งเลือด ตอ น ที่ 20
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นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รศ. นพ.ธันยชัย สุระ

 สวัสดีครับ พบกันในบทความชุด

เล่าเรื่องเลือดเป็นตอนที่ 20 แล้วนะ
ครับ ฉบับนีข้ อเล่าเรือ่ งความเป็นกรด
เป็นด่างของเลือดบ้างนะครับ 

		 เวลาพูดถึงเรือ่ งกรดกับด่าง เราก็อาจจะ
นึกถึงของที่มีรสเปรี้ยว หรือรสขมใช่ไหมครับ
อันนี้จริงๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือน
กันที่ร่างกายของเรามีความจำ�เป็นจะต้องรู้ว่า
สารไหนมีคุณสมบัติเป็นกรด สารไหนมีคุณ
สมบัตเิ ป็นด่าง ถึงขนาดที่ต้องพัฒนาประสาท
สัมผัสขึ้นมารับรู้มัน
		
		 ถึงตรงนีข้ อออกนอกเรือ่ งสักนิด ในการ
ทีเ่ ราจะรับรูร้ สชาติไหนได้ ก็จ�ำ เป็นต้องมีตวั รับ
สัญญาณเฉพาะมารับรู้รสนั้นๆ นะครับ ( ภาษา
ไทยเราเรียกว่า “ต่อมรับรส” ) ซึ่งในมนุษย์เรา
สามารถรับรูร้ สชาติได้ 5 อย่าง คือ เปรีย้ ว หวาน
เค็ม ขม และ “ อูมามิ ” (อา ดูเหมือนจะมีคน
ทำ�หน้างง “ อูมามิ ” เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า
“ อร่อย ”) เนื่องจากมันคือความอร่อยเต็มปาก
เต็ ม คำ � อย่ า งที่ เ รามั ก จะพบในของที่ มี กรด
กลูตามิกอยู่ในปริมาณสูง (กรดกลูตามิกเป็น
กรดอะมิโนตัวหนึ่ง ในอาหารจะได้มาจากการ
ย่อยสลายโปรตีน) อย่างเช่น ในนํ้าต้มกระดูก
นํา้ ปลา ปลาร้า มะเขือเทศ สาหร่าย หรือบะหมี่
กึ่งสำ�เร็จรูป (เชิญใส่ยี่ห้อกันเอาเองตามชอบ)
เป็นต้น จริงๆ แล้ว อันสุดท้ายนี่ไม่ได้มีกรดกลู
ตามิกด้วยตัวมันเอง แต่เกิดจากการเติมผงชูรส
เข้าไปในกระบวนการผลิตน่ะครับ (ไม่เคยรู้มา
ก่อนใช่ไหมล่ะ) ทีนี้ ถ้าใครว่างจัดสักหน่อย ไป
อ่านข้างซองผงอายิโนะโมะโต๊ะ ก็จะเห็นว่าส่วน
ประกอบของมันคือสารทีเ่ รียกว่า “โมโนโซเดียม
กลูตาเมต” ซึ่งก็คือเกลือที่เกิดจากโซเดียมไป
จับกับกรดกลูตามิกนั่นเองครับ) แต่ตำ�ราใหม่ๆ
บอกว่าจริงๆ แล้วอาจจะมีรสที่ 6 คือ รสมัน
(มาจากกรดไขมัน) อีกด้วย แต่สำ�หรับรสเผ็ด

(ไม่ว่าจะเป็นเผ็ดร้อนแบบพริก หรือเผ็ดฉุนแบบมัสตาร์ดก็ตาม) ไม่ได้มีต่อมรับรส
เฉพาะ แต่เรารับรู้ได้จากความแสบจากการที่เนื้อเยื่อถูกระคายเคืองโดยตรง
		
		 ทีนี้ การที่ร่างกายของเราต้องมีต่อมรับรู้รสเฉพาะมารับรู้รสชาติพวกนี้ ก็
เนือ่ งจากว่ามันเป็นของทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวติ ของเรา อย่างเช่น รสหวาน
ในธรรมชาติจะสื่อถึงสารอาหารที่ให้พลังงานโดยตรง (คือพวกนํ้าตาล) รสเค็มจะ
เป็นพวกเกลือแร่ทจ่ี �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีวติ รสอูมามิเป็นสารพวกโปรตีนซึง่ มีความ
จำ�เป็นต่อร่างกาย เป็นต้น
		
