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	คณะผู้จัดท�ำ
	กองบรรณำธิกำร
	 1.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิงสมศรี	 	เผ่าสวัสดิ์	 ที่ปรึกษา

	 2.	 อาจารย์นายแพทย์ศัลยเวทย์		 เลขะกุล	 ที่ปรึกษา

	 3.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์ธีรชัย		 ฉันทโรจน์ศิริ	 ที่ปรึกษา
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	 5.	 พลตรี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์	กิฎาพล		 วัฒนกูล	 ที่ปรึกษา

	 6.	 นายแพทย์ชาตรี	 บานชื่น	 ที่ปรึกษา

	 7.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิงธัญญารัตน์	 ธีรพรเลิศรัฐ	 บรรณาธิการ

	 8.	 แพทย์หญิงสุนันทา		 วิจิตรจิตเลิศ	 กองบรรณาธิการ

	 9.	 นายแพทย์ธีรยุทธ			 เจียมจริยาภรณ์	 กองบรรณาธิการ

	10.	 แพทย์หญิงกชรัตน์		 วิภาสธวัช	 กองบรรณาธิการ

	11.	 แพทย์หญิงสุพัตรา		 กาญจนกร	 กองบรรณาธิการ

	12.	 แพทย์หญิงปิยะรัตน์		 ไพรัชเวทย์	 กองบรรณาธิการ

	13.	 นายแพทย์เมธี		 จันทร์พิทักษ์กุล	 กองบรรณาธิการ

	14.	 พันโท	นายแพทย์อาคเนย์			 วงศ์สวัสดิ์		 กองบรรณาธิการ

	15.	 นายแพทย์ธีรวัฒน์		 ธนชยานนท์	 กองบรรณาธิการ	

	16.	 นายแพทย์สุธีระ	 ทองประไพ	 กองบรรณาธิการ

17.	 แพทย์หญิงบงกช		 สุรัติชัยกุล	 กองบรรณาธิการ

	18.	 อาจารย์เอกหทัย		 แซ่เตีย	 กองบรรณาธิการ
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ค�ำน�ำ

	 	 เป็นท่ีทราบดีว่าโรคไตเป็นโรคที่เม่ือเป็นแล้วหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษา

อย่างถูกต้อง	 มีโอกาสกลายเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอย่างน่าเสียดาย	 ซึ่งผู้ป่วย 

เหล่านี้ต้องได้รับการรักษาโดยการท�าไตเทียมเท่าน้ัน	 ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดหรือการ

ล้างไตทางช่องท้องก็ตาม	 ล้วนแต่น�ามาซึ่งความทุกข์ทรมาน	 ทั้งผู้ป่วยและครอบครัว 

อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายมากและเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ	

คณุภาพชวีติกล็ดลงตามล�าดบั		ความหวงัทีจ่ะได้รบัการปลกูถ่ายไตในสถานการณ์ปัจจบุนั

ยังมีจ�านวนน้อยที่จะได้รับโอกาสเช่นน้ี	 ด้วยเหตุผลของอายุที่มาก	 สภาพร่างกายที่ 

ไม่ปลอดภยัต่อการผ่าตดั	และขาดแคลนไตบรจิาค	ดงันัน้	ส่ิงส�าคญัทีสุ่ด	คอื	การดูแลตนเอง

และประชาชนทกุคนควรมีความรูเ้รือ่งโรคไต	ต้องรูจ้กัระวังเรือ่งการรับประทานอาหาร	การ

ใช้ยาที่เหมาะสม	 วิธีการตรวจคัดกรองหน้าท่ีไตเบ้ืองต้น	 เพ่ือที่จะสามารถวินิจฉัยและ 

รับการรักษาตั้งแต่เนิ่น	ๆ	จนสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้	

	 	 จากรายงานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	พบว่า	ผูป่้วยโรคไตปัจจบุนัมจี�านวน

สูงถึง	 8	 ล้านคน	 และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จึงเป็นภาวะวิกฤตของประเทศไทย 

ที่ทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคไตให้เข้มแข็ง	 ทางโรงพยาบาลสถาบัน 

โรคไตภูมิราชนครินทร์จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู ้สู ่ประชาชนทุก	 3	 เดือน 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจ	 รู้จักวิธีป้องกัน	 วิธีดูแลรักษาโรคไตด้วยตนเอง

และครอบครัวได้ในเบื้องต้น	 ส�าหรับโครงการคราวนี้นับเป็นครั้งที่	 10	 หัวข้อเรื่อง 

“การป้องกันและการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังและไตวาย”	 ซึ่งจัดขึ้น 

ในวันอาทิตย์ที่	26	กรกฎาคม	2558	

	 	 คณะผูจ้ดัท�าขอขอบคณุวทิยากรและผูม้ส่ีวนสนบัสนนุงานครัง้นีใ้ห้ส�าเรจ็	ขออานสิงส์

จากคณุความดนีีจ้งดลบนัดาลให้ทกุท่านมสีขุภาพร่างกายสมบรูณ์	แขง็แรง	เป็นทรพัยากร

บุคคลอันมีค่ายิ่งและเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติสืบต่อไป

กองบรรณาธิการ

กรกฎาคม	2558
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ไตขวา ไตซ้าย

หลอดเลือดด�า หลอดเลอืดแดง

กระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะ

ท่อไตท่อไต

ไตส�ำคัญอย่ำงไร
ต่อร่ำงกำยมนุษย์?

	 คนปกตจิะมไีต	2	ข้าง	อยูบ่รเิวณบัน้เอวข้าง	ๆ	กระดูกสนัหลงั	ไตมรูีปร่าง

คล้ายถัว่	 มสีแีดงเหมอืนไตหม	ู ยาว	 11	 -12	 เซนติเมตร	 ขนาดเท่าก�าป้ันมือ 

น�า้หนกัไตแต่ละข้างจะเท่ากบั	 150	กรมั	 ไตได้รบัเลือดจากหลอดเลือดแดงใหญ่	

ซึง่ออกจากหวัใจ	เมือ่เลอืดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็ก	ๆ	เรยีกว่า	

Nephron	(เนฟรอน)	ซึง่มอียูข้่างละ	1	ล้านหน่วย	หน่วยไตเลก็	ๆ	เหล่านีม้หีน้าที่

กรองของเสยีและน�า้จากร่างกายผ่านท่อไตและขบัเป็นน�า้ปัสสาวะ	ไตกรองเลอืด

วนัละประมาณ	240	ลติรต่อวนั	และดดูกลบั	237.6	ลติรต่อวนั	 เหลอื	2.4	ลติร 

ขบัออกเป็นน�า้ปัสสาวะ

ศ.พญ.ธัญญารตัน์ ธีรพรเลศิรฐั
อายุรแพทย์โรคไต

ประจ�าโรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภูมริาชนครนิทร์
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ไต	มีหน้ำที่
1.	 กรองของเสียในเลือด	ซึง่เกดิจาก

