รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง บทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร
และโภชนาการ เพื่อลดการบริโภคเกลือ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดทาโดย นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
รหัส ๕๐๗๒

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง บทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
เพื่อลดการบริโภคเกลือเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดทาโดย นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
รหัส ๕๐๗๒

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้าชู)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ขณะนี้ในหลายประเทศของทุกภูมิภาค ได้ให้ความสาคัญและทาการรณรงค์ให้ประชาชนลด
การบริโภคเกลือหรือโซเดียม เนื่องจากพบว่ามีความสัมพันธ์ของการบริโภคเกลือ (โซเดียม) กับการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยอุบัติการณ์โรคความดันโลหิตสูงและโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดใน
ประเทศไทย ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และ
เมื่อก้าวสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีก ารเปิดเสรีทางการค้ า มีการวางจุดยืนเชิ ง
ยุทธศาสตร์การตลาดในการเป็น “ครัวของโลก” หรือการเป็นผู้ผลิตสินค้าในหมวดอาหาร และอาหาร
แปรรูปรายใหญ่ในอาเซียน ดังนั้นการดาเนินการลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ประชาชนทุกประเทศในประชาคมอาเซียนจะได้ตระหนักถึงผลร้ายต่อสุขภาพ จึงเป็นความ
จาเป็นและถือเป็นความท้าทาย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทบาทของประเทศไทยในการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) เมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ดาเนินการศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การบริโภคเกลือ
(โซเดียม) รวมทั้งโครงการ กิจกรรมและกลยุทธ์ในการลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า
และกัมพูชา หลังจากนั้นได้จัดประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในการลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) เมื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน โดยคานึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ประเทศในประชาคมอาเซี ย น มี ข้ อ จ ากั ด ของการประเมิ น
สถานการณ์ การบริโภคเกลือและการดาเนินงานเกี่ยวกับการลดการบริโภคเกลือในระดับที่แตกต่าง
กัน ซึ่งค่าเฉลี่ยของการบริโภคเกลือในประชาคมอาเซียนเฉพาะประเทศที่มีการดาเนินการประเมิน มี
ปริมาณมากกว่า ๑๐ กรัม/คน/วัน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนาให้บริโภคไม่เกิน ๕ กรัม/
คน/วัน โดยสามารถจาแนกกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนตามระดั บความพร้อมเป็น ๓ กลุ่ ม
ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มประเทศที่เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการดาเนินงาน ซึ่งภาครัฐมีนโยบาย
ด้านการลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ที่ชัดเจน มีการประเมินสถานการณ์การบริโภคเกลือ (โซเดียม)
ด้วยวิธีมาตรฐาน คือ การตรวจโซเดียมจากปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง ร่วมกับการสารวจอาหารบริโภค มี
การดาเนินการโครงการโดยครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารสาเร็จรูป อาหารหาบเร่แผง
ลอย ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีเพียงประเทศเดียว คือ สิงคโปร์ โดยมีค่าเฉลี่ย
การบริโภคเกลือ ๘.๓ กรัม/คน/วัน
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มประเทศที่เริ่มมีความสนใจและมีการประเมินสถานการณ์การบริโภคเกลือ
(โซเดียม) โดยวิธีการสารวจอาหารบริโภค ซึ่งมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าการตรวจโซเดียมจากปัสสาวะ
๒๔ ชั่วโมง แต่ทาให้ได้ข้อมูลแหล่งอาหาร รวมทั้งมีการริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภค
เกลือ ซึ่งได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีค่าเฉลี่ยการบริโภคเกลือ ๑๐.๙ กรัม/
คน/วัน, ๑๑ กรัม/คน/วัน, ๖.๓ กรัม/คน/วัน และ ๑๐ กรัม/คน/วัน ตามลาดับ

จ
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มประเทศที่ไม่มีข้อมูลการประเมินสถานการณ์การบริโภคเกลือ (โซเดียม) แต่มี
แหล่งของเกลือ (โซเดี ยม) จากข้อมูลการสารวจเชิงพฤติกรรมบ้าง ซึ่งได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา บรูไน
และเวียดนาม
สาหรับการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมหลักในการลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่
- การรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องเกลือกับสุขภาพ และปริมาณเหมาะสมที่
ควรบริโภค
- การลดปริมาณเกลือ (โซเดียม) ในอาหารแปรรูป
- การติดฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหาร
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสาธารณสุขของการส่ งเสริมสุขภาพ เพื่อลดการ
บริโภคเกลือ ได้แก่
- การผลักดันให้มีการกาหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ เรื่อง การลดการบริโภคเกลือ เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลต่อการประหยัด
งบประมาณของประเทศ
- การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนในการผลิตอาหารในระดับชุมชน และอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน
ให้มีปริมาณเกลือที่เหมาะสม
- การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสให้แก่ผู้บริโภคเกิดความรู้ ความตระหนักของ การบริโภค
เกลือต่อสุขภาพ ทาให้บุคคลและชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคเกลือลดลง
- การออกกฎหมายบังคับใช้ฉลากโภชนาการในการผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด รวมทั้งการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับฉลากโภชนาการโดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
- การพัฒนาและส่ งเสริมการบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย และได้คุณค่าตามเมนูชู
สุขภาพ ให้มีเกลือ (โซเดียม) ต่า โดยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean
Food Good Taste) และภาคีเครือข่ายสถานประกอบการร้านอาหารมีการจาหน่ายอาหารที่ได้
มาตรฐานเมนูชูสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
- การร่วมมือกับกลุ่มประชาคมอาเซียนในการกาหนดมาตรการในการควบคุมการผลิต
อาหารที่มีปริมาณเกลือ (โซเดียม) ในปริมาณที่ เหมาะสม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประชาคม
อาเซียน จะได้ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง บทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร
และโภชนาการ เพื่อลดการบริโภคเกลือเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและ
ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้าชู และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา ที่ได้ให้คาปรึกษา ชี้แนะ
และดูแลทุกขั้นตอนของการจัดทารายงาน ซึ่งขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณ นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ท่านอธิบดีกรมอนามัย ที่ให้โอกาสและ
สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสาธารณสุข จากสานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ ส านั กงานพัฒ นานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล สมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ที่
กรุ ณาให้ข้อคิดเห็น และคาแนะน าอันเป็นประโยชน์ ท้ายสุดขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ที่ให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล ทาให้รายงานการศึกษาฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา/ระเบียบวิธีการ
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
๒.๑ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียม และโครงการหรือกิจกรรมในการ
ลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในกลุ่มประเทศอาเซียน
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปการศึกษาสถานการณ์และโครงการหรือกิจกรรมในการลดการบริโภค
เกลือ (โซเดียม) ในกลุ่มประเทศอาเซียน
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก ตารางแสดงโซเดียมที่มีอยู่ในสารประกอบต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
อาหาร
ข ตารางแสดงปริมาณโซเดียมในอาหารปรุงสาเร็จพร้อมบริโภค ๑ หน่วย
บริโภค
ประวัติผู้เขียน

ง
ฉ
ช
ซ
ฌ
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๘
๑๓
๑๓
๒๙
๒๙
๓๐
๓๓
๓๖
๓๗
๓๙
๔๒

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔

ปริมาณการบริโภคโซเดียมและเกลือต่อวัน
กลยุทธ์และโครงการลดการบริโภคเกลือในต่างประเทศ
การบริโภคเครื่องปรุงรสของประชากรไท
สถานการณ์การบริโภคเกลือ/โซเดียม และโครงการหรือกิจกรรมในการลด
การบริโภคเกลือ/โซเดียมในกลุ่มประเทศอาเซียน

๗
๑๐
๒๑
๒๕

ฌ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา

๙

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความสาคัญของปัญหา
ปัจ จุ บัน ประชากรในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบ
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจตีบหรือตัน ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มขนาดปัญหาของโรคมีความรุนแรงและ
กว้างขวางมากขึ้น ด้วยส่วนหนึ่งของโรคดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการบริโภคเกลือ (โซเดียม) มากเกิน
ความจ าเป็ น จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่าสถานการณ์การบริโ ภคเกลื อของหลาย
ประเทศทั่วโลก ประชากรส่วนใหญ่บริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากกว่าปริมาณที่แนะนาให้บริโภค คือ
๒,๓๐๐–๔,๖๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนประชากรไทยได้รับโซเดียมจากอาหารบริโภคมากถึง ๔,๓๕๒
มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าแนะนาให้บริโภคเช่นกัน และขณะนี้หน่วยงานในประเทศต่างๆ
ได้ให้ความสาคัญโดยทาการรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม
เกลือเป็นส่วนประกอบสาคัญของอาหาร ซึ่งนิยมบริโภคมาช้านาน เกลือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังนามาใช้ในการถนอมอาหาร หรือ
แปรรูปอาหารให้เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น การบริโภคเกลือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น จนปัจจุบันเป็น
ความก้าวหน้ าด้านอาหารระดับ อุตสาหกรรม เกลือ จึง มีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร
เนื่องจากราคาถูกและใช้ได้หลากหลายทั้งในการปรุงอาหารและถนอมอาหาร
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนโดยกาหนดให้แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ.๒๕๕๘ ประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วยความร่วมมือ ๓ ด้าน คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะทาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้อยู่
ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร เน้นความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุข เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเปิดเสรีทางการค้า และประเทศไทยวางจุดยืน
เชิงยุทธศาสตร์การตลาดในการเป็น “ครัวของโลก” หรือการเป็นผู้ผลิตสินค้าในหมวดอาหารและ
อาหารแปรรูปรายใหญ่ของโลกรวมถึงในอาเซียนด้วย ดังนั้นบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริม
สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ในการลดการบริโภคเกลือถือเป็นความท้าทายอย่างมาก ในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีการดาเนินการลดการบริโภคโซเดียมอย่างเป็นรูปธรรมชัด เจน
ประชาชนส่วนใหญ่จะได้ตระหนักถึงผลร้ายต่อสุขภาพจากการบริโภคโซเดียมในปริมาณมากเกินความ
จาเป็น

๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ สรุปบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อ
ลดการบริโภคเกลือ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๒.๒ ประมวลสถานการณ์การบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในกลุ่มประเทศอาเซียน
๑.๒.๓ ประมวลโครงการหรื อ กิ จ กรรมในการลดการบริ โ ภคเกลื อ (โซเดี ย ม) ในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา/ระเบียบวิธีการ
เป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ รายงานเอกสาร และวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การบริโภคเกลือ (โซเดียม)
ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิ ปปินส์ บรูไน
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา รวมทั้งโครงการ กิจกรรม และกลยุทธ์ในการลดการบริโภคเกลือ
(โซเดียม) ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
นาข้อมูลที่รวบรวมมาได้มานาเสนอ และประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อ พัฒนาข้อสรุป
บทบาทของประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ในการลด
การบริโภคเกลือ เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
แนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข ของการ
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นผลจากการบริโภคอาหารที่มีเกลือ (โซเดียม)
เป็ นส่ วนประกอบ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ในการส่งออกไปยังประเทศกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน

บทที่ ๒
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
๒.๑ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เกลือ คือ สารประกอบทางเคมีที่เรียกว่า โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) ด้วยมี
องค์ประกอบของโซเดียม ร้อยละ ๔๐ และ คลอไรด์ ร้อยละ ๖๐ โดยน้าหนัก ดังนั้นการพูดถึงเกลือ ๑
กรัม หมายถึง โซเดียม ๐.๔ กรัม
เกลือเป็นส่วนประกอบสาคัญของเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหารให้มีรสเค็ม
นอกจากนี้ยังนามาใช้ในการถนอมอาหาร หรือแปรรูปอาหารให้เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น เช่น ปลาเค็ม
ไข่เค็ม ของหมักดอง เป็นต้น ซึ่งโซเดียมเป็นสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกาย โดยปกติในผู้ใหญ่มีระดับ
โซเดียม ในเลือดประมาณ ๑๔๐ มิลลิโมล/ลิตร พบโซเดียมในเซลล์ประมาณร้อยละ ๑๐ และนอก
เซลล์ประมาณร้อยละ ๕๐ (รวมทั้งในเลือด) ส่วนอีกร้อยละ ๔๐ อยู่ในกระดูก โซเดียมเป็นสารสาคัญ
ในการควบคุมความดันออสโมติกของเลื อด และยังควบคุมการนากระแสประสาทด้วย นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ ามเนื้อและการขนส่งแบบใช้พลังงานของสารต่างๆ ที่เข้าออกเซลล์
โซเดียมยังช่วยควบคุมความเป็นกรดด่างของร่างกายและช่วยในการดูดซึมสารอาหารบางอย่าง เช่น
กลูโคส โซเดียมที่ร่างกายได้รับส่วนใหญ่ได้มาจากเกลือที่ประกอบอาหาร
ประเทศไทยนอกจากการใช้เกลือในรูปของเกลือแกงที่คนทั่วไปรู้จักแล้ว เกลือยังมีอยู่มาก
ในเครื่ อ งปรุ ง รสต่ า งๆ เช่ น น้ าปลา ซี อิ้ ว ซอสปรุ ง รสต่ า งๆ นอกจากนั้น ยั ง มี โ ซเดี ย มที่ อ ยู่ ใ นรู ป
สารประกอบอื่นๆ ในอาหารตามธรรมชาติและการเติมเพิ่มในอุตสาหกรรมอาหาร หรือการประกอบ
อาหารที่ไม่ได้มีรสเค็ม เช่น โซเดียมที่อยู่ในโมโนโซเดียมกลูตาเมท (ผงชูรส) โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผง
ฟู) เป็นต้น (รายละเอียดในภาคผนวก) ในหลายประเทศจึงใช้คาว่าเกลือ ซึ่งหมายถึงโซเดียม- คลอไรด์
ในการสื่อถึงปริมาณการบริโภคที่แนะนาว่าไม่ควรบริโภคเกิน ทั้งนี้เพราะว่าแหล่งของโซเดียมส่วนใหญ่
ที่เข้าสู่ร่างกาย คือ โซเดียมคลอไรด์
๒.๑.๑ ผลของการบริโภคเกลือต่อสุขภาพ
จากหลักฐานทางระบาดวิทยาและทางคลินิก พบว่า การบริโภคเกลือในปริมาณที่
มากเกินไปมีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็น สาเหตุทาให้
เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว นอกจากนั้นการบริโภคเกลือปริมาณมากเกิน ยังเป็นสาเหตุสาคัญของการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคต่างๆ อีกจานวนมาก
WASH (World Action on Salt and Health) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีการรวมตัว
ของผู้เชี่ยวชาญมากกว่า ๔๐๐ คนที่มาจากกว่า ๘๐ ประเทศทั่วโลก เพื่อการลดการบริโภคเกลือ ได้
รายงานว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนถึงผลของการบริโภคเกลือมากเกินไป จะทาให้
ความดันโลหิตสูงขึ้น รวมทั้งส่งผลโดยตรงและทางอ้อมต่อร่างกายมนุษย์ผลโดยตรง ได้แก่

