
 

   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือด 
 
 หากยอนกลับไปพิจารณาการลําเลียงสรรพสิ่งทั้งภายในเซลล ระหวางเซลล และระหวาง
อวัยวะ ของรางกายเรา จะพบความจริงที่นาทึ่งวา ธรรมชาติไดออกแบบและพัฒนาโลจิสติกส
ชีวิต (Biologistics) ที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง เพื่อใหทําหนาที่ลําเลียงสรรพสิ่งที่จําเปนเขาสู
รางกาย เพื่อสงตอใหกลุมเซลลของเนื้อเยื่อแตละระบบ ทั้งจากการนําเขาที่ผานชองทางระบบ
ทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ เพื่อนําสงสรรพสิ่งจําเปนเหลานั้นสูกระบวนการ      
เมแทบอลิซึม (metabolism) ของกลุมเซลลของระบบเนื้อเยื่อของอวัยวะตางๆ ของรางกาย เพื่อ
นําไปใชในกระบวนการสรางและกระบวนการกําจัดทิ้งไปอยางมีคุณภาพ 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบขนสงสารอินทรียหลากชนิดรวมทั้งออกซิเจน เพื่อนําสงใหกับ
กลุมเซลลของเนื้อเยื่ออวัยวะตางๆ โดยอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดที่มีหลอดเลือดเสมือนหนึ่ง
เปนเสนทางที่ใชสําหรับการขนสงวัตถุดิบสารอินทรียและสารอนินทรียที่หลากหลาย เสนทางที่
ใชในการขนสงสารมีทั้งขนาดใหญ (Aorta/Vena cava) ขนาดปานกลาง (Artery/Vein) ขนาด
เล็ก (Arterioles/Venule) และขนาดเล็กมาก (Capillaries) 

หลอดเลือดแดง (Arteries) เปนหลอดเลือดที่มีสารอาหารและออกซิเจน โครงสรางของ
หลอดเลือดทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จะประกอบดวยเนื้อเย่ือ 3 ชั้น จึงมีความ
ยืดหยุน เหนียวและแข็งแรง ดังนั้นแมวาจะมีเลือดบรรจุอยูในหลอดเลือดนอยก็จะไมเกิดอาการ
แฟบ ยกเวนหลอดเลือดฝอยที่เปลี่ยนไปทําหนาที่แลกเปลี่ยนสารอาหารและกาซที่เปนเนื้อเย่ือ
ชั้นเดียว  
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สวนหลอดเลือดดํา (Vein) เปนหลอดเลือดที่นําเลือดจากสวนตางๆ เขาสูหัวใจ เลือด
เหลานี้จะมีคารบอนไดออกไซดสูง โครงสรางของหลอดเลือดดํา ประกอบดวยเนื้อเย่ือ 3 ชั้น แต
ผนังจะบางกวา จึงมีความยืดหยุนนอยและแบนแฟบหากมีเลือดในหลอดเลือดนอย ภายในหลอด
เลือดดําจะมีลิ้นกั้นอยูเปนชวงๆ เพื่อปองกันเลือดไหลยอนกลับ   

 มนุษยไดออกแบบระบบการขนสงทางบก ใหมีทั้งถนนสายหลัก สายรองและสายยอย
สําหรับใชกระจายคนและสินคา ไมแตกตางกับธรรมชาติที่ออกแบบการขนสงภายในรางกายใหมี
หลอดเลือดขนาดใหญ กลางและเล็ก สําหรับใชเปนเสนทางนําสงสารอินทรียและสารอนินทรียสู
กลุมเซลลเปาหมายจํานวนมากถึงกวา 10 ลานๆ เซลล ทั้งนี้เพื่อใหกลุมเซลลของแตละอวัยวะมี
วัตถุดิบสําหรับใชในกระบวนการขับเคลื่อนระบบเมแทบอลิซึมไดอยางปกติ 

หากเรานําเอาหลอดเลือดที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบมาเรียงตอกันเปนสายยาว อาจได
ความยาวถึง 600,000 กิโลเมตร ความยาวเชนวานี้ ลําพังอาศัยการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ
เพียงอยางเดียวจะไมสามารถนําสงวัตถุดิบสูจุดหมายปลายทางไดสําเร็จ รางกายจึงออกแบบให
หลอดเลือดสามารถบีบและคลายตัว ผานกลไกการทําหนาที่ของระบบประสาทอัตโนมัติและ
กลามเนื้อเรียบของหลอดเลือดทุกขนาด ยกเวนหลอดเลือดฝอย (Capillaries) ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
แรงดันภายในหลอดเลือดใหสูงขึ้นสอดคลองกับความประสงคของระบบโดยรวมของรางกาย 

