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 วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เปนวันที่พสกนิกรปวงชน
ชาวไทยทั่วหลาตางปลาบปลื้มปติเปนอยางยิ่งที่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางรวมกันจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติแดพระองคทาน  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีตอพสกนิกรปวงชนชาวไทยท้ังแผนดิน
 สวนฤดูกาลในชวงนี้ไดยางเขาสูฤดูฝนกันเต็มตัวแลว  
หลังจากกอนหนานี้ประเทศไทยตองเผชิญกับสภาวะอากาศที่
แปรปรวน  ทั้งน้ำทวม  ดินโคลนถลม  และสภาพอากาศที่รอน
อบอาวจนทำใหหลาย ๆ คนปวย ไปตาม ๆ กัน บางรายถึงขนาด
เสียชีวิตก็มี ชวงน้ีสายฝนอันชุมฉ่ำตามฤดูกาลไดโปรยปรายลงมา  
นำความชุมชื้นมาสูผืนดิน สงผลถึงการเจริญงอกงามของตนไม
นานาชนิด
 สำหรับในสวนของคนท่ีอยูในเมืองใหญอยางเชนกรุงเทพ
มหานครอาจจะไมชอบใจสักเทาไหรนัก เพราะชวงฤดูฝนทำให
การเดินทางไปไหนมาไหนไมสะดวก  เพราะตองรงรีบในการ
ทำมาหากิน เนื่องมาจากปจจุบันราคาสินคาทั้งประเภคอุปโภค
และบริโภคไดปรับตัวสูงขึ้น  แตถึงอยางไรก็ตามประเทศไทย
ของเราเปนประเทศเกษตรกรรม มีขาวปลา อาหารอุดมสมบูรณ
ไมเหมือนบางประเทศท่ีตองเขาคิว เพ่ือแบงปนอาหารท่ีละนอยนิด 
เพื่อความอยูรอด ดังนั้น เราจึงภูมิใจกับประเทศของเรา ถึงแม
ไมไดชื่อวา  เปนประเทศที่พัฒนาแลว  แตเราก็ไมเคยอดอยาก
ในเรื่องของอาหารการกิน
 สำหรับ อสป. สาร ฉบับนี้ ขอนำเสนอเนื้อหาที่นาสนใจ
เหมือนเชนเคย อาทิ องคการสะพานปลาจัดโครงการ “เปดบาน
อาหารทะเลราคาถูก  ศุกรละหน  คนกันเอง”  จำหนายสินคา
สัตวน้ำสดและสินคาสัตวน้ำแปรรูปในราคาถูกกวาทองตลาด 
เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายใหกับประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล และคอลัมนหนาตางความรูนำเสนอเรื่อง นาิกาชีวิต
ที่จะอธิบายวาชวงเวลาไหน  อวัยวะสวนใดกำลังทำงาน  ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอสุขภาพของเราอยางไรบาง  รวมทั้งคอลัมนมุข
สุขภาพ พริกน้ำปลาที่คนไทยขาดไมไดในอาหารแตละมื้อนั้น  
มีอันตรายแอบแฝงอยู อาจจะทำใหเราเปนโรคอะไรไดบาง สามารถ
ติดตามไดใน อสป. สาร ฉบับน้ี
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 Ê×บเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 
นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดใหเกียรติมาเปนประธานปลอยขบวนรถ
คาราวานจำหนายสินคาสัตวน้ำสดและสินคาสัตวน้ำแปรรูป
เคลื่อนที่จากองคการสะพานปลาถึงมือผูบริโภคทั่วกรุงเทพฯ 
จำนวน 10 จุด โดยจำหนายสินคาสัตวน้ำท่ีจำเปนในการบริโภค
ใหแกประชาชนในราคาถูกกวาทองตลาด 20 - 30 %
 ตอมารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมอบแนวนโยบายใหองคการสะพานปลาดำเนินโครงการ
จำหนายสินคาสัตวน้ำราคาถูกทุกวันศุกรใหกับชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป   โดยเปนการจำหนายสินคาที่หลากหลาย
ทั้งสินคาประมงและสินคาทางดานการเกษตรอื่น ๆ บริเวณ
สำนักงานองคการสะพานปลา
 ดังนั้นองคการสะพานปลา จึงไดจัดโครงการ “เปดบาน
อาหารทะเลราคาถูก ศุกรละหน คนกันเอง” ขึ้น ซึ่งเริ่มจัดงาน
ตั้งแตวันศุกรที่  1  มิถุนายน  2555  เปนตนไป  เพื่อเปนการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และชวยแบงเบาภาระคาครองชีพ
ใหกับประชาชน  ขณะเดียวกันก็ทำใหชุมชน  ประชาชน  และ
องคการสะพานปลาไดทำกิจกรรมรวมกัน โดยจัดบริเวณทางเขา
สำนักงานองคการสะพานปลา (ซอยเจริญกรุง 58) ซ่ึงเปนทำเล
ท่ีเหมาะสม สำหรับการดำเนินโครงการ “เปดบานอาหารทะเล
ศุกรละหน คนกันเอง” นี้แบงเปน 2 ระยะ คือ
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 ระยะแรก จะเริ่มตั้งแตวันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2555  
ซ่ึงจะจัดทุกวันศุกร ต้ังแตเวลา 11.00 น. เปนตนไปจนกวาสินคา
จะหมด  โดยโครงการนี้จะมีการจำหนายสินคาสัตวน้ำสดและ
สินคาสัตวน้ำแปรรูปในราคาถูกกวาทองตลาดใหกับประชาชน
และชุมชนใกลเคียง สวนสถานท่ีจัดงานบริเวณทางเขาสำนักงาน
องคการสะพานปลา  (ซอยเจริญกรุง 58)  โดยใหถือเปนความ
รวมมือและการมีสวนรวมระหวางองคการสะพานปลากับแพปลา
ที่จะเขารวมโครงการ   