๔
๑) โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
(๑) หลอดเลือดสมองแตก ตีบ (Stroke)
(๒) หัวใจด้านซ้ายหนาตัว (Left ventricular hypertrophy)
๒). โรคไต (Kidney disease)
(๑) ทาให้ไตเสื่อมหน้าที่ (Progression of renal disease)
(๒) โปรตีนสูญเสียออกทางปัสสาวะ (Proteinuria)
ผลทางอ้อม ได้แก่
๑). นิ่วในไต
๒). โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
๓). มะเร็งกระเพาะอาหาร
๒.๑.๒ ผลของการบริโภคเกลือต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุสาคัญอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตในทั่วโลก
ซึ่งสาเหตุสาคัญของโรค คือ ความดันโลหิตสูง โดยส่งผลต่อเนื่องทาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) และโรคหลอดเลือดหัวใจ
Strazzullo P et al. (๒๐๐๙) ได้รวบรวม ๑๓ ผลการศึกษาวิจัย ซึ่งมีจานวน
ผู้เข้าร่วมการศึกษา ๑๗๗,๐๒๕ คน มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๓.๕ - ๑๙ ปี พบว่า การบริโภคเกลือ
เกิน ๕ กรัม/วัน ทาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ถึงร้อยละ ๒๓ และ
เพิ่มการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular) ร้อยละ ๑๗
๒.๑.๓ ผลของการบริโภคเกลือต่อโรคไต
Dworkin LD et al. (๑๙๙๖) ศึกษาพบว่าการบริโภคเกลือเกินทาให้เพิ่มความ
รุนแรงของการเกิดไตวาย (renal failure)
Verhave JC et al. (๒๐๐๔) ได้ศึกษาทางระบาดวิทยาพบความสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างการบริโภคเกลือกับการขับโปรตีนออกมาทางปัสสาวะ
Swift PA et al. (๒๐๐๕) ทาการศึกษาในคนผิวดาที่เป็นความดันโลหิตสูง โดยลด
การบริโภคเกลือจาก ๑๐ กรัม เป็น ๕ กรัม/วัน ทาให้การขับโปรตีนออกมาในปัสสาวะลดลง
Borghi L et al. (๒๐๐๒) ทาการศึกษาโดยแสดงให้เห็นว่าการลดการบริโภคเกลือ
ทาให้ลดการขับออกของแคลเซียม และลดการกลับมาเป็นอีกของนิ่วในไตได้
๒.๑.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเกลือกับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
Tsugane et al. (๒๐๐๔) ศึกษาคนญี่ปุ่นทั้งในเพศชายและเพศหญิง พบว่าการ
บริโภคอาหารที่มีเกลือสูง มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
Beevers et al. (๒๐๐๔) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการบริโภคเกลือกับการติด
เชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori). นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นก็พบ
ความสัมพันธ์นี้เช่นกัน ซึ่งมีการเสนอแนะว่าเกลือน่าจะมีส่วนในการกระตุ้นทาให้เกิดการติดเชื้อ H.
pylori แต่ยังไม่ทราบกลไกการเกิดที่ชัดเจน

๕
๒.๑.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเกลือกับการเกิดโรคกระดูกพรุน
Antonios & MacGregor (๑๙๙๖) พบว่าการบริโภคเกลือมากเกินจะทาให้เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยเพิ่มการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะ
๒.๑.๖ ผลดีต่อสุขภาพหลังจากการลดการบริโภคเกลือ
He FJ, MacGregor GA (๒๐๐๒) ได้รวบรวมผลศึกษาของการลดการบริโภคเกลือ
ให้เหลือ ๖ กรัม/วัน พบว่าสามารถลดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได้ร้อยละ ๒๔ ลดโรคหัวใจ
(Coronary heart disease) ได้ร้อยละ ๑๘ และป้องกันไม่ให้คนตายจากโรคหลอดเลือดสมองและ
โรคหัวใจได้ ๓๕,๐๐๐ รายต่อปี ในประเทศสหราชอาณาจักร และ ๒.๕ ล้านคนทั่วโลก
Sacks et al. (๒๐๐๑) ได้ศึกษาเรื่องการควบคุมปริมาณเกลือที่บริโภคกับความดัน
โลหิต ในคนที่มีความดันโลหิตปกติและความดันโลหิตสูง จานวน ๔๐๐ คน โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มการ
บริโภคเกลือที่ต่างกัน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่บริโภคเกลือวันละ ๘ กรัม, ๖ กรัม และ ๔ กรัม
รวมทั้งแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม บริโภคอาหารแบบ Dietary Approaches to Stop Hypertension
(DASH) ซึ่งบริโภคผักและผลไม้มากกว่าหรือเท่ากับ ๕ ส่วนต่อวันและเป็นอาหารไขมันต่าด้วย เป็น
เวลา ๔ สัปดาห์ ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า การลดการบริโภคเกลือ ทาให้ความ
ดันโลหิตลดลงทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม DASH และกลุ่ม DASH ทีบ่ ริโภคเกลือน้อยที่สุดทาให้ความดัน
โลหิตลดได้มากทีส่ ุด
Cook NR et al. (๒๐๐๗) ได้รายงานการวิจัย ซึ่งทาการศึกษาในคนมากกว่า
๓,๐๐๐ คน โดยพบว่ากลุ่มที่ลดการบริโภคเกลือลง ร้อยละ ๒๕–๓๐ จาก ๑๐ กรัม/วัน ส่งผลให้ความ
ดันโลหิตลดลง และการติดตามผลในระยะ ๑๐–๑๕ ปี หลังการทดลองพบว่า ลดความชุกของการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้ ร้อยละ ๒๕
๒.๑.๗ ผลของการลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ต่อความดันโลหิต
Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G ได้ทบทวนวรรณกรรมและ
นาเสนอใน Cochrane Database of Systematic Reviews (๒๐๑๑) พบว่าการลดการบริโภคเกลือ
(โซเดียม) ทาให้ความดันโลหิตลดลงอย่างชัดเจน
Chang HY et al. (๒๐๐๖) ศึกษาผู้สูงอายุชาวไต้หวันที่บริโภคเจ โดยศึกษานาน ๒
ปีครึ่ง พบว่าทาให้ลดการบริโภคเกลือได้ ร้อยละ ๑๗ และอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
ลดลงถึงร้อยละ ๔๐
วันทนีย์ เกรียงสินยศ และคณะ (๒๕๔๙) ศึกษาผลของการจากัดปริมาณการ
บริโภคโซเดียมของคนไทย โดยใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมต่าแทนเครื่องปรุงรสปกติต่อระดับความดัน
โลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงซึ่ง ทาในชายหญิงที่มีความดันโลหิตสูงจานวน ๑๘ คน (อายุ ๒๕-๖๕
ปี) โดยให้รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงรสปกติ ๔ สัปดาห์ แล้วรับประทานอาหารที่ปรุงด้วย
เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมต่า ๔ สัปดาห์ พบว่าความดันโลหิตค่าบน และความดันโลหิตค่าล่าง มีการ
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ

๖
๒.๑.๘ ประสิทธิผลของการลดการบริโภคเกลือ
Asaria et al. (๒๐๐๗) ได้ประมาณค่าใช้จ่ายและผลของการลดการบริโภคเกลือ
กับการควบคุมการสูบบุหรี่ ในประเทศที่ มีรายได้ปานกลางและต่าจานวน ๒๓ ประเทศ พบว่าใน
ประเทศกาลังพัฒนาเผชิญกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึง ร้อยละ ๘๐ และแสดงให้เห็นว่าในระยะ ๑๐ ปี (ปี
ค.ศ.๒๐๐๖-๒๐๑๕) การลดการบริโภคเกลือลง ร้อยละ ๑๕ จะช่วยให้คนรอดชีวิตจากการตายด้วย
โรคหัวใจและหลอดเลือดถึง ๘.๕ ล้านคน เมื่อเทียบกับหากลดการสูบบุหรี่ไป ร้อยละ ๒๐ จะทาให้คน
รอดชีวิตจากการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพียง ๓.๑ ล้านคนเท่านั้น การลดการบริโภคเกลือ
ที่เหมาะสมคือการลดเกลื อลงอย่างสมัครใจของผู้ ผ ลิ ตอาหารแปรรูป ร่ว มกับการสร้างกระแสให้
ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภคเกลือ และกระตุ้นให้ลดการบริโภคทั้งใน
ครัวเรือนและในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยค่าใช้จ่ายในการทาโครงการลดการบริโภคเกลือใช้ค่าใช้จ่าย
เพียง ๐.๐๙ US$ ต่อคนต่อปี แต่สาหรับค่าใช้จ่ายของโครงการลดการสูบบุหรี่ใช้ถึง ๐.๒๖ US$ ต่อคน
ต่อปี
Smith-Spangler CM et al. (๒๐๑๐) รายงานว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาการลด
การบริ โ ภคเกลื อ อย่ างเหมาะสมเพีย งร้ อยละ ๑๐ สามารถลดค่ าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลได้
มากกว่า ๓๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ
Joffres MR et al. (๒๐๐๗) ได้ประเมินประโยชน์ของการลดการบริโภคโซเดียมใน
กลุ่มประชากรต่อความดันโลหิตสูง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในประเทศแคนาดา
พบว่าหากลดการบริโภคโซเดียมลง ๑,๘๔๐ มิลลิกรัม/วัน จะทาให้ลดความดันโลหิตค่าบน (systolic)
ได้ ๕.๐๖ mmHg และลดความดันโลหิตค่าล่าง (diastolic) ได้ ๒.๗ mmHg ซึ่งทาให้ลดความชุกของ
การเกิดโรคความดันโลหิตได้ ร้อยละ ๓๐ มีผลทาให้ลดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ถึง ๑ ล้านคน ซึ่ง
หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะสามารถลดได้ถึง ๔๒๙ ล้านเหรียญสหรัฐ
๒.๑.๙ สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียมในต่างประเทศ
Brown JI และคณะ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of
Epidemiology ๒๐๐๙ รายงานว่าการสารวจของ INTERSALT (๑๙๘๕-๘๗) และ INTERMAP
(๑๙๙๖-๙๙) โดยใช้การตรวจโซเดียมในปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง ในประชากรทั่ว โลกพบว่าส่วนใหญ่
ประชากรทั่วโลกมีการบริโภคโซเดียมเกินความต้องการ

๗
ตารางที่ ๑ ปริมาณการบริโภคโซเดียมและเกลือต่อวัน
ประเทศ

โซเดียม
เกลือ ปีที่ศึกษา
อ้างอิง
(มิลลิกรัม) (กรัม)
สเปน
๒,๑๔๒
๕.๔ ๑๙๙๕ Schroder et al. ๒๐๐๒
ฝรั่งเศส
๓,๑๒๐
๘.๐ ๑๙๙๙ Meneton et al. ๒๐๐๒
ฟินแลนด์
๓,๓๐๐
๘.๓ ๒๐๐๒ Reinviuo et al. ๒๐๐๒
แคนาดา
๓,๔๐๐
๘.๕ ๒๐๐๔ Statistics Canada ๒๐๐๔
สหรัฐอเมริกา
๓,๔๐๐
๘.๖ ๒๐๐๖ USDA ๒๐๐๖
อังกฤษ
๓,๔๖๐
๘.๖ ๒๐๐๘ Nat. Center for Social Research ๒๐๐๒
บราซิล
๔,๕๐๐
๑๑.๓ ๒๐๐๓ Sarno et al. ๒๐๐๙
ตุรกี
๗,๒๐๐
๑๘.๐ ๒๐๐๘ World Action on Salts ๒๐๐๘
ที่มา : Sodium reduction strategy for Canada, Recommendation of the sodium working
group. Ministry of Public Health. Nutrition Evaluation Division, Health Canada, Ottawa,
Ontario.
จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่บริโภคโซเดียมในปริมาณที่
มากกว่าปริมาณที่แนะนาให้บริโภค คือ ๑๐๐–๒๐๐ mmol/day (๒,๓๐๐–๔,๖๐๐ มิลลิกรัม/วัน)
โดยสรุป ความแตกต่างของปริมาณการบริโภคเกลือในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการบริโภคอาหาร ในประเทศยุโรป และทางตอนเหนือของประเทศอเมริกา ร้อยละ ๗๐-๘๐
ของการบริโภคโซเดียม มาจากขั้นตอนการทาและปรุงอาหาร ในร้านอาหาร และภัตตาคารต่างๆ ส่วน
ในประเทศภูมิภาคตะวันออก เกลือจะถูกเติมลงไปในระหว่างการทาอาหารในครัวเรือน และปริมาณ
เกลือส่วนใหญ่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์จาพวกซอสปรุงรส เครื่องปรุงรส และผงชูรสต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
สาคัญที่ทาให้ในอาหารมีปริมาณของเกลือมาก
คาแนะน าปริ ม าณการบริโ ภคเกลื อเพื่อป้ องกันการเกิ ดโรคเรื้อรัง โดยองค์การ
อนามัยโลก เมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๓ คือ ให้บริโภคเกลือน้อยกว่า ๕ กรัม/วัน และโซเดียมน้อยกว่า ๒,๐๐๐
มิลลิกรัม/วัน
นอกจากนี้ Dietary Guidelines for Americans ปี ๒๐๑๐ ได้แนะนาปริมาณการ
บริโภคเกลือ ดังนี้ ควรลดปริมาณการบริโภคโซเดียมให้น้อยกว่า ๒,๓๐๐ มิลลิกรัม/วัน และในอนาคต
ควรลดปริมาณการบริโภคเกลือในคนอเมริกัน ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๑ ปีขึ้นไปและผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
ให้บริโภคโซเดียมน้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/วัน เนื่องจากรายงานการสารวจพบว่า ชาวอเมริกันส่วน
ใหญ่บริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากกว่าปริมาณที่แนะนาให้บริโภค คือ ๓,๔๐๐ มิลลิกรัม/วัน
๒.๑.๑๐ คาแนะนาปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียม
๑) คนไทย กาหนดให้ได้รับโซเดียมไม่เกินวันละ ๒,๔๐๐ มิลลิกรัม (๑ ช้อนชาต่อ
วัน) และในผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคความดันโลหิตสูง บริโภคไม่เกิน
๒,๐๐๐ มิลลิกรัม บางกรณีจากัดไม่ให้เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม/ต่อวัน