  กระแสโลหิตที่ไหลเวียนอยูในหลอดเลือด มีสวนประกอบของ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือด
ขาว เกล็ดเลือด เกลือแร ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต ฮอรโมน 
วิตามิน แอนติบอดี และเอนไซม ปริมาณความเขมขนของสารเหลานี้ จะมีผลตอแรงดันกระแส
เลือดหรือความดันโลหิต (Blood pressure) ที่กระทบตอผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการสูบฉีด
ของหัวใจ คลายคลึงกับแรงลมที่ดันผนังยางลอรถยนตเมื่อเราปมลมเขาไปดานใน แรงดันที่
เกิดขึ้นนี้สามารถตรวจวัดไดโดยใชเครื่องวัดความดัน วัดที่แขน คาที่วัดไดมี 2 คาดวยกัน คือ คา
ความดันโลหิตในชวงที่หัวใจบีบตัว (Systolic) และคาความดันโลหิตในชวงที่หัวใจคลายตัว 
(Diastolic) 
 

 ความดันเลอืดมีหนวยวัดเปน มิลลิเมตรปรอท แรงดัน
ของเลือดในหลอดเลอืดแดงมี 2 ชนิด คือ แรงดันเลือดเมื่อ
หัวใจหดตัว (Systolic Pressure) คาปกติอยูระหวาง 100 
– 120 มิลลิเมตรปรอท และแรงดันเลือดเมือ่หัวใจคลายตวั 
(Diastolic Pressure) มีคาปกติอยูระหวาง 70 – 80 
มิลลิเมตรปรอท  
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เมื่อแพทยหรือพยาบาลวัดความดันแลวเสร็จ ก็มักจะ
บอกคนไขวา “คาความดันของคุณที่วัดไดมีคา 118/78 
มิลลิเมตรปรอท” ความหมายก็คือ คาความดันโลหิต
ในชวงที่หัวใจบีบตัว (Systolic) มีคา 118 มิลลิเมตร
ปรอท และคาความดันโลหิตในชวงที่หัวใจคลายตัว 
(Diastolic) มีคา 78 มิลลิเมตรปรอท นั่นเอง  
 

คนปกติจะมีความดันโลหิต 120/80 มิลลิเมตรปรอท 
ในขณะที่คนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงจะมีความดันโลหิต 140/40 มิลลิเมตรปรอทหรือมากกวา 
ซึ่งมักจะพบมากในกลุมของผูสูงอายุที่ขาดการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพใหกับตนเอง
อยางตอเนื่อง กวาจะรูตัวก็มีความดันโลหิตสูงเสียแลว ดวยเพราะโรคชนิดนี้จะไมมีอาการของ
โรคที่สามารถสังเกตได หากเจาของรางกายไมตรวจวัด ยกเวนในบางรายอาจมีอาการของการ
มึนงงหรือวิงเวียนศีรษะเปนครั้งคราว 

 แมโรคความดนัโลหิตสูงจะไมสามารถตรวจสอบอาการของโรคได แตก็สามารถตรวจสอบ
ผานอาการที่เปนผลขางเคียงโรคทีส่ัมพนัธและเชื่อมโยงกนัอยู อาทิ คนที่เปนโรคหวัใจที่ยังไม
รุนแรงเมื่ออยูในภาวะที่กําลังออกกําลังกาย เดินเร็ว วิ่งเร็วกวาปกติของตัวเอง หรือมีอารมณ
โกรธโมโห จะมีอาการเจ็บแนนๆ บริเวณกลางหนาอกและรูสึกอดึอดัหายใจไมสะดวก นอกจาก 
นั้นอาการของโรคหลอดเลือดแดงตีบในสมองหรือแขนขา โรคเบาหวาน โรคเนือ้งอกในสมอง 
ลวนมคีวามเชือ่มโยงกับโรคความดันโลหิตสงูทั้งสิน้  
 