		 สำ�หรับรสเปรีย้ วและรสขม มีความสำ�คัญอย่างหนึง่ คือช่วยให้เรารับรูส้ ภาพ
ความเป็นกรดเป็นด่างของของที่กำ�ลังผ่านเข้าปากของเรา เรื่องนี้มีคนบอกว่ามี
ความสำ�คัญเนื่องจากร่างกายจำ�เป็นต้องรักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่
ในระดับที่คงที่ตลอดเวลา แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน
เหมือนกัน เพราะในสภาพปกติมันมีกลไกที่คอยปรับชดเชยระดับความเป็นกรด
เป็นด่างให้ค่อนข้างคงที่ได้อยู่แล้ว (เดี๋ยวจะขยายความให้ฟังครับ) ส่วนในสภาพ
ไม่ปกติอย่างเวลาตัง้ ใจซดนา้ํ กรดเข้าไป ถึงมีตอ่ มรับรสก็คงจะไม่ได้ชว่ ยอะไรเท่าไหร่
แต่เอาเป็นว่าเพื่อให้เรื่องของเราไปต่อได้ เราก็เชื่อเขาไปก่อนก็แล้วกันนะครับ
(ความจริงแล้วความสามารถในการรับรสเปรีย้ วและขมยังมีความสำ�คัญอืน่ ๆ อีก ซึง่
จริงๆ แล้วผมคิดว่าน่าจะสำ�คัญกว่าเรื่องความเป็นกรดเป็นด่าง แต่เนื่องจากว่าไม่
เกี่ยวกับเรื่องของเรา ขออนุญาตผ่านนะครับ)
		
		 ทีนี้ ที่เราเรียกกันว่ากรดหรือด่างนี้ ที่จริงแล้วมันเป็นสองด้านที่ตรงข้ามกัน
ของคุณลักษณะอย่างเดียวกันครับ คือในทางเคมี เราบอกว่าของที่เป็นกรดก็คือ
ของที่มีแนวโน้มจะปล่อยโปรตอนให้กับสารอื่น (ถ้าใครเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
มาก็อาจจะจำ�ได้ว่าโปรตอนคืออนุภาคขนาดเล็กที่มีประจุบวก ปกติแล้วมันจะอยู่
ภายในอะตอม ไม่ค่อยออกมาเพ่นพ่านข้างนอก) ในขณะที่ของที่เป็นด่างจะมีแนว
โน้มทีจ่ ะรับเอาโปรตอนมาจากสารอืน่ ด้วยคุณสมบัตแิ บบนี้ เวลาของพวกนีล้ ะลาย
อยู่ในนํ้า มันก็จะไปทำ�ให้โมเลกุลของนํ้าวุ่นวายไปด้วย
		
