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ท ำไมต้องห้ำมกินเค็ม? 
เรือ่งโดย : ดนยา สเุวทเวทนิ Team Content www.thaihealth.or.th 

 

อาหารที่อร่อยคอืตอ้งมรีสกลมกล่อม ทัง้หวาน เคม็ เปรีย้ว และเผด็ แตรู่้หรือไมว่า่กวา่จะได้
รสชาตนิัน้ตอ้งเตมิเครื่องปรงุลงไปกีช่นดิ กีช่้อน? และนอกจากรสชาตทิี่เราไดร้บัจากการกนิแลว้
รา่งกายจะได้รบัอะไรตามมาอีกบา้ง? 

เคยแปลกใจบ้างไหมว่าทา้ไมบางคนกินอะไรก็ขาดเครื่องปรุงไม่ได้ ขอเติมน้้าตาลลงไปสัก 1 ช้อน 
ราดน้้าปลาลงไปอีกสัก 1 ช้อนครึ่ง โดยที่ยังไม่ได้ชิมก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวว่าอาหารที่พร้อมเสิร์ฟมานั้นมี
รสชาติอย่างไร ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าลิ้นของมนุษย์เรามีปุ่มรับรสเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ปาปิลา (Papilla) 
จ้านวนมาก ซ่ึงปุ่มรับรสจะมีด้วยกัน 4 ชนิด คอื รสหวาน รสขม รสเปร้ียว และรสเค็ม ซึ่งการรับรู้
รสชาติเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้สมองประมวลผลรับรู้รสและจะสั่งให้ชอบอาหารนั้น ๆ หรือเรียกว่า
สมองเสพติดรสชาตินั่นเอง 

ยิง่อายเุพิม่มากขึ้นการทา้งานของประสาทรบัรสก็ยิง่เสื่อมลงไมต่า่งกบัอวยัวะอืน่ ๆ ในรา่งกาย 
ซึ่งภาวะการสญูเสียการรับรู้รสจะพบไดม้ากในกลุ่มผูสู้งอาย ุจงึอยา่ไดแ้ปลกใจหากอาหารสดุอรอ่ยทีค่ณุ
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ตาคณุยายในบา้นเคยทา้ให้เมือ่ตอนเราเดก็ พอกลับมาทานตอนโตจะรูส้ึกวา่ปรงุหนกัและมีรสชาตจิดัไป
ทางรสเคม็ นัน่ก็เพราะพวกทา่นรบัรูว้า่นัน่คอืรสชาตทิีก่า้ลงัพอด ีอนัเนือ่งมาจากภาวะสญูเสยีการรบัรส
นัน่เอง 

‚เมื่อกา้วสู่การเปน็ผูสู้งวยั นอกจากการรบัรู้รสจะเสื่อมจากเดมิแลว้ ระบบอวยัวะตา่ง ๆ ใน
รา่งกายก็เริม่เสือ่ม หากยิง่ไมใ่สใ่จเรือ่งอาหารการกนิกย็ิ่งเพิม่ตวัเรง่ความเสือ่มของอวยัวะอืน่ ๆ ให้
มาถงึเรว็ขึน้ เพราะหากเลือกกนิอาหารไมเ่ปน็ กนิอาหารที่เคม็จดั มโีซเดยีมสงู กย็ิง่ทา้ใหไ้ตทา้งานหนกั
มากขึน้‛  อาจารย์สงา่ ดามาพงศ ์ผูท้รงคณุวฒุิ สสส. และทีป่รึกษาดา้นโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข กล่าว 

ก่อนอาจารย์สง่า จะบอกต่อไปว่า โรคไตเป็นส่ิงที่บั่นทอนคุณภาพชวีิตมนุษย์ เพราะคนที่เป็นโรคนี้
ไม่ใช่แค่ต้องเสียเงินมหาศาลเพื่อไปล้างไต ฟอกไต แต่ยังเสียเวลา เสียสุขภาพจิต ซ่ึงเขาอาจรู้สึกว่า
ตัวเองก้าลังเป็นภาระของครอบครัว ดังนั้นคนที่ไม่อยากเป็นโรคไตทั้งในวัยผู้สูงอายุ วัยท้างาน วยัหนุ่ม
สาว หรือวัยเด็ก จึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองด้วยหลักง่าย ๆ คือ1.เลี่ยงอาหารทีม่ีโซเดยีมสงู อาหารที่
มีโซเดียมสูงไม่ใช่แค่เกลือกับน้้าปลา แต่ยังรวมถึงกะปิ ปลาร้า ผงชูรส ซีอ๊ิว ผงซุปก้อน ซอสปรุงรส ผง
ฟูที่อยู่ในขนมปังเบเกอร่ีต่าง ๆ และสารถนอมอาหารในอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม เบค่อน หมูยอ 
เป็นต้น2.กนิผักและผลไม้อยา่งเพยีงพอ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม จะสามารถช่วยลดความเส่ียงได้ระยะ
หนึ่ง 3.กินอาหารทีม่แีคลอรีน่อ้ย และ 4.ออกกา้ลังกาย เคล่ือนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 150 นาที 

ก่อนอื่นต้องท้าความเข้าใจก่อนว่า โรคไตไมใ่ช่โรคที่เกดิจากการกนิเกลอืเพียงอยา่งเดยีว แตย่ัง
รวมถงึการกนิโซเดยีมเกนิปรมิาณตามความตอ้งการของรา่งกายทีอ่งคก์ารอนามยัโลก (WHO) แนะนา้
วา่ ในทกุ ๆ วนัคนเราไมค่วรกนิโซเดยีมเกนิ 1 ช้อนชา หรือ 2,000 มลิลิกรมัต่อวนั ในขณะที่คนไทยใน
วัยผู้ใหญ่ได้รับโซเดียมเกินกว่ามาตรฐานก้าหนดถึง 2 เท่า วันนี้ ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงรวบรวมข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพไตมากฝากค่ะ 

