องรู้จกั เลือกใช้ แต่นํ ้ามันที่ดี
หลีกเลี่ยงไขมันชนิดไม่ดี
การเลือกเนื ้อสัตว์ที่ไม่มีไขมัน เช่น เนื ้อปลาและไข่ขาว ประกอบกับเลือกนํ ้ามันที่ใช้
ประกอบอาหาร เช่น เลือก นํ ้ามันรํ าข้ าว นํ ้ามันคาโนลา นํ ้ามันมะกอก (2 ชนิดหลังเป็ นนํ ้ามัน
นําเข้ า) ก็จะช่วยให้ บรรลุเป้าหมายคือ สัดส่วนของกรดไขมันที่เหมาะสมได้ โดยง่าย
คาร์ โบไฮเดรท ได้ แก่ แป้งและนํ ้าตาลให้ พลังงานส่วนที่ยงั ขาด (จากโปรตีนและไขมัน)
คือประมาณ 55-60% ของพลังงานที่ควรได้ รับในวันหนึง่ จึงนับว่าเป็ นแหล่งให้ พลังงานที่สําคัญ
ที่สดุ
แหล่ งของคาร์ โบไฮเดรท
1. อาหารหลักหมูข่ ้ าว ก. ข้ าวสวย ข้ าวเหนียวนึง่ ขนมจีน เส้ นก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ
ข. ขนมปั งปอนด์ บะหมี่ แป้งเกี๊ยว มักกะโรนี หม่านโถว
แป้งซาลาเปา ฯลฯ
คาร์ โบไฮเดรทที่ได้ คือแป้ง นอกไปจากคาร์ โบไฮเดรท ทังพวกข้
้
าวเจ้ า ข้ าวเหนียว ข้ าวสาลี
ฯลฯ ยังมีโปรตีน (ข้ าวเจ้ ามีโปรตีน 7% ข้ าวสาลีมีโปรตีนประมาณ 14%)
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หมายเหตุ 1) หมูข่ ้ าว ก. มีโปรตีนตํ่ากว่าหมู่ ข. และโปรตีนในข้ าว หมู่ ก. ไม่มีกลูเต็นทังยั
้ ง
ไม่มีสารปรุงแต่ง
หมูข่ ้ าว ข. มีโปรตีนมากกว่า ก. โปรตีนในข้ าวสาลีมีกลูเต็นซึง่ เป็ นเหตุให้ เกิด
อาการ “แพ้ ” ในคนบางกลุม่ และมักจะมีสารปรุงแต่ง เช่น บะหมี่ มีสารที่เป็ นด่าง ซึง่ เป็ น
สารประกอบของโพแทสเซียม (ช่วยให้ เส้ นเหนียว) แป้งซาลาเปา หม่านโถว ขนมปั งปอนด์ มียีสต์ที่
ใช้ หมักให้ ขึ ้นฟู ยีสต์มีฟอสเฟตอยูม่ าก
เมื่อจัดอาหารโปรตีนตํ่ามาก เช่น วันละ 20-25 กรัม และ/หรื อ จัดอาหารที่ต้องจํากัด
โพแทสเซียม จํากัดฟอสเฟต ควรเลือกใช้ หมูข่ ้ าว ก. จะเหมาะสมกว่า ข.
หมายเหตุ 2) โดยเหตุที่หมูข่ ้ าวทัง้ ก. และ ข. ยังมีโปรตีนอยูบ่ ้ าง เมื่ออาหารจํากัดโปรตีน
ตํ่ามาก จึงยังต้ องจํากัดปริมาณข้ าว จะให้ มากนักไม่ได้ ในกรณีเช่นนี ้ให้ ใช้ อาหารหมูแ่ ป้งปลอด
โปรตีน เช่น วุ้นเส้ น ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ เพิ่มเติมจากข้ าว และให้ ขนมที่ทําจากแป้งปลอดโปรตีน (เช่น
ซ่าหริ่ม สาคูเปี ยก) กับนํ ้าตาล เป็ นของหวาน ให้ มากเท่าที่จะช่วยให้ ได้ พลังงานอย่างพอเพียง
ไม่มีข้อจํากัด (เพราะไม่มีโปรตีน และเกลือแร่) จะต้ องจํากัดต่อเมื่อต้ องจํากัดพลังงาน เช่น
เมื่อผู้ป่วยมีนํ ้าหนักตัวเกิน
1 ส่วนของอาหารหมูข่ ้ าว (หมู่ ก.) ให้ คาร์ โบไฮเดรท 15 กรัม – (หมู่ ข.) ให้ 18 กรัม (หมู่
ก.) ให้ โปรตีน 1.3 กรัม – (หมู่ ข.) ให้ 2 กรัม
ในวันหนึง่ ควรได้ รับประมาณ 6-7 ส่วน (มากน้ อยตามความต้ องการพลังงาน) คือเป็ นข้ าว
สุก 6-7 ทัพพี/วัน หรื อประมาณ 2-3 ทัพพี/มื ้อ ควรได้ รับหมูแ่ ป้งปลอดโปรตีน เช่น วุ้นเส้ น
ก๋วยเตีย๋ วเซีย่ งไฮ้ แทนข้ าวบ้ างประกอบกับกินสาคู ซ่าหริ่ ม ครองแครงแก้ ว รวมมิตร เป็ นของหวาน
เพื่อช่วยให้ อิ่ม และได้ รับพลังงานพอเพียง
2. หมูผ่ กั ประเภทผล เช่น ฟั กทอง ประเภทหัว เช่น เผือก มัน แครอท มี
คาร์ โบไฮเดรทในรูปของแป้งเป็ นส่วนใหญ่และอาจมีนํ ้าตาลอยูบ่ ้ าง หมูผ่ กั ให้ พลังงานได้ ไม่มากเท่า
ผลไม้
3. หมูผ่ ลไม้ ให้ นํ ้าตาลเป็ นส่วนใหญ่ (อาจมีแป้งบ้ าง เช่น มะม่วงดิบ
กล้ วยดิบมีแป้งอยูบ่ ้ าง พอสุกก็เปลี่ยนเป็ นนํ ้าตาล) หมูผ่ ลไม้ มีโอกาสให้ พลังงานได้ มากกว่าผัก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเลือกบริ โภคผลไม้ ที่ไม่หวานจัด งดผลไม้ รสหวานจัด เช่น ทุเรี ยน ลําไย
น้ อยหน่า ละมุด ฯลฯ เพื่อควบคุมระดับนํ ้าตาลในเลือด
ผักและผลไม้ ก็มีโปรตีนอยูบ่ ้ างแต่ไม่มาก 1 ส่วนของหมูผ่ กั ให้ โปรตีน
1 กรัม 1 ส่วนของผลไม้ ให้ โปรตีน 0.5 กรัม
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ทังผั
้ กและผลไม้ มีเกลือแร่โพแทสเซียมอยูม่ ากด้ วย อาจต้ องจํากัด
เมื่อผู้ป่วยมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง
ผักประเภทถัว่ มีโปรตีนมากกว่าผักประเภทใบ ก้ าน ฯลฯ ทังยั
้ งมี
โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงด้ วย ควรงดเมื่อผู้ป่วยมีระดับโพแทสเซียม และ/หรื อ ฟอสฟอรัสใน
เลือดสูง
4. หมูแ่ ป้งปลอดโปรตีนและนํ ้าตาล เป็ นอาหารที่จดั แยกเป็ นหมูเ่ พิม่ ขึ ้น
สําหรับอาหารโรคไต อาหารหมูน่ ี ้จะมีแต่คาร์ โบไฮเดรทล้ วนๆ ไม่มีโปรตีน และสารอาหารอื่น จึง
เป็ นแหล่งให้ พลังงานที่สําคัญอีกแหล่งหนึง่
แป้งปลอดโปรตีน เช่น แป้งถัว่ เขียว ใช้ ทําวุ้นเส้ น ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
ซ่าหริ่ม ตัวตะโก้ หรื อขนมลืมกลืน ฯลฯ
แป้งมันสําปะหลัง ใช้ ทําสาคูเม็ดเล็ก เม็ดใหญ่ ครองแครงแก้ ว รวม
มิตร ลอดช่องสิงคโปร์ ฯลฯ
อาหารหมูน่ ี ้ใช้ ปริ มาณมากจนได้ รับพลังงานอย่างพอเพียงได้ เพราะ
้
1800 กิโล
ไม่มีโปรตีน (อาจให้ พลังงานได้ มากทีเดียว เช่น 300-500 กิโลแคลอรี่ /พลังงานทังหมด
แคลอรี่ ) ทังยั
้ งเป็ น complex carbohydrate อีกด้ วย
สรุปได้ วา่ อาหารหมูข่ ้ าว และหมูแ่ ป้งปลอดโปรตีน เป็ นแหล่งสําคัญ
ที่ให้ คาร์ โบไฮเดรท ในรูปของแป้ง (complex carbohydrate)
นํ ้าตาล เป็ น simple carbohydrate เช่น นํ ้าตาลทราย นํ ้าเชื่อม
นํ ้าหวาน นํ ้าอ้ อย นํ ้าผึ ้ง ฯลฯ ไม่ควรใช้ มาก (มีมากตามธรรมชาติในผลไม้ ที่มีรสหวานจัดด้ วย)
ผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวานร่วมด้ วยไม่ควรใช้
ผู้ป่วยที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงก็ควรหลีกเลี่ยง (ทังนํ
้ ้าตาล
และแอลกอฮอล์) เพราะมีผลให้ ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ ้นได้
หมายเหตุ อาหารที่ให้ แป้ง เช่น ข้ าวที่มิได้ ขดั จนขาว และแป้งสาลีชนิด whole grain
ดีกว่าข้ าวที่ขดั จนขาว และพวกแป้งที่ผา่ นกระบวนการที่ทําให้ แป้งมีลกั ษณะขาว เช่น แป้งสาลี
ชนิดละเอียด แป้งมันสําปะหลัง แป้งท้ าวยายม่อม แป้งถัว่ เขียว ฯลฯ เพราะพวกแรกมีใยอาหาร
และเกลือแร่ วิตามินอยูบ่ ้ าง ส่วนพวกหลังมีแต่แป้งล้ วนๆ
แคลเซียม ฟอสฟอรั ส และวิตามินดี
แคลเซียม ผู้ป่วย CKD ระยะรุนแรง มักมีระดับแคลเซียมในเลือดตํ่า เนื่องจากแคลเซียม
ในอาหารถูกดูดซึมได้ น้อยลง (เพราะไตสร้ าง active D3 ไม่ได้ หรื อได้ น้อยลง) จึงควรเพิ่ม calcium
intake
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ฟอสฟอรัส ผู้ป่วย CKD ระยะรุนแรง มักมีระดับฟอสฟอรัส (ฟอสเฟต) ในเลือดสูง (> 4.8
มก./ดล.) เนื่องจากไตขับถ่ายได้ น้อยลง
ภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูงก่อให้ เกิดผลเสียหลายประการ อาทิเช่น มีผลต่อกระดูก ทําให้
เป็ นโรคกระดูกพรุน (Renal Osteodystrophy) และมีผลต่อต่อมพาราไธรอยด์ ทําให้ เกิด
secondary hyperparathyroidism ทังยั
้ งมีผลให้ ไตเสื่อมอีกด้ วย
จึงควรเฝ้าระวังเพื่อรี บแก้ ไขด้ วยการงดอาหารที่มีฟอสฟอรัสอยูม่ าก และอาจใช้ ยาที่จะเข้ า
“จับ” คือรวมกับฟอสฟอรัสในอาหารขณะอยูใ่ นลําไส้ เพื่อมิให้ ฟอสฟอรัสถูกดูดซึม เรี ยกยานี ้ว่า
Phosphate Binder
แหล่ งอาหารที่ให้ แคลเซียม
นม เป็ นแหล่งที่มีแคลเซียมมาก และแคลเซียมในนมอยูใ่ นรูปที่ร่างกายนําไปใช้ ได้ ดีด้วย
(มี high bioavailability)
ขณะเดียวกัน นม ก็มีฟอสฟอรัสมากด้ วย มากพอๆ กับแคลเซียมทีเดียวคือ Ca:P ในนม
ประมาณ 1:1
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่มีระดับแคลเซียมในเลือดตํ่า จึงมักจะใช้ นมเป็ นแหล่งให้
แคลเซียมไม่ได้ เพราะผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมตํ่า มักจะมีระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูง ควรจะต้ อง
งดเว้ นนม จึงจําเป็ นต้ องให้ แคลเซียมเสริม (calcium supplement) ในรูปของยา เช่น ให้ calcium
carbonate, calcium citrate, ในปริมาณที่คดิ เป็ นธาตุแคลเซียมอย่างน้ อยวันละ 1 กรัม เพื่อแก้ ไข
ภาวะแคลเซียมตํ่า
ส่วนภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูง (> 4.8 มก./ดล.) จะต้ องแก้ ไขโดยจัดอาหารมีฟอสฟอรัส
ตํ่าในระดับ 700-800 มก./วัน อาหารที่ให้ โปรตีนตํ่า (0.6 กรัม/1 กก./IBW) เมื่อปฏิบตั ริ ่วมกับการ
งดเว้ นอาหารที่มีฟอสฟอรัสมาก (เช่น งดนมทุกรูปแบบ ไข่แดง เมล็ดพืช เมล็ดถัว่ ฯลฯ) ก็มกั จะ
ช่วยให้ จํากัดฟอสฟอรัสระดับตํ่าดังกล่าวได้ แต่หากต้ องการจํากัดฟอสฟอรัสตํ่ากว่านี ้ จะใช้ วิธี
