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่าเร

ื่องเ
ลือด ตอนที่ 20

นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา   

รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ  

(ไม่ว่าจะเป็นเผ็ดร้อนแบบพริก หรือเผ็ดฉุนแบบมัสตาร์ดก็ตาม) ไม่ได้มีต่อมรับรส
เฉพาะ แต่เรารับรู้ได้จากความแสบจากการที่เนื้อเยื่อถูกระคายเคืองโดยตรง 
  
  ทีนี้ การที่ร่างกายของเราต้องมีต่อมรับรู้รสเฉพาะมารับรู้รสชาติพวกนี้ ก็
เน่ืองจากว่ามันเป็นของท่ีมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของเรา อย่างเช่น รสหวาน
ในธรรมชาติจะสื่อถึงสารอาหารที่ให้พลังงานโดยตรง (คือพวกนำ้าตาล) รสเค็มจะ
เป็นพวกเกลือแร่ท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต รสอูมามิเป็นสารพวกโปรตีนซ่ึงมีความ
จำาเป็นต่อร่างกาย เป็นต้น 
  
  สำาหรับรสเปร้ียวและรสขม มีความสำาคัญอย่างหน่ึงคือช่วยให้เรารับรู้สภาพ
ความเป็นกรดเป็นด่างของของที่กำาลังผ่านเข้าปากของเรา เรื่องนี้มีคนบอกว่ามี
ความสำาคัญเนื่องจากร่างกายจำาเป็นต้องรักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่
ในระดับที่คงที่ตลอดเวลา แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน
เหมือนกัน เพราะในสภาพปกติมันมีกลไกที่คอยปรับชดเชยระดับความเป็นกรด
เป็นด่างให้ค่อนข้างคงที่ได้อยู่แล้ว (เดี๋ยวจะขยายความให้ฟังครับ) ส่วนในสภาพ
ไม่ปกติอย่างเวลาต้ังใจซดนำา้กรดเข้าไป ถึงมีต่อมรับรสก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่
แต่เอาเป็นว่าเพื่อให้เรื่องของเราไปต่อได้ เราก็เชื่อเขาไปก่อนก็แล้วกันนะครับ
(ความจริงแล้วความสามารถในการรับรสเปร้ียวและขมยังมีความสำาคัญอ่ืนๆ อีก ซ่ึง
จริงๆ แล้วผมคิดว่าน่าจะสำาคัญกว่าเรื่องความเป็นกรดเป็นด่าง แต่เนื่องจากว่าไม่
เกี่ยวกับเรื่องของเรา ขออนุญาตผ่านนะครับ) 
  
  ทีนี้ ที่เราเรียกกันว่ากรดหรือด่างนี้ ที่จริงแล้วมันเป็นสองด้านที่ตรงข้ามกัน
ของคุณลักษณะอย่างเดียวกันครับ คือในทางเคมี เราบอกว่าของที่เป็นกรดก็คือ
ของที่มีแนวโน้มจะปล่อยโปรตอนให้กับสารอื่น (ถ้าใครเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
มาก็อาจจะจำาได้ว่าโปรตอนคืออนุภาคขนาดเล็กที่มีประจุบวก ปกติแล้วมันจะอยู่
ภายในอะตอม ไม่ค่อยออกมาเพ่นพ่านข้างนอก) ในขณะที่ของที่เป็นด่างจะมีแนว
โน้มท่ีจะรับเอาโปรตอนมาจากสารอ่ืน ด้วยคุณสมบัติแบบน้ี เวลาของพวกน้ีละลาย
อยู่ในนำ้า มันก็จะไปทำาให้โมเลกุลของนำ้าวุ่นวายไปด้วย 
  
  คือปกติแล้ว โมเลกุลของนำ้าซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนสองอะตอมเกาะอยู่
กับออกซิเจนหนึ่งอะตอม (แบบที่เราเขียนเป็นสูตรเคมีว่า H2O ไง) มันจะมีบาง
ส่วนที่แตกตัวเป็นโปรตอน (เรานิยมเขียนว่า H+ เพราะมันคือส่วนนิวเคลียสของ

  เวลาพูดถึงเร่ืองกรดกับด่าง เราก็อาจจะ
นึกถึงของที่มีรสเปรี้ยว หรือรสขมใช่ไหมครับ
อันนี้จริงๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือน
กันที่ร่างกายของเรามีความจำาเป็นจะต้องรู้ว่า
สารไหนมีคุณสมบัติเป็นกรด สารไหนมีคุณ
สมบัติเป็นด่าง ถึงขนาดที่ต้องพัฒนาประสาท
สัมผัสขึ้นมารับรู้มัน 
  