		 คือปกติแล้ว โมเลกุลของนํ้าซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนสองอะตอมเกาะอยู่
กับออกซิเจนหนึ่งอะตอม (แบบที่เราเขียนเป็นสูตรเคมีว่า H2O ไง) มันจะมีบาง
ส่วนที่แตกตัวเป็นโปรตอน (เรานิยมเขียนว่า H+ เพราะมันคือส่วนนิวเคลียสของ
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อะตอมของไฮโดรเจนที่หลุดออกมาโดย
ทิ้งอิเล็กตรอนเอาไว้กับส่วนที่เหลือ ความ
จริงแล้ว โปรตอนที่หลุดออกมานี้จะไปจับ
กับโมเลกุลของน้�ำ ที่ไม่ได้แตกตัว เกิดเป็น
ไอออนทีเ่ รียกว่าไฮโดรเนียม แต่เพือ่ ความ
สะดวก ขอพูดถึงว่าเป็นโปรตอนก็แล้วกัน
นะครับ) กับไอออนชื่อไฮดรอกไซด์ (OHซึ่งก็คือออกซิเจนกับไฮโดรเจนตัวที่เหลือ
และอิเล็กตรอนที่ถูกไฮโดรเจนตัวที่หลุด
ออกไปทิ้งเอาไว้) อยู่ตลอดเวลา และโปร
ตอนกับไฮดรอกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ นี้ ก็สามารถ
จะกลับมารวมกันเป็นนํ้าใหม่ได้ ในนํ้า
บริสุทธิ์ การแตกตัวและกลับมารวมกัน
ใหม่นี้ จะอยู่ในสภาพสมดุลเมื่อมีโปรตอน
อยูป่ ระมาณ 0.0000001 หน่วยความเข้ม
ข้น (เรือ่ งหน่วยนีซ้ บั ซ้อนเล็กน้อย เอาเป็น
ว่าไม่ต้องสนใจก็แล้วกันนะครับ) หรือถ้า
เขียนในรูปเลขยกกำ�ลังก็จะเท่ากับ 10-7
หน่วย ถ้าดูแต่ตรงเลขชีก้ �ำ ลัง (คือตัวทีย่ ก
อยู่ข้างบน) แล้วกลับเครื่องหมายก็จะได้
ค่าที่เรียกกันว่าค่าพีเอ็ช ( pH ) ซึ่งเท่ากับ
7 ในกรณีของนํ้า ค่าพีเอ็ชนี้ใช้วัดสภาวะ
ความเป็นกรดเป็นด่าง โดยถ้าเท่ากับ 7
เราจะบอกว่ามันอยู่กลางๆ ไม่ได้เป็นกรด
หรือด่าง (ความจริงแล้ว ถ้าใครช่างสังเกต
ก็จะเห็นว่านํ้าทำ�ตัวเป็นทั้งกรดและด่าง
ได้ในเวลาเดียวกัน (ถ้ายังงง! ลองย้อน
กลับไปอ่านตั้งแต่ตอนต้นย่อหน้านี้อีกที
นะครับ) มันก็เลยเป็นกลางครับ) แต่พอ
เราเติมกรดเข้าไป พวกกรดแตกตัวได้ดี
กว่าก็จะพยายามเอาโปรตอนไปไล่แจกให้
นํา้ ก็เลยทำ�ให้ปริมาณโปรตอนโดยรวมสูง
ขึ้น ซึ่งก็ทำ�ให้เลขชี้กำ�ลังของมันเป็นลบ
น้อยลง ค่าพีเอ็ชก็เลยลดลง (เราจึงพูด
ว่ากรดมีค่าพีเอ็ชตตํ่ากว่า 7 และค่าพีเอ็ช
ยิ่งตํ่ามากก็ยิ่งเป็นกรดที่แก่มาก) ในทาง
ตรงข้าม ถ้าเราเติมด่างเข้าไป มันก็จะ
ไปดึงเอาโปรตอนมา ทำ�ให้ความเข้มข้น
ของโปรตอนลดลง หรือก็คือเลขชี้กำ�ลัง
เป็นลบมากขึ้น ค่าพีเอ็ชก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
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		 สำ�หรับในเลือดของเรา ค่าพีเอ็ช
จะอยู่ที่ประมาณ 7.4 ซึ่งจะเห็นว่ามันเป็น
ด่างอยู่หน่อยๆ ถ้ามันขึ้นไปสูงกว่า 7.45
เราจะเรียกว่าเกิดภาวะเลือดเป็นด่าง แต่
ถ้ามันตํ่ากว่า 7.35 เราจะเรียกว่าเกิดภาวะ
เลือดเป็นกรด ถ้าใครช่างสังเกต (อีกแล้ว)
ก็จะเห็นว่าเราสามารถเกิดภาวะเลือดเป็น
กรดได้ทง้ั ๆ ที่ในทางเคมีมนั ยังเป็นด่างอยู่
(คือช่วงค่าพีเอ็ช 7 จนถึง 7.35) ซึ่งอันนี้
ก็เนือ่ งจากว่าเราอ้างอิงจากพีเอ็ชปกติของ
เลือด ไม่ใช่คุณสมบัติทางเคมีจริงๆ
		