จํากัดอาหารอย่างเดียวไม่พอ จะต้ องใช้ ยา “จับ” ฟอสฟอรัสหรื อฟอสเฟต (Phosphate binder) ซึง่
ก็มกั จะใช้ สารประกอบแคลเซียม เช่น Calcium carbonate ร่วมกับการจํากัดอาหารดังที่กล่าวมา
หากแพทย์สงั่ calcium carbonate เพื่อเป็ นตัว “เสริม” แคลเซียม และก็สงั่ calcium carbonate
เป็ นตัว “จับ” ฟอสเฟต ด้ วย สารนี ้จึงทําหน้ าที่ 2 ประการ ผู้ป่วยจะต้ องระวังในการใช้ ยานี ้
เพื่อทําหน้ าที่เป็ น phosphate binder จะต้ องกินโดยเคี ้ยว และกินพร้ อมกับอาหาร
เพื่อจะทําหน้ าที่เป็ น calcium supplement ไม่ควรกิน พร้ อมอาหาร จะต้ องแยกกันกิน
ผู้ป่วยพึงสังเกตและกินยาให้ ถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
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วิตามินดี
วิตามินดีรูปที่ร่างกายนําไปใช้ ได้ ดี (active vitamin D) คือ 1,25(OH)2D3-calcitriol ไตเป็ น
อวัยวะที่สงั เคราะห์ 1,(OH)D3 (ตับสังเคราะห์ 25,(OH)D3) จากวิตามิน D3 เมื่อเป็ นโรคไตเรื อ้ รัง
ระยะรุนแรง ไตไม่อาจสังเคราะห์วิตามินดังกล่าวคือ 1,(OH)D3 ได้ หรื อได้ ไม่พอเพียง จึงต้ องให้
เสริ มในรูปของ 1,(OH)D3 หรื อจะให้ ในรูป 1,25(OH)2D3-Calcitriol ก็ได้ ปริมาณตามแพทย์สงั่ (เช่น
0.5 g/d) วิตามินนี ้ควรกินต่อเมื่อแพทย์สงั่ และกินปริมาณตามที่แพทย์กําหนดอย่างเคร่งครัด
การขาดวิตามินนี ้มีผลเสียต่อกระดูกคือ ทําให้ เกิดโรคกระดูกพรุน และมีผลต่อต่อมพารา
ไธรอยด์ ทําให้ เกิด secondary hyperparathyroidism
สรุ ป
Ca, P และ Vit D มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อโครงสร้ างของกระดูก โรคไตเรื อ้ รังระยะรุนแรง
มีผลกระทบต่อการดูดซึม การขับถ่ายของเกลือแร่ทงสองและการสั
ั้
งเคราะห์วิตามินดี
ผู้ป่วย CKD ในระยะดังกล่าว ระดับ Ca ในเลือดมักจะตํ่ากว่าปกติ ขณะที่ระดับฟอสเฟต
มักจะสูง เป็ นเหตุให้ เกิดผลเสียต่อกระดูกคือ เกิดภาวะกระดูกพรุนและยังทําให้ เกิด secondary
hyperparathyroidism
การใช้ ยาและอาหารบําบัด กล่าวคือ
อาหารที่มีฟอสเฟตตํ่าประกอบกับการใช้ calcium salt (เช่น carbonate) เป็ น
phosphate binder จะสามารถแก้ ไขภาวะ hyperphosphatemia ได้
และการให้ calcium supplement ในรูปของยาประกอบกับการให้ calcitriol1,25(OH)2D3 supplement จะป้องกันภาวะกระดูกเปราะ (Renal Osteodystrophy) และป้องกัน
secondary hyperparathyroidism ในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังได้
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การจัดอาหารโปรตีนตํ่าในภาวะโรคไตเรื อ้ รังระยะก่ อนฟอกเลือด
ตัวอย่ างใบสั่งอาหาร
ให้ จดั อาหารให้ ผ้ ปู ่ วยซึง่ เป็ นโรคไตเรื อ้ รังระยะก่อนฟอกเลือด ผู้ป่วยเป็ นชาย อายุ 65 ปี
หนัก 58 กิโลกรัม มี Ideal Body Weight 60 กิโลกรัม กําหนดให้ ได้ รับพลังงาน 30 Kcal/Kg
I.B.W./วัน ให้ ได้ รับโปรตีน 0.6 กรัม/Kg I.B.W./วัน ให้ ได้ รับโซเดียม 2000 mg/วัน
การคํานวณ
ผู้ป่วยผู้นี ้ควรได้ รับพลังงาน
1800 Kcal/วัน
โปรตีน
36
กรัม/วัน
ไขมัน
60-70 กรัม/วัน
กําหนดให้ ได้ รับ
70
กรัม/วัน
 ผู้ป่วยควรได้ รับคาร์ โบไฮเดรท 256 กรัม/วัน
คํานวณเปลี่ยนปริมาณสารอาหารออกมาเป็ นอาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมูค่ ดิ ปริ มาณเป็ นส่วน
(Exchange) ที่กําหนดขึ ้นใช้ สําหรับโรคไต ปรากฏว่า:ั้
ผู้ป่วยควรได้ รับอาหารหมูเ่ นื ้อสัตว์ (เนื ้อสัตว์ เช่น เนื ้อปลา ไข่ เช่น ไข่ขาว หรื อไข่ทงฟอง)
= 3.5 ส่วน
ปริ มาณ 1 ส่วนแลกเปลี่ยนเนื ้อสัตว์คือ เนื ้อสัตว์ เช่น เนื ้อปลาที่สกุ แล้ ว 2 ช้ อนโต๊ ะ (1)
หรื อไข่ขาว (ของไข่ไก่ขนาดกลาง) 2 ฟอง
(ไข่ขาว 1 ฟอง จึงเทียบเท่ากับเนื ้อสัตว์ 1 ช้ อนโต๊ ะ)
อาหารหลักหมูเ่ นื ้อสัตว์ตอ่ 1 วัน = 3.5 ส่วน จึงเท่ากับเนื ้อสัตว์ 7 ช้ อนโต๊ ะ
(2)
อาหารหลักหมูข่ ้ าว (ควรได้ สมั ภาษณ์ผ้ ปู ่ วยเพื่อกําหนดให้ เหมาะกับความต้ องการของผู้ป่วย)
ในที่นี ้ ผู้ป่วยควรได้ รับหมูข่ ้ าว 6 ส่วน (หรื อคิดเป็ นข้ าวสุกหรื อเส้ นก๋วยเตี๋ยวเส้ นใหญ่สกุ 6
ทัพพี (ทัพพีรูปไข่ขนาดที่นิยมใช้ ตกั แกงตักกับข้ าวขายหรื อตักข้ าวสุกใส่บาตร) หรื อคิดเป็ นขนมจีน
ประมาณ 6 จับ ขนาดกลาง (หนักจับละ 90 กรัม)
โดยแบ่งรับประทาน 2 มื ้อ มื ้อละ 3 ส่วน (ข้ าวสุกมื ้อละ 3 ทัพพี) เช้ าและเย็น ส่วนมื ้อ
กลางวันจะใช้ ว้ นุ เส้ นหรื อก๋วยเตี๋ยวเซีย่ งไฮ้ แทนข้ าว 2 ส่วน คิดเป็ นวุ้นเส้ นกําเล็ก (ขนาด 1 กําคือ
วุ้นเส้ นแห้ ง 40 กรัม) 1 กํา หรื อก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ 2 แผ่นกลม (1 แผ่นกลม = 1 ส่วน)
หมูผ่ กั
วันละ 2 ส่วน
หมูผ่ ลไม้
วันละ 3 ส่วน
หมูไ่ ขมัน
วันละ 12 ส่วน = 12 ช้ อนชาหรื อ 4 ช้ อนโต๊ ะ
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พลังงานที่ได้ รับจากอาหารหลัก 5 หมู่ ได้ เพียง 1500 Kcal
ยังขาดพลังงานอยูอ่ ีก
300 Kcal
จะต้ องได้ รับจากอาหารหมูแ่ ป้งปลอดโปรตีน (เช่น สาคู ซ่าหริ่ ม ฯลฯ)
และนํ ้าตาล รวมให้ พลังงาน 300 Kcal
พลังงานส่วนนี ้ ควรได้ จากหมูแ่ ป้งปลอดโปรตีนเท่านัน้ (ไม่มีโปรตีนเลย) คิดเป็ นคาร์ โบไฮ
เดรท 75 กรัม ควรได้ จากแป้งมาก นํ ้าตาลน้ อย
ในที่นี ้ให้ ใช้ สาคู 5 ช้ อนโต๊ ะ (1 ช้ อนโต๊ ะให้ คาร์ โบไฮเดรท 8 กรัม)
สาคูให้ คาร์ โบไฮเดรท 40 กรัม
 ควรใช้ นํ ้าตาลทราย 35 กรัม (คิดเป็ นนํ ้าตาลทราย 3 ช้ อนโต๊ ะ) แล้ วทําขนม เช่น สาคู
เปี ยกใส่ใบเตย แล้ วแบ่งกินเป็ นของหวานตลอดวัน ขนมที่ทําจากแป้งปลอดโปรตีนและนํ ้าตาล
ควรทําให้ ตา่ งๆ กันไป ผู้ป่วยจะได้ ไม่เบื่อ
ตัวอย่างขนมที่ทําจากแป้งปลอดโปรตีนและนํ ้าตาล :สาคูเปี ยก (อาจแบ่งผลไม้ จากส่วนที่กําหนดให้ มาใส่ก็จะชวนรับประทานขึ ้น) ซ่าหริ่มใส่
นํ ้าเชื่อม (งดกะทิเพราะต้ องการหลีกเลี่ยงกรดไขมันอิ่มตัว) สาคูเม็ดใหญ่ลอยแก้ ว ครองแครง
แก้ วลอยแก้ ว รวมมิตรใส่นํ ้าเชื่อม ตัวกะโก้ (ไม่มีหน้ า) ใส่ใบเตย
หมายเหตุ ถ้ าไม่กินขนมที่ทําจากหมูแ่ ป้งปลอดโปรตีนกับนํ ้าตาล จะได้ รับพลังงานไม่เพียงพอ
(คือขาดไป 300 กิโลแคลอรี่ /วัน)
ปริ มาณอาหารหลักที่ควรได้ รับใน 1 วันๆ ละ 3 มื ้อ
เพื่อให้ ได้ รับพลังงาน 1800 กิโลแคลอรี่
โปรตีน
36 กรัม
ไขมัน
70 กรัม
มีดงั นี ้
เนื ้อสัตว์
3.5 ส่วน
ข้ าว
6 ส่วน
แป้งปลอดโปรตีน เช่น วุ้นเส้ น 1 กําเล็ก (มีคาร์ โบไฮเดรทเทียบเท่ากับข้ าว 2 ส่วน)
หมูผ่ กั
2 ส่วน
หมูผ่ ลไม้
3 ส่วน
หมูไ่ ขมัน
12 ส่วน
ขนมทําจากแป้งปลอดโปรตีน 5 ช้ อนโต๊ ะ กับนํ ้าตาลทราย 3 ช้ อนโต๊ ะ
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การกระจายอาหารหลักหมู่ต่างๆ ไปใน 3 มือ้ เช้ า กลางวัน เย็น
ปริมาณอาหารหลักที่ได้ รับใน 1 วัน คิดเป็ นส่วน และกระจายออกไปใน 3 มื ้อ เช้ า
กลางวัน และเย็นได้ ดงั นี ้ :กลางวัน
เย็น
เช้ า
หมูเ่ นื ้อสัตว์
3.5 ส่วน
1
1
1.5
หมูข่ ้ าว
6 ส่วน
3
3
หมูป่ ลอดโปรตีน วุ้นเส้ น 2 ส่วน (1 กําเล็ก)
2
หมูผ่ กั
2 ส่วน
1
1
หมูผ่ ลไม้
3 ส่วน
1
1
1
หมูไ่ ขมัน
12 ส่วน
4
4
4
ขนมจากหมูแ่ ป้งปลอดโปรตีน ใช้ แป้งปลอดโปรตีน 5 ช้ อนโต๊ ะ ใช้ นํ ้าตาลทราย 3 ช้ อนโต๊ ะ
* ถ้ าผู้ป่วยเป็ นเบาหวาน จะกินขนมที่ใส่นํ ้าตาลไม่ได้ ต้องใช้ นํ ้าตาลเทียมแทน พลังงานที่ได้ จาก
ขนมจะตํ่าลงมาก
** ขนมที่ทําจากหมูแ่ ป้งปลอดโปรตีน กับนํ ้าตาลทราย ไม่มีขนาดมาตรฐานตายตัวเพราะจะมาก
จะน้ อยขึ ้นอยูก่ บั พลังงานที่ยงั ขาดอยู่
สรุ ป ปริมาณอาหารหลักที่ควรได้ รับในแต่ละมื ้อ
มื ้อเช้ า
ควรได้ หมูเ่ นื ้อสัตว์ เช่น เนื ้อปลา 1 ส่วน (2 ช้ อนโต๊ ะ)
หมูข่ ้ าว
3 ส่วน (ข้ าวสุก 3 ทัพพี)
หมูผ่ กั
- (ใช้ ผกั ที่ให้ กลิน่ รสเล็กน้ อย
ไม่ต้องคํานวณคุณค่า)
หมูผ่ ลไม้
1 ส่วน (ปริ มาณแตกต่างกันสุดแต่
ชนิดของผลไม้ )
หมูไ่ ขมัน
4 ส่วน (นํ ้ามัน 1 ช้ อนโต๊ ะกับ 1 ช้ อนชา)
ขนมทําจากแป้งปลอดโปรตีนกับนํ ้าตาล 1 ถ้ วย
มื ้อกลางวัน ควรได้ หมูเ่ นื ้อสัตว์ เช่น เนื ้อปลา 1 ส่วน (2 ช้ อนโต๊ ะ)
หมูแ่ ป้งปลอดโปรตีน วุ้นเส้ น 1 กําเล็ก (เทียบเท่ากับข้ าวสุก 2 ทัพพี)
หมูผ่ กั
1 ส่วน
หมูผ่ ลไม้
1 ส่วน
4 ส่วน (นํ ้ามัน 1 ช้ อนโต๊ ะกับ 1 ช้ อนชา)
หมูไ่ ขมัน
ขนมทําจากแป้งปลอดโปรตีนกับนํ ้าตาล 1 ถ้ วย
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มื ้อเย็น