ชนิดของโรคความดันโลหิตสูง 
 

 กลุมคนที่มีความดันโลหิตสูงประมาณรอยละ 90 พบวามักจะมาจากภาวะที่ยังไมสามารถ
ระบุที่มาของสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจนได ทั้งนี้เนื่องจากพันธุกรรมของแตละคนตาง
กําหนดใหระบบการควบคุมระดับของเกลือโซเดียมในรางกายรวมกับปจจัยทางสิ่งแวดลอมของ
แตละคนที่สงเสริมใหระดับความดันโลหิตในวิถีแตละคนแตกตางกัน ความดันโลหิตลักษณะที่วา
นี้ เรียกวา “ความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ (Primary hypertension)” 

ในขณะที่ความดันโลหิตสูงที่สามารถระบุที่มาของสาเหตุที่ชัดเจน จะเรียกวา “ความดัน
โลหิตสูงชนิดทุติยภูมิ (Secondary hypertension)” ผูปวยกลุมนี้มีจํานวนประมาณรอยละ 10 
ซึ่งอาจรักษาใหหายจากการเปนโรคความดันโลหิตสูงได หากสามารถรูที่มาของสาเหตุของความ
ดันโลหิตสูงวาเกิดจากปจจัยใด เชน สืบเนื่องจากหลอดเลือดแดงตีบ หรือหัวใจโต หรือฮอรโมน
เสียดุลยภาพ หรือปญหาภาวะไตเรื้อรัง เปนตน 
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กลไกการควบคุมความดันโลหิต 
 
 ทุกครั้งที่กลามเนื้อหัวใจของหองลางซายบีบตัว ลิ้นหัวใจ (Bicuspid valve) จะเปด 
สงผลใหกระแสโลหิตเคลื่อนออกจากหัวใจ เขาสูหลอดเลือดแดงใหญ (Aorta) เมื่อกระแสเลือด
กระทบกับผนังหลอดเลือดแดง จะเกิดแรงดันเลือดหรือความดันโลหิต (Blood pressure) ใน
ระดับหนึ่ง ที่สัมพันธกับความเขมขนของของเหลวที่อยูในหลอดเลือด สําหรับกลไกที่มีสวนรวม
ในการควบคุมระดับความดันในหลอดเลือดใหอยูในระดับปกตินั้น ประกอบดวย ไต (Kidney) 
และระบบประสาทอัตโนมัติ (Sympathetic nervous system) หากรางกายสามารถควบคุมการ
ทําหนาที่ของกลไกทั้งสองไดเปนปกติ ความดันโลหิตก็จะอยูในระดับปกติ แตถาหากรางกายไม
สามารถควบคุมการทําหนาที่ของกลไกทั้งสองไดความดันโลหิตก็จะสูงขึ้น  

ผลจากการศึกษาพบวามีฮอรโมนหลายชนิดที่มีสวนเก่ียวของกับการหดตัวและคลายตัว
ของกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือด ทั้งนี้เพื่อชวยเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดใหสามารถนําเลือดไป
หลอเลี้ยงกลุมเซลลทั่วรางกายไดครบถวนและเพียงพอ รางกายของเราทุกคนมีระบบฮอรโมน
เปนกลไกสําคัญในการควบคุมความดันโลหิตและดุลยภาพของน้ํา ที่เรียกวา Renin-angiotensin 
system (RAS) หรือบางคนอาจเรียกวา Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)  

เมื่อใดก็ตามที่ระดับความดันภายในหลอดเลือดลดต่ําลง กลไกของระบบดังกลาวจะ
ทํางานทันที โดยเริ่มจาก จักซตาโกลเมอรูลาร แอปพาราตัส (Juxtaglomerular apparatus) 
บริเวณหลอดเลือดขนาดเล็ก (Afferent arteriole) กอนจะเขาสูกระจุกหลอดเลือดฝอย มีการ  
คัดหลั่งสารไกลโคโปรตีนที่ เรียกวา Renin ออกมาสูระบบหมุนเวียนโลหิต สารชนิดนี้          
จะมีคุณสมบัติเปนเอนไซมที่ทําหนาที่ตัดพันธะระหวางกรดอะมิโนลําดับที่ 10 และ 11 ของสาร 
Angiotensinogen ที่สังเคราะหและคัดหลั่งออกมาจากตับ เพื่อเปลี่ยนเปนสาร Angiotensin I  

