ผักผลไม้..ที่ควรระวังในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณทราบหรือไม่วา่ ผัก ผลไม้ทร่ี บั ประทานกันทุกวัน ซึง่ คิดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย ทําให้
สุขภาพดีนนั ้ มีบางชนิดกลับมีอนั ตรายอย่างไม่น่าเชื่อ ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ก็เนื่องจากหลายสาเหตุไม่วา่ จะเป็ น
เพราะ ผัก ผลไม้เหล่านัน้ มีสารพิษในตัวมันเอง ซึง่ ถ้ารับประทานในปริมาณน้อยอาจจะไม่ก่อให้เกิดพิษ
แต่หากรับประทานในปริมาณมากอาจจะเป็ นพิษได้ หรือบางชนิดถ้ารับประทานดิบๆ ก็จะเป็ นพิษ แต่ถา้
ทําให้สกุ หรือผ่านกระบวนการให้ความร้อนก่อน สารพิษก็จะสลายตัวได้ ผักผลไม้บางชนิดมีสารหรือแร่
ธาตุบางชนิดในปริมาณสูง อาจจะก่อเกิดโทษกับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังบางโรคได้ ซึง่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังควรพึง
ระวัง
บทความนี้ขอกล่าวถึงผักผลไม้ทค่ี วรระวังในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังและทีอ่ าจจะก่อเกิดอันตรายกับ
ผูบ้ ริโภคทัวไป
่ ถ้าหากรับประทานในปริมาณมาก หรือบริโภคผิดส่วน หรือไม่ได้ผา่ นกระบวนการปรุงให้
ดีก่อนการรับประทาน
1. ตัวอย่าง ผัก ผลไม้ที่ควรระวังในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
1.1 ผูป้ ่ วยโรคไต: ผูป้ ว่ ยโรคไตควรหลีกเลีย่ งการรับประทานผักผลไม้ทม่ี สี ารทีม่ กี รดอ็อกซาริก
(oxalic acid) ปริมาณสูง ซึง่ สามารถจับกับแคลเซีย่ มตกตะกอนเป็ นก้อนนิ่วทีไ่ ต ทําให้เกิด
acute oxalate nephropathy ผูป้ ว่ ยมักจะมาด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดเอว ปสั สาวะปริมาณ
ลดลง ผลการตรวจปสั สาวะอาจพบเม็ดเลือดแดงปนร่วมกับผลึกแคลเซีย่ มอ็อกซาเรท (calcium
oxalate crystals) ตัวอย่างทีพ่ บได้บ่อย คือ ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง หรือคนปกติทช่ี อบรับประทาน
(

นํ้าคัน้ มะเฟืองเปรีย้ ว 1-3) ในปริมาณมากและบ่อยๆ (มะเฟืองเปรีย้ วมีปริมาณกรดอ็อกซาริก
(

มากกว่ามะเฟืองหวานประมาณ 4 เท่า) หรือการรับประทานก้านโกฐนํ้าเต้าในปริมาณมาก 4)

ตัวอย่าง ผัก ผลไม้ ทีม่ กี รดอ็อกซาลิก สูง มากกว่า 300 mg/100 g(5) ได้แก่
ชื่อ
มันสําปะหลัง
โกฐนํ้าเต้า
ผักโขม
ผักแพว
ปวยเล้ง
มะเฟืองเปรีย้ ว
ใบชะพลู
แครอท
หัวไชท้าว
ใบยอ
กระเทียม