ควรได้ หมูเ่ นื ้อสัตว์ เช่น เนื ้อปลา 1.5 ส่วน (คิดเป็ นเนื ้อสัตว์ 3 ช้ อนโต๊ ะ)
หมูข่ ้ าว
3 ส่วน (ข้ าวสุก 3 ทัพพี)
หมูผ่ กั
1 ส่วน
หมูผ่ ลไม้
1 ส่วน
หมูไ่ ขมัน
4 ส่วน (คือนํ ้ามัน 1 ช้ อนโต๊ ะกับ 1 ช้ อนชา)

ตัวอย่างการทําเมนูอาหารจากอาหารหลักที่กําหนดแล้ ว
อาหารมื ้อเช้ า
ข้ าวไก่ผดั กระเพรา ขนม มะละกอ
อาหารมื ้อกลางวัน
วุ้นเส้ นผัด ขนม ผลไม้
ข้ าวสวย แกงส้ ม ไข่เจียว ผลไม้
อาหารมื ้อเย็น
หมายเหตุ การปรุงอาหารให้ ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังที่มีข้อจํากัดมากมาย จะต้ องดัดแปลงสูตรอาหาร
เช่น นํ ้าพริ กแกงส้ ม ต้ องงดกะปิ ซ่าหริ่ ม ต้ องไม่ใส่กะทิ ใส่แต่นํ ้าเชื่อม ถ้ าเป็ น
โรคเบาหวานต้ องใช้ นํ ้าตาลเทียม ฯลฯ
ตัวอย่างการทําเมนูอาหารจากอาหารหลักที่กําหนดแล้ ว
รายการอาหารมือ้ เช้ า
อาหารมื ้อเช้ า ข้ าวไก่ผดั กระเพรา ขนม มะละกอ
ข้ าวผัดกระเพรา ประกอบด้ วย ข้ าว 3 ส่วน
เนื ้อสัตว์ คือ เนื ้อไก่
1 ส่วน

= ข้ าวสุก 3 ทัพพี
= เนื ้อไก่ 2 ช้ อนโต๊ ะ

ผัก
- ส่วน
ใช้ ผกั สมุนไพรคือ กระเพราเล็กน้ อย (ไม่ต้องคิดคํานวณ)
นํ ้ามันรํ าข้ าว ใช้ 4 ส่วน
= 4 ช้ อนชา
= 1 ช้ อนโต๊ ะ + 1 ช้ อนชา
ขนม 1 ถ้ วย
มะละกอสุก 100 กรัม
ขนม 1 ถ้ วย หมายถึง ขนมที่ทําจากแป้งปลอดโปรตีนกับนํ ้าตาล
ใช้ ปริมาณแป้งและนํ ้าตาลตามที่คาํ นวณได้
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รายการอาหารมือ้ เช้ า
ข้ าวไก่ ผดั กระเพรา ขนม และมะละกอ
หมู่เนือ้ สั ตว์ 1 ส่ วน
(เนือ้ ไก่ 2 ช้ อนโต๊ ะ)
หมู่ ข้ าว 3 ส่ วน
(ข้ าวสุ ก 3 ทัพพี)

หมู่ ผัก - ส่ วน
(ใช้ ผกั สมุนไพร เล็กน้ อย)

ขนม
ทําจากแป้งปลอดโปรตีน
และนํา้ ตาล

หมู่ไขมัน 4 ส่ วน
(ใช้ นํา้ มันรําข้ าว
1 ช้ อนโต๊ ะกับ 1 ช้ อนชา)

ผลไม้ 1 ส่ วน
มะละกอสุ ก
(8 ชิ้นคํา)

รายการอาหารมือ้ กลางวัน
อาหารมื ้อกลางวัน
วุ้นเส้ นผัด ขนม ผลไม้
วุ้นเส้ นผัด ประกอบด้ วย วุ้นเส้ นแห้ ง
2 ส่วน = 1 กําเล็ก(ประมาณ 40 กรัม)
กุ้งสด
1/2 ส่วน = กุ้งสดตัวขนาดกลาง 3 ตัว (1 ช.ต.)
ไข่ขาว
1/2 ส่วน = ไข่ขาวของไข่ไก่ 1 ฟอง
ผัก
1 ส่วน = ผักกาดขาว, คึน่ ไช่, แครอทเล็กน้ อย
นํ ้ามันรํ า = 4 ส่วน
= 4 ช้ อนชา (1 ช้ อนโต๊ ะ + 1 ช้ อนชา
ขนม 1 ถ้ วย
ผลไม้ สับปะรด
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รายการอาหารมือ้ กลางวัน
วุ้นเส้ นผัด ขนม, สั บปะรด
หมู่ เนือ้ สั ตว์ 1 ส่ วน
กุ้งสด 3 ตัว ไข่ ขาว 1 ฟอง
วุ้นเส้ น 2 ส่ วน ~ 40 กรัม
(1 กําเล็ก)

หมู่ผกั 1 ส่ วน
ผักกาดขาว, คึน่ ไช่ , แครอท

ขนมจากแป้งปลอดโปรตีน
และนํา้ ตาล

ไขมัน 4 ส่ วน
นํา้ มันรําข้ าว
1 ช้ อนโต๊ ะ + 1 ช้ อนชา

ผลไม้ 1 ส่ วน
สั บปะรด
(6 ชิ้นคํา)

รายการอาหารมือ้ เย็น
อาหารมื ้อเย็น ข้ าวสวย *แกงส้ ม ไข่เจียว** ผลไม้
ข้ าวสุก 3 ส่วน
= 3 ทัพพี
เนื ้อสัตว์
เนื ้อปลา 1/2 ส่วน
= 1 ช้ อนโต๊ ะ (ทําแกงส้ ม)
ไข่ขาว 1 ส่วน
= เท่ากับไข่ขาว 2 ฟอง (ทําไข่เจียว)
ผัก 1 ส่วน ใช้ ผกั 3 ชนิด
ดอกแค, มะละกอดิบ ใส่แกงส้ ม
ฟั กทอง (ใส่ไข่เจียว)
นํ ้ามันรํ าข้ าว ใช้ 4 ส่วน
= 4 ช้ อนชา (ทําไข่เจียว)
ผลไม้ แตงหอม
* แกงส้ มไม่ใส่กะปิ ปรุงรสเปรี ย้ วๆ หวานๆ (เติมนํ ้าตาลเล็กน้ อย)
** ปรุงรสไข่เจียวด้ วยซิอิ๊วขาว 1 ช้ อนชา
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รายการอาหารมือ้ เย็น
ข้ าว แกงส้ ม (นํา้ น้ อย) ไข่ เจียว ผลไม้
หมู่เนือ้ สั ตว์ 1.5 ส่ วน
เนือ้ ปลา 1/2 ส่ วน ไข่ ขาว 1 ส่ วน
( 1ช้ อนโต๊ ะ ) ( 2 ฟอง )
ข้ าว 3 ส่ วน
(ข้ าวสุ ก 3 ทัพพี)

หมู่ผกั 1 ส่ วน
ดอกแค มะละกอดิบ ฟักทอง

ผลไม้ 1 ส่ วน
แตงหอม
( 6 ชิ้นคํา)