  ถึงตรงน้ีขอออกนอกเร่ืองสักนิด ในการ
ท่ีเราจะรับรู้รสชาติไหนได้ ก็จำาเป็นต้องมีตัวรับ
สัญญาณเฉพาะมารับรู้รสนั้นๆ นะครับ ( ภาษา
ไทยเราเรียกว่า “ต่อมรับรส” ) ซึ่งในมนุษย์เรา
สามารถรับรู้รสชาติได้  5  อย่าง คือ เปร้ียว หวาน 
เค็ม ขม และ “ อูมามิ ” (อา ดูเหมือนจะมีคน
ทำาหน้างง “ อูมามิ ” เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า
“ อร่อย ”) เนื่องจากมันคือความอร่อยเต็มปาก
เต็มคำาอย่างที่เรามักจะพบในของที่มีกรด
กลูตามิกอยู่ในปริมาณสูง (กรดกลูตามิกเป็น
กรดอะมิโนตัวหนึ่ง ในอาหารจะได้มาจากการ
ย่อยสลายโปรตีน) อย่างเช่น ในนำ้าต้มกระดูก
นำา้ปลา ปลาร้า มะเขือเทศ สาหร่าย หรือบะหม่ี
กึ่งสำาเร็จรูป (เชิญใส่ยี่ห้อกันเอาเองตามชอบ) 
เป็นต้น จริงๆ แล้ว อันสุดท้ายนี่ไม่ได้มีกรดกลู
ตามิกด้วยตัวมันเอง แต่เกิดจากการเติมผงชูรส
เข้าไปในกระบวนการผลิตน่ะครับ (ไม่เคยรู้มา
ก่อนใช่ไหมล่ะ) ทีนี้ ถ้าใครว่างจัดสักหน่อย ไป
อ่านข้างซองผงอายิโนะโมะโต๊ะ ก็จะเห็นว่าส่วน
ประกอบของมันคือสารท่ีเรียกว่า “โมโนโซเดียม
กลูตาเมต” ซึ่งก็คือเกลือที่เกิดจากโซเดียมไป
จับกับกรดกลูตามิกนั่นเองครับ) แต่ตำาราใหม่ๆ 
บอกว่าจริงๆ แล้วอาจจะมีรสที่ 6 คือ รสมัน 
(มาจากกรดไขมัน) อีกด้วย แต่สำาหรับรสเผ็ด 

 สวัสดีครับ  พบกันในบทความชุด

เล่าเรื่องเลือดเป็นตอนที่ 20 แล้วนะ

ครับ ฉบับน้ีขอเล่าเร่ืองความเป็นกรด

เป็นด่างของเลือดบ้างนะครับ  
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อะตอมของไฮโดรเจนที่หลุดออกมาโดย
ทิ้งอิเล็กตรอนเอาไว้กับส่วนที่เหลือ ความ
จริงแล้ว โปรตอนที่หลุดออกมานี้จะไปจับ
กบัโมเลกลุของน้ำาที่ไมไ่ดแ้ตกตวั เกดิเปน็
ไอออนท่ีเรียกว่าไฮโดรเนียม แต่เพ่ือความ
สะดวก ขอพูดถึงว่าเป็นโปรตอนก็แล้วกัน
นะครับ) กับไอออนชื่อไฮดรอกไซด์ (OH- 