ปริมาณ oxalic acid
mg/100g
1,260
1,235
1,090
956
820
820
690
500
480
387
360

นอกจากนี้ยงั พบผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานลูกเนียง (djenkol bean) ซึง่ มีช่อื ทางวิทยาศาสตร์
ว่า Archidendron jiringa Nielsen หรือชื่อพ้อง Pithecellobium lobatum Benth วงศ์ Fabaceae
(Leguminosae-Mimosoideae) เป็ นผักทีน่ ิยมรับประทานกันทางภาคใต้ เป็ นผักสด ร่วมกับ
อาหารรสเผ็ด เช่น แกงเหลือง แกงไตปลาพบว่าผูป้ ว่ ยจะมีอาการ ปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียน
ปวดเอว ปสั สาวะลําบาก ปสั สาวะเป็ นเลือด และ ความดันโลหิตสูง เนื่องจากในลูกเนียงมีสาร
djenkolic acid ซึง่ สามารถตกตะกอนเป็ นผลึกได้ในกรณีทม่ี คี วามเข้มข้นสูงและในภาวะเป็ น
กรด ทําให้เกิดเป็ นนิ่วอุดตันของทางเดินปสั สาวะได้ อาการพิษจากลูกเนียงมักสัมพันธ์กบั การ
กินลูกเนียงดิบร่วมกับการดื่มนํ้าน้อย ปริมาณทีท่ าํ ให้เกิดพิษนัน้ มีรายงานตัง้ แต่ 1-20 เมล็ด6-13
ฉะนัน้ ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังควรหลีกเลีย่ งการรับประทานลูกเนียงดิบ แต่อย่างไรก็ตามคนปกติ
ส่วนใหญ่ทร่ี บั ประทานลูกเนียงมักไม่เกิดพิษ
แต่จะเกิดพิษในบางคนซึง่ จะมีความรุนแรง
แตกต่างกันไป
ผลไม้ทม่ี ปี ริมาณ
นอกจากนี้ผปู้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังควรหลีกเลีย่ งการบริโภคผัก
โพแทสเซียม (potassium) สูง ทําให้เกิดภาวะโพแทสเซียมเกิน (hyperkalemia) ไตต้องทํางาน

หนักในการขับแร่ธาตุ มีตวั อย่างผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังบริโภค นํ้าลูกยอ (Noni juice) ทําให้เกิด
ภาวะโพแทสเซียมเกิน

ทัง้ นี้เพราะว่านํ้าลูกยอมีปริมาณโพแทสเซียมประมาณ

2,195.7

มิลลิกรัม(14) รวมถึงผลไม้บางชนิดควรหลีกเลีย่ ง ได้แก่ ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนชะนี กล้วยหอม
และส้มสายนํ้าผึง้ ซึง่ มีคา่ โพแทสเซียมสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับส้มชนิดอืน่ ๆ ในปริมาณทีเ่ ท่ากัน
(15-16)

ส่วนผักทีม่ โี พแทสเซียมสูง ได้แก่ ผักโขม และหน่อไม้

ชนิ ดผลไม้

ปริ มาณโพแทสเซียม
(มิ ลลิ กรัม)
ทุเรียนก้านยาว
680
ทุเรียนชะนี
406
กล้วยหอม
347
กล้วยไข่
310
ทุเรียน
292
หมอนทอง
แก้วมังกร
271
กีวี
236
ส้มสายนํ้าผึง้
229
ลําไย
224
น้อยหน่า
214
ฝรัง่
210
ขนุน
207
กล้วยนํ้าว้า
204
ผักโขม
846
หน่อไม้
533
ขีเ้ หล็ก
521
ชะอม
438
เห็ดโคน
433

ชนิ ดผลไม้
ใบกระเพรา
กระถิน
แครอท
ผักแพว
ผักคะน้า
เห็ดฟาง
ฟกั ทอง
บร็อคโคลี่
กะหลํ่าดอก
ผักกาดขาว
ผักบุง้ จีน
กะหลํ่าปลี
กุยช่ายดอก
ผักกระเฉด
ผักกวางตุง้
ถัวฝ
่ กั ยาว
มะรุม

ปริ มาณโพแทสเซียม
(มิ ลลิ กรัม)
398
383
367
359
345
317
310
295
285
284
263
251
229
228
227
224
203

1.2 ผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย

(thalassemia):

เป็ นโรคเลือดจางทีม่ สี าเหตุมาจากความผิดปกติทาง

พันธุกรรมทําให้มกี ารสร้างโปรตีนทีเ่ ป็ นส่วนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดผิดปกติ จึงทําให้เม็ด
เลือดแดงมีอายุสนั ้ กว่าปกติ แตกง่าย ถูกทําลายง่าย ทําให้มปี ริมาณธาตุเหล็กสูง แต่ไม่
สามารถนํามาสร้างเม็ดเลือดแดงเองได้ ฉะนัน้ ผูป้ ว่ ยโรคนี้ ควรหลีกเลีย่ งการรับประทานอาหาร
ทีม่ ธี าตุเหล็กสูง เช่น ตับสัตว์ เลือดสัตว์ เครือ่ งในและผักผลไม้ทม่ี ธี าตุเหล็กสูง เช่น ผักกูด
ถัวฝ
่ กั ยาว ผักแว่น เห็ดฟาง พริกหวาน ใบแมงลัก ใบกะเพรา ผักเม็ก ยอดมะกอก
(