		 อันที่จริง ค่าพีเอ็ชของเลือดไม่ได้
เป็น 7.4 เท่ากันทั้งหมด แต่มีความแตก
ต่างกันระหว่างเลือดในหลอดเลือดแดง
กับเลือดในหลอดเลือดดำ� คือพีเอ็ชของ
เลือดแดงจะเป็นประมาณ 7.45 ในขณะที่
พีเอ็ชของเลือดดำ�จะอยุ่ที่ประมาณ 7.35
หรื อ ก็ คื อ เลื อ ดดำ � จะเป็ น กรดมากกว่ า
เลือดแดงเล็กน้อย ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่อง
จากว่าหน้าที่อย่างหนึ่งของเลือดก็คือการ
ลำ�เลียงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
ของเสียออกมาจากเซลล์ต่างๆ เลือดใน
หลอดเลือดดำ� ซึ่งไหลผ่านอวัยวะต่างๆ
มาแล้ว จึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
อยู่ในปริมาณที่สูงกว่าเลือดแดง ก๊าซคาร์
บอนไดออกไซด์นี้ เมื่อรวมกันกับนํ้าจะ
กลายเป็นกรดคาร์บอนิก (ซึ่งอันนี้เป็น
ปฏิกิริยาแบบเดียวกันกับในนํ้าอัดลม ซึ่ง
ถูกอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วย
ความดันสูง มันจึงมีคณุ สมบัตเิ ป็นกรดด้วย
ความจริงสมัยเรียนชั้นมัธยม คุณครูเคย
บอกว่าที่นํ้าฝนมีรสหวานอร่อยก็เพราะ
มันเป็นกรดนิดๆ จากคาร์บอนไดออกไซด์
เหมือนกันนี่แหละ แต่สมัยนี้ ยิ่งถ้าเป็น
ในเขตเมืองด้วย คงได้กรดอื่นๆ (เป็นผล
พวงจากกระบวนการเผาไหม้นํ้ามันและ
อื่นๆ) แถมมาด้วย เพิ่มความซาบซ่ายิ่ง
ขึ้นไปอีก) และเมื่อเลือดไหลไปถึงปอด
ความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง
จะทำ�ให้ปฏิกิริยากลับทางกัน ปล่อยเอา
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ ในสภาวะ
ปกติคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจออกไป
จะสมดุลกับคาร์บอนไดออกไซด์ทร่ี า่ งกาย
ผลิตขึ้นมา ทำ�ให้ค่าพีเอ็ชของเลือดคงที่
อยู่ได้ แต่ในสภาวะที่การกำ�จัดคาร์บอน
ไดออกไซด์ออกไปไม่สมดุลกับคาร์บอน
ไดออกไซด์ที่สร้างขึ้นมา อย่างเช่นใน

ระหว่างที่ออกกำ�ลังกายอย่างหนักก็จะทำ�
ให้ค่าพีเอ็ชของเลือดเปลี่ยนแปลงไปได้
		 นอกจากกรดคาร์บอนิกที่เกิดจาก
คาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ในร่างกายก็ยัง
มีกรดอย่างอื่นๆ ที่เกิดจากกระบวนการ
ย่อยและเผาผลาญอาหารอีกด้วย โดยทั่ว
ไปแล้ ว ในกระบวนการย่ อ ยอาหารโดย
เฉพาะพวกโปรตีนจะได้กรดออกมาด้วย
ส่วนพวกผักผลไม้จะมีสารที่มีฤทธิ์เป็น
ด่ า งซึ่ ง ช่ ว ยลดผลกระทบจากกรดที่ ไ ด้
จากการย่อยตัวมันได้บ้าง แต่ถึงอย่างไร
โดยรวมแล้วก็ยังได้เป็นกรดออกมาอยู่ดี
ซึง่ กรด เหล่านีร้ า่ งกายต้องหาวิธกี �ำ จัดออก
ไป (ขยักไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อ)
		 ถ้าค่าพีเอ็ชของเลือดตํ่ากว่า 6.8
หรือสูงกว่า 8 เราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสภาพความเป็นกรด
เป็นด่างของเลือด (และของร่างกาย) มีผล
กระทบต่อการทำ�งานของเซลล์ตา่ งๆ มาก
เราจึงต้องมีวิธีที่จะควบคุมสภาพความ
เป็นกรดเป็นด่างของเลือดให้ค่อนข้างคง
ที่อยู่ตลอดเวลา
		 ด่านแรกในการควบคุมความเป็น
กรดเป็นด่างของเลือดเป็นของที่เรียกว่า
“บัฟเฟอร์” (buffer) ซึ่งเวลาได้ยินคำ�นี้เรา
อาจจะนึกถึงพวกวัสดุกันกระแทก หรือ
พวกอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงปะทะ ซึ่งก็ถูก
ต้องครับ ศัพท์เดิมมันมาจากคำ�กิรยิ า bufe
ในภาษาฝรั่งเศสสมัยเก่า หมายถึง การ
ต่อย หรือ ตี ทำ�นองนัน้ สำ�หรับความหมาย
ที่ ใช้ในทางเคมีจะหมายถึงสารละลายที่
ประกอบด้วยสารสองชนิดซึ่งสามารถลด
การเปลีย่ นแปลงค่าพีเอ็ชเมือ่ เติมกรดหรือ
ด่างลงไปได้ ที่มันทำ�อย่างนั้นได้ก็เนื่อง
จากสารชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ
จะให้โปรตอนได้เมื่อสภาพความเป็นกรด
ลดลง ส่วนอีกตัวหนึง่ มีคณุ สมบัตทิ ส่ี ามารถ
จะรับโปรตอนทีเ่ พิม่ มาได้ เมือ่ สภาพความ
เป็นกรดเพิ่มมากขึ้น เมื่อมันมาอยู่ด้วย
กันจึงทำ�ให้สภาพโดยรวมมีความเปลี่ยน
แปลงต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพความเป็น
กรดเป็นด่างได้มาก
		
