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คานา
ไตมีความสาคัญอย่างมากพอๆกับหัวใจ หัวใจวายตายได้ ไตวายก็ตายได้
เช่นกัน ฉะนั้นเราต้องหันมารักษาไตกันอย่างจริงจังเสียแล้ว หัวใจสูบฉีดโลหิตไป
เลี้ยงทั่วร่างกาย แต่ไตมีหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ถ้ามีของเสียเข้า
ร่างกายมาก ไตก็ย่อมทางานหนัก
ใครที่ทาให้ไตต้องทางานหนักจนทรุดโทรม คาตอบก็คือตัวเรานั่นเอง
ฉะนั้นเราจาเป็นต้องหันมาสนใจอาหารการกินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“เกลือหรือโซเดียม” ที่เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ไตเสื่อมหน้าที่เร็วขึ้นถ้า
กินในจานวนที่ไม่จากัดทั้งในผู้ที่ไม่ป่วยและผู้ที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง
ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้เห็นความสาคัญของการให้ผู้อ่านมีความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองและคน
รอบข้างได้
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มารู้จักเกลือกันเถอะ
เกลือคือสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ สามารถละลายน้าได้ดีและเป็นสาร
ที่มีในร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้ว ปริมาณเกลือของร่างกายมีความ สัมพันธ์กับ
ปริมาณน้าในร่างกาย ถ้าร่างกายมีเกลือมากมักหมายถึงร่างกายมีน้ามากตาม ถ้า
ร่างกายมีเกลือน้อยมักหมายถึงร่างกายมีน้าน้อยตามเช่นกัน ถ้าร่างกายมีเกลือ
มากเกิน อาจทาให้เกิดความผิดปกติบางอย่างได้ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับ
เกลือจากอาหารมากเกินไป อาจเกิดอาการบวม ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น และ
หากได้รับเกลือน้อยไป อาจเกิดอาการเพลีย ผิวหนังเหี่ยวแห้ง ความดันโลหิต
ต่าลง เป็นตะคริว หรือมีอาการซึมได้
ดังนั้น การรักษาสมดุลของปริมาณเกลือโซเดียมในร่างกายจึงมี
ความสาคัญต่อผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมี
สภาพการทางานของไตลดลง ปริมาณเกลือโซเดียมที่ผู้ป่วยสามารถรับประทาน
ได้โดยไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยย่อมลดลงตาม ทาให้เกิดความลาบากและยุ่งยาก
ต่อแพทย์และผู้ป่วยในการตัดสินใจว่า ผู้ป่วยแต่ละคน ในแต่ละช่วงของโรค
สมควรรับประทานเกลือวันละเท่าไร โดยทั่วไป แพทย์มักปริมาณเกลือที่
รับประทานในแต่ละวันนั่นเอง ผู้ป่วยจะโซเดียมจากัดที่ระดับใดก็สุดแล้วแต่
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แพทย์กาหนด
ประเภทอาหารที่ให้โซเดียมแก่ร่างกายที่สาคัญ คือเกลือที่ใช้ปรุงรส
อาหาร สารปรุงแต่งอาหาร และอาหารหลักธรรมชาติ
แนะนาให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังหลีกเลี่ยงการรับประทานเกลือมากหรือ
เค็มจัด ซึ่งหมายความว่า ให้ผู้ป่วยจากัดปริมาณเกลือที่รับประทานในแต่ละวัน
นั่นเอง ผู้ป่วยจะโซเดียมจากัดที่ระดับใดก็สุดแล้วแต่แพทย์กาหนด
ประเภทอาหารที่ให้โซเดียมแก่ร่างกายที่สาคัญ คือเกลือที่ใช้ปรุงรสอาหาร
สารปรุงแต่งอาหาร และอาหารหลักธรรมชาติ