๘
๒) ยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ไม่ควรบริโภคเกลือเกิน ๙ กรัม/วัน โปรตุเกส ไม่เกิน
๕ กรัม/วัน กรีซและฮังการี กาหนดไว้เพียงให้หลีกเลี่ยงเกลือและอาหารที่มีเกลือสูงเท่านั้น
๓) อเมริกาเหนือ เช่น แคนาดา กาหนดให้บริโภคเกลือไว้ไม่เกิน ๖ กรัม/วัน
สหรัฐอเมริกา กาหนดไว้ไม่เกิน ๔ กรัม/วัน
๔) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กาหนดการบริโภคเกลือไม่เกิน ๖ กรัม/วัน
๕) เอเชีย มี ๒ ประเทศ ที่มีการกาหนดการบริโภคเกลือแตกต่างกัน คือ ไม่เกิน ๕
กรัม/วัน ในประเทศสิงคโปร์ และไม่เกิน ๑๐ กรัม/วัน ในประเทศญี่ปุ่น
สรุป ค่าเฉลี่ยของการบริโภคเกลือในทั่วโลกประมาณ ๙–๑๒ กรัม/วัน โดยเฉพาะ
ในประเทศทางเอเชียมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๑๐ กรัม/วัน ซึ่งปริมาณเกลือที่แนะนาให้บริโภค ไม่เกิน ๕-๖
กรัม/วัน องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization: WHO) แนะนาให้บริโภคเกลือ ไม่
เกิน ๕ กรัม/วัน คิดเป็นปริมาณโซเดียมไม่ควรบริโภคเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม/วัน นอกจากนี้ ยังมี
คาแนะนาในคนที่มีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ควรมีการบริโภคโซเดียมไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/
วัน ส่วนประเทศสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา แนะนาให้บริโภคเกลือ ไม่เกิน ๖ กรัม/วัน
๒.๒ กรอบแนวคิด
ในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุ ขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ในการลดการบริโภค
เกลือเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลายของอาหาร เป็นการลดอุบัติการณ์
ของการเกิดโรคเรื้อรัง และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล ได้แก่
๒.๒.๑ การรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องเกลือกับสุขภาพและปริมาณเหมาะสมที่
ควรบริโภค (population-wide targeted information campaigns)
๒.๒.๒ ลดปริมาณเกลือในอาหารแปรรูป (decreases in salt content of processed
foods)
๒.๒.๓ การติดฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหาร (food labeling)
๒.๒.๔ ใช้มาตรการเพิ่มภาษี หรือ ให้การสนับสนุนอาหารที่ปริมาณเกลือน้อย (enforced
taxation/subsidization of food with high/low salt content)

๙
การส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
๑. การรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก
๒. กลไกการตลาด สูตรอาหารมีปริมาณเกลือ/โซเดียม ลดลง
๓. การควบคุม กากับ ลดปริมาณเกลือในอาหารและการติดฉลากโภชนาการ

อุปสงค์

อุปทาน (การเข้าถึง)

ผลิตภัณฑ์อาหาร
สถานประกอบการอาหาร

ปริมาณ คุณภาพอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคเกลือ/
โซเดียม

การนาเข้า/
ส่งออก

สถานการณ์
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การค้า
ระหว่างประเทศ

ผลกระทบเชิงสุขภาวะ
และเศรษฐกิจ

ประเทศไทย
เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา

๑๐
ตารางที่ ๒ กลยุทธ์และโครงการลดการบริโภคเกลือในต่างประเทศ
ลาดับ
กลยุทธ์
โครงการในต่างประเทศ
๑ - การสร้างกระแส สหราชอาณาจักร (UK)
(Advocacy)
- มีห น่ว ยงานที่ให้ความส าคัญและดูแลเรื่องนี้โ ดยเฉพาะเรียกว่า
- การให้ความรู้ และ Consensus Action on Salt and Health (CASH) ซึ่งผลักดัน
ให้เห็นความสาคัญของการลดการบริโภคเกลือ
สร้างความ
ตระหนักให้
- น าหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ม าสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด เป็ น นโยบาย
ประชาชน
สาธารณสุข มีการกาหนดให้ลดการบริโภคเกลือลงไม่เกิน ๖ กรัม/
(Education/
วัน ในผู้ใหญ่
Public
- ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปถึงผลการบริโภคเกลือเกินกับสุขภาพ
awareness)
ฟินแลนด์ (Finland)
- สร้างกระแสผ่านสื่อสารมวลชน (Mass media campaigns)
องค์กรเพื่อลดการบริโภคเกลือของโลก : World Action on
Salt and Health (WASH)
- การรณรงค์ให้ลดการบริโภคเกลือ โดยแต่ละประเทศให้มีการสร้าง
กระแส หรือมีการรณรงค์การลดเกลือ โดยมีการจัดงาน World
Salt Awareness Week ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี โดยแต่
ละปีก็จะมีแนวคิด (concept) ที่แตกต่างกันไป และให้แต่ล ะ
ประเทศที่เป็นสมาชิกไปจัดให้มีการรณรงค์เรื่องนี้ต่อไป
กิจกรรมสาคัญ ได้แก่
- ให้ความรู้กับประชาชนถึงผลของการบริโภคเกลือต่อสุขภาพ โดย
ผ่ า นสื่ อ สารมวลชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี กิ จ กรรม เช่ น แสดง
ปริมาณโซเดียมในอาหารชนิดต่างๆ ที่เขาบริโภคเป็นประจา ได้แก่
พิซซ่า ไส้กรอก ขนมปัง เป็นต้น
- วิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานปริมาณสารอาหารหรือข้อมูลของ
อาหารที่กินแล้วไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกว่า๑๓,๐๐๐ รายการที่
วางในท้องตลาด โดยการปรับข้อมูลให้ทันสมัยตลอด
- วางแผนสร้างความตระหนัก ให้กับกลุ่มเด็กถึงผลของการบริโภค
เกลื อเกินกับสุ ขภาพ โดยประสานความร่ว มมือกับสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และเด็ก
องค์กร WASH ของออสเตรเลีย (Australian Division of
World Action on Salt and Health: AWASH)
- รณรงค์ระดับชาติเพื่อการลดการบริโภคเกลือให้คนออสเตรเลียลด
เกลือให้เหลือ ๖ กรัมต่อวัน ภายในปี ค.ศ.๒๐๑๒

๑๑
ลาดับ

๒

๓

กลยุทธ์

โครงการในต่างประเทศ
องค์กร WASH ของประเทศแคนาดา
- ภาครัฐ ได้เริ่มศึกษากลยุทธ์การลดการบริโภคเกลื อตั้งแต่ปีค.ศ.
๒๐๐๗ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโซเดียมแห่งชาติ และมี
แผนผลักดันให้คนแคนาดายอมรับนโยบายนี้ให้ได้ภายในวันที่ ๑
มกราคม ๒๐๒๐
ประเทศโปรตุเกส
มีการศึกษาวิจัยโครงการให้ความรู้เพื่อการลดการบริโภคเกลือโดย
เปรียบเทียบ ๒ เมืองระหว่างเมืองที่ให้โครงการความรู้กับอีกเมืองที่
ไม่ให้ เป็นกลุ่ มควบคุม พบว่า เมื องที่ให้ ความรู้ ค่าเฉลี่ ยความดั น
โลหิตลดลง ๓.๖/๕.๐ mmHg ในเวลา ๑ ปี และลดลง ๕.๐/๕.๑
mmHg ในเวลา ๒ ปี
การปรับสู ตรอาหาร สหรัฐอเมริกา (US)
ให้ มี ป ริ ม าณเกลื อ / - สถาบันการแพทย์ (Institute of Medicine : IOM) รายงานว่ามี
โซเดียมลดลง
๑๖ บริษัทอาหารของอเมริกาได้ให้คามั่นสัญญาว่าจะลดปริมาณ
Menu
เกลือในผลิตภัณฑ์อาหารลง
reformulation
สหราชอาณาจักร และ ฟินแลนด์
- ชักชวน โน้มน้าวให้บริษัทอุตสาหกรรมอาหารลดปริมาณเกลือใน
ผลิตภัณฑ์อาหารลง มีการค่อยๆลดปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์
อาหารลงทีละน้อย เช่น ประมาณร้อยละ ๑๐-๒๐ โดยให้เวลาใน
การปรับการรับรสของประชาชน ประมาณ ๑-๒ ปี เพื่อให้ไม่รู้สึก
ว่ารสชาติเปลี่ยนไป แล้วจึงค่อยลดลงอีก
- ทดแทนเกลือที่วางอยู่บนโต๊ะอาหาร ที่มีส่วนประกอบของโซเดียม
ดัวยเกลือโปแตสเซียม หรือแมกนีเซียมแทน
แคนาดา
Health Canada ได้กาหนดปริมาณโซเดียมที่ควรมีในอาหารตาม
อาหารแต่ละประเภท กาหนดคู่มือข้อแนะนาสาหรับผลิตภัณฑ์
อาหารที่ต้องการปรับสูตรอาหาร (Reformulation of products
to reduce sodium: Salt Reduction guide for the Food
Industry)
การติดฉลาก
สหราชอาณาจักร
(Labeling)
- มีการให้ติดฉลากอาหารโดยระบุปริมาณเกลือแบบไฟจราจร
ฟินแลนด์
- มีกฎหมายให้ติดฉลากปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด
- อาหารที่มีปริมาณเกลือสูงให้ระบุลงบนฉลากว่า “เกลือสูง”

๑๒
ลาดับ

๔

กลยุทธ์

โครงการในต่างประเทศ
- มีความร่ ว มมื อระหว่า งกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิช ย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคม ให้มีการระบุปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด
อื่นๆ เช่น ร่วมมือกับ องค์กร WASH
อุ ต สาหกรรมผู้ ผ ลิ ต - ได้ทาการตกลงร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหารใหญ่ เช่น เป๊ปซี่
อาหาร
โค ยูนิลิเวอร์ เคลลอกซ์ ไฮซ์ แคมเบลส์ คร๊าฟ จะให้มีการลด
ด้วยมาตรการ
ปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหาร
- สมัครใจ
ประเทศฟินแลนด์ และ เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
- กฎหมายบังคับ - มีการเก็บภาษีในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือและน้าตาลสูง
- เก็ บ ภาษี ห ากใช้ ประเทศแคนาดา
เ ก ลื อ ม า ก เ กิ น - ให้รางวัลกับอุตสาหรรมอาหารที่มีการปรับสูตรอาหารให้มีโซเดียม
หรือลดหย่อนภาษี ต่าลง โดยมีการปรับให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะที่กาหนด Salt
หากเป็นอาหารลด Reduction guide for the Food Industry
เกลือ
สมาคมบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปโลก (World Instant Noodles
Association: WINA)
- ได้ให้ปฏิญญาว่าจะลดโซเดียมลงร้อยละ ๕