ลดเคม็...ลดไดห้ลายโรค 

ผศ.นพ.สุรศกัดิ ์กันตชเูวสศริ ิสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีและประธานเครือขา่ยลดบริโภคเคม็ ได้กล่าวไวใ้นวิดีโอ ลดเค็มลดหลายโรค ที่
เผยแพร่ผ่านแชนแนล RAMA CHANNEL ทางยูทูป ไว้ว่า ‚การลดกินเค็มมีส่วนป้องกันโรคที่มีปัจจัย
เก่ียวกับการกินโซเดียมเกินความต้องการของร่างกาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต โรค
อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น ซึ่งการลดปริมาณการกินเค็มจะท้าให้อาการของโรคนั้น ๆ ดีขึ้น และป้องกัน
การเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาว ส่วนใหญ่ปรุงรสเค็มอย่างเดียวก็ไม่อร่อย ต้องมีรสนัว กลมกล่อม ก็
ต้องเติมน้้าตาลเพิ่ม ท้าให้กินเค็มและหวานเกินเป็นต้นเหตุของการพ่วงทั้งโรคเบาหวานและโรคอ้วน
ตามมา ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ปว่ยเบาหวานที่กินเค็มมากจะเส่ียงต่อการเป็นโรคไต
มากกว่าผู้ปว่ยเบาหวานที่ไม่กินเค็ม ดังนั้นเล่ียงเค็มจึงสามารถป้องกันได้หลายโรค‛ 

วธิีลดเคม็อยา่งไรใหไ้ดผ้ล? 

ที่คนเราชอบกินเค็ม กินหวาน เป็นเพราะความเคยชิน ดังนั้นจึงต้องค่อย ๆ ลดทีละน้อย ๆ จะท้าให้
ล้ินค่อย ๆ ปรับความไวการรับรสได้ ผศ.นพ.สุรศกัดิ ์แนะน้าการลดเค็มอย่างไรให้ได้ผลว่า 'ควรลด 
10%' ในคร้ังแรก และถัดไปอีกประมาณ 2 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน ให้ลดลงไปอีก 10% และอีก 1 เดือน
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ต่อมาให้ลดลงอีก 10% วิธีนี้จะท้าให้ลดสามารถลดเค็มได้ 30% ภายในระยะเวลา 3 เดือน และเป็นการ
ลดเค็มที่เรายังมีความสุขกับการกินเหมือนเดิมแต่ร่างกายเคยชินกับการกินรสเค็มที่น้อยลง 

6:6:1 เคลด็ลบักนิด ีสง่ตรงจาก อาจารย์สงา่ ผู้เชีย่วชาญดา้นโภชนาการ 

อาจารยส์งา่ ได้แนะน้าเคล็ดลับการกินอาหารส้าหรับผู้สูงวัยให้ห่างไกลโรค คือ ผู้สูงอายุควรกิน
อาหารตามธรรมชาติผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด เลือกข้าวกล้องแทนข้าวขาวเพราะจะมีสารอาหาร
มากกว่า กินเนื้อปลาสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง จะได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพ สามารถกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง 
โดยเน้นไปที่ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น (ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ควรลดเหลือสัปดาห์ละ 3-4 ฟอง) กินถั่ว
เมล็ดแห้ง ดื่มนมรสจืดหรือนมพร่องมันเนย 1 กล่อง หรือ 1 แก้วต่อวัน กินผักผลไม้เป็นประจ้า ที่
สา้คญัตอ้งใช้สตูร ‘6:6:1’ คือ กนิน้า้ตาลไมเ่กนิ 6 ช้อนชา น้า้มนัไมเ่กนิ 6 ช้อนชา และเกลอืไม่เกนิ 1 
ช้อนชาตอ่วนั กจ็ะทา้ให้เปน็ผูสู้งอายทุี่หา่งไกลโรคไมต่ดิต่อเรื้อรังไดม้ากมาย แถมสตูรนีย้ังไดผ้ลดกีบัคน
ทุกวยัอีกดว้ย 

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก '8 เทคนิค สูงวัยกินอาหารปลอดภัย' ที่ https://bit.ly/2D7243w 

ดงันัน้ไมว่า่จะปว่ยหรือไมป่ว่ยกต็้องใสใ่จเรื่องอาหารการกนิเปน็พิเศษ นอกจากเรื่องโภชนาการ
อาหารทีค่รบถว้นแลว้ การปรงุรสชาตกิ็เปน็อกีหนึง่สิง่สา้คญัทีค่นมกัจะหลงลมื เทศกาลสงกรานตป์ ี
2562 หรือวนัปใีหมไ่ทยปนีี ้ทมีเวบ็ไซต์ สสส.ขอเชญิชวนให้เปน็จดุเริม่ตน้ในการลดกนิเคม็ ลดปรุงทีละ 
10% เพือ่สุขภาพรา่งกายทีด่ีของตวัคณุเองและผู้สงูอายใุนบา้นทีเ่คารพรักจะได้เปน็ผูส้งูอายไุทยหา่งไกล
โรคนะคะ            

 

                                                                  
“สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 

โทร.044-591126 ต่อ 116 

https://bit.ly/2D7243w