ซ่ึงก็คือออกซิเจนกับไฮโดรเจนตัวที่เหลือ 
และอิเล็กตรอนที่ถูกไฮโดรเจนตัวที่หลุด
ออกไปทิ้งเอาไว้) อยู่ตลอดเวลา และโปร
ตอนกับไฮดรอกไซด์ท่ีเกิดข้ึนน้ี ก็สามารถ
จะกลับมารวมกันเป็นนำ้าใหม่ได้ ในนำ้า
บริสุทธิ์ การแตกตัวและกลับมารวมกัน
ใหม่นี้ จะอยู่ในสภาพสมดุลเมื่อมีโปรตอน
อยู่ประมาณ 0.0000001 หน่วยความเข้ม
ข้น  (เร่ืองหน่วยน้ีซับซ้อนเล็กน้อย เอาเป็น
ว่าไม่ต้องสนใจก็แล้วกันนะครับ) หรือถ้า
เขียนในรูปเลขยกกำาลังก็จะเท่ากับ 10-7 
หน่วย ถ้าดูแต่ตรงเลขช้ีกำาลัง (คือตัวท่ียก
อยู่ข้างบน) แล้วกลับเครื่องหมายก็จะได้
ค่าที่เรียกกันว่าค่าพีเอ็ช ( pH ) ซึ่งเท่ากับ
7 ในกรณีของนำ้า ค่าพีเอ็ชนี้ใช้วัดสภาวะ
ความเป็นกรดเป็นด่าง โดยถ้าเท่ากับ 7
เราจะบอกว่ามันอยู่กลางๆ ไม่ได้เป็นกรด
หรือด่าง (ความจริงแล้ว ถ้าใครช่างสังเกต
ก็จะเห็นว่านำ้าทำาตัวเป็นทั้งกรดและด่าง
ได้ในเวลาเดียวกัน (ถ้ายังงง! ลองย้อน
กลับไปอ่านตั้งแต่ตอนต้นย่อหน้าน้ีอีกที
นะครับ) มันก็เลยเป็นกลางครับ) แต่พอ
เราเติมกรดเข้าไป พวกกรดแตกตัวได้ดี
กว่าก็จะพยายามเอาโปรตอนไปไล่แจกให้
นำา้ ก็เลยทำาให้ปริมาณโปรตอนโดยรวมสูง
ขึ้น ซึ่งก็ทำาให้เลขชี้กำาลังของมันเป็นลบ
น้อยลง ค่าพีเอ็ชก็เลยลดลง (เราจึงพูด
ว่ากรดมีค่าพีเอ็ชตตำ่ากว่า 7 และค่าพีเอ็ช
ยิ่งตำ่ามากก็ยิ่งเป็นกรดที่แก่มาก) ในทาง
ตรงข้าม ถ้าเราเติมด่างเข้าไป มันก็จะ
ไปดึงเอาโปรตอนมา ทำาให้ความเข้มข้น
ของโปรตอนลดลง หรือก็คือเลขชี้กำาลัง
เป็นลบมากขึ้น ค่าพีเอ็ชก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

  สำาหรับในเลือดของเรา ค่าพีเอ็ช
จะอยู่ที่ประมาณ 7.4 ซึ่งจะเห็นว่ามันเป็น
ด่างอยู่หน่อยๆ ถ้ามันขึ้นไปสูงกว่า 7.45
เราจะเรียกว่าเกิดภาวะเลือดเป็นด่าง แต่
ถ้ามันตำ่ากว่า 7.35 เราจะเรียกว่าเกิดภาวะ
เลือดเป็นกรด ถ้าใครช่างสังเกต (อีกแล้ว)
ก็จะเห็นว่าเราสามารถเกิดภาวะเลือดเป็น
กรดได้ท้ังๆ ท่ีในทางเคมีมันยังเป็นด่างอยู่ 
(คือช่วงค่าพีเอ็ช 7 จนถึง 7.35) ซึ่งอันนี้
ก็เน่ืองจากว่าเราอ้างอิงจากพีเอ็ชปกติของ
เลือด ไม่ใช่คุณสมบัติทางเคมีจริงๆ 
  