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียม และโครงการหรือ กิจกรรมในการลดการบริโภค
เกลือ (โซเดียม) ในกลุ่มประเทศอาเซียน
๓.๑.๑ อินโดนีเซีย
ผลการส ารวจสุ ขภาพแห่ งชาติของประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ความชุกของโรค
ความดันโลหิตสูงของประชากรในอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๐ ในปี ค.ศ.๑๙๙๕ เป็นร้อยละ
๓๐ ในปี ค.ศ.๒๐๐๗ รวมทั้งพบว่า อาหารบริโภคในประเทศอินโดนีเซีย มีเกลือและผงชูรสในปริมาณ
สูงมาก แหล่งอาหารที่มีโซเดียมส่วนใหญ่มาจากผงชูรส ปลาเค็ม บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ไข่เค็ม ขนมขบ
เคี้ยว ขนมปัง และเครื่องเทศ รองลงมาพบในผงชูรส โดยพบการบริโภคผงชูรสมากในเขตเมือง คิด
เป็นปริมาณเฉลี่ยประมาณ ๓๗๙ กรัมต่อคนต่อสัปดาห์ หรือเท่ากับ ๕๔ กรัมต่อคนต่อวัน จากการ
สารวจแห่งชาติ พบว่า แนวโน้มการบริโภคเกลือลดลงจากประมาณ ๓๐ กรัม ต่อคนต่อสัปดาห์ มา
เป็น ๕ กรัมต่อคนต่อวัน ในปี ค.ศ.๒๐๐๘ การสารวจภาวะสุขภาพแห่งชาติในปี ค.ศ.๒๐๑๑ พบว่า
ประมาณร้อยละ ๗๗ ของผู้ที่มีอายุ ๑๐ ปีขึ้นไปติดรสชาติของอาหารและปรุงอาหารโดยใส่ผงชูรส
มากกว่า ๑ ครั้งต่อวัน และร้อยละ ๒๔ ของประชากรบริโภคอาหารที่ใช้เกลื อในการถนอมอาหาร
มากกว่า ๑ ครั้งต่อวัน
โครงการ/กิจกรรมในการลดเกลือของประเทศอินโดนีเซีย
รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียให้ความสาคัญกับโรคความดันโลหิตสูงเป็นอันดับ
ต้นๆ และมีกลยุทธ์ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในหลายๆ รูปแบบ เช่น การให้สุขศึกษา ในการ
ควบคุมการบริโภคเกลือ และส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความสมดุล มีคู่มือ
สาหรับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสุขภาพ ข้อแนะนาการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่า ยังมีคู่มือ
สาหรับผู้ที่ทางานด้านสุขภาพในการทาโปรแกรมควบคุมการบริโภคเกลือ กลยุทธ์อื่น ๆ เช่น ฉลาก
โภชนาการ การควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารจานด่วน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมและ
กากับ ดูแลโปรแกรมการควบคุมการบริโ ภคโซเดียมและเกลื อในชุมชน ซึ่งอินโดนีเซียมี ข้อบังคับ
เกี่ยวกับอาหาร คือ ฉลากโภชนาการ มีคาเตือนลงในบรรจุภัณฑ์ของอาหาร และในร้านอาหาร มีเมนู
เพื่อสุ ข ภาพ การควบคุม ดูแลกิ จ กรรมเหล่ านี้จะมีการไปตรวจสอบในระดับจัง หวัด อาเภอ และ
รายงานต่อส่วนกลางประเทศอินโดนีเซีย
๓.๑.๒ มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ศตวรรษ ๑๙๘๐ โรคหัวใจและหลอดเลือ ดเป็นสาเหตุ
สาคัญของการเสียชีวิต จากการสารวจในปี ค.ศ.๑๙๙๖ พบว่า ร้อยละ ๓๐ ของคนมาเลเซีย ป่วยเป็น
โรคความดันโลหิตสูง และมีจานวนเพิ่มขึ้น แม้ว่าไม่มีการสารวจอาหารบริโภคในมาเลเซีย เพื่อศึกษา
ปริมาณการบริโภคเกลือที่ชัดเจน แต่ WASH รายงานว่าแนวโน้มคนมาเลเซียบริโภคเกลืออย่างน้อย

๑๔
๑๐-๑๕ กรัมต่อวัน โดยแหล่งของโซเดียมมาจากซอสต่างๆ ที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร ซึ่งมีเ กลือ
ประมาณ ๒.๕ กรัมต่อช้อนโต๊ะ นอกจากนี้ คนมาเลเซียชอบซื้ออาหารหาบเร่ จากการศึกษาพบว่า
ร้อยละ ๗๓ ของวัยรุ่นชาวมาเลเซีย ซื้ออาหารเย็นจากหาบเร่เป็นประจาทุกวัน ซึ่งทาให้ได้รับเกลือใน
ปริมาณที่สูงกว่าปริมาณที่แนะนา คือ ๖ กรัมต่อวัน
นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซีย ไม่มีกฎหมายกากับปริมาณเกลือบนฉลากอาหารแปร
รูป ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่มีความรู้ปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์ และไม่ได้ตระหนักถึงปริมาณเกลือที่ได้รับ
จากการบริโภคอาหารดังกล่าว
การสารวจโภชนาการแห่งชาติของคนมาเลเซีย พบว่าบริโภคโซเดียมประมาณ
๒,๕๗๕ มิลลิกรัมต่อวัน โดยพบว่าคนที่อยู่ในเขตเมืองบริโภคโซเดียม ๒,๕๓๘ มิลลิกรัมต่อวัน และใน
ชนบทบริโภคโซเดียม ๒,๖๐๑ มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งมีปริมาณโซเดียมต่างกันเล็กน้อย คนมาเลเซียเชื้อ
สายจีนบริโภคโซเดียมสูงที่สุด ๒,๙๑๖ มิลลิกรัมต่อวัน จากการศึกษานี้ พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างรายงานปริมาณการบริโภคอาหารที่ต่ากว่าปริมาณการบริโภคจริง ดังนั้นข้อมูลจึงไม่อาจ
เชื่อถือและไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน การสารวจอาหารบริโภคปี ค.ศ.๒๐๐๓ พบว่า คนมาเลเซียไม่ชอบ
บริโภคอาหารหมักดอง เช่นปลาเค็ม ไข่เค็ม แต่ชอบบริโภคพวกเครื่องปรุงรสและผงชูรส ประมาณ
ร้อยละ ๔๐ ของคนมาเลเซีย ซื้ออาหารเช้ารับประทาน ซึ่งอาหารที่ขายนอกบ้านส่วนใหญ่มีการเติม
เกลือ เครื่องปรุงรส ผงชูรส และเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูง ซึ่งมีข้อเสนอว่าคนมาเลเซียบริโภคโซเดียม
มากกว่าข้อมูลที่ได้จากการสารวจอาหารบริโภค
มาเลเซีย มีข้อแนะนาการบริโภคเกลือดังนี้
๑) ลดการบริโภคเกลือให้ได้ไม่เกิน ๑ ช้อนชาต่อวัน
๒) ลดการบริโภคอาหารที่มีเกลือมากๆ และใช้เกลือปรุงแต่งปริมาณมาก
๓.๑.๓ พม่า
ในปี ค.ศ.๒๐๐๓-๒๐๐๔ พม่ามีความชุกของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ
๒๕ และในปี ค.ศ.๒๐๐๙ พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงขึ้น ร้อยละ ๓๕ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ ๑๐
ภายใน ๕ ปี
๓.๑.๓.๑ นิสัยการบริโภค
ประเทศพม่ า เป็ น ประเทศที่ มี ค วามหลากหลายในเรื่ อ งของชาติ พั น ธุ์
ภูมิภ าค และวัฒ นธรรม ฉะนั้ น การบริโ ภคเกลื อ และนิสั ยการบริ โ ภคจึงแตกต่างกันในแต่ล ะกลุ่ ม
ประชากร อาหารประจาถิ่นของประเทศพม่า คือ ข้าว และรับประทานกับกับข้ าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แกง ซึ่งทามาจากปลา ปลาเค็ม หมู หรือไก่ และแกงจืด น้าพริก และผัดผัก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทาให้รูปแบบการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป มีการ
บริโภคข้าวขัดสีมากขึ้น บริโ ภคน้ ามันปาล์ ม อาหารแปรรูป และขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
น้าอัดลม และอาหารที่ประกอบด้วยผงชูรสมากขึ้น คนในประเทศพม่ามากกว่าร้อยละ ๙๕ กินผักและ
ผลไม้น้อยกว่า ๕ ส่วนต่อวัน แหล่งอาหารของเกลือ คือ ปลาเค็ม ปลาแดดเดียว น้าปลา ผงชูรส เกลือ
และกะปิ และนอกจากนี้มีการเติมผงฟูและเครื่องปรุงรสที่ทาให้มีรสชาติมากขึ้น

๑๕
๓.๑.๓.๒ การบริโภคเกลือ
ข้อมูลจากกระทรวงเหมืองแร่ (The Ministry of Mining) พบว่ามีการ
บริโภคเกลือ ๘.๑๕ กรัมต่อวันต่อคน และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่ามีการบริโภค
เกลือ ๖-๘ กรัมต่อวันต่อคน ประเทศพม่าจึงริเริ่มโครงการเพื่อที่จะสร้า งความตระหนักการลดการ
บริ โ ภคเกลื อ ผ่ า นทางสื่ อ สารมวลชน ซึ่ ง รวมอยู่ ใ นโครงการโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง และกระทรวง
สาธารณสุขวางแผนที่จะศึกษาปริมาณการบริโภคเกลือและปริมาณเกลือในอาหารของประเทศพม่า
ในปี ค.ศ.๒๐๑๓-๒๐๑๔ ในประเทศพม่ามีโครงการการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งมีเป้า หมายที่จะให้
ได้รับไอโอดีนจากเกลือนี้ ๑๕๐ ไมโครกรัม แต่โครงการนี้ทาควบคู่ไปกับลดการบริโภคเกลือ คือเกลือ
ที่ใช้จะเป็นเกลือเสริมไอโอดีน แต่ในปริมาณที่เหมาะสม ในการสารวจการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
ในปี ค.ศ.๒๐๑๑ พบว่าปริมาณการบริโภคเกลือเพิ่มขึ้นถึงประมาณ ๙ เท่า จากปี ค.ศ.๑๙๙๔ แต่
อย่างไรก็ตามสองโครงการนี้มีการบูรณาการไปด้วยกัน เพื่อให้มีประสิทธิผลมากที่สุด ประเทศพม่า
เพิ่งริเริ่มการลดการบริโภคเกลือ ซึ่งต่อไปมีแผนการดาเนินการดังนี้
๑) พัฒนานโยบายเกี่ยวกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแห่งชาติ
๒) การจัดทาโครงการส่ งเสริมสุ ขภาพในด้านการบริโ ภคอาหารและ
กิจกรรมทางกาย
๓) การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ รวมไปจนถึง
เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือ
๓.๑.๔ สิงคโปร์
พบว่า คนสิงคโปร์กลุ่มอายุ ๓๐-๖๙ ปี มีความดันโลหิตสูงประมาณ ร้อยละ ๒๕
และกลุ่มอายุ ๖๐-๖๙ ปี มีความดันโลหิตสูงถึง ร้อยละ ๕๓ ข้อมูลการสารวจการบริโภคโซเดียม
ระดับชาติของสิงคโปร์ เริ่มมีการสารวจในปี ค.ศ.๑๙๙๓ โดยใช้การสัมภาษณ์อาหารย้อนหลังใน ๒๔
ชั่วโมง (๒๔ hr recall) ส่วนในปี ค.ศ.๒๐๑๐ ใช้วิธีการประเมินโดยวิธีการที่เชื่อถือได้โดยใช้ค่าโซเดียม
ในปัสสาวะ (๒๔ hr urinary sodium excretion) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานร่วมกับการประเมินอาหาร
บริโภคโดยการใช้ความถี่อาหารบริโภค และ ๒๔ hr dietary recall พบว่าปริมาณการบริโภคโซเดียม
ซึ่งได้จาก ๒๔ hr urinary sodium excretion มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๔๑ มิลลิโมลต่อวัน และผู้ชาย
บริโภคโซเดียมสูงกว่าผู้หญิง สาหรับการประเมินจากอาหารบริโภค พบว่า บริโภคเกลือประมาณ ๘.๓
กรัม ซึ่งเกินกว่าปริมาณที่แนะนา คือ ๕ กรัมต่อวัน และยังพบว่า ๘ ใน ๑๐ คนของชาวสิงค์โปร
บริโภคเกลือมากกว่าข้อแนะนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนอายุ ๓๐-๓๙ ปี จะบริโภคเกลือสูงกว่า
กลุ่มอายุอื่น ๆ แหล่งของอาหารที่มีโซเดียมและเกลือสูงมาจาก การเติมเครื่องปรุงรสในขณะที่ปรุง
อาหาร ทั้งในครัวเรือนและอาหารนอกบ้าน
โครงการ/กิจกรรมของการลดการบริโภคเกลือในสิงค์โปร์
๑) Healthier Choice Symbol (HCS) products
๒) FINEST Programme
๓) Healthier Hawker program
Healthier Choice Symbol (HCS) products เป็นโครงการที่มอบตรา
สัญลักษณ์ ที่ทาให้เข้าใจง่ายบนผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกอาหารที่ดีต่อ