เกลือที่ใช้ปรุงรสอาหาร ให้โซเดียมร้อยละ 90 หรือมากกว่าของปริมาณ
โซเดียมทั้งหมดที่ร่างกายได้รับ อาจอยู่ในรูปเกลือป่น เกลือเม็ด น้าปลา หรือน้า
ซอสที่มีรสเค็ม เช่นซีอิ้วขาว ซอสถั่วทุกชนิด เป็นต้น
สารปรุงแต่งอาหาร เช่น ผงชูรส ผงฟู สารกันบูด เป็นต้น เป็น
สารประกอบโซเดียม ถ้าปรุงอาหารโดยใช้สารปรุงแต่งอาหารที่กล่าวมาร่างกาย
จะได้รับสารนี้ด้วย เช่น อาจจะได้รับโซเดียมจากผงชู-รส ถ้ารับประทานอาหารที่
ปรุงสาเร็จ
บางชนิดที่ผู้ปรุงใส่ผงชูรส เช่น โจ๊ก ก๋วยเตีย๋ วน้า ก๋วยเตี๋ยวแห้ง แกงจืด อาจ
ได้รับโซเดียมจากผงฟู ถ้ารับประทานขนมเค้ก คุกกี้ อาหารชุบแป้งทอดกรอบ
อาจได้รับโซเดียมจากสารกันบูด ถ้ารับประทานน้าหวานบรรจุขวด อาหาร
กระป๋อง อาหารบรรจุขวด ดังนั้นการรับประทานอาหารสาเร็จรูปทาให้ร่างกาย
ได้รับโซเดียมจากสารปรุงแต่งอาหารพอควรอาหารหลักธรรมชาติ เช่น ข้าว 3
เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว ผัก ผลไม้ ไขมัน เป็นต้น ให้โซเดียมแก่ร่างกายน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกลือปรุงอาหารและสารปรุงแต่งอาหารอื่นๆ
การจัดอาหารจากัดโซเดียม
ระดับการจากัดโซเดียม
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ควรจากัดในระดับ 2,000 ถึง3,000 มก.โซเดียม/
วัน แต่เมื่อมีอาการบวม และ/ หรือ มีความดันโลหิตสูงซึ่ง แพทย์เป็นผู้สั่ง
อาหารจากัดโซเดียมที่เหมาะสมจะช่วยให้ยาลดความดันได้ผลดี และอาจช่วยให้
ลดขนาด ยาที่ใช้ลงได้ด้วย
ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องจากัดโซเดียม
1. งดเครื่องปรุงที่มีเกลือมาก ใช้ได้เฉพาะเกลือหรือน้าปลาตาม
ปริมาณที่แพทย์กาหนดให้ใช้ในแต่ละวันเท่านั้นห้ามใช้ซอสอื่นๆเพราะไม่ทราบ
ปริมาณเกลือแน่นอน

2. หลีกเลี่ยงการใช้สารปรุงแต่งอาหารเหล่านี้ คือ ผงชูรส ผงฟู โซดา
อบขนม สารกันบูด สารกันเชื้อรา(ขนมปังปอนด์มักจะมีสารกันเชื้อรา)
3. งดอาหารที่เติมเกลือมาก เช่น ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปูเค็ม กุ้งแห้ง
4. รับประทานอาหารหลักธรรมชาติตามปริมาณที่แ4 พทย์แนะนา
หมายความว่า ถ้าแพทย์กาหนดให้ผู้ป่วยจากัดโซเดียมเพียงอย่างเดียว ผู้ป่วย
สามารถรับประทานอาหารหลักที่มิได้หมักดองหรือปรุงแต่งด้วยสารประกอบที่มี
โซเดียมได้ทุกชนิดมากเท่าที่ต้องการ ไม่จากัดจานวน สาหรับผู้ป่วยโรค
ไตวายเรื้อรังต้องจากัดการบริโภคฟอสเฟส และกรดไขมันอิ่มตัวด้วย ควร
หลีกเลี่ยงการดื่มนมหรือการรับประทานผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมเปรี้ยว
โยเกิร์ต เป็นต้น ถ้าแพทย์กาหนดให้ผู้ป่วยต้องจากัดโปรตีนด้วย ผู้ป่วยย่อมต้อง
ลดการรับประทานปริมาณอาหารหลักบางชนิดลงตาม โดยเฉพาะอาหารหลักหมู่
เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ทุกชนิด เครื่องในสัตว์ ไข่ เมล็ดถั่วแห้งชนิดต่างๆ นมทุก
ชนิด เป็นต้น ถ้าแพทย์กาหนดให้ผู้ป่วยจากัดโพแทสเซียมด้วย ผู้ป่วยต้องลดการ
รับประทานอาหารหมู่ผลไม้ลงตาม เพราะผลไม้มีธาตุโพแทสเซียมสูง
เครื่องปรุงที่มีเกลือมาก
1. เกลือเม็ด เกลือป่น และน้าปลาผู้ป่วยจะใช้เกลือหรือน้าปลาปรุงรส
ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นกับระดับการจากัดโซเดียมของผู้ป่วยรายนั้น และ
ปริมาณโซเดียมที่ผู้ป่วยได้จากอาหารหลักธรรมชาติอยู่เดิมแล้ว น้าปลาอิ่มตัวมี
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เกลือประมาณ 1 ใน 3 โดยน้าหนัก
ถ้าแพทย์กาหนดให้ใช้เกลือได้วันละ ½ ช้อนชา (2.5 gm.) เพื่อปรุงรส
อาหารในวันหนึ่ง แสดงว่าผู้ป่วยสามารถใช้น้าปลาได้ถึงวันละ 1 ½ ช้อนชา
หรือเฉลี่ยมื้อละครึ่งช้อนชา
แนะนาให้ใช้น้าปลาเป็นเครื่องปรุงรสได้เพราะสามารถคานวณปริมาณเกลือ
ในน้าปลาได้แน่นอน ไม่ควรใช้น้าปลาซึ่งทาจากน้าส่วนที่เหลือหรือ “กาก” จาก