ไขมัน 4 ส่ วน
นํา้ มันรําข้ าว
1 ช้ อนโต๊ ะ + 1 ช้ อนชา
* ใช้ นํ ้ามันรํ าข้ าว ในการผัด ทอด โดยไม่ใช้ ไฟแรง
วิธีคดิ ปริ มาณเกลือที่ใช้ ปรุงรสในอาหาร 1 วัน
เราได้ รับโซเดียมจาก
1) อาหารธรรมชาติ เช่น ข้ าว ปลา ไข่ ผัก ผลไม้
2) จากเครื่ องปรุงรสเค็ม เช่น เกลือป่ น นํ ้าปลา ซีอิ๊วขาว ฯลฯ
ใบสัง่ อาหารกําหนดให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับโซเดียมวันละ 2000 มิลลิกรัม ปริมาณโซเดียมจากอาหาร
ธรรมชาติ มีวิธีคํานวณโดยละเอียด ซึง่ จะไม่ขอกล่าวในที่นี ้ แต่จะขอกล่าวถึงการเก็บข้ อมูลจาก
การคํานวณโดยละเอียดกล่าวคือ
เมื่อจัดอาหารให้ มีโปรตีนวันละ 20 กรัม คํานวณปริมาณโซเดียมโดยละเอียดในอาหาร
หลักธรรมชาติ จะพบว่ามีโซเดียมประมาณ 150 mg./วัน
หากจัดอาหารให้ มีโปรตีนวันละ 40 กรัม คํานวณปริมาณโซเดียมโดยละเอียดในอาหาร
หลักธรรมชาติ จะพบว่ามีโซเดียมประมาณ 350 มิลลิกรัม
และหากจัดอาหารให้ มีโปรตีนวันละ 60 กรัม คํานวณปริมาณโซเดียมโดยละเอียดใน
อาหารหลักธรรมชาติ จะพบว่ามีโซเดียมประมาณ 450 มิลลิกรัม
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อาหารตามใบสัง่ มีโปรตีน 36 กรัม จึงใช้ คา่ โซเดียมในอาหารที่มีโปรตีน 40 กรัมคือ 350
มิลลิกรัม
โซเดียมจากเครื่ องปรุงรส จึงเท่ากับ 2000 – 350 มิลลิกรัม
= 1650 มิลลิกรัม
เกลือ NaCl มีโซเดียมอยูร่ ้ อยละ 40
 โซเดียม 1650 มิลลิกรัม ย่อมจะอยูใ่ น NaCl 1650 x 100 มิลลิกรัม
40
=
16500 มิลลิกรัม
4
=
4125 มิลลิกรัม
คือ เกลือ
4
กรัม
หรื อเกลือป่ นประมาณ 4
ช้ อนชา
5
วิธีใช้ เกลือป่ น ตวงมา 4 ช้ อนชา แล้ วแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนเท่าๆ กัน
5
ใช้ ปรุงรสในอาหาร 3 มื ้อ
ถ้ าใช้ ซ๊อสที่มีเกลืออยูป่ ระมาณ 30-35% จะใช้ ได้ ปริมาณประมาณ 3 เท่าของเกลือป่ นนัน่
คือใช้ ซ๊อสดังกล่าว (เช่น นํ ้าปลา) ได้ มื ้อละ 4 ช้ อนชา 3 มื ้อ
5
ข้ อควรทราบในการปรุ งรส
1. ใช้ เกลือหรื อนํ ้าปลาตามปริ มาณที่คํานวณได้ ในทุกๆ มื ้อ จะให้ ผ้ ปู ระกอบอาหารใช้ ใน
เวลาประกอบอาหาร หรื อจะให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ ปรุงอาหารเมื่อจะบริโภค ควรตกลงกันให้ ดี เพื่อป้องกัน
การเติมเกลือซํ ้าซ้ อน
2. ผู้ประกอบอาหารและผู้บริ โภคจะต้ องพยายามหลีกเลีย่ งการได้ รับโซเดียมจากแหล่ง
อื่นๆ เช่น จากการดองเค็มและดองเปรี ย้ ว (ต้ องงดอาหารดองเค็มและดองเปรี ย้ ว) หรื อได้ จากสาร
ปรุงแต่ง เช่น ผงชูรส ซึง่ อาจมาในรูปของผงปรุงรส ซุปก้ อน ซุปผง ฯลฯ
3. ไม่เก็บเกลือที่ควรใช้ ปรุงรสในมื ้อหนึง่ มื ้อใดไว้ แล้ วนําไปใช้ รวมกับเกลือในอีกมื ้อหนึง่
ทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับโซเดียมมากในมื ้อนัน้
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4. ไม่ควรใช้ เครื่ องปรุงรสที่ไม่ร้ ูปริมาณโซเดียม เพราะย่อมไม่อาจคํานวณปริ มาณที่ควรใช้
อย่างถูกต้ องได้
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก เรื่ องอาหารลดเค็ม)
การจัดอาหารเพื่อแก้ ไขสภาวะที่เกิดร่ วมกับ CKD
1. การจัดอาหารจํากัดโซเดียมเมื่อผู้ป่วยมีอาการบวม (Edema) หรื อมี HT
ระดับการจํากัดโซเดียม
ผู้ป่วย CKD ควรจํากัดในระดับ 2000-3000 มก.โซเดียม/วัน แต่เมื่อมีอาการบวม และ/
หรื อ มีความดันโลหิตสูง ควรจํากัดในระดับ 2000 มก.โซเดียม/วัน ทังนี
้ ้ใช้ ร่วมกับยาลดความดัน
โลหิต ซึง่ แพทย์เป็ นผู้สงั่
อาหารจํากัดโซเดียมที่เหมาะสมจะช่วยให้ ยาลดความดันได้ ผลดี และอาจช่วยให้ ลดขนาด
ยาที่ใช้ ลงได้ ด้วย
ข้ อปฏิบัตเิ มื่อจัดอาหารจํากัดโซเดียม
1. กินอาหารหลักธรรมชาติที่ไม่ผา่ นการแปรรูป เช่น ไม่ดองเค็ม ดองเปรี ย้ ว ฯลฯ
ตัวอย่างอาหารดองเค็ม ทังเค็
้ มจัดและเค็มไม่จดั และดองเปรี ย้ ว (มีเกลืออยูด่ ้ วย) ที่ควรต้ องงด
 ไข่เค็ม ปลาเค็ม ปูเค็ม หอยดองเค็ม
 ปลาเค็มไม่จดั (แดดเดียว) ก็ยงั มีเกลือมากเกินไป
 หมูแฮม - หมูเบคอน
 ไส้ กรอก – ไส้ อวั่ – กุนเชียง
 ผักดองเค็ม เช่น ตังฉ่
้ าย หัวไชโป๊ ว
 ผลไม้ ดองเค็ม (เช่น ลูกบ๊ วยเค็ม ลูกหนําเลี๊ยบ)
 อาหารดองเปรี ย้ ว (รสเปรีย้ วนํา แต่มีรสเค็มแฝง) เช่น แหนม, ปลาส้ ม, ปลาเจ่า,
กระเทียมดอง, หน่อไม้ ดอง ผักเสี ้ยนดอง ต้ นหอมดอง ถัว่ งอกดอง ฯลฯ
ผู้ป่วยที่ต้องจํากัดโซเดียมควรงดอาหารดังกล่าวและบริโภคข้ าว เนื ้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ในรูปที่
เป็ นธรรมชาติ
ปริ มาณโซเดียมในอาหารธรรมชาติ (ที่มิได้ ผา่ นการแปรรูป) เหล่านี ้น้ อยมาก เมื่อเทียบกับ
โซเดียมในเครื่ องปรุงรส เช่น เกลือป่ น นํ ้าปลา นํ ้าซ๊ อส นํ ้าพริกนานาชนิด โซเดียมในอาหาร
ธรรมชาติอาจเป็ นเพียง 12-15 เปอร์ เซนต์ของปริมาณโซเดียมทังหมดที
้
่ได้ รับใน 1 วัน เป็ นโซเดียม
จากเครื่ องปรุงรส เช่นเกลือป่ นหรื อนํ ้าปลาหรื อซีอิ๊วขาวถึงประมาณกว่า 80 เปอร์ เซนต์
2. งดเครื่ องปรุงรสที่มีเกลือมาก (รสเค็มจัด) และเครื่ องปรุงหลายรสที่มีเกลืออยูด่ ้ วย
ตัวอย่างเครื่ องปรุงรสที่มีเกลือมาก (ต้ องงด) :-
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 เกลือเม็ด เกลือป่ น
 นํ ้าปลา
 ซ๊ อสหอย, นํ ้ามันหอย, ซีอิ ้วขาว, ซีอิ ้วขาวเจ
 เต้ าเจี ้ยว
 เต้ าหู้ยี ้ทุกชนิด: แท่งสีแดง, แท่งสีขาว (สีนวล), มีเมล็ดถัว่ อยูด่ ้ วย
 นํ ้าบูด,ู นํ ้าปลาร้ า, นํ ้ากะปิ , ถัว่ เน่า
 ผงปรุงรส รสทิพย์ รสดี ซุปก้ อน ซุปผง
 นํ ้าพริกสําเร็จรูป (ใช้ คลุกข้ าว เช่น นํ ้าพริกแมงดา, นํ ้าพริ กเผา)
 นํ ้าพริกแกง (เช่น แกงส้ ม แกงเผ็ด ฯลฯ)
 นํ ้าพริกแจ่ว, นํ ้าพริกหนุ่ม, นํ ้าพริกปลาร้ า ฯลฯ
ตัวอย่างเครื่ องปรุงที่มีหลายรส แต่มีเกลืออยูด่ ้ วย (ต้ องงด)
 ซ๊ อสตรากระต่าย (Worcestersauce)
 ซ๊ อสตราไก่งวง (เปรี ย้ วเค็ม)
 ซ๊ อสพริ ก (เปรี ย้ ว เผ็ด เค็ม) มีเกลือน้ อยที่สดุ คือน้ อยกว่าเครื่ องปรุงรสอื่นๆ ทังหมด
้
 นํ ้าจิ ้มสุกี ้ยากี ้
 นํ ้าจิ ้ม ไก่ยา่ ง ฯลฯ
3. ใช้ ซ๊อสปรุงรสเค็มอย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่แพทย์หรือนักกําหนดอาหารแนะนํา เช่น ให้
งดนํ ้าปลา แต่ให้ ใช้ ซีอิ ้วขาว ในปริมาณที่กําหนดให้ เช่น มื ้อละ 1 ช้ อนชา โดยวางแผนให้ ดีวา่
ผู้บริโภคจะเป็ นผู้เติมเอง ผู้ประกอบอาหารก็ต้องงดใช้ เครื่องปรุงรสเค็มในเวลาประกอบอาหาร
เพื่อมิให้ ใช้ ซํ ้าซ้ อนกัน
4. ปรับนิสยั การกินเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายคือ อาหารมีโซเดียมตํ่า โดยกินอาหารบางอย่าง
ที่ไม่ใส่เกลือ
อาหารที่ควรงดเติมเกลือ
 กินผลไม้ สด เช่น สับปะรส ฝรั่ง ส้ มโอ ส้ มเช้ ง ฯลฯ ไม่ต้องจิ ้ม “พริ กกะเกลือ”
 ข้ าวโพดต้ ม ไม่ต้องชุบนํ ้าเกลือ
 ข้ าวโพดเผา ไม่ต้องพรมนํ ้าเกลือ
 กล้ วยบวดชี ไม่ต้องเติมเกลือ
 นํ ้ากะทิหยอดขนม งดเติมเกลือ
 อาหารคาว ปรุงรส อ่อนเค็มและงดผงชูรส
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5. จัดอาหารที่ออ่ นเค็มให้ ชวนกินโดย
5.1 จัดรายการอาหารที่มีหลายรส แทนที่จะมีรสเค็มรสเดียว ซึง่ เมื่ออ่อนเค็มก็
หมดรส ตัวอย่างเช่น ผัดเปรีย้ วหวาน (ดีกว่าผัดผักกับเนื ้อสัตว์ เช่น ผัดแตงกวากับกุ้ง) ผัด
เปรี ย้ วหวานที่ออ่ นเค็ม เพราะใส่ซีอิ ้วขาวได้ เพียง 1 ช้ อนชา ก็ยงั มีรสเปรี ย้ วและหวานเป็ นเครื่ อง
ชดเชย ทํานองเดียวกัน จัดแกงต้ มยํา ต้ มโคล้ ง ต้ มส้ ม แกงส้ ม ก็จะดีกว่าแกงจืด จัดอาหารยํา 3
รส เช่น ส้ มตํา ยําหมูยา่ ง ยํากุ้งเผา ยําใหญ่ ยําผักบุ้ง ยําผักกระเฉด ฯลฯ
5.2 ใช้ สมุนไพรและเครื่ องเทศ แต่งกลิน่ อาหาร ดังตัวอย่าง
 สมุนไพรที่ใช้ เป็ นสารแต่งกลิน่ อาหาร ช่วยให้ อาหารที่ปรุงรสอ่อนเค็มชวนกิน
หอมแดง
ใบมะกรูด
กระเทียม
ใบโหระพา
ข่า
ใบแมงลัก
ตะไคร้
ใบสะระแหน่
กระชาย
รากผักชี
ขิง
ผักชี
 เครื่ องเทศที่ใช้ เป็ นสารแต่งกลิน่ อาหาร ช่วยให้ อาหารชวนกิน
พริ กไทยดํา
ลูกจันทน์
พริ กไทยสด
ดอกจันทน์
ลูกผักชี
ลูกกระวาน
ยี่หร่า
ใบกระวาน
อบเชย
กานพลู
หมายเหตุ
1. สมุนไพรและเครื่ องเทศที่กล่าวมา ล้ วนมีโซเดียมน้ อย
2. สมุนไพรบางชนิดมีโพแทสเซียมสูง เช่น
- ใบแมงลัก ควรใช้ ปริ มาณน้ อย เช่น เมื่อทําขนมจีนนํ ้ายา ใช้ ใบแมงลักเพียง 3-4 ยอดก็พอ
- ผักชีก็มีโพแทสเซียมสูงมาก แต่เมื่อใช้ แต่งกลิน่ ใช้ ปริมาณเล็กน้ อยเท่านัน้
(ไม่ ควรกินปริมาณมากแบบเป็ นผักจิม้ เครื่องจิม้ นํา้ พริก นํา้ ปลาหวาน)
ประโยชน์ ของการบริโภค อาหารอ่ อนเค็มและงดผงชูรส
1. ช่วยบรรเทาความกระหายนํ ้า การกินอาหารรสเค็มจัดจะทําให้ กระหายนํ ้ามาก
2. ช่วยบรรเทาอาการความดันโลหิตสูง (ปฏิบตั ริ ่วมกับการใช้ ยาลดความดันจะได้ ผล
ดีกว่าการใช้ แต่เพียงยาบําบัด และอาจช่วยให้ ใช้ ยาน้ อยลงด้ วย)
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3. ป้องกันไม่ให้ เกิดความดันโลหิตสูงในระยะยาว ประชากรที่ได้ รับโซเดียมน้ อย (คอจืด ใช้
เกลือน้ อย) มีอบุ ตั กิ ารณ์ โรคความดันโลหิตสูง ตํา่ กว่าประชากรที่ได้ รับโซเดียมมาก
4. เป็ นวิธีป้องกัน/บําบัดอาการตัวบวมในผู้ป่วยด้ วยโรคหัวใจ, โรคไต
5. ใช้ เป็ นอาหารบําบัดในผู้ป่วยโรคไตบางระยะ
6. ใช้ เป็ นอาหารบําบัดโรคตับ ที่มีอาการบวม และ/หรื อ ท้ องมาน
2. ข้ อปฏิบัตเิ มื่อผู้ป่วยมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia)
ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ 3.5-5.0 mEq/L หากมีระดับสูงกว่า 5.0 mEq/L ถือว่าสูง
กว่าปกติ ต้ องบําบัด เพราะภาวะดังกล่าวมีผลเสียร้ ายแรงต่อการทํางานของหัวใจ กล่าวคือ ทําให้
เกิด arrhythmia คือเต้ นไม่เป็ นจังหวะ และในที่สดุ อาจหยุดเต้ น (cardiac arrest) ซึง่ ทําให้ เสียชีวิต
้
predialysis และ
เป็ นสาเหตุประการหนึง่ ของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง (ทังในระยะ
dialysis)
การใช้ อาหารบําบัด อาหารต้ องมีโพแทสเซียมตํ่า
วิธีปฏิบัติ
อาหารหลักหมูท่ ี่จะต้ องงดหรื อลดปริมาณเพื่อลดปริ มาณโพแทสเซียมก็ได้ แก่ หมูผ่ กั และ
หมูผ่ ลไม้ แพทย์อาจสัง่ งดผลไม้ ชวั่ คราว (ผู้ป่วย CKD ที่ใช้ Hemodialysis แพทย์อาจอนุญาตให้
กินได้ เฉพาะตอนเช้ าตรู่ก่อนฟอกเลือด)
ผู้ป่วย predialysis ที่ได้ รับคําสัง่ จากแพทย์ให้ งดผลไม้ ควรปฏิบติตามอย่างเคร่งครัด
หรื ออาจได้ รับคําแนะนําให้ งด ผลไม้ ที่มีโพแทสเซียมสูง กินได้ เฉพาะผลไม้ ที่มี
โพแทสเซียมตํา่ ในปริ มาณจํากัด
งด ผักที่มีโพแทสเซียมสูง กินได้ เฉพาะผักที่มีโพแทสเซียมตํ่า
ในปริมาณจํากัด
งด นํ ้าคัน้ นํ ้าปั่ น ทังจากผลไม้
้
และผัก เพราะจะได้ รับโพแทสเซียมมากยิ่งกว่ากินผลไม้ และ
ผักในอาหารปกติ
หากปฏิบตั ดิ งั กล่าวแล้ วยังไม่ได้ ผล แพทย์จะสัง่ ยา “จับ” โพแทสเซียม (ลดการดูดซึมจาก
ลําไส้ ) ให้ กินไปพร้ อมกับอาหาร
หมายเหตุ 1) ปั จจุบนั มียา “จับ” โพแทสเซียมมีชื่อทางการค้ าว่า Kalemate เป็ นสารพวก resin
2) ภาวะโพแทสเซียมสูง หากแก้ ไขไม่ได้ ด้วยวิธีการที่กล่าวมา อาจต้ องแก้ ด้วยการฟอก
เลือดชัว่ คราว
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ข้ อควรระวัง
1. ผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ควรระวังมิให้ ท้องผูก เพราะโพแทสเซียมอาจถูก
ดูดซึมเข้ าสูร่ ่างกายได้ มากขึ ้น
2. โพแทสเซียมเป็ นธาตุที่มีมากในพืช จึงควรระวังอาหารจากพืช เช่น นํ ้าสมุนไพร (เช่น
นํ ้าลูกยอ นํ ้าใบบัวบก ฯลฯ) ผู้ป่วย CKD ไม่ควรบริโภค
หมายเหตุ 1) ปั จจุบนั ทราบว่านํ ้ามะพร้ าวอ่อนมีโพแทสเซียมอยูม่ ากปานกลาง มีนํ ้าตาลอยูด่ ้ วย
