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นานาสาระ

กินอย่�งไรเมื่อเป็นคว�มดันโลหิตสูง

มลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลนครพนม

 ปัจจุบัน พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มของการ

เกิดโรคความดันโลหิตสูงแซงหน้าโรคเรื้อรังอย่างโรค

เบาหวานไปเสียแล้ว และเม่ือตัวท่านเองหรือบุคคล

ใกล้ชิดเป็นคนหนึ่งท่ีตรวจพบว่าเป็นความดันโลหิตสูง

แล้วอย่าได้นิ่งนอนใจ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใน

การรับประทานอาหารให้สอดคล้องหรือเหมาะสมตาม

สภาวะของโรคเพื่อช่วยในการควบคุมหรือลดระดับ

ความดันให้ใกล้เคียงปกติ ในเรื่องของอาหารการกิน

มีหลักง่ายๆในการน�าไปปฏิบัติเพื่อช่วยในการลดหรือ

ควบคุมความดัน คือ การหลีกเลี่ยงอาหารเสี่ยงทั้งหลาย

อันได้แก่ รสเค็ม ที่มาจากการปรุงแต่งสารท่ีให้รสเค็ม

ชนิดต่างๆใส่ลงในอาหาร เช่น น�้าปลา ซีอิ๊วขาว เกลือ 

ผงชูรส และอื่นๆ ในส่วนของอาหารหมักดองชนิดต่างๆ

เช่น ผักดอง ผลไม้ดอง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อ

สัตว์ ได้แก่ แหนม ไส้กรอกเปรี้ยว แฮม เบคอน กุนเชียง 

หมูยอ รวมทั้งเบเกอรี และขนมกรุบกรอบ เป็นต้น

 เมื่อเลี่ยง ลด งด อาหารอันตรายต่อความดัน

แล้ว การจัดอาหารส�าหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงน้ัน

มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาหรือปรับปรุงภาวะโภชนาการ

ของผู้ป่วยเพื่อช่วยควบคุมน�้าหนักตัวของผู้ป่วยให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่ควรจะเป็นเพื่อควบคุมรักษาระดับความดันของ

ผู้ป่วยให้ใกล้เคียงปกติเพื่อป้องกัน หรือชะลอการเกิด

โรคแทรกซ้อนต่างๆและเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพ

ที่ดี

 หลักการจัดอาหารจ�ากัดโซเดียม ( low  

sodium diet) คือ การจัดอาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่อง

ปรุงรสต่างๆให้ผู้ป่วยบริโภคในปริมาณที่ได้รับโซเดียม

น้อยกว่าคนปกติที่ควรได้รับต่อวัน (คนปกติทั่วไปควร

ได้รับปริมาณโซเดียมในอาหารไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม) 

แต่ส�าหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง ควรได้รับปริมาณ

โซเดียม ต�่ากว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งแบ่งระดับ

ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้

 1. ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย (mild 

hypertension) ค่าความดันไม่เกิน 160/90 มิลลิเมตร

ปรอท กลุ ่มนี้ รับประทานอาหารที่มีการเติมเครื่อง

ปรุงรสเค็มในอาหารได้โดยเติมเกลือ น�้าปลา หรือซีอิ๊ว

ขาวในอาหารทุกประเภทได้ประมาณ 3 ช้อนชาต่อ

วัน แต่ห้ามเติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มอีกเม่ืออาหารปรุง

สุกพร้อมจะรับประทาน และเล่ียงในการรับประทาน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆที่มีรสเค็ม
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 2 .  ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ค ว ามดั น โ ลหิ ต สู ง ร ะดั บ 

ปานกลาง (moderate hypertension) ค่าความดัน

ไม่เกิน 180/100 มิลลิเมตรปรอท รับประทานอาหาร

จ�ากัดโซเดียมเล็กน้อย (mild sodium restriction) 

