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Các Chỉ Dẫn Cách Ăn Uống Tốt Cho Sức Khỏe 
Để Ngăn Ngừa Việc Bị Sỏi Thận Trở Lại 
Nếu quý vị trong quá khứ đã bị sạn thận, các chỉ dẫn này sẽ giúp giảm 
nguy cơ bị sạn thận trở lại của quý vị.  

Có các loại sạn thận khác nhau: calcium oxalate, calcium phosphate, uric 
acid, và cystine. Sạn loại calcium thì phổ biến nhất. Quý vị biết được mình 
bị sạn thận loại nào thì có ích vì cách cố vấn ăn uống hơi khác nhau cho 
từng loại sạn thận. Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của mình nếu 
quý vị không biết chắc.  

Các bước quý vị có thể thực hiện  
1. Uống thật nhiều nước, nhất là nước lọc. Đây là điều quan trọng 

nhất quý vị có thể làm để giảm bớt nguy cơ bị sạn thận trở lại. 
» Nhắm đến việc uống ít nhất 2 ½ - 3 lít (10-12 ly) nước mỗi ngày. 

Những người bị sạn thận loại cystine có thể phải uống đến 4 lít 
(16 ly).  

» Nếu quý vị không quen uống nhiều nước như thế này, hãy bắt 
đầu bằng cách uống thêm một ly nước mỗi ngày và từ từ tăng 
thêm số lượng ly nước quý vị uống.  

» Các loại nước giải khát có đường chẳng hạn như nước ngọt có 
ga, nước trái cây, và nhất là cà phê và trà không phải là những 
sự lựa chọn tốt để tăng thêm số lượng nước quý vị uống. Chúng 
có thể gia tăng nguy cơ bị sạn thận của quý vị.  

Hãy thử các mẹo vặt này để giúp quý vị uống thêm nước: 
» Mang theo một chai nước trong suốt cả ngày.  
» Mỗi bữa ăn hãy uống ít nhất một ly nước.  
» Đặt một bình nước trên bàn hoặc để trong tủ lạnh khi quý vị ở 

nhà và khi ở sở làm.  
» Thêm một vài lát chanh vàng, chanh xanh, dưa hấu hoặc lá rau 

thơm trong ly nước của quý vị để có hương vị tươi mát.  
» Chỉnh các hình thức tự động nhắc uống nước: tự động gửi điện 

thư (emails) hoặc tin nhắn trên điện thoại thông minh, hoặc bật 
các mẫu tin (pop-ups) nhắc nhở uống nước trong lịch làm việc.  
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2. Có thể có ích khi hạn chế chất đạm động vật, bao gồm thịt, cá, hải 
sản, thịt gia cầm, và trứng.  

» Ăn ít hơn 2-3 khẩu phần chất đạm động vật mỗi ngày. Tham 
khảo “Ăn Uống Tốt Cho Sức theo Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Phẩm 
của Canada” để có thông tin về các khẩu phần ăn.  

» Chọn các nguồn đạm thực vật chẳng hạn như đậu lăng khô, đậu 
Hòa Lan và đậu hạt, đậu hũ, các loại hạt* hoặc hột thường 
xuyên hơn. (*Nếu quý vị đã bị sạn thận calcium oxalate, xin xem 
số 4 bên dưới để biết thêm thông tin về việc ăn các loại hạt.)  

3. Giới hạn số lượng muối (chất sodium) quý vị ăn. 
» Chọn các loại trái cây và rau cải tươi cũng như đông lạnh; các 

loại gạo nâu; sữa và sữa chua (yaourt); các phần ăn thịt, cá và 
thịt gia cầm nhỏ, không gia vị; và các loại hạt và hột không có 
muối. (Nếu quý vị bị sạn thận calcium oxalate, giới hạn ăn số 
lượng các loại hạt quý vị ăn mỗi ngày vì chúng có nhiều chất 
oxalate. Xin xem số 5 dưới đây để biết thêm thông tin.)  

» Giới hạn các loại thực phẩm đóng gói, thực phẩm được chế biến 
sẵn, thực phẩm ăn liền và thức ăn nhà hàng vì chúng thường có 
nhiều sodium. Chọn thực phẩm với 15%DV hoặc ít hơn sodium 
khi đọc các nhãn thực phẩm. Khi đi ăn tiệm hãy chọn các món ăn 
có ít muối.  

» Không cho thêm muối vào thức ăn hoặc khi nấu nướng mà thay 
vào đó hãy dùng rau thơm, gia vị, vỏ/nước chanh vàng hoặc 
chanh xanh, tỏi, gừng hoặc tiêu.  

Các bước còn lại chỉ áp dụng cho những người có sạn thận calcium 
oxalate và/hoặc calcium phosphate:  

4. Ăn thực phẩm giàu canxi (chất vôi) thay vì dùng thuốc bổ. 