ยอดกระถิน 17)
1.3 ผูป้ ่ วยโรคไทรอยด์: ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ควรระวังการบริโภคพืชวงศ์ Cruciferae ได้แก่ กะหลํ่าปลี ทู
นิป horseradish และเมล็ดพรรณผักกาดชนิดต่างๆ เช่นเมล็ดพรรณผักกาดสีดาํ ขาว และ
นํ้าตาล พืชเหล่านี้จะมีสารกลูโคซิโนเลท (เป็ นสาร goitrogen) สารนี้จะไปขัดขวางการจับ
ไอโอดีนของต่อมไทรอยด์ เพือ่ สร้างเป็ น ฮอร์โมนไทร๊อกซิน (thyroxin) ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ จะ
ทําให้เกิดเป็ นโรคคอหอยพอกแต่สารพิษเหล่านี้จะถูกทําลายได้โดยการต้ม จึงควรรับประทาน
(

กะหลํ่าปลีสกุ จะดีกว่ากะหลํ่าปลีดบิ 18)
1.4 ผูป้ ่ วยโรคกระเพาะและลําไส้:พริกเป็ นพืชทีน่ ิยมปลูกเป็ นทัง้ เครือ่ งเทศทีแ่ ละยาสมุนไพรพริก
มีสารทีเ่ รียกว่าแคปไซซิน (capsaicin) ซึง่ ทําให้เกิดความเผ็ดร้อนพบได้ในพริกแทบทุกชนิด
พบมากในส่วนรก
และเมล็ดสารดังกล่าวมีคุณสมบัตลิ ดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อหาก
รับประทานในปริมาณมาก จะมีผลทําให้กระเพาะอักเสบได้ และผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นมะเร็งกระเพาะ ถ้า
(

รับประทานพริกในปริมาณมากจะทําให้โรคมะเร็งเป็ นมากขึน้ ได้ 19)
2. ผัก ผลไม้ ที่อาจจะก่อเกิ ดอันตรายกับผูบ้ ริ โภคทัวไป
่ ถ้ารับประทานในปริมาณมาก หรือบริโภค
ผิดส่วน หรือไม่ได้ผา่ นกระบวนการปรุงให้ดกี ่อนรับประทาน ตัวอย่างของผัก ผลไม้ดงั กล่าวได้แก่
2.1 ผัก ผลไม้ ที่มีสารพิ ษกลุ่มไซยาโนจิ นิคกลัยโคไซด์ ซึง่ เป็ นสารทีป่ ระกอบด้วย cyanhydrins
(-hydroxy nitrile) จับกับนํ้าตาล 1-2 ตัว จะสลายตัวให้กรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic acid)
ซึง่ เป็ นสารพิษ จะเป็ นพิษต่อเซลล์ โดยยับยัง้ เอนไซม์ cytochrome oxidase มีความสําคัญต่อ
ระบบการหายใจ ขัดขวางการนําออกซิเจนไปส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทําให้คนไข้มอี าการ
หายใจแรง หายใจอย่างเร็ว ปวดศีรษะ มึนงง หมดสติ และอาจทําให้ถงึ ตายได้ ได้แก่ มัน
สําปะหลัง สะตอ ผักหนาม ผักเสีย้ น เมล็ดของพืชวงศ์ Rosaceaeได้แก่ แอปเปิ ล แอปิ คอท พีช
เชอรีม่ นั สําปะหลัง หากรับประทานดิบๆ จะเป็ นพิษถึงแก่ชวี ติ ทัง้ นี้เพราะมันสําปะหลังดิบมี
ระดับไซยาไนด์คอ่ นข้างสูง ถ้าได้รบั สารตัวนี้ปริมาณมากๆ จะทําให้เกิดอาการแน่นหน้าอก

นํ้าลายฟูมปากชักและเสียชีวติ ได้ วิธลี ดพิษดังกล่าวก็คอื การปอกเปลือกการทําให้สกุ ด้วย
ความร้อน ไม่วา่ จะเป็ นการปิ้ ง ย่าง ต้ม หรือแกงบวดก็ได้ ซึง่ วิธกี ารต่างๆทีก่ ล่าวมานี้สามารถ
ลดความเป็ นพิษลงได้มากจนถึงหมดไปทําให้เราสามารถบริโภคมันสําปะหลังได้โดยไม่เป็ น
พิษต่อร่างกายการบริโภคเมล็ดของเชอรี่ แอปเปิล พีชหรือแอปิคอท ไม่วา่ จะตัง้ ใจ หรือไม่ตงั ้ ใจ
ก็จะก่อเกิดพิษได้ เพราะการเคีย้ ว บด เมล็ด จะผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์โดยอัตโนมัติ หากแต่
พิษค่อนข้างน้อย อาจทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ สับสน วิตกกังวลและอาเจียน
ส่วนการบริโภคผักเสีย้ น หรือผักหนาม เป็ นผักจิม้ จะต้องดอง หรือลวกให้สกุ ก่อน มิฉะนัน้ ก็จะ
(