การทาผงชูรสและไม่แนะนาให้ใช้เครื่องปรุงรสชนิดอื่น เพราะไม่ทราบปริมาณ
เกลือที่แน่นอน
1. ซอสอื่นๆที่มีรสเค็มจัด ได้แก่ เต้าเจี้ยว น้าเต้าหู้ยี้ น้ามันหอย น้าบูดู ซอสถั่ว
2. ซอสที่มีหลายรสรวมทั้งรสเค็ม เช่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก
3. น้าจิ้มชนิดต่างๆที่มีเกลือหรือน้าปลา น้าจิ้มไก่ย่าง น้าจิ้มแฮ่กึ้น น้าจิ้ม
หอยจ๊อ น้าสลัดอย่างใสและอย่างข้น น้าส้มพริกดอง “พริกกับเกลือ” ที่ใช้
รับประทานกับผลไม้รสเปรี้ยว น้าปลาหวานชนิดที่ใช้รับประทานกับมะม่วงดิบ
และชนิดที่ใช้รับประทานกับสะเดาลวก กุ้งเผาหรือปลาย่าง
4. เครื่องปรุงรสอื่นๆ ได้แก่
- เครื่องปรุงรสที่มักกับเกลือปริมาณมาก มีรสเค็มจัด เช่น กะปิ ปลาร้า
เป็นต้น
- ซุปก้อน ซุปผง ผงปรุงรส สาหรับแต่งรสต่างๆ เช่น รสไก่ รสกุ้ง รสหมู รส
เนื้อ เป็นต้น มีทั้งเกลือและผงชูรส
- ผงปรุงรสที่บรรจุซองมากับอาหาร แห้งกึ่งสาเร็จรูป เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ซุป
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มักกะโรนี บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ผงปรุงรสเหล่านี้มีทั้งเกลือและผงชู
รส
สรุปได้ว่า ผู้ป่วยที่แพทย์สั่งจากัดโซเดียมอย่างเคร่งครัดให้ใช้ได้แต่เกลือ
เม็ด เกลือป่น และน้าปลาเท่านั้น เพราะรู้ปริมาณโซเดียมค่อนข้างแน่นอน
สารปรุงแต่งอาหาร
ผงชูรส โซดาอบขนม ผงฟู สารกันบูด สารกันรา เป็นสารปรุงแต่งอาหารที่มี
ธาตุโซเดียมเป็นส่วนประกอบแต่ไม่มีรสเค็ม เมื่อผู้ป่วยต้องจากัดเกลือจึงต้อง
จากัดการบริโภคสารเหล่านี้ด้วย
1. ผงชูรส ใช้ปรุงแต่งอาหารให้มีรสอร่อย ผู้ปรุงอาหารขายอาจเติม

ผงชูรสในอาหารที่ปรุงแล้ว หรือในเครื่องปรุงอาหาร เช่น ในหมูบด ในน้าแกง
เป็นต้น อาหารปรุงรสจึงมักมีผงชูรส ผู้ป่วยโรคไตที่แพทย์ให้จากัดเกลือ ควร
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเหล่านี้ ควรปรุงอาหารรับประทานเองให้มาก
ที่สุด
2. โซดาอบขนม ผงฟู มีโซเดียมผสมอยู่ เมื่อผสมอาหารจะทาให้
อาหารมีลักษณะโปร่งฟู ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมปังกรอบ แป้งที่ใช้ชุบเนื้อหรือผัก
ทอด จะมีผงฟูเป็นส่วนผสม ผู้ป่วยที่ต้องจากัดเกลือควรงดอาหารที่ใส่โซดาอบ
ขนม ผงฟูดังกล่าว
3. สารกันบูด เป็นสารประกอบของโซเดียม ผู้ป่วยที่ต้องจากัดเกลือควร
งดเช่น น้าหวานชนิดบรรจุขวด ปลากระป๋อง
4. สารกันเชื้อรา เป็นสารประกอบของโซเดียมขนมปังปอนด์ชนิดที่เก็บได้
หลายวันโดยไม่มีราขึ้น จะมีสารกันเชื้อรา ผู้ป่วยที่ต้องจากัดเกลือต่า
มากไม่ควรรับประทานขนมปังปอนด์ เพราะมีทั้งเกลือและสารกันเชื้อ
รา