	 การเผาผลาญอาหารที่คนเรา 

	 รับประทาน	 และจากการท�างาน 

	 ของกล้ามเนื้อในชีวิตประจ�าวัน 

	 ท�าให้เกิดของเสียที่เรียกว่า	 ยูเรีย 

	 และครอีะตนินิ

2. ไตควบคุมสมดลุของน�า้	และแร่ธาตุ 

	 ต่าง	ๆ	 	 ในร่างกาย	 เช่น	 โซเดยีม 

เลอืดทีม่ขีองเสยีเข้าสูไ่ต

เลอืดทีก่รองของเสียออกแล้ว
กลบัเข้าสูร่่างกาย

ของเสยีถกูกรอง
เป็นปัสสาวะ

	 โปตัสเซยีม	ฟอสฟอรสั	และ	แคลเซยีมให้อยูใ่นระดับปกติ

3.	 ไตมหีน้าทีข่บัสารพษิ	และยาทีไ่ด้รบัออกจากร่างกาย

4.	 สร้างฮอร์โมนที่ส�าคัญในการผลิตเม็ดเลือดแดง	 สารที่ควบคุม 

	 ความดนัโลหติ	และวติามินด	ีซึง่เสรมิสร้างกระดกูให้แข็งแรง

	 โรคไตเรือ้รงั	หมายถึง	โรคทีเ่กดิจากการท่ีไตถกูท�าลายช้า	ๆ	อย่างต่อเนือ่ง	

ใช้ระยะเวลานานเป็นเดอืนหรอืเป็นปี	 แต่เป็นการท�าลายอย่างถาวร	 ไม่สามารถ

ฟ้ืนกลับมาท�างานได้ตามปกตอิกี	โรคทีท่�าลายไตจนเป็นไตเรือ้รงัท่ีพบบ่อยได้แก่	

เบาหวาน	ความดันโลหติสูง	และโรคไตอกัเสบชนดิต่าง	ๆ	เมือ่เนือ้ไตถกูท�าลาย	

การท�างานกเ็สือ่มหน้าทีล่ง	ท�าให้เกดิภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ	ตามมาได้	เช่น	

	 •	ความดนัโลหติสูง
	 •	ซดี	อ่อนเพลีย	เหนือ่ยง่าย	
	 •	เบือ่อาหาร	ผอมลง
	 •	ซมึ	สบัสน	จนบางครัง้เกิดอาการชกั
	 •	กระดกูเปราะบาง

ไตเรื้อรังเป็นอย่ำงไร?
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สาเหตุทีพ่บบ่อยของการเกดิโรคไตเรือ้รงั	คอื

 1.	 เบาหวาน

 2.	 ความดนัโลหติสงู

 3.	 ไตอกัเสบ	ทีไ่ม่ได้เกดิจากการตดิเช้ือแบคทเีรีย

 4.	 โรคไตจากพันธกุรรม	เช่น	ถงุน�า้ในไต

 5.	 ไตอกัเสบ	ลปูสุ	หรือ	เอส	แอล	อ	ีซึง่เป็นโรคทีพ่บบ่อยในคนเอเซยี

	 	 บางคนเรยีกโรคภูมแิพ้เซลล์ตนเอง

 6.	 นิว่ในไตและทางเดนิปัสสาวะอักเสบบ่อย	ๆ	จากการตดิเชือ้

 7.	 โรคปวดข้อชนดิเกาต์

 8.	 การได้รบัยาแก้ปวดอย่างแรง	ชือ่	NSAIDS	(เอน็เสด)	

  เป็นระยะเวลานาน	และปริมาณมากสะสมในร่างกายจนท�าลายไตได้

 9.	 เนือ้งอกท่ีไต

 10.	 รปูร่างไตผดิรูปแต่ก�าเนดิ

	 นอกจากนี	้ โรคไตเร้ือรงัยังท�าให้เกดิโรคหวัใจ	 และโรคหลอดเลือดแข็งตาม

อวยัวะต่าง	ๆ	ได้ง่ายและเรว็ข้ึนอกีด้วย	เหตกุารณ์ต่าง	ๆ	เหล่านีเ้กดิขึน้ทลีะเลก็

ละน้อย	ท�าให้ผูเ้ป็นโรคไตไม่ทนัสงัเกตอาการ	จนกระทัง่หน้าทีไ่ตเสือ่มไปมากแล้ว	

อาการรุนแรงจงึปรากฎให้เหน็ชดัเจน	 ซึง่น�าผูป่้วยไปพบแพทย์	 แต่กเ็ป็นโรคไต

เรือ้รงัทีใ่กล้ระยะสดุท้ายของโรคแล้ว	 ต้องใช้วธิที�าไตเทยีม	หรอืปลกูถ่ายไตเพ่ือ

ช่วยรกัษาผูป่้วยและยดืชวีติผูป่้วยต่อไปได้

สำเหตุอะไรบ้ำง	ที่น�ำไป
สู่กำรเกิดโรคไตเรื้อรัง	?
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นิว่ในทางเดินปัสสาวะ

อำกำรเตือน	หรือสังเกตได้อย่ำงไรว่ำ
เป็นโรคไตเรื้อรังแล้ว?
	 ถ้าความรุนแรงของโรคเป็นระยะแรก	ส่วนใหญ่มกัไม่มอีาการจะปรากฎเด่นชดั

ขึน้ตามความเสือ่มของหน้าท่ีไต	ได้แก่

 1.	 อ่อนเพลยี	ไม่ค่อยมแีรง		 	

	 	 ไม่กระฉบักระเฉง	ไม่สดช่ืน

 2.	 สมาธิในการท�างานลดลง

 3.	 เบือ่อาหาร

 4.	 นอนหลับยาก	หรอืหลบัไม่สนิท

 5. มตีะครวิในตอนกลางคนื

 6.	 ใบหน้าหนงัตาบวม	หรอืขาและหลงัเท้าบวม

 7.	 ผวิหนังแห้ง	คนั	มรีอยถลอกจากการเกา

 8.	 ปัสสาวะมาก	และบ่อยคร้ังในเวลากลางคนื
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	 โรคไตเรื้อรังเกิดได้กับทุกเพศ	ทุกวัย	 แต่มีโอกาสสูงที่จะเกิดง่ายในผู้ม ี

ปัจจยัเสีย่ง	ได้แก่ 

 1.	 ผูเ้ป็นเบาหวาน

 2.	 ผูท้ีม่คีวามดนัโลหติสงู

 3.	 ผูท้ีม่ปีระวติัสมาชกิในครอบครวัเป็นโรคไต

 4.	 อายมุากกว่า	60	ปี

 5.	 มนี�า้หนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ

 6.	 ผูท้ีเ่ป็นโรคอืน่	ๆ	ทีส่ามารถเกดิพยาธสิภาพในไต	เช่น	โรค	เอส	แอล	อี	 

	 	 โรคหลอดเลอืดหวัใจ	โรคหลอดเลอืดสมอง	หรอืโรคหลอดเลอืดอืน่	ๆ	

มีใครบ้ำงที่มีโอกำสเป็นโรคไต?