สารดังกลาวที่ได จะทําปฏิกิริยากับเอนไซม ACE (Angiotensin converting enzyme) 
ที่สังเคราะหและคัดหลั่งจากปอด ไดผลิตภัณฑใหมเรียกวา Angiotensin II การปรากฏข้ึนของ 
Angiotensin II มีผลใหหลอดเลือดเกิดการหดตัว สงผลใหความดันโลหิตในหลอดเลือดที่ต่ําอยู
ปรับเปลี่ยนเปนสูงขึ้น 

นอกจากนั้น Angiotensin II ยังสามารถกระตุนใหเกิดการคัดหลั่งของฮอรโมน       
อัลโดสเตอโรน (Aldosterone hormone) ของต่อมหมวกไตสว่นนอก (Adrenal cortex) ใหท้าํ
หน้าทีเ่พิม่การดดูเกลอืโซเดยีมและน้ํากลบัคนืสูร่ะบบหมุนเวยีนเลอืด เมื่อเลือดมีเกลือโซเดียม
และน้ําเพิ่มมากขึ้น ความดันในหลอดเลือดก็จะสูงขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือความดันเลือดเพิ่ม
สูงขึ้นมากกวาเดิม 
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สําหรับฮอรโมนแอนติไดยู เรติก (Antidiuretic hormone ) เรียกชื่อยอวา ADH 
ฮอรโมนชนิดนี้สรางจากสมองสวนไฮโปทาลามัส แลวมาเก็บไวที่ตอมใตสมองสวนหลัง เมื่อเลือด
มีความเขมขนกวาปกติ จะเกิดการกระตุนตัวรับที่ไฮโปทาลามัสใหคัดหลั่ง ADH การเพิ่มขึ้นของ
ฮอรโมนชนิดนี้ในกระแสเลือด จะมีผลไปกระตุนใหทอของหนวยไตดูดน้ํากลับสูกระแสเลือด 
ความเขมขนของเลือดก็จะลดลง สงผลใหแรงดันภายในเลือดลดลง ขณะเดียวกันปสสาวะ
เขมขนขึ้นมีการขับถายปสสาวะลดลง จึงเปนที่มาของคําวา “ฮอรโมนตานปสสาวะ”  

 

ในมิติที่กลับกันหากเลือดรับน้ําเขามามากขึ้น ความเขมขนของเลือดจะลดลง เกิดการ
กระตุนตัวรับที่ไฮโปทาลามัส ใหยับยั้งการคัดหลั่ง ADH ออกมา สงผลใหทอของหนวยไตและทอ
รวมของไตดูดน้ํากลับคืนสูกระแสเลือดนอยลง รางกายจึงขับปสสาวะที่เจือจางออกมาเปน
จํานวนมาก หากรางกายสูญเสียน้ํามาก เลือดจะมีความเขมขนมากขึ้นสงผลใหแรงดันออสโมติก
ในเลือดสูงขึ้น จะไปกระตุนใหตัวรับที่ไฮโปทาลามัส คัดหลั่ง ADH ทําใหเกิดการกระหายน้ํา 
และเมื่อดื่มน้ําเขาสูรางกายมากความเขมขนของเลือดลดลง ก็จะเกิดการยับยั้งตัวรับที่         
ไฮโปทาลามัส ใหยับยั้งการคัดหลั่ง ADH สงผลใหทอของหนวยไตและทอรวมของไตจะดูดน้ํา
กลับนอย ทําใหปสสาวะมีน้ําปนอยูเปนจํานวนมาก  

 

นอกจากระบบฮอรโมนจะเก่ียวของกับการหดและคลายตัวของกลามเนื้อหัวใจและ
หลอดเลือดแลว ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) ก็เปนอีกระบบที่มี
ความสัมพันธกับความดันโลหิต ถูกออกแบบมาใหควบคุมการทําหนาที่ของกลามเนื้อเรียบ 
กลามเนื้อหัวใจและตอมมีทอทั้งหลาย การทําหนาที่ดังกลาวไมไดอยูภายใตการบังคับของจิตใจ 
แตจะอยูในรูปของปฏิกิริยารีเฟลกซ  

ลักษณะของไต (Socialphy, 2012) 