๑๖
สุขภาพได้ง่ายและสะดวกขึ้น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราสัญลักษณ์ถึง ๒,๘๐๐ ชนิด และมีตรา
สัญลักษณ์ low salt diet มากถึง ๑๗๐ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสาคัญคือ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการที่จะผลิตอาหารเพื่อสุขภาพให้มากขึ้น และมีการเพิ่มปริมาณความต้องการของ
ผู้บริโภคผ่านทางการโฆษณาและสื่อต่างๆ
Functional, Innovative, Nutritious, Effective Science-based, Tasty
food (FINEST) Programme โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
สถานศึกษา โดยให้ผู้ผลิตอาหารท้องถิ่นได้เห็นการพัฒนาอาหารที่มีหน้าที่พิเศษซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการตามปกติ โดยโครงการนี้เริ่มในเดือนกรกฎาคม ๒๐๑๒ มีการ
สนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยี จาก Health Promotion Board, Singapore (HPB)
Healthier Hawker program เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการขายอาหารหาบ
เร่ตามท้องถนนมีการใช้ส่วนประกอบของอาหารให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น ลดกรดไขมันอิ่มตัว ลด
เกลือและโซเดียม ใช้ข้าวกล้องและธัญพืชไม่ขัดสีมากขึ้น
นอกจากนั้นยังมีโปรแกรม The Healthier Dining Programme ซึ่งให้
ร้านอาหารมีเมนู เพื่อสุขภาพ ร้ อยละ ๓๐-๕๐ ของเมนูทั้งหมด ปัจจุบันรัฐบาลสิ งคโปร์ได้ทางาน
ร่วมกับผู้ปรุงอาหาร ในการพัฒนาเมนูเพื่อสุขภาพให้มีปริมาณเกลือ ไขมัน และน้าตาลที่น้อย โดยมีผัก
ผลไม้มากขึ้น นอกจากนั้นยังเสนอแนะวิธีปรุงอาหารที่เหมาะสม ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศในการทา
ให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น โดยมีการฝึกอบรมผู้ปรุงประกอบอาหารให้เห็นถึงความสาคัญและสามารถ
เตรียมอาหารให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
๓.๑.๕ ฟิลิปปินส์
ประเทศฟิลิปปินส์ มีการสร้างความตระหนักกับประชาชนให้เห็นความสาคัญของ
การเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งในปี ค.ศ.๒๐๐๙ ข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ ๓๕ ของ
ชาวฟิลิปปินส์ที่เสียชีวิตทั้งหมด (๑๖๗,๐๐๐ คน) เสียชีวิตด้วยโรคหั วใจวายเฉียบพลันและโรคหลอด
เลือดหัวใจ ซึ่งครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตมีความสัมพันธ์กั บภาวะความดันโลหิตสูง ในปัจจุบั นมีชาว
ฟิลิปปินส์ จานวน ๑๔ ล้านคน ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ในปี
ค.ศ.๒๐๐๘ สานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศฟิลิปปิน ส์รายงานว่า โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง
เบาหวาน และโรคระบบทางเดิน หายใจเป็นสาเหตุที่ทาให้ชาวฟิลิ ปปินส์เสี ยชีวิตสูงถึงร้อยละ๕๔
นอกจากนี้ร้อยละ ๓๐-๕๐ ของผู้ที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่า ๖๐ ปี
กระทรวงสาธารณสุข ได้ทาโครงการโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของ
พฤติกรรมสุขภาพซึ่งให้ความสาคัญตั้งแต่เด็กวัยเรียน ได้จัดโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ โปรแกรม
โรงอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ จานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ จั ด ท าข้ อ แนะน าส าหรั บ โปรแกรมการรั บ รอง
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีการควบคุมพลังงาน ไขมัน น้าตาลและเกลือในผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้
ต่อไปอาจจะมีการบังคับใช้ฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอาจจะใช้เป็นสัญญาณไฟจราจร
เมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ.๒๐๑๓ มีโครงการ Healthy lifestyle program ซึ่งได้
เน้น ๔ พฤติกรรมเสี่ยงคือ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ออกกาลังกาย และการรับประทาน
อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และอีกโครงการคือ Healthy Lifestyle Movement Campaign ซึ่งเน้นใน

๑๗
กลุ่มเยาวชนและผู้ทางานบริษัทโดยผ่านทาง Social media network ควบคู่ไปกับสื่อสารโดยใช้สื่อ
แบบดั้งเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
๓.๑.๖ ลาว
ประเทศลาวได้รับทุนจากหลายหน่วยงาน เช่น UNICEF, FAO, World Bank,
USAID เพื่อทาโครงการศึกษาเกี่ยวกับการลดเกลือ เนื่องจากประเทศลาวยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่ง
ปัจจุบันมีข้อมูล ดังนี้
๑) ข้อมูลความดันโลหิตสูง พบว่า ร้อยละ ๓๒ ของประชากรมีค่าความดันโลหิต
สูงเพิ่มขึ้น
๒) ความรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค มีรายงานว่า ร้อยละ ๙๘ ของคนลาวใช้ผงชู
รสทุกวัน
ส่วนใหญ่ครัวเรือนในประเทศลาวเข้าถึงการได้รับเกลือเสริมไอโอดีน มีเพียงในบาง
พื้นที่ที่ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ โดยทั่วไปข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับการป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อใน
ลาวนั้นมีจากัด
การดาเนินการโครงการ
กลยุทธ์ด้านโรคไม่ติดต่อ : มีข้อจากัดด้านการดาเนินงานในโครงการลดการบริโภค
เกลือ นโยบายลดการบริโภคเกลือยังอยู่ในการตกลงของรัฐบาล และไม่มีกลยุทธ์ด้านการดาเนินการ
ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงานขึ้นเพื่อทาการประชุมในเรื่องดังกล่าว
โครงการเมืองสุขภาพดี : มีโครงการนาร่องในเมืองเวียงจันทน์ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และเกลือ แต่ไม่มีข้อตกลงด้านทรัพยากร
กลยุทธ์ด้านโภชนาการ : ปี ค.ศ.๒๐๑๒-๒๐๑๕ มีความเห็นชอบในกลยุทธ์ แต่ไม่มี
การดาเนินการ ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสารอาหารที่ต้องการปริมาณน้อย (Micronutrient)
การพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมลดการบริโภคเกลือ : ประเทศลาวมีอุตสาหกรรมเกลือ
ซึ่งสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่น้าปลา และซีอิ้วจะนาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
การทาน้าปลาแบบดั้งเดิมจะทาเฉพาะในระดับครัวเรือนเท่านั้น
๓.๑.๗ กัมพูชา
ที่ผ่านมาประเทศกัมพูชาไม่มีการดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภค
เกลือ แต่ปัจจุ บันเริ่มมีความสนใจในปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยให้ความสาคัญของการลดการ
บริโภคเกลือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและโภชนาการของกัมพูชาทั้งภาครัฐ การศึกษา ได้
ร่วมมือกันและให้การสนับสนุนโดยกาหนดวัตถุประสงค์สาคัญ ได้แก่
๑) เพิ่มความตระหนักให้กับประชาชนให้เห็นถึงผลของการบริโภคเกลือต่อสุขภาพ
และผลักดันให้มีกลยุทธ์ในการลดการบริโภคเกลือ
๒) ทางานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาโครงร่างวิจัยในการที่จะนาไปสู่กล
ยุทธ์ในการลดการบริโภคเกลือ โดยการบูรณาการเข้ากับโครงการที่มีอยู่แล้ว ทั้งโครงการที่เกี่ยวกับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโครงการเกลือเสริมไอโอดีน

๑๘
๓.๑.๗.๑ ข้อมูลด้านการบริโภคเกลือ ปริมาณเกลือในอาหาร ความรู้และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ปัจจุบันมีเพียงข้อมูลความดันโลหิต จากการสารวจสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ๑ ใน ๑๐
คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง
๓.๑.๗.๒ การบริโภคเกลือ ไม่มีข้อมูลด้านการบริโภคเกลือที่น่าเชื่อถือ มีแต่ข้อมูล
จากการสารวจด้านสังคมและประชากร ประมาณว่าคนกัมพูชาบริโภคเกลือปริมาณเฉลี่ย ๑๗ กรัมต่อคน
ต่อวัน
๓.๑.๗.๓ ความร่วมมือในการดาเนินการกับภาคีเครือข่าย
โปรแกรมด้านโภชนาการ : มุ่งเน้นสุขภาพของแม่และเด็ก และเกลือเสริม
ไอโอดีน
ยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อ ในปี ค.ศ.๒๐๐๘-๒๐๑๕ : ไม่มีข้อมูลการลด
เกลือ แต่เริ่มมีการ ริเริ่มที่จะลดการบริโภคเกลือในกัมพูชา
การร่วมมือกับกลุ่ม NGO : มีการร่วมมือกับกลุ่ม NGO ในหลายเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับโภชนาการ และการอภิปรายเรื่องการลดการบริโภคเกลือด้วย
๓.๑.๘ บรูไน
จากรายงานการประชุมยุทธศาสตร์การลดการบริโ ภคเกลื อ ซึ่งจัดโดยองค์การ
อนามัยโลก ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ที่ประเทศสิงคโปร์ ในปีค.ศ.๒๐๑๐ เพื่อการทบทวน
ยุทธศาสตร์ที่ประสบความสาเร็จในการลดเกลือในด้านการควบคุม กากับ การทางานของภาครัฐ การ
ทางานของภาคอุตสาหกรรมอาหาร และการสร้างความตระหนักให้กับผู้ บริโ ภค เพื่อนาไปสู่การ
ดาเนิ นการลดการบริ โ ภคเกลือในภาคพื้นนี้ พบว่า ประเทศบรูไนมีข้อมูลในด้านการประเมินการ
บริโภคเกลือ และกากับ ดูแล เพียงมีการวัดความดันโลหิต และการสารวจอาหารบริโภคแห่งชาติ ด้าน
การทางานของภาครัฐ ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการลดการบริโภคเกลือ ส่วนใหญ่โครงการต่างๆที่
เกี่ยวกับสุขภาพจะดาเนินการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ (NGOs)
๓.๑.๘.๑ ด้านการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค บรูไนได้มีการดาเนินการดังนี้
๑) มีข้อ แนะนา (guideline) ส าหรั บโรงอาหารของโรงเรี ยนและ
หน่วยงานต่างๆ
๒) มี ก ารสร้ า งความตระหนั ก แก่ ผู้ บ ริ โ ภคและให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
๓.๑.๘.๒ ด้านภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมเน้นการนาเข้าผลิ ตภัณฑ์
อาหารจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และออสเตรเลียมากกว่าการผลิตในประเทศ
๓.๑.๙ เวียดนาม
จากรายงานการประชุม ยุทธศาสตร์การลดการบริโ ภคเกลื อ ซึ่งจัดโดยองค์การ
อนามัยโลก ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี ค.ศ.๒๐๑๐ พบว่า ประเทศ
เวียดนาม มีข้อมูล
๑) ด้านการประเมินการบริโ ภคเกลือ และกากับ ดูแล มีการวัดความดันโลหิ ต
และการสารวจอาหารบริโภคแห่งชาติ แต่ทาเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์เท่านั้น

๑๙
๒) ด้านการทางานของภาครัฐ ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการลดการบริโภคเกลื อ
ส่วนใหญ่โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพจะดาเนินการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ
(NGOs)
๓.๑.๑๐ ประเทศไทย
จากข้อมูลการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๒ โดยพบว่าคนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงถึง ๑๑.๕ ล้านคน ซึ่ง
ได้รับการรักษาและควบคุมอาการได้ประมาณ ๑ ใน ๔ เท่านั้น ยังมีผู้ที่มีความดันโลหิตสู งถึง ร้อย
ละ ๖๐ ในชาย และร้อ ยละ ๔๐ ในหญิง ไม่เ คยได้ร ับ การวิน ิจ ฉัย มาก่อ น ปัจ จุบ ัน กระทรวง
สาธารณสุ ข มีน โยบายเร่ งรั ด มาตรการสร้ า งสุ ขภาพโดยมี เ ป้า หมายเพื่ อ ลดอั ต ราป่ ว ย ตายและ
ผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจ หลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง ซึ่งในปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคจากวิถีชีวิตมากขึ้น
๓.๑.๑๐.๑ สถานการณ์การบริโภคเกลือ/โซเดียม
จากรายงานการส ารวจการบริ โ ภคอาหารที่ มี โ ซเดี ย มคลอไรด์ ข อง
ประชากรไทย โดยส านั ก โภชนาการ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสารวจครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่อยู่
ในจังหวัดที่ได้รับ การสุ่มเลือกเป็นตัวแทนจาก ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จานวนตัวอย่าง ๒,๕๐๐ ครัวเรือน และ
สารวจข้อมูลปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์ จากแหล่ง
ผลิ ตภัณฑ์อาหารต่างๆ และปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารและผลิ ตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย จานวนตัวอย่างคือ ๓๐๐ ครัวเรือน แบบสารวจ
แหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารบริโภคของประชากรไทย ด้วยวิธีการ Food list recall
และปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ประชากรไทยได้รับจากผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อาหารและผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ ด้วยวิธีการชั่งอาหารแบบ ๓ day weighed inventory เพื่อคานวณหา
ปริมาณผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์ ที่ประชากรไทยบริโภคเฉลี่ยเป็นกรัมต่อคนต่อวัน
๓.๑.๑๐.๒ แหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารบริโภคของประชากร
ไทย จาก ๒ แหล่ง คือ
๑) ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์ ที่ครัวเรือนใช้ในการปรุง
ประกอบอาหาร ใน ๑๐ ลาดับแรก พบว่า ทั้งประเทศมีการใช้น้าปลามากที่สุด ร้อยละ ๙๖.๓๙
รองลงมาคือ เกลือ ซีอิ้วขาว กะปิ ผงปรุงรส น้ามันหอย น้าปลาร้า ซอส ถั่วเหลือง เครื่องพริกแกง
ซีอิ้วดา และซุป ก้อน ตามล าดับ ในการปรุงประกอบอาหารของครัว เรือน (ครั้งต่อวัน) ปรากฏว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุดคือ น้าปลา มีการใช้เฉลี่ยเกือบ ๒ ครั้งต่อวัน
รองลงมาคือเกลือ มีการใช้เฉลี่ย ๑.๒ ครั้งต่อวัน
๒) การบริ โ ภคอาหารและผลิ ตภั ณ ฑ์อ าหารที่มี โ ซเดี ยมคลอไรด์ ข อง
ครัวเรือน พบว่า อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่นิยมบริโภค ๑๐ ลาดับแรก ได้แก่ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
พร้อมเครื่องปรุง ปลากระป๋อง ปลาทูนึ่ง น้าพริกต่างๆ ปลาส้ม ข้าวโพดต้ม ลูกชิ้น แคบหมู มันฝรั่ง
ทอด และไข่เค็ม ตามลาดับ สาหรับความถี่เฉลี่ยของบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียม

๒๐
คลอไรด์ของครัวเรือนทั้งประเทศ พบว่า มีการบริโภคน้าพริกต่างๆ บ่อยมากที่สุด รองลงมาคือบะหมี่
กึ่งสาเร็จรูป
๓.๑.๑๐.๓ ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมคลอ
ไรด์ จากปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย ปี พ.ศ.
๒๕๕๒ พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ครัวเรือนใช้ในปริมาณเฉลี่ยมากใน ๕ ลาดับแรก ได้แก่
น้าปลา ซีอิ้วขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรม ตามลาดับ ปริมาณเฉลี่ยของการใช้น้าปลาประมาณ
๑๒ กรัมต่อวันต่อคน ส่วนซีอิ้วขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรมใช้รองลงมา ปริมาณเฉลี่ ย
ประมาณ ๓ กรัมต่อคนต่อวัน
๓.๑.๑๐.๔ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุงรส อาหาร
และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ พบว่า ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ประชากรไทยได้รับจาก
แหล่ งต่างๆ ได้แก่ ปริมาณเครื่องปรุงรส อาหารและผลิ ตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่มีการ
บริโภคในครัวเรือนที่ได้จากการชั่ง อาหารที่กินนอกบ้าน อาหารปรุงสาเร็ จ และอาหารว่าง พบว่า
ประชากรในเขตชนบทได้รั บโซเดียมคลอไรด์ในปริมาณเฉลี่ยมากกว่าประชากรในเขตเมือง และ
ประชากรไทยได้รับโซเดียมคลอไรด์จากอาหารแหล่งต่างๆ โดยเฉลี่ย ๑๐.๙ กรัมต่อคนต่อวัน เมื่ อ
คานวณเทียบเป็นปริมาณของโซเดียมซึ่งมีปริมาณประมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณโซเดียมคลอไรด์
จะพบว่า ประชากร ไทยได้รับโซเดียมจากอาหารบริโภคในปริมาณที่มากถึง ๔,๓๕๒ มิลลิกรัมต่อคน
ต่อวัน ซึ่งเป็ น ปริ มาณที่สู งกว่าค่าเสนอปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจาวันส าหรับคนไทยที่
กาหนดให้ได้รับโซเดียมวันละไม่เกิน ๒,๔๐๐ มิลลิกรัม ปริมาณดังกล่าว ยังไม่รวมโซเดี ยมที่ได้รับจาก
แหล่งอื่นๆ เช่น โซเดียมกลูตาเมท ในผงชูรส ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย แหล่งสาคัญของโซเดียม
คลอไรด์ที่ครัวเรือนได้รับจากผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสมากที่สุด ได้แก่ เกลือ ได้รับในปริมาณเฉลี่ย ๓
กรัมต่อคนต่อวัน รองลงมาคือน้าปลา ได้รับในปริมาณเฉลี่ย ๒.๖ กรัมต่อคนต่อวัน
สานักงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข
รายงานการสารวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ พบว่า
ประชาชนไทยบริโภคโซเดียม ค่ามัธยฐาน ๓.๒ กรัม/วัน
ลือชัย ศรีเงินยวง ศึกษาสถานการณ์การบริโภคเกลือโซเดียมในประชากร
ไทยเชิงปริมาณ สารวจพฤติกรรมและความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียม ผลการศึกษาข้อมูล
ด้านแบบแผนการใช้ชีวิตประจาวันซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกิน เป็นการบริโภคอาหาร
ตามแต่ความต้องการ อาหารที่คนส่วนใหญ่กินบ่อย ร้อยละ ๘๘.๒ เป็นประเภทอาหารจานเดียว และ
สารวจปริมาณโซเดียมที่ได้รับ โดยวิธีตรวจปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง (๒๔ hr. urine excretion) พบว่า
ค่าเฉลี่ย ๑๒๘.๕๐ มิลลิโมล/วัน ขณะที่ร้อยละ ๘๗.๕ มีค่าเกินค่าที่แนะนา ๑๐๐ มิลลิโมล/วัน
วีรวรรณ ลิ้มมานนท์ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ รายงานสัดส่วนของโซเดียมที่ได้รับ
จากอาหารในคนไทย แหล่งใหญ่ร้อยละ ๗๑ มาจากเครื่องปรุงรสซึ่งเติมระหว่างการประกอบอาหาร
ส่วนจากอาหารธรรมชาติประมาณร้อยละ ๑๘ และได้จากการเติมเครื่องปรุงรสขณะกินบนโต๊ะอาหาร
อีก ร้อยละ ๑๑

๒๑
ตารางที่ ๓ การบริโภคเครื่องปรุงรสของประชากรไทย
ปี พ.ศ.
๒๕๐๓ ๒๕๑๘ ๒๕๒๙ ๒๕๓๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๑*
เครือ่ งปรุงรส (กรัม/วัน)
๗
๙
๒๓.๕ ๒๐.๕ ๒๐.๔
น้าปลา (กรัม/วัน)
๐.๘
๑.๒
๑๑.๕
๘.๒
๖.๘
๑๑.๖
หมายเหตุ * การสารวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย สานักโภชนาการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๒
ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายงานการสารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศ
ไทย พ.ศ.๒๕๒๙, ๒๕๓๘, ๒๕๔๙
๓.๑.๑๐.๕ กลยุทธ์ในการลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย (Salt Reduction
Strategy in Thailand)
๑) โครงการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติการอย่างบูรณาการเป็นเอกภาพทุกระดับในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
วิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ ลดการ
ตาย และลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศ ให้ก้าวสู่วิถีชีวิต
พอเพียง สุขภาพพอเพียง ระบบสุขภาพพอเพียง และสังคมสุขภาวะ
๒) โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค
มาตรการการดาเนินงาน
(๑) สร้างกระแสสังคม สื่อสาธารณะ
(๒) ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ในสถานที่ต่างๆ ดังนี้
ก) หมู่บ้าน/ชุมชน
- มาตรการสังคม
- เมนูชูสุขภาพ
- เมนูไร้พุง ๒๑๑
ข) รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
- เมนูชูสุขภาพ เมนูไร้พุง ๒๑๑ อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
- DPAC : ส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง ให้คาปรึกษา ดูแล
รักษา และส่งต่อ
- กิจกรรมออกกาลังกายในโรงพยาบาล และในชุมชน
ค) โรงเรียน
- เมนูชูสุขภาพ
- โรงเรียนปลอดน้าอัดลม

๒๒
- ขนม ร้อยละ ๒๕ ลดน้าตาล ไขมัน โซเดียม
- กิจกรรมออกกาลังกายในโรงเรียน
ง) ๒.๔ ศูนย์เด็กเล็ก
- เมนูชูสุขภาพ
- ศูนย์เด็กเล็กปลอดน้าอัดลม
- ขนม ร้อยละ ๒๕ ลดน้าตาล ไขมัน โซเดียม
- กิจกรรมออกกาลังกายภายในศูนย์เด็กเล็ก
(๓) แผนสุขภาพตาบล ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรคเรื้อรัง
(๔) เครือข่าย แกนนา จังหวัด ลด หวาน มัน เค็ม ลดโรคเรื้อรัง
(๕) องค์กรไร้พุง จังหวัดไร้พุง
(๖.) กระบวนการพัฒนา
(๗) การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร
(๘) องค์กรประเมินตนเอง และปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
(๙) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมดาเนินการ
ก) สร้างกระแสสังคม
ข) ติดตาม ประเมินผล
ค) ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นระดับเขต ประเทศ
๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
มาตรการการดาเนินงาน
(๑) นโยบาย มีการกาหนดนโยบายและมาตรการการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการสู่การปฏิบัติ และมีแผนปฏิบัติงานรองรับ
(๒) อาหารปลอดภัย วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารในโรงครัวของ
โรงพยาบาล เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักและผลไม้ ต้องปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารพิษ เชื้อโรค
และพยาธิ
(๓) อาหารเฉพาะโรค และอาหารเพื่อสุขภาพ ในโรงครัว
ก) มีการบริการอาหารเฉพาะโรคสาหรับผู้ป่ วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
ข) บริการอาหารเพื่อสุขภาพสาหรับผู้ป่วยอื่นๆ เช่น อาหาร
ลด หวาน มัน เค็ม และ เพิ่มผักผลไม้ ในเมนูอาหาร
(๔) อาหารเพื่อสุขภาพในโรงอาหารของโรงพยาบาล
ก) มีการบริการอาหารเพื่อสุขภาพสาหรับผู้ป่วยนอกและญาติ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้มาติดต่อในโรงพยาบาล
ข) ดาเนินงานเมนูชูสุขภาพ/เมนูไร้พุง
ค) จัดมุมให้ความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการ
ง) นาแนวทาง Healthy meeting มาใช้ในการประชุมและ
ฝึกอบรม

๒๓
(๕) การสื่อสาร/การให้สุขศึกษาแก่ญาติและผู้ป่วย
ก) จัดให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วย
ข) กิจกรรมดาเนินการทั้งในหอผู้ ป่ว ยใน และห้ องรอตรวจ
แผนกผู้ป่วยนอก
ค) ติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า น และให้ ค าแนะน าด้ า นอาหารและ
โภชนาการ
๔) ฉลากโภชนาการ (Nutrition labeling)
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ อ อกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๑ กาหนดให้มีการแสดงฉลากโภชนาการเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารแก่ประชาชนอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านอาหารและโภชนาการ
โดยบังคับอาหารบางประเภทที่จะต้องแสดงฉลากโภชนาการได้แก่
(๑) อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
(๒) อาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย
(๓) อาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย
(๔) อาหารอื่ น ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกาหนด
ต่อมา คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ กาหนดให้
ขนม ๕ กลุ่มหลัก ต้องแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA
(๑) มันฝรั่งทอดกรอบ/อบกรอบ
(๒) ข้าวโพดคั่ว ทอด หรืออบกรอบ
(๓) ข้าวเกรียบ/อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
(๔) ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ บิสกิต
(๕) เวเฟอร์สอดไส้
ฉลากโภชนาการแบบ GDA คือฉลากโภชนาการที่แสดง ๑).ข้อมูล
สารอาหารสาคัญ ได้แก่ พลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดีย ม ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ โดยแสดงต่อ ๑
หน่วยบรรจุภัณฑ์ ๒).แสดงปริมาณและร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน ซึ่งจะมีรูปแบบที่
อ่านและเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถคานวณสารอาหารได้ง่ายขึ้น และนาไปสู่การตัดสินใจใน
การเลือกบริโภคอาหารในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม
๓.๑.๑๐.๖ การขับเคลื่อนขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ
โครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย โดย
ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวาน สมาคมต่อไร้ท่อ
แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกัน
ดาเนินโครงการลดเค็มครึ่งหนึ่งคนไทยห่างไกลโรค ซึ่งมีแผนดาเนินงาน คือ

๒๔
๑) ประเมินส่วนประกอบของเกลือในอาหารของคนไทย
๒) สร้างข้อมูลพื้นฐานของปริมาณเกลือ/โซเดียมในตารับอาหาร การ
ประเมินการบริโภคโซเดียมจากอาหารและปัสสาวะ โดยมีกลยุทธ์ คือการสร้างกระแส หรือการให้
ความรู้ทางด้านสุขภาพ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ การปรับสูตรอาหารของผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ
ที่คนไทยนิยม การประเมินทัศนคติของอุตสาหกรรมอาหารต่อนโยบายการลดเกลือ และการกระตุ้น
ให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วม และการวิจัยองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การลดการบริโภคเกลือ
๓.๑.๑๐.๗ สรุปกลยุทธ์การลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ารด าเนิ น การโครงการ
เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือ (เค็ม) ในรูปแบบบูรณาการไปกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริโภคอาหารอื่น และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่มีโครงการเดี่ยวที่ทาเรื่องลดการบริโภคเกลือ
กลยุทธ์สาคัญได้แก่
๑) การสร้างกระแสและการให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่ประชาชน
ผ่านสื่อต่างๆเช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ ฯลฯ
๒) บูรณาการกับโครงการในสถานที่ต่างๆ เช่น หมู่บ้าน โรงพยาบาล
๓) ฉลากโภชนาการ ทั้งฉลากโภชนาการแบบเดิมและแบบGDA แต่ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกชนิดอาหาร
๔) การปรับสูตรอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร (reformulation) ขนม
ลดน้าตาล ไขมัน โซเดียม ร้อยละ ๒๕ ในบางโรงเรียนและบางโรงพยาบาล และผลิตภัณฑ์ขนมกรุบ
กรอบแต่ได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย

ตารางที่ ๔ สถานการณ์การบริโภคเกลือ/โซเดียม และโครงการหรือกิจกรรมในการลดการบริโภคเกลือ/โซเดียมในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศ

สถานการณ์โรคความดัน
โลหิตสูง (HT)

ประเมินปริมาณ
ประเมินด้านพฤติกรรม
แหล่งของ
เกลือ/โซเดียม
การบริโภคอาหารที่เป็น
เกลือ/โซเดียม
ที่ได้รับ
แหล่งของเกลือ/โซเดียม
บริโภคเกลือ ๘.๓ กรัม/ ประชาชนนิยมบริโภค
เครื่องปรุงรสทั้งใน
คน/วัน โดยวิธสี ัมภาษณ์ อาหารนอกบ้าน
การประกอบอาหาร
อาหารย้อนหลัง ๒๔ ชม.
และเติมขณะบริโภค
อาหาร

สิงคโปร์

ปี ค.ศ.๒๐๑๐
กลุ่มคนอายุ ๓๐-๖๙ ปี มี
HT ร้อยละ๒๕
กลุ่มคนอายุ ๖๐-๖๙ ปี
มีHT ร้อยละ๕๓

อินโดนีเซีย

ปี ค.ศ.๒๐๐๗
บริโภคเกลือ ๑๑ กรัม/
ความชุกของ HT ร้อยละ๓๐ คน/วัน

ไทย

พ.ศ.๒๕๕๑ -๒๕๕๒

ได้รับเกลือจากอาหาร

กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
การลดการบริโภคเกลือ/
โซเดียม
- Healthier Choice Symbol
(HCS) products
- FINEST Programme
- Healthier Hawker program
- Healthier Dining
Programme
- ฉลากโภชนาการ
- การควบคุมกากับ
- ควบคุมอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารจานด่วน
- เมนูชูสุขภาพ