 ระยะท่ีสอง จะเร่ิมต้ังแตเดือน ตุลาคม 2555 เปนตนไป
เปนระยะเวลา  3  เดือน  ซ่ึงจะจัดทุกวันศุกรเวนวันศุกร  ต้ังแต
เวลา 16.00 น – 22.00 น. โดยจัดโครงการเปนลักษณะตลาดนัด
ขายของราคาถูกกวาทองตลาด ในบริเวณริมแมน้ำเจาพระยา 
อาคารสำนักงานองคการสะพานปลา ซ่ึงจะมีสินคาสัตวน้ำท้ังสด
และปรุงแลว พรอมรับประทานขายในงาน หรือจะซ้ือกลับบาน
ก็มีบรรจุภัณฑพรอมบริการ รวมทั้งใหบริการ นึ่ง ปง ยาง  ทอด 
และอ่ืน ๆ  รวมท้ังผักสดและผลไมจะนำมาจำหนายในโครงการน้ีดวย 
นอกจากน้ันจะมีการจัดรายการพิเศษสินคาสัตวน้ำสดและสินคา
สัตวน้ำแปรรูปจากแพปลา กลุมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ชาวประมง  
เขามารวมโครงการน้ี ซึ่งรานคา แพปลา ที่เขารวมโครงการน้ี  
ไมตองเสียคาสมัครและคาสถานที่  ในงานมีโตะเกาอี้นั ่งให
รับประทานอาหาร มีเสียงดนตรีท่ีไพเราะ ลักษณะคลายตลาดนัด  
มีการเปดทายขายสินคาสัตวน้ำสดและสินคาสัตวน้ำแปรรูป  
ออกบูธเกมส และเคร่ืองเลนฯ เปนตน

องคการสะพานปลา  จัดโครงการ องคการสะพานปลา  จัดโครงการ 
“เปดบานอาหารทะเลราคาถูก ศุกรละหน คนกันเอง”“เปดบานอาหารทะเลราคาถูก ศุกรละหน คนกันเอง”
องคการสะพานปลา  จัดโครงการ 
“เปดบานอาหารทะเลราคาถูก ศุกรละหน คนกันเอง”
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 สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงในสังกัดองคการสะพานปลา
จัดกิจกรรมวันตนไมประจำปของชาติ  พ.ศ. 2555  เพื่อเปนการสนอง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่มีตอการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม และยังเปน
การปลูกจิตสำนึกของประชาชนใหมีความรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม
อีกดวย
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 นายวิรุฬ   เตชะไพบูลย   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การคลัง  และคณะ  ตรวจเยี่ยมกิจการองคการสะพานปลาและ
สะพานปลาสมุทรสาคร  พรอมรับฟงการบรรยายสรุปการดำเนินงาน  
โดยมีกรรมการองคการสะพานปลา  ผูบริหารและพนักงานใหการ
ตอนรับ ณ สำนักงานองคการสะพานปลาและสะพานปลาสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 255515 มถุนายน 2555
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 องคการสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ
องคการสะพานปลาและพนักงานองคการสะพานปลา หลักสูตร  
“การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”  
ประจำป 2556 ณ หองประชุมบอลรูม โรงแรมนารายณ เมื่อวันที่ 3 - 4  
กรกฎาคม 2555

ÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ “¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ “¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹”ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹”
»ÃÐ¨Ó»‚ 2556»ÃÐ¨Ó»‚ 2556

ÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ “¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹”
»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
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กลยุทธหลัก  ๆ  ของงาน HR มี 4 ดาน ไดแก
 1. บุคลากร (People Issues) หมายรวมถึง การสรรหา  
การรักษาจูงใจ การสรางความรูสึกผูกพันตอองคกร การนำความรู
ความสามารถของพนักงานมาใชในการสรางผลงานใหแกองคกร  
การจัดวางบุคลากรทดแทน Contingency Placement การดูแล
สัดสวนกำลังคน และตนทุนกำลังคนตาง ๆ  
 2. ดานความสามารถขององคกร (Organization Capability)
เกี่ยวของกับความรูความสามารถของพนักงานในสวนงานตาง ๆ 
ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมใหตรงและทันตอการใชงาน  หรือการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในวิธีการทำงานหรือการใชเทคโนโลยีใหม ๆ  
นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะของภาวะผูนำที่ตองปรับปรุงสงเสริม
ใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาวการณตาง  ๆ  ดวย
  3.  ดานวัฒนธรรมองคกร (Organization Culture)  
เกี่ยวของกับการสงเสริมคานิยม วิธีคิด วิธีทำงาน และการปฏิบัติ
ระหวางกันของผูคนในองคกรนั้นมีความเหมาะสมและเอื้อตอการ
ขับเคลื่อนกลยุทธขององคกร

àÁ×èÍ  HR  μ éÍ§ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§àÃ×èÍ§¤¹àÁ×èÍ  HR  μ éÍ§ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§àÃ×èÍ§¤¹àÁ×èÍ  HR  μ éÍ§ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§àÃ×èÍ§¤¹
 4. ดานระบบและกระบวนการทาง HR ที่มีความสอดคลอง
สัมพันธกัน (Systems/Process Alignment) โดยคำนึงถึงการจัดวาง
ระบบ กระบวนการ และเคร่ืองมือตาง ๆ เชน ระบบการจัดเก็บขอมูล
การจัดวางโครงสรางหนวยงาน  และกระบวนการติดตอสัมพันธ
ระหวางกันตาง ๆ น้ันมีความสอดคลองกัน และสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจขององคกร
 โดยท่ัวไปกลยุทธหลักดาน HR ท้ัง 4 ดาน ซ่ึงประกอบไปดวย
ประเด็นหรือเร่ืองราวตางๆ ท่ีตองดำเนินการน้ันเราตองนำแตละเร่ือง
มาวิเคราะหจุดแข็ง – โอกาส จุดออน – ภัยคุกคาม แลวมาประกอบ
ทำแผนงานทางดาน HR ในแตละปอยูแลว เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร
 การบริหารความเส่ียงดาน “คน” ท่ีองคกรสวนใหญจะระบุไว
ตรงกันก็คือ ความเสี่ยงในการสรางกลุมผูนำขึ้นมาทดแทนใหทันกับ
กลุมผูบริหารที่จะเกษียณอายุงานออกไป  และการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกรใหทันตอสภาวการณแขงขันที่เปล่ียนแปลง แลว 
HR ควรจะจัดทำแผนการบริหารความเส่ียงในเร่ืองดังกลาวน้ีอยางไร
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 องคการสะพานปลาจัดการประชุมคณะกรรมการองคการ
สะพานปลา คร้ังท่ี  3/2555 ณ หองประชุมสำนักงานองคการสะพานปลา
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

 องคการสะพานปลาจัดโครงการสงเสริมการออกกำลังกายใหกับ
พนักงาน เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงตอการ
เปนโรคภัยตาง ๆ ณ บริเวณลานหนาสำนักงานองคการสะพานปลา 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

 องคการสะพานปลาจัดการฝกอบรมพนักงาน หลักสูตร “ชองทางและโอกาส
ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององคการสะพานปลา” ณ โรงแรมแกรนดเดอวิลล 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2555

 นายวิรัช  เถ่ือนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา มอบเงินทุนสงเสริม
การประมง เพื่อเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมสำนักงานองคการสะพานปลา เมื่อวันที่ 18  
มิถุนายน 2555



นาฬิกาชีวิต นาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิต
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 ร่างกายประกอบดวยอวัยวะหลายสวน ซ่ึงแตละสวนมีเวลา
ในการทำงานแตกตางกันไป ลองมาดูกันวา เวลาไหนอวัยวะสวนใด
กำลังทำงาน  ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพของเราอยางไร
 