ถ้ำพบว่ำมีปัจจัยเสี่ยงในกำรเกิดโรคไต
ควรปฏิบัติตัวอย่ำงไร?
	 ท่านควรปฏบิติัตวั	ดงัต่อไปนี้

 1.	 วดัความดนัโลหติทีส่ถานอีนามยัใกล้บ้าน	หรอืโรงพยาบาล	หรอืคลนิกิ 

	 	 ทีส่ะดวก	ตดิต่อกนัทกุสัปดาห์เพ่ือการรกัษาทีเ่หมาะสม

 2.	 ตรวจปัสสาวะ	 เพื่อหาโปรตีนหรือไข่ขาวที่รั่วในปัสสาวะและปรึกษา 

	 	 แพทย์เฉพาะทางโรคไต	เพือ่การรกัษาท่ีเหมาะสม

 3.	 ตรวจเลอืดหาต่าของเสยี	เช่น	ครอิะตนินิ	ยเูรยี	(BUN)	ปัจจบุนัการวดัผล 

	 	 รายงานหน้าทีไ่ตจะแสดงเป็นค่า	GFR	 (Glomerular	 Filtration	Rate) 

	 	 หรอือตัราการกรองของไตซึง่ให้ผลแม่นย�ามากข้ึน
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ถ้ำเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น
โรคไตเรื้อรัง	จะมีวิธีป้องกันอย่ำงไร?
	 ถ้าเป็นผูท้ีม่ปัีจจยัเสีย่งของการทีจ่ะเป็นโรคไตเรือ้รงัง่ายกว่าคนอ่ืน	ท่านควร

ปฏบิตัติวั	ดังนี้

 1.	 ตรวจสุขภาพสม�่าเสมอ	 โดยตรวจวัดความดันโลหิต	 ตรวจปัสสาวะ 

	 	 ตรวจเลอืดดูหน้าทีไ่ตอย่างน้อยปีละ	1	–	2	ครัง้

 2.	 ถ้าเป็นเบาหวานให้รกัษาเบาหวานอย่างเคร่งครดั	 หรือถ้าเป็นความดนั 

	 	 โลหติสูง	 กค็วรควบคุมความดนัโลหติให้อยูใ่นระดบัปกตติามค�าแนะน�า 

	 	 ของแพทย์

 3.	 ออกก�าลงักายเพือ่ให้สขุภาพดี	และไม่อ้วน

 4.	 งดสบูบุหรี่

 5.	 หลกีเล่ียงการซือ้ยาแก้ปวดรับประทานเอง	หรอืใช้ยาเอน็เสด	(NSAIDS)	 

	 	 ตดิต่อกนัเป็นประจ�า

 6.	 รบัประทานอาหารเนือ้สตัว์ให้น้อยลง

 7.	 รบัประทานอาหารรสไม่เคม็จัด	หวานจัด	มนัจดั	

 8.	 หลกีเล่ียงหรอืลดการบรโิภคเครือ่งด่ืมทีม่แีอลกอฮอลล์เป็นส่วนผสม
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	 วธิตีรวจพสิจูน์การเป็นโรคไตเรือ้รงั	 เพือ่ให้ทราบสาเหตแุละระยะของโรค	

สามารถตรวจได้จากสิง่ต่อไปนี้

 1.	 วัดค่าการท�างานของไต	 ด้วยค่า	 GFR	 (glomerular	 filtration	 rate) 

	 	 ซึ่งจะประเมินค่าการท�างานของไตที่แม่นย�ากว่าการวัดค่าคริอะตินิน 

	 	 ในเลือดแต่เพียงอย่างเดียว

 2.	 บางรายอาจต้องตรวจต่อด้วยวิธีอัลตราซาวน์ดูรูปร่างของไต	ดูขนาด 

	 	 ของไต	ดนูิว่ในทางเดินปัสสาวะ	และเน้ืองอกในไต	แพทย์จะเป็นผูพ้จิารณา 

	 	 ว่าต้องตรวจคอมพวิเตอร์สะแกนของไตร่วมด้วยหรือไม่	 แล้วแต่ความ 

	 	 เหมาะสม	และดุลยพนิจิของแพทย์ผูดู้แลรกัษาต่อไป

 3. ส�าหรับผู้ท่ีเป็นไตอกัเสบบางชนดิ	 อาจต้องตรวจพยาธสิภาพของเนือ้ไต 

	 	 โดยการตัดชิน้เน้ือไตเล็ก	ๆ 	มาตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์	และย้อมสพีเิศษ

	 	 บางอย่าง	 เพือ่ให้ทราบการวนิจิฉยัโรคท่ีชดัเจน	 และสามารถวางแผน 

	 	 การรกัษาทีถ่กูต้อง

ถ้ำผลกำรตรวจร่ำงกำยพบว่ำเป็นโรคไตเรื้อรัง	
ควรจะปฏิบัติตัวอย่ำงไร	?
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ท�ำอย่ำงไรจะทรำบว่ำเป็นไตเรื้อรังระยะไหนแล้ว?
	 การแบ่งระยะของโรคไตเรือ้รงั	 อาศยัการท�างานของไตว่ามากน้อยเพยีงไร	

โดยอาศยัระดบัของ	GFR	ในการแบ่ง

ระยะของโรคไตเรือ้รงั GFR	(ซซีต่ีอนำที)

ระยะท่ี 1
เป็นโรคไตเรือ้รงัทีพ่บแต่	 โปรตนีรัว่ใน
ปัสสาวะ	แต่การท�างานของไตยงัเป็นปกติ

มากกว่าหรอืเท่ากับ

90	ซีซต่ีอนาที

ระยะท่ี 2 เป็นโรคไตเรือ้รังทีไ่ม่รุนแรง 60-89	ซซีต่ีอนาที

ระยะท่ี 3 เป็นโรคไตเรือ้รังปานกลาง 30-59	ซซีต่ีอนาที

ระยะท่ี 4 เป็นโรคไตเรือ้รังทีเ่ป็นมาก 15-29	ซซีต่ีอนาที

ระยะท่ี 5
เรียกว่าไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายต้องใช้
ไตเทยีมช่วยประกอบการรักษา

น้อยกว่า	15	ซีซต่ีอนาที

	 	 การรกัษาขึน้กบัระยะของโรคท่ีเป็น	 และโรคร่วมทีมี่อยู	่ ซึง่การดแูลรักษา

ประกอบด้วย

ถ้ำเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วจะมีวิธีกำรรักษำอย่ำงไร?