อาหารที่มีเกลือมาก
ผู้ป่วยที่แพทย์แนะนามิให้รับประทานเกลือมากควรงดรับประทานอาหาร
บางชนิดที่หมักหรือดองกับเกลือ บางชนิดดองกับเกลือจานวนมากทาให้มีรสเค็ม
จัด บางชนิดดองกับเกลือจานวนไม่มากทาให้มีรสเปรี้ยว และบางชนิดอาจได้รับ
การปรุงแต่งให้มีรสหวานร่วมด้วย อาหารที่มีเกลือมากตามหมู่อาหารหลักแยกได้
ดังนี้

อาหารหมู่เนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ และถั่ว
1. เนื้อสัตว์ทาเค็ม เช่น เนื้อวัวเค็ม ปลาเค็ม ปลาแห้ง ปูเค็ม หอยเค็ม กุ้งเค็ม
กุ้งแห้ง ปลาร้า ปลาจ่อม เป็นต้น ผู้ป่วยที่ต้องจากัดเกลือควรงดรับประทาน
หมูแฮม ไส้กรอก เพราะมีเกลือพอควร ถึงไม่มากเท่ากับปลาเค็มก็ตาม
2. เนื้อสัตว์ทาเค็มและหวาน มีรสเค็มจัดและหวานจัด เพราะใส่เกลือ หรือ
น้าปลาและใส่น้าตาลมากด้วย มักมีคาลงท้ายชื่อว่า “หวาน” ทาให้ผู้บริโภค
เข้าใจว่ามีเกลือจานวนน้อย เช่น ปลาหวาน เนื้อสวรรค์ หมูแผ่น หมูหยอง
กุนเชียง กุ้งหวาน เป็นต้น
3. เนื้อสัตว์หมักดองให้มีรสเปรี้ยว เช่น แหนม ไส้กรอกอีสาน ส้มฟัก ปลาเจ่า
ปลาส้ม เป็นต้น อาหารพวกนี้เติมเกลือบ้างแต่ไม่มากเท่ากับที่เติมในอาหาร
พวกดองเค็ม แต่ผู้ป่วยที่จากัดเกลือ ควรงดรับประทานเช่นกัน
1. เนื้อสัตว์ที่บรรจุกระป๋อง มีเกลืออยู่มากบ้างน้อยบ้าง เช่น ปลากระป๋อง
เนื้อกระป๋อง เป็นต้น
2. ไข่ ดองในน้าเกลือ เช่น ไข่เค็ม
3. ถั่ว หมักกับเกลือ เช่น เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ ถั่วเน่า เป็นต้น
4. นม หมักให้เปรี้ยว เติมเกลือ แล้วทาเป็นแท่ง เรียกว่า เนยแข็ง เนยแข็งบาง
ชนิดมีรสเค็มจัดย่อมมีโซเดียมมากทีเดียว
อาหารหลักหมู่ผัก
1. ผักดองเค็มที่มีรสเค็มจัด เช่น ผักกาดดอง มะนาวดอง ขิงดองน้าปลา
หรือเต้าเจี้ยว กระเทียมดองในน้าส้มหรือเกลือ ผักดองเปรี้ยว ใส่เกลือน้อยกว่า
ผักดองเค็ม และเก็บไว้ในระยะสั้นกว่าผักดองเค็ม เช่น หน่อไม้ดอง ผักกาดดอง