  อันที่จริง ค่าพีเอ็ชของเลือดไม่ได้
เป็น 7.4 เท่ากันทั้งหมด แต่มีความแตก
ต่างกันระหว่างเลือดในหลอดเลือดแดง 
กับเลือดในหลอดเลือดดำา คือพีเอ็ชของ
เลือดแดงจะเป็นประมาณ 7.45 ในขณะที่
พีเอ็ชของเลือดดำาจะอยุ่ที่ประมาณ 7.35
หรือก็คือเลือดดำาจะเป็นกรดมากกว่า
เลือดแดงเล็กน้อย ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่อง
จากว่าหน้าที่อย่างหน่ึงของเลือดก็คือการ
ลำาเลียงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
ของเสียออกมาจากเซลล์ต่างๆ เลือดใน
หลอดเลือดดำา ซึ่งไหลผ่านอวัยวะต่างๆ 
มาแล้ว จึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
อยู่ในปริมาณที่สูงกว่าเลือดแดง ก๊าซคาร์
บอนไดออกไซด์นี้ เมื่อรวมกันกับนำ้าจะ
กลายเป็นกรดคาร์บอนิก (ซึ่งอันนี้เป็น
ปฏิกิริยาแบบเดียวกันกับในนำ้าอัดลม ซึ่ง
ถูกอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วย
ความดันสูง มันจึงมีคุณสมบัติเป็นกรดด้วย
ความจริงสมัยเรียนชั้นมัธยม คุณครูเคย
บอกว่าที่นำ้าฝนมีรสหวานอร่อยก็เพราะ
มันเป็นกรดนิดๆ จากคาร์บอนไดออกไซด์
เหมือนกันนี่แหละ แต่สมัยนี้ ยิ่งถ้าเป็น
ในเขตเมืองด้วย คงได้กรดอื่นๆ (เป็นผล
พวงจากกระบวนการเผาไหม้นำ้ามันและ
อื่นๆ) แถมมาด้วย เพิ่มความซาบซ่ายิ่ง
ขึ้นไปอีก) และเมื่อเลือดไหลไปถึงปอด 
ความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง
จะทำาให้ปฏิกิริยากลับทางกัน ปล่อยเอา
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ ในสภาวะ
ปกติคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจออกไป
จะสมดุลกับคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีร่างกาย
ผลิตขึ้นมา ทำาให้ค่าพีเอ็ชของเลือดคงที่
อยู่ได้ แต่ในสภาวะที่การกำาจัดคาร์บอน
ไดออกไซด์ออกไปไม่สมดุลกับคาร์บอน
ไดออกไซด์ที่สร้างขึ้นมา อย่างเช่นใน

ระหว่างที่ออกกำาลังกายอย่างหนักก็จะทำา
ให้ค่าพีเอ็ชของเลือดเปลี่ยนแปลงไปได้

  นอกจากกรดคาร์บอนิกที่เกิดจาก
คาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ในร่างกายก็ยัง
มีกรดอย่างอื่นๆ ที่เกิดจากกระบวนการ
ย่อยและเผาผลาญอาหารอีกด้วย โดยทั่ว
ไปแล้วในกระบวนการย่อยอาหารโดย
เฉพาะพวกโปรตีนจะได้กรดออกมาด้วย 
ส่วนพวกผักผลไม้จะมีสารที่มีฤทธิ์เป็น
ด่างซึ่งช่วยลดผลกระทบจากกรดที่ได้
จากการย่อยตัวมันได้บ้าง แต่ถึงอย่างไร 
โดยรวมแล้วก็ยังได้เป็นกรดออกมาอยู่ดี 
ซ่ึงกรด เหล่าน้ีร่างกายต้องหาวิธีกำาจัดออก
ไป (ขยักไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อ) 

  ถ้าค่าพีเอ็ชของเลือดตำ่ากว่า 6.8 
หรือสูงกว่า 8 เราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสภาพความเป็นกรด
เป็นด่างของเลือด (และของร่างกาย) มีผล
กระทบต่อการทำางานของเซลล์ต่างๆ มาก 
เราจึงต้องมีวิธีที่จะควบคุมสภาพความ
เป็นกรดเป็นด่างของเลือดให้ค่อนข้างคง
ที่อยู่ตลอดเวลา 

  ด่านแรกในการควบคุมความเป็น
กรดเป็นด่างของเลือดเป็นของที่เรียกว่า 
“บัฟเฟอร์” (buffer) ซึ่งเวลาได้ยินคำานี้เรา
อาจจะนึกถึงพวกวัสดุกันกระแทก หรือ
พวกอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงปะทะ ซึ่งก็ถูก
ต้องครับ ศัพท์เดิมมันมาจากคำากิริยา bufe
ในภาษาฝรั่งเศสสมัยเก่า หมายถึง การ
ต่อย หรือ ตี ทำานองน้ัน สำาหรับความหมาย
ที่ใช้ในทางเคมีจะหมายถึงสารละลายที่
ประกอบด้วยสารสองชนิดซึ่งสามารถลด
การเปล่ียนแปลงค่าพีเอ็ชเม่ือเติมกรดหรือ
ด่างลงไปได้ ที่มันทำาอย่างนั้นได้ก็เนื่อง
จากสารชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ
จะให้โปรตอนได้เมื่อสภาพความเป็นกรด
ลดลง ส่วนอีกตัวหน่ึงมีคุณสมบัติท่ีสามารถ
จะรับโปรตอนท่ีเพ่ิมมาได้ เม่ือสภาพความ
เป็นกรดเพิ่มมากขึ้น เมื่อมันมาอยู่ด้วย
กันจึงทำาให้สภาพโดยรวมมีความเปลี่ยน
แปลงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพความเป็น
กรดเป็นด่างได้มาก 
  