เกิดพิษเนื่องจากสารไซยาโนจินิคกลัยโคไซด์ 20)
2.2 ผัก ผลไม้ที่มีผลต่อจิ ตและประสาท
ดอกจันทน์ (หรือส่วนของรก ทีเ่ รียกว่า “mace”) และลูกจันทน์ (ส่วนเมล็ด) มีน้ํามันหอม
ระเหย ถ้าใช้ในปริมาณน้อยจะเป็ นเครือ่ งเทศ แต่ถา้ ใช้ปริมาณมากจะทําให้เกิดประสาทหลอน
(

ได้ 20)
กลอย เป็ นพืชอีกชนิดทีน่ ิยมนํามาบริโภคเป็ นอาหาร พบว่าถ้าเตรียมกลอยไม่ดกี ่อนบริโภต
จะเป็ นพิษ ทัง้ นี้เพราะหัวกลอยมีสารพิษกลุ่มแอลคาลอยด์ ชื่อ ไดออสซิน (dioscin) ซึง่ มีพษิ
คล้ายกับพิโครท็อกซิน (picrotoxin) มีฤทธิ ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางอาการพิษทีพ่ บได้คอื คัน
ปาก ลิน้ คอม่านตาขยาย และระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุน้ คลื่นไส้ อาเจียนมึนเมา
วิงเวียน ใจสัน่ ตาพร่า อึดอัด เป็ นลม และตัวเย็นนอกจากนัน้ บางรายมีอาการประสาทหลอน
คล้ายกับอาการของคนบ้าลําโพงและอาจมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อด้วย
แต่ยงั ไม่พบ
(

รายงานว่าทําให้เสียชีวติ 20-23)
2.3 ผัก ผลไม้ที่มีผลต่อกระเพาะและลําไส้ ทีพ่ บบ่อยเนื่องจากความไม่รู้ ตัวอย่างเช่น มันฝรัง่
เป็ นวัตถุดบิ สําหรับประกอบอาหารทีร่ บั ความนิยมไปทัวโลกแต่
่
คุณทราบหรือไม่ ว่ามันฝรังเป็
่ น
่
ดเขียวๆ และตาของมันฝรังมี
่ พษิ มีสารพิษ
พืชมีพษิ ส่วนลําต้นใบเปลือกมันฝรังและโดยเฉพาะจุ
กลุ่ม steroidal alkaloids ได้แก่ chaconine และ solanine สารกลุ่มนี้ถกู ดูดซึมได้น้อย นอกจาก
ผนังกระเพาะและลําไส้อกั เสบจึงจะถูกดูดซึมเข้าไปสูก่ ระแสเลือดได้ สารโซลานีนมีพษิ น้อยใน
ผูใ้ หญ่ ไม่ทาํ ให้ตาย โดยทัวไปจะระคายเคื
่
องต่อกระเพาะและลําไส้ ทําให้ปวดศีรษะและเซื่อง
(

ซึม อาเจียน ท้องเสีย 20)
2.4 ผัก ผลไม้ที่ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อบุ ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ซง่ึ เปลือกของมะม่วง
หิมพานต์ดบิ มีพษิ เนื่องจากมีสารพิษชื่อ urushiol มีพษิ ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยือ่ บุ ส่วนสับ
(

ประรด มีเอนไซม์ bromelin ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวได้เล็กน้อย 20)
จะเห็นได้วา่ พืชผักทีใ่ ช้เป็ นอาหาร บางครัง้ ถ้ารับประทานมากเกินไป หรือใช้ผดิ ส่วนของพืช
(part used) ก็จะทําให้เกิดพิษได้ ในบางคนอาจจะเกิดการแพ้อาหารได้ เนื่องจากแต่ละคนอาจจะไวต่อสาร

แพ้ได้ต่างกัน ฉะนัน้ การรับประทานผัก ผลไม้ จะต้องสังเกตว่ามีอาการแพ้หรือไม่ และไม่ควรรับประทาน
ผักทีก่ ล่าวมาในปริมาณทีม่ าก และควรระวังในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
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