1. รกัษาโรคดัง้เดิม	หรอืโรคร่วมท่ีเป็นอยู	่ เช่น	เป็นเบาหวาน	ความดันโลหติสูง 
	 โรคไตอกัเสบ	 โรคเอส	 แอล	 อ	ี โรคนิว่ในไต	 โรคเกาต์	 ก็ต้องรกัษาสาเหตุ 

	 ให้ดีทีส่ดุ	 เพือ่ให้การควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลือดปกตเิช่น	น�า้ตาลในเลอืด 

	 ตอนเช้าอยู่ระหว่าง	 80-120	 มิลลิกรัม/เดซิลิตร	 หรือค่าน�้าตาลสะสม 

 ฮีโมโกลบิน	 HbAIC	 มีค่าไม่เกิน	 7%	 ความรุนแรงของโรคไตอักเสบ 

	 อยู่ในเกณฑ์ปกติและสงบไม่ลุกลามจนไปท�าลายเนื้อไตมากขึ้น	 ระดับ 

	 ความดนัโลหติ	ไม่ให้เกนิ	130/80	มลิลเิมตรปรอท
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 2. การดูแลโรคหัวใจ	ผู้เป็นโรคไตเรื้อรังมีโอกาสเกิดโรคหัวใจสูงกว่าผู้ไม่เป็น 

	 	 โรคไตหลายเท่า	 จงึควรตรวจเอกซเรย์ปอดและหวัใจ	 ตรวจคล่ืนหวัใจและ 

	 	 ควรตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่ต้นพร้อม	 ๆ	 ไปกับการดูแล 

	 	 รกัษาโรคไต

 3. การรักษาภาวะซีด	 แพทย์จะตรวจว่าภาวะซีดเกิดจากการขาดฮอร์โมน 

	 	 อริโิทรโพอตินิ	หรอืขาดธาตเุหล็ก	กจ็ะให้การรกัษาไปตามสาเหตุนัน้	ๆ	

 4. การรักษาระดับไขมันในเลือด	 แพทย์จะตรวจระดับไขมันในเลือด	 ทั้ง 
	 	 โคเลสเตอรอล	 และไตรกลีเซอไรด์	 เพื่อปรับพฤติกรรมการรับประทาน 

	 	 อาหาร	 การออกก�าลังกาย	 และการใช้ยาลดระดับไขมันในเลือด	 เพื่อ 

	 	 ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว	 จนเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจ 

	 	 หลอดเลอืดหัวใจ	หลอดเลอืดสมอง	ตามมาในภายหลงัได้

 5. การรักษาควบคุมระดับฟอสฟอรัสในอาหารเป็นที่ทราบกันดีว่า	 อาหาร 
	 	 เนือ้สตัว์	 กาแฟ	 โกโก้	 ขนมปัง	 ถัว่ต่าง	ๆ	ตลอดจนพืชผกับางประเภท	ม ี

	 	 ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบมาก	 ดังนั้น	 ถ้าไตเสื่อมหน้าที่	 การก�าจัด 

	 	 ฟอสฟอรัสจะลดลง	 มีผลท�าให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูง	 กระทบต่อระดับ 

	 	 แคลเซยีม	 และพาราไทรอยด์	 ฮอร์โมนในเลือด	 จนเกดิอนัตรายต่อกระดกู 

	 	 และการตกตะกอนของหินปูนในหลอดเลือดหัวใจได้	 ผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง 

	 	 จึงควรได้รบัค�าแนะน�าเร่ืองอาหารทีค่วรรบัประทาน	และได้รบัยาลดฟอสฟอรสั 

	 	 ในเลือดร่วมกับวติามนิดีด้วย

	 	 การตดิตามผลการรกัษาผูเ้ป็นโรคไตเรือ้รัง	 นอกจากจะวดัความดนัโลหติ	

ตรวจปัสสาวะ	และตรวจเลอืดดหูน้าท่ีไตเป็นระยะ	ๆ 	อย่างสม�า่เสมอแล้ว	การดแูล

คุณภาพชีวิตก็มีความส�าคัญมาก	 ไม่ว่าเรื่องโภชนาการ	 การออกก�าลังกาย 

ทีเ่หมาะสม	การเลือกใช้ยาทีไ่ม่รบกวนการท�างานของไต	 และการด�าเนนิชีวติ

ประจ�าวนั	การทีไ่ม่เครียด	ยอมรับโรคไตทีเ่ป็นอยู่	พร้อมรบัค�าแนะน�า	วธิปีฏบิติัตัว

ท่ีเหมาะสมจากแพทย์ต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 จะท�าให้หน้าที่ไตคงสภาพได้นาน 

ไม่ลกุลามเป็นมากขึน้	จนต้องไปท�าไตเทียมเรว็เกนิควรได้
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ท�ำอย่ำงไรจึงจะชะลอกำรเสื่อมของไตได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ?

 1.	 การรักษาขึ้นกับระยะของไตเรื้อรัง	 ในระยะต้นการใช้ยา	 ACE1	 (เอซีอีไอ)	 

	 	 หรือ	 ARB	 (เอ	 อาร์	 บี)	 จากแพทย์ผู้ดูแลตามดุลยพินิจของแพทย์ 

	 	 มีส่วนช่วยโรคไตเรื้อรังบางสาเหตุได้

 2.	 วางแผนการรักษาโดยเฉพาะเรื่อง	 อาหาร	 น�้าดื่มอย่างถูกต้อง	 โดยไม่ 

	 	 เลียนแบบกับเพื่อนหรือผู้ป่วยอื่น	เพราะจะไม่เหมือนกันทุกคน

 3.	 รักษาสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคไตเรื้อรัง	อย่างเคร่งครัด

 4.	 หลีกเลี่ยงสารพิษ	 หรือยา	 หรือสารทึบรังสีที่มีผลกระทบต่อการท�างาน 

	 	 ของไต

 5.	 ท�าจิตใจให้สงบยอมรับโรคที่เป็น	 ปฏิบัติตนตามค�าแนะน�า	 และติดตาม 

	 	 การรักษาโดยสม�่าเสมอ	 ไม่ซื้อยาล้างไต	ยาแผนโบราณ	ยาหม้อ	ที่ยังไม่มี 

	 	 การรับรองของสถาบันทางการแพทย์	 และองค์การอาหารและยา 

	 	 ว่ามีประสิทธิภาพจริง	 เพื่อป้องกันสารพิษ	 และอันตรายจากสารเคมีท่ีอาจ 

	 	 มีผลเสียต่อร่างกาย	ที่ท�าให้ไตท�างานทรุดลงเร็วกว่าปกติ

 6.	 มีรายงานการศึกษาวิจัยพบว่า	 การสวดมนต์ทุกวันตามศาสนาที่ตนนับถือ 

	 	 และการนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ	 1	 คร้ัง	 ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

	 	 ความดันโลหิตลดลงได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติ

 7.	 การรับประทานอาหาร	 ผัก	 ควรเลือกที่มีฤทธิ์เย็น	 เช่น	 ผักกาดขาว 

	 	 ดอกขจร	ใบเตย	ตั้งโอ๋	ต�าลึง	บัวบก	สายบัว	ผักบุ้ง	ปวยเล้ง	มะรุม	รางจืด 

	 	 ผักหวานบ้าน	 และเลือกอาหารโปรตีนท่ีมีฤทธ์ิเย็น	 เช่น	 เห็ดฟาง 

	 	 เห็ดนางฟ้า	เห็ดหูหนู	ถั่วเขียว	ลูกเดือย	ถั่วเหลือง		แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจ 

	 	 ของแพทย์		ส�าหรับโรคไตแต่ละระยะและปริมาณปัสสาวะด้วย
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ยำ	สมุนไพรท่ีท�ำให้ไตท�ำงำนลดลง

 8.	 ส่วนผลไม้ทีม่ฤีทธิเ์ยน็เหมาะแก่ผูป่้วยท่ีเป็นโรคไต	 เช่น	ชมพู	่ เชอรี	่ แตงโม	 