- การสารวจด้านสังคมและ ผงชูรส
เศรษฐกิจแห่งชาติพบว่า
คนอินโดนีเซียบริโภคผงชู
รส ๕๔ กรัม/คน/วัน
- การสารวจสุขภาพ
แห่งชาติ ปี ค.ศ.๒๐๑๑
พบว่าร้อยละ ๗๗ ของ
ประชากรอายุมากกว่า
๑๐ ปี บริโภคอาหารที่มี
ส่วนประกอบของสารปรุง
รสหรือผงชูรส และร้อย
ละ ๒๔ บริโภคอาหารที่มี
เกลือเกิน
มีการสารวจข้อมูลปริมาณ - เครือ่ งปรุงรส ได้แก่ โครงการของภาครัฐ

แผนงานในอนาคต
เป็นโครงการต่อเนื่องที่
ดาเนินการอยู่

ปี ค.ศ.๒๐๑๓ จะสารวจ
ปริมาณโซเดียมทีไ่ ด้รับโดยวิธี
ตรวจปัสสาวะ ๒๔ ชม.
และร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารติด
ฉลากโภชนาการ

เป็นโครงการต่อเนื่องที่

๒๕

ประเทศ

มาเลเซีย

สถานการณ์โรคความดัน
โลหิตสูง (HT)

ประเมินปริมาณ
เกลือ/โซเดียม
ที่ได้รับ
คนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
แหล่งต่างๆ โดยเฉลี่ย
ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงถึง ๑๐.๙ กรัมต่อคนต่อวัน
๑๑.๕ ล้านคน
จากวิธีการชั่งอาหาร

ปี ค.ศ.๑๙๙๖
- จากการรายงานของ
ร้อยละ ๓๐ ของคนมาเลเซีย WASH คนมาเลเซีย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง
บริโภคเกลือ ๑๐-๑๕
กรัม/คน/วัน
- จากการสารวจ
โภชนาการแห่งชาติ
บริโภคเกลือ ๖.๔ กรัม/

ประเมินด้านพฤติกรรม
แหล่งของ
การบริโภคอาหารที่เป็น
เกลือ/โซเดียม
แหล่งของเกลือ/โซเดียม
การบริโภค และแหล่ง
น้าปลา บริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ที่มี ๑๒ กรัม/คน/วัน
ส่วนประกอบของเกลือ
- อาหารแปรรูปเช่น
บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป

กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
การลดการบริโภคเกลือ/
โซเดียม
- โครงการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย
- โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน
- ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้าน
อาหารและโภชนาการ
- ฉลากโภชนาการ
แต่ไม่มีโครงการเฉพาะเจาะจงกับ
การกินเกลือ/โซเดียม
โครงการทีไ่ ม่ใช่ขับเคลื่อนโดย
ภาครัฐ
- โครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อ
ลดการบริโภคเกลือในประเทศ
ไทย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานการแพทย์และ
สาธารณสุข และ สสส.
คนเชื้อสายจีนบริโภคเกลือ - ผงชูรส
กลุ่ม NGO เป็นผู้ผลักดัน ดังนี้
มากที่สุด
- เครื่องปรุงรสต่างๆ - ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
- อาหารนอกบ้าน - การปรับสูตรอาหาร (สมัครใจ)
หาบเร่

แผนงานในอนาคต
ดาเนินการอยู่

กระทรวงสาธารณสุข มีแผน
จะมีการ
ติดฉลากโภชนาการ
ให้ตราอาหารสุขภาพแก่
อาหารที่มีปริมาณเกลือ
น้าตาล และไขมันอยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม

๒๖

ประเทศ

สถานการณ์โรคความดัน
โลหิตสูง (HT)

ประเมินปริมาณ
เกลือ/โซเดียม
ที่ได้รับ
คน/วัน
บริโภคเกลือ ๑๐ กรัม/
คน/วัน

ฟิลิปปินส์

ปี ค.ศ.๒๐๐๙
อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป มี
ภาวะความดันโลหิตสูง ๑๔
ล้านคน

พม่า

ปี ค.ศ.๒๐๐๙ ความชุกของ - ข้อมูลจากกระทรวง
HT ร้อยละ ๓๕
เหมืองแร่ บริโภคเกลือ
๘.๑๕ กรัม/คน/วัน
- จากกระทรวง
สาธารณสุข ๖-๘ กรัม/
คน/วัน
ไม่ระบุปี ค.ศ.
ความชุกของ HT ร้อยละ
๓๒

ลาว

ประเมินด้านพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เป็น
แหล่งของเกลือ/โซเดียม

แหล่งของ
เกลือ/โซเดียม

- ผงชูรส
- อาหารที่ผ่านการ
แปรรูป
- เครื่องปรุงรส
- ผงชูรส

กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
การลดการบริโภคเกลือ/
โซเดียม

แผนงานในอนาคต

- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
- ฉลากโภชนาการ (ไฟจราจร)
พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน - Healthy lifestyle
- โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ program เน้น พฤติกรรม
- โปรแกรมโรงอาหารเพื่อสุขภาพ เสี่ยง
- จานอาหารเพื่อสุขภาพ
- โครงการ Healthy
- โครงการที่ให้ผู้บริหารที่มภี าวะ
Lifestyle Movement
อ้วนลงพุง ลดน้าหนักและ เส้น Campaign เน้นเยาวชน
รอบเอว
และผู้ทางานบริษทั โดยผ่าน
ทาง Social media
network ควบคู่ไปกับ
สื่อสารแบบเดิม
มีแผนจะผลักดันให้เป็น
นโยบายเรื่องโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังบูรณาการเข้ากับ
โครงการเกลือเสริมไอโอดีน
มีโครงการทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
โครงการเมืองสุขภาพดี
เน้นลดการสูบบุหรี่ และเกลือ

๒๗

ได้รับทุนจาก UNICEF, FAO,
World Bank ในการ
ประเมินปริมาณเกลือโดยให้
การตรวจปัสสาวะ ๒๔ ชม.
และสารวจแหล่งอาหารของ

ประเทศ

สถานการณ์โรคความดัน
โลหิตสูง (HT)

กัมพูชา

ไม่ระบุปี ค.ศ.
๑ ใน ๑๐ เป็น HT

บรูไน

-

เวียดนาม

ประเมินปริมาณ
เกลือ/โซเดียม
ที่ได้รับ

ประเมินด้านพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เป็น
แหล่งของเกลือ/โซเดียม

แหล่งของ
เกลือ/โซเดียม

กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
การลดการบริโภคเกลือ/
โซเดียม

แผนงานในอนาคต

เกลือ/โซเดียมจากการ
สัมภาษณ์อาหาร ๒๔ ชม.
จากการส ารวจด้ า นสั งคม - เครื่องปรุงรส
มีโครงการด้านโภชนาการ มุ่งเน้น แผนการดาเนินงาน เพื่อลด
และประชากร บริโภคเกลือ - อาหารแปรรูป และ สุขภาพแม่และเด็ก
การบริ โ ภคเกลื อ ให้ ไ ด้ ๕
๑๗ กรัม/คน/วัน
กึ่งสาเร็จรูป
และโครงการเกลือเสริมไอโอดีน
กรัม ในปี ค.ศ.๒๐๒๐ โดยมี
กลยุทธ์ด้านการสร้างกระแส
การปรั บ สูต รเครื่ องปรุงรส
ฉลากโภชนาการ
สารวจอาหารบริโภค
ความร่วมมือกับ NGOs
ด้ า นการสร้ า งความตระหนั ก แก่
ผู้บริโภค
- มีข้อแนะนา (guideline) สาหรับ
โรงอาหารของโรงเรี ย นและ
หน่วยงานต่างๆ
- มี ก ารสร้ า งความตระหนั ก แก่
ผู้บ ริ โ ภคและให้ค วามสาคั ญ กั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
การส ารวจอาหารบริ โ ภค
(แต่ทาเฉพาะในโฮจิมินห์)

๒๘

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปการศึกษาสถานการณ์และโครงการหรือกิจกรรมในการลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน ประเทศที่เป็นต้นแบบ มีความพร้อมและดาเนินงานด้าน
นี้มาพอสมควร คือ ประเทศสิงคโปร์ โดยภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมสุ ขภาพด้านการลดการ
บริโภคเกลือ มีการประเมินสถานการณ์การบริโภคเกลือ (โซเดียม) โดยใช้วิธีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
คือการตรวจโซเดียมจากปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง ควบคู่กับสารวจอาหารบริโภคเพื่อให้ทราบแหล่งอาหาร
ที่มีเกลื อหรือโซเดียมสูงด้วย พร้อมทั้งยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือที่ลงมือ
ปฏิบัติแล้ว โดยครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารสาเร็จรูป อาหารหาบเร่แผงลอย ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
อีกกลุ่มของประชาคมอาเซียน คือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็น
กลุ่มประเทศที่เริ่มมีการสนใจและดาเนินงานบางส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การบริโภค
เกลือ (โซเดียม) โดยวิธีการสารวจอาหารบริโภค ซึ่งอาจใช้วิธีการที่ยังไม่ได้มาตรฐาน หรือมีความ
น่าเชื่อถือน้อยกว่าการตรวจโซเดียมจากปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง แต่ทาให้ทราบแหล่งอาหารที่มีเกลือ
(โซเดียม) สูง อีกทั้งยังมีการริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือไปบางส่วนแล้วแต่ยังมี
แผนการที่จะดาเนินงานเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน คือ พม่า ลาว กัมพูชา บรูไน เวียดนาม เป็นกลุ่ม
ประเทศที่ยังไม่มีข้อมูลการประเมินสถานการณ์การบริโภคเกลือ (โซเดียม) อาจมีแหล่งของเกลื อ
(โซเดียม) บ้างแต่เป็นข้อมูลการสารวจเชิงพฤติกรรม หรือข้อมูลจากการสารวจขององค์กรอื่นๆ เช่น
การสารวจด้านสังคม เศรษฐกิจ และประชากร และยังไม่มีกิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้งนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือ บางประเทศเริ่มมีแผนงานในการประเมินสถานการณ์การบริโภค
เกลือ (โซเดียม) รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการบริโภคเกลือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ระดับนานาชาติ ได้แก่ WHO, UNICEF, FAO, World Bank แต่อย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่าประเทศ
ในกลุ่มนี้เริ่มมีความสนใจในการลดปัญหาการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันเนื่ องมาจากการบริโภคเกลือ
(โซเดียม)
สาหรับประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๕ มีจานวน ๔๐๒,๐๔๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๒๑๔,๔๗๕ ล้านบาท ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ถือว่าเป็น
ประเทศที่ จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามสนใจในการป้ อ งกัน และลดโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง โดยมีก ารประเมิ น
สถานการณ์การบริโภคเกลือ (โซเดียม) โดยวิธีการสารวจอาหารบริโภค แต่เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
ในการประเมิ น อาหารบริ โ ภคคื อ วิ ธี ก ารชั่ ง น้ าหนั ก อาหารบริ โ ภค ๓ วั น (๓-day weighed
inventory) ซึ่งพบว่า คนไทยบริโภคเกลือเกินค่าที่แนะนาถึง ๒ เท่า และทราบแหล่งของอาหารที่มี

๓๐
เกลือสูง คือ ร้อยละ ๘๐ มาจากเครื่องปรุงรสต่างๆ ได้แก่ น้าปลา เกลือ ซอส ซีอิ้ว และผงชูรส ส่วน
อีกร้อยละ ๒๐ มาจากอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ได้แก่ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ปลากระป๋อง
การดาเนิ น งานในการลดการบริ โ ภคเกลื อของไทย เริ่ มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๓ เริ่มจาก
องค์การอนามัยโลกได้แนะนาให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือสูง ประเทศไทยตอบรับโดยริเริ่มกาหนด
ข้อแนะนาการบริโภคอาหารสาหรับคนไทย (Food Based Dietary Guideline: FBDG) หลีกเลี่ยง
อาหารเค็มจัด เป็นหนึ่งในข้อแนะนาการบริโภคสาหรับคนไทย จนกระทั่งปีพ.ศ.๒๕๓๙ ได้เริ่มมีการใช้
ธงโภชนาการเป็ นเครื่ องมือที่ให้ความรู้ ความตระหนักกับประชาชนบริโ ภคอาหารตามปริมาณที่
เหมาะสมเพื่อให้สุขภาพดี ต่อมาปีพ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ เริ่มมีความสนใจในการลดการบริโภคอาหาร
เค็มเพื่อลดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาคัญของคนไทย มี
โครงการชิมก่อนปรุง เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้
ริเริ่มโครงการการลดความเค็ม ลดโรค ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับการความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเกลือเกินกับปัจจัยเสี่ยงของ
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด และโรคอื่น ๆ รวมทั้ งน าประสบการณ์ จากประเทศญี่ ปุ่น และ สหราช
อาณาจั กรที่ป ระสบความส าเร็ จ ในการลดการบริโ ภคเกลื อมาเป็นบทเรียน มีการสร้างกระแสให้
ประชาชนเกิดความตระหนักในผลกระทบของการบริโภคเกลือเกิน นอกจากนั้นสานักโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มมีการสารวจปริมาณการบริโภคเกลือในคนไทย
ปัจจุบันโครงการที่ภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการ
บริโภคเกลือ แต่เป็นลักษณะโครงการที่บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพในหลายๆ ด้านในการลดการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โครงการลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค โครงการคนไทยไร้พุง โครงการ
สุขภาพดีวิถีไทย ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลืออย่างเดียว ยังไม่พบในการทางาน
จากภาครั ฐ ของไทย แต่ เริ่ มมี การท างานขององค์ก รที่ ไม่ ใช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ร่ว มมื อกั นทั้ งจาก
หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขหลายสถาบันและได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ริเริ่มโครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือใน
ประเทศไทยขึ้นอีกองค์กรหนึ่ง ประเทศไทยได้มีกลยุทธ์หลายด้านที่ได้ดาเนินการแล้ว ได้แก่ การสร้าง
กระแสและการให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่ประชาชน บูรณาการกับโครงการในสถานที่ต่าง ๆ
เช่น หมู่บ้าน โรงพยาบาล ฉลากโภชนาการ ทั้งฉลากโภชนาการแบบเดิมและแบบ GDA แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกชนิดอาหาร การปรับสูตรอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร (reformulation) เช่น ขนม ลด
น้าตาล ไขมัน โซเดียม ร้อยละ ๒๕ ในบางโรงเรียน และบางโรงพยาบาล และผลิตภัณฑ์ขนมกรุบ
กรอบแต่ได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย รวมทั้งยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดปริมาณเกลือ/โซเดียม เช่น ใช้มาตรการเพิ่มภาษีกับอาหารที่มีปริมาณเกลือ
มาก หรือให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมอาหารที่มีปริมาณเกลือน้อย
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาบทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อลด
การบริโภคเกลือ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้