สวนฮอรโมน Catecholamine ซึ่งสรางและคัด
หลั่งจากตอมหมวกไตสวนใน (Adrenal medulla) ซึ่ง
ประกอบดวยฮอรโมน 2 ชนิด ชนิดแรกเรียกวา อิพิเนฟฟ
ริ น ห รื อ เ อ ด รี น า ลี น  (Epinephrine/ Adrenaline) มี
ความจําเพาะกับตัวรับชนิดเบตา (β-receptors) ของ
กลามเนื้อเรียบหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ 
สงผลใหหลอดเลือดเกิดการคลายตัว ชนิดที่สองเรียกวา 
นอรอีพิเนฟฟริน หรือนอรเอดรีนาลีน (Norepinephrine/ 
Noradrenaline) มีความจําเพาะกับตัวรับชนิดแอลฟา (α-
receptors) ที่กลามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแดง สงผล
ใหหลอดเลือดแดงหดตัว 
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ระบบประสาทอัตโนมัติมีสองระบบยอย ไดแก ระบบประสาทซิมพาเธติก 
(Sympathetic nervous system) เปนระบบประสาทที่มีเสนใยประสาทเจริญมาจากไขสันหลัง
สวนอก ที่ 1 มาจนถึงไขสันหลังสวนเอว ที่ 2 ระบบประสาทดังกลาวจะกระตุนใหเกิดการหลั่ง
ฮอรโมนเอพิเนฟริน (Epinephrine) และฮอรโมนนอรเอพิเนฟริน (Norepinephrine)  

สวนระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (Parasympathetic nervous system) เปนระบบ
ประสาทที่มาจากบริเวณสมองสวนกลาง เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla oblongata) และไข
สันหลังบริเวณกนกบ เปนระบบประสาทที่ทําหนาที่ตรงกันขามกับระบบประสาทซิมพาเธติก 
ควบคุมใหหัวใจเตนชา และเบาลง หลอดเลือดแดงขยายตัวออกไดเล็กนอย สงผลใหความดัน
โลหิตลดลงสูภาวะปกติ 

 

 
ใยอาหาร และโพแทสเซียมจากพืช 
 

 ใยอาหาร (Dietary fiber) ที่เปนสวนประกอบของผนังเซลลของพืช มีอยู 2 กลุมดวยกัน 
กลุมแรกเปนใยอาหารที่ไมละลายน้ํา (Insoluble fiber) ใยอาหารชนิดนี้มีคุณสมบัติดูดซับน้ําไดดี 
เม่ือดูดซับน้ําไวมาก ทําใหผูที่รับประทานเขาไปรูสึกอิ่มเร็วข้ึน การเคลื่อนตัวไปตามทางเดิน
อาหารใชเวลาสั้นลง การขับถายจึงเร็วข้ึนทําใหลดปญหาภาวะทองผูก ใยอาหารกลุมนี้ไดแก
เซลลูโลส (Cellulose) เฮมิเซลลูโลส (Hemicelluloses) และลิกนิน (Lignin) ซึ่งพบมากในผัก 
ผลไม และเมล็ดธัญพืช 

ใยอาหารกลุมที่สองเปนใยอาหารที่ละลายน้ําได (Soluble fiber) ใยอาหารกลุมนี้
นอกจากจะมีคุณสมบัติละลายน้ําไดแลวยังสามารถดูดสารที่ละลายในน้ําไดดวย ที่สําคัญใย
อาหารชนิดนี้ยังชวยทําหนาที่แยงดูดซับไขมันไดอีกจํานวนหนึ่ง ทําใหไขมันที่ดูดซึมผานผนังลําไส
เล็กลดจํานวนลง ไขมันจํานวนหนึ่งจึงถูกขับปนออกมากับอุจจาระ นอกจากนั้นใยอาหารกลุมนี้
ยังชวยชะลอการดูดซับน้ําตาล และจับกับเกลือน้ําดี ทําใหเกลือน้ําดีไมถูกดูดซึมกลับ สงผลให
คอเลสเตอรอลจํานวนหนึ่งถูกขับออกมากับอุจจาระ อีกสวนหนึ่งคอเลสเตอรอลในเลือดจะถูก
นําไปสรางน้ําดีชดเชยสวนที่ปนออกมากับอุจจาระ ในภาพรวมคอเลสเตอรอลจึงลดลง เมื่อ
คอเลสเตอรอลลดลงสูภาวะปกติ โรคความดันโลหิตสูงทุติยภูมิที่สืบเนื่องจากหลอดเลือดตีบจึง
ลดลงดวย กลุมอาหารชนิดนี้ไดแก เพคติน (Pectin) กัม (Gum) และมิวซิเลจ (Mucilage)    
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ปกติใยอาหารในผักและผลไมมี
ปริมาณนอยกวาในเมล็ดถั่ว ในขณะที่ขาว
กลองจะมีใยอาหารมากกวาขาวที่ขัดขาว ถึง 
3 เทา หากบริโภคขาวกลองเปนประจําใย
อาหารเหลานี้จะชวยดูดซับไขมันเอาไว
จํานวนหนึ่ง ทําใหไขมันดูดซึมผานเย่ือบุ
ลําไส เล็กเขาสู ระบบหมุนเวียนโลหิตได
นอยลง และหากไดใยอาหารจากผักเสริม
ด ว ยก็ ยิ่ ง จ ะช ว ย ให ก า รดู ด ซั บ ไ ขมั นมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โอกาสความดันโลหิตสูง
ที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดตีบก็ลดลง ใย
อาหารจึงเปนการปองกันความเสี่ยงความดัน
โลหิตสูงแบบทุติยภูมิโดยออมวิธีหนึ่ง 