	 	 แตงไทย	มงัคดุ	 มะม่วงดิบ	น�า้มะนาว	 สบัปะรด	 สตรอเบอรี	่ สาลี	่ ส้มเช้ง	 

	 	 แอปเป้ิล	 	หลกีเล่ียงผลไม้ทีมี่ฤทธิร้์อน	 เช่น	 ขนนุ	ทเุรยีน	 เงาะ	 น้อยหน่า	 

	 	 ล�าใย	 ลิ้นจี่	 ลองกอง	 ละมุด	 สละ	 องุ่น	 กล้วยเล็บมือนาง	 กล้วยไข ่

	 	 กระเจ๊ียบแดง	เสาวรส

 9.	 อาหารที่มีฤทธิ์ร้อนไม่เหมาะแก่ผู้เป็นโรคไต	 ได้แก่	 อาหารที่ปรุงเค็มจัด		 

	 	 หวานจัด	 มันจัด	 เปรี้ยวจัด	 ขมจัด	 อาหารเนื้อ	 นม	 ไข่	 ที่มีไขมันมาก 

	 	 พืช	 ผัก	 ผลไม้ท่ีมีสารเคมีมาก	 อาหารใส่ผงชูรส	 สมุนไพร	 เครื่องดื่ม 

	 	 แอลกอฮอลล์	 บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	 อาหารกระป๋อง	 ของหมักดอง	 ขนม 

	 	 กรบุกรอบ	ไส้กรอก	หมยูอ	กนุเชยีง	ปลาเค็ม	เนือ้เค็ม	ชา	กาแฟ	น�า้อดัลม	 

	 	 เครือ่งดืม่ชกู�าลงั	อาหารทีผ่่านความร้อนหลายครัง้
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เม่ือเกิดไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยแล้ว	
มีวิธีกำรรักษำอย่ำงไร?
	เมือ่หน้าทีไ่ตลดลงน้อยเหลอื	10-15	เปอร์เซ็นต์	แพทย์จะแนะน�าวธิรีกัษา	คอื

 1.	 การท�าไตเทยีม

 2.	 การปลูกถ่ายไต

การล้างไตทางช่องท้องเคร่ืองไตเทียม	

กำรรักษำด้วยวิธีไตเทียม
	 	 การท�าไตเทยีม	คอื	การขจัดหรอืล้างของเสยีท่ีคัง่ค้างจากภาวะไตวายออก

จากร่างกายของผูป่้วย	 การรกัษาวธินีีเ้ป็นการล้างของเสยีออกจากร่างกายให้

สะอาด	คล้ายการท�างานของไตของผูป่้วย	บางคร้ังอาจเรยีกว่า	การล้างไต	อย่างไร

ก็ตาม	การล้างไตไม่ได้เข้าไปช�าระล้างหรือเกีย่วข้องกบัไตของผูป่้วยโดยตรง	เป็น

เพยีงการท�างานทดแทนไตเดมิของผูป่้วยเท่านัน้	การล้างไตม	ี2	วธิ	ีคอื	การฟอก

เลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม	(hemodialysis)	และการล้างไตทางช่องท้อง	(peritoneal	

dialysis)

น�า้ยาล้าง

ของเสยีแล้ว

สายสวน

น�า้ยาล้างไต

ช่องท้อง
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กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมคืออะไร?

การฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทยีม

	 	 การฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทียมหรอืบางคนเรยีกสัน้	ๆ 	ว่า	ไตเทยีม	คอืการ

ขจดัของเสยีทีค่ั่งค้างในร่างกายโดยใช้เครือ่งไตเทยีม	เพือ่ดึงน�า้และของเสยีออก

จากเลือดของผู้ป่วยไตวายเรือ้รงัระยะสุดท้าย	 เลอืดของผูป่้วยออกทางเส้นเลอืด

ทีแ่ขนหรอืขา	น�าเลือดมาผ่านตวักรอง	 เพือ่ฟอกให้สะอาดแล้วส่งกลบัคนืผู้ป่วย

อย่างต่อเนือ่งตลอดการฟอกเลือด	ท�าให้ระดับของเสยีในร่างกายลดลงได้	หลงัการ

ฟอกเลอืดเสรจ็ทนัทนี�า้หนกัตวัของผูป่้วยจะลดลงมากน้อยขึน้อยูก่บัปรมิาณน�า้ที่	

ดงึออกจากผูป่้วย	 ส่วนปรมิาณ

ของเสยีในเลอืดจะลดลงใกล้เคยีง

หรอืสงูกว่าปกตเิล็กน้อย	จากนัน้

ของเสียและน�า้จะเร่ิมมกีารสะสม

เพ่ิมมากขึ้นอีกเรื่อย	ๆ	 ท�าให ้

ผูป่้วยต้องรบัการฟอกเลอืดตลอด

ชวีติของผูป่้วย	ผูป่้วยต้องมีเส้นเลอืด

ทีจ่ดัเตรียมส�าหรับการฟอกเลือด

โดยเฉพาะ	ซึง่อาจเป็นเส้นเลือด

แบบชัว่คราวหรอืถาวร	พยาบาลจะแทงเขม็จ�านวน	2	 เขม็	 และน�าไปต่อเข้ากับ

เคร่ืองไตเทียม	 โดยเครื่องไตเทียมจะมีปั๊มดึงเลือดของผู้ป่วยออกมาทางเข็ม 

อนัทีห่น่ึง	เลอืดจะถกูน�าไปผ่านกระบวนการแพร่กระจายและกระบวนการอลัตรา 

ฟิลเตรชัน่	ภายในตวักรองเพือ่ขจดัของเสยีและน�า้ส่วนเกนิออกไป	 เลอืดทีผ่่าน 

ตวักรองแล้วจะมีของเสยีลดลงและถูกส่งกลบัคืนผูป่้วยผ่านทางเขม็ท่ีสอง	เครือ่ง

ไตเทียมท�าการหมนุเวยีนเลอืดเช่นนีอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดการฟอกเลือดประมาณ	 

4-5	ชัว่โมง	ปรมิาณของเสียในเลอืดผูป่้วยจะค่อย	ๆ 	ลดลงตามระยะเวลา	จนเหลอื

ปกต	ิหรอืใกล้เคยีงปกติเมือ่สิน้สุดการฟอกเลอืดแต่ละครัง้
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กำรล้ำงไตทำงช่องท้องคืออะไร?
	 	 คอื	การล้างไตวธิหีนึง่	ซึง่อาศยัผนงัเยือ่บชุ่องท้อง	(peritoneum)	ท�าหน้าที่

คล้ายเมมเบรนของตัวกรองฟอกเลือด	 แยกระหว่างส่วนของเลือด	 (blood 

compartment)	กับส่วนของน�า้ยาล้างไต	(dialysate	compartment)	ส่วนของเลือด	

ได้แก่	เส้นเลือดต่าง	ๆ 	ทีอ่ยู่ตามผวิของเยือ่บชุ่องท้องและล�าไส้	ส่วนของน�า้ยาล้างไต 

ได้แก่	น�า้ยา	ทีเ่ราใส่เข้าไปในช่องท้อง	เมือ่ใส่น�า้ยาเข้าไปในช่องท้องแล้วแช่ทิง้ไว้