  ในร่างกายของเรามีบัฟเฟอร์อยู่
หลายแบบ ซึ่งทำาหน้าที่ต่างๆ กันไป แต่
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โดยรวมแล้วมันช่วยให้ระดับความเป็นกรด
เป็นด่างในร่างกายของเราคงที่อยู่ได้ดีที
เดียว ว่ากันว่าถ้าไม่มีบัฟเฟอร์ช่วย เลือด
ดำาของเราหลังจากได้รับคาร์บอนไดออก
ไซด์มาจากเนื้อเยื่อแล้ว กว่าจะไปถึงปอด
ได้จะมีสภาพความเป็นกรดสูงเกินไปจน
เราอยู่ไม่ได้ครับ 
  
 ด่ านที่ สอง ในการควบคุมสภาพ
ความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายก็คือการ
หายใจครับ อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ว่า
ความสมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีเน้ือเย่ือผลิตข้ึนมากับท่ีกำาจัดออกไปได้
ทางการหายใจ สามารถส่งผลกระทบต่อ
ระดับความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดได้ ซ่ึง
ความจริงแล้ว ร่างกายของเราก็เอาคุณ
สมบัติเรื่องนี้มาใช้ช่วยให้สามารถปรับ
ระดับความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดได้
อย่างรวดเร็วครับ 

  คุณๆ  เคยรู้สึกต่ืนเต้นหรือตกใจจน
กระทั่งรู้สึกหัวโหวงๆ  มือไม้ชาบ้างไหม
ครับ อันนั้นเป็นผลมาจากการที่ร่างกาย
พยายามหายใจให้เร็วขึ้นเพื่อให้ได้ออกซิ
เจนมาให้กล้ามเน้ือมากข้ึน (ก็สมัยโบราณ
เวลาที่เราตื่นเต้นหรือตกใจ มักจะเป็น
เวลาที่จะต้องออกแรง เช่น วิ่งหนี ช้าง 
หมี เสือ แรด กระซู่ กูปรี เจ้าหนี้ ฯลฯ 
ไงล่ะ) ซึ่งการทำาแบบนี้ก็จะมีผลข้างเคียง
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจะถูก
ระบายออกทางลมหายใจมากกว่าปกติ ซ่ึง
ก็ทำาให้ปริมาณกรดคาร์บอนิกในเลือดลด
ลงอย่างรวดเร็ว  เกิดเป็นสภาพท่ีเลือดเป็น
ด่างขึ้นมา ซึ่งมันจะไปมีผลกระทบต่อการ
แลกเปล่ียน ไอออน ในเซลล์ ทำาให้เกิดอาการ
แบบนี้ขึ้นมาได้ พอหายตื่นเต้น หรือหาย
ตกใจ หรือเจ้าหน้ีกลับไปแล้ว เราก็จะหาย
ใจช้าลง (นอกจากจะร่างกายจะรู้ว่าไม่ต้อง
การออกซิเจนเพิ่มอีกต่อไปแล้ว การที่
เลือดเป็นด่างยังไปลดแรงกระตุ้นที่ทำาให้
หายใจลงด้วยครับ) ทำาให้ร่างกายกลับมา
สะสมคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในเลือดได้
อีกครั้ง ระดับความเป็นกรดเป็นด่างใน
เลือดกลับสู่สภาวะปกติ อาการพวกนี้ก็
จะหายไป 

  พูดถึงเรื่องนี้ เดี๋ยวขอเล่าอันนี้อีก
นิดหนึ่ง คนที่เป็นโรคตื่นตระหนก (panic)