โพแทสเซียม (Potassium) เปนเกลือแรที่ทําหนาที่ควบคุมดุลยภาพของน้ําในรางกาย 
เปนบัฟเฟอรเพื่อรักษาความเปนกรดดางใหอยูในระดับที่เหมาะสม ทํางานรวมกับแคลเซียมและ
โซเดียมในกลไกของการสงกระแสประสาทและการหดตัวของกลามเนื้อ รวมทั้งเก่ียวของเชิง
ความสัมพันธกับระดับความดันโลหิตทั้งสูงและต่ํา  

ปกติอาหารสดตามธรรมชาติจะมีโพแทสเซียมสูง โซเดียมต่ํา แมวาเราจะรับประทาน
อาหารที่มีโพแทสเซียมมากเกินความตองการของรางกาย แตไตก็สามารถขับโพแทสเซียม
สวนเกินออกมาไดหมด แตดวยกระบวนการผลิตอาหารในปจจุบันที่มุงเนนการปรุงแตงรสชาด 
จึงทําใหสัดสวนของโซเดียมในอาหารเพิ่มมากข้ึน แตจํานวนโพแทสเซียมลดลง ดวยเพราะ
อาหารสําเร็จรูป หรืออาหารพรอมปรุง มักมีการเติมเกลือโซเดียมเขาไปเปนสวนผสมเพื่อแตง
รสชาด เชน เนื้อหมูสดจํานวน 100 กรัม จะมีโพแทสเซียม 270 มิลลิกรัม โซเดียม 65 
มิลลิกรัม แตเมื่อนําเนื้อหมูสดไปทําเบคอน พบวาเบคอนจํานวนน้ําหนักที่เทากัน จํานวน
โพแทสเซียมลดลงเหลือ 250 มิลลิกรัม ในขณะที่มีจํานวนโซเดียมเพิ่มขึ้นเปน 1,400 มิลลิกรัม  

 เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคของผูคนในสังคมเมือง พบวาโอกาสที่จะรับประทาน
อาหารสดตามธรรมชาติที่มีโพแทสเซียมสะสมอยูมากนั้นมีนอย ลักษณะเชนนี้จึงไมสอดคลองกับ
การออกแบบของธรรมชาติ ที่ออกแบบใหรางกายของเราสามารถรับโพแทสเซียมในปริมาณที่
มากกวาโซเดียม ซึ่งเห็นไดจากที่รางกายใชไตเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับกักเก็บโซเดียม ดวย
เพราะวารางกายรูวาอาหารสดตามธรรมชาตินั้นจะมีปริมาณโซเดียมต่ํา  
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 คนจํ านวนไมนอยมีข อสงสัยว าแลวสัดส วนที่
เหมาะสมระหวางโพแทสเซียมกับโซเดียมในอาหารที่บริโภค
ควรเปนเชนไร ซึ่งอาจไมมีคําตอบที่ตายตัว เพราะแมวาจะ
รูตัวเลขที่เหมาะสมเปนเทาใดก็ใชวาจะสามารถปฏิบัติได 
เนื่องจากความซับซอนของสัดสวนของเกลือแร ที่อยูใน
เนื้อเยื่อของทั้งพืชและสัตวที่เปนอาหารซึ่งคอนขางจะผัน
แปรตามสภาพภูมิศาสตรประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็คือ 