		 ในร่างกายของเรามีบัฟเฟอร์อยู่
หลายแบบ ซึ่งทำ�หน้าที่ต่างๆ กันไป แต่

โดยรวมแล้วมันช่วยให้ระดับความเป็นกรด
เป็นด่างในร่างกายของเราคงที่อยู่ได้ดีที
เดียว ว่ากันว่าถ้าไม่มีบัฟเฟอร์ช่วย เลือด
ดำ�ของเราหลังจากได้รับคาร์บอนไดออก
ไซด์มาจากเนื้อเยื่อแล้ว กว่าจะไปถึงปอด
ได้จะมีสภาพความเป็นกรดสูงเกินไปจน
เราอยู่ไม่ได้ครับ
		
ด่ า นที่ ส องในการควบคุ ม สภาพ
ความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายก็คือการ
หายใจครับ อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ว่า
ความสมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เนื้อเยื่อผลิตขึ้นมากับที่กำ�จัดออกไปได้
ทางการหายใจ สามารถส่งผลกระทบต่อ
ระดับความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดได้ ซึง่
ความจริงแล้ว ร่างกายของเราก็เอาคุณ
สมบัติเรื่องนี้มาใช้ช่วยให้สามารถปรับ
ระดับความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดได้
อย่างรวดเร็วครับ

บางทีก็จะมีอาการตกใจกลัวอย่างรุนแรง
ขึ้นมาเฉยๆ ทำ�ให้หายใจเร็วมาก (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 ไปได้ระดับหนึง่
แต่คนช่างสังเกตก็อาจจะเห็นว่าหน้ากาก
นี้บางทีก็ไม่ได้ต่ออยู่กับออกซิเจน อันนี้
ก็เป็นความตั้งใจอีกเหมือนกันครับ ไม่ได้
ลืมแต่อย่างใด แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจอย่างไร
		 คุณๆ เคยรูส้ กึ ตืน่ เต้นหรือตกใจจน ก็กระซิบถามกันได้ครับ
กระทั่งรู้สึกหัวโหวงๆ มือไม้ชาบ้างไหม
ครับ อันนั้นเป็นผลมาจากการที่ร่างกาย 		 อย่างไรก็ตาม ทั้งระบบบัฟเฟอร์
พยายามหายใจให้เร็วขึ้นเพื่อให้ได้ออกซิ และการหายใจจะช่วยควบคุมความเป็น
เจนมาให้กล้ามเนือ้ มากขึน้ (ก็สมัยโบราณ กรดเป็นด่างในร่างกายได้ระดับหนึง่ เท่านัน้
เวลาที่เราตื่นเต้นหรือตกใจ มักจะเป็น ปัญหาที่สำ�คัญคือมันจะไม่สามารถกำ�จัด
เวลาที่จะต้องออกแรง เช่น วิ่งหนี ช้าง กรดที่เกิดจากการย่อยสลายหรือการเผา
หมี เสือ แรด กระซู่ กูปรี เจ้าหนี้ ฯลฯ ผลาญอาหารออกไปได้ ถ้าปล่อยทิ้งเอา
ไงล่ะ) ซึ่งการทำ�แบบนี้ก็จะมีผลข้างเคียง ไว้ กรดพวกนี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ ในเลือดจะถูก จนในที่สุดทั้งบัฟเฟอร์และการหายใจจะ
ระบายออกทางลมหายใจมากกว่าปกติ ซึง่ ไม่สามารถควบคุมระดับความเป็นกรดไว้
ก็ทำ�ให้ปริมาณกรดคาร์บอนิกในเลือดลด ได้อีกต่อไป ร่างกายจึงจำ�เป็นต้องมีวิธีจัด
ลงอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นสภาพทีเ่ ลือดเป็น การกับของพวกนี้ ซึ่งพระเอกของเราใน
ด่างขึ้นมา ซึ่งมันจะไปมีผลกระทบต่อการ ด่านสุดท้ายของการควบคุมสภาพความ
แลกเปลีย่ น ไอออน ในเซลล์ ทำ�ให้เกิดอาการ เป็นกรดเป็นด่างของร่างกายก็ คือ ไต ครับ
แบบนี้ขึ้นมาได้ พอหายตื่นเต้น หรือหาย
ตกใจ หรือเจ้าหนีก้ ลับไปแล้ว เราก็จะหาย
ใจช้าลง (นอกจากจะร่างกายจะรูว้ า่ ไม่ตอ้ ง
การออกซิเจนเพิ่มอีกต่อไปแล้ว การที่
เลือดเป็นด่างยังไปลดแรงกระตุ้นที่ทำ�ให้
หายใจลงด้วยครับ) ทำ�ให้ร่างกายกลับมา
สะสมคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ในเลือดได้
อีกครั้ง ระดับความเป็นกรดเป็นด่างใน
เลือดกลับสู่สภาวะปกติ อาการพวกนี้ก็
จะหายไป