เป็นอาหารที่ให้โซเดียมประมาณ 2-3 กรัมต่อวัน คือ 

รับประทานอาหารท่ีมีการปรุงรสเค็มโดยเติมเกลือ 

น�้าปลา หรือซีอิ๊วขาว ในอาหารทุกประเภทได้ประมาณ 

2 ช้อนชาต่อวัน แต่ห้ามเติมเครื่องปรุงรสเค็มเพ่ิมอีก

เมื่ออาหารปรุงสุกพร้อมจะรับประทาน และเลี่ยงในการ 

รับประทานผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆที่มีรสเค็ม

 3. ผู ้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและความดัน

โลหิตสูงรุนแรง (severe hypertension) ค่าความดัน

มากกว่า 180/100 มิลลิเมตรปรอท รับประทานอาหาร

จ�ากัดโซเดียมปานกลาง (moderate sodium restric-

tion) เป็นอาหารที่ให้โซเดียมประมาณ 1 กรัมต่อวัน 

คือ รับประทานอาหารทุกชนิดที่ไม่มีการเติมเครื่องปรุง

รสเค็มใดๆในอาหารที่ปรุง หรือพร้อมจะรับประทานทุก

ประเภทหลีกเลี่ยงในการรับประทานผลิตภัณฑ์แปรรูป

ชนิดต่างๆที่มีรสเค็มรวมทั้งเบเกอรี เช่น เค้ก คุกกี้

 4. ผู ้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและท้องมาน

จากภาวะตับแข็ง รับประทานอาหารจ�ากัดโซเดียมมาก 

(severe sodium restriction) เป็นอาหารที่ให้โซเดียม

ประมาณ 500 มิลลิกรัมต่อวัน คือ รับประทานอาหาร

ทุกชนิดที่ไม่มีการเติมเครื่องปรุงรสเค็มใดๆในอาหารที่

ปรุง หรือพร้อมจะรับประทาน งดอาหารทุกประเภทที่

มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งขนมปัง เนยสด หรือ

เนยเทียม และผักชนิดที่มีโซเดียมสูง

 หากท่านทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตอยู่

ในระดับใดแล้ว ยิ่งเป็นการง่ายที่จะเลือกรับประทาน

อาหารที่มีการจ�ากัดปริมาณโซเดียมได้ถูกต้อง นอกจาก

นี้แล้วท่านควรทราบถึงแหล่งอาหารท่ีให้โซเดียมเพื่อ

ช่วยประกอบการพิจารณาในการเลือกเติมลงในอาหาร

ด้วย เช่น เกลือแกง หรือ โซเดียมคลอไรด์ (sodium 

chloride) 1 ช้อนชา มีน�้าหนัก 5 กรัม ให้สารโซเดียม

คลอไรด์ประมาณ 2,000 มิลลิกรัม ส�าหรับผู ้ป่วยท่ี

แพทย์สั่งจ�ากัดโซเดียมสามารถเติมเกลือในอาหารได้ใน

ปริมาณที่แพทย์ก�าหนด ส่วนน�้าปลาที่เป็นน�้าปลาแท้

อย่างดี ปริมาณ 3 ช้อนชา จะมีเกลืออยู่ 1 ช้อนชา ให้

โซเดียมคลอไรด์ประมาณ 2,000 มิลลิกรัม หากไม่ปรุง

อาหารด้วยเกลือ สามารถปรุงรสด้วยน�้าปลาวันละ ไม่

เกิน 3 ช้อนชา ในอาหารทุกประเภท นอกจากนี้ควร

ระมัดระวังซ้อสปรุงรสที่มีหลายรสรวมกันเพราะจะมี

รสเค็มรวมอยู่ด้วย ควรเล่ียงหรือใช้ให้น้อยที่สุด เช่น  

ซ้อสพริก ซ้อสมะเขือเทศ และน�้าจ้ิมชนิดต่างๆส่วน

อาหารที่ผ ่านกรรมวิธีแปรรูปและถนอมอาหารที่มี

การเติมเกลือท�าให้อาหารมีรสเค็ม ไม่ควรรับประทาน 

เพราะไม่ทราบปริมาณโซเดียมในอาหารเหล่านั้น รวม

ถึงสารปรุงแต่งอาหารที่มีสารโมโนโซเดียมกลูตาเมตเช่น 

ในผงชูรส ซุปผง ซุปก้อน ขนมกรุบกรอบชนิดต่างๆ และ

ผลิตภัณฑ์เบเกอรีที่ใส่สารโซเดียมไบคาร์บอเนตในผงฟู

เป็นต้น

 นอกจากการจ�ากัดโซเดียมในอาหารแล้วการ

รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและช่วยควบคุมความ

ดันโลหิตของท่าน คือ การหลีกเล่ียงอาหารที่มีไขมันสูง  

เนื้อสัตว์ติดมันชนิดต่างๆ เลี่ยง ลด งด การดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีน ควรรับประทาน

ผักสดและผลไม้สดเพิ่มขึ้น ควบคุมปริมาณการรับ

ประทานอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของ

ร่างกาย มีการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ และมีการ

จัดการความเครียดอย่างถูกวิธี

 หากท ่านปฏิบัติตนได ้อย ่างถูกต ้องตาม 

ข้อแนะน�าเบื้องต้นนี้แล้ว ท่านจะสามารถดูแลตนเอง

หรือบุคคลใกล้ตัวที่มีภาวะของโรคความดันโลหิตสูงได้

เป็นอย่างดีทีเดียว และจะสามารถด�ารงชีวิตอยู่กับภาวะ

นี้ได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับคนทั่วไป

ที่ม�ของข้อมูล : พัทธนันท์ ศรีม่วง.กรุงเทพฯ: เอ็ม

แอนด์เอ็มเลเซอร์พริ้นต์; 2555.