เล็กน้ อย (หวาน) และนํ ้ามะพร้ าวที่ “อ่อน” จะมีโพแทสเซียมและนํ ้าตาล (หวาน) มากกว่านํ ้า
มะพร้ าวที่ “แก่” และนํ ้ามะพร้ าว (อ่อน) ที่แก่ มีโพแทสเซียม และนํ ้าตาลน้ อยกว่านํ ้ามะพร้ าวที่ออ่ น
้ ้าโซเดียมและ
2) อาจใช้ ประโยชน์นํ ้ามะพร้ าวอ่อนให้ ผ้ ปู ่ วยที่อจุ จาระร่วง (เสียทังนํ
โพแทสเซียม) โดยเติมเกลือ (NaCl) เล็กน้ อย เป็ นการช่วยชดเชยทังนํ
้ ้าโพแทสเซียมและโซเดียม)
3. โพแทสเซียมเป็ นส่วนประกอบสําคัญของเกลือเทียม (KCl-potassium chloride) ซึง่ มีผ้ ู
นํามาใช้ แทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เมื่ออยูใ่ นภาวะต้ องจํากัดโซเดียม เช่น ในโรคไตเรื อ้ รัง
โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ
ผู้ป่วย CKD ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงจึงไม่ควรใช้ เกลือเทียม และอาหารที่ปรุงรส
ให้ เค็มด้ วยเกลือเทียม ควรอ่านฉลากบนภาชนะบรรจุอาหารให้ ดี หากอาหารมีสารประกอบ
โพแทสเซียม ควรงดอาหารดังกล่าว
4. โพแทสเซียมเป็ นส่วนประกอบในสารปรุงแต่งอาหารหลายชนิด เช่น
- “ด่าง” ที่ใช้ ใส่ในแป้งบะหมี่ แป้งเกี๊ยว เพื่อให้ แป้งมีลกั ษณะ “เหนียว” ดีก็คือ
Potassium carbonate (K2CO3) ผู้ป่วย CKD ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง จึงควรงดพวก
บะหมี่ แป้งเกี๊ยว รวมทังบะหมี
้
่กงึ่ สําเร็จรูปบรรจุซอง เช่น มาม่า ไวไว ฯลฯ
- เกลือฟอสเฟตของโพแทสเซียม อาจใช้ เป็ นสารปรุงแต่งในผลิตผลพวกนมผง
ครี มผง และไอศกรี ม ผู้ป่วย CKD ที่มีภาวะฟอสเฟตและโพแทสเซียมสูงอย่างรุนแรง ควรงดอาหาร
ดังกล่าว
- เกลือไบทาร์ เทรตของโพแทสเซียม อาจใช้ เป็ นส่วนประกอบของผงฟูในขนมอบ
ในบทบาทที่ให้ ความเป็ นกรด ร่วมกับโซเดียมไบคาร์ บอเนตเพื่อทําให้ เกิดแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ผู้ป่วย CKD ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง จึงควรงดขนมที่ใส่ผงฟู (เช่น พวกขนมอบ-bakeries)
ข้ อจํากัดในเรื่องโพแทสเซียม
เนื่องจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ก่อให้ เกิดผลเสียอย่างร้ ายแรง อาจทําให้ หวั ใจหยุด
โดยกระทันหัน ผู้มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงจึงควรระมัดระวังที่จะงดเว้ นอาหาร เครื่ องดื่มที่มี
โพแทสเซียมมากอย่างเคร่งครัด
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ในกรณีที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจ เช่น อาหารจากพืชที่ยงั มิได้ มีการวิเคราะห์วา่ มีโพแทสเซียม
มากน้ อยเพียงไร ควรงดไว้ ก่อน เพื่อความปลอดภัย อาหารดังกล่าว เช่น นํ ้าใบบัวบก นํ ้าจับเลี ้ยง
เฉาก๊ วย รวมทังนํ
้ ้าสกัดเข้ มข้ นจากสมุนไพรนานาชนิด (ปั จจุบนั มีผ้ ผู ลิตขึ ้นจําหน่ายอย่าง
แพร่หลายโดยแอบอ้ างสรรพคุณในการบําบัดโรคหรื อเป็ นเครื่ องดื่มสุขภาพ)
3. ข้ อปฏิบัตเิ มื่อผู้ป่วยมีระดับฟอสเฟตในเลือดสูง
ระดับฟอสเฟตในเลือด ปกติ 2.5 – 4.8 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร เมื่อผู้ป่วยมีระดับฟอสเฟตสูงก็
คือ > 4.8 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร จะต้ องจํากัดฟอสเฟตในอาหารให้ ตํ่ากว่า 800 มิลลิกรัม/วัน
ข้ อปฏิบัติ
อาหารจํากัดโปรตีนระดับตํ่า (0.6 กรัมโปรตีน/I.B.W. 1 Kg/วัน) ประกอบกับการงดเว้ น
อาหารที่มีฟอสเฟตมาก ก็มกั จะช่วยให้ จํากัดฟอสเฟตในปริมาณดังกล่าวคือ < 800 มิลลิกรัม/วัน
ได้
แต่หากต้ องการจํากัดฟอสเฟตในระดับตํา่ กว่า 700-800 มิลลิกรัม/วัน จะใช้ มาตรการ
ดังกล่าวไม่เป็ นการเพียงพอ จะต้ องใช้ ยา (แพทย์เป็ นผู้สงั่ ) “จับ” ฟอสเฟต (phosphate binder)
ให้ กินร่วมกับการจํากัดอาหารดังกล่าว (เพื่อลดการดูดซึมของฟอสเฟต) phosphate binder ที่
แพทย์มกั จะใช้ ก็คือ สารประกอบของแคลเซียมอาจจะเป็ น carbonate หรื อ citrate, (ไม่ควรใช้
สารประกอบของ aluminium เพราะใช้ ไปนานๆ อาจเกิดพิษจาก aluminium)
เมื่อแพทย์ต้องการจะให้ แคลเซียมเสริม (calcium supplement) ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีระดับ
ของแคลเซียมในเลือดตํ่า ก็จะใช้ calcium compound ซึง่ ถ้ าหากใช้ calcium carbonate
เช่นเดียวกับ phosphate binder ก็จะต้ องระวังการใช้ ยาดังกล่าว จะต้ องสัง่ แยกให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับใน
เวลาต่างกัน
เมื่อใช้ calcium carbonate เป็ น phosphate binder ผู้ป่วยจะต้ องเคี ้ยวยาไปพร้ อมกับอาหาร
เมื่อใช้ calcium carbonate เป็ น supplement จะต้ องให้ ผ้ ปู ่ วยกินยานี ้ในช่วงที่มิได้ กินอาหาร
แหล่ งอาหารที่มีฟอสเฟตมากและควรงด (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
งด ไข่แดง (ควรกินแต่สว่ นไข่ขาว) นมทุกรูปแบบ ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ต เนยแข็ง
เมล็ดพืช เช่น เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน ฯลฯ ลูกนัท เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ถัว่ เมล็ดแห้ ง
เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ แดง ถัว่ เขียว ฯลฯ ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เช่น นมถัว่ เหลือง เต้ าหู้ ฟองเต้ าหู้ ถัว่ กวน
ถัว่ ตัด ฯลฯ งดอาหารที่ใช้ ยีสต์ เช่น ขนมปั งปอนด์ แป้งซาลาเปา หม่านโถว โดนัท (เพราะยีสต์มี
ฟอสเฟตอยูม่ าก) งดอาหารที่ใช้ ผงฟู เช่น เค้ ก คุ้กกี ้ ซาละเปา (หน้ าแตก) โดนัท
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4. ข้ อปฏิบัตเิ มื่อผู้ป่วยมีระดับกรดยูริกในเลือดสูง
พิวรี น (purine) ในอาหารทําให้ เกิดกรดยูริกในร่างกาย ระดับกรดยูริกในเลือดปกติ 2-7
มก./ดล. หากผู้ป่วย CKD มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง (> 7 มก./ดล.) ต้ องจํากัด purine ในอาหาร
โดยงดอาหารที่มี purine มาก และกินอาหารไขมันตํ่าไปพร้ อมๆ กัน เพราะอาหารที่มีไขมันสูง ทํา
ให้ กรดยูริกขับถ่ายทางปั สสาวะไม่ได้ ดี
แหล่ งอาหารที่มี purine มากและควรงด
งด ตับ ไต ตับอ่อน ปี กสัตว์ (เช่น ปี กไก่) ปลาซาร์ ดีน ปลากะตัก (นํ ้าปลา) ปลาเค็มของ
ฝรั่ง (แอนโชวี่) กะปิ นํ ้าต้ มเนื ้อ นํ ้าสกัดจากเนื ้อสัตว์ ซุปใส ฯลฯ ยอดผักอ่อนๆ เช่น ยอดตําลึง
ยอดฟั กทอง ยอดฟั กแม้ ว หน่อไม่ฝรั่ง หน่อไม้ ไทย ใบขี ้เหล็ก ฯลฯ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
จํากัดไขมันในอาหารโดย
งดอาหารทอดอมนํ ้ามัน (ควรเลือกชนิดไม่อมนํ ้ามัน) อาหารผัดใส่นํ ้ามันมาก (ควรผัดใส่
นํ ้ามันน้ อย) อาหารพวกพัฟ หรื อพาย เค้ ก คุกกี ้ ฯลฯ ที่ใส่เนยหรื อเนยเทียม เนยขาว
กินอาหารที่ไม่ใส่นํ ้ามันบ้ าง เช่น พวกยํา ส้ มตํา ฯลฯ แกงเลียง แกงส้ ม แกงเหลือง แกงป่ า
อาหารที่หงุ ต้ มด้ วยวิธี ต้ ม นึง่ (เช่น ปลานึง่ กับผัก) ย่างเผา (เช่น ปลาเผา มะเขือเผา ฯลฯ) (ในแต่
ละมื ้อต้ องมีนํ ้ามันอยูด่ ้ วย เช่น 2-3 ช้ อนชา)
5. ข้ อปฏิบัตเิ มื่อผู้ป่วยมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
โคเลสเตอรอลรวมสูงกว่า 200 มิลลิกรัม/เลือด 100 เดซิลติ ร แอล ดี แอล โคเลสเตอรอลสูง
กว่า 100 มิลลิกรัม/เลือด 100 เดซิลติ ร (อาจมี HDL ตํ่าร่วมด้ วย) (ทําให้ เกิด Atherosclerosis ได้ )
ข้ อปฏิบัติ
1. จํากัดโคเลสเตอรอลในอาหารให้ < 300 มิลลิกรัม/วัน
2. จํากัดไขมันทังหมด
้
และจํากัดไขมันอิ่มตัวโดยใช้ นํ ้ามันรํ าข้ าว (60-70 กรัม/วัน) จะช่วย
ให้ ได้ สดั ส่วนของกรดไขมันที่ดี ช่วยลด LDL โดยไม่ลด HDL
หมายเหตุ
แพทย์อาจให้ ยาลดโคเลสเตอรอลในเลือด (เช่น ให้ Simvastatin) หรื อให้ ใช้ แต่
อาหารบําบัดไม่ให้ ยา
แหล่ งอาหารที่มีโคเลสเตอรอลมาก และควรงด
งด มันสมองสัตว์ ไข่แดง (สูงทัง้ CHOL ทัง้ PO4-) ไข่ปลา ตับ ไต ปลาหมึก ปู กุ้ง หอย
(เช่น หอยนางรม) ฯลฯ
จํากัด ไขมันอิม่ ตัวในอาหารโดย :
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จํากัด SFA จากพืช โดยงด กะทิ นํ ้ามันมะพร้ าว นํ ้ามันปาล์ม ฯลฯ
จํากัด SFA จากสัตว์ โดยงดมันหมู (ใต้ หนังหมู เช่น หมูสามชัน)
้
มันไก่ (เช่น ใต้ หนังไก่) ฯลฯ เนยแท้ (จากนม)
งด ไขมันที่มีกรดไขมันชนิดทรานซ์ เช่น เนยเทียม เนยขาว และอาหารที่ทําจากเนยเทียม
และเนยขาว (คุกกี ้ เค้ ก แป้งพายกรอบ ครัวซองก์ เช่น อาหารจากเบเกอรี่ )
6. ข้ อปฏิบัตเิ มื่อผู้ป่วยมีระดับไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดสูง
คือเมื่อระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมากกว่า 150 มิลลิกรัม/100 เดซิลติ ร
 กินอาหารมีไขมันตํ่า (ให้ พลังงานไม่เกินร้ อยละ 30) โดยลดปริมาณนํ ้ามันที่ใช้ ประกอบและ
เลือกเนื ้อสัตว์ที่ไม่ตดิ มัน
ทังนํ
้ ้ามันและไขมันที่แทรกในเนื ้อสัตว์ เช่น มันหมู ล้ วนเป็ นไตรกลีเซอไรด์ทงสิ
ั ้ ้น
 กินเนื ้อปลาทะเลนํ ้าลึกบ้ าง เช่น ปลาทู ปลาซาบะ ปลาทูนา่ ปลาโอ ฯลฯ มีกรดไขมัน PUFA
ชนิดโอเมก้ า 3 (EPA และ DHA) อยูม่ าก จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้
 กินนํ ้าตาลให้ น้อย (ปฏิบตั คิ อ่ นข้ างยากเพราะเป็ นแหล่งของพลังงานเสริ ม)
 งดแอลกอฮอล์
เพราะเป็ นเหตุให้ ไตรกลีเซอไรด์สงู ได้
ภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ก็เป็ นปั จจัยเสี่ยงให้ เกิด ATHEROSCLEROSIS
ถ้ าสูงทัง้ CHOL และ TG จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด ATHEROSCLEROSIS
อันเป็ นเหตุอย่างหนึง่ ให้ ไตเสือ่ ม ทังยั
้ งเป็ นเหตุให้ เกิด cerebro และ/หรือ cardiovascular
disease คือ สมอง และ/หรือ หัวใจขาดเลือด
อีกประการหนึง่ ภาวะไตรกลีเซอไรด์สงู มากๆ อาจเป็ นเหตุให้ ตบั อ่อน
อักเสบ (pancreatitis) ได้
หมายเหตุ
แพทย์อาจให้ ยาลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดร่วมกับการใช้ อาหารบําบัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีไตรกลีเซอไรด์สงู มาก
สรุ ป
ช่วงเวลาของการเป็ นโรคไตเรื อ้ รังนัน้ ระยะเวลาก่อนฟอกเลือด (Pre-dialysis) นับว่าเป็ น
ช่วงยาวที่สดุ การปฏิบตั ติ นของผู้ป่วยในช่วงนี ้จึงมีผลกระทบอย่างสําคัญต่อช่วงรับการบําบัด
้ นปฏิบตั ติ นโดยเฉพาะ
ทดแทนไต อันเป็ นช่วงสุดท้ ายของชีวิต ถ้ าได้ รับการวินิจฉัยโรคและตังต้
อย่างยิ่งด้ านอาหารบําบัดอย่างถูกต้ อง สมํ่าเสมอเสียแต่ระยะแรกของโรค ย่อมมีโอกาสจะชะลอ
ความเสื่อมของไตไว้ ได้ มาก ยืดเวลาที่จะรับการบําบัดทดแทนไตออกไปให้ ช้าที่สดุ (ยิ่งไปกว่านันยั
้ ง
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ได้ ประโยชน์เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ดิ งั กล่าวคือ การลดความเสีย่ งของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรค
หลอดเลือดสมอง) และแม้ จะต้ องเข้ ารับการบําบัดดังกล่าว (การบําบัดทดแทนไต) การปฏิบตั ติ น
ด้ านอาหารบําบัดที่ถกู ต้ องสมํ่าเสมอในช่วง Pre-dialysis ย่อมจะรักษาภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
ไว้ ได้ ดี มีผลให้ ผ้ ปู ่ วยก้ าวเข้ าสูก่ ารบําบัดระยะสุดท้ ายด้ วยร่างกายที่มีภาวะโภชนาการดี ย่อมลด
ความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้ อน และอัตราตายลงได้ มาก ทังยั
้ งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้ กบั ผู้ป่วยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ อีกด้ วย
สมควรที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับความรู้อย่างถูกต้ อง และได้ รับการจูงใจให้ ปฏิบตั ติ นอย่าง
เหมาะสมทังด้
้ านการใช้ ยา และอาหารบําบัด จากบุคลากรในทีมผู้ให้ การรักษาทุกฝ่ าย