ระยะเวลาหนึง่	 ของเสยีในเลอืดทีม่คีวามเข้มข้นสงูกว่าน�า้ยาล้างไตจะมกีารแพร่

	 	 การล้างไตทางช่องท้องจ�าเป็นต้องใช้สายยางพเิศษส�าหรบัใส่น�า้ยาล้างไต

ทางช่องท้อง	สายยางนีม้ลีกัษณะนิม่และท�ามาจากวสัดุทีร่่างกายไม่เกิดปฏกิริยิา

ต่อต้าน	เช่น	ซลิโิคน	เป็นต้น	แพทย์จะท�าการผ่าตดั	หรอืเจาะหน้าท้องแล้วใส่สาย

นีเ้ข้าสู่ช่องท้องของผูป่้วย	ปลายสายข้างหนึง่อยูใ่นช่องท้องในต�าแหน่งทีต่�า่ทีส่ดุ

ของช่องท้อง	ปลายอกีข้างแทงผ่านผนงัหน้าท้องออกมานอกผิวหนังของผู้ป่วยใน

บรเิวณต�า่กว่าสะดอืเลก็น้อย	ซึง่ผูป่้วยสามารถต่อถงุน�า้ยาล้างไตเข้ากบัปลายด้าน

นอกนี	้เพือ่เป็นช่องทางถ่ายน�า้ยา	ระหว่างถงุภายนอกกบัช่องท้องได้	น�า้ยาจะถกู

ถ่ายเทโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นตัวช่วยในการไหลของน�า้	คอื	น�า้ไหลจากต�าแหน่ง

ทีส่งูไปสูต่�าแหน่งทีต่�า่กว่า	ดงันัน้	เมือ่ผูป่้วยยกถงุน�า้ยาล้างไตให้สงูกว่าช่องท้อง

ของผูป่้วย	น�า้ยาล้างไตจะไหลจากถงุน�า้ยาเข้าสูช่่องท้อง	และเม่ือวางถงุน�า้ยาให้

ต�า่กว่าช่องท้องของผูป่้วย	น�า้จากช่องท้องจะไหลออกมาสู่ถงุน�า้ยา

กำรล้ำงไตทำงช่องท้องท�ำได้อย่ำงไร?

กระจาย	 (diffusion)	 ผ่านเย่ือบชุ่องท้องมายังน�า้ยา

ล้างไต	ท�าให้ของเสยีในเลอืดลดลงหลงัจากนัน้จะถ่าย

น�า้ยาล้างไตออกทิง้	 แล้วใส่น�า้ยาล้างไตใหม่เข้าไป

แทนทีท่�าเช่นนีต่้อเนือ่งกนัไป
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	 	 เยือ่บชุ่องท้องท�าหน้าที	่ เป็นแผ่นกรองเมมเบรนกัน้ระหว่างน�า้ยาล้างไตใน

ช่องท้องกบัเลอืดของผู้ป่วย	 เมือ่ปล่อยให้น�า้ยาล้างไตแช่ไว้ในช่องท้องนาน	 3-4	

ชัว่โมง	ของเสียและสารต่าง	ๆ 	ที	่มมีากเกนิไปในเลอืดจะค่อย	ๆ 	แพร่กระจายจาก

เลอืดผ่านเยือ่บชุ่องท้อง	แล้วเข้าสูน่�า้ยาล้างไต	หลงัจากนัน้น�า้ยาล้างไตจะถกูปล่อย

ให้ไหลออกมาทางสายทีห่น้าท้อง	ซึง่มขีองเสยีและน�า้ออกจากเลือดของผู้ป่วย

ตามออกมาด้วย	 เมือ่ปล่อยน�า้ยาเก่าออกมาจนหมดแล้ว	 ผู้ป่วยจะปลดถงุน�า้ยา

เก่าทิง้แล้วเปลีย่นถงุน�า้ยาใหม่	หลงัจากนัน้จงึเริม่ใส่น�า้ยาล้างไตเข้าไปในช่องท้อง

ใหม่อกี	ท�าเช่นนี	้ 4-6	 ครัง้ต่อวนั	 แล้วแต่ว่าท�าการล้างไตด้วยน�า้ยาขนาดบรรจุ 

เท่าไร	 โดยปกตปิลายสายทีแ่ทงออกมาภายนอกบรเิวณหน้าท้องยาวประมาณ	

6-10	เซนตเิมตร	และมีสายยาวประมาณ	120-150	เซนตเิมตร	ต่อจากสายยางไป

ยงัถงุน�า้ยา	ส่วนถงุน�า้ยามกัเป็นถงุพลาสติกทีน่ิม่สามารถม้วนพบัเกบ็ได้ง่าย	เมือ่

ใส่น�า้ยาเข้าช่องท้องแล้วผูป่้วยสามารถซ่อนสายยางไว้	โดยพนัสายไว้รอบเอวและ

ม้วนเกบ็ถงุน�า้ยาไว้ในกระเป๋าเลก็	 ๆ	 ใต้เส้ือผ้าท่ีสวมใส่อยู	่ ปัจจบุนัมเีครือ่งมอื

อตัโนมตัสิ�าหรับล้างไตทางช่องท้อง	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัผู้ป่วยแล้ว
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กำรปลูกถ่ำยไต
1.	หลักการปลูกถ่ายไต