หอมแดง ถั่วงอกดอง ผักเสี้ยนดอง ผักบุ้งดอง เป็นต้น ผักดองเค็มบรรจุชนิดแช่
ในน้า เช่น ถั่วลันเตากระป๋อง หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง
2. ผักบรรจุกระป๋องชนิดแช่ในน้า ผู้ผลิตอาจเติมเกลือในน้าด้วย น้ามะเขือเทศกระป๋องก็มีเกลือเล็กน้อย
อาหารหลักหมู่ผลไม้
1. ผลไม้ดองเกลือชนิดแห้ง รสเค็มจัด มักมีเกลือมาก เช่น ลูกบ๊วยเค็ม บาง
ชนิดมีรสหวานด้วย เช่น ลูกสมอ ลูกบ๊วยหวาน
2. ผลไม้ดองในน้าเกลือ เช่น ลูกท้อดิบ มะกอก มะม่วงดิบ มะดัน มะยม
พุทรา อาจมีการปรุงแต่งรสมะกอกดองและพุทราดองเพิ่มเติม โดยเอาน้าปลา
น้าตาลที่เคี่ยวให้ข้นมาคลุกกับผลไม้ดอง ทัง้ ยังโรยกุ้งแห้งป่นจึงมีเกลือมาก
ทีเดียว
3. ผลไม้รสเปรี้ยวแช่อิ่ม เช่น มะขามแช่อิ่ม มะดันแช่อิ่ม นาผลไม้มาดอง
ในน้าเกลือก่อนแล้วนาไปแช่น้าเชื่อม จึงมีเกลืออยู่ด้วย
อาหารหลักหมู่ไขมัน
เนยแท้สดชนิดเค็ม และเนยเทียมสดชนิดเค็ม มีเกลือประมาณ 3% แต่
เนยชนิดจืดไม่มีเกลือ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังไม่ควรรับประทาน
เนยเพราะนอกจากอาจมีเกลือสูงแล้ว ยังมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสูงด้วย
น้ามันพืชทุกชนิดไม่มเี กลือเลย ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังควรเลือก
รับประทานน้ามันชนิดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จาเป็นต่อร่างกายมาก เช่น น้ามัน
ถั่วเหลือง นามันรา น้ามันข้าวโพด เพราะทาให้ไม่เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
น้ากะทิ ทั้งชนิดสดและชนิดต้มสุกแล้ว ถ้าไม่เติมเกลือมีโซเดียมน้อยมาก
แต่ถ้าเติมเกลือจะมีรสเค็มและมีโซเดียมมาก ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานน้ากะทิข้น
หรืออาหารที่มีกะทิจานวนมาก เพราะน้ากะทิมีกรดไขมันอิ่มตัวปริมาณสูง

เบ็ดเตล็ด
1. พวกข้าว เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด เป็นต้น มีโซเดียมตาม
ธรรมชาติน้อยมาก ผูป้ ่วยโรคไตที่จาเป็นต้องจากัดโซเดียมระดับต่าก็สามารถ
รับประทานอาหารได้ แต่ถ้ามีการเติมเกลือไม่ควรรับประทานข้าวเม่าคั่ว เรียกว่า
ข้าวเม่าลาง ไม่เติมเกลือ แต่ข้าวเม่าคลุกพรมด้วยน้าเกลือ ข้าวเม่าหมี่ก็มีเกลือ
มากทีเดียวข้าวเหนียวนึ่งชิดรับประทานกับไก่ย่างไม่มีการเติมเกลือ แต่ข้าเหนียว
มูนกะทิมีเกลืออยู่ในน้ากะทิที่ใช้มูน
อาหารต่อไปนี้ เช่น ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดเผา ข้าวโพดคั่ว ถ้าไม่ชุบน้าเกลือจะ
มีโซเดียมต่ามาก ถ้าชุบน้าเกลือหรือคั่วแล้วผัดกับเกลือจะมีโซเดียมมากน้อยตาม
ส่วนที่ปรุงรส
2. พวกน้าพริกสาเร็จ น้าพริกคลุกข้าวที่ปรุงสาเร็จบรรจุขวด หรือตักขายปลีก
เช่น น้าพริกเผา น้าพริกปลาย่าง น้าพริกแมงดา น้าพริกเหล่านีม้ ีลักษณะ
แห้ง หรือค่อนข้างแห้ง ใช้เกลือเป็นเครื่องปรุงรส และอาจมีสารกันบูดผสม
เพื่อให้เก็บได้นาน น้าพริกเครื่องจิ้มสาเร็จรูปที่ปรุงขาย เช่น น้าพริกกะปิ
น้าพริกปลาร้า น้าพริกหนุ่ม ล้วนมีเกลือทั้งสิ้น น้าพริกใส่แกงสาเร็จรูป
บรรจุซองหรือตักขาย น้าพริกแกงเผ็ด น้าพริกแกงคั่ว น้าพริกแกงส้ม ล้วน
มีเกลือทั้งสิ้น ผู้ป่วยควรใช้น้าพริกที่ทาเอง โดยงดกะปิและเกลือ
3. ของรับประทานเล่นที่เติมเกลือ เช่น หน้าตะโก้ วุ้นหน้ากะทิ ส่วนที่มีกะทิ
ผสมเกลือจึงมีรสเค็ม ถ้าไม่รับประทานส่วนหน้าก็จะไม่ได้รับเกลือขนมสอด
ไส้ ตัวขนมสีขาวมีรสเค็ม ส่วนไส้ไม่มีเกลือ
ขนมเทียนไส้ถั่ว ส่วนไส้มีเกลือข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา มันฝรั่งทอด
กรอบ ขนมประเภทกรอบที่ทาจากข้าวโพด มักมีการปรุงรสให้เค็มเล็กน้อย จึงมี
เกลืออยู่ด้วย