 01.00 - 03.00 น. เป็นช่วงเวลาของตับ 
 เวลาน้ีควรนอนเพราะตับจะหล่ังสารมีลาโทนิน (Meratonine)
เพื่อฆาเชื้อโรค ทำใหหนาออนกวาวัย นอกจากรางกายจะหลั่งสาร
มีลาโทนินเปนประจำแลว ยังหลั่งสารเอนโดรฟน (Endrophin)  
ออกมาดวย  จึงไมควรกินอาหาร  เพราะจะทำใหตับทำงานหนัก
และเสื่อมเร็ว โดยหนาที่หลักของตับคือขจัดสารพิษในรางกาย  
สวนหนาที่รองคือ ชวยไตในการดูแลผม ขน เล็บ ถาตับมีปญหา  
ผม ขน เล็บ จะไมสวย นอกจากน้ันยังชวยกระเพาะยอยอาหาร  
ถากินบอย ๆ จะทำใหตับทำงานหนัก ตับจะหล่ังน้ำยอยออกมามาก
จึงไมไดทำหนาที่หลัก ซึ่งเปนเหตุใหสารพิษตกคางในตับ
 03.00 - 05.00 น. เป็นช่วงเวลาของปอด 
 เปนเวลาที่ควรตื่นนอน ลุกขึ้นเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธิ์และ
รับแสงแดดในยามเชา  ผูที่ตื่นนอนชวงนี้เปนประจำ  ปอดและผิว
จะดีขึ้น
 05.00 - 07.00 น. เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่ 
 เวลาน้ีจึงเหมาะท่ีจะขับถายอุจจาระ และควรทำใหเปนนิสัย
ทุกเชา ถาไมถายใหใชวิธีกดจุดที่ตำแหนงสองขางของจมูก และดื่ม
น้ำอุน 2 แกว หรือดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาว โดยใชน้ำ 1 แกวกับน้ำผึ้ง 
1 ชอนโตะและน้ำมะนาว 4 - 5 ลูก
 07.00 - 09.00 น. เป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหาร 
 กระเพาะอาหารจะทำงาน  ถากินอาหารเชาในชวงเวลานี้
ทุกวัน  ถาปลอยใหกระเพาะอาหารออนแอ  จะสงผลใหเปนคน
ตัดสินใจชา ขี้กังวล ขาไมคอยมีแรง ปวดเขา หนาแกเร็วกวาวัย
 09.00 - 11.00 น. เป็นช่วงเวลาของม้าม 
 มามมีหนาที่ควบคุมเม็ดเลือด สรางน้ำเหลือง ควบคุมไขมัน  
คนที่ปวดศีรษะบอย มักมาจากความผิดปกติของมาม อาการเจ็บ
ชายโครง สาเหตุมาจากมามกับตับ 

