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  ÍÒ¡ÒÃ¢Ò´¹íéÒ
 เมื่อรางกายไดรับนํ้านอย แสดงวาระดับนํ้าไมสมดุลกับ
ภาวะที่สูญเสียนํ้าในแตละวัน ถาหากไมไดรับทดแทนในเวลาที่
เหมาะสมก็อาจเกิดผลเสียตามมาได เชน จะเกิดอาการบวมที่มือ
และเทาเพราะมีนํ้าถูกกักที่บริเวณนอกเซลล

 รางกายจะเสียนํ้าออกมาทางเหงื่อที่ผิวหนัง ถายปสสาวะ
หรืออุจจาระ รางกายจะมีกลไกการควบคุมนํ้าโดยตอมสมองสวน
ของ ไฮโปธาลามัส ซึ่งถาเสียนํ้าไป ศูนยควบคุมจะสั่งการใหมีการ
ดื่มนํ้าทดแทน โดยจะรูสึกกระหายนํ้า ¹íéÒ
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WATER

  ¼Å¡ÃÐ·º¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂàÁ×èÍ¢Ò´¹íéÒ
  กระหายนํ้าและปากแหง
  นํ้าลายไมเพียงพอทําใหปากชุ ม เมื่อขาดนํ้า การผลิต
นํ้าลายจะลดลง เปนสัญญาณใหรางกายรูสึกกระหายนํ้า

  ตะคริว
  ในกลุ มนักกีฬาจะพบวามีการสูญเสียเหงื่อ ภาวะนํ้าใน
รางกายจึงตํ่า และพบบอยในฤดูรอน

  ผิวแหงกราน
  เมื่อรางกายขาดนํ้าก็พยายามจะดึงนํ้าจากเนื้อเยื่อตางๆ
เพื่อใหอวัยวะสําคัญๆ ในรางกายทํางานไดปกติ

  ความดันเลือดตํ่าและปวดศีรษะ
  เมื่อนํ้าในระบบการไหลเวียนโลหิตลดลง จะสงผลใหแรงดัน
ในการไหลเวียนโลหิตตํ่าลงดวย และผลที่ตามมาคือออนเพลียหนามืด
วิงเวียนศีรษะ

  ปสสาวะสีเขม
  เมื่อความเขมของสารนํ้าตาล และเกลือในกระแสเลือดมาก
จะสงผลใหมีการผลิตฮอรโมนเพื่อยับยั้งการถายปสสาวะ ทําใหปสสาวะ
นอย หรือขาดนํ้า

  ทองผูก
  เมื่อปริมาณนํ้า ในระบบโลหิตลดลงรางกายจะใชระบบ
ปองกันตนเอง ในภาวะฉุกเฉิน โดยดึงนํ้าจากทุกระบบออกมา ดังนั้น
จึงเปนสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหเกิดทองผูกได
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  ÊÒàËµØ¡ÒÃ¢Ò´¹íéÒÁÕ 4 áºº¤×Í
  ออกกําลังกายมาก รางกายอยูในอุณหภูมิสิ่งแวดลอมที่
รอนมาก ก็จะเกิดการสูญเสียนํ้าและเกลือแร

  เสียนํ้าทางปสสาวะ เชน โรคเบาหวาน จะมีการถาย
ปสสาวะบอย ซึ่งถาเสียนํ้ามากๆ อาจเกิดช็อค และไตวายได

  อาการทองรวง อาจมีอาเจียนจากการติดเชื้อ เชน โรค
บิดอาหารเปนพิษ ซึ่งกลุมเสี่ยงมากคือเด็ก จะเกิดพิษรวดเร็ว

  เกิดอุบัติเหตุ เชน ผิวหนังถูกไฟไหมเปนตน รางกายจะ
สูญเสียนํ้าจากทางตอมนํ้าเหลืองที่ไหลออกมาในระหวางบาดเจ็บ โทร. 0-2411-2347, 0-2419-7167, 0-2419-7166 ตอ 151
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Love & Thanks



 ดังนั้น จะเห็นไดวา นํ้าถาดื่มใหเหมาะสม จะเปนการปรับสมดุลของ
สวนประกอบที่สําคัญของรางกาย เชนการดื่มนํ้าวันละ 8 - 10 แกวจะ
เหมาะสมดี แตถารางกายไดรับนอยไปก็จะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา
ดังนั้น ดื่มนํ้าเพื่อใหการทํางานของรางกาย อุณหภูมิระบบขับถาย และการ
ไหลเวียนของเลือดทํางานไดปกติ

  ¹íéÒª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ä´Œ´Ñ§¹Õé
  นํ้าเปนตัวนําของสารอาหาร เมื่อสารอาหารเขาไปในรางกาย
นํ้ายังเปนตัวกลาง จะถูกลําเลียงสงผานเซลลตางๆ เพื่อดูดซึม และใชในการ
สรางพลังงานใหกับเซลล ที่อยูภายในสวนตางๆ ของรางกาย

  นํ้าเปนตัวนําพาภูมิตานทานและสารตานอนุมูลอิสระ เพราะ
คุณสมบัติของเลือดซึ่งมีนํ้าอยู 70% ดังนั้นการนําภูมิตานทานที่มีอยูและการ
ทําลายสิ่งแปลกปลอมหรือการสรางสารตานอนุมูลอิสระจะเกิดจากรางกาย
แข็งแรงและตอสูกับเชื้อโรคหรือมลพิษได ซึ่งตัวที่สําคัญคือ นํ้าที่มีอยูในเซลล
หรืออวัยวะนั่นเอง ซึ่งถารางกายทําลายไมไดก็จะแสดงออกในรูปความแก
ชรา หรือเซลล / ผิวหนังจะเหี่ยวและไมสดใส เปนตน