เครื่องดื่มและน้าดื่ม
1. เครื่องดื่มประเภทเกลือแร่ มีเกลือเป็นส่วนประกอบ
2. เครื่องดื่มประเภทน้าผลไม้คั้นที่คั้นขาย เช่น น้าส้ม น้ามะนาว ผู้ปรุงมักผสม
เกลือลงไป
3. เครื่องดื่มเข้มข้นชนิดที่ต้องเติมน้ามากเวลาดื่ม เช่น น้ามะขาม น้าพุทรา
ได้รับการปรุงแต่งให้เค็มเล็กน้อย
4. มักน้ามะเขือเทศกระป๋อง ไม่ควรซื้อเครื่องดื่มสาเร็จรูป12ดังกล่าว ควรทาเอง
5. น้าดื่ม น้าฝนที่สะอาดไม่มีเกลือแร่ใดๆ สามารถใช้ดื่มได้ ไม่ควรดื่มน้าที่มีรส
กร่อย(น้าประปา/น้าบาดาล)เพราะอาจมีเกลือโซเดียมผสมอยู่
6. น้าแร่ มีสารประกอบโซเดียม ละลายอยู่มากกว่าน้าดื่มธรรมดามาก ผู้ป่วยที่
แพทย์สั่งจากัดโซเดียมควรงดดื่มน้าแร่

ปริมาณโซเดียมในอาหาร
- ในสารปรุงรส
อาหาร
ปริมาณ

โซเดียม
(มิลลิกรัม)

น้าปลา

1 ช้อนชา

465-600

ซีอิ้วขาว

1 ช้อนโต๊ะ

960-1,420

ซอสปรุงรส

1 ช้อนโต๊ะ

1,150

ซอสหอยนางรม

1 ช้อนโต๊ะ

420-490

น้าจิ้มไก่

1 ช้อนโต๊ะ

202-227

ซอสพริก

1 ช้อนโต๊ะ

220

ผงชูรส

1 ช้อนชา

492

ผงฟู

1 ช้อนชา

339

- ในอาหารต่างๆ
อาหาร
ปลาสลิดหมัก
เกลือ
เนื้อปลาทูทอด
น้าพริกกะปิ
น้าปลาหวาน
เต้าหู้ยี้
น้าพริกเผา
ผัดผักบุ้งใส่
เต้าเจี้ยว
ปอเปียะสด
น้าพริกกลางดง
บะหมี่สาเร็จรูป
บะหมี่น้าหมู
แดง
ข้าวผัดหมู
ข้าวต้มหมู
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว
บะหมี่ราดหน้า
ไก่
ปอเปียะทอด
ผัดผักบุ้งน้ามัน
หอย
ปลากะพงขาวนึ่ง
แกงส้มผักรวม

ปริมาณ
1 ตัว
½ ตัวกลาง
4 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
2 อัน
1 ช้อนโต๊ะ
1 จาน
1 จาน
2 ช้อนโต๊ะ
1 ห่อ
1 ชาม
1 จาน
1 ชาม
1 จาน
1 จาน
2 อัน
1 จานเล็ก
1 ชิ้น
1 ถ้วย
1 จาน
1 อัน
1 จาน
1 จาน
1 ชิ้น

น้าหนัก โซเดียม
(กรัม) (มิลลิกรัม)
40
100
60
10
15
16
150
150
15
50
35
295
390
354
300
60
110
50
100
100
45
300
240
98

1.288
1,081
1,100
191
560
275
894
562
170
977
1,480
416
881
1,352
1,819
235
426
110
1,130
1,006
504
1,450
1,117
463

อาหาร

ปริมาณ

ส้มตาอีสาน
1 แผ่น
ไส้กรอก
15 ชิ้น
ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ
ข้าวราดปลาผัด
ฉ่า
แฮมเบอร์เกอร์
ขนมปัง
ข้าวโพดแผ่นอบ

น้าหนัก โซเดียม
(กรัม) (มิลลิกรัม)
25
30

105
177

อาหาร

ปริมาณ

น้าหนัก โซเดียม
(กรัม) (มิลลิกรัม)

ที่มา : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิธีปรุงและประกอบอาหารประเภทจากัดเกลือให้ชวนรับประทาน