38

ภาคผนวก
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ปริมาณโซเดียมในอาหาร
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ปริมาณโซเดียมในอาหารปรุ งรส
อาหาร
นํ ้าปลา
ซีอิ๊วขาว
ซอสปรุงรส
ซอสหอยนางรม
นํ ้าจิ ้มไก่
ซอสพริ ก
ผงชูรส
ผงฟู
ปริมาณโซเดียมในอาหารต่ างๆ
อาหาร
ปลาสลิดหมักเกลือ
เนื ้อปลาทูทอด
นํ ้าพริกกะปิ
นํ ้าปลาหวาน
เต้ าหู้ยี ้
นํ ้าพริกเผา
ผัดผักบุ้งใส่เต้ าเจี ้ยว
ปอเปี ยะสด
นํ ้าพริกกลางดง
บะหมี่สาํ เร็ จรูปพร้ อมเครื่ องปรุง
บะหมี่นํ ้าหมูแดง
ข้ าวผัดหมู
ข้ าวต้ มหมู
ก๋วยเตีย๋ วผัดซีอิ๊ว
บะหมี่ราดหน้ าไก่
ปอเปี ยะทอด
ผัดผักบุ้งนํ ้ามันหอย
ปลากระพงขาวนึง่

ปริมาณ
1 ช้ อนชา
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนชา
1 ช้ อนชา

ปริมาณ
1 ตัว
1/2 ตัวกลาง
4 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
2 อัน
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 จาน
1จาน
2 ช้ อนโต๊ ะ
1 ห่อ
1 ชาม
1 จาน
1 ชาม
1 จาน
1 จาน
2 อัน
1 จานเล็ก
1 ชิ ้น

โซเดียม-มิลลิกรัม
465-600
960-1,420
1,150
420-490
202-227
220
492
339

นํา้ หนัก-กรัม ปริมาณโซเดียม-มก.
40
1,288
100
1,081
60
1,100
10
191
15
560
16
275
150
894
150
562
15
170
50
977
350
1,480
295
416
390
881
354
1,352
300
1,819
60
235
110
426
50
110
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อาหาร
ปริมาณ
แกงส้ มผักรวม
1 ถ้ วย
1 จาน
ส้ มตําอีสาน
1 ชิ ้น
ซาลามี
1 อัน
ไส้ กรอก
1 อัน
ไส้ กรอกเวียนนา
1 แผ่น
โบโลน่า
1 ช้ อนโต๊ ะ
แซนวิชสเปรด
1 ชิ ้น
เบคอน
1 ชิ ้น
แฮม
1 จาน
ก๋วยเตีย๋ วหมูสบั
1 จาน
ข้ าวราดปลาผัดฉ่า
1 ชิ ้น
แฮมเบอร์ เกอร์
1 แผ่น
ขนมปั ง
15 ชิ ้น
ข้ าวโพดแผ่นอบ
ที่มา: สถาบันวิจยั โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นํา้ หนัก-กรัม ปริมาณโซเดียม-มก.
100
1,130
100
1,006
30
303
45
504
16
152
30
305
15
152
6
101
30
395
300
1,450
240
1,117
98
463
25
105
30
177
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อาหารที่มีเกลือโซเดียม
เครื่องปรุ งรสที่มีเกลือมาก (รสเค็มจัด)
- เกลือเม็ด เกลือป่ น
- นํ ้าปลา
- ซอสหอย นํ ้ามันหอย ซีอวิ๊ ขาว ซีอิ๊วขาวเจ
- เต้ าเจี ้ยว
- เต้ าหู้ยี ้ ทุกชนิด (แท่งสีแดง แท่งสีขาว (สีนวล) มีเมล็ดถัว่ อยูด่ ้ วย)
- นํ ้าบูดู นํ ้าปลาร้ า นํ ้ากะปิ ถัว่ เน่า
- ผงปรุงรส รสทิพย์ รสดี ซุปก้ อน ซุปผง
- นํ ้าพริกสําเร็ จรูป (ใช้ คลุกข้ าว เช่น นํ ้าพริกแมงดา)
- นํ ้าพริ กแกง (เช่น แกงส้ ม แกงเผ็ด ฯลฯ)
- นํ ้าพริ กแจ่ว นํ ้าพริกหนุ่ม นํ ้าพริกปลาร้ า ฯลฯ
เครื่องปรุ งที่มีหลายรส แต่ มีเกลืออยู่ด้วย
- ซอสตรากระต่าย (Worcestersauce)
- ซอสตราไก่งวง (เปรี ย้ วเค็ม)
- ซอสพริ ก (เปรี ย้ ว เผ็ด เค็ม)
- นํ ้าจิ ้มสุกี ้ยากี ้
- นํ ้าจิ ้มไก่ยา่ ง ฯลฯ
อาหารดองเค็ม ทัง้ เค็มจัด และเค็มไม่ จัด (ก็ต้องงด)
- ไข่เค็ม ปลาเค็ม ปูเค็ม หอยดองเค็ม
- ปลาเค็มไม่จดั (แดดเดียว)
- หมูแฮม - หมูเบคอน
- ไส้ กรอก – ไส้ อวั่ – กุนเชียง
- ผักดองเค็ม เช่น ตังฉ่
้ าย หัวไชโป๊
- ผลไม้ ดองเค็ม (เช่น ลูกบ๊ วย ลูกหนําเลี ้ยบ)
- อาหารดองเปรี ย้ ว (รสเปรี ย้ วนํา แต่มีรสเค็มแฝง) เช่น แหนม ปลาส้ ม ปลาเจ่า
กระเทียมดอง หน่อไม้ ดอง ผักเสี ้ยนดอง ต้ นหอมดอง ถัว่ งอกดอง ฯลฯ
อาหารทังหมดนี
้
้ ผู้ป่วยที่แพทย์สงั่ จํากัดโซเดียมหรื อลดความเค็มควรหลีกเลี่ยง
หมายเหตุ ผงชูรส (คือ Monosodium glutamate หรื อ MSG) มีโซเดียมอยูด่ ้ วย เมื่อจัดอาหาร
ลดเกลือ หรื อลดความเค็มก็คือต้ องการจํากัดโซเดียม จะต้ องงดผงชูรสด้ วย แม้ จะไม่มีรสเค็ม
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อาหารที่ควรงดเติมเกลือ
- กินผลไม้ สด เช่น สับปะรด ฝรั่ง ส้ มโอ ส้ มเช้ ง ฯลฯ ไม่ต้องจิ ้ม “พริกกะเกลือ”
- ข้ าวโพดต้ ม ไม่ต้องชุบนํ ้าเกลือ
- ข้ าวโพดเผา ไม่ต้องพรมนํ ้าเกลือ
- นํ ้ากะทิหยอดขนม งดเติมเกลือ
- อาหารคาว ปรุงรส อ่อนเค็มและงดผงชูรส
ประโยชน์ ของการบริโภคอาหารอ่ อนเค็มและงดผงชูรส
ช่วยบรรเทาอาการความดันโลหิตสูง (ปฏิบตั ริ ่วมกับการใช้ ยาลดความดัน จะได้ ผลดีกว่า
การใช้ แต่เพียงยาบําบัด และอาจช่วยให้ ใช้ ยาน้ อยลงด้ วย)
1. ป้องกันไม่ให้ เกิดความดันโลหิตสูง ในระยะยาว
2. เป็ นวิธีป้องกัน/บําบัดอาการตัวบวมในผู้ป่วยด้ วยโรคหัวใจ โรคไต
3. ใช้ เป็ นอาหารบําบัดในผู้ป่วยโรคไตบางระยะ
4. ใช้ เป็ นอาหารบําบัดโรคตับที่มีอาการบวมและ/หรื อท้ องมาน
สมุนไพรที่ใช้ เป็ นสารแต่ งกลิ่นอาหารช่ วยให้ อาหารที่ปรุ งรสอ่ อนเค็มชวนกิน
หอมแดง
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
กระเทียม
ข่า
ใบแมงลัก
ตะไคร้
ใบสะระแหน่
กระชาย
รากผักชี
ขิง
ผักชี
เครื่องเทศที่ใช้ เป็ นสารแต่ งกลิ่นอาหารช่ วยให้ อาหารชวนกิน
พริกไทยดํา
ลูกจันทน์
พริ กไทยสด
ดอกจันทน์
ลูกผักชี
ลูกกระวาน
ยี่หร่า
ใบกระวาน
อบเชย
กานพลู
สมุนไพรบางชนิดมีโพแทสเซียมสูง
ใบแมงลักมีโพแทสเซียมมากควรใช้ ปริ มาณน้ อย เช่น เมื่อทําขนมจีนนํ ้ายาใช้ ใบแมงลัก
เพียง 3-4 ยอด ผักชีมีโพแทสเซียมสูงมาก เมื่อใช้ แต่งกลิน่ ใช้ ปริ มาณเล็กน้ อยเท่านัน้ ไม่ควรกิน
ปริ มาณมากแบบเป็ นผักจิ ้ม เครื่ องจิ ้ม นํ ้าพริกหรื อนํ ้าปลาหวาน
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ข้ อสังเกต
1) การทําอาหารให้ ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังที่ต้องจํากัดโซเดียม จะต้ องดัดแปลงสูตรอาหาร เช่น
นํ ้าพริกแกงส้ ม ต้ องดกะปิ
2) ปริ มาณโซเดียมในอาหารหลักที่กําหนด หากเป็ นอาหารโปรตีนตํ่า หรื อค่อนข้ างตํา่ เช่น
ไม่เกินวันละ 40 กรัม ปริ มาณโซเดียมในอาหารหลักที่มิได้ แปรรูปจะไม่เกิน 300 มิลลิกรัม (โซเดียม
มีในอาหารหลักหมูเ่ นื ้อสัตว์มากกว่าในพวกพืชเมื่อจํากัดโปรตีน อาหารหมูเ่ นื ้อสัตว์ก็ถกู จํากัดลง
โซเดียมจึงตํ่า)
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ปริมาณโพแทสเซียมในอาหาร
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โพแทสเซียมในอาหาร
ผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงควรงดอาหารที่มีโพแทสเซียมมาก
ผักที่มีโพแทสเซียมระดับต่ างๆ
- ผักที่มีมากที่สดุ (447-544 มก./100 กรัม) เห็ดกระดุม เห็ดโคน ผักชีทกุ ชนิด ผักโขม
ชะอม หัวปลี ต้ นกระเทียม ใบขี ้เหล็ก ใบชะพลู ผักกระโดน ผักกระถิน เห็ดเปาฮื ้อ
- ผักที่มีมาก (200-400 มก./100 กรัม) ยอดขี ้เหล็ก แขนงกะหลํ่า ผักหวาน ฟั กทอง
ยอดฟั กทอง ยอดกระถิน กะหลํ่าดอก กะหลํ่าปลี ดอกและใบกุยช่าย คะน้ า (ทังต้
้ น)
ขึ ้นฉ่าย บร็ อคโคลี่ แครอท เห็ดตับเต่า เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดหอมสด ถัว่ ฝั กยาว ผัก
กะเฉด ผักกาดหอม ผักกวางตุ้ง มะเขือพวก ผักบุ้งไทย ผักบุ้งจีน
- ผักที่มีปานกลาง (100-200 มก./100 กรัม) เห็ดนางฟ้า เห็ดเผาะ แตงกวา ฟั กเขียว
พริ กฝรั่ง (พริกหวาน) มะระจีน หัวผักกาดขาว มะเขือยาว มะละกอดิบ มะเขือเทศ
มะเขือเทศสีดาํ ตําลึง ผักกาดขาวชนิดใบเขียว ผักกาดขาวชนิดห่อ ต้ นหอม ถัว่ งอก ถัว่
ลันเตา บวบหอม
- ผักที่มีคอ่ นข้ างน้ อย (ไม่เกิน 100 มก./100 กรัม) บวบเหลี่ยม ถัว่ พู ถัว่ พุม่ หอมหัวใหญ่
- ผักที่มีน้อย (< 50 มก./100 กรัม) เห็ดหูหนู
ผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงควรงดผัก 2 กลุม่ แรก หรื อกินปริมาณน้ อย กินผัก 3 กลุม่ หลัง
ตามปริมาณที่กําหนด เช่น มื ้อละ 1 ส่วน
ผลไม้ ท่ มี ีโพแทสเซียมระดับต่ างๆ
- ผลไม้ ที่มีมากที่สดุ (437-442 มก./100 กรัม) ทุเรี ยนทุกชนิด (โดยเฉพาะก้ านยาว) ขนุน
แห้ ว
- ผลไม้ ที่มีมาก (200-300 มก./100 กรัม) กล้ วยไข่ กล้ วยหอม กล้ วยนํ ้าว้ า ลําไยพันธุ์
ต่างๆ มะละกอสุก น้ อยหน่า
- ผลไม้ ที่มีปานกลาง (100-200 มก./100 กรัม) ส้ มเขียวหวาน ส้ มเช้ ง ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง
ละมุด ลิ ้นจี่ เงาะ สับปะรด องุ่น แอ๊ ปเปิ ล้ สาลี่
- ผลไม้ ที่มีน้อย (น้ อยกว่า 100 มก./100 กรัม) แตงโม ลูกท้ อสด
หมายเหตุ * ผลไม้ แห้ งทุกชนิด เช่น กล้ วยตาก ลําไยแห้ ง ลูกเกด ลูกพรุน มะขาม มีโพแทสเซียม
มาก ผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ควรงด
ผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมสูงควรงด 2 กลุม่ แรกหรื อกินปริมาณน้ อยๆ กินผลไม้ 2 กลุม่
หลังตามปริ มาณที่กําหนด เช่น มื ้อละ 1 ส่วน
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ปริมาณฟอสเฟตในอาหาร
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ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่มีระดับฟอสเฟตในเลือดสูง (>4.8 มก./ดล.) ควรงดอาหารที่มีฟอสเฟต
มาก ซึง่ ได้ แก่อาหารดังต่อไปนี ้
อาหารหลักธรรมชาติท่ มี ีฟอสเฟตมาก ล้ วนเป็ นอาหารที่มีโปรตีนมาก (นม ไข่แดง ถัว่ เมล็ดพืช
แห้ ง ลูกนัท)
 นมทุกรูปแบบ เช่น นมจืด นมหวาน นมเปรี ย้ ว นมมีไขมันครบส่วน นมพร่องมันเนย (นม
ไขมันตํ่า) นมขาดมันเนย นมธรรมดา (นมสด) นมข้ นจืด นมข้ นหวาน นมผง
 ผลิตผลจากนม เช่น ไอศกรี ม เนยแข็ง (มีรสเค็มมีโซเดียมมากด้ วย) ช็อคโกแลตนม (Milk
chocolate) เครื่ องดื่มพวกโกโก้ โอวัลติน ชนิดที่มีนมผสมเสร็จ
 อาหารต่ างชาติท่ มี ีเนยแข็ง (ทําจากนมจึงมีฟอสเฟตมาก) เช่น พิซซ่า ลาซอนญ่า แซนวิ
ชเนยแข็ง มักกะโรนีอบกับเนยแข็ง ชีสซุฟเฟล่ท์ อาหารอีกหลายชนิดที่มีเนยแข็งโรยหน้ า
แล้ วอบหรื อผสมอยูใ่ นตัว เช่น ชีสเค้ ก
ไข่ แดงของไข่ ไก่ (มีฟอสเฟตมากประมาณ 25 เท่าของไข่ขาว) ไข่เป็ ด และไข่นกกระทา
 อาหารที่ทาํ จากไข่ แดงล้ วนๆ เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด ฯลฯ
 อาหารที่ทาํ จากไข่ ทงั ้ ฟอง มีทงั ้ ไข่ ขาวและไข่ แดง เช่น สังขยา ไข่เจียว ไข่ตนุ๋ ไข่ยดั ไส้
 อาหารที่ทาํ จากไข่ ทงั ้ ฟอง แต่ อาจแยกเอาไข่ แดงออกได้ แล้ วกินแต่ ไข่ ขาว เช่น ไข่
พะโล้ ไข่ดาว ไข่ลกู เขย
 ขนมไทยที่มีไข่ แดงเป็ นส่ วนผสมมีอยู่หลายชนิด ผู้ป่วยที่ต้องงดอาหารที่มีฟอสเฟต
ควรศึกษาให้ ร้ ู แล้ วงดเว้ นขนมเหล่านัน้
ถั่วและผลิตภัณฑ์ จากถั่ว เช่น ถัว่ เมล็ดแห้ งอบ คัว่ กวน ถัว่ ตัด ตุ้บตับ้
อาหารสําเร็จที่ทาํ จากถั่ว (มีฟอสเฟตมาก)
 อาหารที่ทาํ จากถั่วเหลือง เช่น นํ ้าเต้ าหู้ เต้ าฮวย เต้ าหู้ทกุ ชนิด ฟองเต้ าหู้ ฯลฯ
 กับข้ าว เช่น เต้ าเจี ้ยวหลน ต้ มขาหมูกบั ถัว่ ลิสง
 ของว่ างไส้ ถ่ วั ลิสง เช่น สาคูไส้ หมู (ปั จจุบนั ไส้ เกือบจะมีแต่ถวั่ ลิสงล้ วนๆ) ข้ าวเกรี ยบปาก
หม้ อ เมี่ยงลาว ข้ าวตังหน้ าตัง้ นํ ้าจิ ้มหมู / ไก่สะเต๊ ะ
 ขนม เช่น ถัว่ เขียวต้ มนํ ้าตาล ถัว่ แดงต้ มนํ ้าตาล เต้ าส่วน ขนมถัว่ แปบ (มีทงถั
ั ้ ว่ และงา)
กระยาสารท (มีถวั่ และงา) เม็ดขนุน ขนมเทียนไส้ เค็ม ซาลาเปาไส้ ดํา ขนมเปี๊ ยะ (อาจมีไข่
แดงของไข่เค็มด้ วย) ขนมลูกชุบ
เมล็ดพืชแห้ ง เช่น เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟั กทอง เมล็ดงา งาตัด ฯลฯ
ลูกนัท เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มันฮ่อ เกาลัด อัลมอนต์ แม็คคะเดเมีย ฯลฯ
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อาหารแปรรูป (ที่มีฟอสเฟตมาก)
 อาหารที่มีผงฟูเป็ นส่ วนประกอบ เช่น เค้ ก คุกกี ้ แป้งซาลาเปา (ชนิดใช้ ผงฟูแทนยีสต์)
โดนัท ฯลฯ
 อาหารที่มียีสต์ เป็ นส่ วนประกอบ เช่น ขนมปั งปอนด์ แป้งซาลาเปา หม่านโถว โดนัท ฯลฯ
 อาหารแช่ แข็ง เช่น กุ้ง ปลาทะเล แล่เป็ นชิ ้นแล้ วแช่แข็ง (ผู้ผลิตอาหารแช่แข็งอาจชุบ
นํ ้ายาที่มีสารประกอบฟอสเฟต เพื่อป้องกันมิให้ มีนํ ้าไหลออกจากปลาเมื่อเอาออกจากช่อง
แข็ง)
 อาหารเนือ้ สัตว์ แปรรู ป เช่น ไส้ กรอก ลูกชิ ้น ฯลฯ (ใส่ฟอสเฟตเพื่อให้ มีลกั ษณะหยุน่ ๆ
เช่น ลูกชิ ้น “เด้ ง”)
 เครื่องดื่มประเภทนํา้ หวาน นํ ้าอัดลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโคล่า (ใช้ ฟอสเฟตเป็ น
สารกันบูด)
อาหารเบ็ดเตล็ด เช่น นํ ้าสลัดอย่างข้ น ซุปก้ อน อาหารที่มีลกั ษณะเป็ นผง เช่น นํ ้าตาลป่ น นมผง
เกลือป่ น ครี มผง ไอศกรี ม (ทําจากนมผง ฯลฯ) (ใส่ฟอสเฟตเพื่อมิให้ จบั ตัวกันเป็ นก้ อน)
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ปริมาณพิวรี นในอาหาร
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คําแนะนําในการบริโภคอาหารสําหรับผู้ท่ มี ีกรดยูริกสูงหรือเก๊ าท์
วันที่.........../............/............
ชื่อ
เพศ  หญิง  ชาย อายุ........ปี HN………..
โรคไตระยะ
, ระดับกรดยูริก = ................. (ค่าปกติ = 2-7 mg/dL)
ผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง (รวมทังผู
้ ้ ที่เป็ นโรคเก๊ าท์) ควรงดอาหารที่มีสารพิวรี น
(Purine) สูง เพราะสารพิวรี นเมื่อเข้ าสูร่ ่างกายแล้ วจะเปลี่ยนเป็ นกรดยูริก ดังนันผู
้ ้ ที่มีระดับกรดยูริก
ในเลือดสูง จึงควรงดอาหารกลุม่ ที่ 1 ซึง่ มีสารพิวรีนอยูม่ ากที่สดุ
 งด