		 ไตของเรามีความสามารถในการ
ขับกรดและเลือกเก็บ หรือขับด่างได้ตาม
ความจำ�เป็น แต่มันจะต้องใช้เวลาที่นาน
กว่าเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ จึงต้องอาศัย
อี ก สองระบบช่ ว ยในการรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันด้วย
		 ในคนที่ไตมีปัญหา จะมีโอกาสเกิด
ภาวะเลือดเป็นกรดได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากไต
ไม่สามารถขับกรดออกไปได้อย่างเพียงพอ
แถมยังเก็บด่างไว้ไม่ค่อยได้อีกด้วย
		 ชาวชมรมธาลัสซีเมียที่มีปัญหา
ไตวายเรื้อรังร่วมด้วย (อันนี้ไม่ได้เป็นจาก
ธาลัสซีเมียโดยตรง แต่อาจเกิดตามหลัง
เวลาเป็นเบาหวาน มานานๆ ซึง่ ชาวชมรม
พวกเรา จะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่า
คนทั่วๆ ไป เนื่องจากปัญหาเรื่องเหล็กไป
สะสมทีต่ บั อ่อน หรืออาจจะเป็นจากอย่าง
อื่น ที่ไม่เกี่ยวกับธาลัสซีเมียเลยก็ได้ครับ)
อาจจะสังเกตได้ยาในกลุม่ เดียวกัน กับพวก
โซดามินท์ มารับประทานเพือ่ ช่วยเพิม่ ระดับ
ความเป็นด่างในเลือด ซึง่ ก็จะช่วยลดปัญหา
เรื่องเลือดเป็นกรดลงไปได้ครับ นอกจาก
นี้ก็ควรระวังเรื่องอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วย
ครับเพราะนอกจากจะทำ�ให้มขี องเสียพวก
แอมโมเนียคั่งอยู่ในกระแสเลือดแล้ว ยัง
เพิ่มปริมาณกรดในเลือดขึ้นด้วย (และถ้า
เป็นเนื้อแดงก็จะยังได้เหล็กมาเป็นของ
แถมอีกด้วย) ควรเน้นพวกผักผลไม้แทน
ครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกดูชนิดที่ไม่ได้มี
โปตัสเซียมสูงด้วยครับ เพราะในสภาพที่ไต
ขับอะไรออกไม่คอ่ ยได้ ถ้าได้รบั โปตัสเซียม
มากเกินไป จะเกิดอันตรายได้ง่ายครับ
		 เล่ามายาวพอสมควรแล้ว ขอจบ
เท่านี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ
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