ผู้บริโภคอาหารอาจมีความพึงพอใจในอาหารด้านต่างๆกันคือ สี รส กลิ่น
และลักษณะเนื้อสัมผัส โดยทั่วไป อาหารทีจ่ ากัดโซเดียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
จากัดในระดับต่าหรือต่ามาก มีรสชาติอ่อนเค็ม ไม่ชวนรับประทาน ผู้ป่วยจะรู้สึก
เบื่อและไม่อยากรับประทานหรือรับประทานได้น้อย ทาให้ผู้ป่วยได้รับ
สารอาหารไม่เพียงพอ มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยเอง
1. สี ควรจัดอาหารให้มีสีสวยน่ารับประทาน ควรเลือกผักสลัดหรือผักที่
จะผัดชนิดที่มีสีสวยตัดกัน แต่งสีขนมที่ทาจากแป้งสีขาวด้วยน้าใบเตย หรือน้า
16
ดอกอัญชัน
แต่งสีข้าวด้วยน้าใบเตย(สีเขียว) หรือด้วยผงขมิ้นเล็กน้อย(สีเหลือง) ตาม
ความเหมาะสม ข้าวที่หุงด้วยน้าคั้นใบเตยจะทั้งสวยและหอม
หั่นพริกชี้ฟ้าเหลืองหรือแดง โรยในแกงจะดูสวยน่ารับประทานกว่าสีเขียว
จัดผลไม้ที่มีสีสดหลายสีไว้รวมกัน เช่น มะละกอสุก สับปะรด แตงโม ฝรั่ง
2. รส ปรุงแต่งรสอาหารให้ชวนรับประทาน อาหารไทยมีถึง 5 รส คือ รส
เค็ม เปรี้ยว หวาน เผ็ด และขม ดังนั้น เมื่อมีข้อจากัด ทาให้ไม่สามารถปรุงรส
เค็มได้ ก็ยังสามารถปรุงแต่งรสอื่นได้อีกถึง 4 รส การกาหนดอาหารผู้ป่วยควร
เลือกอาหารที่มีหลายรส อย่าเลือกอาหารทีม่ ีแต่รสเค็มเพียงรสเดียว เช่น ต้มยา
สามารถที่จะปรุงรสและกลิ่นให้น่ารับประทานด้วยรสเปรี้ยว หรือรสหวานแทน
รสเค็ม อาจแต่งรสพวกยาต่างๆ รวมทั้งส้มตาให้ชวนรับประทานได้ดี โดยปรุงรส
เปรี้ยว หวาน เผ็ด และเค็มอ่อนๆโดยใช้เกลือตามจานวนที่แพทย์กาหนด ถ้า
อ่อนเค็มก็ยังมีอีก 3 รส ที่ช่วยทดแทน สาหรับแกงจืดนั้นเมื่อขาดรสเค็มแกงจืดก็
จะไม่ชวนรับประทาน จึงยากแก่การปรุงรสให้อร่อยชวนรับประทาน อาจใช้สาร
ปรุงแต่งรสแตกต่างไป(เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเบื่ออาหาร)
- สารปรุงแต่งรสเปรีย้ ว ได้แก่ น้าส้มสายชู น้ามะนาว น้ามะขามเปียก
มะขามสด ใบมะขามอ่อนและดอกมะขาม ลูกและใบมะดัน มะม่วงดิบ มะปราง