บางทีก็จะมีอาการตกใจกลัวอย่างรุนแรง
ขึ้นมาเฉยๆ ทำาให้หายใจเร็วมาก (ด้วย
เหตุผลเดียวกันกับย่อหน้าที่แล้ว) และก็
จะมีอาการจากสภาวะที่เลือดเป็นด่างขึ้น
มา การรักษาอย่างหนึ่งก็คือให้หายใจใน
ถุงกระดาษ เพราะมันจะช่วยให้หายใจเอา
คาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปใหม่ ช่วย
ให้คงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างตาม
ปกติของเลือดไว้ได้ อันนี้เป็นวิธีการรักษา
จริงๆ ไม่ได้ตั้งใจจะกลั่นแกล้งแต่อย่างใด
นะครับ กรุณาอย่ามองแพทย์ผู้รักษาด้วย
สายตาแปลกๆ (ถึงมันจะดูแปลกจริงๆ ก็
เถอะ) แต่ถ้าเป็นในโรงพยาบาลบางทีเรา
จะใช้หน้ากากออกซิเจนที่ปิดเอาไว้เฉยๆ
(มันดูดีกว่าถุงหน่อยมั้ง มีสายรัดให้ด้วย)
ก็จะช่วยลดสายตาแปลกๆ  ไปได้ระดับหน่ึง
 แต่คนช่างสังเกตก็อาจจะเห็นว่าหน้ากาก
นี้บางทีก็ไม่ได้ต่ออยู่กับออกซิเจน อันนี้
ก็เป็นความตั้งใจอีกเหมือนกันครับ ไม่ได้
ลืมแต่อย่างใด แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจอย่างไร
ก็กระซิบถามกันได้ครับ 

  อย่างไรก็ตาม ทั้งระบบบัฟเฟอร์
และการหายใจจะช่วยควบคุมความเป็น
กรดเป็นด่างในร่างกายได้ระดับหน่ึงเท่าน้ัน
ปัญหาท่ีสำาคัญคือมันจะไม่สามารถกำาจัด
กรดที่เกิดจากการย่อยสลายหรือการเผา
ผลาญอาหารออกไปได้ ถ้าปล่อยทิ้งเอา
ไว้ กรดพวกนี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนในที่สุดทั้งบัฟเฟอร์และการหายใจจะ
ไม่สามารถควบคุมระดับความเป็นกรดไว้
ได้อีกต่อไป ร่างกายจึงจำาเป็นต้องมีวิธีจัด
การกับของพวกนี้  ซึ่งพระเอกของเราใน
ด่านสุดท้ายของการควบคุมสภาพความ
เป็นกรดเป็นด่างของร่างกายก็  คือ ไต ครับ

  ไตของเรามีความสามารถในการ
ขับกรดและเลือกเก็บ หรือขับด่างได้ตาม
ความจำาเป็น แต่มันจะต้องใช้เวลาที่นาน
กว่าเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ จึงต้องอาศัย
อีกสองระบบช่วยในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันด้วย 

  ในคนที่ไตมีปัญหา จะมีโอกาสเกิด
ภาวะเลือดเป็นกรดได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากไต
ไม่สามารถขับกรดออกไปได้อย่างเพียงพอ
แถมยังเก็บด่างไว้ไม่ค่อยได้อีกด้วย 

  ชาวชมรมธาลัสซีเมียท่ีมีปัญหา
ไตวายเรื้อรังร่วมด้วย (อันนี้ไม่ได้เป็นจาก
ธาลัสซีเมียโดยตรง แต่อาจเกิดตามหลัง
เวลาเป็นเบาหวาน  มานานๆ   ซ่ึงชาวชมรม
พวกเรา จะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่า
คนทั่วๆ ไป เนื่องจากปัญหาเรื่องเหล็กไป
สะสมท่ีตับอ่อน หรืออาจจะเป็นจากอย่าง
อื่น ที่ไม่เกี่ยวกับธาลัสซีเมียเลยก็ได้ครับ)
อาจจะสังเกตได้ยาในกลุ่มเดียวกัน กับพวก
โซดามินท์ มารับประทานเพ่ือช่วยเพ่ิมระดับ
ความเป็นด่างในเลือด ซ่ึงก็จะช่วยลดปัญหา
เรื่องเลือดเป็นกรดลงไปได้ครับ นอกจาก
น้ีก็ควรระวังเร่ืองอาหารท่ีมีโปรตีนสูงด้วย
ครับเพราะนอกจากจะทำาให้มีของเสียพวก
แอมโมเนียคั่งอยู่ในกระแสเลือดแล้ว ยัง
เพิ่มปริมาณกรดในเลือดขึ้นด้วย (และถ้า
เป็นเนื้อแดงก็จะยังได้เหล็กมาเป็นของ
แถมอีกด้วย) ควรเน้นพวกผักผลไม้แทน
ครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกดูชนิดที่ไม่ได้มี
โปตัสเซียมสูงด้วยครับ เพราะในสภาพท่ีไต
ขับอะไรออกไม่ค่อยได้ ถ้าได้รับโปตัสเซียม
มากเกินไป จะเกิดอันตรายได้ง่ายครับ 

  เล่ามายาวพอสมควรแล้ว ขอจบ
เท่านี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ 
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