 11.00 - 13.00 น. เป็นช่วงเวลาของหัวใจ 
 หัวใจทำงานหนักในชวงเวลาน้ี จึงควรหลีกเล่ียงความเครียด
เหตุที่ตองทำใหใชความคิดหนัก  และหาทางระงับอารมณตื่นเตน
หรืออาการตกใจใหได
 13.00 - 15.00 น. เป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็ก 
 ควรงดการกินอาหารทุกประเภท เพื ่อใหลำไสทำงาน  
โดยลำไสเล็กมีหนาที่ดูดซึมอาหาร เชน วิตามินซี วิตามินบี โปรตีน  
ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ สรางไขสำหรับผูหญิง ถากรดอะมิโนนอย 
ไขจะมาไมครบ
 15.00 - 17.00 น. เป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะ 
 ควรออกกำลังกายหรืออบตัวใหเหง่ือออก กระเพาะปสสาวะ
จะไดแข็งแรง หากอ้ันปสสาวะบอย ปสสาวะจะถูกดูดซึมเขาสูกระแส
เลือด ทำใหเหงื่อที่ออกมามีกลิ่นเหม็นเหมือนปสสาวะ  
 17.00 - 19.00 น. เป็นช่วงเวลาของไต 
 ควรทำใจใหสดชื่น ไมงวงเหงาหาวนอนในชวงเวลานี้ ผูใด
มีอาการงวงนอนชวงเวลาน้ี แสดงวามีปญหาเร่ืองไตเส่ือม ถานอนหลับ
แลวเพอ แสดงวาอาการหนักมาก
 19.00 - 21.00 น. เป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจ 
 ชวงเวลานี้ควรจะสวดมนต  ทำสมาธิ  ผูมีปญหาเกี่ยวกับ
เยื่อหุมหัวใจ คือ หัวใจโต หัวใจรั่ว เสนโลหิตหัวใจตีบ ดังนั้นผูปวย
ตองระวังเรื่องตื่นเตน ดีใจ การหัวเราะ กรณีเสนเลือดขอด ตองดู
เยื่อมหุมหัวใจใหแข็งแรง
 21.00 - 23.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีต้องทำให้ร่างกายอบอุ่น 
หามอาบน้ำเย็นในชวงเวลานี้ เพราะจะทำใหเจ็บปวยไดงาย อยาไป
ตากลม เพราะเปนชวงท่ีลมเปนพิษ
 23.00 - 01.00 น. เป็นช่วงเวลาของถุงน้ำดี 
 ถุงน้ำดีเปนถุงสำรองเก็บน้ำยอยที่ออกมาจากตับ อวัยวะใด
ในรางกายเม่ือขาดน้ำจะมาดึงน้ำจากถุงน้ำดี ทำใหถุงน้ำดีขน เปนผล
ใหอารมณฉุนเฉียว สายตาเส่ือม เหงือกจะบวม ปวดฟน นอนไมหลับ
ตื่นกลางดึก หรือตอนเชาจะจาม (ถุงน้ำดีจะโยงไปถึงปอด) จะปวด
ศีรษะขางเดียวหรือสองขางโดยไมทราบสาเหตุ 
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 หากคุณเปนคนหนึ่งที่ขาดพริกน้ำปลาไมได  
เรามีคำแนะนำจากงานวิจัยดี ๆ  ที่จะทำใหคุณรูถึง
พิษภัยจากความเคยชินที่คุณไมเคยทราบมากอน
 นางอรพินท  บรรจง นักวิจัยชำนาญการจาก
โครงการพัฒนาตำรับอาหารทองถิ่นสำหรับผูสูงอายุ
สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  กลาวถึง
ขอคนพบระหวางการทำโครงการดังกลาว ซ่ึงเปนการ
ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลการรับประทานอาหารของผูสูงอายุ
ที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
พบวากลุมผูนำชุมชนไดทำอาหารตามตำรับที่กำหนด 
และจัดใหมีถวยพริกน้ำปลาไวบนโตะทุกโตะ ทั้ง ๆ 
ที่พริกน้ำปลาไมไดอยูในตำรับอาหารท่ีกำหนด
 ทั้งนี้  จากการสังเกตการณพบวา  ผูสูงอายุ
หลายคนจะเร่ิมรับประทานอาหารดวยการตักพริกน้ำปลา
มาคลุกขาวกอน  และเมื่อตักอาหารมาแลวก็จะตัก
พริกน้ำปลามาใสเพิ่มอีก บางคนยังไมไดชิมรสชาติ
ของอาหารเลยดวยซ้ำ ซึ่งการรับประทานพริกน้ำปลา
ควบคูไปกับอาหารแทบทุกม้ือของคนไทยไดกลายเปน
วัฒนธรรมและความเคยชิน อันจะเปนการเพ่ิมโซเดียม
ใหกับรางกายโดยไมรูตัว
 หากพิจารณาตามขอแนะนำการรับประทาน
อาหารสุขภาพป พ.ศ. 2546 กำหนดวาควรรับประทาน
อาหารท่ีมีปริมาณโซเดียมไมเกินวันละ 2,400 มิลลิกรัม
ซึ่งเทียบไดกับน้ำปลาเพียง 5 ชอนชาเทานั้น และการ
รับประทานอาหารรสเค็ม  หรือมีปริมาณโซเดียม
สูงบอย ๆ จะเปนสาเหตุทำใหเกิดโรครายได เชน 
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พริกน้ำปลาพริกน้ำปลา    
ภัยเงียบจากความเคยชินภัยเงียบจากความเคยชิน
พริกน้ำปลา  
ภัยเงียบจากความเคยชิน

โรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  ไตวาย  หลอดเลือด
ในสมองแตก หรือภาวะกระดูกพรุน
 ดังนั้น  ผูบริโภคควรคอย ๆ  ลดละเลิกความ
เคยชินในการรับประทานพริกน้ำปลาไปเร่ือย ๆ ต้ังแต
นำมาคลุกกับขาว หรือเติมพริกน้ำปลาเพื่อเพิ่มความ
เค็ม และหากรับประทานอาหารรสเค็มจัด ควรดื่มน้ำ
มาก ๆ เพื่อเปนการชวยลดความเขมขนของโซเดียม
ลงไดอีกทางหนึ่ง
 เราลองมาเปล่ียนความเคยชิน ดวยการนำถวย
พริกน้ำปลาออกจากโตะอาหารกันเสียตั ้งแตวันนี้  
เพื่อสุขภาพท่ีดีของตัวคุณเองและคนรอบขาง