	 	 การปลูกถ่ายไต	คอื	การผ่าตดัไตของญาตทิีม่ชีีวติ	หรอืของผูบ้ริจาคทีเ่พิง่

เสยีชวีติหรอืสมองตายแต่ไตยงัท�างานเป็นปกตอิยู	่ มาให้แก่ผูป่้วยไตวายเรือ้รงั

ระยะสุดท้ายใช้	เพ่ือจะได้ท�าหน้าท่ีขบัของเสยีทดแทนไตเดมิ	ซึง่สูญเสียหน้าทีไ่ป

แล้ว	 ดงันัน้	 หลงัการผ่าตดัปลกูถ่ายไตผูป่้วยจะมไีตเพิม่ขึน้จากเดมิอีกหนึง่อนั	

ปัจจบัุนเป็นที	่ยอมรับกนัว่าการปลกูถ่ายไตเป็นการบ�าบดัทดแทนไตทีท่�าให้ผูป่้วย

มีชวิีตยนืยาวและให้คณุภาพชวีติทีด่กีว่าการบ�าบดัทดแทนไตรปูแบบอ่ืน	 โดยมี

อตัราการอยูร่อดของไตท่ีปลกูถ่ายมากกว่าร้อยละ	95	ในช่วงปีแรก

การปลูกถ่ายไต

กระเพาะปัสสาวะ

ท่อไตทีป่ลกูถ่าย

ไตทีป่ลูกถ่ายใหม่

เส้นเลอืดด�าใหญ่

ไตของผูป่้วย

เส้นเลอืดแดงใหญ่
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1.	 รู้ดีเรื่องไตเรื้อรัง	 บก.นพ.ประเสริฐ	 ธนกิจจารุ.	 พิมพ์ครั้งที่ 	 1,	 มิถุนายน	 2552. 
	 บริษัทเฮลธ์	เวิร์ค	จ�ากัด
2.	 About	 Chronic	 Kidney	 Disease	 A	 Guide	 for	 Patients	 andTheir	 Families	 by 
	 National	Kidney	Foundation.	
3.	 วิเคราะห์โรคไตวายเรื้อรัง	 บรรยายโดย	 อ.ใจเพชร	 	 มีทรัพย์	 แพทย์วิถีธรรม	พศ.	 2556. 
4.	 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฏิบัติ.	 ดร.จุฑามาศ	 
 วารแีสงทพิย.์	บัณฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.	กรงุเทพมหานคร:	
	 บริษัท	เอมี่เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด,	2553.
5.	 บทบาทของธรรมปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตอักเสบ 
	 เอส	 แอล	 อี	 โดย	 นพ.ศิรวิทย์	 บัณฑรวรรณ	 พญ.วัฒนา	 วัฒนาภา	 พญ.สมฤดี 
	 ชาติศิริเจริญกุล	 นพ.นัฐสิทธิ์	 ลาภปริสุทธิ	 พญ.ธัญญารัตน์	 ธีรพรเลิศรัฐ	 ดร.จุฑามาศ	 
	 วารีแสงทิพย์	 นพ.เกรียงศักดิ์	 วารีแสงทิพย์.	 ผลงานวิจัยพิมพ์ใน	 จพสท.	 ฉบับเสริม 
	 มีนาคม	2557.	

เอกสารอ้างอิง

2.	การรกัษาหลังการปลูกถ่ายไต

	 	 ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายไต	 มีโอกาสทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการใช้

ยากดภมูคิุม้กนั	และสเตยีรอยด์	เพือ่ยบัยัง้การปฏิเสธไตทีป่ลกูถ่ายใหม่จากระบบ

ภูมิคุ ้มกันของร่างกายได้บ่อย	 โดยเฉพาะภายในคร่ึงปีแรกของการ 

ปลกูถ่ายไต	ท�าให้เสีย่งต่อการตดิเชือ้ได้ง่ายจากโรคทีซ่่อนเร้นเดมิอยูใ่นร่างกาย	

หรอืเชือ้โรคทีร่บัเข้ามาใหม่ภายหลงัการปลกูถ่ายไต	 จงึต้องระวงัรักษาสขุภาพ

อนามยัตนเองอย่างเคร่งครัด	นอกจากนี	้ยงัเพิม่ความเส่ียงต่อการเกดิโรคมะเรง็

บางชนดิ	 ปัญหาแทรกซ้อนทางเมตาบอลิก	 เสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

ดงันัน้	 ผู้ป่วยทกุรายควรได้รบัการตรวจประเมนิความพร้อมทัง้ทางร่างกายและ

จติใจก่อนทีจ่ะได้รบัการปลูกถ่ายไต	 รวมถงึ 

ได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องใน 

ขัน้ตอนของการปลกูถ่ายไตและภาวะแทรกซ้อน 

ต่าง	ๆ 	ทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการปลูกถ่ายไต
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อำหำรและน�้ำดื่มที่เหมำะสม
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

อาจารย์เอกหทัย  แซ่เตีย
นกัวชิาการด้านโภชนาการ

ประจ�าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริาชนครนิทร์

	 ไตมีหน้าที่ส�าคัญหลายอย่าง	 หนึ่งในนั้นคือการ 

ขับท้ิงของเสียที่มาจากโปรตีน	 การควบคุมอาหารที ่

ถกูต้องสามารถช่วยให้ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัยดือายไุตไม่ให้

เข้าสู่ภาวะที่ต้องฟอกเลือดได้นานขึ้น	 หลักส�าคัญ 

ในการรบัประทานอาหารส�าหรบัผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง	 คือ

ต้องรับประทานอาหารเพ่ือควบคุมโรคร่วม	 ได้แก่ 

เบาหวาน	ความดนัโลหิตสงู	ไขมนัในเลอืดสงู	ร่วมกบัการ

กนิแบบลดของเสยีโปรตนี	เพือ่ไม่ให้ไตต้องกรองของเสีย

มากไปโดยใช้หลกั “ลดหวาน	ลดมัน	ลดเคม็	ลดเนือ้”

ลดหวำน
	 	 การกินแบบลดหวานคือการกินเพื่อจ�ากัดน�้าตาลนอกมื้ออาหารไม่เกิน 

6	ช้อนชาต่อวนั	หรอื	24	กรมัต่อวัน	โดยโควต้าน�า้ตาลนีอ้าจหมายถงึน�า้ตาลทราย	

น�า้ผ้ึง	 ลกูอม	น�า้หวาน	นมเปรีย้ว	 รวมถงึของหวานต่างๆ	นอกจากนี	้ ในผูท้ี ่

มีน�า้ตาลในเลอืดสูงมากควรเพิม่การรบัประทานผัก	และเลือกรับประทานผลไม้ 

ทีม่รีสไม่หวานจัดแต่พอเหมาะด้วย
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ลดมัน
	 	 การกนิแบบลดมนั	คอืการกินเพือ่จ�ากดัการกนิน�า้มันไม่เกนิ	6	ช้อนชาต่อวนั	

ซ่ึงค่อนข้างน้อยและอาจไม่พอส�าหรบัน�ามาท�าอาหารทีต้่องใช้น�า้มนัมาก	 ดงันัน้

การรบัประทานอาหารแบบลดมนัจงึต้องเลอืกอาหารทีใ่ช้การปรงุประกอบแบบ

ต้ม	ตุน๋	นึง่	 ย่าง	หลกีเล่ียงการทอด	อาหารทีผ่ดัน�า้มันมาก	และอาหารทีม่กีะท	ิ

นอกจากนี	้ควรเลือกเนือ้สัตว์ไขมนัต�า่	เช่น	เนือ้ปลา	ไข่ขาว	อกไก่	แทน	เนือ้สัตว์

ตดิมนั	เครือ่งใน	เนือ้สัตว์แปรรูป	เช่น	ไส้กรอก	หมยูอ	แหนม	กนุเชยีง

กะทิ

ขาหมู

หมสูามชัน้

เนย	และเนยเทยีม
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ลดเค็ม
	 	 การกนิแบบลดเคม็แท้จรงิแล้วคือกนิเพือ่จ�ากดัสารโซเดยีมไม่ให้เกนิ	2,000	

มลิลิกรมัต่อวัน	ซึง่ปกตเิราจะได้รบัจากอาหาร	5	หมู	่ประมาณ	800	มลิลิกรมัต่อวัน

อยูแ่ล้ว	 อกี	 1,200	มลิลกิรมัต่อวนั	 จงึเป็นโควต้าส�าหรบัเครือ่งปรงุ	 หากแบ่ง 

ตามม้ืออาหาร	3	มือ้จะได้	400	มลิลิกรมัต่อมือ้	หรอืเทยีบเท่ากับปรมิาณน�า้ปลา

หรอืซีอิว้ขาว	1	 ช้อนชาต่อมือ้	กรณรีบัประทานเครือ่งปรุงประเภทอ่ืนสามารถดู

ปรมิาณทีร่บัประทานได้ต่อมือ้ตามตารางหน้า	27

ไข่เค็ม

เต้าหู้ยี้

ปลาเค็ม

เคร่ืองปรงุรสเคม็
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	 	 ตารางที	่1	แสดงปรมิาณโซเดียมในเคร่ืองปรุงประเภทต่าง	ๆ	
และปรมิาณทีใ่ช้ได้ต่อมือ้โดยไม่ใช้เครือ่งปรุงชนดิอ่ืน	 (โซเดยีม	
น้อยกว่า	400	มิลลิกรมั)