 ลดปริมาณ

 รับประทานได้

ปริมาณสารพิวรี นในอาหารส่วนที่กินได้ 100 กรัม
 กลุ่มที่ 1 มีมากที่สุด
 กลุ่มที่ 2 มีปานกลาง
 กลุ่มที่ 3 มีน้อย
-

-

-

(มากกว่ า 150 มิลลิกรั ม)
ตับ, ไต, ตับอ่อน, สมอง, ไข่ปลา
ปลาซาร์ ดีน, ปลาดุก,
หอยแมลงภู่
ปลาแอนโชวี่, ปลากะตักหรื อ
ปลาไส้ ตนั (นํ ้าปลา)
กะปิ , นํ ้าพริ ก
นํ ้าสกัดจากเนื ้อ (Meat-extract),
ซุปไก่สกัด, ซุปเนื ้อ, นํ ้าต้ มเนื ้อ,
นํ ้าเกาเหลา (ควรกินก๋วยเตี๋ยว
แห้ ง)
ใบขี ้เหล็ก, เมล็ดสะตอ, แตงร้ านแตงกวา
ยอดผักต่างๆ (เช่น ยอดตําลึง,
ยอดฟั กทอง, ยอดฟั กแม้ ว, ยอด
กระถิน)
หน่อไม้ ทกุ ชนิด (รวมถึง
หน่อไม้ ฝรั่ง

-

-

(50-150 มิลลิกรั ม)
เนื ้อหมู เนื ้อวัว
เนื ้อไก่ (โดยเฉพาะส่วนปี กของ
สัตว์ปีก เช่น ปี กเป็ ด, ปี กไก่, ปี ก
ห่าน)
เนื ้อสัตว์ทะเล, เนื ้อปลา, กุ้ง ปู,
ปลาหมึก
ถัว่ เมล็ดแห้ ง, ถัว่ ลันเตาแห้ ง
ข้ าวโอ๊ ต, ข้ าวแดง, ข้ าวซ้ อมมือ,
ข้ าวที่ไม่ขดั จนขาว
ผักชะอม, ผักโขม
เห็ด

-

-

-

(0-49 มิลลิกรั ม)
ไข่ (ทังไข่
้ ขาวและไข่แดง)
นม, เนย, เนยแข็ง
นํ ้ามันที่ใช้ ประกอบอาหาร
ธัญพืช (ที่ขดั เอาเปลือกออก
แล้ ว)
ขนมปั งขาว
ผัก (เว้ นผักที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ที่ 1
และ 2 รวมถึง “ส่ วนยอด” ของ
ผักทุกชนิด ซึง่ มีสารพิวรี น
สะสมอยู่มาก)
ลูกนัท เช่น อัลมอนด์, เกาลัด,
แม็คคาเดเมีย, เมล็ดมะม่วง
หิมพานต์
ลูกกวาด, นํ ้าตาล
วุ้น

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Krause’s Food and Nutrition Therapy 12th edition 2008.
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ข้ อสังเกต
1) นํ ้าปลาทําจากปลากะตักหรื อปลาไส้ ตนั ซึง่ มีสารพิวรี นมาก ดังนันผู
้ ้ ที่มีระดับกรดยูริก
ในเลือดสูง และผู้ที่เป็ นโรคเก๊ าท์ จึงควรงดใช้ นํ ้าปลา ให้ ใช้ เกลือป่ นเป็ นเครื่ องปรุงรสเค็มแทน (ซึง่
ไม่มีสารพิวรี นอยูเ่ ลย) หรื อใช้ ซีอิ๊วขาว (ซึง่ ทําจากถัว่ เมล็ดแห้ ง มีสารพิวรี นอยูบ่ ้ าง แต่มีน้อยกว่า
นํ ้าปลาซึง่ ทําจากปลากะตัก)
2) ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันตํ่าควบคูก่ นั ไปด้ วย เพราะการรับประทานอาหาร
ที่มีไขมันสูงจะทําให้ กรดยูริก ถูกขับออกทางปั สสาวะได้ ยาก (ส่งผลให้ ระดับกรดยูริกในเลือด
สูงขึ ้น)

54

ปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหาร
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ปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหาร

อาหาร
เครื่ องในสัตว์
ไต (สุก)
ตับไก่ (สุก) 4 อัน
ตับไก่ (สุก) 1 อัน
ตับหมู (13 ชิ ้น)
ตับหมู (10 ชิ ้น)
ตับอ่อน
เนือ้ สัตว์ บก
เนื ้อวัว (ไม่มีมนั )
(เนื ้อวัวสุกแล้ ว)
เนื ้อหมู (ไม่มีมนั )
(เนื ้อหมูสกุ แล้ ว)
อกไก่มีหนังด้ วย
(อกไก่สกุ แล้ ว ½ อก)
อกไก่ไม่มีหนัง
(อกไก่สกุ แล้ ว ½ อก)
น่องไก่มีหนังด้ วย
(น่องไก่สกุ แล้ ว ½ น่อง)
น่องไก่ไม่มีหนัง
(สุกแล้ ว ½ น่อง)
เนือ้ สัตว์ ทะเล
เนื ้อกุ้ง
เนื ้อปู
หอยนางรม
หอยแครง

ปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหาร
ปริมาณ
คิดเป็ นกรั ม

โคเลสเตอรอล
คิดเป็ นมิลลิกรั ม

100
100
25
100
80
100

800
748
187
301
240
466

100

90

100

86

92

80

80

63

52

47

43

39

100
100
100
100

150
101
300
50
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ปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหาร
ปริมาณ
คิดเป็ นกรั ม

โคเลสเตอรอล
คิดเป็ นมิลลิกรั ม

50
17
33

252
252
0

240

34

240

5

ผลิตภัณฑ์ จากนม
เนยแท้ (butter)
1 ช้ อนชา
เนยแข็ง (cheese)
ไอศกรี ม

100
5
100
100

250
12.5
100
40

เบ็ดเตล็ด
มันสมอง
ไข่ปลา
หอยนางรม
นํ ้ามันหมู
เนยเทียมจากพืช
นํ ้ามันพืชทุกชนิด

100
100
100
100
100
100

2000
3300
300
95
0
0

อาหาร
ไข่
ไข่ไก่ทงฟอง
ั้
1 ฟอง
ส่วนไข่แดง (จากไข่ 1 ฟอง)
ส่วนไข่ขาว (จากไข่ 1 ฟอง)
นม
นมวัวสด
1 ถ้ วยตวง
นมขาดไขมัน
1 ถ้ วยตวง

ที่มา : จากโภชนาการเพื่อสุขภาพ โดย ศ.นพ.วิชยั ตันไพจิตร 2530 โรงพิมพ์อกั ษรสมัย
หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ควรละเว้ นอาหารที่มีโคเลสเตอรอลมาก เช่น
สมอง ไข่ปลา ไข่แดง หอยนางรม ปลาหมึก
2. โคเลสเตอรอลมีในอาหารจากสัตว์เท่านัน้ ไม่มีเลยในพืช
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เรื่ องน่ ารู้ เกี่ยวกับไขมันและระดับไขมันในเลือด
1. ไขมันในอาหารมีผลกระทบต่อระดับไขมันในเลือดของผู้บริ โภค และระดับไขมันในเลือดของ
ผู้ป่วย CKD มีผลต่อการดําเนินของโรคไตเรื อ้ รัง ผู้ป่วย CKD จึงควรรู้จกั เลือกบริ โภคทังชนิ
้ ด
และปริมาณไขมันให้ เหมาะแก่ภาวะไขมันในเลือดของตน
้ ม่ ตัวและไม่
2. นํ ้ามันและไขมันแต่ละชนิด ประกอบด้ วย กรดไขมันหลายๆ ชนิดอยูร่ วมกันทังอิ
อิ่มตัว มิได้ มีอย่างใดอย่างหนึง่ นํ ้ามันมีกรดไขมันชนิดอิม่ ตัวอยูน่ ้ อยก็กล่าวว่าเป็ นนํ ้ามันดี
นํ ้ามันมีกรดไขมันอิ่มตัวอยูม่ ากก็กล่าวว่าเป็ นนํ ้ามันไม่ดี
3. ผู้ป่วย CKD ที่มีภาวะไขมันในเลือดแปรปรวน (dyslipidemia) เช่น มีโคเลสเตอรอล และ/หรื อ
ไตรกลีเซอไรด์สงู แต่มี HDL-C ตํ่า ควรบริโภคไขมันในปริมาณที่ให้ พลังงาน 30-35% ของ
พลังงานที่ได้ จากอาหาร 1 วัน
ปริมาณนี ้ควรมีกรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acids – SFA) < 10%
กรดไขมันไม่อิ่มตัวตําแหน่งเดียว (Monounsaturated Fatty Acid – MUFA) > 10%
มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตําแหน่ง (Polyunsaturated Fatty Acid – PUFA) < 10%
4. สารอาหารพวกไขมันที่มีผลให้ โคเลสเตอรอล (LDL-C) ในเลือดสูงขึ ้นมีหลายชนิดกล่าวคือ
4.1 กรดไขมันอิ่มตัว SFA (มีผลกระทบมากที่สดุ ) มีผลให้ LDL-C สูง
4.2 กรดไขมันชนิดทรานส์ (Trans-fatty acid) นอกจากจะมีผลให้ LDL-C สูงแล้ ว ยังมีผลให้
HDL-C ตํ่าลงด้ วย
4.3 โคเลสเตอรอลในอาหาร (เช่น ในสมองสัตว์ ตับ ไต หอยนางรม ไข่แดง ฯลฯ)
ผู้ป่วยที่มีภาวะโคเลสเตอรอล (LDL-C) ในเลือดสูงจึงควรหลีกเลี่ยง อาหารที่มีสารอาหาร
ดังกล่าว ซึง่ มีในอาหารหลัก 2 หมู่ คือ หมูเ่ นื ้อสัตว์และหมูไ่ ขมัน (นํ ้ามันที่ใช้ ผดั ทอดอาหาร เนย
แท้ เนยเทียม เนยขาว)
5. วิธีปฏิบตั เิ พื่อให้ บรรลุเป้าหมายในข้ อ 3 คือให้ ได้ รับกรดไขมันชนิดที่ดีในปริมาณพอเหมาะคือ
ควรพยายามให้ ได้ ไขมันจากหมูเ่ นื ้อสัตว์ให้ น้อยที่สดุ คือ เลือกเนื ้อสัตว์ไม่ตดิ มัน หรื อติดน้ อย
ที่สดุ (เช่น การเลือกเนื ้อปลาและไข่ขาว เมื่อจะดื่มนมก็ดื่มนมขาดไขมัน) เพื่อจะได้ ใช้ นํ ้ามันที่
ดี (จากหมูไ่ ขมัน) ได้ มากเท่าที่คํานวณได้ เช่น ใช้ นํ ้ามันรําข้ าว ผัด ทอดอาหาร มื ้อละประมาณ
1 ช้ อนโต๊ ะ (ซึง่ จะทําให้ อาหารมีรสชาติดีและอยูท่ ้ องด้ วย) จึงจะได้ รับกรดไขมันในสัดส่วนที่
เหมาะสม (ดังในข้ อ 3) นํ ้ามันรํ าข้ าว (นํ ้ามัน “ดี”) ถ้ าใช้ ปริมาณน้ อยนัก เช่น มื ้อละเพียง 1 ช้ อน
ชา ก็จะไม่ช่วยให้ สว่ นสัดของกรดไขมันเหมาะแก่การที่จะลด LDL-C
6. กรดไขมัน PUFA โอเมก้ า 3 (EPA และ DHA) ที่มีในนํ ้ามันปลา ซึง่ อาจได้ จากการบริ โภคเนื ้อ
ปลาทะเลนํ ้าลึก (ปลาทู ปลารัง ปลาโอ ปลาทูน่า ปลาซาบะ ฯลฯ) สัปดาห์ละ 2 ครัง้ เป็ นอย่าง
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น้ อย มีผลให้ ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลงได้ ดีกว่า PUFA โอเมก้ า 3 - ( linolenic acid) ใน
นํ ้ามันถัว่ เหลือง
7. ความรู้เรื่ องนํ ้ามันและไขมันในปั จจุบนั พบว่า นํ ้ามันถัว่ เหลืองมี PUFA โอเมก้ า 6 – linoleic
acid มาก (มากเกินไป) PUFA โอเมก้ า 3 –  linolenic acid ก็มาก (มากกว่านํ ้ามันชนิด
อื่นๆ)
PUFA โอเมก้ า 6 มีผลให้ LDL-C ลด แต่ปริมาณมากก็ทําให้ HDL-C ลดลงด้ วย
อีกทัง้ PUFA โอเมก้ า 3 ก็มีผลให้ TG ในเลือดลดไม่ได้ ดีเท่า PUFA โอเมก้ า 3 (EPA และ
DHA) ในนํ ้ามันปลา
นํ ้ามันถัว่ เหลืองจึงเป็ นนํ ้ามันที่ให้ กรดไขมันที่จําเป็ นทัง้ 2 ชนิดก็จริ ง แต่ก็ไม่ควรบริโภค
ปริ มาณมาก เพราะจะมีผลให้ HDL-C ลด (ควรกินเสริมนํ ้ามันรํ าข้ าว)
นํ ้ามันที่มี PUFA โอเมก้ า 6 – linoleic acid ปริมาณมากมีหลายชนิด เช่น นํ ้ามันดอก
คําฝอย (Safflower oil) มีมากที่สดุ Sunflower oil, Cottonseed oil และ Corn oil
งานวิจยั เรื่ องไขมันในอาหาร รวมทังงานวิ
้
จยั ในด้ านภาวะความแปรปรวนของระดับไขมัน
ในเลือด ทําให้ มีข้อมูลใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ในด้ านการบําบัดโรค ผู้ป่วยและผู้บริโภคทัว่ ไปควร
ติดตามความก้ าวหน้ าเหล่านี ้ เพื่อนํามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในการบําบัด และป้องกันภาวะดังกล่าว
ซึง่ เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิด Cardio- และ Cerebro-vascular accident อันเป็ นสาเหตุการตาย
อันดับต้ นๆ ของประชากรในหลายประเทศ
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ข้ อปฏิบัตเิ มื่อต้ องการลดไขมันอิ่มตัวในอาหาร (เช่น เมื่อมีระดับ LDL-C ในเลือดสูง)
ข้ อปฏิบัตใิ นการบริโภคอาหาร
1. ลดปริ มาณไขมันที่ตดิ มากับเนื ้อสัตว์ให้ น้อยที่สดุ ควรงดการรับประทานเนื ้อที่มีไขมัน
มาก เช่น หมูสามชัน้ หมูเบคอน แคบหมู หนังหมู หมูหนั หนังเป็ ด หนังไก่ ก้ นไก่ ก้ นเป็ ด และห่าน
ฯลฯ เป็ นต้ น เนื่องจากไขมันในสัตว์เป็ นไขมันชนิดอิ่มตัวเป็ นส่วนมาก ควรเลือกส่วนที่เป็ นเนื ้อ
ล้ วนๆ เช่น เนื ้อส่วนสันใน ส่วนสะโพก ส่วนน่อง เป็ นต้ น ที่ลอกเอาหนังและแล่เอาไขมันออกหมด
เนื ้อปลาเป็ นเนื ้อสัตว์ที่มีไขมันน้ อยที่สดุ ไข่ขาวไม่มีไขมันเลย
2. การงดรับประทานไข่แดง จะลดปริ มาณไขมันที่บริโภคเพียงเล็กน้ อยคือ ประมาณ 5
กรัมต่อไข่ 1 ฟอง แต่สามารถลดปริ มาณโคเลสเตอรอลได้ ประมาณ 250 มิลลิกรัมต่อไข่ 1 ฟอง
ควรกินไข่ขาว ซึง่ มีไขมัน = 0 และมีโคเลสเตอรอล = 0
3. หากต้ องการดื่มนมสดควรปรึกษาแพทย์โรคไตผู้ดแู ลก่อน หากจะรับประทานก็ควร
รับประทานนมสดพร่องมันเนย หรื อนมขาดมันเนย เนื่องจากไขมันหน้ านมเป็ นไขมันอิม่ ตัวที่มีผล
ให้ LDL-C สูงขึ ้น
4. งดการรับประทานเนย เนยเทียม ครี มเทียม (งดขนมพวกแป้งพายร่วนกรอบ ขนมเปี๊ ยะ
กะหรี่ ปั๊บ โรตี รวมทังเค้
้ ก และคุกกี ้)
5. งดการรับประทานไขมันจากมะพร้ าว คือ งดการใช้ กะทิในอาหารทังคาวและหวาน
้
งด
ไอศกรี มกะทิ งดนํ ้ามันมะพร้ าว นํ ้ามันปาล์ม
6. งดการใช้ นํ ้ามันหมูในการทอด ผัด อาหาร
7. ใช้ นํ ้ามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัว (SFA) อยูน่ ้ อย มี Polyunsaturated Fatty acid (PUFA)
อยูพ่ อสมควร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดโอเมก้ า-6 คือ linoleic acid ซึง่ ช่วยลด LDL-C
ขณะเดียวกันก็ลด HDL-C ด้ วย) มี Monounsaturated Fatty acid (MUFA) อยูม่ าก (ช่วยลด
LDL-C โดยไม่ลด HDL-C)
นํ ้ามันที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าว เป็ นนํ ้ามัน “ดี” เช่น นํ ้ามันมะกอก (Olive oil) และนํ ้ามันคา
โนล่า (Canola oil)
แต่นํ ้ามันทังสองชนิ
้
ด เป็ นนํ ้ามันนําเข้ าจากต่างประเทศ
นํ ้ามันรํ าข้ าว ซึง่ ผลิตได้ ในประเทศจัดว่าดี ควรใช้ เป็ น “หลัก” ในการผัดและทอดโดยไม่ใช้
ไฟแรงนัก และใช้ นํ ้ามันถัว่ เหลืองนํ ้ามันถัว่ ลิสง ประกอบบ้ าง (นํ ้ามันถัว่ เหลืองมีแอลฟาลิโนเลนิค
แอซิด –  linolenic acid อันเป็ นกรดไขมันไม่อิ่มตัว (PUFA) โอเมก้ า-3 ซึง่ เป็ นกรดไขมันจําเป็ น
อยูม่ าก นับเป็ นข้ อดี แต่มีข้อเสีย ทําให้ ไม่ควรใช้ มากก็คือ มี PUFA ชนิดโอเมก้ า 6 อยูม่ ากด้ วย ซึง่
มีผลให้ HDL-C ลดลง)