ดิบ ใบชะมวง เช่น อาจใช้ใบมะขามเปียกทาแกงส้ม ใช้ใบมะขามอ่
อนและ
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ดอกมะขามทาต้มโคล้งปลาสด ใช้มะม่วงดิบหรือมะดันดิบ ปรุงอาหารจาพวกยา
ต่างๆ
- สารปรุงแต่งรสหวาน ได้แก น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายแดง น้าตาล
ปี๊บ น้าเชื่อม น้าผึ้ง น้าอ้อย
- สารปรุงแต่งรสเผ็ด ได้แก่ พริกสด พริกป่น พริกแห้งทอด พริกเผา
พริกไทย มัสตาร์ด พริกแห้งเผาโขลกกับหอมเผา และกระเทียมเผา ใช้แทน
น้าพริกเผาปรุงรสต้มยา ยาต่างๆได้ดี
- สารปรุงแต่งรสขม อาหารรสขมช่วยกระตุ้นให้มีความอยากอาหารมาก
ขึ้น ทาให้รับประทานอาหารได้รสอร่อยขึ้น ถ้าผู้ป่วยชอบรสขมก็ใช้ผักที่มีรสขม
เช่น สะเดา มะระ ใบยอ ลูกมะแว้ง มาประกอบอาหาร เช่น รับประทานสะเดา
ลวกกับน้าปลาหวานและปลาดุกฟู เตรียมน้าปลาหวานชนิดทาพิเศษไม่ใส่
น้าปลา แต่ใช้น้ามะขามเปียกผสมกับน้าตาลปี๊บเคี่ยวแล้วโรยหอมเจียว
กระเทียมเจียว และพริกขี้หนูแห้งทอด สุดท้ายเติมน้าปลาเท่าที่แพทย์อนุญาต
มะระผัดกับไข่ หรือยัดไส้หมูสับคลุกพริกไทย กระเทียม รากผักชี แกงอ่อมใส่
มะระหรือใบยอ อาจช่วยให้แกงที่อ่อนเค็มนั้นชวนรับประทานขึ้นบ้าง
อาจใช้กะทิปริมาณไม่มากในการปรุงอาหารเป็นครั้งคราว เพื่อช่วยให้อาหารมี
รสชาติชวนรับประทานขึ้น เช่น ปรุงเป็นข้าวมัน แกงต้มยากะทิ แต่ไม่ควรใช้
กะทิปรุงอาหารบ่อย เพราะน้ากะทิมีกรดไขมันอิ่มตัวมากพอควร ควรหลีกเลี่ยง
ในผู้ที่มีการจากัดการบริโภคไขมัน
3. กลิ่น ปรุงแต่งกลิ่นอาหารให้ดีเพื่อชดเชยกับการที่อาหารมีรสอ่อนเค็ม
อาจแต่งกลิ่นด้วยสมุนไพร และเครื่องเทศหลายชนิดเพื่อให้ถูกใจ สารแต่งกลิ่นที่
เป็นสมุนไพร เช่น หอม กระเทียม กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบ
โหระพา ใบแมงลัก ใบสะระแหน่ รากผักชี รากแต่งกลิ่นที่เป็นเครื่องเทศ เช่น

พริกไทย ลูกผักชี ยี่หร่า อบเชย ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ล้วนมีล้วนมีโซเดียมน้อย
ปรุงสามารถใช้ได้ตามต้องการ เช่น แต่งกลิน่ ลาบ กลิ่นหมูย่างหรือไก่ย่าง
4. ลักษณะเนื้อสัมผัส เช่น ความกรอบ ความเหนียว หรือความยืดหยุ่น
เป็นต้น เนื้อสัมผัสอาจสร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยได้มาก เช่น ใช้แป้งทอดที่มี
ลักษณะกรอบร่วนชุบปลา ไก่ หรือกุ้งทอด แล้วราดน้าเปรี้ยวหวานแม้มีรสอ่อน
เค็ม แต่อาจช่วยให้ผู้บริโภครับประทานได้มากขึ้นกว่าปลาทอดกรอบธรรมดา
เพราะลักษณะที่กรอบร่วน และมีรสเปรี้ยวหวานจะช่วยชดเชยการขาดรสเค็มได้
บ้าง
แกะเนื้อปลาดุกหรือปลาชนิดอื่นมายีให้ฟู แล้วนาไปทอด จะมีลักษณะกรอบ
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ร่วนน่ารับประทาน
ทาอาหารที่มีลักษณะเหนียวหยุ่นๆ เช่น ลูกชิ้นปลา ทอดมันปลา ทาเอง
โดยไม่ใส่เกลือ แต่แต่งกลิ่นรสด้วยพริกไทย กระเทียม รากผักชี โขลกให้เหนียว
ก็อาจช่วยให้ชวนรับประทานขึ้น
วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ที่ลวกสุกแล้วมีลักษณะยืดหยุ่นชวน
รับประทาน อาจนามาผัดแบบผัดไทย หรือนามายา ใช้รับประทานแทนข้าวและ
กับข้าวได้
อาจนาผักบางชนิดทีผ่ ู้บริโภคชอบ เช่น เห็ดสด ข้าวโพดอ่อน มาประกอบ
อาหารบ้าง ใส่ในผัด แกง ยา หรือชุบแป้งทอดก็ได้
ความรู้เพิ่มเติม
1. อาหารที่ใช้ความร้อนแห้งในการหุงต้ม เช่น ปิ้ง ย่าง เผา อบ
รวมทั้งทอด ทาให้น้าในอาหารระเหยออกไปมาก รสของอาหารจะเข้มข้นขึ้น
ชวนกินกว่าการหุงต้มโดยใช้น้า เช่น ต้ม ตุน๋
2. อาหารที่ไม่เติมน้า เช่น ก๋วยเตี๋ยวแห้ง ก๋วยเตี๋ยวผัด เพื่อปรุงรสด้วย
เกลือปริมาณจากัดตามที่แพทย์กาหนด จะมีรสชาติเข้มข้นกว่าก๋วยเตี๋ยวน้า
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