เครือ่งปรงุ ปรมิาณ
โซเดยีม

(มิลลิกรมั)

ปรมิาณท่ีกนิได้ต่อม้ือโดยไม่ใช้
เครือ่งปรงุชนิดอ่ืน
(โซเดียม < 400 มิลลกิรมั)

เกลือ 1	ช้อนชา 2,000 น้อยกว่าครึง่ช้อนชา

ผงปรุงรส 1	ช้อนชา 950 น้อยกว่าครึง่ช้อนชา

ผงชรูส 1	ช้อนชา 600 น้อยกว่าครึง่ช้อนชา

น�า้ปลา 1	ช้อนชา 400 1	ช้อนชา

ซอีิว้ขาว 1	ช้อนชา 400 1	ช้อนชา

ซอสปรงุรส 1	ช้อนชา 400 1	ช้อนชา

กะปิ 1	ช้อนชา 240 1	ช้อนชา	ครึง่

น�า้ปลาร้า 1	ช้อนโต๊ะ 593 น้อยกว่า	1	ช้อนโต๊ะ

พรกิแกงแดง 1	ช้อนโต๊ะ 567 น้อยกว่า	1	ช้อนโต๊ะ

ซอสหอยนางรม 1	ช้อนโต๊ะ 450 น้อยกว่า	1	ช้อนโต๊ะ

น�า้จิม้สกุี้ 1	ช้อนโต๊ะ 280 1	ช้อนโต๊ะคร่ึง

ซอสพริก 1	ช้อนโต๊ะ 220 1	ช้อนโต๊ะคร่ึง

น�า้จ้ิมไก่ 1	ช้อนโต๊ะ 210 1	ช้อนโต๊ะคร่ึง

ซอสมะเขอืเทศ 1	ช้อนโต๊ะ 140 2	ช้อนโต๊ะคร่ึง
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ปลาเค็ม	เน้ือเคม็	
เนือ้สตัว์แดดเดยีว	กุง้แห้ง

ผกัดอง	ผลไม้ดอง

ไข่เค็ม	กนุเชยีง	
หมยูอ	แหนม

ปลาร้า	ปลาส้ม

ปลากระป๋อง

ปลาทเูข่ง

อำหำรท่ีควรหลีกเลี่ยงเพรำะมีปริมำณโซเดียมสูงมำก

	 หากเรายงัไม่สามารถจ�ากดัการใช้เครือ่งปรงุได้ตามตารางที	่1	เราอาจลดการ

ใช้เครื่องปรุงจากเดิมลง	 25	%	 ก่อนก็ได้	 เมื่อเริ่มคุ้นชินกับรสชาติแล้วจึง 

ปรบัลดลงอีก	 ค่อย	ๆ	ตัง้เป้าหมายในการรบัประทานโซเดยีมให้ได้ตามเกณฑ์ 

ทีแ่นะน�า	ท้ายทีส่ดุเรากจ็ะสามารถกนิจืดได้
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อำหำรท่ีควรหลีกเลี่ยงเพรำะมีปริมำณโซเดียมสูงมำก

บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู อาหารจานด่วน

ลดเน้ือ
	 การลดเนือ้คอืการจ�ากดัการรบัประทานโปรตนี	 เนือ่งจากหลังรบัประทานอาหาร

ทีมี่โปรตนี	ร่างกายจะต้องขับของเสยีจากโปรตีนท้ิง	ดงันัน้	หากเรารบัประทานโปรตนี

มากกจ็ะเป็นการเร่งให้ไตเสือ่มเร็วขึน้ได้	แต่หากเรารับประทานโปรตีนน้อยไปจนร่างกาย

ไม่พอใช้	ร่างกายก็จะมกีลไกสลายโปรตีนจากกล้ามเน้ือมาใช้แทน	ท้ายทีส่ดุของเสียท่ี

ต้องกรองผ่านไตกม็ากอยู่ด	ีดงัน้ัน	การจ�ากดัโปรตีนจึงต้องตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความ

พอดี

	 อาหารทีม่โีปรตีนพบมากในเนือ้สตัว์	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์	เช่น	นม	โยเกร์ิต	ชีส	รวม

ถงึถัว่ต่าง	ๆ 		นอกจากนี	้โปรตนียงัพบได้ในข้าวแป้ง	ขนมปังด้วย	ดงันัน้	ผูป่้วยโรคไต

เรือ้รงัจงึรับประทานเน้ือสัตว์ได้ประมาณ	6	–	8	ช้อนแกงต่อวัน	และลดการกินข้าวแป้ง

ในบางมือ้	เปล่ียนเป็นรบัประทานแป้งปลอดโปรตนีแทน	

ไก่ย่างทัง้ตวั สเต็กชิน้ใหญ่
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ตัวอย่างเนือ้สตัว์	1	ช้อนแกง

เนือ้สัตว์		1	ช้อนแกง ไข่ขาว	1	ฟอง

ลกูชิน้	2	–	3	ลูก

เท่ากับ

กุง้	2	–	3	ตวั

เท่ากับ

เท่ากบั

ปลาทคูรึง่ตวั

เท่ากบั

ตัวอย่างแป้งปลอดโปรตนี

วุน้เส้น เส้นก๋วยเตีย๋วเซีย่งไฮ้ สาคู
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ย�าก๋วยเตีย๋วเซีย่งไฮ้

	(ใช้ซอสหอยนางรม

0.5	ช้อนโต๊ะ	

ซอีิว้ขาว	ครึง่ช้อนชา)

ซปุสาคไูก่ฉกี

	(ใช้ซอสหอยนางรม

0.5	ช้อนโต๊ะ	

ซอีิว๊ขาว	คร่ึงช้อนชา)

ตัวอย่างอาหารส�าหรบัผูป่้วยโรคไตเร้ือรงั

สกุีไ้ก่ไม่ใส่ไข่	

(ใช้น�า้จิม้สก้ีุ	

1	ช้อนโต๊ะคร่ึง)

เส้นเซีย่งไฮ้ราดหน้ากุ้ง	

หรอืวุน้เส้นราดหน้ากุ้ง

(ใช้ซอสหอยนางรม	คร่ึง

ช้อนโต๊ะ	ซอีิว้ขาว	คร่ึง

ช้อนชา	กุง้	5	ตัว)

ก๋วยเตีย๋วเซีย่งไฮ้หมูสบั

(ใช้ซอสมะเขือเทศ

1	ช้อนโต๊ะ	ซอ้ิีวขาว

ครึง่ช้อนชา	

หมสูบั	2	ช้อนแกง)
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