กินอย่างไรเมื่อไตเริ่มเสื�อม
การกินอาหารอย่าเสื
งถู่อ
กต้ม
องในผูป้ ว่ ยโรคไต
เรือ้ รังตัง้ แต่ระยะแรกของโรค จะช่วยชะลอความ
เสื่อมของไต ได้ผลดียงิ่ กว่าในระยะทีโ่ รครุนแรง
ทัง้ ยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะ
เลือดเป็นกรด ความดันโลหิตสูง และเกลือแร่
ผิดปกติ เป็นต้น

หลักการ คือ กิ นอาหารให้ครบ 5 หมู่
(ข้าว/แป้ง, เนื้อสัตว์, ผัก, ผลไม้, ไขมัน/น้ามัน)

โดยสารอาหารทีส่ าคัญทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
ควรกินตามแพทย์กาหนด ได้แก่
 โปรตีน

 โพแทสเซียม

 พลังงาน

 ฟอสฟอรัส

 โซเดียม

 น้า

โปรตีน คือ สารอาหารทีจ่ าเป็นในการเสริมสร้าง
และซ่อมแซมกล้ามเนื้อในร่างกาย เมือ่ กินเข้าไป
โปรตีนจะถูกเปลีย่ นเป็นกรดอะมิโนและ
ไนโตรเจน ซึง่ ส่วนทีไ่ ม่จาเป็นต่อร่างกายจะถูก
ขับออกมาในปสั สาวะตามปริมาณทีก่ นิ เข้าไป
อาหารโปรตีนที่มีคณ
ุ ภาพดี โปรตีนจะถูก
นาไปใช้ได้เต็มที่ เกิดของเสียน้อย ไตไม่ตอ้ ง
ทางานหนัก อาหารกลุ่มนี้เช่น ไข่ขาว เนื้อปลา
อกไก่ หมูสนั ใน
และต้องกิ นปริ มาณโปรตีนตามที่แพทย์
กาหนด คือ 0.6-0.8 กรัมต่อน้าหนักตัว
1 กิ โลกรัมต่อวัน
ควรหลีกเลี่ยง : เครือ่ งในสัตว์ อาหารหมักดอง
หมูสามชัน้ เนื้อสัตว์แปรรูป (กุนเชียง ไส้กรอก
แฮม เบคอน) ปลาเค็ม ปูเค็ม
พลังงาน อาหารทีใ่ ห้พลังงานเพียงพอ จะช่วย
ป้องกันภาวะทุพโภชนาการและช่วยให้รา่ งกาย
ใช้โปรตีนจากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยพลังงานทีค่ วรได้รบั คือ 30-35 กิโลแคลอรี
ต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน
น้ าหนักตัวทีเ่ หมาะสม (กิ โลกรัม) ที่ใช้คานวณ
เพศชาย = ส่วนสูง (เซนติ เมตร) – 100
เพศหญิ ง = ส่วนสูง (เซนติ เมตร) – 110

โซเดียม การควบคุมโซเดียมในอาหารจะช่วยรักษา
สภาวะของน้าในร่างกาย ลดอาการบวม และช่วยลด
ความดันโลหิตได้ โดยควรจากัดปริ มาณโซเดียม
น้ อยกว่า 2000 มิ ลลิ กรัมต่อวัน
ตัวอย่างอาหาร
เกลือแกง 1 ช้อนชา
น้าปลา/ซีอว้ิ 1 ช้อนชา
ผงชูรส 1 ช้อนชา

โซเดียม (มก.)
2000
400
950

ไม่ควรใช้เกลือ ซีอว้ิ น้าปลาสูตรโซเดียมต่า เนื่องจาก
มีส่วนประกอบของเกลือโพแทสเซียมเป็นอันตรายได้
โพแทสเซียมควรหลีกเลีย่ งอาหารทีม่ โี พแทสเซียมสูง
โพแทสเซียมต่า-ปานกลาง
ผักกาดขาว ตาลึง บวบ
กวางตุง้ กะหล่าปลี คะน้า
ผักบุง้ ฟกั เขียว
แอปเปิ้ ล สาลี่ สับปะรด
เงาะ ชมพู่ ส้มโอ มะม่วง

โพแทสเซียมสูง
กะหล่าดอก บล็อกโคลี
ถัวฝ
่ กั ยาว แครอท ฟกั ทอง
มะเขือเปราะ หน่อไม้ฝรัง่
กล้วย ขนุน ทุเรียน ลูกพลับ
มะขามหวาน ฝรัง่ มะเฟือง
แก้วมังกร ลูกพรุนแห้ง ลูกเกด

ฟอสฟอรัส ควรหลีกเลีย่ ง อาหารทีม่ ฟี อสฟอรัสสูง
ได้แก่ เครือ่ งในสัตว์ ไข่แดง ถัว่ ธัญพืช เมล็ดพืชแห้ง
ผลไม้แห้ง อาหารทีก่ นิ ได้ทงั ้ กระดูก (ปลาเล็กปลา
น้อย กุง้ แห้ง) นมและผลิตภัณฑ์จากนม (โยเกิรต์ ชีส
ช็อกโกแลต) อาหารทีม่ ผี งฟูและยีสต์เป็น
ส่วนประกอบ (เค้ก ขนมปงั เบเกอรี)่ เครือ่ งดื่มบรรจุ
กระป๋อง (น้าอัดลม ชา กาแฟ) อาหารแปรรูป
(ไส้กรอก แฮม นักเก็ต อาหารสาเร็จรูป)

อาหารแลกเปลี่ยน
หมวดเนื้ อสัตว์ (1 ส่วน = เนื้อสัตว์สุก 2 ช้อนโต๊ะ)
= ไข่ไก่ 1 ฟอง = ปลาทู 1 ตัวเล็ก = กุง้ 3 ตัว
= ไข่ขาว 2 ฟอง
หมวดข้าวแป้ ง (1 ส่วน = 1 ทัพพี)
ข้าวสวย 1 ทัพพี = ข้าวต้ม 2 ทัพพี = ข้าวเหนียว
½ ทัพพี = ก๋วยเตีย๋ วเส้นหมี่ 1 ทัพพี = ขนมจีน
1 จับใหญ่

กินอย่างไรเมื่อไตเริ่ มเสื่ อม

หมวดผัก (1 ส่วน = ผักสุก 1 ทัพพี)
หมวดผลไม้ (1 ส่วน ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของผลไม้)
แอปเปิ้ล 1 ผลเล็ก สาลี่ ½ ผลกลาง สับปะรด 10
ชิน้ คา เงาะ 3-5 ผลเล็ก ชมพู่2 ผลใหญ่ ส้มโอ 2
กลีบกลาง มะม่วง ½ ผลกลาง
หมวดแป้ งปลอดโปรตีน (1 ส่วน = 1 ทัพพี)
วุน้ เส้นสุก 1 ทัพพี สาคูสุก 1 ทัพพี ก๋วยเตีย๋ ว เซีย่ ง
ไฮ้สุก 1 ทัพพี
หมวดไขมัน (1 ส่วน = น้ามัน 1 ช้อนชา = 5 กรัม)
ควรเลือก ไขมันไม่อมิ่ ตัว เช่น น้ามันราข้าว น้ามัน
มะกอก น้ามันถัวเหลื
่ อง
หลีกเลีย่ ง ไขมันอิม่ ตัว เช่น ไขมันจากสัตว์ น้ามันหมู
น้ามันมะพร้าว น้ามันปาล์ม กะทิ เนย ชีส ครีมเทียม
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