๓๑
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ผลักดันให้มีการกาหนดเป็นนโยบายแห่งชาติในเรื่องการลดการบริโภคเกลือ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่ถูกใช้ไปกับการรักษาพยาบาลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อปีที่ใกล้ เคียงกับอัตราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
- ควบคุม กากับการบริโภคเกลือ (โซเดียม) อย่างมีระบบ และใช้ตัวชี้วัดที่เป็น
มาตรฐาน คือ การประเมินโซเดียมจากปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง
- บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานด้านการศึกษา แหล่งเงินทุน
สนับสนุน และอื่นๆ ในการส่งเสริมการลดการบริโภคเกลือ ตลอดจนการผลิตอาหารที่มีปริมาณเกลือ
ที่เหมาะสม
- สร้างกระแสให้แก่ผู้บริโภค ถึงผลของการบริโภคเกลือต่อสุขภาพ เพื่อให้อุปสงค์
ความต้องการอาหารที่ มีเกลือสูงลดลง และจะส่งผลให้ อุปาทานในการผลิตอาหารที่มีเกลือสูงลดลง
ตามมา แต่สาหรับประเทศไทยผู้ผลิตอาหาร ไม่ใช่ เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยังมีอาหารบาท
วิถี ร้านอาหาร ภัตตาคาร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญอีกด้วย
- มีกฎหมายบังคับใช้ฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด รวมทั้งการให้
ความรู้แก่ผู้บริโภคในการอ่าน และเข้าใจฉลากโภชนาการ ทั้งนี้การกาหนดเป็นกฎหมาย จาเป็นต้องมี
งานวิจัยที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้สนับสนุนการปรับสูตรอาหารให้มีปริมาณเกลือต่า
ส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างชัดเจนยืนยันก่อนที่จะผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก
รวมทั้งของภูมิภาคประชาคมอาเซียนนี้ด้วย เนื่องจากหลายประเทศในแถบนี้ไม่สามารถผลิตอาหาร
อย่างเพียงพอ เช่น บรูไน พม่า ลาว ดังนั้นควรมีมาตรการในการควบคุมการผลิตอาหารที่ปริมาณ
เกลือ (โซเดียม) ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน
ประชาคมอาเซียนให้มีสุขภาพดี ไร้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลยุทธ์ต่างๆ ที่ดาเนินการในประเทศไทย ก็
ควรได้ดาเนินการร่วมกันในประชาคมอาเซียนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระแส การให้ความรู้ การ
สร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค การใช้ฉลากโภชนาการ การปรับสูตรอาหารให้มีเกลือ (โซเดียม) ต่า
ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินโครงการ “เมนูชูสุขภาพ ครัวไทย สู่อาเซียน” เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย และได้ คุณค่าตามเมนูชูสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน และ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความสนใจในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่
ผู้บริโภคกลุ่มประชาคมอาเซียน ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร Clean Food Good Taste และภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ
อาหารจาหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐานเมนูชูสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน

๓๒
แต่อย่ างไรก็ตามการสร้างความร่ว มมือระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนมี
ความสาคัญอย่างมาก การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานแล้ว เช่น
สิงคโปร์ เป็นสิ่งที่ควรจะรีบดาเนินการ
การลดการบริโภคเกลือ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถือเป็นสิ่งที่ทั่วโลก
ให้ความสาคัญและยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จาเป็น และเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่า
ซึ่งจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การลดการบริโภคเกลือ
ขององค์กรใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก องค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ได้ให้ความสาคัญและได้จัดประชุมหลายครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นประชาคมอาเซียนควรตอบรับนโยบาย
ขององค์ ก รระดั บ นานาชาติเ หล่ า นี้ ซึ่ ง หลายประเทศได้ รั บ การสนับ สนุ น งบประมาณและความ
ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ในการดาเนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือ โดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การสร้าง
กระแสการปรับสูตรอาหาร ฉลากโภชนาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหารทั้ง
แบบสมัครใจและบังคับ ใช้กฎหมายเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถึงเวลาแล้ วที่ประเทศไทย
จะต้องมีการดาเนินการต่างๆ การตอบรับกระแสการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในการ
ลดการบริโภคเกลืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรไทยและประชาคมอาเซียน
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ภาคผนวก ก
ตารางแสดงโซเดียมที่มีอยู่ในสารประกอบต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
สารประกอบโซเดียม
การใช้ในอาหาร
เกลือ
สารเสริมกลิ่นรส สารกันเสีย ช่วยปรับสภาวะให้ เหมาะสมต่อการเจริญ
(โซเดียมคลอไรด์)
ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการ หมักดอง ช่วยการยึดเกาะในผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก ช่วยให้เนื้อสัมผัสของอาหารดีขึ้น
โมโนโซเดียม กลูตาเมต สารเสริมรสอาหารที่เตรียมระดับครัวเรือน ร้านอาหาร และโรงแรม
(เอ็มเอสจี)
รวมทั้งในผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง และอาหารใน
ภาชนะบรรจุทั่วไป
เบกกิ้งโซดา
สารช่วยให้ขึ้นฟูในขนมปังและเค้ก
(โซเดียม ไบคาร์บอเนต) (เบกกิ้งโซดา ๑ ช้อนชา มีโซเดียม ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๑ กรัม)
ผงฟู
สารช่วยให้ขึ้นฟูในขนมปังและเค้ก
ไดโซเดียม ฟอสเฟต
สารปรับความเป็นกรดด่างในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก เช่น
แฮม ไส้กรอก กุนเชียง ทาให้เนื้อสัมผัสนุ่มขึ้น
โซเดียม อัลจิเนต
สารช่วยให้เกิดการคงตัวในนมช็อคโกแลตและไอศกรีม
โซเดียม เบนโซเอต
สารกันเสียในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด เช่น
ซอสปรุงรส น้าสลัด
โซเดียม ซอร์เบต
สารกันเสียในชีส เนยเทียม เครื่องดื่ม
โซเดียม โปรปิโอเนต
สารกันราในชีสที่ผ่านการพาสเจอไรส์ และในขนมปัง และเค้ก
โซเดียม ไนไตรต์
สารกันเสียและสารตรึงสีในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก เช่น
แฮม ไส้กรอก กุนเชียง
โซเดียม ซัลไฟต์
สารกันเสียและสารฟอกสีในผลไม้อบแห้ง
โซเดียมไฮดรอกไซด์
สารที่ทาให้ผิวของผักและผลไม้นิ่ม
ใช้ในขั้นตอนการลอกเปลือก/ผิวออก
โซเดียม แอสคอเบต
สารกันหืน และสารเสริมฤทธิ์กันหืน
ดัดแปลงจาก ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาข้อกาหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
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ตารางแสดงปริมาณโซเดียมในอาหารปรุงสาเร็จพร้อมบริโภค (Ready to eat)
๑ หน่วยบริโภค
ชื่ออาหาร
ขนมจีนซาวน้า
ขนมจีนน้าเงี้ยว
ขนมจีนน้าพริก
ขนมจีนน้ายา
ขนมจีนน้ายาปักษ์ใต้
ข้าวต้มหมู
ข้าวต้มไก่
ข้าวต้มปลา
ข้าวไข่ตุ๋น
ข้าวไข่พะโล้
ข้าวหมูกรอบ
ข้าวคลุกกะปิ
ข้าวหน้าเป็ดย่าง
ข้าวหน้าไก่
ข้าวหน้าหมู
ข้าวหน้าเนื้อ
ข้าวหมกไก่
ข้าวหมูแดง
ข้าวหมูทอด
ข้าวผัดฮ่องกง
ข้าวผัดหมูใส่ไข่
ข้าวมันไก่ทอด
ข้าวหน้าไก่ทอด
ข้าวมันส้มตา
ข้าวยาปักษ์ใต้
ข้าวราดแกงป่าปลาดุก
ข้าวราดแกงมัสมั่นเนื้อ
ข้าวราดพะแนงไก่
ข้าวราดต้มข่าไก่

หน่วยบริโภค
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
ชาม
ชาม
ชาม
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน
จาน

น้าหนัก* ปริมาณโซเดียม**
(กรัม)
(มิลลิกรัม)
๓๖๔
๗๗๕
๓๖๔
๑๑๒๘
๓๖๔
๖๕๕
๓๖๔
๑๕๒๕
๓๖๔
๑๒๕๙
๓๓๔
๗๕๕
๓๓๔
๘๕๕
๓๓๔
๘๐๕
๓๑๘
๖๒๓
๓๒๐
๙๗๖
๓๑๘
๗๐๐
๒๘๓
๑๔๑๒
๓๐๗
๑๒๓๑
๓๖๐
๑๐๖๖
๓๐๗
๑๑๕๔
๓๐๗
๑๑๗๖
๓๑๖
๑๐๑๘
๓๒๐
๙๐๙
๓๐๗
๖๘๒
๓๒๔
๑๑๘๖
๓๒๔
๑๒๕๗
๒๘๓
๙๓๔
๒๘๓
๓๕๗
๒๒๐
๑๑๒๐
๒๓๐
๑๐๙๐
๓๖๐
๑๘๒๙
๓๒๐
๗๙๐
๒๖๗
๖๔๑
๓๒๔
๙๘๘

๔๐
น้าหนัก* ปริมาณโซเดียม**
(กรัม)
(มิลลิกรัม)
ข้าวราดมัสมั่นไก่
จาน
๓๒๐
๗๔๖
ข้าวราดไก่ผัดใบกะเพรา
จาน
๒๖๕
๑๒๙๙
ข้าวราดผัดเปรี้ยวหวาน
จาน
๓๒๒
๖๗๓
ข้าวราดสะเดาน้าปลาหวาน + ปลาดุกย่าง
จาน
๓๐๘
๔๗๔
ข้าวราดแกงส้มมะละกอ + ไข่เจียว
จาน
๔๐๕
๘๒๒
ข้าวราดน้าพริกกะปิผักต้ม+ ปลาทูทอด
จาน
๓๓๘
๑๑๒๒
ข้าวราดต้มยากุ้ง + หมูทอด
จาน
๓๘๖
๘๖๕
ข้าวราดแกงเลียง + หมูทอด
จาน
๔๑๐
๖๘๕
ข้าวราดแกงขี้เหล็กปลาย่าง
จาน
๓๘๖
๗๙๙
ข้าวราดน้าพริกอ่อง + ผัก + ไข่ต้ม
จาน
๕๐๐
๑๘๙๐
ข้าวราดผัดสะตอ
จาน
๒๙๘
๖๘๒
ข้าวเหนียว + ลาบหมู + ผัก
จาน
๒๘๔
๓๘๙
ข้าวเหนียว + น้าตกเนื้อ + ผัก
จาน
๒๕๗
๔๖๐
กวยจั๊บ
ชาม
๓๔๖
๑๒๐๔
บะหมี่น้าหมูแดง
ชาม
๔๒๐
๑๗๗๗
บะหมี่แห้งหมูแดง
ชาม
๒๒๐
๖๗๕
เส้นเล็กแห้งลูกชิ้นเนื้อวัว
ชาม
๒๒๕
๗๘๘
เส้นเล็กน้าลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อสด เนื้อเปื่อย
ชาม
๔๗๐
๑๗๘๖
เส้นเล็กแห้งหมู
ชาม
๒๒๕
๗๐๐
เส้นหมี่แห้งลูกชิ้นเนื้อวัว
ชาม
๒๒๕
๙๒๕
เส้นหมี่แห้งลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อสด เนื้อเปื่อย
ชาม
๒๒๕
๙๘๘
เส้นใหญ่แห้งลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อสด เนื้อเปื่อย
ชาม
๒๒๕
๘๕๗
เส้นใหญ่น้าหมู
ชาม
๔๓๖
๑๕๙๖
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู
จาน
๒๒๕
๗๐๐
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้าเย็นตาโฟ
ชาม
๔๕๐
๑๐๗๖
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง
จาน
๓๙๐
๗๘๘
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ้วหมู
จาน
๓๒๕
๑๒๔๒
ก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นปลา
จาน
๒๒๐
๑๑๐๗
ผัดมักกะโรนีหมู
จาน
๓๒๕
๘๑๙
ผัดไทย
จาน
๒๘๖
๑๑๘๑
หมี่กะทิ
จาน
๒๘๐
๙๗๔
หมายเหตุ * น้าหนักอาหารต่อ ๑ หน่วยบริโภค ได้มาจากหนังสือน้าหนักอาหาร และรหัสสาหรับ
INMUCAL. นครปฐม: สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓, ๘๙.
ชื่ออาหาร

หน่วยบริโภค

๔๑
** ปริมาณโซเดียมในอาหารเมนูเดียวกันอาจมีความแตกต่างกันได้ เนื่องจากการปรุง
อาหารอาจใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ค่าที่นาเสนอในตารางนี้มาจากการคานวณเป็นปริมาณต่อ ๑
หน่วยบริโภคตามปริมาณของโซเดียมที่มีในเอกสารอ้างอิงที่แสดงปริมาณโซเดียม ต่ออาหาร ๑๐๐
กรัม

๔๒

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

วุฒิการศึกษา
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