ดังนั้นหากรางกายไดรับอาหารสดเพยีงอยา่งเดยีว โดยไมนําเขาโซเดียมตางหากเลยก็
จะไมเปนปญหา เพราะในอาหารสดแมวาจะมีโซเดียมต่ํา แตรางกายก็จะมีวิธีใหไตกักเก็บ
โซเดียมเอาไว หรือแมวารางกายจะนําเขาโซเดียมมากก็สามารถใชไตเปนเคร่ืองมือขับโซเดียม
สวนเกินออกไปได 

คนจํานวนไมนอยไมสามารถเลือกที่จะบริโภคอาหารตามใจปรารถนาไดดวยเพราะมีขอจํากัด 
ทางออกที่เหมาะสมคือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารปรุงแตงที่มีโซเดียมมาก ควรบริโภคอาหารสด
ตามธรรมชาติที่มีโพแทสเซียมมาก เนื่องจากรางกายสามารถใชไตขับโพแทสเซียมสวนเกินออก
ไดในปริมาณมาก นั้นคือสามารถขับโพแทสเซียมออกจากรางกายไดในจํานวนเทากับที่
รับประทานเขาไป โดยที่ยังสามารถกักเก็บโซเดียมเอาไวไดตามปกติ ยกเวนผูปวยไตวาย 

 จากการศึกษาพบวาปริมาณโซเดียมในรางกายทั้งหมดที่สูงข้ึน มีผลทําใหความดันโลหิต
สูงขึ้น และยังพบวาผูปวยความดันโลหิตสูงสวนใหญไดรับโพแทสเซียมจากอาหารที่รับประทาน
นอย สงผลใหระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลง และเม่ือใหผูปวยไดรับโพแทสเซียมเพิ่มเขาไป
มากขึ้น พบวามีสวนชวยลดความดันโลหิตลง กรณีศึกษาของกลุมผูปวยความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ
พบวา ผูปวยที่บริโภคอาหารทันสมัยแบบตะวันตกเปนประจํา จะนําเขาโซเดียมที่เจือปนอยูใน
อาหารเขาสูรางกายในปริมาณมาก แตนําเขาโพแทสเซียมนอยและมีการขับออกทางปสสาวะ
และอุจจาระมาก สงผลใหรางกายเกิดการขาดโพแทสเซียม ชักนําใหเกิดการนําเขาโซเดียมผาน
ไต ทําใหรางกายสะสมโซเดียมมากเกินไปภายใตสภาวะขาดโพแทสเซียม เซลลของกลามเนื้อ
เรียบของหลอดเลือดแดงเกิดการหดตัว ความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงจึงสูงข้ึน หากภาวะ
เชนนี้ดํารงอยางตอเนื่อง ก็จะพัฒนาสูโรคความดันโลหิตสูงในที่สุด (Adrogue and Madias, 
2007)  
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    ดังนั้นหากประสงคจะลดความเสี่ยงการเปนโรคความดันโลหิตสูง
โดยไมใชสารเคมี ควรเลือกผักสด ผลไมสดและเมล็ดธัญพืช ที่มีทั้งใยอาหาร
และโพแทสเซียมในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง สําหรับผูปวยที่เปนโรค
ความดันโลหิตสูง อาจรับประทานประมาณ 900 มิลลิกรัม/วัน หรือนอยกวา 
ก็จะมีสวนชวยลดความดันโลหิตทั้งในชวงที่หัวใจบีบตัว (Systolic) และ
ความดันโลหิตในชวงที่หัวใจคลายตัว (Diastolic) อยางคอยเปนคอยไป โดย
ไมตองกังวลกับผลขางเคียงเหมือนกับสารเคมี ดวยเพราะส่ิงที่รับประทาน
คืออาหารสดตามธรรมชาติที่มีสัดสวนของเกลือแรที่เหมาะสม ดังนั้นใย
อาหารและเกลือแรโพแทสเซียมจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับเลือกใช
บริหารจัดการเชิงการปองกันและแกปญหาโรคความดันโลหิตสูงที่นาสนใจ 
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