  นํ้าชวยควบคุมของเหลวในรางกาย และการชวยกําจัดของ
เสีย ถามีการเหนื่อยลา ของรางกายและจิตใจ เชน การพักผอนไมเพียงพอ
ความเครียด และการรับประทานอาหารไมเหมาะสมมากหรือนอยไป สัดสวน
ของนํ้าและของเหลวในรางกายจะเสียสมดุลได จากความไมสมดุลของ
ของเหลว และนํ้าในรางกาย ทําใหมีการขาดนํ้าและเกิดของเสียคางอยู มิได
มีการกําจัดออก ทําใหเกิดปญหาซับซอน และเรงกระบวนการความเหี่ยวยน
ของผิวหนัง หรือเกิดการเสื่อมหรือของเซลลและเนื้อเยื่อของรางกาย ผลคือ
ทําลายเซลลและเกิดการขาดนํ้าอยางตอเนื่อง ทําใหผิวหนังเหี่ยวยนความ
สามารถการปองกันหรือสรางภูมิตานทานโรคตํ่าลง

  นํ้าเปนสวนประกอบของสมองและระบบการหายใจ
ปกติในสมองจะมีสวนประกอบของนํ้าประมาณ 85% ถาขาดนํ้าจะ
ทําใหความสามารถทางสมองลดลง ความคิดเลื่อนลอย และอาจ
ตามมาดวยความเครียดทางจิตใจ รางกายตองใชนํ้าและออกซิเจน
เพื่อหายใจและการมีชีวิตอยู  จากนั้นจะมีการกําจัดของเสีย เชน
คารบอนไดออกไซดออกจากปอด ดังนั้น ปอดจึงมีความจําเปนและ
จะเพิ่มความชุมชื้นไดถามีนํ้าในรางกายเพียงพอ

  นํ้าชวยระบบการเคลื่อนไหวของขอตอ และปองกัน
ไตวาย โดยปกติขอตอของรางกาย รวมทั้งขอกระดูก ถามีนํ้าหลอเลี้ยง
ไมเพียงพอ ก็จะทําไดการเคลื่อนไหวไมสะดวก และมีอันตรายมาก
ตรงกระดูกออน อาจทําใหการขยับเขยื้อน และเกิดการปวดขอไดบอย
นอกจากนี้นํ้าที่อยูในกระแสเลือดจะนําของเสียตางๆ ที่รางกายไม
ตองการ เชน กรดยูริค สารยูเรีย และกรดแล็กติคขับออกผานทางไต
ดังนั้น ถานํ้าผานไตไมเพียงพอ ของเสียที่กลาวมาขางตนไมสามารถจะ
กําจัดไดหมด จึงคางอยูบริเวณที่กรองของเนื้อไต ทําใหไตทํางานหนัก
อาจพิการหรือไตวายได

  นํ้าชวยระบบการยอยและการเผาผลาญอาหาร ทาง
เดินอาหาร และกระเพาะเมื่อขาดนํ้า ก็จะมีผลทําใหเอนซัยมของ
รางกายทํางานไมสมบูรณ การแตกตัวของอาหารไมดี มีผลทําใหความ
สามารถซึมผานเขาสูรางกายไมสะดวก มีอาการทองผูก เพราะจาก
งานวิจัย พบวาถาดื่มนํ้าใหมากๆ จะลดภาวะกระเพาะอาหารอักเสบ
อาการทองอืดทองเฟอและลําไสอักเสบไดดี นอกจากนี้นํ้าชวยละลาย
สารพิษที่ตกคางในลําไสใหญ ออกมาพรอมกับอุจจาระ หรือชวยของ
บรรเทาอาการริดสีดวงได

ควรดื่มนํ้าอยางนอยวันละ 8 แกว

¹íéÒ
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 รางกายคนเราประกอบดวยนํ้า 60 - 70% ของนํ้าหนักตัว
รางกายเราตองการนํ้าประมาณ 2 ลิตรตอวัน เพราะนํ้าตองพาสาร
อาหารตางๆ ใชเลี้ยงเซลลเพื่อรักษาโครงสรางของรางกาย และการ
ขับถายของเสีย ตลอดจนการระบายความรอนออกจากรางกาย จะเห็น
ไดวาคนเราสามารถจะอดอาหารไดนานหลายสัปดาห แตถารางกายขาด
นํ้าจะทําใหเซลลรางกายทํางานไมได และอาจนําไปสูการเสียชีวิตได

 ดังนั้น ทานควรจะเขาใจถึงเรื่องประโยชนของนํ้าที่มีตอรางกาย
ของสิ่งมีชีวิต และที่สําคัญคือรางกายจะมีชีวิตอยูไดโดยเกิดกระบวนการ
ปฏิกิริยาทางเคมี โดยเฉพาะการเมตาบอลิซึมของรางกายจําเปนตอง
อาศัยนํ้า เชน กระบวนการยอยอาหาร การดูดซึมอาหารและกระบวน
การกําจัดของเสียจากรางกาย

 นํ้าที่เราดื่ม เมื่อเขาไปในรางกายอยูในสวนของกระบวนการไหล
เวียนโลหิตไปทั่วๆ รางกาย และสงผลตอการทํางานของอวัยวะภายใน
ตลอดจนระดับเซลล และสงผลสะทอน กลับออกมาในรูปความเปลงปลั่ง
ของผิวพรรณ และกลามเนื้อความตึง ความหยอนของอวัยวะที่ปรากฏ
ไดเห็นในรางกายและอาจมีสีสรรเชน มีความสดใส ผิวนวลขาวผอง หรือ
ลักษณะหมองคลํ้า หรือ สีอมชมพู สดใส

ที่ขาดความเขาใจ