Các thực phẩm giàu canxi bao gồm: 
» sữa và các sản phẩm khác của sữa  
» thực phẩm và nước uống có tăng cường thêm canxi chẳng hạn 

như đậu hủ có cho thêm canxi, các nước giải khát làm từ đậu 
nành và gạo có tăng cường thêm canxi và nước cam  

» cá hộp loại cá có xương  
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Hãy nhắm đến số lượng canxi sau đây mỗi ngày, nhưng không nhiều 
hơn:  

» Tất cả người lớn 19-50 tuổi - 1000 mg  
» Phụ nữ 51-70 tuổi - 1200 mg  
» Nam 51-70 tuổi - 1000 mg  
» Tất cả những người lớn >70 tuổi - 1200 mg  

Nếu quý vị cần uống thuốc bổ để đáp ứng đủ số lượng canxi của 
mình, hãy uống liều thấp nhất và uống trong bữa ăn. 

5. Nếu quý vị bị sạn thận calcium oxalate, giới hạn các thực phẩm giàu 
chất oxalate (>10mg mỗi phần ăn). Nhiều thứ trong số các loại thực 
phẩm này là những lựa chọn tốt cho sức khỏe vì vậy quý vị không cần 
phải tránh ăn chúng hoàn toàn. Khi quý vị ăn thực phẩm giàu 
oxalate, hãy ăn chúng với thực phẩm giàu can-xi. (Xin xem số 4 bên 
trên để biết các nguồn thực phẩm giàu canxi.) 

Các thực phẩm giàu oxalate (>10mg mỗi phần ăn) bao gồm:  
» rau dền, đậu bắp, củ cải đường (rễ và lá), cải lá to (Swiss chard)  
» khế, cây đại hoàng (rhubarb), trái sung khô (dried figs)  
» đậu phộng, hạt các loại cây (hồ đào, hạnh nhân, hạt dẻ)  
» đậu nành (bao gồm đậu hũ và các thứ thay thế cho thịt được 

làm bằng đậu nành)  
» trà đen  
» cám lúa mì  
» kiều mạch  
» sô-cô-la đen  

Ghi chú: Chất oxalate có thể thay đổi tùy theo từng danh sách dựa 
trên việc thực phẩm được trồng ở nơi nào, thời gian trồng trong năm, 
việc vận chuyển, chế biến, chúng được trồng theo phương pháp nào, 
hữu cơ hoặc thông thường, có được ngâm trong nước hoặc nấu chín 
hay không, v.v.  

6. Nếu quý vị muốn uống thuốc bổ sinh tố C, hãy bảo đảm quý vị uống 
ít hơn 1000 milligrams mỗi ngày. Nhiều sinh tố C có thể gia tăng 
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nguy cơ bị sạn thận của quý vị. 

7. Tốt nhất là tránh uống rượu. Nếu quý vị uống, hãy làm theo Các Chỉ 
Dẫn của Canada về Cách Uống Rượu Ít Nguy Hiểm.  

» 10 ly một tuần cho phụ nữ, với không hơn 2 ly một ngày cho hầu 
hết những ngày uống rượu.  

» 15 ly một tuần cho nam, với không hơn 3 ly một ngày cho hầu 
hết những ngày uống rượu.  

Một ly là bất cứ một trong những thứ nào sau đây:  
» 341 mL (12 oz.) bia có 5% độ cồn  
» 142 mL (5 oz.) rượu vang có 12% độ cồn  
» 43 mL (1.5 oz.) rượu chưng cất có 40% độ cồn [chẳng hạn như 

rượu làm từ lúa mạch đen (rye), rượu gin hoặc rượu làm từ mía 
(rum)]  

 

HealthLinkBC File #68e Các Nguồn Thực Phẩm Có Canxi và Sinh Tố D. 
. www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/sources-calcium-vitamin-d  

Các Chỉ Dẫn Cách Ăn Uống Ít Sodium (Muối) 
. www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/lower-salt-eating  

Các Sự Chọn Lựa Thực Phẩm Ít Sodium (Muối) 
. www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/lower-salt-food  

Tài liệu Hướng Dẫn Thực Phẩm của Canada 
. www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html  

Các Chỉ Dẫn của Canada về Cách Uống Rượu Ít Nguy Hiểm 
. www.ccsa.ca/canadas-low-risk-alcohol-drinking-guidelines-brochure  
These resources are provided as sources of additional information believed to be reliable and accurate at 
the time of publication and should not be considered an endorsement of any information, service, product 
or company. 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/sources-calcium-vitamin-d
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/lower-salt-eating
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/lower-salt-food
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html
https://www.ccsa.ca/canadas-low-risk-alcohol-drinking-guidelines-brochure
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Phân bổ theo đề tài: 
 
Dietitian Services at HealthLinkBC (formerly Dial-A-Dietitian), providing 
free nutrition information and resources for BC residents and health 
professionals. Go to . www.healthlinkbc.ca/healthy-eating or call 8-1-1 
(anywhere in BC). Interpreters are available in over 130 languages. 

http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating

