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ค�ำน�ำ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังเป็นปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญระดับประเทศและระดับโลก ซึง่ นับวันจะทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น โดยรากของสาเหตุ (Root of cause) ส�ำคัญหนึ่ง คือ พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้
ได้สารอาหารบางอย่างน้อย เช่น วิตามิน, ธาตุเหล็ก หรือ ได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินความต้องการ
ของร่างกาย เช่น ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต และเกลือโซเดียม เป็นต้น ส�ำหรับหลักฐานวิชาการในปัจจุบันนี้
ยืนยันว่าการบริโภคเกลือโซเดียมมากเกินความต้องการมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง,
โรคไต และโรคหลอดเลือดสมอง อย่างมีนัยส�ำคัญ
จากการส�ำรวจการบริโภคเกลือแกง (Nacl) ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า คนไทยได้รับ
โซเดียมจากการรับประทานอาหารมากถึง ๔,๓๕๑.๖๙ มิลลิกรัม ซึ่งถือว่าคนไทยบริโภคเกลือเกินเกือบ
2 เท่า (โดยปกติปริมาณเกลือแกงที่สามารถบริโภคได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในแต่ละวัน
ไม่ควรเกิน ๑ ช้อนชา หรือ คิดเป็นปริมาณโซเดียม ๒,๔๐๐ มิลลิกรัม)
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในฐานะกรมวิชาการ มีภารกิจในด้านการพัฒนาองค์ความรู้
วิจัย สนับสนุนผลักดันให้เกิดนโยบาย และ มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงเล็งเห็น
ความส�ำคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคเกลือเกินต่อการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว จึงได้จัดท�ำ
"รายงานผลการทบทวน รูปแบบการด�ำเนินงาน ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต ด้วยการลด
การบริโภคเกลือ" เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพื้นที่อย่างครบถ้วน
ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมท�ำให้รายงานฉบับนี้
ส�ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
คณะผู้จัดท�ำ
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1

เกลือและโซเดียม
1. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (Misconcept) ของเกลือและโซเดียม
เกลือ เป็นค�ำเรียกทั่วไปของสารประกอบที่ประกอบด้วยไอออนบวกของโลหะ (รวมทั้งไฮโดรเจน
ไอออน) และไอออนลบของอโลหะ แต่หากพูดถึงเกลือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจ�ำวันแล้ว
ในที่นี้หมายถึง เกลือแกง (Salt) หรือ “โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride)” โดยประกอบด้วย โซเดียม
ไอออน (Na+) ร้อยละ 40 และ คลอไรด์ไอออน (Cl -) ร้อยละ 60 โดยน�้ำหนัก ซึ่งแร่ธ าตุทั้ง 2 ชนิด
ก็จัดเป็นแร่ธาตุที่มีความส�ำคัญต่อการระบบการท�ำงานของร่างกาย โดยเฉพาะโซเดียมไอออน (Na +) นั้น
เป็นแร่ธาตุที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งของ ของเหลวที่ส�ำคัญในร่างกายและมีหน้าที่ในการรักษาระดับ
ความดันออสโมติกของน�้ำในร่างกาย (ธิดารัตน์, 2555)
โดยปกติรา่ งกายได้รบั โซเดียม ผ่านทางการบริโภคเป็นหลัก โดยเฉพาะเกลือแกง เป็นแหล่งหลักส�ำคัญ
ของโซเดียมที่ร่างกายได้รับ ซึ่งปกติใช้ในการปรุงอาหารให้มีรสชาติเค็ม และเป็นส่วนประกอบหลักของ
เครื่องปรุงที่ให้รสเค็มด้วย เช่น น�้ำปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส และเครื่องปรุงรสต่างๆ แต่นอกจากเครื่องปรุง
ต่าง ๆ ที่มีรสเค็มแล้ว ยังพบ โซเดียม (Na+) ที่อยู่ในรูปสารประกอบอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น โซเดียมที่อยู่ในโมโน
โซเดียมกลูตาเมท (ผงชูรส) หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู) เป็นต้น ซึ่งก็ไม่ได้มีรสเค็มแต่ประการใด และ
ร่างกายยังได้รับโซเดียมจากธรรมชาติของอาหาร หรือ โซเดียมที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมอาหารหรือระหว่างการประกอบอาหาร
ดังนั้นจากข้อความเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าการใช้ค�ำว่า “เกลือ” หรือค�ำว่า “เค็ม” เพื่อสื่อถึงค�ำว่า
“โซเดียม (Na+)” ซึ่งเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อสุขภาพจึงไม่ถูกต้อง แต่การเลือกใช้เฉพาะ
ค�ำว่า “โซเดียม (Na+)” อาจจะเป็นค�ำที่ไม่คุ้นเคยกับประชาชนทั่วไป ในหลายประเทศจึงใช้ ค�ำว่า
“เกลือ” ซึ่งหมายถึง โซเดียมคลอไรด์ ในการสื่อถึงปริมาณการบริโภคโซเดียมที่แนะน�ำว่าไม่ควรบริโภคเกิน
นั้นเพราะว่าแหล่งของ “โซเดียม (Na+)” ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่รา่ งกายคือ โซเดียมคลอไรด์
อย่างไรก็ตาม การใช้ค�ำว่า “เกลือ” เพื่อสื่อลักษณะเดียวกันนี้ ในประชาชนไทยท�ำให้เกิดความ
ไม่ถูกต้องได้ เนื่องจากโซเดียมที่คนไทยได้รับไม่ได้มาจากเกลือแกงเป็นหลักเหมือนกับในบางประเทศ คนไทย
ยังได้รับโซเดียมจ�ำนวนมากจากเครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น น�้ำปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส อย่างที่ได้กล่าวมา ดังนั้น
การใช้ค�ำว่า “เค็ม” เพื่อสื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเค็ม อาจท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ได้งา่ ยกว่าส�ำหรับประชาชนไทย แต่เนือ่ งจาก “ความเค็ม” เป็นนามธรรมซึง่ มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
และไม่สามารถสะท้อนกลับไปถึงปริมาณการบริโภคได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดความเข้าใจว่า
ไม่รวมถึงโซเดียมที่อยู่ในสารประกอบรูปอื่นที่ไม่ได้ท�ำให้เกิดรสชาติเค็ม (วันทนีย์, 2555)
1

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Chapter

ต่อไป

1

ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสื่อค�ำว่า “โซเดียม” ให้ประชาชนไทยรู้จัก เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี
เกลือ 1 ช้อนชา	
= โซเดียมคลอไรด์ 5 กรัม
โซเดียมคลอไรด์ 1 กรัม = โซเดียม 17.1 มิลลิโมล
โซเดียม 1 มิลลิโมล
= โซดียม 23 มิลลิกรัม

= โซเดียม 2 กรัม (2000 มก)

2. ความส�ำคัญ ความต้องการและสมดุลของโซเดียม (Na+) ในร่างกาย
โซเดียม (Na+) เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ร่างกายต้องการและร่างกายไม่สามารถผลิตโซเดียมได้เอง
จึงจ�ำเป็นต้องได้รับจากการบริโภคอาหารเท่านั้น และเป็นไอออนประจุบวก (Cation) ที่มีอยู่มากที่สุด
ในของเหลวภายนอกเซลล์ (Plasma) และมีอิทธิพลต่อการกระจายของน�้ำในร่างกาย
ร่างกายโซเดียมที่อยู่ในร่างกายมี 2 ลักษณะ
โซเดียมที่สามารถการแลกเปลี่ยนได้ (exchangeable sodium) ร้อยละ 71 ของทั้งหมด
โดยอยูใ่ นน�ำ้ เลือด น�ำ้ ภายนอกเซลล์ทไี่ ม่ใช่นำ�้ เลือด น�ำ้ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างเซลล์ เนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน และเนือ้ เยือ่ กระดูก
l

โซเดียมที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน (Nonexchangeable sodium) ร้อยละ 29 ของทั้งหมด
ส่วนใหญ่อยู่ที่กระดูก
l

โดยปกติโซเดียม (Na+) มีปริมาณค่อนข้างคงทีแ่ ละอยูใ่ นช่วงทีแ่ ตกต่างกันน้อยมาก ซึง่ จากการศึกษา
ค้นคว้า พบงานวิจัยที่ยืนยันว่าในมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่ระดับการบริโภคโซเดียมที่ต�่ำมากเพียง
0.2 กรัม/วัน (10 mmol/d) ในกลุ่มชน Yanomamo Indians ในประเทศบราซิล จนถึงการบริโภคที่สูง
มากถึง 10.3 กรัม/วัน (450 mmol) ในประเทศญี่ปุ่นตอนเหนือ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถของร่างกายในการปรับให้สมดุลได้ โดยมีการปรับปริมาณโซเดียมทีส่ ญ
ู เสียมากน้อยตามปริมาณ
ที่ได้รับ (คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2555)
โซเดียม (Na+) มีประโยชน์ในการรักษาความดันออสโมติกของน�้ำนอกเซลล์ไว้ ซึ่งมีผลต่อปริมาณ
ของน�้ำ และการเคลื่อนย้ายน�้ำในร่างกาย โดยระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันของโซเดียมไอออน (Na+) นี้เอง
เป็นกลไกส�ำคัญในการควบคุมปริมาณของน�้ำและการเคลื่อนที่ย้ายน�้ำในร่างกาย โดยโซเดียมไอออน (Na+)
จะอยู่ภายนอกเซลล์มากกว่าในเซลล์ปกติแล้ว โซเดียมไอออน (Na+) จะเกิดการแลกเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา
โดยโซเดียมไอออน (Na+) ภายนอกเซลล์จะแพร่เข้าสูภ่ ายใน ส่วนโซเดียมไอออน (Na+) ภายในจะไหลออกนอก
เซลล์ ผ่านการปั๊ม (Pump) และเกิดไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนโพแทสเซียมไอออน (K +) เป็นกลไก
ในการรักษาสมดุลของน�้ำและแร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพ
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ICF

ECF

น�้ำภายในเซลล์
Intracellular water 28 L

น�้ำภายนอกเซลล์
Extracellular water 14 L

Potassium 110 mmol/L

Potassium 4 mmol/L

Sodium 10 mmol/L

Sodium 135 mmol/L
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แผนภาพที่ 1.1 แสดงปริมาณน�้ำทั้งหมดในร่างกาย และจ�ำนวนการแลกเปลี่ยนโซเดียม (Na+) และ
โพแทสเซียมไอออน (K+) ที่ในหน่วยมิลลิโมล (mmol) ที่อยู่ในสภาวะสมดุลของชายน�้ำหนัก 70 กิโลกรัม
(ธิดารัตน์, 2555)

1

ปริมาณน�้ำทั้งหมด 42 L (Total water)

นอกจากนี้โซเดียม (Na+) ยังท�ำหน้าที่ส่งสัญญาณในระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยกระบวนการ
โซเดียม-โปตัสเซียมปั๊ม (Na-K ATPase) คือ มีการแลกเปลี่ยนระหว่างโซเดียม (Na+) กับโปตัสเซียม และ
การเข้าจับกับคลอไรด์ที่ไต โซเดียม (Na+) ยังช่วยรักษาความสมดุลของความเป็นกรดและด่าง โดยการจับกับ
ไบคาร์บอเนตและคลอไรด์
กลไกของร่างกายในการรักษาปริมาณของโซเดียม (Na+) ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยเซลล์จะรักษาความ
เข้มข้นของโซเดียม (Na+) ภายในเซลล์ไว้ที่ 10 มิลลิอีควิวาเลนต์ต่อลิตร และจะไม่ยอมให้ผ่านเข้ามาอีก
ส่วนภายนอกเซลล์ จะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 130 - 150 มิลลิอีควิวาเลนต์ต่อลิตร (คณะกรรมการจัดท�ำก�ำหนด
สารอาหารที่ควรได้รับประจ�ำวัน ส�ำหรับคนไทย, 2546) และสามารถปรับอัตราการขับถ่ายให้อยู่ในสภาพ
สมดุลกับปริมาณที่รา่ งกายได้รับในแต่ละวัน และร่างกายสามารถก�ำจัดโซเดียม (Na+) ส่วนเกินได้ 3 รูปแบบ
คือ เหงื่อ ปัสสาวะ และอุจจาระ และการขับออกเป็นกลไกส�ำคัญในการควบคุมปริมาณของโซเดียม (Na+)
ที่บริโภคเข้าไป ซึ่งส่วนใหญ่จะขับออกทางปัสสาวะ
2.1 การขับโซเดียม (Na+) ในรูปแบบเหงื่อ
ร่างกายจะสูญเสียโซเดียม (Na+) ทางเหงื่อวันละประมาณ 25 mmol การขับโซเดียม (Na+)
ออกทางเหงื่อนั้นเป็นผลจากร่างกายต้องการขับความร้อนออกมา (โดยใช้น�้ำเป็นตัวน�ำความร้อน) เพื่อรักษา
อุณหภูมิร่างกายให้ปกติ การที่โซเดียม (Na+) ถูกขับออกมากับเหงื่อจึงไม่มีผลต่อการควบคุมจ�ำนวนโซเดียม
(Na+) ในร่างกาย
2.2 การขับโซเดียม (Na+) ในรูปแบบปัสสาวะผ่านทางไต
การขับโซเดียม (Na+) ออกทางไตเป็นทางส�ำคัญและร่างกายมีกลไกควบคุมการขับถ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยจะขับโซเดียม (Na+) ออกในรูปของปัสสาวะ ซึ่งโซเดียม (Na+) ประมาณ
ร้อยละ 50 ของโซเดียม (Na+) ส่วนเกินจะถูกขับถ่ายออกทางปัสสาวะทันทีในวันแรก ส่วนที่เหลือจะถูก
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ขับถ่ายออกหมดใน 3 - 4 วันต่อมา ในทางตรงข้ามถ้าร่างกายไม่ได้รับโซเดียม (Na+) ติดต่อกันนานถึง 7 วัน
ไตจะสงวนโซเดียม (Na+) ไว้ จนปริมาณที่ออกมาทางปัสสาวะลดลงเหลือวันละ 5 - 10 mmol ได้

1

ในคนปกติทั่วไปจะมีปริมาณโซเดียม (Na+) ในร่างกายคงที่ การกินเกลือในปริมาณระหว่าง
0 - 23 กรัม จะท�ำให้น�้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ประมาณไม่เกินร้อยละ 10 และในทุก 140 มิลลิโมล
ของโซเดียม (Na+) ที่เพิ่มขึ้น ร่างกายจะเก็บน�้ำไว้ได้ประมาณ 1 ลิตร ดังนั้นไตจึงเป็นอวัยวะที่มีส�ำคัญมาก
ต่อการรักษาสถานภาพปกติของโซเดียม (Na+) ในร่างกาย
2.3 การขับโซเดียมในรูปแบบอุจจาระ
ปกติร่างกายขับโซเดียมไอออน (Na+) ออกทางอุจจาระน้อยมาก ประมาณวันละ 5 - 10
mmol แต่การเสียโซเดียมไอออน (Na+) ผ่านทางนีใ้ นจ�ำนวนมากนัน้ อาจเกิดได้ในรายทีม่ อี าการท้องเดินหรือ
อาเจียนอย่างรุนแรง เนื่องจากน�้ำในระบบทางเดินอาหารมีความเข้มข้นของอิเล็คโตรไลท์ (electrolyte)
สูงมากกว่าในพลาสม่าและยังถูกขับออกมาจ�ำนวนมากประมาณ 8 ลิตรต่อวัน ซึ่งการสูญเสียน�้ำในทางเดิน
จ�ำนวนมาก จะส่งผลให้มีการขับโซเดียมไอออน (Na+) เพิ่มขึ้นด้วย

3. ปริมาณความต้องการโซเดียมต่อวัน
การก�ำหนดความต้องการสารอาหารต่างๆ ของร่างกาย ปัจจุบันนิยมใช้หลักการของ Dietary
Reference Intake (DRI) ซึ่งก็คือ ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวัน และเปนคาอางอิงมาจาก
การคาดคะเนของปริ ม าณสารอาหารตางๆ ที่ ค วรได  รั บ ประจําวั น สําหรั บ คนปกติ เ พื่ อ ให  มี สุ ข ภาพดี
ซึ่งริเริ่มโดย Institute of Medicine ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
การก�ำหนดความต้องการของสารอาหารตามหลักการดังกล่าวประกอบด้วย 4 ค่า คือ
3.1 Estimated Average Requirement (EAR)
คาประมาณของความตองการของสารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน โดยค่านี้เป็นค่าปริมาณ
สารอาหารในระดับต�่ำสุดของสารอาหารที่ไดรับอยางตอเนื่อง ซึ่งท�ำให้คงภาวะโภชนาการของบุคคล
ตามตั ว ชี้ วั ด เฉพาะ ซึ่ ง เพี ย งพอส� ำ หรั บ แต่ ล ะบุ ค คลที่ มี สุ ข ภาพดี และจะทําให  ป ระชาชนทั่ ว ไปมี ภ าวะ
โภชนาการปกติและมีสุขภาพดี
3.2 Recommended Dietary Allowance (RDA)
ค่าปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภค โดยเป็นคาเฉลี่ยของสารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน
ของประชากรทีม่ สี ขุ ภาพดี ซึง่ ค่า RDA นีจ้ ะได้จากค่า EAR ทีไ่ ด้ แล้วมีการปรับค่าให้สงู ขึน้ จากความแปรปรวน
ของค่า EAR ในกลุม่ ประชากร (เพศ อายุ และวัยหรือภาวะทางสรีรวิทยา เชน การตัง้ ครรภแ ละการใหน มบุตร)
เพือ่ ให้แน่ใจว่าค่า RDA ทีก่ ำ� หนดนีจ้ ะสามารถครอบคลุมความต้องการของสารอาหารในประชากรเกือบทัง้ หมด
ซึ่งโดยทั่วไป
RDA = EAR + 2 Standard Deviation
[ถาไมสามารถหาคา SD ได้ใหใชคา CV (Coefficient of Variation) เปน 10% ดังนั้น
RDA = 1.2 X EAR; ถาให CV เปน 15% คา RDA = 1.3 X EAR]
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3.3 Adequate Intake (AI)
ค่าประมาณของสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ค่า AI ถูกก�ำหนดขึ้น
เนื่องจากมีสารอาหารหลายชนิดที่ยังมีข้อมูลไม่มากพอที่จะก�ำหนดเป็นค่า EAR จึงไม่มีค่า RDA โดยทั่วไป
ค่า AI อาจมีค่าสูงกว่าความต้องการที่แท้จริงของร่างกาย
ค่า AI เป็นค่าที่มีพื้นฐานจากการสังเกตหรือการหาค่าประมาณการบริโภคสารอาหารของ
กลุ่มคนที่มีสุขภาพดี และเมื่อไม่สามารถหาค่า RDA ได้ ส�ำหรับทารกมักมีพื้นฐานจากค่าเฉลี่ยการบริโภค
ของกลุม่ ทารกทีม่ สี ขุ ภาพดี เนือ่ งจากความต้องการสารอาหารในวัยนี้ มีพนื้ ฐานมาจากสารอาหารในน�ำ้ นมแม่
ของแม่ที่มีสุขภาพดีและเป็นแม่ของทารกคลอดตามก�ำหนดซึ่งมีสุขภาพดีและดื่มนมแม่อย่างเดียว ส�ำหรับ
วัยผู้ใหญ่สารอาหารบางชนิดก็ก�ำหนดเป็นค่า AI ซึ่งค่านี้ได้มาจากค่าเฉลี่ยการบริโภคสารอาหารของบุคคล
ในกลุ่มอ้างอิงบางกลุ่มที่มีสุขภาพดี ส�ำหรับค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�ำวัน (DRI)
ที่ก�ำหนดขึ้นในปัจจุบันใช้ค่า AI ส�ำหรับทุกสารอาหารส�ำหรับทารกจนอายุครบ 1 ปี และส�ำหรับสารอาหาร
แคลเซียม วิตามินดี วิตามินเค ฟลูโอไรด์ โครเมียม แมงกานีส กรดแพนโธเทนิก ไบโอติน และโคลีน
สารอาหารที่บริโภคมีปริมาณเท่ากับ RDA และ AI ไม่เพียงพอส�ำหรับผู้ที่มีทุพโภชนาการ เนื่องจากการขาด
สารอาหาร และค�ำแนะน�ำเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีความต้องการสารอาหารเพิ่ม เนื่องจากโรคบางชนิด
(คณะกรรมการจัดท�ำข้อก�ำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย, 2546)

1

3.4 Tolerable Upper Intake (UL)
ค่าปริมาณสูงสุดที่บริโภคสารอาหารประจ�ำวัน แล้วไม่มีความเสี่ยงต่อการมีผลเสียต่อร่างกาย
ของแต่ละบุคคลในประชากรทั่วไป เมื่อการบริโภคสูงกว่าค่า UL ความเสี่ยงต่อการมีผลเสียจะเพิ่มขึ้น โดย
ค�ำว่า Tolerable Upper Intake (UL) ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงในการสื่อความหมายถึง possible beneficial
effect ดังนั้นค่า UL ไม่ใช่ค่าที่แนะน�ำ เนื่องจากถ้าบริโภคปริมาณสารอาหารสูงกว่าค่า RDA หรือ AI ก็ไม่ได้
มีผลดีขึ้น ส�ำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี
ส�ำหรับสารอาหารบางชนิดไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอในการก�ำหนดค่า UL แต่มิได้หมายความว่า
จะไม่มีความเสี่ยงต่อการบริโภคในจ�ำนวนมาก และยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียมีค่าน้อยเท่าใด ยิ่งต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้น (คณะกรรมการจัดท�ำข้อก�ำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับ
คนไทย, 2546)
ส�ำหรับประเทศไทย กรมอนามัยไดจัดทําขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน สําหรับ
คนไทย (Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thais) ใชชื่อยอวา RDA ขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2532 (คณะกรรมการจัดท�ำข้อก�ำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย, 2546) ซึ่งเป็น
ครั้งแรกที่มีข้อก�ำหนดด้านโภชนาการขึ้น โดยบัญชี RDA นี้กําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันสําหรับ
คนไทยไวทั้งสิ้น 17 ชนิด โดยแบงกลุมแนะน�ำเปนกลุมใหญ 8 กลุม ตามอายุและเพศ และเนื่องจาก
ความตองการสารอาหารบางชนิดแตกตางกันตามอายุ ดังนั้น ในแตละกลุมจึงยังมีการแบงเปนกลุมยอย
ตามระดับอายุอีกดวย
ขอกําหนดนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการด�ำเนินงาน เพื่อจัดท�ำ “ฉลากโภชนาการ”
(Nutrition Labeling) ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดพิจารณาจัดทําบัญชีสารอาหาร
ที่แนะนําใหควรบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai Recommended Daily
Intakes – Thai RDI) โดยมีวตั ถุประสงคห ลักเพือ่ ใช้เปน คาอางอิง สําหรับแสดงคุณคาทางโภชนาการบนฉลาก
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ของอาหารและการจัดทําฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารทั่วๆ ไป กําหนดไววาตองแสดงคุณคา
ทางโภชนาการของอาหารนั้น โดยต้องแจงชนิดและปริมาณของสารอาหารที่มี รวมถึงแจ้งสัดสวนปริมาณ
สารอาหารที่มีอยู่ในอาหารชนิดนั้นๆ ต่อปริมาณที่ผู้บริโภคต้องการต่อวัน โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานจาก
1. คา Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thais (Thai RDA)
โดยเลือกคาสูงสุดจากคาที่แนะนําสําหรับคนอายุ 20 - 29 ป ทั้ง 2 เพศ ตามขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับ
ประจําวัน สําหรับคนไทย (Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thais) ป พ.ศ. 2532

1

2. คา Daily Values (DV), Daily Reference Values (DRV), Reference Daily Intakes
(RDI) (หรือคา US RDA เดิม) ซึ่งกําหนดโดย United States Food and Drug Administration
3. คา Nutrient Reference Values (NRV) จาก Codex
โดยกําหนดใหคาความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ซึ่งเปนระดับที่คนไทยใน
วัยผูใหญที่มีสภาวะทางสุขภาพปกติตองการ เพื่อเปนฐานหรือเปนตัวเลขกลางในการคํานวณ โดยมี
วัตถุประสงคเ พือ่ ใช้ในการแสดงบนฉลากโภชนาการ (Nutrition labeling) เทานัน้ ทัง้ นีค้ วามตอ งการพลังงาน
ที่แทจริงตอวันของแตละบุคคลอาจนอยหรือมากกวา 2,000 กิโลแคลอรีซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน อายุ
เพศและความแตกตางของระดับการใชพลังงานทางกายภาพ (Physical activity level) ของแตละบุคคล
อยางไรก็ตาม คา Thai RDI นี้เปน คากลางเพียงคาเดียว โดยทั่วไปสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสูตรอาหาร ใชเปนเกณฑสําหรับการกําหนดนโยบายทางโภชนาการกวางๆ สําหรับบุคคลทั่วไป
เชน การเติมสารอาหาร หรือการประยุกตใชอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม โดยตองคํานึงดวยวาขอกําหนดนี้
ใชสําหรับผูที่มีสุขภาพปกติ (healthy) มิใชผูปวย เด็กทารก หญิงมีครรภหรือกลุมอื่นๆ ซึ่งมีความตองการ
ทางโภชนาการตางไปจากกลุมบุคคลปกติ นอกจากนั้นการไดรับสารอาหารตางๆ ตามที่กําหนดนี้ควรไดรับ
จากการบริโภคอาหารหลัก 5 หมูเปนสําคัญ เนื่องจากยังมีสารอาหารอื่นๆ อีกมากในอาหารหลักที่ยังไมได
รับการแยกออกและไม่เปนที่รูจักเปนตัวเดี่ยวๆ แตก็มีความสําคัญและจําเปนตอระบบการทํางานตามปกติ
ของรางกาย
และเมื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจ�ำวัน และปริมาณสูงสุดของสารอาหารที่รับได้ในแต่ละวัน
มีการก�ำหนดค่าซึ่งใช้ในการสื่อความหมายเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารอย่างชัดเจนและเป็นสากล ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงได้มีการทบทวนปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทยขึ้น และได้จัดท�ำเป็น
“ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ 2546” ตามวิวัฒนาการของการก�ำหนด
ความต้องการสารอาหารประจ�ำวันในปัจจุบัน
จากการพิ จ ารณา เปรี ย บเที ย บ ระหว่ า งข้ อ ก� ำ หนดส� ำ หรั บ ปริ ม าณสารอาหารอ้ า งอิ ง ที่
ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 กับ โดย Institute of Medicine ตามตารางที่ 1 พบว่า
ความต้องการของโซเดียมตามแต่ละช่วงอายุของคนไทย คล้ายคลึงกับที่ก�ำหนดโดย Institute of Medicine
กล่าวคือ ปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับใน 1 วัน ของทารกเป็นไปตามปริมาณของโซเดียมที่อยู่ในน�้ำนมแม่
และอาหารที่เพิ่มขึ้น และส�ำหรับการก�ำหนดค่าความต้องการของโซเดียมในช่วงวัยอื่นพิจารณาตามปริมาณ
ความต้องการพลังงาน เพื่อการเจริญเติบโต และอัตราการเพิ่มขึ้นของของเหลวภายนอกเซลล์ ความต้องการ
ของโซเดียมจะมีค่าเท่ากับ 1 - 3 มิลลิอีควิวาเลนท์ (23 - 69 มิลลิกรัม) ต่อพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
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ดังนัน้ จากทีก่ ล่าวมานัน้ ค่าความต้องการของโซเดียมของร่างกายจึงขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของการใช้พลังงาน
ในแต่ละเพศและกลุ่มอายุต่างๆ

1

ค่าความต้องการของโซเดียมที่ก�ำหนดขึ้นโดย Institute of medicine (Istitute of
Medicine. 2004) รายงานเป็นค่า AI เนื่องจากไม่มีข้อมูลการศึกษาในเรื่องนี้มากเพียงพอที่จะก�ำหนดเป็น
ค่า EAR และ RDA
วิธใี นการค�ำนวณค่า Adequate Intake (AI) ของโซเดียมตามกลุม่ อายุ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ค่า AI ของโซเดียมส�ำหรับทารกแรกเกิดจนอายุ 6 เดือน ก�ำหนดตามปริมาณโซเดียมทีอ่ ยูใ่ น
น�้ำนมแม่ โดยเฉลี่ยที่ทารกดื่มใน 1 วัน
2) ค่า AI ของโซเดียมส�ำหรับทารกมีอายุ 7 - 12 เดือน ก�ำหนดความต้องการของโซเดียม
ตามปริมาณของน�้ำนมแม่ รวมกับปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในอาหารตามวัยส�ำหรับทารก
3) ค่า AI ของโซเดียมส�ำหรับวัยเด็ก 1 - 18 ปี ยังไม่มีผลการศึกษา ความต้องการของโซเดียม
โดยตรง จึงใช้การ extrapolate จากค่าความต้องการของโซเดียมในผู้ใหญ่ เนื่องจากการท�ำงานของไตใน
เด็กวัยนีไ้ ม่แตกต่างจากผูใ้ หญ่ ปริมาณความต้องการจึงค�ำนวณตามสัดส่วนปริมาณพลังงานทีต่ อ้ งการเป็นหลัก
4) ค่า AI ของโซเดียมส�ำหรับวัยผู้ใหญ่ก�ำหนดไว้ที่ 1.5 กรัม (65 มิลลิโมล) ต่อวัน เพื่อทดแทน
โซเดียมที่มีการสูญเสียออกทางเหงื่อ ในกรณีที่คนอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อน (high temperature) หรือมีการ
เคลือ่ นไหวของร่างกายมาก (physically active) ค่า AI ทีก่ ำ� หนดนีไ้ ม่ได้รวมถึงการสูญเสียเหงือ่ ทีม่ ากผิดปกติ
ในนักกีฬาที่มีการแข่งขันหรือคนที่ต้องท�ำงานในที่ที่มีความร้อนสูงมาก เช่น พนักงานขณะก�ำลังดับเพลิง
5) ค่า AI ของโซเดียมส�ำหรับผู้สูงอายุ ค่า AI ของโซเดียมก�ำหนดให้มีค่าลดลง เนื่องจาก
ความสามารถของไตในการกรองโซเดียมลดลง
6) ค่า AI ของโซเดียม หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร Institute of Medicine รายงานว่า
ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นจากเดิม รายละเอียดของค่าความต้องการของโซเดียมตาม
แต่ละช่วงวัยแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการของโซเดียมในร่างกาย แยกตามเพศ และอายุ และค่าปริมาณสูงสุดของ
โซเดียมที่บริโภคแล้วไม่ท�ำให้เกิดอันตราย (วันทนีย์, 2555)
			ความต้องการโซเดียม (มก/วัน)		
อายุ

Institute of Medicine** ปริมาณสูงสุดที่บริโภคแล้ว
ไม่เกิดอันตราย*** (มก/วัน)
เพศชาย		 เพศหญิง		 เพศชายและหญิง

ข้อก�ำหนดส�ำหรับคนไทย*

0 - 5 เดือน

น�้ำนมแม่

120

ไม่สามารถ ก�ำหนดค่า

6 - 11 เดือน

175 - 550

370

ไม่สามารถ ก�ำหนดค่า

1 - 3 ปี

225 - 675

1000

1500

4 - 5 ปี

300 - 900

1200

1900

6 - 8 ปี

325 - 950

1200

1900
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
			ความต้องการโซเดียม (มก/วัน)		

1

อายุ

Institute of Medicine** ปริมาณสูงสุดที่บริโภคแล้ว
ไม่เกิดอันตราย*** (มก/วัน)
เพศชาย		 เพศหญิง		 เพศชายและหญิง

ข้อก�ำหนดส�ำหรับคนไทย*

9 - 12 ปี

400 - 1175		 350 - 1100

1500

2200

13 - 15 ปี

500 - 1500		 400 - 1250

1500

2300

16 - 18 ปี

525 - 1600		 425 - 1275

1500

2300

19 - 30 ปี

500 - 1475		 400 - 1200

1500

2300

31 - 50 ปี

475 - 1450		 400 - 1200

1500

2300

51 - 70 ปี

475 - 1450		 400 - 1200

1300

2300

>= 71 ปี

400 - 1200		 350 - 1050

1200

2300

		 เพิ่ม 50 - 200		

1500

2300

หญิงให้นมบุตร		เพิ่ม 125 - 350		

1500

2300

หญิงตั้งครรภ์

* ปริมาณสารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
** Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate, Institute of Medicine, The National
Academies Press, and Washington, D.C.
*** Tolerable Upper Intake ที่ก�ำหนดโดย Institute of Medicine

แต่ จ ากผลการทบทวน พบว่ า ข้ อ ก� ำ หนดความต้ อ งการโซเดี ย มในคนไทยพิ จ ารณาว่ า
หญิงตั้งครรภ์/หญิงให้นมบุตรจะมีความต้องการต้องการโซเดียมเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีความต้องการโซเดียม
เพิ่มขึ้นประมาณวันละ 50 - 200 มิลลิกรัม เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของของเหลวภายนอกเซลล์ รวมทั้งความ
ต้องการของทารกในครรภ์และปริมาณน�ำ้ ในถุงน�ำ้ คร�ำ่ ในขณะทีห่ ญิงให้นมบุตรก็มคี วามต้องการพลังงานต่อวัน
เพิ่มขึ้น ดังนั้น ร่างกายจึงมีความต้องการโซเดียมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งปริมาตรของน�้ำนมที่มีการสร้างขึ้น
โดยเฉลี่ยต้องการโซเดียมเพิ่มขึ้นวันละ 125-350 มิลลิกรัม ซึ่งปริมาณโซเดียมดังกล่าว มีปริมาณเพียงพอที่ได้
จากการรับประทานอาหารปกติ รายละเอียดของปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย ซึ่ง
แตกต่างจากการก�ำหนดโดย Institute of Medicine
และจากผลการศึกษาถึงวิธีและการค�ำนวณ ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�ำวัน
ส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 ไม่มีการก�ำหนดค่าปริมาณสูงสุดของโซเดียม (UL) ที่ได้รับในแต่ละวันแล้ว
ไม่ท�ำให้เกิดอันตราย ขณะที่ The Institute of Medicine ได้มีการพยายามก�ำหนดค่าดังกล่าว เนื่องจาก
ปริมาณการบริโภคที่สูงขึ้นมีผลท�ำให้ความดันโลหิตที่สูงขึ้น ซึ่ง Institute of Medicine ได้ก�ำหนดค่าปริมาณ
สูงสุดของการบริโภคทีไ่ ม่เกิดอันตรายในวัยรุน่ และผูใ้ หญ่ไว้ที่ 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน (Institute of Medicine.
Dietary Reference Intakes for water, potassium, sodium, chloride and sulfate,2004) และพบว่า
โซเดียมเป็นสารอาหารที่ถูกก�ำหนดให้แสดงในฉลากโภชนาการ ซึ่งในปัจจุบันก�ำหนดให้ใช้ปริมาณโซเดียม
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2,400 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น เป็ น ค่ า ที่ ใช้ ใ นการค� ำ นวณเปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของปริ ม าณที่ ไ ด้ รั บ ใน 1 วั น
เมื่อรับประทานอาหารชนิดนั้นหนึ่งหน่วยบริโภค จะเห็นได้ว่าการสื่อให้ผู้บริโภคทราบตามฉลากโภชนาการ
ดังกล่าวสะท้อนข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะการก�ำหนดค่าอ้างอิงของ
การจัดท�ำฉลากโภชนาการ(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182), 2541) อิงข้อมูลค่า RDA ของ The
Institute of Medicine พ.ศ. 2532 ขณะที่ข้อมูลปัจจุบันปริมาณโซเดียม 2,400 มิลลิกรัม ควรจะเป็น
ค่าปริมาณสูงสุดที่บริโภคแล้วไม่เกิดอันตรายมากกว่าที่จะเป็นค่าความต้องการโดยเฉลี่ยของโซเดียม
จากตารางค่าความต้องการของโซเดียมที่สรุปใน ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ค่าความต้องการของโซเดียม
โดยเฉลี่ยควรก�ำหนดที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน

1

และในขณะนี้การประชุม Codex Committee on Nutrition and Foods for Special
Dietary Uses (CCNFSDU) ได้มีการพิจารณาด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนดค่า Nutrient Reference
Values (NRVs) ส� ำ หรั บ สารอาหารที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม หรื อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ
(Noncommunicable diseases) ส�ำหรับประชากรทั่วไป โดยเริ่มมีการด�ำเนินการเรื่องนี้ตั้งแต่การประชุม
ครั้งที่ 30 ค.ศ. 2008 จนถึงปัจจุบัน โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเป็นคณะท�ำงานหลักใน
เรื่องนี้ ส�ำหรับประเทศไทยงานนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศสาขาโภชนาการและอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ โดยในการประชุม CCNFSDU ครั้งที่ 31
เห็นชอบให้โซเดียมและกรดไขมันอิม่ ตัว (saturated fat) เป็นสารอาหารทีม่ คี วามส�ำคัญล�ำดับแรกทีค่ วร
มีการก�ำหนดค่า NRVs-NCD และในการประชุม CCNFSDU ครัง้ ที่ 33 (ค.ศ. 2011) เห็นชอบค่า NRVs-NCDs
ส�ำหรับกรดไขมันอิ่มตัวและโซเดียมที่ 20 กรัม และ 2,000 มิลลิกรัมตามล�ำดับ ซึ่งปริมาณโซเดียมที่ก�ำหนด
2,000 มิลลิกรัมนี้ เป็นไปตามข้อแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกว่าไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน
นอกจากนี้ยังมีค�ำแนะน�ำในคนที่มีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงควรมีการบริโภคโซเดียมไม่เกิน 1,500
มิลลิกรัม/วัน (U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human
Services,2010) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ก�ำหนดค่าความต้องการของ
โซเดียมในคนไทย ตลอดจนการก�ำหนดค่าโซเดียมทีแ่ สดงในฉลากโภชนาการ มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพิจารณา
ก�ำหนดปริมาณโซเดียมที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับนานา
ประเทศ เพื่อสื่อให้ประชาชนไทยทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม การได้รับโซเดียม (Na+) ตามปริมาณที่ก�ำหนดนั้น ร่างกายจะสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายและกระบวนการท�ำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถก�ำจัดโซเดียมทิง้ ผ่านรูปแบบต่างๆ ได้ดงั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น แต่หากการได้รบั โซเดียม
(Na+) ไม่สมดุลจะส่งผลท�ำให้เกิดภาวะต่างๆ ได้

4. ผลขาดการได้รับโซเดียม ไม่สมดุล
4.1 ภาวะขาดโซเดียม (hyponatremia)
มักเกิดจากการเสียโซเดียม (Na+) ไปหรือการกินทีน่ อ้ ยไป โซเดียมในร่างกายจะเสียไปทางเหงือ่
เมื่อมีไข้ หรืออากาศร้อนเกินไป จากการอาเจียน ท้องเดิน หรือจากการจากอะดรีนัล คอร์ทิโซน (adrenal
cortisone) ซึง่ จะมีผลท�ำให้การดูดซึมโซเดียมกลับจากท่อไตน้อยลง เช่น โรคแอดดิซนั ส์ (addison‘s disease)
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หรือจากภาวะของโรคไตบางชนิด ท�ำให้ท่อไตดูดกลับโซเดียมได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย หรือการกินอาหารที่มี
โซเดียมน้อย เป็นต้น

1

อาการของการขาดโซเดียม (Na+) คือ
n อาการขาดน�้ ำ (dehydration) เนื่ อ งจากไตพยายามรั ก ษาความดั น ออสโมติ ก ของน�้ ำ
นอกเซลล์เอาไว้ โดยการขับน�้ำออกมากขึ้น
n อาการซึม ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อเกร็ง (cramps) จนกระทั่งอาจจะมีกระตุก
และชักได้ เป็นตะคริวบริเวณท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน
n ถ้ า ยั ง คงขาดนาน ก็ จ ะมี อ าการรุ น แรงจนเกิ ด หมดสติ และระบบการไหลเวี ย นโลหิ ต
ล้มเหลวได้
การขาดโซเดียมพบได้บ่อยในคนที่ท�ำงานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง จะมีการเสียเหงื่อมาก ท�ำให้เสีย
โซเดียมและน�้ำ เมื่อมีอาการกระหายน�้ำและดื่มน�้ำโดยไม่มีการใส่เกลือเพิ่ม จะท�ำให้โซเดียมในน�้ำนอกเซลล์
ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆ จึงแนะน�ำให้ใส่เกลือแกงลงไปในน�้ำที่ดื่มด้วย
4.2 ภาวะโซเดียมเกิน (hypernatremia)
มักเกิดจากการกินเข้าไปมากหรือขับออกน้อยลง เช่น มีการหลัง่ แอลโดสเทอโรน (Aldosterone)
โดยอะดรีนัลคอร์เทกซ์ (Adrenal cortex) มากเกินไป อาจเกิดจากการให้คอร์ทิโซน (Cortisol) ซึ่งจะท�ำให้
การดูดซึมกลับโซเดียมโดยท่อไตเพิ่มขึ้น ในโรคไตถ้ากินเข้าไปมากขับออกมาไม่ได้ก็ท�ำให้โซเดียมคั่งได้
เช่นเดียวกัน อาการและอาการแสดงของการมีโซเดียมคัง่ คือ มีอาการสับสน บวม มีนำ�้ คัง่ ในช่วงว่างของเนือ้ เยือ่
ปัสสาวะน้อยลง (Oliguria) ปากแห้งและเหนียว ลิน้ จะขรุขระและแห้ง ถ้าไม่ให้การรักษาก็จะท�ำให้หมดสติได้
โดยมีรายละเอียดผลกระทบที่ส�ำคัญ ดังนี้ (http://www.rbru.ac.th/)
4.2.1 ส่งผลให้เกิดการคั่งของโซเดียมและน�ำ้ ในอวัยวะต่างๆ
		
เมือ่ มีปริมาณโซเดียม (Na+) ในร่างกายมากเกินไป จะมีผลท�ำให้นำ�้ ภายนอกเซลล์ (ECF)
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโซเดียม (Na+) มีผลท�ำให้ Osmolality ในพลาสมาเพิ่มมากขึ้น จึงดึงน�้ำออกจากเซลล์
และกระตุ้นให้มีการกระหายน�้ำและดื่มน�้ำเพิ่มขึ้นมาก และการที่น�้ำออกจากเซลล์เข้ามาในพลาสมาจึงท�ำให้
น�้ำในหลอดเลือด (Intravascular fluid, IVF) เพิ่มขึ้น และถ้าเพิ่มขึ้นมากจะท�ำให้เกิดการคั่งของเกลือและ
น�้ำในอวัยวะต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อหัวใจ ท�ำให้มีน�้ำคั่งในปอดและเกิดการบวมน�้ำได้ ร่างกายจึงต้องแก้ไข
ด้วยการเพิ่มการขับโซเดียม (Na+) ออกทางไตให้มากขึ้นและปรับให้มีการดูดกลับของโซเดียม (Na+) ลดลง
		
ในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไตยังสามารถก�ำจัดโซเดียมและน�้ำส่วนเกินได้ทัน แต่ในผู้ป่วย
โรคไตเรือ้ รัง ซึง่ มักจะไม่สามารถก�ำจัดโซเดียมและน�ำ้ ส่วนเกินในร่างกายได้ เกิดภาวะคัง่ ของโซเดียมและน�ำ้ ใน
อวัยวะต่างๆ เช่น แขน ขา หัวใจ และปอด ผลคือท�ำให้แขนขาบวม เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนราบไม่ได้
ในผู้ป่วยโรคหัวใจ น�้ำที่คั่งในร่างกายจะท�ำให้เกิดภาวะหัวใจวายมากขึ้น
4.2.2 เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
		
ปัจจัยที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงนั้นมีหลายปัจจัย ได้แก่ กรรมพันธุ์
ความอ้วน ระดับไขมันในเส้นเลือด ความเครียดทางจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เคยชิน เช่น การ
รับประทานอาหารรสเค็ม โดยในภาวะปกติร่างกายมีกลไกการปรับความดันโลหิตให้มีค่าอยู่ในระดับปกติ
และคงที่อยู่เสมอ ด้วยกลไกดังนี้
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4.2.2.1 กลไกการปรับความดันโลหิตที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็ว หมายถึง กลไกที่ใช้เวลา
เพียงเล็กน้อยในการปรับ ได้แก่

1

			
n กลไกทางระบบประสาท ซึ่งได้แก่ ปฏิกิริยา Reflex โดย Reflex ที่มี
บทบาทส�ำคัญในการควบคุมความดันโลหิตคือ baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex และ
central nervous system, ischemic mechanism โดยอาศัยตัวรับรู้ (receptor) ทีไ่ วต่อการเปลีย่ นแปลง
ความดันโลหิต ซึ่งอยู่บริเวณผนังของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ เมื่อตัวรับรู้ (receptor) ของ Reflex
ถูกกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิต จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณ
คลืน่ ประสาททีไ่ ปยังสมองส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขนาดของหลอดเลือด การเต้นของหัวใจ และความแรง
ของการบีบตัวของหัวใจ และท�ำให้ความดันโลหิตกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
			
n กลไกทางฮอร์โมนและสารเคมี เป็นกลไกควบคุมความดันโลหิตที่เกิดขึ้น
ในเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัยบทบาทของฮอร์โมน และสารเคมีดว้ ย ซึง่ ได้แก่ nor epinephrine- epinephrine
system, rennin-angiotensin system และ vasopressin (ADH) รายละเอียดดังนี้
				 n ฮอร์โมน nor epinephrine และ epinephrine ซึ่งมีผลต่อระบบ
ไหลเวียน คือ ท�ำให้หัวใจท�ำงานเพิ่มขึ้น หลอดเลือดส่วนใหญ่ในร่างกายหดตัวทั้งหลอดเลือดแดงและ
หลอดเลือดด�ำ ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่ม cardiacoutput และความต้านทานส่วนปลาย
				 n ระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin-angiotensin system) เป็นกลไก
ของการปรับความดันโลหิตทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วอีกชนิดหนึง่ และยังสามารถควบคุมในระยะยาวได้อกี ด้วยถือ
เป็ น ระบบที่ มี ค วามส� ำ คั ญ มาก โดยถู ก กระตุ ้ น เมื่ อ มี ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต เปลี่ ย นแปลง ระบบเรนิ น แองจิโอเทนซินนั้นมีผลต่อการปรับเปลี่ยนระดับความดันโลหิตสูง, มีอิทธิพลต่อหลอดเลือดเป็นอย่างมาก
และมีฤทธิ์ในการกระตุ้นมากกว่านอร์อิพิเนฟริน (nor epinephrine ) ประมาณ 200 เท่า โดยการท�ำให้
หลอดเลือดแดงหดตัวและยับยั้งการขับออกของเกลือและน�้ำที่ไต จึงมีผลกระตุ้นการผลิตและหลั่งฮอร์โมน
อันโดสเตอโรน (aldosterone) ซึ่งไปยับยั้งการขับเกลือและน�้ำ
4.2.2.2 กลไกการปรับความดันโลหิตทีต่ อ้ งใช้เวลานาน หมายถึง กลไกทีใ่ ช้เวลานาน
ในการปรับระดับความดันโลหิต ซึง่ เกิดขึน้ ช้ากว่ากลไกของระบบประสาท ได้แก่ การควบคุมปริมาตรของเลือด
โดยกลไกทางหลอดเลือดฝอยและกลไกทางไต ซึ่งกลไกต่างๆ เป็นผลท�ำให้ระดับความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย
			
n กลไกทางหลอดเลือดฝอย (capillary fluid shift) โดยเมือ
่ ความดันโลหิต
เปลี่ยนแปลง จะมีผลไปถึงความดันในหลอดเลือดฝอยด้วย ท�ำให้สมดุลของการแลกเปลี่ยนสารน�้ำผ่าน
ผนังหลอดเลือดฝอยถูกรบกวนไปด้วย
			
n กลไกทางไต (Renal body fluid mechanism) การปรับความดันโลหิต
โดยบทบาททางไตเป็นกลไกที่ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในช่วงแรกของ
การปรับต้องอาศัยกลไกอืน่ ๆ ทีต่ อบสนองภายในเวลาอันรวดเร็วกว่าร่วมด้วย กลไกทางไตท�ำได้โดยอาศัยบทบาท
การท�ำงานของระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin-angiotensin system) ท�ำให้เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนที่
เกีย่ วข้องกับการดูดกลับของโซเดียมและน�ำ้ คือ aldosterone และโดยการออกฤทธิข์ อง vasopressin ท�ำให้
มีการดูดกลับของน�้ำที่หลอดฝอยของไตเพิ่มขึ้น
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4.2.3. ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อไต
		
จากการที่มีการคั่งของน�้ำและระดับความดันโลหิตสูงท�ำให้ไตท�ำงานหนักขึ้น เพื่อ
เพิ่มการกรองโซเดียมและน�้ำส่วนเกินของร่างกาย ผลที่ตามมาคือเกิดความดันในหน่วยไตสูงขึ้น และ
การรั่วของโปรตีนในปัสสาวะมากขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารบางอย่าง ซึ่งท�ำให้ไตเสื่อม
เร็วขึ้น

1

		
ไตเป็นอวัยวะที่ช่วยในการปรับระดับโซเดียมในร่างกายคนเรา เมื่อปริมาณโซเดียม
สูงเกินไปไตจะขับถ่ายออกมา ในทางกลับกันถ้าร่างกายต้องการโซเดียมไตจะท�ำงานโดยดูดสสารนั้น
กลับสู่เลือด แต่เมื่อใดที่ไตท�ำงานผิดปกติไม่สามารถขับโซเดียมได้ในปริมาณที่เหมาะสมจนร่างกายมีปริมาณ
โซเดียมสะสมสูง น�้ำในร่างกายก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น นั่นหมายถึงว่าระดับเลือดก็จะสูงขึ้นด้วย เมื่อปริมาณ
เลือดสูงขึ้น เลือดต้องวิ่งผ่านไปยังเส้นเลือดมากขึ้น เป็นผลให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งหัวใจก็ต้องสูบฉีด
หนักขึ้นเพราะปริมาณเลือดที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้หัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นซึ่งจะส่งผลให้อวัยวะในระบบต่างๆ ท�ำงาน
หนักไปด้วย

5. การประเมินปริมาณการบริโภคโซเดียมของประชากร
การประเมินการบริโภคโซเดียมสามารถท�ำได้ โดย 2 วิธีหลัก คือ การประเมินจากชนิดและปริมาณ
อาหารที่บริโภค (Evaluation based on dietary content) และการประเมินปริมาณโซเดียมที่ขับออกมา
ทางปัสสาวะ (Evaluation based on the measurement of urinary sodium excretion)
5.1 การประเมินจากชนิดและปริมาณอาหารที่บริโภค
ชนิดและปริมาณอาหารที่บริโภคสามารถน�ำมาค�ำนวณหาปริมาณโซเดียมที่บริโภคได้ โดย
อาศัยข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารต่างๆ ที่มีการวิเคราะห์และแสดงไว้ในตารางคุณค่าทาง
โภชนาการ ปริมาณโซเดียมที่ได้จากวิธีนี้อาจได้ปริมาณที่ต�่ำกว่าความเป็นจริง ถ้ามีการเก็บข้อมูลการบริโภค
อาหารไม่ครบถ้วนหรือในตารางคุณค่าสารอาหารนั้นมีฐานข้อมูลโซเดียมที่ไม่สมบูรณ์ การเก็บข้อมูลปริมาณ
อาหารที่บริโภคเพื่อค�ำนวณหาปริมาณโซเดียมสามารถด�ำเนินการได้หลายวิธี ดังนี้
5.1.1 การเก็บอาหารทั้งหมดที่มีการบริโภคจริงใน 1 วัน
		
การวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมในอาหารนั้น (Duplicate meal) วิธีนี้มีความถูกต้อง
ของข้อมูล (accurate) และน่าเชื่อถือ (relaiable) สูง และมีค่าใช้จ่ายสูงด้วยจากค่าอาหารที่ต้องเก็บและ
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมจากอาหารที่บริโภค
เพียง 1 วัน ไม่เพียงพอทีจ่ ะได้ขอ้ มูลการบริโภคโซเดียมทีแ่ ท้จริง เนือ่ งจากการบริโภคโซเดียมของแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกันในแต่ละวัน (day to day variation) (Luft et al., 1982)
5.1.2 การชั่งน�ำ้ หนักอาหาร (weighing method)
		
อาหารทีบ่ ริโภคทัง้ หมดจะได้รบั การชัง่ แยกเป็นแต่ละชนิดแล้วน�ำมาประเมินเป็นปริมาณ
โซเดียม วิธกี ารนีถ้ อื ว่ามีความน่าเชือ่ ถือเช่นกัน จากการศึกษาของ Yoshita K และคณะ (2005) พบว่าปริมาณ
โซเดียมที่ได้จากวิธีนี้ใกล้เคียงและสัมพันธ์กันอย่างมากกับการวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมในอาหารที่
บริโภคนั้น อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ค่อนข้างยุ่งยาก ผู้เก็บข้อมูลต้องได้รับการฝึกฝนและเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี
เช่นเดียวกับวิธีการเก็บอาหารมาวิเคราะห์ข้อมูลน�้ำหนักอาหารที่บริโภคเพียง 1 วันไม่เพียงพอที่จะได้ข้อมูล
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การบริโภคโซเดียมที่แท้จริง เนื่องจากความแตกต่างกันของชนิดและปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละวัน
นอกจากนี้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่สมบูรณ์

1

5.1.3 การซักประวัติการบริโภคอาหารย้อนหลังใน 1 วัน หรือการบันทึกปริมาณอาหารที่
บริโภคจ�ำนวน 1 - 3 วัน
		
วิธีนี้ง่ายกว่าการชั่งปริมาณอาหารที่บริโภค แต่ปริมาณโซเดียมที่ได้โดยวิธีนี้มีความ
ถู ก ต้ อ งน้ อ ยกว่ า 2 วิ ธี แรก ซึ่ ง ปริ ม าณการบริ โ ภคโซเดี ย มที่ ไ ด้ โ ดยวิ ธี นี้ มั ก ได้ ค ่ า ต�่ ำ กว่ า ความเป็ น จริ ง
(Underestimate) เนือ่ งจากปริมาณโซเดียมในอาหารปรุงส�ำเร็จมีความแตกต่างกันมาก ขึน้ อยูก่ บั สูตรอาหาร
และกรรมวิธใี นการปรุงอาหารของแต่ละคน ซึง่ ผูบ้ ริโภคมักไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว จึงท�ำให้ไม่สามารถให้ขอ้ มูล
รายละเอียดของอาหารที่บริโภคได้ การซักประวัติการบริโภคอาหารที่มีการถามถึงปริมาณของเครื่องปรุงรส
ที่มีการเติมเพิ่มบนโต๊ะอาหารเมื่อรับประทานอาหารชนิดต่างๆ จะท�ำให้ได้ปริมาณโซเดียมที่ถูกต้องมากขึ้น
5.2 การประเมินปริมาณโซเดียมที่ขับออกมาทางปัสสาวะ
5.2.1 การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
		
เพื่อหาปริมาณโซเดียมที่ขับออกมาทางปัสสาวะทั้งหมด เนื่องจากโซเดียมกว่าร้อยละ
90 ถูกก�ำจัดทิ้งในรูปแบบของปัสสาวะ ดังนั้นวิธีนี้ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากที่สุด
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) แนะน�ำว่าวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่เป็น Gold standard
ในการประเมินปริมาณโซเดียมทั้งในการศึกษาทางคลินิกและทางระบาดวิทยา รวมทั้งในการศึกษาในระดับ
ประชากรของ International Intersalt Study ด้วย
		
โดยการวัดปริมาณโซเดียม ผ่าน Biomarker ทีเ่ หมาะสม จากทีข่ บั ออกจากปัสสาวะ คือ
Creatinine โดยมีหลักการค�ำนวณ ดังนี้ (ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล http://www.
vajira.ac.th/lab/?page_id=304)
		

Creatinine Clearance = {(140 – A) x W (kg) x F} / (Cr * 0.8136)

		
โดย ค่าสัมประสิทธิ F ในเพศชาย = 1 และ ค่าสัมประสิทธิ F ในเพศหญิง = 0.85
			 ค่า A = อายุ (ปี)
ค่า W = น�้ำหนัก (kg.)
			 ค่า Cr = Plasma creatinine (mg /dl)
Fractional Excretion of Sodium (FENa) = (UNa x PCr) / (PNa x UCr) x 100
		
โดย
			
			
			

ค่า UNa
ค่า PNa
ค่า UCr
ค่า PCr

=
=
=
=

Urinary sodium (mmol/L)
Plasma sodium (mmol/L)
Urinary creatinine (mg/dL)
Plasma creatinine(mg/dL)

		
ข้อดีของการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (CDC, 2012) คือ
		
(1) สะท้อนถึงปริมาณการบริโภคโซเดียมที่ถูกต้อง เป็นตัว Biomarker ในการ
วัดถึงการบริโภคเกลือและ/หรือการได้รับโซเดียมของบุคคลและเนื่องจากเป็นวิธีที่วัดด้วยกระบวนการทาง
ห้องปฏิบัติการ จึงได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ต้องด�ำเนินงานด้วยความถูกต้องและเคร่งครัด
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(2) การใช้ตวั อย่าง 120 – 240 ตัวอย่าง ค่าทีว่ ดั ได้จะเป็นตัวแทนของประชากรในกลุม่
ที่ก�ำหนดไว้ในการเก็บตัวอย่าง (Population-level Subgroup)
		
(3) การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สามารถเก็บให้ครอบคลุมความผันผวนของการ
ขับโซเดียมที่แตกต่างกันในระหว่างวัน (Diurnal variations) และความผันผวนของตัวบุคคล ในกลุ่มตัวอย่างได้
		
(4) การส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญ
ในวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงที่ถูกต้องนั้น จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมายิ่งขึ้น

1

		
ผลการศึกษา INTERSALT ในสหราชอาณาจักรและประเทศฟินแลนด์ พบว่า การศึกษา
ปริมาณโซเดียมจากการบริโภคผ่านการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างในสหราชอาณาจักร
สามารถเก็บปัสสาวะได้อย่างสมบูรณ์ถงึ ร้อยละ 80 ในขณะทีป่ ระเทศฟินแลนด์ ท�ำได้เพียงร้อยละ 59 เท่านัน้
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ในสหราชอาณาจักรสามารถจัดการได้ดนี นั้ มาจากการส่งเสริม สนับสนุน และให้สทิ ธิพเิ ศษ เพือ่
เป็นแรงจูงใจ
		

ข้อจ�ำกัดของการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (CDC, 2012) คือ

		
(1) ค่าปริมาณโซเดียมที่ต�่ำกว่าความเป็นจริง (Underestimate) เนื่องจากวิธีการ
ดังกล่าวก็มีจ�ำกัด ได้แก่
			 n ต้องเก็บปัสสาวะให้ได้ครบ 24 ชั่วโมง แต่ในทางปฏิบัติมักพบปัญหาของการ
เก็บปัสสาวะไม่ครบ 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าปัสสาวะที่เก็บนั้นมาจากการเก็บครบ 24 ชั่วโมง
หรือไม่ สามารถท�ำได้โดยการตรวจสอบค่าอัตราส่วนของโซเดียมต่อครีเอทรีนีนในปัสสาวะ หรือการใช้
para-aminobenzoic acid (PABA) เป็น marker (Bingham and Cummings, 1983)
			 n ปริมาณปัสสาวะที่ได้น้อยเกินไป (inadequate urine pooling) ท�ำให้ได้
ค่าโซเดียมที่ต�่ำกว่าความเป็นจริง
			 n ปริมาณการบริโภคโซเดียมที่ได้จากการประเมินปริมาณโซเดียมที่ขับออก
ทางปัสสาวะจะมีค่าน้อยกว่าการบริโภคที่แท้จริง เนื่องจากไม่ได้มีการค�ำนึงถึงปริมาณโซเดียมที่ขับออก
ในรูปแบบอื่น เช่น ทางผิวหนังและทางอุจจาระ
		
(2) การด�ำเนินงานในการเก็บปัสสาวะจากกลุ่มตัวอย่างต้องอาศัยทักษะและประสบ
การของเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บปัสสาวะอีกด้วย
		
มีผลการศึกษาของ Holbrook JT และคณะ (1984) ท�ำการเปรียบเทียบระหว่าง
การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมทีข่ บั ออกทางปัสสาวะ 24 ชัว่ โมงติดต่อกัน 7 วัน เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ปริมาณ
โซเดียมที่มีอยู่ในอาหารที่บริโภค (duplicate meals) ในช่วงระยะเวลา 7 วันเดียวกัน พบว่าปริมาณโซเดียม
ที่อยู่ในปัสสาวะคิดเป็นร้อยละ 86 ของปริมาณโซเดียมที่วิเคราะห์ได้ในอาหารที่บริโภค นอกจากนี้การเก็บ
ปัสสาวะ 24 ชั่วโมงเพียง 1 วัน ไม่สามารถสะท้อนปริมาณการบริโภคโซเดียมที่แท้จริงได้เช่นเดียวกับการ
ประเมินโซเดียมจากอาหารที่บริโภคเพียง 1 วัน
5.2.2 การเก็บปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน (overnight urine)
		
การเก็บปัสสาวะในช่วงเช้าตื่นนอนมีการน�ำมาใช้แทนที่การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
เนื่องจากความสะดวกมากกว่า มีรายงานว่าค่าปริมาณโซเดียมที่ได้จากการเก็บ Overnight urine มีความ
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สัมพันธ์กบั ปริมาณโซเดียมทีไ่ ด้จากการเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่ โมง (Kawasaki et al.,1978; Fujita et al., 1990)
แต่การใช้วิธีดังกล่าวก็ยังมีข้อสงสัย เนื่องจากปัสสาวะที่ขับออกมีความผันผวนในช่วงวัน (diurnal variation)
พบว่าในช่วงเวลากลางคืนจะมีการขับโซเดียมออกทางปัสสาวะน้อยกว่าช่วงกลางวันร้อยละ 20 (Wardener
and Macgregor, 2002; Tumilehto et al., 2001) การประเมินปริมาณโซเดียมโดยวิธีนี้จึงต้องมีการ
ค�ำนวณเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ปริมาณโซเดียมที่ถูกต้องมากขึ้น (Nagata, 2004) โดยต้องมีการประมาณการ
ปริมาณครีเอทรีนนี ทีข่ บั ออกมาในปัสสาวะ 1 วัน (24 ชัว่ โมง) ซึง่ สามารถประเมินจากปริมาณของ lean body
mass ได้ตามสูตรดังนี้ คือ สูตรประเมินปริมาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะ 24 ชั่วโมงจากการเก็บปัสสาวะ
ในช่วงเวลากลางคืน (Nagata C, Takatsuka N, Shimizu N, Shimizu H., 2004)

1

24-h Na excretion (mmol/day)
		

Male

		

Female = 0.682 x (Nan/Crn) x Pr.UCr24 + 62.6

= 0.634 x (Nan/Crn) x Pr.UCr24 + 104.7

Nan คือ ปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมในปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน หน่วยเป็น mEq/L
Crn คือ ปริมาณความเข้มข้นของครีเอทรีนีนในปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน หน่วยเป็น g/L
Pr.UCr24 คือ ค่าประมาณครีเอทรีนีนที่ขับออกจากปัสสาวะใน 24 ชั่วโมง หน่วยเป็น g/day
		

Pr.UCr24 = 0.027 x LBM ในผู้ชาย c] และ

		

Pr.UCr24 = 0.022 x LBM ในผู้หญิง

LBM (Lean body mass) = Body weight – Body fat mass
		

ในเพศชาย LBM = (0.32810 x Weight(kg)) + [(0.33929 x Height(cm)] - 29.5336

		

ในเพศหญิง LBM = (0.29569 x Weight(kg)) + [(0.42813 x Height(cm)] - 43.2933

5.2.3 การเก็บปัสสาวะครัง้ ที่ 2 หลังจากตืน่ นอน (second urine sample after waking)
		
การเก็บปัสสาวะแบบนี้ ใช้ในการศึกษาทางคลินกิ พบว่า เมือ่ น�ำมาค�ำนวณย้อนกลับหา
ปริมาณโซเดียมที่ขับออกใน 24 ชั่วโมง โดยใช้สูตรปริมาณโซเดียมที่ได้โดยวิธีนี้ก็มีความสัมพันธ์กับปริมาณ
โซเดียมที่ได้จากการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ที่ส�ำคัญต้องระมัดระวังว่าการเก็บปัสสาวะครั้งที่ 2 นี้จะต้องเก็บ
ปัสสาวะก่อนรับประทานอาหารมื้อเช้า และหลังจากการปัสสาวะทิ้งในเวลาที่ตื่นนอนแล้ว และมีสูตรในการ
ประเมินปริมาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง จากการเก็บปัสสาวะครั้งที่ 2 หลังจากตื่นนอน ดังนี้
(He et al., 2002)
24-h Na excretion (mmol/day) = 16.3 x [(Na smu/Cr smu) x UCr 24]1/2
Na smu คือ ปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมในปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน หน่วยเป็น mEq/L
Cr smu คือ ปริมาณความเข้มข้นของครีเอทรีนีนในปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน หน่วยเป็น g/L
Pr.UCr24 คือ ค่าประมาณครีเอทรีนีนที่ขับออกจากปัสสาวะใน 24 ชั่วโมง หน่วยเป็น g/day
Pr.UCr24 คือ Body weight (Kg) x 15.1 + Height (cm) x 7.4 – age x 12.4- 80 ในเพศชาย
Pr.UCr24 คือ Body weight (Kg) x 8.6 + Height (cm) x 5.1 – age x 4.7- 75 ในเพศหญิง
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5.2.4 การเก็บปัสสาวะ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (spot urine)
		
เพือ่ สะท้อนเป็นปริมาณโซเดียมทีค่ นบริโภคใน 1 วัน พบว่าปริมาณโซเดียมทีข่ บั ออกมา
ต่อของครีเอทรีนนี มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณโซเดียมทีไ่ ด้จากการเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่ โมงไม่ดนี กั แต่เนือ่ งจาก
เป็นวิธีที่ท�ำได้ง่าย (Fujita et al., 1990; Ito et al., 1982) และวิธีนี้โดยทั่วไปมีประโยชน์ในทางคลินิก
ใช้ในการประเมินการบริโภคโซเดียมในผู้ป่วย ดังนั้นการประเมินโซเดียมที่บริโภคโดยวิธีนี้จึงไม่น่าเชื่อถือ
และปัจจุบันมีความพยายามในการปรับสูตรการค�ำนวณปริมาณโซเดียมท�ำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น โดยมี
สูตรค�ำนวณ ดังนี้

1

24-h Na excretion (mmol/day) = 21.98 x [(Na s/Cr s) x Pr.UCr24]0.392
Na s คือ ปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมในปัสสาวะในเวลาใดเวลาหนึ่ง หน่วยเป็น mEq/L
Cr s คือ ปริมาณความเข้มข้นของครีเอทรีนีนในปัสสาวะในเวลาใดเวลาหนึ่ง หน่วยเป็น mg/L
Pr.UCr24 คือ ค่าประมาณครีเอทรีนีนที่ขับออกจากปัสสาวะใน 24 ชั่วโมง หน่วยเป็น mg/day
Pr.UCr24 = -2.04 x Age + 14.89 x Body weight (Kg) + 16.14 x Height (cm) – 2,244.45
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สถานการณ์การบริโภคเกลือในต่างประเทศ

2

ความตระหนักและการให้ความสนใจในเรื่องโซเดียมนั้น เป็นผลอันเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหา
และแนวโน้มความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงของประชากรโลก และองค์การอนามัยโลก (World
Health Organization: WHO) ได้ก�ำหนดให้โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในห้าของโรคที่เป็นภัยเงียบ
(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคความดันโลหิตสูง)
องค์การอนามัยโลก รายงานว่าทั่วโลกมีผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมากถึง 1,000 ล้านคน ซึ่ง 2
ใน 3 ของจ� ำ นวนนี้ อ ยู ่ ใ นประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา โดยประชากรวั ย ผู ้ ใ หญ่ ทั่ ว โลก 1 ใน 3 จะมี ภ าวะ
ความดันโลหิตสูงและเช่นเดียวกันประชากรวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังได้คาดการณ์ว่า
ในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 1,560
พันล้านคน นอกจากจะเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเจ็บป่วยของประชากรโลกแล้วนั้น โรคความดันโลหิตสูง
เป็น 1 ในสาเหตุส�ำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในแต่ละปีประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกเสียชีวิตจาก
โรคนี้ถึงเกือบ 8 ล้านคน ส่วนประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง
ประมาณ 1.5 ล้ า นคน ซึ่ ง โรคความดั น โลหิ ต สู ง นี้ ยั ง เป็ น สาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิ ต เกื อ บร้ อ ยละ 50
ด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหัวใจ (World Hypertension Day 2013 brochure, 2013)
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคโซเดียมกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง พบว่า
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ คือ การศึกษาของ Louis Dahl และคณะ ในการส�ำรวจปริมาณโซเดียม
จากการบริโภคและความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่มประชากรทั้ง 5 กลุ่มทั่วโลก
ในปี 1960 พบว่า การได้รับเกลือโซเดียมมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Positive Linear) ของปริมาณเกลือ
ที่ได้รับและความชุกของโรคความดันโลหิตสูง คล้ายคลึงกันทั้งในกลุ่ม Alaska (Eskimos), Northern
Japan, Southern Japan, Marshall Island และ America แสดงตามแผนภาพที่ 2.1
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Chapter

2
การศึกษาครั้งนี้ มีข้อสังเกต ว่าแนวโน้มอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ในภาคเหนือ
และใต้ของประเทศญี่ปุ่นที่มีความแตกต่างกันตามแผนภาพที่ 3.2 นั้น ก็มีการบริโภคโซเดียมที่แตกต่าง
กันด้วย โดยมีความแตกต่างกันของการบริโภคโซเดียมตั้งแต่ 14 กรัมเกลือต่อวัน (5.47 กรัม, 238 mmol
ต่อวันของโซเดียม) ในภาคใต้ และเพิม่ ขึน้ ได้ถงึ 27 กรัมเกลือต่อวัน (10.6 กรัม, 459 mmol ต่อวันของโซเดียม)
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กล่าวข้างต้น การได้รับโซเดียมที่สูงมากจากการบริโภคโซเดียมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประเทศญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการบริโภคอาหาร เช่น
การรับประทานข้าวข้าวกับซุปมิโซะและผักดอง การใช้ซอสถั่วเหลืองและเครื่องปรุงรส (Sasaki, 1962)
แผนภาพที่ 2.2 แสดงอัตราการตายต่อ 100,000 ประชากรของผู้ชาย อายุ 30 - 59 ปี ด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นกับปริมาณการได้รับโซเดียมโดยเฉลี่ย
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จากการศึกษาของ Dahl (1960) เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องดังกล่าว ขยายออกไปในหลาย
กลุ่มประชากร แต่การศึกษาด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ไม่ได้พิจารณาปริมาณ
โซเดียมทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ ในปี 1973 การศึกษาของ Gleibermann (1973) ได้ใช้เอกสารหลักฐานข้อมูลจากการ
เก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง มาประเมินปริมาณโซเดียมจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และพบว่ากลุ่มประชากร 6
กลุ่มตัวอย่าง สามารถประเมินปริมาณโซเดียมที่ได้รับ 2.35 กรัม, 102 mmol ของโซเดียมต่อวัน หรือ 6 กรัม
ต่อวัน

2

แต่ในการศึกษาการได้รับโซเดียมในประชากรที่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 28 กลุ่มตัวอย่างทั่วโลก
เป็นของ Froment, Millon and Gravier (1979) พบว่าใน 28 กลุ่มตัวอย่างมีปริมาณโซเดียมต่อวัน
ได้ตั้งแต่ 23 มิลลิกรัมของโซเดียม ถึง 383 มิลลิกรัมของโซเดียม และจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 9 กลุ่ม
จาก 28 กลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ การศึกษาเพิม่ เติม พบว่า ปริมาณโซเดียมทีไ่ ด้รบั จริงนัน้ ต�ำ่ กว่าข้อสรุปผลการศึกษา
ในแบบแรกอยู่ 34 มิลลิกรัมของโซเดียม และส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของการได้รับโซเดียมอยู่ในช่วง 150 - 190
มิลลิกรัมของโซเดียม ตามแผนภาพที่ 2.3
แผนภาพที่ 2.3 แสดงร้อยละความถี่ของค่าเฉลี่ยของ Urinary Sodium excretion

สืบเนื่องจากผลการศึกษาและหลักฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปริมาณการบริโภค
โซเดียมกับภาวการณ์เกิดโรคความดันโลหิตสูง จึงเป็นผลให้เกิดการจัดตั้งการศึกษา INTERSALT Study
จากการสัมมนาของกลุม่ นักระบาดวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือด ในปี 1982 โดยเป็นการศึกษาวิจยั ปริมาณ
การได้รับโซเดียมในประชากรด้วยวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างฐานข้อมูลมาตรฐานของ
ปริมาณการได้รับโซเดียมของประชากรโลก จากกลุ่มตัวอย่างหญิงและชายจ�ำนวน 10,079 คน ในช่วงอายุ
20 - 59 ปี ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาใน 52 กลุ่มประชากร จาก 32 ประเทศทั่วโลก (โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
Stratified randomize sampling ) และใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 2 ปี และการศึกษา INTERSALT Study
เป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างใหญ่ที่สุด และเพื่อให้สามารถน�ำปัสสาวะที่ได้จากการเก็บ 24 ชั่วโมง
ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องและป้องกันการเก็บปัสสาวะทีส่ งู หรือต�ำ่ เกินไป จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำโดย
เจ้าหน้าที่มีความช�ำนาญ โดยมี Criteria ที่ส�ำคัญ คือ ปริมาณปัสสาวะที่ได้ต้องไม่ต�่ำกว่า 250 มิลลิลิตร
และช่วงในการเก็บที่เหมาะสม คือ 20-28 ชั่วโมง (INTERSALT Co-operative Research Group, 1988;
Elliott et al., 1996)
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Chapter

โดยผลการส�ำรวจแสดงในตารางที่ 2.1 แสดงผลการศึกษา โดยพบว่าปริมาณโซเดียมต�่ำสุดอยู่ที่กลุ่ม
Yanomamo ประเทศบราซิล โดยในผู้ชาย พบ 0.8 mmol ต่อวัน และ 1.0 mmol ต่อวัน ในผู้หญิง และ
สูงสุดที่ Tianjin, ประเทศจีน โดยในผู้ชาย พบ 259 mmol ต่อวัน และ 233 mmol ต่อวัน ในผู้หญิง และ
ผลการศึกษาของ Intersalt ที่ผานมาสรุปและสามารถใหคําแนะนําไดวาการบริโภคเกลือนอยกวาวันละ 6
กรัม จะมีผลดีตอการควบคุมระดับความดันโลหิตได้
ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามประเทศและกลุ่มอายุ

2
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และจากผลการศึกษา INTERSALT Study ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ชายได้รับโซเดียมมากกว่าผู้หญิง
โดยผู้ชายอยู่ในช่วง 100 - 250 mmol ต่อวัน ในขณะที่ผู้หญิงอยู่ในช่วง 100-200 mmol ต่อวัน

Chapter

Jeremiah และ Stamler เริม่ การศึกษา Intermap Study ซึง่ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ปริมาณ
สารอาหารทั้งระดับ Macronutrient และ Micronutrient ต่อรูปแบบการเกิดภาวะ/โรคความดันโลหิตสูง
(Stamler, 2003) โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง อายุ 40-59 ปี และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือก
ประเทศที่จะท�ำการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงและสุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษา 17 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
(1) วิธีการประเมินอาหารบริโภค(multiple-pass 24-hour dietary recall) เพื่อประเมินสารอาหารที่ได้รับ
ต่อวัน ทั้งหมด 4 ครั้ง (1วันต่อ1ครั้ง) และ (2) วิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24 hour urine) ทั้งหมด
2 ครั้ง และใช้คา่ เฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี ในการประเมินรูปแบบของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

2

โดยการประเมินสารอาหารด้วยวิธีการ Recall นั้น จะน�ำไปวิเคราะห์กับฐานข้อมูลสารอาหาร
โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าจะท� ำ การวั ด โดยคอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผล เที ย บกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล
ซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบอาหาร 17,000 ชนิด (Nutrition Data System, version 2.91; University of
Minnesota, Minneapolis) ส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประเทศอื่นนั้น จะวิเคราะห์โดยเทียบกับรายละเอียด
ที่แสดงบนฉลากโภชนาการ และจากการศึกษาพบว่า การศึกษาทั้ง 2 วิธีให้ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แสดงใน แผนภาพที่ 2.4
แผนภาพที่ 2.4 แสดงปริมาณการได้รับโซเดียมในกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา Intermap study
โดยการ 24-hour dietary recalls และ 24 hour urine collections

และการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24 hour urine collections) ในการศึกษาของ Intermap
พบอีกว่า การกระจายของค่าปริมาณโซเดียมในปัสสาวะในกลุม่ ตัวอย่างมากทีส่ ดุ อยูใ่ นช่วงมากกว่า 100 mmol
หรือ คิดเป็น 2.30 กรัมต่อวัน และยังพบมีค่าอยู่ในที่ความถี่อื่นๆ ด้วย เป็นผลจากความแปรปรวน
ในการขับโซเดียมในแต่ละวัน (Liu et al, 1979) และจะพบว่ าความแปรปรวนในการขับโซเดียมมาก
ในประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีค่าแปรปรวนประมาณร้อยละ 60 ดังนั้นค่าที่ได้จากการประเมินจึงต�่ำกว่า
ความจริง
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1. รายงานผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การส� ำ รวจปริ ม าณการบริ โ ภคโซเดี ย มที่ เ ผยแผ่
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1988
มีรายงานที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับปริมาณการได้รับโซเดียมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการศึกษาในประเทศ
ต่างๆ ที่เผยแพร่ตั้งแต่ ปี 1988 ด้วยวิธีการ ดังนี้
Chapter

(1) การประเมินปริมาณโซเดียมจากการบริโภค และ
(2) การขับโซเดียมทิ้งทางปัสสาวะ

2

พบว่ า มี ร ายงาน/งานวิ จั ย ต่ า งๆ ดั ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ในตารางที่ 2.2 คื อ พบรายงาน/งานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 22 รายงาน ใน 17 ประเทศ และจากรายงานตามตารางที่ 2.2 พบประเทศที่การบริโภค
ในปริมาณโซเดียมที่ต�่ำกว่า 100 mmol ต่อวัน หรือ 2.3 กรัมต่อวัน หรือ 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นค่า
Upper Limit (UL) ของการบริโภคโซเดียม คือ (Liu and Chung, 1992), ซามัว (Galanis et al., 1999)
สเปน (Schroder, Schmelz and Marrugat, 2002), อุกันดา แทนซาเนีย (Pavan et al., 1997) และเวเน
ซูเอล่า (Negretti de Bratter et al., 1998)
แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้วยวิธกี าร (Methodology) ทีแ่ ตกต่าง อาจส่งผลให้การวิเคราะห์ปริมาณ
ของโซเดียมที่ได้รับก็จะแตกต่างกันด้วย อันเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น ในประเทศแอฟริกาใต้
มีรายงานว่าปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อวันต�่ำกว่า 100 mmol ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธี
24-hour recall แต่ผลจากการศึกษาของ Charlton et al., 2005 ในประเทศแอฟริกาใต้ ด้วยวิธี
24 hour urine พบว่า ค่าปริมาณการได้รับโซเดียมอยู่ที่ 135 - 165 mmol ต่อวัน
และในการส� ำ รวจ National Health and Nutrition Survey (NHANES III) ครั้ ง ที่ 3
ของสหรัฐอเมริกา พบว่าในประชากรอายุต�่ำกว่า 60 ปี เพศชายประมาณ ร้อยละ 10 และเพศหญิงประมาณ
ร้อยละ 20 - 30 มีการรายงานว่า บริโภคโซเดียมในปริมาณที่ต�่ำกว่า 100 mmol ต่อวัน (Loria, Obarzanek
and Ernst, 2001)
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Chapter

ตารางที่ 2.2 แสดงรายละเอียดงานวิจัยที่ศึกษาปริมาณโซเดียมที่ได้จากการประเมินอาหารบริโภคและการเก็บปัสสาวะในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก
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2
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2
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2
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2. รายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวนของอายุ เพศและเชื้ อชาติต่อ
ปริมาณการได้รับโซเดียม

Chapter

รายงานผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปริมาณความต้องการโซเดียมของเพศชายจะสูงกว่าในเพศหญิง
และจากการศึกษาของ Intermap study พบว่าปริมาณโซเดียมสามารถประเมินได้จากความต้องการพลังงาน
โดยคิดเป็นหน่วยมิลลิกรัมต่อพลังงาน 100 กิโลแคลอรี และเมื่อใช้การประเมินปริมาณโซเดียมจากความ
ต้องการพลังงานกลับพบว่า เพศหญิงมีความต้องการโซเดียมสูงกว่าในเพศชายเล็กน้อย

2

หากพิจารณาตามอายุ พบว่า ความต้องการโซเดียมลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ดังที่แสดงให้เห็นใน
ข้อมูลจากการส�ำรวจของสหรัฐอเมริกา คือ NHANES และ Continuing Survey of Food Intake (CSFII)
การบริโภคโซเดียมจะลดต�่ำลงหลังจากอายุ 50 ปี ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย และในสหราชอาณาจักร จาก
การส�ำรวจ Dietary and Nutritional Survey of British Adults ในช่วงปี 1986 - 1987 และการส�ำรวจ
National Diet and Nutrition Survey ในช่วงปี 2000 – 2001 พบว่า มีการบริโภคโซเดียมลดลง
แผนภาพที่ 2.5 แสดงปริมาณโซเดียมที่ได้รับในกลุ่มอายุต่าง จากการส�ำรวจของ Dietary and
Nutritional Survey of British Adults ในช่วงปี 1986 – 1987 และการส�ำรวจ National Diet and
Nutrition Survey ในช่วงปี 2000 - 2001 ของสหราชอาณาจักร

CASH ได้ท�ำการศึกษากลุ่มประชากรเอเชียใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ (ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของประชากรทัง้ ประเทศ) พบว่าประชากรกลุม่ นีม้ คี วามไวต่อการได้รบั โซเดียมมากกว่าจึงมีความเสีย่ ง
สูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดของหัวใจ (coronary heart disease) และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มีหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรเอเชียใต้นี้ ร้อยละ 30 - 40 เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคหลอดเลือดของหัวใจ
(coronary heart disease) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอื่นในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยัง
พบว่ากลุ่มประชากรดั้งเดิมของเอเชียใต้นั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากร
อังกฤษถึง 6 เท่า จึงท�ำให้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองถึง 2 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงของโรคไตวาย 3
- 5 เท่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะความดันโลหิตสูง มีการศึกษาวิจัยกับประชากรกลุ่มเอเชียใต้ โดยใช้วิธี Randomised double blind cross over trial แสดงให้เห็นว่าการลดปริมาณการบริโภคโซเดียมให้เหลือ 4 กรัมต่อ
วันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง 5.4/2.2 mmHg ในกลุ่มของคนเอเชียใต้ที่มี
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mild hypertensive จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลดการบริโภคเกลือสามารถลดระดับความดันโลหิต
สูงและโอกาสต่อการเป็นโรคหลอดเลือดของหัวใจลงได้

Chapter

3. รายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโซเดียมที่ได้รบั ต่อสุขภาพของประชากร
ในวัยผู ้ใหญ่
จากรายงานผลศึกษาที่เกี่ยวกับปริมาณการได้รับโซเดียมในทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประชากรทั่วโลก
(1) ได้รับปริมาณโซเดียมสูงกว่าค่าที่สามารถบริโภคได้โดยไม่เกิดอันตราย คือ 2 กรัมของโซเดียม
ต่อวัน หรือ 5 กรัมของเกลือต่อวัน
(2) ได้รับปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อวันมากกว่าค่าที่ต้องการใช้ทางสรีระวิทยาถึง 2 เท่า
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การได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเกินความต้องการนั้น นอกจากมีผลกระทบต่อระบบการท�ำงานตาม
ปกติ ข องร่ า งกายในหลายระบบ ตามที่ แ สดงในบทที่ 1 โดยเฉพาะระบบการควบคุ ม สมดุ ล ของเหลว
และเกลือแร่ในร่างกายแล้ว การได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญในการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต เป็นต้น
ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของโลก โดยในปี 2009 การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดคิดเป็นร้อยละ 30 จากอัตราการตายทั้งหมด เทียบเท่ากับการตายด้วยโรคติดเชื้อ ภาวะ
ทุพโภชนาการ และการตายของมารดาและเด็ก (WHO, 2009) และปริมาณโซเดียมสูงในร่างกายท�ำให้
ระดับความดันโลหิตทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเป็นสาเหตุหลัก
ที่ท�ำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) ถึงร้อยละ 49 ของการเกิดโรคทั้งหมดและเป็น
สาเหตุของการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตถึงร้อยละ 62 ของการเกิดโรคทั้งหมด อีกทั้งยังพบว่าประชากรวัยผู้ใหญ่
เกือบครึ่งของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญ ดังนั้น
การลดภาระของโรคเรื้อรังจึงมีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนในการด�ำเนินงาน (โดยไม่รวมถึงการลดการเกิดโรค
ด้วยการใช้ยา) มีรายงานการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการเกิดโรคเรื้อรังและผลกระทบ
ต่อกระทบต่ออวัยวะและระบบต่างๆ ดังนี้
3.1 ผลการได้ รั บ โซเดี ย มปริ ม าณสู ง ต่ อ โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่ ส� ำ คั ญ (โรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด)
มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเกลือในปริมาณมาก มีผลอย่าง
ชัดเจนต่อการเกิดความดันโลหิตสูง และยังมีรายงานแสดงให้เห็นว่าการลดการบริโภคเกลือลง จะมีผลให้
ความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีความดันโลหิตปกติได้ทั้งสองกลุ่ม (Gilleran et al., 1996)
และการลดปริมาณเกลือลง จะสามารถลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วย
ยังมีการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ (Hoffman, 1983) โดยติดตามทารกแรกเกิดจนถึง
6 เดือนแรก เมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่น โดยควบคุมปริมาณเกลือให้อยู่ในระดับที่ต�่ำเท่ากับปริมาณในน�้ำนมแม่
ตลอดระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ในช่วงแรกเกิดจนถึง อายุ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นติดตามกลุ่มตัวอย่าง
อีกครั้งเมื่ออายุ 15 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเด็กที่มีการควบคุมปริมาณเกลือที่ได้รับให้เท่ากับในนมแม่ในช่วง
6 เดือนนัน้ มีระดับความดันโลหิตต�ำ่ กว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้ควบคุม การศึกษานีม้ คี วามส�ำคัญมากและเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
ในการแนะน�ำการให้เกลือแกงในวัยเด็กในปริมาณที่เท่ากับในน�้ำนมแม่ ซึ่งจะมีผลต่อระดับความดันโลหิต
เมื่อเด็กเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่อไป
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การบริโภคเกลือในปริมาณที่มาก พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
มีรายงานว่าท�ำให้หัวใจห้องซ้ายโตกว่าปกติ (Left ventricular hypertrophy) ซึ่งมีผลโดยตรงกับ
ปริมาณโซเดียมที่อยู่ภายในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (Schmieder et al., 1996)
Chapter

การบริโภคเกลือมีความสัมพันธ์กับอัตราการเต้นของหัวใจและระดับความดันโลหิต การศึกษา
ของประเทศฟินแลนด์ในบริเวณตะวันออกของประเทศ โดยการเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่ โมง จากผลการศึกษาพบว่า
มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ โดยผู้ที่มีปริมาณโซเดียมในปัสสาวะน้อย
มีความดันโลหิตต�่ำกว่าทั้งระยะบีบตัวและระยะคลายตัว รวมทั้งอัตราการเต้นของหัวใจก็จะช้าลงด้วย
ทั้งในกลุ่มเพศชายและหญิง
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ในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีความบกพร่องของการท�ำงานของอินซูลินนั้น การลดปริมาณ
การบริโภคโซเดียมลง มีการศึกษาว่ามีผลต่อการเพิ่มระดับการท�ำงานของอินซูลินดีขึ้น (Feldman et al.,
1998) ดังนัน้ การกินอาหารลดจืด ลดปริมาณโซเดียมผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานนัน้ จะส่งผลให้ควบคุมโรคเบาหวาน
ได้ดียิ่งขึ้น
การศึกษาวิจัยของ Yang et al. (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับโซเดียมปริมาณสูง
และการได้รับโพแทสเซียมปริมาณต�่ำ ต่อโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)
ซึ่งในปัจจุบันมีหลักฐานการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการได้รับโซเดียมและโพแทสเซียม
ต่ออัตราการตายอยูน่ อ้ ย การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาแบบ prospective cohort ในกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้เป็นตัวแทน
ของประเทศ จ�ำนวน 12,267 คน และติดตามกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเฉลี่ย 14.8 ปี หากมีการเสียชีวิตด้วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด (จากสถิติอัตราการตายตั้งแต่ปี 1988 – 2006) จะน�ำค่าอัตราส่วนของโซเดียม
ต่อโพแทสเซียม จากข้อมูลการส�ำรวจ NHANES มาร่วมวิเคราะห์ พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเสียชีวิตจ�ำนวน
ทั้งหมด 2,270 คน โดยมีสาเหตุจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจ�ำนวน 825 คน และโรคหัวใจขาดเลือด
(ischemic heart disease) จ�ำนวน 443 คน และเมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลต่อ
การเพิ่มโอกาสในการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเทคนิค Cox regression เพื่อก�ำหนดค่า
Hazard ratio (HR)
พบว่าอัตราส่วนค่า HR ของโซเดียมที่ 1.2 ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% และ อัตราส่วนค่า HR
ของโพแทสเซียมที่ 0.80 ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% เมื่อท�ำการเปรียบเทียบค่า HR โซดียมต่อค่า HR
โพแทสเซียม มีค่าเท่ากับ 1.46 ซึ่งเป็นค่าอัตราส่วนระหว่างโซเดียมต่อโพแทสเซียม ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) และหากค่า HR โซดียมต่อค่า HR โพแทสเซียม เท่ากับ 2.15
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (IHD) และในการศึกษานี้ พบว่า เพศ สัญชาติ ระดับ
การศึกษา ดัชนีมวลกาย ภาวะความดันโลหิตสูง และกิจกรรมทางกาย เป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
อัตราการตายของโรคหัวและหลอดเลือด การศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการได้รบั โซเดียมในปริมาณสูง
แต่ได้รบั โพแทสเซียมในปริมาณต�ำ่ เพิม่ โอกาสในการเสียชีวติ ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
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แผนภาพที่ 2.6 Estimated usual intakes of sodium and calories and sodium-potassium
at baseline by sex NHANES IIII linked mortality file

Chapter
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3.2 ผลการได้รับโซเดียมปริมาณสูงต่อภาวการณ์ท�ำงานของไต
มีการศึกษาในประเทศอิตาลีที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของปริมาณโซเดียมที่ส่งผลต่อระดับ
ความดันโลหิต โดยศึกษาในคนที่มีสุขภาพดีจ�ำนวน 47 คน มีความดันโลหิตปกติและสามารถรับประทาน
อาหารปกติได้ จะได้รับปริมาณโซเดียม 180 มิลลิโมลต่อวัน คิดเป็นปริมาณเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์
10.5 กรัมต่อวัน และลดปริมาณการรับโซเดียมลง 70 มิลลิโมลต่อวัน คิดเป็นปริมาณเกลือหรือโซเดียม
คลอไรด์ 4.1 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลาสั้นๆ พบว่าหลังจากลดจ�ำนวนเกลือที่รับประทานลง ระดับ
ความดันโลหิตลดลงเฉลี่ย จาก 123/85 มิลลิเมตรปรอท เป็นเฉลี่ย 117/78 มิลลิเมตรปรอท และการ
บริโภคเกลือมากจะมีผลท�ำให้ไตเสื่อมเนื่องจากมีการกรองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเสื่อมนั้นจะคงอยู่ตลอดไป
(Mallamaci et al, 1996)
3.3 ผลการได้รับโซเดียมปริมาณสูงต่อปริมาณแคลเซียมและกลไลการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
การขับถ่ายโซเดียมทางปัสสาวะเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ในการตรวจสอบปริมาณของแคลเซียม
ดังนั้นการบริโภคโซเดียมในปริมาณมาก จะมีผลท�ำให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมในปริมาณที่สูงตามไปด้วย
ถ้าหากรับประทานเกลือในปริมาณสูงเป็นเวลานาน ต่อเนื่องกัน จะท�ำให้แคลเซียมในกระดูกถูกน�ำออกมาใช้
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Chapter

มีการศึกษายืนยัน โดยศึกษาในผู้ชาย 410 คน และผู้หญิง 476 คน อายุ 20-79 ปี พบว่าการบริโภคเกลือ
ในปริ ม าณสู ง (ได้ รั บ โซเดี ย มในปริ ม าณสู ง ) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ การสู ญ เสี ย แคลเซี ย มปริ ม าณมาก
ทางปัสสาวะ รวมทั้งสารไฮโดรซีโพรลีน (Hydroxyproline) (Itoh et al., 1997) ซึ่งแสดงว่ ามีการสลาย
ของเนื้อเยื่อที่กระดูก การได้รับโซเดียมเพิ่มขึ้น วันละ 100 มิลลิโมล หรือ เกลือ/โซเดียมคลอไรด์ 5.9 กรัม
จะส่งผลให้ร่างกายขับแคลเซียมออกวันละ 0.6 มิลลิโมล หรือ แคลเซียม 23-29 มิลลิกรัม และความ
สัมพันธ์นเี้ กิดขึน้ ทัง้ ในเพศชายและหญิง เด็กและผูส้ งู อายุ ถ้ายังคงได้รบั โซเดียมในปริมาณสูงต่อเนือ่ งยาวนาน
จะเกิดการสูญเสียแบบสะสม เป็นผลท�ำให้กระดูกบางเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่จะแตกหักง่าย (Saggar-Malik
et al., 1996)

2

การลดการบริโภคโซเดียมเป็นการช่วยรักษาปริมาณของแคลเซียมในกระดูกได้ นอกเหนือ
จากการช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต ตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้นการแนะน�ำให้ลดการบริโภคเกลือจึงมี
ความจ�ำเป็นส�ำหรับเด็กและวัยรุ่น เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกและการเกิด
โรคกระดูกพรุนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุต่อไป (Cappuccio, 1996)

4. การทบทวนการศึกษาวิจัยการได้รับโซเดียมในปริมาณสูง ด้วย Meta-Analysis
การศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปริมาณโซเดียมที่ได้รับกับการเกิดโรคเรื้อรัง มีผู้ศึกษา
เป็นจ�ำนวนมาก ตามตารางที่ 2.2 ดังนัน้ จึงมีการทบทวน เพือ่ น�ำงานวิจยั ต่างๆ มาวิเคราะห์ทางสถิติ และแสดง
ผลการศึกษาของ GRADE Working group (The Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation) ในการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ถึงความสัมพันธ์ของการ
เกิดโรคกับการได้รับโซเดียม
อ้างอิงจากฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้จาก (1) Cochrane Central Register of Controlled Trials,
(2) Medline, (3) Embase, (4) WHO International Clinical Trials Registry Platform, and
(5) Latin American and Caribbean Health Science Literature Database (LILACS)
ก�ำหนดขอบเขตการศึกษา การศึกษาวิจัยที่เลือกเข้ามาวิเคราะห์ทางสถิตินั้น ต้องเป็น
1. การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่าง (Randomized controlled trials) และ
2. การศึกษาแบบ Cohort Prospective ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการได้รับโซเดียมที่มีความสัมพันธ์
ต่อระดับความดันโลหิต, ระบบการท�ำงานของไต, ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลามีน
(catecholamine) และความสัมพันธ์ต่อการตายด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต
การวิเคราะห์การศึกษาหลังจากได้รายงานการศึกษาวิจัยที่เหมาะสม และใช้ Meta-analysis
ในการวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนภายใต้ช่วงความเชื่อมั่น 95%
แผนภาพที่ 2.7 แสดงกรอบแนวทางการด�ำเนินงานในการทบทวนวรรณกรรม
Systematic Review

Qualitative
Quantitative

Meta-analysis

Summary Statistic
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Chapter

หลังจากการรวบรวม พบว่า การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อระดับความดัน
โลหิต ระบบการท�ำงานของไต ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลามีน (Catecholamine) และ
ความสัมพันธ์ต่อการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่เป็นเชิงปริมาณ ทั้งสิ้น
64 รายงาน แต่เป็นรายงานการวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ Meta-analysis ได้ทั้งสิ้น 56 รายงาน
แบ่งเป็น
1) การศึกษาแบบ Cohort Prospective ที่เกี่ยวข้องกับการตายด้วยโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด
และอัมพฤกษ์ อัมพาต จ�ำนวน 14 การศึกษา
2) การศึกษาแบบสุ่ม (randomized controlled trials) ที่เกี่ยวข้องกับการตายด้วยโรคโรคหัวใจ
และหลอดเลือดและอัมพฤกษ์ อัมพาต จ�ำนวน 5 การศึกษา
3) การศึกษาแบบสุ่ม (randomized controlled trials) ที่เกี่ยวข้องกับการวัดระดับความ
ดันโลหิต ระบบการท�ำงานของไต ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลามีน (Catecholamine)
จ�ำนวน 37 การศึกษา

2

แผนภาพที่ 2.8 แสดงกระบวนการคัดเลือกรายงานการศึกษาวิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Metaanalysis
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โดยในการวิเคราะห์ด้วย Meta-analysis ผลที่ได้แสดงเป็นค่า Risk Ratio /Relative risk (RR)
และ ค่า Mean difference (MD) ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.3 แสดงวิธีการในการค�ำนวณหาค่า Risk Ratio /Relative risk และ Odds ratio.
Chapter

2

โดย ค่า Relative Risk (RR) มีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง infinity

ที่ไม่สัมผัส

RR = น้อยกว่า 1 หมายถึง การที่สัมผัสสิ่งที่คาดว่าเป็นสาเหตุกลับเป็นปัจจัยป้องกันโรค
RR = 1 หมายถึง การที่สัมผัสสิ่งที่คาดว่าเป็นสาเหตุแล้วป่วยกับไม่สัมผัสมีโอกาสป่วยได้เท่ากัน
RR = 2 หมายถึง การที่สัมผัสสิ่งที่คาดว่าเป็นสาเหตุแล้วป่วย มีโอกาสป่วยได้ 2 เท่าของการ

ผลการวิเคราะห์ พบว่า
(1) ในผู ้ ใ หญ่ ก ารลดปริ ม าณโซเดี ย มที่ ไ ด้ รั บ ลง จะเป็ น ผลให้ ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต ตั ว บน
(systolic blood pressure) ลดลง 3.39 มิลลิเมตรของปรอท (ภายใต้ช่วงความเชื่อมั่น 95% 2.46 - 4.31
mmHg) และเป็นผลให้ระดับความดันโลหิตตัวล่าง (diastolic blood pressure) ลดลง 1.54 มิลลิเมตร
ของปรอท (0.98 - 2.11 mmHg) และเมื่อเทียบการศึกษาระหว่างการได้โซเดียมน้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน
กับการได้โซเดียมตั้งแต่ 2 กรัมต่อวัน พบว่า การได้รับโซเดียมต�่ำกว่า 2 กรัมต่อวัน สามารถลดความดันโลหิต
ตัวบนได้ 3.47 mmHg (0.76 - 6.18) และความดันโลหิตตัวล่าง 1.81 mmHg (0.54 – 3.08)
(2) การลดปริมาณโซเดียมที่ได้รับไม่ส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการลดระบบการท�ำงานของไต
ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลามีน (Catecholamine) (P>0.05)
(3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโซเดียมทีไ่ ด้รบั กับอัตราการป่วยและอัตราการตาย
ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอในการสรุป จากการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่าง
(4) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโซเดียมที่ได้รับกับอัตราการตายด้วยการศึกษา
Cohort Prospective พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญ ที่ P>0.05

33

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

(5) การได้รับโซเดียมในปริมาณสูงมีความสัมพันธ์ในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์
อัมพาต โดยมีค่า risk ratio 1.24 ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% confidence interval (1.08 to 1.43)
ความเสี่ยงต่ออัตราการตายอัมพฤกษ์ อัมพาตที่ 1.63 (1.27 - 2.10) และ ความเสี่ยงต่ออัตราการตาย
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ 1.32 (1.13 - 1.53)
Chapter

และจากผลที่ได้การวิเคราะห์ด้วย Meta-analysis ตามที่กล่าวแล้วนั้น สามารถสรุปได้ว่า
เป็นหลักฐานที่มีคุณภาพสูงที่แสดงในเห็นว่า การลดปริมาณโซเดียมลงสามารถลดระดับความดันโลหิตได้
แต่ไม่ผลต่อระบบการท�ำงานของไต, ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลามีน (Catecholamine)
และ การบริโภคโซเดียมในปริมาณต�่ำมีผลในการลดความเสี่ยงการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหลอดเลือด
หัวใจ (coronary heart disease) อย่างไรก็ตาม การลดปริมาณโซเดียมที่ได้รับเป็นผลดีต่อสุขภาพ
อย่างชัดเจนและการพิจารณาในคุณภาพของหลักฐานนั้น ด้วยการพิจารณาจากค่า Risk Ratio (RR)
สอดคล้องกับการศึกษาของ GRADE Working group (The Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation)

2

ตารางที่ 2.4 แสดงผลการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักฐานผลการศึกษาโดย GRADE
เทียบกับ ค่า Risk Ratio (RR) และ ค่า Mean difference (MD)
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2
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ตารางที่ 2.5 แสดงรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อที่ผลกระทบสุขภาพ

Chapter

2
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2
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Chapter

2
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6. รายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการบริโภคโซเดียมในประชากรวัยเด็ก
และวัยรุ ่น

Chapter

การรายงานศึกษาที่เกี่ยวกับการบริโภคโซเดียมในเด็กและวัยรุ่นนั้นยังพบความหลาหลายน้อยกว่า
ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่อยู่มาก และการศึกษาที่มีอยู่นั้นเป็นการศึกษาที่จ�ำกัดอยู่ในกลุ่มยุโรปและอเมริกาเหนือ
(Simons-Morton and Obarzanek, 1997; Lambert et al., 2004) สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้การศึกษา
ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นพบน้อย เนื่องจากข้อจ�ำกัดดังนี้ (1) การด�ำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างวัยเด็ก
ท�ำได้ยาก และ (2) ข้อมูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง (Livingstone, Robson and Wallace, 2004).

2

วิธีในการประเมินโซเดียมที่ได้รับในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นใช้วิธีเช่นเดียวกับในวัยผู้ใหญ่ แต่รายละเอียด
ในการด�ำเนินงานเพื่อประเมินปริมาณโซเดียมจากการบริโภคอาจแตกต่างกับวัยผู้ใหญ่ที่สามารถท�ำได้ด้วย
ตัวเอง โดยเฉพาะวิธีการประเมินอาหารบริโภคด้วยการบันทึกอาหารบริโภค (24 hour food recall)
ในกลุ่มเด็กเล็กต้องท�ำโดยพ่อและแม่ ส่วนในกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นสามารถบันทึกได้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลของผูร้ บั ผิดชอบ (Yamauchi et al., 1994) ส่วนการประเมินปริมาณโซเดียมด้วยวิธกี ารเก็บปัสสาวะ
24 ชั่วโมงนั้น จะท�ำกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กโตเท่านั้น เพื่อความสมบรูณ์ของการเก็บและยังพบว่าในกลุ่ม
เด็กหญิงมักจะได้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนมากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กชาย (Simons-Morton and
Obarzanek, 1997).
และในการทบทวนครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะเน้นการศึกษาวิจยั อาหารทีส่ ง่ ผลต่อระดับความดันโลหิตในเด็ก และ
พบการส�ำรวจอาหารบริโภคของเด็กในประเทศเขตทวีปยุโรป (Lambert et al., 2004) ซึ่งผลของศึกษาใน
ตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 แสดงรายละเอียดงานวิจัยที่ศึกษาปริมาณโซเดียมที่ได้จากการประเมินอาหารบริโภค
และการเก็บปัสสาวะในวัยเด็กและวัยรุ่นทั่วโลก
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โดยจากการทบทวนงานรายงาน/วิจัย ตามตารางที่ 2.6 พบว่า ในการศึกษาต่างๆ มีช่วงของ
ขนาดตั ว อย่ า งตั้ ง แต่ n = 20 ถึ ง n = 38,924 (median n = 202.5) และพบอี ก ว่ า มี เ พี ย ง 4
การศึกษาเท่านั้นที่ศึกษา วิจัย ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของประเทศ คือ ประเทศเดนมาร์ก (ปริมาณโซเดียม
ในเด็กชาย คือ 4,400 mg/d และเด็กหญิง 3,100 mg/d) ประเทศเยอรมัน (ปริมาณโซเดียมใน 1 วัน คือ
3,200 mg/d) และสหราชอาณาจักร ซึ่งพบ 2 การศึกษา (ในการศึกษาปีลา่ สุด ปริมาณโซเดียมในเด็กชาย
คือ 2,630 mg/d และเด็กหญิง 2,156 mg/d)
การสุ ่ ม เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษามาจากหลายพื้ น ที่ ข องประเทศ เช่ น ในสหรั ฐ อเมริ ก า
ประเทศเดียว มีการศึกษาในหลายพื้นที่หลายเมือง และหลายโรงเรียน แต่การเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่ได้
เป็นไปแบบสุ่ม (Non-random sample) และมีการใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยเด็กและวัยรุ่น ทั้ง
(1)
(2)
(3)
(4)

การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24 hours urine collection)
การบันทึกอาหารบริโภค (Food diaries/Food record/ Food recall)
การเก็บปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน (Night urine collection)
การชั่งน�้ำหนักอาหารบริโภค

ซึ่งวิธีการวัดที่แตกต่างกันก็ส่งผลให้ค่าปริมาณโซเดียมที่วัดได้แตกต่างกันไปด้วย เช่นเดียวกับ
ของวัยผู้ใหญ่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการศึกษา 24-hour urinary sodium excretion และ
การค� ำ นวณอาหารจากการบริ โ ภคมี ค วามขั ด แย้ ง กั น ดั ง เช่ น ที่ ป ระเทศจี น (Wu et al., 1991)
พบว่ า การประเมิ น ปริ ม าณโซเดี ย มจากอาหารบริ โ ภคมี ค ่ า สู ง กว่ า การประเมิ น โดยการเก็ บ ปั ส สาวะ
24 ชั่วโมง มากถึง 56 mmol ต่อวัน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างวัยเด็กที่สหรัฐอเมริกากลับมีค่าการเก็บปัสสาวะ
24 ชั่วโมง มีค่าสูงกว่าการค�ำนวณโดยประเมินจากอาหารบริโภคถึง 17 mmol ต่อวัน (Faust et al., 1982)
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ค่าเฉลี่ยของการบริโภคปริมาณโซเดียมสูงสุด ทั้งจากการประเมินจากอาหารบริโภคและจาก
การขับทิ้งทางปัสสาวะพบสูงสุดที่ประเทศจีน โดยมีค่าสูงสุดในกลุ่มเด็กอายุ 12 - 16 ปี ทั้งชายและหญิง
โดยการประเมินจากอาหารบริโภคถึง 229 mmol/d และวิธี24-hour urinary sodium excretion มีค่า
เท่ากับ 174 mmol/d (Wu et al., 1991) รองมาคือ กลุ่มเด็กชายอายุ 14 - 19 ปี ในประเทศ
เดนมาร์ก 19 1mmol/d (Lyhne, 1998) ส่วนการวัดโซเดียมจากปัสสาวะที่มากกว่า 140 mmol/d
(>3.22 g/d) พบในกลุ่มเด็กชายจากประเทศเบลเยี่ยม (Staessen et al, 1983) ประเทศฮังการี
(Knuiman et al., 1988) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Geleijnse, Grobbee and Hofman, 1990) และ
สหรัฐอเมริกา (Cooper et al., 1980) จากกลุ่มเด็กชายผิวด�ำและหญิงจาก Tennessee, (Harshfield et
al., 1991) และกลุ่มที่มีปริมาณโซเดียมรับต�่ำกว่า 87 mmol/d (< 2 g/d) มีรายงานว่าพบในกลุ่ม
เด็กผู้หญิงอายุ 13 - 14 ปี ในประเทศกรีซ (Hassipidou and Fotiadou, 2001), กลุ่มเด็กชายอายุ
9 - 11 ปี ในประเทศโปแลนด์ (Hamulka and Gronowska-Senger, 2000) และเด็กผู้ชายและผู้หญิง
ที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี ในสหรัฐอเมริกา และค่าเฉลี่ยต�่ำสุดของที่ได้รับโซเดียมพบในกลุ่มเด็กอายุ 1.5 - 4.5 ปี
ในสหราชอาณาจักร โดยในเด็กผู้ชายมีปริมาณการได้รับโซเดียม 67 mmol ต่อวัน และในเด็กผู้หญิง
มีปริมาณ 64 mmol/d

2

ดังนั้นจากรายงานที่กล่าวมา จะเห็นว่าหากเปรียบเทียบผลการศึกษาปริมาณการได้รับโซเดียมในวัย
เด็ก พบว่า เด็กผูช้ ายจะได้รบั โซเดียมสูงกว่าเด็กผูห้ ญิงประมาณ 20 mmol/dยกเว้นการศึกษาในประเทศอิตาลี
(Hamulka and Gronowska-Senger, 2000) ที่พบว่าความต้องการโซเดียมของเด็กผู้หญิงสูงกว่าเด็กผู้ชาย
4 mmol/d และยังแสดงถึงแนวโน้มที่ชัดเจนจากการศึกษาต่าง ๆ ว่าค่าเฉลี่ยของการได้รับโซเดียมจะเพิ่มขึ้น
ตามอายุ ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั้งจากการประเมินด้วยวิธีประเมินอาหารบริโภคและวิธี 24 hr urine collection โดยปริมาณโซเดียมที่ได้รับมีค่าสูงขึ้น 4 mmol/d ในทุกปีของอายุที่เพิ่มขึ้น
จากข้อมูลการส�ำรวจการได้รับโซเดียมในเด็กของสหรัฐอเมริกา จากการส�ำรวจ NHANES ครั้งที่ 3
ตามตารางที่ 2.7 แสดงให้เห็นว่าในช่วงขวบปีแรกปริมาณโซเดียมที่ได้รับสูงขึ้นถึง 2-3 เท่า และส�ำหรับ
ในเด็กชายอายุ 14-18 จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากช่วงอายุ 9-13 ปี แต่ในกลุ่มเด็กผู้หญิงกลับไม่พบความ
แตกต่างอย่างชัดเจน
ตารางที่ 2.7 แสดงปริมาณโซเดียมที่ได้รับในกลุ่มเด็กวัยรุ่น จากการส�ำรวจของ National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES) ครั้งที่ 3
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จาก National Health and Nutrition Examination Survey ในปี 2009 – 2010 ก็ยังพบว่า
กลุ ่ ม เด็ ก และวั ย รุ ่ น มี ก ารบริ โ ภคโซเดี ย มสู ง กว่ า ค่ า ที่ ส ามารถบริ โ ภคได้ สู ง สุ ด : UI ที่ 2,300 mg/d
และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปอีกด้วย (Yang et al., 2012) การได้รับโซเดียมที่แตกต่างกันเกิดขึ้น
จากการบริโภคอาหารและโอกาสในการเลือกที่แตกต่างกัน จากแผนภาพที่ 2.9 แสดงให้เห็นว่าในประเทศ
อเมริกา เด็กผิวด�ำจะได้รับปริมาณโซเดียมสูงกว่าเด็กผิวขาวอยู่ 16 mmol/d
แผนภาพที่ 2.9 กราฟแสดงปริมาณโซเดียมที่ได้รับของเด็กและวัยรุ่นอเมริกัน

2

General population
Special population
2 - 5 year olds
8 - 12 year olds
13 - 18 year olds

7. แหล่งที่มาของการได้รับโซเดียมจากอาหาร
แหล่งของการได้รับโซเดียมจากการบริโภคอาหารในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ส่วนใหญ่ได้รับจาก
การบริโภคอาหารอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตและการรับประทานอาหารนอกบ้าน (James, Ralph &
Sanchez-Castillo (1987) and Mattes & Donnelly (1991)) ได้มีการประเมินว่าในประเทศอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกานั้น
(1) ร้อยละ 75 ของโซเดียมที่ได้รับมาจากอาหารที่ผา่ นกระบวนการผลิตและการรับประทานอาหาร
นอกบ้าน
(2) ร้อยละ10 - 12 ได้มาจากธรรมชาติของอาหาร
(3) ร้อยละ 10 - 15 ได้จากวิธกี ารปรุงประกอบอาหารภายในบ้านหรือการใช้เครือ่ งปรุงบนโต๊ะอาหาร
และมีผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมที่ได้จากอาหารระหว่างอาหารซื้อนอกบ้านกับ
อาหารที่ท�ำเองในบ้าน (โดยไม่มีการเพิ่มเกลือลงไปในหลังจากปรุงประกอบ) พบว่า ชีสเบอร์เกอร์ และ
มันฝรั่งทอด วัดโซเดียมได้ 54 mmol ในขณะที่การปรุงเองที่บา้ นพบเพียงแค่ 4 mmol
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ตารางที่ 2.8 แสดงในเห็นถึงปริมาณโซเดียมในอาหารตามธรรมชาติและปริมาณโซเดียมหลัง
กระบวนการผลิต ในประเภท/ชนิดของอาหารเดียวกัน
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตนั้นจะมีปริมาณโซเดียม
ที่สูงมากขึ้น สาเหตุที่ส�ำคัญเนื่องจากในกระบวนการผลิตอาหารมีการสูญเสียน�้ำตามธรรมชาติของอาหาร
ซึ่งเป็นตัวท�ำละลายที่ดีของโซเดียมในอาหารนั้นเอง ตัวอย่างเช่น chick peas, sweet corn and peas
โดยตามธรรมชาติของธัญพืชเหล่านี้ปกติจะมีปริมาณโซเดียมต�่ำ แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิต พบว่า
ปริมาณโซเดียมที่สูงขึ้นได้มากตั้งแต่ 10 ถึง 100 เท่าจากเดิม ส่วนใน corned beef, bran flakes
or smoked salmon พบว่าปริมาณโซเดียมที่ได้ ก็มีความเข้มข้นของเกลือเทียบเท่ากับเกลือในทะเล
แอตแลนติก มีคา่ 1 ถึง 2 %

2

ในสหราชอาณาจักร มีการศึกษาปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อคนจากการบริโภคอาหารในครัวเรือน
โดยอ้างอิงจาก National Food Survey ในปี 2000 พบว่า ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช (รวมถึง
ขนมปัง อาหารเช้าธัญพืชอบกรอบ บิสกิต และเค้ก) อาหารจ�ำพวกนี้เป็นแหล่งของการได้รับโซเดียม
ถึงร้อยละ 38 รองมาคือ เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ 21%
ตารางที่ 2.9 แสดงสัดส่วนของโซเดียมที่ได้รับจากการบริโภคในครัวเรือนต่อคน ต่อวัน ในครัวเรือน
ทั้งสิ้น 6,000 ครัวเรือน ในสหราชอาณาจักร

และจากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (Subar AF et al. 1998) ตามตารางที่ 2.10
แสดงปริมาณโซเดียมที่ได้สะสมต่อวันในประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) ก็ให้ผลที่คล้ายคลึงกัน
คือ ขนมปังและธัญพืชพร้อมรับประทาน ขนมปังอบประเภทเค้กและคุกกี้ รวมทั้งโดนัท (1* + 2** + 3***
ในตาราง) อาหารเหล่านี้เป็นแหล่งของโซเดียมส�ำคัญที่ร่างกายได้รับถึงร้อยละ 16 - 17 รองมา คือ ผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์อีกร้อยละ 13 นมและชีส ร้อยละ 8 - 9 และเครื่องปรุงรส ประเภทน�้ำสลัดและมายองเนส
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ร้อยละ 5 ตามล�ำดับ และผลที่ได้คล้ายคลึงในการส�ำรวจทั้ง 2 ครั้ง อีกทั้งการศึกษาปริมาณโซเดียม
ที่อยู่ในอาหารปรุงส�ำเร็จจากร้านค้าและภัตตาคาร พบว่า มีปริมาณโซเดียมมากว่า 100 mmol และ
บางประเภทมีปริมาณสูงกว่าค่า UL มากกว่า 2 เท่า
Chapter

ตารางที่ 2.10 ปริ ม าณโซเดี ย มและแหล่ ง ของโซเดี ย มจากอาหารของประชากรวั ย ผู ้ ใ หญ่
ในสหรัฐอเมริกา	

2
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ตารางที่ 2.11 แสดงปริ ม าณโซเดี ย มในอาหารที่ เ ลื อ กศึ ก ษาและวางจ� ำ หน่ า ยในร้ า นค้ า และ
ภัตตาคารในสหรัฐอเมริกา Adapted from Center for Science in the Public Interest, 2005 (http://
www.cspinet.org/new/pdf/salt_report_update.pdf)
Chapter

2

การศึกษา Changes in Sodium Levels in Processed and Restaurant Foods, 2005 to
2011 โดย Jacobson et al (2013) มีหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันว่าการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงเป็นสาเหตุ
ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และพบว่าร้อยละ 80 ของโซเดียมที่ได้รับต่อวันของประชากรในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้จากอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตและภัตตาคาร ดังนั้นจึงมีการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ
โซเดียมที่อยู่ในอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตและภัตตาคาร ในช่วงปี 2005, 2008 และ 2011 และเมื่อ
ท�ำการเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมที่อยู่ในอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิต ในปี 2005 และ 2011 พบว่า
อาหาร 402 ชนิด มีปริมาณโซเดียมลดลงร้อยละ 3.5 ในขณะอาหารพร้อมรับประทานในภัตตาคาร
จ�ำนวน 78 ชนิด มีปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็เป็น
การเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย ดังนัน้ ในภาพรวมแล้วปริมาณโซเดียมในอาหารจึงไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน
ในช่วงระยะเวลา 6 ปี
ตัวอย่างปริมาณโซเดียมในอาหารที่ผา่ นกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงมากที่สุด ตลอดระยะเวลา 6 ปี
คือ บาร์บีคิวซอส (Barbecue sauce) ส�ำหรับอาหารจากภัตตาคารที่มีปริมาณโซเดียมในอาหารที่เพิ่มขึ้นสูง
มากที่สุดตลอดระยะเวลา 6 ปี ได้แก่ มันฝรั่งทอดชนิดแท่ง (French fries) และในการศึกษาครั้งนี้
ได้คลอบคลุมถึง 5 ประเภทของอาหารที่เป็นแหล่งของโซเดียมที่ส�ำคัญของคนอเมริกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างในการศึกษายังมีปริมาณโซเดียมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอาหารที่มีขายอยู่ท้องตลาดทั่วไป
ในส่วนของอาหารที่เด็กรับประทานมีการหลักฐาน พบว่า มีปริมาณโซเดียมสูงมาก ตัวอย่างเช่น
ในประเทศอังกฤษอาหารจ�ำพวกธัญพืชของเด็กมีปริมาณโซเดียมร้อยละ 38 - 40 และในวัยรุ่นอายุ 4 - 18 ปี
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พบว่าได้รับโซเดียมจากเนื้อ 20 - 24% ผัก 14 - 17% นม 7 - 9% ในอเมริกาเด็กหญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับ
โซเดียมสูง เนือ่ งจากการบริโภคอาหาร Fast food จากการกินอาหารเหล่านี้ 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จะได้รบั ปริมาณ
โซเดียมมากกว่าเด็กกลุ่มที่บริโภคอาหารน้อยกว่า 1 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์
Chapter

แต่รูปแบบการได้รับโซเดียมในแถบเอเชียจะได้รับแตกต่างจากประเทศข้างต้น อย่างเช่นในประเทศ
จีนและญี่ปุ่น พบว่า ปริมาณโซเดียมที่ได้รับได้มาจากปรุงอาหารและเครื่องปรุงรสในประเทศจีน ข้อมูลจาก
Chinese Health and Nutrition Survey (Zhao, personal communication) 75% ของโซเดียม
ที่ได้รับได้มาจากการปรุง โดยที่เครื่องปรุงส่วนใหญ่ที่ใช้ส่วนใหญ่คือ ซีอิ้วขาว เช่นเดียวกับกับการศึกษา
ของ Intermap กลุ่มตัวอย่างของประเทศจีนและญี่ปุ่น ในประเทศจีนเครื่องปรุงเป็นแหล่งของโซเดียม
ที่ได้รับที่เกิดจากการปรุงอาหาร ส่วนในประเทศญี่ปุ่นได้มาจากซีอิ้วขาวและปลา และอาหารทะเล อาหาร
บางประเภทในประเทศมาเลเซียเป็นแหล่งของโซเดียมสูง เช่น Mee curry and a bowl of Mee soup
และส่วนใหญ่ในมาเลเซียแหล่งของโซเดียมส่วนใหญ่ได้มาจากอาหารหาบเร่

2

การศึกษาการได้รับโซเดียมจากอาหารในปริมาณสูงมีความสัมพันธ์กับความถี่ ช่วงเวลาในการ
บริโภค และความพึงพอใจต่อรสชาติอาหารในประเทศเกาหลี (Shim et al., 2013) การศึกษาท�ำใน
กลุ่มตัวอย่าง อายุ 20 - 26 ปี จ�ำนวน 228 คน (เพศชาย 71 คน และเพศหญิง 157 คน) โดยใช้แบบสอบถาม
รายการอาหารที่ได้รับจ�ำนวน 125 รายการ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการได้รับโซเดียมจากอาหาร
ในเพศชายและเพศหญิ ง มี ค ่ า เท่ า กั บ 270.6 mmol/d และ 213.1 mmol/d ตามล� ำ ดั บ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 310 ในเพศชาย และร้อยละ 245 ของปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับต่อวันในเพศหญิง และในเพศชาย
ที่บริโภคอาหารหลายครั้งต่อวันก็จะได้รับโซเดียมในปริมาณมากตามไปด้วย และการบริโภคในช่วงเวลาเย็น
จะได้รับปริมาณโซเดียมในปริมาณที่มากกว่าการบริโภคในเวลาเช้าในกลุ่มเพศชาย และในเพศหญิงมีความ
สัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจต่อรสชาติเค็มและหวาน ดังนั้นการศึกษานี้ สรุปได้ว่า ในเพศชาย
ปริมาณโซเดียมที่ได้รับแปรผันตามช่วงเวลา และความถี่ในการบริโภค แต่ในเพศหญิงโซเดียมที่ได้รับมาจาก
ความพึงพอใจในรสชาติของอาหาร และจากการศึกษานี้พบว่า การได้รับโซเดียมในอาหารมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับ systolic blood pressure ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
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Chapter

3

สถานการณ์การบริโภคเกลือในประเทศไทย
Chapter

ส�ำหรับประเทศไทยการศึกษาวิจยั หรือส�ำรวจปริมาณโซเดียมในระดับประชากรนัน้ ไม่ได้มกี ารวางแผน
หรือด�ำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังเหมือนในต่างประเทศ แต่เนื่องจากแนวโน้มของโรคเรื้อรัง ตามแผนภาพ
ที่ 3.1 ที่มีความรุนแรง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักส�ำคัญของโรคหัวใจและ
หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมอง
2555

3

แผนภาพที่ 3.1 แสดงข้อมูลอัตราการตายด้วยโรคเรื้อรังต่อ 100, 000 ประชากร ตั้งแต่ ปี 2551 -

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) มีสาเหตุโดยตรงจาก
(1) การได้รับโซเดียมในปริมาณสูงมากกว่าค่าที่แนะน�ำ
(2) การได้รับโปแทสเซียมน้อย (จากการบริโภคผักผลไม้) และ
(3) ภาวะน�้ำหนักเกินและขาดการออกก�ำลังกาย (He and MacGregor, 2007)
แม้ว่าหลักฐานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา มีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่าการบริโภคโซเดียมในปริมาณ
ที่มากเกิน เป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงอย่างชัดเจน แต่ส�ำหรับประเทศไทย ยังไม่มี
ส�ำรวจปริมาณการบริโภคโซเดียมในระดับประเทศด้วยวิธีการวัดที่องค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดและ
แนะน�ำให้ใช้ในการส�ำรวจปริมาณการบริโภคโซเดียม คือ การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24-Hour urine
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cllection) โดยจะมี ก ารเริ่ ม ส� ำ รวจปริ ม าณโซเดี ย มจากการบริ โ ภคของประชากรไทยในการส� ำ รวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5

1. การด�ำเนินงานในการส�ำรวจปริมาณการบริโภคเกลือในประเทศไทย
1.1 การส�ำรวจอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยกรมอนามัย

Chapter

แม้ว่าจะยังไม่มีผลการส�ำรวจปริมาณโซเดียมในภาพประเทศด้วยวิธีดังกล่าว แต่การประเมิน
การได้รับเกลือนั้น ยังมีการด�ำเนินการและข้อมูลอยู่บ้าง โดยกรมอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีหน้าที่ในการด�ำเนินงานส�ำรวจภาวะโภชนาการของประเทศ โดย การส�ำรวจอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้เริ่มมีการด�ำเนินการครั้งที่ 1
ในปี พ.ศ. 2503 และได้มีการด�ำเนินงานส�ำรวจมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงครั้งปัจจุบัน คือ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปริมาณอาหารที่บริโภคใน 4 ครั้งแรกนั้น คือวิธีการชั่งนํ้าหนักปริมาณอาหาร
ที่บริโภค (weighing method) แต่ในครั้งล่าสุดนี้ (ครั้งที่ 5) มีการเปลี่ยนวิธีการส�ำรวจการบริโภคอาหาร
เป็นวิธีการซักประวัติการบริโภคอาหารย้อนหลังใน 24 ชั่วโมง (Food recall) โดยในการส�ำรวจนั้น
มีการกล่าวถึงปริมาณการบริโภคเครื่องปรุงรส คือ นํ้าปลา และเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งของโซเดียมในอาหาร แต่
ไม่ได้มีการค�ำนวณเป็นปริมาณโซเดียม โดยพบว่าคนไทยส่วนมากร้อยละ 98 บริโภคเครื่องปรุงรสทุกวัน
โดยที่เครื่องปรุงรสที่นิยมมากที่สุด คือ นํ้าปลา รองลงมาคือกะปิและเกลือ ตามล�ำดับ
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จากการส�ำรวจอาหารและโภชนาการของประเทศไทย พบว่าการบริโภคเครื่องปรุงรสเพิ่มขึ้น
จากวันละ 7.0 กรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2503 (ครั้งที่ 1) เป็น 20.5 กรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2538
(ครั้งที่ 4) ส่วนในปี พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 5 นั้น ปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสที่ส�ำรวจนั้น พบว่ามีการบริโภค
เพียง 4.1 กรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งข้อมูลได้รายงานถึงปริมาณการใช้เครื่องปรุงรส ที่ลดตํ่าลง โดยน่าจะเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนวิธีการส�ำรวจอาหาร โดยการใช้การซักประวัติย้อนหลังซึ่งไม่สามารถทราบถึงปริมาณ
การใช้เครื่องปรุงรส ในขณะประกอบอาหารได้ นอกจากนี้ในรายงานดังกล่าวมีรายงานถึงปริมาณการใช้
เครื่องปรุงรสแยกออกเป็นนํ้าปลาและเกลือในรายงานการส�ำรวจปี พ.ศ 2503, 2518 และ 2529 ซึ่งพบว่า
มี ก ารใช้ นํ้ า ปลาเพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.8 กรั ม ต่ อ คนต่ อ วั น ในปี พ.ศ. 2503 เป็ น 11.5 กรั ม ต่ อ คนต่ อ วั น
ในปี พ.ศ. 2529 ขณะที่มีการใช้ เกลือลดลงจาก 2.4 กรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2503 เป็น 0.81 กรัมต่อคน
ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2529 ดังแสดงในตารางที่ 3.1 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสที่มีรายงาน
ดังกล่าวนั้น ไม่สามารถค�ำนวณหาปริมาณโซเดียมที่มีการบริโภคได้ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดมากพอของ
เครื่องปรุงรสที่กล่าวถึง (วันทนีย์, 2555)
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ตารางที่ 3.1 แสดงปริมาณของเครือ่ งปรุงทีใ่ ช้ในการประเมินอาหารบริโภค จากการการส�ำรวจอาหาร
และโภชนาการของประเทศไทย โดยกรมอนามัย
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ในปี พ.ศ. 2550 ได้มกี ารริเริม่ ในการส�ำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย ด�ำเนิน
การโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

3

วัตถุประสงค์ของการส�ำรวจ เพื่อส�ำรวจแหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารบริโภค
ของประชากรไทย ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์จากแหล่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ และปริมาณโซเดียมคลอไรด์ทไี่ ด้รบั จากอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำหรับการก�ำหนดมาตรการการเสริมเกลือไอโอดีนใน
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนที่เป็นปัจจุบัน
ประชากรเป้าหมาย ที่ใช้ในการส�ำรวจครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปที่อยู่ในจังหวัดที่ได้รับการสุ่มเลือกเป็นตัวแทนจาก 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ค�ำนวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรแต่ละ
ภาคและขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัด ตามสัดส่วนประชากรในและนอกเขตเมืองหรือเขตชนบท การสุ่ม
ตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ Stratified multi-stage sampling 5 ขั้นตอน คือ ระดับภาค ระดับ
จังหวัด ระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบล/หมู่บ้าน/ชุมนุมอาคาร และระดับครัวเรือน
จ�ำนวนตัวอย่าง ส�ำหรับการส�ำรวจข้อมูลแหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารบริโภค
ของประชากรไทยทีป่ ระมาณการไว้ คือ 2,500 ครัวเรือน และใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) เพื่อใช้ในการส�ำรวจข้อมูลปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียม
คลอไรด์จากแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ และประมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารและผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทยจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด จ�ำนวนตัวอย่างที่ประมาณการไว้คือ 300 ครัวเรือน
วิธีการส�ำรวจ ประกอบด้วยเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
(1) แบบส�ำรวจส�ำหรับข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
(2) แบบส�ำรวจแหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารบริโภคของประชากรไทย ด้วยวิธี
การ Food list recall เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผมู้ หี น้าทีใ่ นการปรุงประกอบอาหารของ
ครัวเรือน เกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ครัวเรือนใช้ในการปรุงประกอบอาหาร
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ในช่วง 7 วันทีผ่ า่ นมา ความถีข่ องการใช้เป็นจ�ำนวนวันต่อสัปดาห์ จ�ำนวนครัง้ ต่อวัน และอาหารและผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่มีการบริโภคในครัวเรือนในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และความถี่ในการรับประทาน
อาหารเป็นจ�ำนวนวันต่อสัปดาห์และจ�ำนวนครั้งต่อวัน
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(3) แบบส�ำรวจปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสทีม่ สี ว่ นประกอบของโซเดียมคลอไรด์
และปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ประชากรไทยได้รับจากผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีโซเดียมคลอไรด์ ด้วยวิธีการชั่งอาหารแบบ 3-day weighed inventory เพื่อค�ำนวณปริมาณผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์ หรือ เกลือแกง ที่ประชากรไทยบริโภคเฉลี่ยเป็นกรัมต่อคนต่อวัน และ
ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ประชากรไทย ได้รับจากผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
โซเดียมคลอไรด์ เฉลี่ยเป็นมิลลิกรัมต่อคนต่อวัน
(4) แบบส�ำรวจข้อมูลปริมาณโซเดียมคลอไรด์จากผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารและผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์จากร้านค้า มีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล คือ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550

3

ข้อมูลโซเดียมคลอไรด์ในอาหาร ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ประชากรไทย
ได้รับจากอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ มาจาก 3 วิธี คือ

พื้นที่ที่ส�ำรวจ

(1) ข้อมูลปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์
(2) การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ทางห้องปฏิบัติการด้วยการเก็บตัวอย่างอาหารจาก
(3) การค�ำนวณปริมาณโซเดียมคลอไรด์จากสูตรอ้างอิง จากต�ำรับอาหารทีม่ กี ารตีพมิ พ์เผยแพร่

1.1.1 ผลการส�ำรวจอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยกรมอนามัย
		
ผลการส�ำรวจ จ�ำนวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลสมบูรณ์ทั้งหมด จ�ำนวน 2,733
ครัวเรือน เป็นครัวเรือนในเขตเมือง 842 ครัวเรือน (ร้อยละ 30.81) และเขตชนบท 1,891 ครัวเรือน (ร้อยละ
69.19) มีประชากรที่อาศัยในครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างทั้งหมด 10,080 คน เป็นประชากรในเขตเมือง
จ�ำนวน 3,044 คน และเขตชนบท จ�ำนวน 7,036 คน ครัวเรือนส่วนใหญ่มสี มาชิกตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป อัตราส่วน
ระหว่าง เพศชาย : เพศหญิงเท่ากับ 1:1.1 เป็นกลุ่มวัยท�ำงานในช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี และ 40 - 49 ปี
มากที่สุด และกลุ่มอายุ > 60 ปี มีสูงถึงร้อยละ 12.97 ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ
52.33) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุดร้อยละ 24.64 รองลงมาคือ เกษตรกร
ร้อยละ 22.75
		
ผลการส�ำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย พบว่า ปริมาณการบริโภค
โซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทยที่ส�ำรวจในปี พ.ศ. 2550 ประชากรไทยได้รับโซเดียมคลอไรด์โดยเฉลี่ย
10.9 ± 2.6 กรัม โดยมาจากเครื่องปรุงรสต่าง ๆ 8.0 ± 2.6 กรัม คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของโซเดียมคลอไรด์
ทั้งหมดที่ได้รับ และเมื่อค�ำนวณเทียบกลับเป็นปริมาณของโซเดียม (ร้อยละ 40 ของปริมาณโซเดียมคลอไรด์)
พบว่า ประชากรไทยได้รับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน
		
อย่างไรก็ตาม ปริมาณโซเดียมที่ได้นี้น่าจะมีค่าตํ่ากว่าปริมาณโซเดียมที่บริโภคจริง
เนื่องจากเป็นปริมาณโซเดียมที่ได้จากเครื่องปรุงรสและแหล่งอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์สูงเท่านั้น ไม่ได้มีการ
รวมปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในอาหารอื่นๆ ที่มีการบริโภค หรือจากผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมท) ที่นิยมใช้
อย่างแพร่หลายด้วย
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1.1.2 แหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารบริโภคของประชากรไทย
		

1.1.2.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์

			
l ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารทีม
่ สี ว่ นประกอบของโซเดียมคลอไรด์
ประชากรไทย พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ที่ใช้ในครัวเรือนเป็นแหล่งของโซเดียมที่ส�ำคัญ โดยใช้ปริมาณ
มากใน 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ น�ำ้ ปลา ซีอวิ้ ขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรม ทีค่ รัวเรือนใช้คอื 11.59 ± 11.89,
3.15 ± 3.53, 3.05 ± 1.69 , 2.91 ± 3.86 และ 2.17 ± 3.69 กรัมต่อคนต่อวัน ตามล�ำดับ
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l ปริ ม าณโซเดี ย มคลอไรด์ ที่ ไ ด้ รั บ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รส อาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมคลอไรด์ พบว่า แหล่งส�ำคัญของโซเดียมคลอไรด์ที่ครัวเรือนได้รับจากผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสมากที่สุด แหล่งส�ำคัญที่สุด คือ เกลือ ได้รับในปริมาณเฉลี่ย 3,053.55 ± 1,692.82 มิลลิกรัม
ต่อคนต่อวัน รองลงมาคือ น�้ำปลา ได้รับในปริมาณเฉลี่ย 2,637.84 ± 1,497.02 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน

3

			
l ร้ อ ยละของการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รส (ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ของโซเดี ย ม
คลอไรด์) ที่ครัวเรือนใช้ในการปรุงประกอบอาหาร ใน 10 ล�ำดับแรกนั้นพบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ มีการใช้
น�้ำปลามากที่สุด ร้อยละ 96.39 รองลงมาคือ เกลือ ซีอิ้วขาว กะปิ ผงปรุงรส น�้ำมันหอย น�้ำปลาร้า ซอสถั่ว
เหลือง เครื่องพริกแกง ซีอิ๊วด�ำ และซุปก้อนตามล�ำดับ โดยมีร้อยละของการใช้เครื่องปรุงต่าง ๆ ดังนี้ 91.53,
64.59, 63.17, 61.60, 61.42, 41.36, 35.68, 33.41, 32.30 และ 30.88 ตามล�ำดับ
			
l ความถี่ เ ฉลี่ ย ของการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รสที่ มี โซเดี ย มคลอไรด์
ในการปรุงอาหารของครัวเรือน (ครั้งต่อวัน) ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุด
คือ น�้ำปลา มีการใช้ เฉลี่ย 1.91 ± 1.13 ครั้งต่อวัน รองลงมาคือ เกลือ มีการใช้เฉลี่ย 1.23 ± 1.11 ครั้งต่อวัน
และมีเพียงน�้ำปลาและเกลือเท่านั้นที่มีการใช้เกิน 1 ครั้งต่อวัน เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่าผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ครัวเรือนใช้ในการปรุงประกอบอาหาร 10 ล�ำดับแรก มีลักษณะคล้ายคลึง
กันเพียงแต่สลับล�ำดับที่เท่านั้น โดยเฉพาะภาคใต้ เป็นภาคเดียวที่มีการใช้เกลือมากกว่า น�้ำปลา และไม่นิยม
ใช้ปลาร้า
		

1.1.2.2 อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์

			
l การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ของครัวเรือน
พบว่า อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่นิยมบริโภค 10 ล�ำดับแรก ได้แก่ บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง
ปลากระป๋อง ปลาทูนึ่ง น�้ำพริกต่าง ๆ ปลาส้ม ข้าวโพดต้ม ลูกชิ้น แคบหมู มันฝรั่งทอด และไข่เค็ม ตามล�ำดับ
			
l ร้อยละและความถี่ของการบริโภค ดังนี้ ร้อยละของการบริโภค ระหว่าง
ร้อยละ 18.37-59.68 พบว่ามีการบริโภคน�้ำพริกต่าง ๆ บ่อยมากที่สุด คือ 0.46 ± 0.87 ครั้งต่อวัน หรือคิด
เป็น 3.22 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมาคือบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป มีความถี่เฉลี่ย การบริโภค 0.22 ครั้งต่อวัน หรือคิด
เป็น 1.5 ครั้งต่อสัปดาห์
		

1.1.2.3 แหล่งของการได้รับโซเดียมคลอไรด์ที่ประชากรไทยได้รับ

			
จากการส�ำรวจปกติครัวเรือนได้รบั โซเดียมคลอไรด์แหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณ
เครื่องปรุงรสอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่มีการบริโภคในครัวเรือนที่ได้จากการชั่ง
อาหารที่กินนอกบ้าน อาหารปรุงส�ำเร็จ และอาหารว่าง พบว่า
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1) ประชากรไทยได้รบั โซเดียมคลอไรด์จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉลีย่ 10,879.22
± 2,603.68 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน โดยได้รับจากอาหารที่ปรุงประกอบในครัวเรือนมากที่สุดคือ 10,002.51 ±
2,557.92 กรัม
			
			
ประชากรในเมือง

2) ประชากรในภาคเหนือได้รับโซเดียมคลอไรด์โดยเฉลี่ยมากที่สุด และ
3) ประชากรในเขตชนบทได้รับโซเดียมคลอไรด์ในปริมาณเฉลี่ยมากกว่า

Chapter

ตารางที่ 3.2 แสดงค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของปริมาณโซเดียมคลอไรด์ จากผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรส ของกลุ่มตัวอย่างในการส�ำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย ปี 2550

3

1.2 การศึกวิจัย สถานการณ์การบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย ของกรมควบคุมโรค
นอกจากการการส�ำรวจของกรมอนามัยแล้ว ยังมีการศึกวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง สถานการณ์
การบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2550 โดย ลือชัย
ศรีเงินยวงและคณะ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเดียวที่มีการเก็บข้อมูลร่วมด้วย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริโภคและแบบแผนความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภค
โซเดียม และความเชื่อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบริโภคโซเดียมกับภาวะสุขภาพและการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุระหว่าง 15 - 59 ปี
วิธีการส�ำรวจ ประกอบด้วยเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในการวิจัยเชิงส�ำรวจนี้ ใช้เครื่องมือ
2 ชนิดในการเก็บข้อมูล คือ
(1) การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคโซเดียม
(2) การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เพื่อหาปริมาณโซเดียมที่ได้จากการขับทิ้งทางปัสสาวะ
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พื้นที่ในการศึกษาวิจัย จากพื้นที่ในการศึกษาทั้งสิ้น 4 จังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดแบบเฉพาะ
เจาะจง เน้นการเป็นตัวแทนของภาค คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา นครปฐม และสุราษฎร์ธานี โดยคัดเลือก
อ�ำเภอที่จะศึกษาจากทั้ง 4 จังหวัด โดยเลือกอ�ำเภอที่เป็นเมือง 1 อ�ำเภอ และ ชนบทอีก 1 อ�ำเภอ
การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 2,227 ตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่าง
แบบ Non Randomized samplic เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยค�ำนึงถึงความพร้อมและเต็มใจ
ที่จะให้ความร่วมมือในการส�ำรวจครั้งนี้เป็นส�ำคัญ แต่ก�ำหนดไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างต้องครอบคลุมลักษณะ
ของประชากรที่ต้องการ คือ ประกอบด้วยทั้งเพศชายและหญิง มีอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี มีอาชีพและฐานะที่
หลากหลาย
Chapter

(1) ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างต่อจังหวัด ประมาณ 500 คน ใช้เครื่องมือการส�ำรวจพฤติกรรมการ
บริโภคโซเดียม ซึง่ ประกอบด้วยข้อค�ำถามทัง้ สิน้ 39 ข้อค�ำถาม โดยสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคโซเดียม ความรูค้ วามเข้าใจโรคควมดันโลหิตสูง
(ภาคผนวก)
(2) ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างต่อจังหวัด ประมาณ 50 คน ใช้เครื่องมือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
และการเก็บท�ำโดยกลุม่ ตัวอย่างเอง ซึง่ ได้มกี ารให้ความรูแ้ ละวิธกี ารทีถ่ กู ต้องในการเก็บปัสสาวะ ไปก่อนหน้า
นี้ การเก็บข้อมูล

3

ผลการส�ำรวจ พบว่า
(1) กลุม่ ตัวอย่างมีความถีข่ องการบริโภคอาหารทีม่ ปี ริมาณโซเดียมสูงทัง้ 12 บ่อย คือ มากกว่า
3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 แสดงร้อยละของความถี่ของชนิดอาหารที่ครัวเรือนในการกินในรอบสัปดาห์ (ลือชัย
ศรีเงินยวง และคณะ)
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(2) ในเรื่องความรู้ความเข้าใจนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 ระบุว่าความรู้จัก “โซเดียม”
และสามารถระบุประเภทอาหารที่พบโซเดียมได้ คือ อาหาร/เครื่องปรุงรสที่มีรสเค็ม ,ผงปรุงรสและอาหาร
ส�ำเร็จรูป แต่มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ระบุได้ว่า มีตามธรรมชาติของอาหารด้วย (ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 แสดงร้อยละของครัวเรือนที่ตอบการมีอยู่ของโซเดียมในอาหารถูกต้อง (ลือชัย
ศรีเงินยวง และคณะ)

Chapter

3

(3) ค่ามัธยฐานของปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมงเท่ากับ 128.5 มิลลิโมลต่อวัน หรือ
2,955.5 มิลลิกรัมต่อวัน โดยพบว่าร้อยละ 87.5 ของตัวอย่างมีคา่ สูงกว่า 100 มิลลิโมลต่อวัน (2300 มิลลิกรัม
ต่อวัน)
(4) กลุ่มตัวอย่างอายุ 36 - 45 ปี มีปริมาณการขับออกของโซเดียม คือ 149.0 มิลลิโมลต่อวัน
สูงว่ากลุ่มอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นกลุ่มอายุที่มีการบริโภคโซเดียมสูงกว่าช่วงอายุอื่น
(5) เพศชายมีปริมาณการขับออกของโซเดียม คือ 131.0 มิลลิโมลต่อวัน สูงกว่าเพศหญิง คือ
128.5 มิลลิโมล/วัน เล็กน้อย กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีปริมาณโซเดียมขับออกในปัสสาวะมากกว่ากลุ่มอื่น (155
มิลลิโมลต่อวัน)
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(6) กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตเทศบาลมีการขับโซเดียม 128.0 มิลลิโมลต่อวันคือ สูงกว่าผู้ที่อยู่
นอกเขตเทศบาล คือ 130.0 มิลลิโมลต่อวัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาช่วงของปริมาณโซเดียมที่ขับออกของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้
พบว่ามีช่วงที่กว้าง โดยที่คา่ ช่วงที่ตํ่ามีคา่ ตํ่าสุดถึง 20 มิลลิโมลต่อวันซึ่งคิดเป็น 460 มิลลิกรัมต่อวัน เท่านั้น
ค่าดังกล่าวนีต้ าํ่ กว่าความเป็นจริงมาก ซึง่ อาจเป็นเพราะการเก็บปัสสาวะในตัวอย่างนัน้ ไม่นา่ จะครบ 24 ชัว่ โมง
ซึ่งในรายงานการวิจัยนี้ไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของครีอะตินินในปัสสาวะ จึงไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่าปริมาณปัสสาวะที่เก็บได้นั้นครบ 24 ชั่วโมงหรือไม่ ดังนั้นรายงานปริมาณการบริโภคโซเดียมที่ได้จาก
การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ครั้งนี้ไม่นา่ จะสะท้อนค่าที่เป็นจริงของการบริโภคโซเดียมในประชาชนไทย

พบว่า

Chapter

1.3 การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 ที่ด�ำเนิน
การโดยส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชากรไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งมีรายงานออกมาในปี
พ.ศ.2554 และนับเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้มกี ารผนวกการส�ำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย ไว้ในการส�ำรวจ
สุขภาพฯ นี้ โดยได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความถี่ในการบริโภคอาหาร (Frequency of food consumption)
ในบุคคลตัวอย่างอายุ 2 - 14 ปี จ�ำนวน 8,462 คนและ 15 ปี ขึน้ ไป 20,470 คน และสัมภาษณ์เกีย่ วกับอาหาร
บริโภคทบทวนความจ�ำย้อนหลัง 24 ชั่วโมงจากบุคคล ตัวอย่าง 2,969 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
แบบแผนการบริโภคอาหารประเภทต่าง ๆ และประเมินปริมาณของการได้รับพลังงาน และสารอาหาร
ของกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยและพบว่าในการส�ำรวจครั้งนี้ มีการประเมินปริมาณการบริโภคโซเดียมด้วย
โดยใช้วิธี การซักประวัติการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่ามีการบริโภคโซเดียมสูงกว่าปริมาณ
ที่แนะน�ำ กล่าวคือ ได้รับมากกว่า 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน โดยค่ามัธยฐานของการบริโภคโซเดียมอยู่ที่
3,264 มิลลิกรัมต่อวัน โดยที่ผู้ใหญ่มีค่ามัธยฐานการบริโภคอยู่ระหว่าง 2,961.9 – 3,633.8 มิลลิกรัมต่อวัน
รายละเอียดปริมาณการบริโภค (มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แยกตามกลุ่ม (อายุและเพศ
แสดงในตารางที่ 3.5

3

จากข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552

1) ประชากรทุกกลุ่มอายุ มีการบริโภคโซเดียมมากกว่าปริมาณที่แนะน�ำให้บริโภค โดย
ที่ประชากรไทยที่มีอายุมากขึ้นมีการบริโภคโซเดียมมากขึ้น ซึ่งพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี บริโภค
โซเดียมมากกว่าปริมาณความต้องการ 3.0 - 3.6 เท่า
2) ข้อมูลจากการส�ำรวจฯ ครั้งที่ 4 นี้ พบว่า เพศหญิงมีการบริโภคโซเดียมสูงกว่าเพศชาย
3) พิ จ ารณาข้ อ มู ล ตามภาคจะเห็ น ว่ า ค่ า มั ธ ยฐานการบริ โ ภคโซเดี ย มของประชาชนไทย
ภาคเหนือ (3733.2 มิลลิกรัม) สูงกว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศ และผู้ที่อาศัยนอกเขตเทศบาลบริโภคโซเดียม
สูงกว่าผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลอย่างไรก็ตามข้อมูลปริมาณการบริโภคโซเดียมที่ได้จากการส�ำรวจนี้น่าจะมี
ค่าต�่ำกว่าความจริง
4) ส�ำหรับแหล่งของโซเดียมหลักมาจากการใช้เครื่องปรุงรส ดังนั้นในการส�ำรวจ พบว่า
ปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูงแยกตามเพศและกลุ่มอายุ พบว่าประชาชนไทยอายุ 60 - 69 ปี
มีการใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น ๆ โดยมีค่ามัธยฐานการใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูง
ถึง 24.5 และ 24.1 กรัม ในเพศชายและเพศหญิงตามล�ำดับ
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5) จากข้อมูลที่แสดงการเปรียบเทียบ ระหว่างค่ามัธยฐาน (ค่ากลาง) และ ค่าเฉลี่ย ของการใช้
เครือ่ งปรุงรสที่มโี ซเดียมในทุกกุลม่ อายุ พบว่า ทุกกลุ่ม/ช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามัธยฐาน ทุกกลุ่ม แสดงใน
เห็นว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงอายุมีการใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมในปริมาณที่สูงมาก ตามแผนภาพ
ที่ 3.2
ตารางที่ 3.5 แสดงผลการบริโภคโซเดียมด้วยค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการส�ำรวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 จ�ำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง
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แผนภาพที่ 3.2 แสดงแนวโน้มของค่าเฉลีย่ ค่ามัธยฐานและแนวโน้มเชิงเสันตรงในการบริโภคโซเดียม
ในการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 จ�ำแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง
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2. รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปริมาณโซเดียมในประเทศไทย
งานศึกษาวิจัยในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการปริมาณโซเดียมที่ได้รับนั้น แม้ไม่มีการส�ำรวจด้วย
การวัดจากการขับออกด้วยปัสสาวะ แต่การส�ำรวจด้วยวิธีอาหารบริโภคนั้น ก็ยังมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า
ประชากรทุกกลุ่มอายุของคนไทยได้รับโซเดียมในปริมาณสูง ดังการศึกษาการได้รับโซเดียมจากอาหารจาน
เดียวในกลุม่ ตัวอย่างอายุระหว่าง 17 ถึง 20 ปีที่ อยูใ่ นหอพักของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ�ำนวน
170 คน โดยการใช้ แบบสอบถามความถี่อาหารบริโภคกึ่งปริมาณ (Pavadhgul et al., 2009) พบว่า
1) ปริมาณโซเดียมที่ได้รับจากอาหารจานเดียวในนักศึกษาชายเฉลี่ย 2,852.3 + 1,421.8 มิลลิกรัม
ต่อวัน ส่วนในนักศึกษาหญิงเฉลี่ย 2,042.4 +1,214.3 มิลลิกรัมต่อวัน
Chapter

2) ประมาณ 3 ใน 4 ของนักศึกษาเติมเครือ่ งปรุงรสเพิม่ ในระหว่างรับประทานอาหาร ค่าเฉลีย่ ปริมาณ
ของโซเดียมที่ได้รับจากเครื่องปรุงรสที่เติมในอาหารของนักศึกษาชายคือ 539.8+ 498.8 มิลลิกรัมต่อวัน
และ นักศึกษาหญิง คือ 473.3+514.5 มิลลิกรัมต่อวันปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อวัน
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3) จากการบริโภคอาหารทัง้ หมด ปริมาณโซเดียมในนักศึกษาชายเฉลีย่ 5,225.0+ 2,228.9 มิลลิกรัม
ต่อวัน และปริมาณโซเดียมในนักศึกษาหญิงเฉลี่ย 4,086.6+2,091.2 มิลลิกรัมต่อวัน และความแตกต่าง
ตามเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการปริมาณโซเดียมที่ได้รับ (p = 0.087)
ในกลุ่มของเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี นั้น มีการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของว่าง
ของเด็กก่อนวัยเรียน (สิริประภา และค�ำปุ่น, 2549) โดยบันทึกอาหารบริโภค 5 วัน และสัมภาษณ์
ผู ้ ป กครอง และผู ้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลเด็ ก โดยตรง ในเขตชนบท ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประเทศไทย
โดยกลุ่มตัวอย่างของเด็กก่อนวัย มีทั้งเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการปกติและเด็กที่มีภาวะขาด
สารอาหาร โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ จ�ำนวน กลุม่ ละ 85 คน ผลการศึกษาพบว่า อาหารว่างทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่มนิยมบริโภคมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว และ ปริมาณโซเดียมที่ได้รับในปริมาณสูง
เป็นผลจากการบริโภคอาหารว่างประเภทขนมขบเคี้ยว

3. การด�ำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย
การด�ำเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย ฉายศรี (2556) รายงานว่าการด�ำเนินงาน
เพื่อลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย สามารถแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ ระยะที่ 1 (ระหว่างปี
2539 - 2546), ระยะที่ 2 (ระหว่างปี 2546 - 2551) และ ระยะที่ 3 (ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน) ซึ่งจะขอกล่าว
ในรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
l

ระยะที่ 1 ในระหว่างปี 2539 - 2546

การด�ำเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือเกินนั้น ในปี 2539 โดยกระทรวงสาธารณสุข
แม้ว่าในระยะนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidenca base) จะยังไม่มีความชัดเจน แต่ก็ได้ริเริ่มในการให้
คุณค่าถึงความสัมพันธ์ของปริมาณเกลือต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลก มีการตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ปี 2530
โดยแนะน�ำให้ “หลีกเลี่ยงอาหารรสชาติเค็ม” ซึ่งต่อมา ในปี 2535 ประเทศไทยได้มีการจัดท�ำข้อปฏิบัติ
ในการบริโภคอาหารขึ้น ในแผนการด�ำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการครั้งที่ 4 ภายใต้แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7 (2535 - 2539) และในปี 2539 ได้มีการปรับข้อปฏิบัติจากเดิม เป็น ข้อปฏิบัติ
ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food-base dietary guildline) และในปีต่อมาก็เกิดความร่วมมือ
ระหว่างการด�ำเนินงานด้านโภชนาการและงานด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขึ้น ในการก�ำหนด
ปัจจัยเสี่ยงจากของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการบริโภค เช่น การได้รับเกลือ น�้ำตาลในปริมาณสูง
และการได้รับผักและผลไม้น้อย และได้มีการก�ำหนดปริมาณเกลือในการบริโภคต่อวัน คือ ไม่เกิน 6 กรัม
ต่อคนต่อวัน และได้มีการจัดท�ำ ธงโภชนาการ เพื่อใช้เป็นเครื่องในการสื่อสารเตือนภัย รวมถึงเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ เรื่องปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
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ในปี 2538 - 2539 การได้รับเกลือโซเดียมมากเกินจากการบริโภคอาหารนั้น เป็นจุดส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และในช่วงนั้นมีข้อมูลที่แสดงว่าแหล่งที่ส�ำคัญ
ของโซเดียมนัน้ มาจากเครือ่ งปรุงรสต่าง ๆ ดังนัน้ ภายใต้การรณรงค์เพือ่ สร้างความตระหนักจากโรคความดัน
โลหิตสูง “Hypertension awareness campaign” จึงได้มีก ารก�ำหนดประเด็นสารในการสื่อสารเพื่อ
ลดปริมาณเกลือโซเดียม อันเป็นสาเหตุของเกิดโรคความดันโลหิตสูง คือ “ชิมก่อนเติม” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการได้รับโซเดียมจากการปรุงเพิ่มในการบริโภคอาหารลง ในระดับประชากร
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l

ระยะที่ 2 ในระหว่างปี 2546 - 2551

ในระยะนี้การด�ำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มาอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมควบคุมโรค (จากเดิม คือ กรมการแพทย์) โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อ และด้วยนโยบายจาก
องค์การอนามัยโลก ส่งผลให้รูปแบบการด�ำเนินงานของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เปลี่ยนจากการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคสู่ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
ในปี 2547 มูลนิธหิ วั ใจแห่งประเทศไทย ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการด�ำเนินงานโครงการ
อาหารไทยหัวใจดี ภายใต้แนวคิด อาหารรักษ์หัวใจ และได้ก�ำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ อาหารรักษ์หัวใจ
ที่ส่งผลดีต่อหัวใจ แม้ว่าการลดปริมาณเกลือจะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ตาม
แต่เป็นโอกาสอันดีที่ได้สร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตในการลดปริมาณเกลือ
ปี 2548 โรคหลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญและ
มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานเร่งด่วนและเกลือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดในการเกิดโรคดังกล่าว จึงมีการ
เริ่มการด�ำเนินงาน เพื่อการลดบริโภคเกลือในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค เนื่องจากหลักฐานที่ส�ำคัญ ดังนี้
อัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ ปี 2542
n หลักฐานทางระบาดวิทยาว่า การได้รับเกลือในปริมาณสูง มีความสัมพันธ์ต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคหลอดสมอง และ ระดับความดันโลหิตสูง
n บทเรียนของความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานลดการบริโภคเกลือ โดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่น
n กระบวนการสร้างความตระหนัก เน้นที่ เรือ
่ งผลกระทบและอันตรายของการบริโภคเกลือเกิน
n

นอกจากนี้ยังเกิดกระบวนการขับเคลื่อน เพื่อการลดการบริโภคเกลือจากภาคีเครือข่าย โดยมี
กิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
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มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายลดเกลือ หรือ Salt net” จาก
ความร่วมมือของสหวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ นักโภชนาการ นักการศึกษา นักสังคมวิทยา ซึ่งภาคีเครือข่าย
ลดเกลือ ได้มีการรวบรวมองค์รู้, หลักฐานและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องการบริโภคเกลือกับผลกระทบด้าน
สุขภาพ มีการศึกษาทบทวนเรื่องฉลากโภขนาการ มีการศึกษาถึงรูปแบบการได้รับเกลือและแหล่งของเกลือ
ในประเทศ รวมถึงมีความพยายามในการพัฒนาเครือ่ งปรุงทีม่ โี ซเดียมต�ำ่ โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล
n

การสื่อสารเพื่อการลดการบริโภคเกลือในระดับประชากร
n ในส่วนของการผลักดันผ่านฉลากโภชนาการ โดยการออกฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีการลด
หวาน มัน เค็ม ลง ได้ร้อยละ 25 จากเดิมในขนมกรุบกรอบ และลดปริมาณเกลือลงร้อยละ 20 ในผลิตภัณฑ์
เครือ่ งปรุงรส แต่การด�ำเนินงานนัน้ ประสบความส�ำเร็จในกลุม่ อาหารไม่มากชนิดและในขนมกรุบกรอบส�ำหรับ
เด็ก ท�ำได้เพียง 5 ชนิดเท่านั้น
n

Chapter

l

3

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

ในช่วงหลังปี 2551 มานั้นการด�ำเนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือลดความเข้มข้นลง เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบผลักดันนโยบายและแผนงาน ปัญหาในการบริโภคหวาน มัน เค็ม จึงเพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงดังกล่าว มีการจัดตั้งเครือข่ายที่ส�ำคัญอีกหนึ่งเครือข่าย คือ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ภายใต้
นโยบายสุขภาพวิถีชีวิตไทย โดยมีวัตถุประสงคในการลดภาวะอ้วนและส่งเสริมการคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิต และในปี 2551 นั้น ได้มีการผลักดันเรื่องของอาหารให้เป็นยุทธศาสตร์ในระดับชาติอีกด้วย
เนื่องจากความสามรถด้านอาหารของประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีศักยภาพการผลิตสู่การเป็น
ครัวของโลก จึงน�ำไปสู่การตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เพื่อดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ตลอดห่วงโซ่ของอาหาร
ปี 2554 มีการพัฒนาการด�ำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการลดเสี่ยง ลดโรคไม่
ติดต่อ ขึ้นอีกครั้ง หลังจากการเครือข่ายเดิมขาดความต่อเนื่องไป โดยมีผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้ง
เครือข่าย คือ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ซึง่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2553 โดยการสนับสนุนขององค์การ
อนามัยโลก และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีความเข้มข้นและสนับสนุนการลดบริโภคโซเดียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมกับ สมาคมโรคไต ในการจัดตั้ง “เครือข่ายลดบริโภคเค็ม”
โดยมีประเด็นสารในการสื่อสาร คือ ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกล ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงาน
ในภาคีเครือข่ายจะใช้ในการขับเคลื่อน สื่อสารเตือนภัยไปในทิศทางเดียวกัน
โดยในช่วงระยะเวลานี้ (ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน) มีรายละเอียดการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ที่ส�ำคัญดังรายละเอียด ต่อไปนี้
3.1 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
		 กรอบการด�ำเนินงานด้านอาหารในปัจจุบันตามที่ ได้มีการตราพระราชบัญญัติ โดยมี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้มี คณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการ
ด�ำเนินการ หรือจัดการด้านอาหารในทุกมิติ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประสาน และ
บูรณาการงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารจัดการด้านอาหารใน ทุกมิตทิ งั้ ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
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โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร
ความมั่นคง ด้านอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดท�ำแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้านอาหารต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่อันจะท�ำให้การบริหารจัดการด้านอาหารในภาพรวมของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพต่อไปนั้น
และได้ร่วมกันก�ำหนดเพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยฉบับสมบูรณ์
จึงกล่าวได้ว่ากรอบแผนยุทธศาสตร์ การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยพัฒนาขึ้น ตามสถานการณ์
ในปัจจุบันของประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานต่าง ๆ
อีกทั้งสอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินงานของนานาอารยะประเทศ แต่ยังคงค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ต่อศักยภาพและบริบทของประเทศไทย ในขณะเดียวกันได้
Chapter

		 ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ด้วย
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อไป เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์
ที่มีทิศทางที่ถูกต้องและสนองตอบตามที่ กฎหมายก�ำหนดทั้ง 4 มิติ ได้แก่

3

		
		
		
		

l
l
l
l

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านความมั่นคงด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัยอาหาร
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านอาหารศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการบริหารจัดการ

		 การด�ำเนินงานเพื่อลดการปริโภคเกลือโซเดียมอยู่ในการด�ำเนินงานของ คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 หลักการในยุทธศาสตร์ที่ 3 : เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา และวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้
ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรเพื่อผลิต และกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการบริโภคอาหาร และมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน คือ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาค
ส่วนในเรื่องอาหารศึกษา
		 เป้าหมาย: เกิดการบูรณาการการท�ำงาน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดให้มีประสิทธิภาพ
		 แนวทางด�ำเนินงาน:
		 1) บูรณาการภาครัฐ และเอกชนในเรือ่ งอาหารศึกษาทัง้ เรือ่ งของนโยบาย การใช้ทรัพยากร
ทัง้ บุคลากร สือ่ และงบประมาณ ตลอดจนการด�ำเนินงานรวมทัง้ เรือ่ งการให้ทนุ และการปฏิบตั กิ ารในการวิจยั
		 2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานในพืน้ ทีม่ บี ทบาทด้านอาหารศึกษา
ในระดับพื้นที่
		 3) ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการเข้ามาสนับสนุนด้านอาหารศึกษา
		 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการวิจัยที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ด้านอาหารได้
		 เป้าหมาย: เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยให้ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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แนวทางด�ำเนินงาน:
		 1) มุ่งเน้นงานวิจัยที่ใช้ศาสตร์ในหลายสาขาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเดียวกัน สร้างความ
ร่วมมือ ในการร่วมวิจัยหลายหน่วยงานและผู้ใช้งานวิจัยมีส่วนร่วมในการงานวิจัย
		 2) สนับสนุนให้มีการศึกษาเรื่องอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกในด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้าสากล
รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
		

3) สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้มีการศึกษา

		

4) เพื่อพัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
Chapter

		 กลยุทธ์ที่ 3 ให้มีการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องอาหารศึกษาและเผยแพร่ความรู้
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

3

		 เป้าหมาย: มีการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้เพื่อน�ำไปใช้พัฒนา
ด้านอาหารในมิติต่าง ๆ
		 แนวทางด�ำเนินงาน:
		 1) ให้มีการประมวลความรู้และการปฏิบัติด้านอาหารศึกษาจากงานวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ เพื่อง่ายต่อการค้นหาและเผยแพร่
		 2) ส่งเสริมให้มีการน�ำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารในห่วงโซ่ ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
เชิงประจักษ์
		 3) ส่งเสริมให้ระบบการศึกษามีการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารศึกษา
และสนับสนุนการด�ำเนินงานในห่วงโซ่อาหาร
		 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้ด้านอาหารศึกษาอย่างเหมาะสม
		 เป้าหมาย: เกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน
		 แนวทางด�ำเนินงาน:
		 1) ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้มีความรู้และทักษะในมิติต่าง ๆ ของอาหารศึกษา สามารถ
ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ปัจจุบัน
		 2) สนับสนุนกลไกการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน เพื่อการเรียนรู้และพัฒนางานด้าน
อาหารศึกษา และการประยุกต์ใช้
		 3) สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน เพื่อน�ำความรู้ด้านอาหารศึกษาไป
สู่การปฏิบัติ
		 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน
		 เป้าหมาย: บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และเป็นผู้เลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะต่างๆ และชุมชน มีภาวะแวดล้อมที่
เกื้อหนุนการบริโภคอาหารที่ดี
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แนวทางด�ำเนินงาน:

Chapter

		 1) ส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในท้องถิ่น ในการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม
ของประชาชน เช่น ผูน้ ำ� ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรดีเด่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น เป็นต้น
		 2) ส่งเสริมให้มกี จิ กรรม โครงการ ในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ หมาะสม
ทั้งในเมืองและในท้องถิ่น เน้นการสร้างบทบาทของโรงเรียนและชุมชน
		 3) เพิ่ ม ช่ อ งทางและประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สารและการศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ บ ริ โ ภค
มีจิตส�ำนึกและพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตและการหาข้อมูลความรู้เพื่อการบริโภค
ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตน
		 4) มีการพัฒนาเครื่องชี้วัดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม
		 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารประเมินภาวะโภชนาการ อันเป็นผลของพฤติกรรมการบริโภค
และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เพื่อแก้ไขภาวะโภชนาการที่ไม่ปกติ

3

3.2 เครือข่ายลดบริโภคเค็ม (Lowsalt Thailand)
		 เครือข่ายลดบริโภคเค็ม (Lowsalt Thailand) โดยมีที่มาจาก กระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นงานตาม ยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย (2550 - 2559)
โดยก�ำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาลดปัญหาโรควิถีชีวิต ที่ส�ำคัญ 5 โรค (เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง มะเร็ง) ใน 4 ด้าน คือลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการตาย
ลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 2 ด้าน คือ (1) เพิ่มการบริโภคที่เหมาะสม และ (2) เพิ่มการ
ออกก�ำลังกายที่เพียงพอ
		 โดยคาดหวังผลลัพธ์ของการพัฒนาว่าจะท�ำให้ประชาชนมีศกั ยภาพในการจัดการปัจจัยเสีย่ ง
และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิตด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ
สมดุล ยั่งยืนและเป็นสุข บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหลักการและเหตุผลความส�ำคัญของ
ปัญหาข้างต้น จะเห็นว่าการบริโภคเกลือหรือโซเดียมที่สูงเกินความจ�ำเป็น เกิดจากแบบแผนและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม ท�ำให้เกิดภาระโรครวมถึงค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วกับโรคเรือ้ รัง โดยเฉพาะ
หัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและโรคไตวายเรือ้ รังทีส่ งู ขึน้ ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย กระบวนการพัฒนาคนและระบบงานเพื่อควบคุมและป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ แสวงหาความร่วมมือ แนวทางมาตรการเชิงสร้างสรรค์ ที่จะน�ำมาใช้
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามมาตรการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมที่สอดคล้องกับความ
หลากหลายตามบริบท (การบริหารจัดการ)ของกลุ่มคนพื้นที่ หรือการบริหารจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละภาคส่วน ดังนั้นทีมผู้ศึกษาวิจัย จึงได้พัฒนาโครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ
(โซเดียม)ในประเทศไทย (เครือข่ายลดเค็ม โครงการการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม)
ในประเทศไทย, 2555) ขึ้น
		 โดยในการด�ำเนินงานของเครือข่ายลดบริโภคเค็มนั้น เน้นการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในหลายภาคส่วน โดยความช่วยเหลือและสนับสนุนของแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ และร่วมกัน
พัฒนางานวิจัยที่จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเกลือ อย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงาน จาก ส�ำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มียุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
คือ
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l

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารสาธารณะ

		 l ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ การลดการบริโภค
เกลือ (โซเดียม) ในคนไทย และมีรายละเอียดงานวิจัยต่าง ๆ ในปีที่ 1 ดังนี้ (ตารางที่ 3.6)
			 (1) มีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการการลดการบริโภคเกลือ
(โซเดียม)ในคนไทย จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่
				 โครงการที่ 1 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มคี วามเค็ม
ลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี โดยมีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ คือ
n

พัฒนาผลิตภัณฑ์นำ�้ ปรุง จ�ำนวน 15 สูตร โดยมีทงั้ อาหารประเภทกับข้าว และ
Chapter

				
อาหารจานเดียว

				 n พัฒนาสูตรโดยโปรแกรมและทดลองทางห้องปฏิบัติการ โดยให้โซเดียมใน
อาหารต่อมื้อหลัก ไม่เกิน 600 mg (sodium)/serving size

3

				 โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการ
อ่านฉลาก โดยมีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ คือ
				 n การด� ำ เนิ น งานด้ า นฉลาก GDA ผ่ า นคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ เข้ า สู ่
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเพิ่มการออกฉลาก GDA อีก 3 กลุ่ม คือ ขนมขบเคี้ยวทุกชนิด ปลาเส้น และบะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูป จากขนมขบเคี้ยว 5 ชนิดตามประกาศ 305 ประมาณ 500 items หากผ่านคณะกรรมการนี้
ได้จะเพิม่ เป็นกว่า 2,000 items ทีจ่ ะมีฉลาก GDA การด�ำเนินงานแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ การส�ำรวจการติดฉลาก
โภชนาการ การตรวจสอบข้อความกล่าวอ้างในฉลากโภชนาการว่าถูกต้องหรือไม่และการให้ความรู้แก่
ประชาชน
				

n

ผลการส�ำรวจการกล่าวอ้างฉลากโภชนาการ ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

				 n ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และมี 3 บริษัท ที่กล่าวอ้าง
ผิดได้ท�ำการส่งหนังสือตักเตือนเรียบร้อยแล้ว รอเก็บรอบต่อไป ในเดือน พ.ค. เพื่อดูความถูกต้องและมีการ
อบรม โดยมีจ�ำนวนบริษัททั้งหมด จ�ำนวนกว่า 400 บริษัทเข้ามาอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ อย.
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อความกล่าวอ้างบนฉลากโภชนาการที่ถูกต้อง
				 n การขับเคลื่อนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโซเดียมผ่านฉลากอาหารท�ำไปแล้ว
40 ครั้ง จากที่ตั้งเป้าไว้ทั้งหมด 100 ครั้ง
				 โครงการที่ 3 การประเมินผลมาตรการณ์การรณรงค์ลดการบริโภคเกลือในคนไทย
โดยมีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ คือ
				 n มีการติดต่อพื้นที่ที่จะลงส�ำรวจมาตรการณ์การรณรงค์ลดการบริโภคเกลือ
ในคนไทย คือ จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว
				 n ด�ำเนินการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อท�ำการประเมิน ซึ่งผลที่ได้รับจากการ
ประเมินคือจะได้โมเดลต้นแบบในการรณรงค์
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โครงการที่ 4 การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรสอาหารท้องถิ่น
ภาคต่าง ๆ และอาหารที่นิยมทั่วไป โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ
				 n การทบทวนวรรณกรรมและการทดสอบการปรุงอาหารด้วยต�ำราอาหาร
ต่าง ๆ จ�ำนวน 30 รายการ ต�ำรับของอาหารจะต้องมีการบอกเครื่องปรุงหลักและวิธีท�ำที่ชัดเจน เพื่อเก็บ
ข้อมูลของส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้เป็นฐานข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�ำงาน คือส่วนประกอบ
ของอาหาร 30 รายการ มีความบิดเบือนของค่าโซเดียมอยู่ประมาณ 20% จึงท�ำให้ไม่สามารถรายงาน
ค่าโซเดียมที่ใช้ในอาหารได้จริง
Chapter

				
วิจัยในมนุษย์

n

การเก็บข้อมูลส่วนประกอบของอาหาร อยู่ระหว่างการขอจริยธรรมการ

				 n การติดต่อพื้นที่ ที่จะท�ำการลงข้อมูล การส�ำรวจเส้นทางปลาร้า จ�ำนวน 20
จังหวัด และพบมี 19 จังหวัด ที่ผลิตเป็นวิสาหกิจชุมชน การด�ำเนินงานจะต้องมีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
กรรมวิธีในการผลิต เพื่อที่จะท�ำให้เกิดความหลากหลายในการสุ่มตรวจค่าโซเดียม ซึ่งอาจจะพบว่าค่าของ
โซเดียมมีความแตกต่างกันตามกรรมวิธีการผลิต และเก็บส่วนประกอบของอาหารเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ต่อไป

3

			 (2) การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค”
ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ กระทรวงศึกษาธิการ, ส�ำนักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้ โดยมีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ คือ
				 n กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี 2555 - 2556 วันที่ 31 ธ.ค.55 1 ม.ค.56
				 n กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย วันที่ 20 ม.ค. 56
				 n กิจกรรมครูไทยสุขภาพดี มีแบ่งปัน ภาคเหนือ วันที่ 26 - 27 ม.ค. 56
				 n กิจกรรม ลดเค็มสัญจร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 ม.ค. 56
				 n กิจกรรมครูไทยสุขภาพดี มีแบ่งปัน ภาคอีสาน วันที่ 9 - 10 ก.พ. 56
				 n กิจกรรม ลดเค็มสัญจร ม.ขอนแก่น วันที่ 11 ก.พ. 56
				 n กิจกรรมคนไทยขอมือหน่อย วันที่ 2 - 3 มี.ค. 56
				 n งานแถลงข่าวสัปดาห์วันไตโลก ลดเค็มครึ่งหนึ่ง ณ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 7 มี.ค. 56
				 n กิจกรรม ครูไทยสุขภาพดี มีแบ่งปัน ภาคกลาง วันที่ 9 - 10 มี.ค. 56
				 n กิจกรรมวันไตโลก ณ Central world ราชประสงค์ วันที่ 17 มี.ค. 56
				 n กิจกรรมอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดีแก่กลุ่มข้าราชการบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ กระทรวงสาธารณสุข ปี 56 จ.ล�ำปาง วันที่ 22 มี.ค. 56
				 n กิจกรรม ครูไทยสุขภาพดี มีแบ่งปัน ภาคใต้ วันที่ 23 - 24 มี.ค. 56
				 n กิจกรรมออกบูธ-ตรวจสุขภาพ ณ ThaiPBS วันที่ 30 มี.ค. 56
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			 (3) เพิ่มช่องทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคเค็มการจัดท�ำสื่อ โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ จัดท�ำ
TVC 3 แบบ และจัดท�ำ website เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานวิจัยของเครือข่าย
ลดบริโภคเค็ม เรียบร้อยแล้ว
ตารางที่ 3.6 สรุปผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายลดเค็ม ในการร่วมขับเคลื่อนการลดบริโภคเกลือ
(เครือข่ายลดเค็ม โครงการการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย, 2555)

Chapter

3
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Chapter

3
3.3 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2556)
		 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศไทย คือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ที่ตอบสนองต่อ “นโยบายลด หวาน มัน เค็ม” ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย
		 ดังนั้น การด�ำเนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือในประชากรไทย จึงเป็นหนึ่งในภารกิจ
หน้าที่ ที่ส�ำคัญและติดจ�ำเป็นยิ่งในการด�ำเนินงาน แม้ก่อนหน้านี้ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ การด�ำเนินงานจะยัง
ไม่ได้เน้นที่การลดการบริโภคเกลืออย่างชัดเจน แต่ได้มีการสื่อสารเตือนภัยและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่มีรากมาจากระดับความ
ดันโลหิตที่เพิ่มขึ้น ผ่านทาง “มาตรการ 3อ (อาหาร อารมณ์ ออกก�ำลังกาย) 2ส (งดสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา)”
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
		 แต่เนื่องจากปัญหาของโรคไม่ติดต่อที่มีแน้วโน้มความรุนแรงมากขึ้น และเป้าหมาย
ในการด�ำเนินงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ทีก่ ำ� หนดให้ประเทศสมาชิก
ด�ำเนินการเพื่อลดการบริโภคเกลือลงร้อยละ 30 ภายในปี 2025 ซึ่งในปัจจุบัน ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้เริ่ม
มีด�ำเนินการไปแล้วและยังได้มีการวางแผนการด�ำเนินงานในระยะยาว เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการลด
การบริโภคเกลือไว้อีกด้วย
		 โดยในปี 2556 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร
ได้เริ่มด�ำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการ
บริโภคเกลือ วัตถุประสงค์หลัก เพือ่ สร้างรูปแบบการด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อในวิถชี วี ติ ด้วย
การลดการบริโภคเกลือ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และ สร้างเครือข่ายและ
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พัฒนาความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ในการขับเคลือ่ นการลดการบริโภคเกลือ ซึง่ ขอกล่าว
ถึงรายละเอียดในการด�ำเนินงานต่อไป ใน Chapter 4
3.4 การด�ำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือ ที่เกี่ยวข้องกับ
Setting ชุมชน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักที่ด�ำเนินการ ดังนี้
3.4.1 ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
			
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย ด�ำเนินงาน โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลด หวาน มัน
เค็ม ลดอ้วน ลดโรค มีกระบวนการพัฒนางานดังนี้ (ส�ำนักโภชนาการ, ไม่ระบุ)
Chapter

ตารางที่ 3.7 แสดงสรุปกระบวนการท�ำงานและรายละเอียดการด�ำเนินงานกับนโยบายที่เกี่ยวกับ
อาหาร ของ ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย

3
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Chapter

3

เกลือนั้น

			

ความเข้มแข็ง: การด�ำเนินที่ของกรมอนามัยด�ำเนินงาน เพื่อการลดการบริโภค

			
n เน้นทีก
่ ารให้ความรูเ้ รือ่ งอาหาร สามารถจัดการตนเองเรือ่ งอาหารได้อย่างเหมาะ
สม ผ่านองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น แกนน�ำต่าง ๆ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (รพสต/รพศ/
รพท)
			
n มีการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันในแต่ละกิจกรรมอืน
่ เช่น การด�ำเนินงาน
เมนูชูสุขภาพ ผ่านองค์กรไร้พุง ในการขับเคลื่อนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค
			
n มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อ การลดหวาน มัน เค็ม ลด
อ้วน ลดโรค
			
n มีการพัฒนาสื่อ รวมทั้งรูปแบบของสื่อ ในการด�ำเนินงานลดหวาน มัน เค็ม ลด
อ้วน ลดโรค
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n ในการด�ำเนินงาน มีการก�ำหนด รูปแบบ ในการส�ำรวจและประเมินติดตาม
แต่เน้นที่การออกก�ำลังกาย และโภชนาการภาพรวม
แผนภาพที่ 3.3 แสดงความเชื่อมโยงในการด�ำเนินนโยบายลด หวาน มัน เค็ม ของส�ำนักโภชนาการ
กรมอนามัย

Chapter

3
			

วิธีที่ใช้ในการด�ำเนินงาน (สายสม, 2556)

			
n จัดอบรม/ชีแ
้ จงผูป้ ระกอบการร้านอาหาร/ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อาหาร/ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
(ภาครัฐและเอกชน) ให้ผลิตอาหารลดหวาน มัน เค็ม และให้ตระหนักถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเกิดจากการ
บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม
			
n การรณรงค์ สร้างกระแส “ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค” ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น โทรทัศน์ นสพ. วิทยุบทความ นิตยสาร การจัดนิทรรศการในงานมหกรรมต่าง ๆ
			
n เผยแพร่เอกสาร/แผ่นพับ/โปสเตอร์ โมเดล ชุดนิทรรศการ (สนับสนุนการด�ำเนิน
งานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
			
n หมูบ
่ า้ น ลดหวาน มัน เค็ม บูรณาการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการ (กองสุขศึกษา)
ในการประเมินพฤติกรรมการบริโภคใน 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ เครือข่ายละ 1 หมู่บ้าน
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3.4.2 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Chapter

			
ด�ำเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเริ่มจากโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธาน
และเจตนารมณ์ในการส่งเสริมใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได โดยการปฏิบัติ
ตนใหถูกตองดวย “การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอสัปดาห์ละอย่างนอย 3 - 5 วัน วันละอย่างนอย 30 นาที”
ร่วมกับ “การกินผัก ผลไมสดวันละอย่างนอยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง และ
ลดอาหารไขมัน” ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งไดถึงรอยละ 20 - 30 ส่วนโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือดก็ลดลงได รวมทั้งยังสรางความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวอีกดวย โดยในการ
ด�ำเนินงานได้ผลักดันการด�ำเนินงานหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นฯ ไปเป็นส่วนหนึง่ ของ บทบาทของนักจัดการสุขภาพ
ต�ำบลในการพัฒนาหมู่บา้ น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ด้วย

3

			
วัตถุประสงค์: ในการด�ำเนินการพัฒนาหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดให้ประสบความส�ำเร็จบรรลุ คือ ประชาชนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพจนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องได้นั้น นักจัดการสุขภาพต�ำบลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
หรือเป็นนักสุขศึกษาในหมูบ่ า้ น และเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน จึงมีบทบาทส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
			
1) เป็นแกนเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาหมู่บา้ นที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เกษตรต�ำบล พัฒนาชุมชนเทศบาล หรือ อบต.
แกนน�ำชุมชน และชมรมสร้างสุขภาพหรือกลุ่ม/ชมรมฯ อื่นในหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้มีส่วนร่วมและ
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยในหมู่บา้ น
			
ด�ำเนินการ

2) เป็ น ผู ้ น� ำ ในกระบวนพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมลดโรคฯ โดย

				 l ด�ำเนินการทุกหมู่บ้านและคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ การด�ำเนินโครงการฯ
ร่วมกับร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยคัดเลือกหมู่บา้ นที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการด�ำเนินงาน
				 l ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งทางด้าน
สุขภาพ/พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย การกินผักผลไม้ทปี่ ลอดสารพิษ และการกินอาหารไขมันของประชาชน
ตลอดจนปัจจัยเอื้อในหมู่บ้าน เช่น สถานที่หรือลานออกก�ำลังกาย แหล่งน�้ำ และแหล่งปลูกผัก/สถานที่
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหมู่บ้าน
				 l จัดท�ำแผน/โครงการพัฒนาของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
โดยการจัดเวทีชาวบ้านหรือเวทีประชาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนน�ำในหมู่บ้าน รวมทั้ง
ก�ำหนดมาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วมของหมู่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
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l

จัดให้มีปัจจัยเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหมู่บา้ น คือ
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บริเวณข้างวัด หลังโรงเรียน

n

จัดให้มีสถานที่ส�ำหรับให้ประชาชนออกก�ำลังกาย อย่างน้อย 1 แห่ง

n

จัดให้มีแหล่งปลูกผักปลดสารพิษ ของหมู่บ้านอย่างน้อย 1 จุด เช่น

					 n จัดให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของหมู่บ้าน
เช่น ศาลาหมู่บ้าน หรือจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้าน
				 l จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความตระหนัก มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น
Chapter

			
3) การเคาะประตูบ้านทุกครัวเรือนเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกทุกครัวเรือน
และเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน โดย อสม. ทุกคนในหมู่บ้านรับผิดชอบเพื่อน�ำข้อมูล
ที่ได้มาใช้การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3

			
4) จัดกิจกรรมเรียนรู้ในหมู่บ้ านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
และการกินผัก ผลไม้สด และลดอาหารไขมันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกวด/สาธิตเมนูอาหารสุขภาพ
การแข่งขันการออกก�ำลังกายของครอบครัว กรเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อท้องถิ่น การจัดรณรงค์ด้านสุขภาพ
ในหมู่บ้าน การจัดตลาดนัดสุขภาพ
			
ในหมู่บ้าน

5) จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายทุกวันร่วมกับชมรมสร้างสุขภาพ/กลุ่มต่าง ๆ

			

6) กระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนและหมู่บ้านมีการปลูกผักปลอดสารพิษ

ไว้กิน

				 l เป็นทีมประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ตามเกณฑ์ เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ
				 l เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพโดยมีพฤติกรรมในการออกก�ำลังกายอย่าง
สม�่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 - 5 วัน วันละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกินผัก ผลไม้สด วันละอย่าง
น้อยครึง่ กิโลกรัมขึน้ ไป หรือกินผักครึง่ หนึง่ อย่างอืน่ ครึง่ หนึง่ และลดอาหารไขมัน โดยเป็น “บุคคลต้นแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ” ของหมู่บ้าน
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แผนภาพที่ 3.4 แสดงเส้นทาง 7 ขั้นสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

Chapter

3
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ความเข้มแข็ง: การด�ำเนินที่ของกรมอนามัยด�ำเนินงาน เพื่อการลดการบริโภค

		

Chapter

			
ความเข้มแข็ง:
			
l ในการด� ำ เนิ น งานมี ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งานที่ ชั ด เจน และส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชน
สามารถพึง่ พาตัวเองได้มากขึน้ ประชาชนในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชนให้หา่ งไกลโรคไม่ตดิ ต่อ
			
l มีการบรูณาการท�ำงานร่วมกับกรมอนามัย ท�ำให้การท�ำงานมีความเข้มแข็ง
			
l สร้างความยั่งยืน โดยการน�ำเข้าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนักจัดการ
สุขภาพ
			
วิธีที่ใช้ในการด�ำเนินงาน:
			
การด�ำเนินงานเรื่องการบริโภคเน้นเพียง 2 อย่าง คือ การรับประทานผัก ผลไม้
ซึ่งให้รับประทานในสัดส่วนครึ่งหนึ่ง และกระตุ้นให้ปลูกผักกินเองด้วย อีกส่วน คือ ลดการกินอาหารไขมันสูง
ซึ่งหากต้องการลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไม่เพียงพอ (เค็มและหวาน)

3

3.4.3 ส�ำนักอาหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

			
มีการปรับปรุงฉลากโภชนาการ เพือ่ ตอบสนองต่อการด�ำเนินนโยบาย ลด หวาน มัน
เค็ม สาเหตุที่ท�ำให้ อย. ต้องมีการปรับรูปแบบฉลากโภชนาการ เนื่องจาก
			
1. ฉลากโภชนาการอ่านและเข้าใจยาก ผู้บริโภคไม่น�ำไปใช้ประโยชน์
			
2. สัญลักษณ์ทางโภชนาการมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย (แบบทีผ่ ลิตก�ำหนด เพือ่ แสดง
ข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์) ท�ำให้ผู้บริโภคสับสน
			
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายปรับปรุงฉลากโภชนาการ
อย่างง่ายและเพื่อตอบสนองต่อนโยบายลดหวาน มัน เค็ม
			
วิธีที่ใช้ในการด�ำเนินงาน: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) โดย Guideline Daily Amounts หรือ GDA
คือ การแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการเพิ่มเติมจากการแสดงฉลากโภชนาการ โดยแสดงในรูปแบบเป็น
ค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียม เพื่อให้ข้อมูลสารอาหารที่มีผลต่อภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน
เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายกว่าการแสดงฉลากโภชนาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
			
l ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
			
l อาหารทีต
่ อ้ งแสดงฉลาก GDA นี้ ได้แก่อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 305 (พ.ศ. 2550) คือ
				 n มันฝรั่งทอด หรืออบกรอบ (potato chip)
				 n ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
(extruded snack)
				 n ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และ เวเฟอร์สอดไส้
			
l ให้ผผ
ู้ ลิตหรือผูน้ ำ� เข้าอาหารดังกล่าว อยูก่ อ่ นวันทีป่ ระกาศฉบับนีใ้ ช้บงั คับปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไปได้
ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555
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วัตถุประสงค์รปู แบบตาม GDA (Guideline Daily Amounts) มีเพือ่ เตือนผูบ้ ริโภค
ที่ควรจ�ำกัดปริมาณพลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียม จากอาหารว่าง เป็นการให้ข้อมูลด้านโภชนาการ
แก่ผู้บริโภค และสนับสนุนมาตรการป้องกันปัญหาด้านโภชนาการต่อไป ส�ำหรับ ฉลาก GDA ที่ใช้ใน
ประเทศไทย จะมีข้อแตกต่างจากฉลากที่ใช้ในบางประเทศ คือ ไม่ต้องแสดงปริมาณไขมันอิ่มตัว ตาม GDA
(Guideline Daily Amounts) ให้เป็นดังนี้

Chapter

			
l รูปทรงกระบอกหัวท้ายมนแนวตั้งเรียงติดกันจ�ำนวน 4 แท่ง เพื่อแสดงค่า
พลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ตามล�ำดับ
			
l สีขอบของทรงกระบอกให้แสดงสีใดสีหนึง
่ ดังต่อไปนี้ คือ สีดำ� หรือสีนำ�้ เงินเข้ม
หรือสีขาว แล้วแต่กรณีและต้องตัดกับสีพื้นของฉลาก
			
l สีพื้นภายในรูปทรงกระบอกต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
			
l เส้นขีดภายในรูปทรงกระบอกทุกเส้นให้เป็นเส้นสีด�ำ หรือสีน�้ำเงินเข้ม และ
ต้องเป็นสีเดียวกับสีตัวอักษรที่แสดงภายในรูปทรงกระบอก

3

แผนภาพที่ 3.5 แสดงรูปแบบฉลาก โดยบังคับให้อาหารตามที่ก�ำหนด แสดงฉลาก GDA

			
จากการปรับรูปแบบฉลาก โดยบังคับให้อาหารตามที่ก�ำหนด แสดงฉลาก GDA
มีการด�ำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
			
(1) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการแบบ GDA “กินฉลาด ต้องอ่าน
ฉลาก หวาน มัน เค็ม” โดยได้รับความร่วมมือจาก เทสโก้โลตัส ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการให้ความรู้
กับผู้บริโภค และนอกจากนี้ อย ได้มีการรณรงค์ ส่งเสริม การอ่านฉลากโภชนาการ GDA แก่ประชาชน
ทั่วประเทศมากกว่า 1,000 ครั้ง ตลอดทั้งปี 2554 - 2555 เป็นต้นมา
			
(2) งานวิจยั ส�ำรวจการแสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียมบนฉลากอาหาร
ในผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 จ�ำนวน 3281 ชนิด พบว่า
ส่วนใหญ่มีการแสดงฉลากโภชนาการ จ�ำนวน 2246 ชนิด ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมสูง
เกิดกว่า ร้อยละ 50 ของค่า Thai RDI คือ 1200 มิลลิกรัม จ�ำนวนถึง 35 ชนิด และมีผลิตภัณฑ์ที่ปรับสูตรลด
โซเดียมลงเพียง 15 ชนิด ในกลุ่มเครื่องปรุงและอาหารกระป๋อง ดังนั้น จากผลดังกล่าว การด�ำเนินงานต่อไป
ควรจะ
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(3) โครงการขับเคลือ่ นเพือ่ การลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการอ่านฉลาก
โดยเพื่อให้มีการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปรับลดความเค็มลง ที่ดีต่อสุขภาพจ�ำหน่ายในท้องตลาด มีการ
กล่าวอ้างหรือแสดงข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง อีกทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคที่สนใจสุขภาพในการเลือกผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่เหมาะสมต่อภาวะสุขภาพของตนเองได้ โดยมีการด�ำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
				 n ส�ำรวจสถานการณ์การกล่าวอ้างและปริมาณโซเดียมของอาหารส�ำเร็จรูป
พร้อมบริโภค
				 n ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการเกีย่ ว
กับโซเดียมบนฉลากอาหาร
				 n เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนสู่การลดปริมาณการบริโภคโซเดียมผ่าน
ฉลากอาหาร
				 ซึ่งผลของการด�ำเนินงาน จะท�ำให้ได้ ผลรายงานการส�ำรวจฯ และหลังตรวจ
สอบความถูกต้องเสร็จสิน้ พบว่า มีผผู้ ลิตทีแ่ สดงฉลากไปถูก 3 บริษทั และได้สง่ หนังสือแจ้งและด�ำเนินการจัด
อบรมให้กับผู้ประกอบการ
		 3.3.5 การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการด�ำเนินงานเพือ่ การลดการบริโภคเกลือ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ Setting โรงเรียน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักที่ด�ำเนินการ ดังนี้

3

			
การด�ำเนินงานของโรงเรียนสุขภาพในระดับเพชร ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความ
ร่วมมือกับโรงเรียนและหลายภาคส่วนด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาของโรงเรียน, มุ่งผลลัพธ์ทาง
สุขภาพมากขึ้น คํานึงถึงนโยบายที่สอดคล้องกับฝ่ายการศึกษา และบูรณาการงานด้านสุขภาพระหว่าง
กรม/กอง ประกอบด้วย: มาตรฐานทั้งหมด 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด
			

มาตรการที่ 1 การดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

				

l

				

มาตรการที่ 2 การด�ำเนินสุขภาพของนักเรียนแกนน�ำ

ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

				
l มีการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทําได้/ชมรมสุขภาพอื่น ๆ ชุมนุมหรือแกนน�ำนักเรียน
ที่รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมสุขภาพอย่างสม�่ำเสมอ
				
l มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนทีป
่ ระสบผลส�ำเร็จชัดเจนในการลดปัญหาสุขภาพ
หรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ/หรือชุมชน
			

มาตรการที่ 3 ผลส�ำเร็จของการดําเนินงาน ดังนี้

			

3.1 ภาวะสุขภาพของนักเรียน (Health Status)

				
				
และเตี้ย)
				

l
l

l

นักเรียนมีนำ�้ หนักตามเกณฑ์สว่ นสูง (W/H) เกินเกณฑ์ (เริม่ อ้วนและอ้วน)
นักเรียนมีส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุ (H/A) ต�่ำกว่าเกณฑ์ (ค่อนข้างเตี้ย
นักเรียนไม่มีฟันผุ และ ฟันแท้ไม่ถูกถอน
79

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

				
				
			

l

นักเรียนมีสมรรถภาพกาย ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน
นักเรียนมีสุขภาพจิตดี (คะแนนรวมพฤติกรรม 4 ด้าน อยู่ในกลุ่มปกติ)

3.2 โครงการ แก้ไขปัญหาในโรงเรียน

				
เรียน ได้เป็นผลส�ำเร็จ
			

l

l

มีโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีความชุกสูงหรือเป็นอันตรายในเด็กวัย

3.3 งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาการ

				

3.3.1 น�้ำดื่มสะอาด และเพียงพอ

Chapter

					
l น�้ำดื่มเพียงพอ
					
l น�ำ
้ ดืม่ บริการแก่นกั เรียนผ่านเกณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้ำดื่มบริโภคกรมอนามัย

3

				

3.3.2 สุขาน่าใช้

					
				

ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ทุกข้อ (16 ข้อ )

3.3.3 โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

					
					
					
เรียนตามปริมาณที่แนะน�ำ
					
				

l

l
l
l

l

ไม่จัดและจ�ำหน่ายอาหารว่างหรือขนมที่มีไขมันสูงและรสเค็ม
ไม่จัดและจ�ำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด
มีการส่งเสริมให้นกั เรียนทุกคนได้บริโภคผักมือ้ กลางวัน ทุกวันเปิด
โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

3.3.4 การป้องกันอุบัติภัย

					
l การบาดเจ็บในโรงเรียนจนท�ำให้นักเรียนต้องพักรักษาตัวในโรง
พยาบาลในรอบปีที่ผา่ นมา (นับจากวันประเมิน)
					
l โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
				

3.3.5 การป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ

					
ต่อสุขภาพ
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l

l
l

มีการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมลพิษภายนอกที่มีผลกระทบ
โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
การสูบบุหรี่ในโรงเรียน

Chapter

4

การด�ำเนินงานในการร่วมขับเคลื่อน
การลดบริโภคเกลือในประเทศไทย
ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
Chapter

จากที่ ก ล่ า วไปแล้ ว ของรายละเอี ย ดในแต่ ล ะขั้ น ตอนและระยะการในด� ำ เนิ น งานเพื่ อ การลด
การบริโภคเกลือของประเทศไทย (ฉายศรี 2556) ไปก่อนหน้านี้ พบว่า ในปี 2545 การด�ำเนินงานเพื่อการ
เฝ้าระวัง, ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค (จากเดิม
คือ กรมการแพทย์) และมีการก่อตั้งส�ำนักโรคไม่ติดต่อขึ้น และด้วยนโยบายจากองค์การอนามัยโลก ส่งผลให้
รูปแบบการด�ำเนินงานของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เปลี่ยนจากการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสู่ปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรค

4

ดังนั้นการด�ำเนินงานเพื่อการลดบริโภคเกลือในประเทศ โดยมีส�ำนักโรคไม่ติดต่อเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักนั้น เริ่มในช่วง ระยะที่ 2 ของการด�ำเนินงาน โดยในช่วงดังกล่าว การด�ำเนินงานเพื่อลดการบริโภค
เกลือนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และมีการสื่อสารเตือนภัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมี Key message ที่ส�ำคัญ คือ “ลดเกลือ เพิ่มผัก” และมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงอันตรายจากการได้รับเกลือมากกว่า 6 กรัม
ต่อวันของเกลือ หรือ โซเดียม 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน
และเมื่อปี 2555 - 2556 กรมควบคุมโรค ได้ก�ำหนดให้โรคหลอดเลือดสมอง เป็นจุดเน้นในการ
ด�ำเนินงาน และส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบหลักในการด�ำเนินงาน
จึงจัดให้มีการด�ำเนินงานเพื่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยในปี 2555 ได้มีการพัฒนา
เครื่องมือส�ำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Self assessment) ซึ่งพัฒนา
มาจากแบบประเมินตนเองมาจาก องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization, WSO)
ส่วนในปี 2556 ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ได้จดั ท�ำ โครงการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันการเกิด
โรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบแนวทางการด� ำ เนิ น งานในการลดการบริ โ ภคเกลื อ (Salt-reduction
Preventive Program) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับประสบการณ์การด�ำเนินงาน สามารถน�ำมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในการด�ำเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือของประเทศ
ต่อไปในอนาคต และ
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(2) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (Network collaboration) ร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Streakholder) หน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

Chapter

เนื่องจากในปัจจุบันมีความพยายามจากหน่วยงานทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ก�ำหนดแนวทางการรณรงค์การลดการบริโภคเกลือในหลายรูปแบบ (Campaign) มาตราการในการควบคุม
ปริมาณเกลือในอาหาร (Defensive measure) รวมถึงความพยายามในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
(Network collaboration) ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวยังคงด�ำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยัง
ไม่ส่งผลต่อการลดการบริโภคเกลือเท่าที่ควร เนื่องจากข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานหลายประการ อาทิ
การด�ำเนินงานไม่คลอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Streakholder) จากทุกภาคส่วน เป้าประสงค์ในการ
ด�ำเนินงานที่แตกต่างกัน งบประมาณ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
ในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ (Salt-reduction Preventive Program) ให้เหมาะสมนั้น มีความ
จ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องความส�ำคัญกับข้อมูล/องค์ความรู้/
สถานการณ์ของประเทศ ทบทวนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับการลดการบริโภคเกลือที่ผ่านมา ค้นหาปัจจัย
ส่งเสริม (Key Success Factor) สิ่งที่ควรน�ำมาพัฒนาต่อเนื่อง (CQI) และสิ่งที่ยังขาดในการด�ำเนินของ
ประเทศจากทุกภาคส่วน ซึ่งไม่เจาะจงเฉพาะเครือข่ายด้านสุขภาพเท่านั้น จะท�ำให้รูปแบบการป้องกัน
การเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือนั้น มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ในการด�ำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลให้กับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความตระหนัก สร้างประสบการณ์และ
สามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการลดบริโภคเกลือกับผลกระทบต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
และโรคไม่ติดต่ออื่นๆที่มีโรคความดันโลหิตสูงเป็นเหตุน�ำ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต
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ซึ่งในการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว ในเบื้องต้นได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของโครงการ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษา ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงาน รวมถึงให้ข้อคิดเห็น ประกอบ
ด้วย
1. รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตเวสศิริ
2. รศ. ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
3. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์
4. แพทย์หญิงฉายศรี สุพรศิลปะชัย
5. แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้จัดการแผนงานเครือข่ายควบตุมโรคไม่ติดต่อ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

และได้มีการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและค้นหาแนวทางการด� ำเนินการ
ที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ โดยการระดมความ
คิด ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ คณะทีป่ รึกษา คณะท�ำงานและเครือข่ายการร่วมด�ำเนินการ โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
คือ บุคลากรจากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และบุคลากรจากหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานลดการบริโภคเกลือ เข้าร่วม เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การดังกล่าว ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ในกระบวนการ ด�ำเนินงาน
ป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อในวิถชี วี ติ ด้วยการลดการบริโภคเกลือร่วมกัน นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญ
อีกด้วย
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และมีเอกสารบทสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ธิดารัตน์ อภิญญา ดังนี้
1) แนวทางการด�ำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต
โดย การด�ำเนินงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริโภคเกลือ มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
หากพิจารณาความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และด้วยรากของเกิดโรคนั้น มาจาก
การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ความเครียด การมีภาวะอ้วน/น�้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรากของสาเหตุทั้งหลายนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผลจาก
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานของเหตุในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังที่แสดงใน
แผนภาพที่ 4.3
แผนภาพที่ 4.3 แสดงสาเหตุและปัจจัยที่เอื้อและส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

Chapter

4
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพให้เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องผลักดัน ส่งเสริม
ให้เกิดขึ้นในกลุ่มประชากร เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ส่งผลต่อการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้ (ร้อยละ 80 ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถป้องกันได้)
การบริ โ ภคอาหารไม่ เ หมาะสม (Unhealth diet) เป็ น หนึ่ ง ของรากสาเหตุ ที่ ส� ำ คั ญ ของการ
เกิดโรค และโซเดียมจัดเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่รา่ งกายในปริมาณที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันการบริโภคโซเดียม
ของประชากรทัว่ โลกนัน้ มากกว่าปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการจ�ำนวนมาก โดยประชากรประเทศไทยได้รบั โซเดียม
มากกว่าค่าที่แนะน�ำกว่า 2 เท่า ซึ่งการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงนั้น ส่งผลต่อการเพิ่มระดับความดันโลหิต
อย่างมีนยั ส�ำคัญ อีกทัง้ องค์การอนามัยโลก ได้กำ� หนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานไว้ คือ ลดปริมาณโซเดียมให้
ได้ ร้อยละ 30 ในปี 2025 (WHO, 2013)
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้การด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายระดับโลก
โดยได้ด�ำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการ
บริโภคเกลือ โดยในปี 2556 นี้ ได้จดั ให้มกี ารทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์ มาตรการ และรูปแบบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการได้รับโซเดียม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจในการออกแบบกิจกรรม/โครงการ วางแผน
การด�ำเนินงาน ตลอดจนเพื่อสนับสนุน ผลักดันการออกนโยบายให้กับผู้ก�ำหนดนโยบาย และยังได้ถอด
บทเรียนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ “ลดการบริโภคเกลือ” หรือ อาจจะระบุให้เด่นชัดว่า “ลดการ
บริโภคโซเดียม” ที่ผ่านมาของพื้นที่ปฏิบัติการจากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง ครอบคลุม
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76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยข้อมูลที่ได้จากทั้ง 2 ส่วนนี้ จะน�ำไปใช้เป็นข้อมูลน�ำเข้าในการด�ำเนินงานในแผน
การด�ำเนินงานระยะ 5 ปี ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อต่อไป และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์สามารถน�ำ รายงานรูปแบบ
การด�ำเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อในวิถชี วี ติ ด้วยการลดการบริโภคเกลือแบบมีสว่ นร่วมไปประยุกต์
ใช้ในการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการลดเสี่ยงลดโรค
2) ในส่วนของการอภิปราย “แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายในลดการบริโภคเกลือ ร่วมกันใน
ระดับภาคีเครือข่าย” เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานและบทบาทของแต่ละหน่วยงาน
ในภาคีเครือข่ายที่ส�ำคัญของประเทศในการด�ำเนินนโยบายเพื่อการการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเกลือ
รวมถึงแนวทางการด�ำเนินงานในปัจจุบันเพื่อการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเกลือทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวและผลการด�ำเนินงาน ผลส�ำเร็จ อุปสรรค โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมการอภิปราย ดังนี้ แพทย์หญิง
ฉายศรี สุพรศิลปชัย, แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒ และ รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตเวสศิริ รายละเอียดดังนี้
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กรมควบคุมโรค การด�ำเนินงานเพือ่ ลดการบริโภคโซเดียม มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
และจริง เนื่องจากการลดการโซเดียมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ทางระบาดวิทยาว่า สามารถลดโอกาสในการเกิด
และความชุกของโรคเรื้อรัง ได้อย่างชัดเจน แต่ในการด�ำเนินงานต้องค�ำนึงถึงระดับของความปลอดภัย
เหมาะสม และ อัตราส่วนที่เหมาะสม ระหว่างโซเดียมและโพแทสเซียม
กรมอนามัย แสดงให้เห็นผลการส�ำรวจการบริโภคเกลือของประชาชนคนไทย ในปี 2550
และแหล่งของเกลือทีป่ ระชาชนได้รบั จากชุมชน และ ให้ความเห็นว่าผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่าปัญหาเกลือ
ในชุมชน เป็นสิ่งที่ควรด�ำเนินงานแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการสร้างความตระหนักรู้ในกับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
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เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ทิศทางการด�ำเนินงานของเครือข่ายฯ ในช่วงเริม่ ต้น (ปีแรก) เน้นให้เกิด
ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรแพทย์ และสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้เกิด
งานวิจัย เพื่อเป็นองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการสื่อสารเตือนภัย รณรงค์ให้ความรู้ ทั้งผ่านสื่อแบบ Air war
และการสื่อสารเชิงรุก เช่น การรณรงค์สื่อสารเตือนภัย ในโรงเรียน กลุ่มข้าราชการเกษียณ เป็นต้น
3) ส่วนของการอภิปราย “ทิศทางรูปแบบ แนวทางและความสามารถในการจัดการปัญหาการ
บริโภคเกลือของประเทศไทย” เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางและความสามารถในการจัดการปัญหา
การบริโภคเกลือที่ผ่านมาและสิ่งที่ควรพัฒนาและท�ำต่อไปในอนาคต รวมถึงขอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่จะท�ำให้การการขับเคลื่อนการลดการบริโภคประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายในระดับโลก โดยมีผู้ร่วมการอภิปราย ดังนี้ แพทย์หญิงฉายศรี สุพรศิลปชัย แพทย์หญิงแสงโสม
สีนะวัฒ รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตเวสศิริ และ แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ ผู้ด�ำเนินงานอภิปราย รายละเอียด
ดังนี้
กรมควบคุมโรค เมื่อเปรียบเทียบจากผลการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครัง้ ที่ 3 และ 4 พบว่า ความชุกของปัจจัยเสีย่ งต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง ในบางปัจจัย
ที่ส�ำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ การบริโภคผักและผลไม้ต�่ำกว่าเกณฑ์ ภาวะอ้วนและน�้ำหนักเกิน และ
ระดับไขมันในเลือดสูง ตามในตารางที่ 4.7 ดังนัน้ จะเห็นว่า การด�ำเนินงานบางอย่าง ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคผักและผลไม้ต�่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งของโปแทสเซียม ซึ่งมีความสัมพันธ์
ต่อการลดปริมาณโซเดียม และจากประสบการณ์ของการด�ำเนินงานเพื่อลดการบริโภคโซเดียมนั้น พบว่า
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(1) การลดการรับเกลือและโซเดียมนั้น ต้องพิจารณาจัดการแหล่งของการได้รับเป็นหลัก
เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีแหล่งของเกลือและโซเดียมแตกต่างกัน
(2) การด�ำเนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือนั้น ต้องออกแบบและมีการวางแผนการด�ำเนินงาน
ในระยะยาว มีความต่อเนื่อง และต้องมีระบบติดตามประเมินผลที่ดี
(3) การให้ความรู้ กับผู้บริโภคเป็นที่จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(4) ควรใช้มาตรการทางกฎหมาย ในการก�ำหนดปริมาณโซเดียมทีอ่ นุญาตให้มไี ด้ ในอาหารปกติ
(5) การขับเคลื่อนมาตรการ ความร่วมมือในระดับนานาชาติ จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนในระดับ
ประเทศด้วย
ตารางที่ 4.7 แสดงความชุกปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองจาก
การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 และ 4(ระหว่างปี 2003 - 2008) ในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2556)
Chapter

4

การด�ำเนินงานนั้น ควรเป็นการด�ำเนินร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย และแต่ละส่วนควรสนับสนุน
ประเด็นความรู้และข้อมูลในการกระบวนการความร่วมมือ เพื่อลดการบริโภคเกลือ และเสนอว่าแต่ละ
หน่วยงานในเครือข่าย ควรสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2556) ดังแสดงในแผนภาพ
ที่ 4.4
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แผนภาพที่ 4.4 แสดงปัจจัยที่ส�ำคัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการเพื่อลดการ
บริโภคโซเดียม (Sodium Reduction) (ฉายศรี, 2556)

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

Chapter

กรมอนามัย ทางกรมอนามัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาวะโภชนาการที่เหมาะสม คือ
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย ซึ่งเห็นด้วยกับทางกรมควบคุมโรค ในรูปแบบการด�ำเนินงานดังกล่าว

4

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม การด�ำเนินงานของเครือข่ายในระยะต่อจากนี้ ก็ยงั คงยึดตามยุทธศาสตร์
ของเครือข่าย (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสือ่ สารสาธารณะและยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั เพือ่ พัฒนา
วิชาการการลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในคนไทย) และมีแผนในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มความตระหนักในการ
ลดปริมาณโซเดียม ดังนี้
“ลดบริโภคเค็ม”
2555 - 2556 เค็ม

“ลดบริโภคเค็ม (โซเดียม)”
2556 - 2557 ลดโซเดียม + อ่านฉลาก

“ลดบริโภคโซเดียม”
2558 - 2560 ลดโซเดียม

ทิศทางการการด�ำเนินงานของเครือข่ายลดบริโภคเค็มในระยะต่อไปนั้น ต้องตระหนักถึงความ
ส�ำคัญต่าง ๆ ดังนี้
ต้องมีการสื่อสารสู่สาธารณะเพื่อให้เกิดความรับรู้ถึงอันตรายจากการบริโภคเค็ม และการ
สื่อสารในระดับนโยบาย ซึ่งยังมีน้อย (ควรผสานความร่วมมือกับ IHPP) ซึ่งต้องคู่ขนานกันไปเพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดเค็ม ซึ่งจะน�ำไปสู่จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร คือ เพื่อให้เกิดความรู้ความตระหนัก
และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
l การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างได้ผลนั้น ต้องท�ำคู่ขนานไปกับการสร้างแรงจูงใจ
ในการบริโภคหรือสร้าง demand ในภาคประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพให้มากขึ้น
l นอกจากการสื่อสารงานวิชาการ/งานวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนแล้ว ควรเพิ่ม
การสื่อสารขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลทางวิชาการจากการส�ำรวจฉลากโภชนาการ
l
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ต้องมีการขับเคลื่อนด้านมาตรการเพื่อควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารที่เหมาะสม โดยมี
ข้อมูลวิชาการสนับสนุนเพื่อให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ประกาศมาตรการควบคุม
l ก�ำหนดฉลากหรือตราสัญลักษณ์เพือ
่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขที่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ก�ำหนด ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนก็ต้องมีแนวทางการ
ด�ำเนินการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
l การผลักดันนโยบายควรให้ IHPP ช่วยเหลือ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนท�ำได้ 3 ระดับ (ภาค
ประชาชน เชิงนโยบายโดยผ่านผู้มีอ�ำนาจ และด้านวิชาการ) โดยข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนต้องมีความ
ชัดเจนเช่นเดียวกับปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมในอาหารแต่ละประเภทที่ต้องมีความชัดเจน
l ควรมีการจัดล�ำดับผลิตภัณฑ์ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อน�ำร่องแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ
l เวทีประชุมกระทรวงสาธารณสุขที่มีรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นช่องทางหนึ่งที่อาจใช้เสนอ
ประเด็นการผลักดันมาตรการควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารส�ำเร็จรูปได้
l สามารถใช้ข้อมูลทางโภชนาการที่ FHP ท�ำเพื่อให้ อย.ใช้ก�ำหนดมาตรฐานโซเดียมที่ควรมีใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
l ข้อความที่สื่อสารออกมาต้องคุกคามผู้ประกอบการ โดยควรเริ่มจากบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
l การน�ำน�ำ
้ ปรุงรสทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นสูตร โดยมีการลดปริมาณโซเดียมลง ต้องเพิม่ ช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ โดยอาจน�ำมาจ�ำหน่ายหรือใช้ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล จะช่วยสร้างภาพ
ลักษณ์ให้แก่บุคคลทั่วไปว่าน�้ำปรุงรสที่มีการปรับสูตรแล้วนั้นเหมาะสมหากต้องการใช้ในครัวเรือน และได้
ก�ำหนดรูปแบบ แนวทางในการด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน เพื่อลดการบริโภคเกลือ ไว้ดังนี้
l

Chapter

4

แผนภาพที่ 4.5 แสดงแนวทางในการด�ำเนินงานขับเคลื่อนการด�ำเนินงานลดการบริโภคเกลือ ของ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2556)
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4) น� ำ เสนอผลการศึ ก ษาผลของทั ศ นคติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในการใช้ เ ครื่ อ งปรุ ง รสที่ ส ่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการประกอบอาหารของแม่บ้าน สาเหตุของการได้รับเกลือเกิน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแม่บ้าน
ที่มีอายุระหว่าง 30 - 35 ปี และเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาและเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง คือ
แม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรและการเคหะ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการสังเกต
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค รอบคลุ ม มากที่ สุ ด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ สั ง เกตพฤติ ก รรมในการปรุ ง อาหาร
เนื่องมาจากทัศนคติของแม่บ้านต่อการใช้เครื่องปรุง ที่ส่งผลต่อการได้รับเกลือเกินจากการประกอบอาหาร
และ (2) เพื่อให้ได้ข้อมูล ประเภทของเครื่องปรุงรสที่นิยมใช้และจ�ำนวนที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหาร
(เบื้องต้น) พบว่า
4.1 ในกลุ่มตัวอย่างที่มาจากหมู่บ้านจัดสรร มีการศึกษาและรายได้ที่สูงกว่า กลุ่มตัวอย่างจาก
การเคหะ แต่พฤติกรรมในการปรุงประกอบอาหารนัน้ ไม่ตา่ งกัน ยังคงมีใช้เครือ่ งปรุงหลายชนิดในการประกอบ
อาหาร ซึ่งหลายชนิดเป็นเครื่องปรุงที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น น�้ำปลา ซีอิ้ว
4.2 กลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้าน มีเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโซเดียม ผลกระทบจากการได้รับ
โซเดียมในปริมาณสูง และความรู้ ความเข้าใจในการเกิดโรคเรื้อรัง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างจากการเคหะ
Chapter

ดังนั้น การศึกษา รายได้ และ ความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังและปริมาณโซเดียม
ทีม่ ากกว่านัน้ ไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือ่ งปรุงในการปรุงประกอบอาหารจีนเป็นแหล่งของโซเดียมทีค่ รัว
เรือนได้รับ

4

5) การระดมสมอง เพื่อร่วมถอดบทเรียนการด�ำเนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือในชุนชม โดยแบ่ง
เป็นกลุ่มย่อย ทั้งหมด 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยบุคลากรจาก ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 1 - 6, กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยบุคลากรจาก ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 - 12 และกลุ่มที่ 3 บุคลากร
จากหน่วยงานส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย อ�ำนวยการโดยวิทยากรกระบวนการ
จากส�ำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
5.1 การถอดบทเรียน การด�ำเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือ จากหน่วยงานส่วนกลาง
และภาคีเครือข่าย โดยมีกรอบการถอดบทเรียน จากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ดังนี้
		
		

l
l

กิจกรรมและนโยบายที่ได้มีการท�ำมาแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือ
ข้อเสนอแนะและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือ

หน่วยงานและภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินงาน (ส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อ, 2556)
		 l ส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
			 มีบทบาทหน้าที่ คือ ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย และให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงาน และ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการลดการบริโภค
เกลือนั้น มีการด�ำเนินงานผลักดันการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “กินลดจืด ยืดชีวิต” หลังจากนั้นมีปรับมาเป็น
“ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค” เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
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		 l กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
			 มีบทบาทหน้าที่ คือ เป็นผูข้ บั เคลือ่ นการด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ นจัดการสุขภาพ รวมทัง้
ต�ำบลจัดการสุขภาพด้วย และรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ด้วย ส่วนการด�ำเนินงานเฉพาะเจาะจงลง
ไปที่เรื่องเกลืออย่างเดียว ไม่ได้มีเป็นพิเศษ
		 l เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
			 มีบทบาทหน้าที่ คือ การสนับสนุนการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ควบคู่ไปกับ
การรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความตระหนักในกลุ่มประชาชน และ
การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเกลือนั้น ขณะนี้สนับสนุนงานวิจัย เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนา ดังนี้ การวิจัยเพื่อการปรับสูตรอาหาร การประเมินแนวทางรณรงค์ การส�ำรวจฉลาก
โภชนาการ และการจัดท�ำฐานข้อมูลอาหารภาคอีสาน

Chapter

		 l แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
			 มีบทบาทหน้าที่ คือ ประสานให้เกิดความร่วมมือ สร้างเครือข่าย และ ประสานงานเพือ่
ให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ มีการผลิตสื่อความรู้ และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ
การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ นการลดการบริโภคเกลือนัน้ ขณะนีค้ อื การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นและเมื่อเครือข่ายมีความเข้มแข็ง แล้วแผนงานฯ
จะเป็นผู้สนับสนุนการด�ำเนินงาน

4

		 l ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
			 มีบทบาทหน้าที่ คือ การดูแล ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคด้วย และ ให้ความรู้ และ สนับสนุน ให้ประชาชนทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการลดการ
บริโภคเกลือนัน้ มีการทบทวนวรรณกรรม เพือ่ เป็นองค์ความรูข้ องหน่วยงานและใช้ในการสนับสนุนหน่วยงาน
พืน้ ที่ (ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12) ในการด�ำเนินงาน รวมถึงใช้เป็นหลักฐานในการผลักดันมาตรการ
ต่าง ๆ ให้มีน�้ำหนักมากยิ่งขึ้น
		 ในการด�ำเนินงานต่าง ๆ นั้น สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่หน่วยงาน ซึ่งบางส่วน
มีความเชื่อมโยงกันแล้ว แต่บางส่วนยังไม่เชื่อมดยงกัน แต่หากมีการพัฒนากลไกความร่วมมือบางอย่าง
ให้สมบรูณ์มากยิ่งขึ้น การด�ำเนินงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานเพื่อ
ลดการบริโภคเกลือเพิ่มเติม ดังนี้
		
		
		
เครือข่าย
		
		

1) ควรน�ำข้อมูลงานวิจัย จากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม มาขยายผลเชิงนโยบายต่อไป
2) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ควรจัดหาเจ้าภาพหลัก ในการท�ำงานด้วยกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคี
4) ควรจัดให้ กรมหรือหน่วยงาน ที่ดูแลและผลักดันกฏหมายสุขภาพ
5) สร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจเรื่องโรคไม่ติดต่อ ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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5.2 การถอดบทเรียน การด�ำเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือ จากส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค ที่ 1 - 12 โดยมีกรอบการถอดบทเรียน ทิศทางของการด�ำเนินงานโรคไม่ติดต่อ ปี 2557 - 2561
(โดยเน้นเรื่องเกลือ) จากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 - 12 ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
		
		
		
		
		
		
		
		

Chapter
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เผื่อพื้นที่
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

วิชาการการจัดการลดเสี่ยง
ระบบฐานของมูลโรคไม่ติดต่อ
การพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
การพัฒนาความศักยภาพของภาคีเครือข่าย
การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันนโยบาย
การติดตามประเมินผล
การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ปฏบัติการ

ข้อสรุปการถอดบทเรียนในการด�ำเนินงานจากพื้นที่ปฏบัติการ
1) ให้ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ จัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์ ชี้เป้า ปัญหาโรคไม่ติดต่อให้กับ สคร.
2) ขาดข้อมูลผลวิเคราะห์เชิงเคมี (ด้านห้องปฏิบัติการ) ด้านเครื่องปรุง
3) ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ควรจัดท�ำคลังข้อมูล เพื่อให้พื้นที่สามารถน�ำไปใช้ได้
4) ส�ำนักโรคไม่ติดต่อจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับการรณรงค์ ส่งไปยังกลุ่มสื่อสาร เพื่อด�ำเนินการ
5) ควรพัฒนารูปแบบการสื่อสาร ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
6) ขอให้ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประสานแจ้งเรียนผู้นิเทศงาน NCD คุณภาพ ปรับเกณฑ์
7) ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานโรคไม่ติดต่อ ในกลุ่มผู้รับผิดชอบ
8) กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นงานโรคไม่ติดต่อ เช่น เกลือ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ควรจัดงบประมาณ
9) จัดให้มีงบประมาณเฉพาะ ส�ำหรับการสร้าง Brand “ลดเกลือ”
10) การด�ำเนินงาน“ลดเกลือ” ต้องมีความต่อเนื่อง
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สถานการณ์การด�ำเนินงาน
เพื่อลดการบริโภคโซเดียม
ดังที่แสดงให้ว่ามีการศึกษา, งานวิจัยและรายงานต่างๆจ�ำนวนมากและหลากหลาย ทั้งการศึกษา
เชิงระบาดวิทยา การศึกษาผลของการด�ำเนินงาน (Interventional studies) และ การศึกษาเชิง Genetic
ที่ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�ำคัญ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง ที่สัมพันธ์กับการบริโภคเกลือ
Chapter

และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการลดการบริโภคโซเดียมสามารถช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูง
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง มาตราการนี้ได้รับการแนะน�ำว่าเป็นหนึ่งใน
มาตรการที่ควรด�ำเนินการและมีความคุ้มค่าสูง (Best buys) ในการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในระดับประชากร (Bibbins-Domingo. et al, 2010., Smith-Spangler et al, 2010.) โดยมีการ
ประมาณการว่า หากลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมในประชากรลงได้ร้อยละ 15 จะสามารถลดโอกาส
จากการเสียชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสูงใน 23 ประเทศ ได้ถึง 8.5 ล้านราย
ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า (Beaglehole et al, 2011)

5

จากการศึกษาน�ำร่อง Dietary Approaches to Stop Hypertension หรือ DASH (Sacks et al.,
2001) แสดงให้เห็นว่า การลดการบริโภคเกลือ มีผลท�ำให้ระดับความดันโลหิตลดลงได้ แต่การน�ำสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในระดับปฐมภูมนิ นั้ ยังท�ำได้ยาก และการแนะน�ำให้ลดการบริโภคเกลือลง ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ได้รับยา กลุ่ม antihypertensive สามารถช่วยให้ผู้ป่วยหยุดการใช้ยาเพื่อรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็น
ปกติ ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่า การลดการบริโภคเกลือจากอาหาร อย่างต่อเนื่องนั้น มีผลต่ออัตรา
ป่วยและอัตราต่อตาย เพราะฉะนัน้ การด�ำเนินงานเพือ่ ให้เกิดการลดการบริโภคโซเดียมในกลุ่มประชากร เป็น
สิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก
องค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าวและประกาศให้การด�ำเนินการเพือ่ ลดการบริโภค
โซเดียมในประชากรเป็นภารกิจหนึ่งในสามอันดับแรกและคุ้มค่าต่อการลงทุน ในการด�ำเนินงานเพื่อลดความ
ชุกของโรคเรือ้ รัง โดยตัง้ เป้าหมายในระดับประเทศว่าต้อง “ลดการบริโภคโซเดียมในประชากรลงร้อยละ 30
ภายในปี ค.ศ. 2023” ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกต่าง ๆ ร่วมรณรงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ และตระหนักรู้ ในประชากรทั่วโลก ให้บริโภคเกลือน้อยกว่า 5 กรัมต่อวัน (โซเดียมน้อยกว่า 2000
มิลลิกรัมต่อวัน)
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องค์การอนามัยโลกมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอภิปรายเพื่อก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินการเพื่อ
บรรลุ เ ป้ า หมายของการลดการบริ โ ภคเกลื อ ที่ ตั้ ง ไว้ ในการประชุ ม REDUCING SALT INTAKE IN
POPULATIONS ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2006 (WHO, 2006)
โดยมีกรอบแนวคิดในการอภิปราย ดังแผนภาพด้านล่าง
แผนภาพที่ 5.1 แสดงกรอบแนวคิดในการด�ำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างการได้รับ
โซเดียมในแต่ละวัน ต่ออัตราป่วยและอัตราตาย (WHO, 2006)

Chapter

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดไอโอดีน ก็จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญ เพราะการขาดไอโอดีน
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า Iodine Deficiency Disorder: IDD เช่น คอพอก
และองค์การอนามัยโลก ได้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว คือ
ก�ำหนดให้ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 90 สามารถเข้าถึงเกลือเสริม Iodine ที่มีคุณภาพได้ ด้วยเหตุนี้หลาย
ประเทศ จึงต้องมีการออกเป็น National dietary guidelines เพื่อป้องกันการขาดไอโอดีนในประชากร

5

ดั ง นั้ น การสื่ อ สารทางสุ ข ภาพ (Public health messages) อาจเกิ ด ความขั ด แย้ ง และ
คลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันการขาดสารไอโอดีนด้วยการรับเกลือเสริมไอโอดีน
และการสื่อสารเตือนภัยในการลดการได้รับโซเดียม จากการบริโภคเกลือแกง (Sodium Chloride) จึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนในการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในรายงานของการประชุมดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ให้ความส�ำคัญกับ 3 เรื่องหลัก (WHO’s
Three Pillars) ที่น่าจะเป็นกุญแจน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการลดปริมาณการบริโภคโซเดียมในประชากร คือ
1. การปรับเปลี่ยน/พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณเกลือ/โซเดียมลดลง (Product reformulation)
2. การให้ความรู้และท�ำให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ (Consumer awareness and education
campaigns)
3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Environmental changes) ที่เอื้อต่อการเลือกอาหารที่มีผลดี
ต่อสุขภาพ
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1. การปรับเปลี่ ยน/พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณเกลือ/โซเดียมลดลง (Product
reformulation)
การด�ำเนินการนีต้ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากอุตสาหกรรมอาหารและผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการด้านอาหาร
กระบวนการนีไ้ ด้รบั การพิจารณาว่ามีประสิทธิผลในประเทศอุตสาหกรรม (Industrialized country) ทีไ่ ด้รบั
ประชากรได้รับโซเดียมส่วนใหญ่ จากการบริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูป (processed food) โดยเน้น
ให้มีการลดปริมาณการใช้เกลือหรือโซเดียมในอาหารที่จ�ำหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยมีข้อแนะน�ำ
ขั้นตอนด�ำเนินการ ดังนี้

Chapter

(1) ระบุอาหารที่เป็นแหล่งโซเดียมหลัก (main contributor) ของประชากร
(2) เพิ่มการตระหนักรู้ของภาครัฐบาลถึงปริมาณเกลือ/โซเดียมที่อยู่ในอาหารต่าง ๆ และให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานเพื่อลดการบริโภคโซเดียม และควรด�ำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
(3) เพิม่ การตระหนักรู้ อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคจากอาหารทีม่ ปี ริมาณเกลือ/
โซเดียมที่สูงในผลิตภัณฑ์อาหาร ในกลุ่มของผู้ผลิตอาหาร
(4) พัฒนากลไกในการติดตามอาหารที่เป็นแหล่งโซเดียมหลักที่ประชากรบริโภค ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มา
จากอุตสาหกรรมอาหาร ภัตตาคาร และร้านอาหารต่าง ๆ
(5) ช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ในการผลิตอาหารโดยลดปริมาณเกลือและโซเดียมลดลง เช่น ร้านเบเกอรี่ ภัตตาคาร
และควรมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน สามารถด�ำเนินการได้จริง บนพื้นฐานปัจจัยที่มีอยู่
(6) สนับสนุนให้มีการแสดงปริมาณโซเดียมในฉลากอาหารที่งา่ ยต่อการเข้าใจ และชัดเจน เพื่อให้ผู้
บริโภคทั่วไปทราบ

5

2. การให้ความรู แ้ ละท�ำให้ผูบ้ ริโภคตระหนักรู ้ (Consumer awareness and education
campaigns)
(1) ขัอมูลในการสื่อสารต้องง่าย ชัดเจน น�ำไปสู่การปฏิบัติได้ และควรมีการทดสอบก่อนว่าสามารถ
สื่อได้ถูกต้องตามที่ต้องการก่อนจะน�ำไปใช้จริง
(2) กลยุทธ์ในการสื่อสารข้อมูลต้องมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทและธรรมชาติของแต่ละ
ประเทศ โดยค�ำนึงถึงวัฒนธรรม ศาสนา นิสัยการบริโภค ระดับการศึกษา เพศ อีกทั้งอาหารชนิดเดียวกัน
แต่ใช้กระบวนการผลิตที่แตกต่าง ก็ส่งผลต่อปริมาณโซเดียมในอาหารแตกต่างกันด้วย นอกจากนี้เส้นทาง
การสื่อสารต้องพิจารณาด้วยว่าควรผ่านสื่อใด ซึ่งอาจใช้สื่อที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
ประเทศ
(3) จ�ำเป็นต้องระบุกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการรับความรู้หรือเพิ่มการตระหนักรู้ให้ชัดเจน
พร้อมทั้งให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่ควรท�ำหลังจากนั้นด้วย เช่น การเพิ่มการตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทาง
สาธารณสุขในการสื่อข้อมูลไปยังกลุ่มประชากร อาจพิจารณาสร้างอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการสื่อสาร
เพิ่มเติมด้วย
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(4) เป้าหมายควรน�ำไปสู่ประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ การด�ำเนินการ
ควรให้ความสนใจกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย มีเกลือและโซเดียม
สูงที่เน้นกลุ่มเด็กเป็นผู้บริโภคหลัก
(5) การให้ความรู้กับผู้บริโภคควรให้ความส�ำคัญกับการอ่านฉลาก/ข้อมูลโภชนาการ

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Environmental changes) ที่เอื้อต่อการเลือกอาหาร
ที่มีผลดีต่อสุขภาพ
(1) ในแต่ละประเทศควรตั้งเป้าหมายปริมาณในการบริโภคโซเดียม และควรแสดงให้ประชาชน
ทุกคนทราบ โดยก�ำหนดไว้ในค�ำแนะน�ำในการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
(2) ควรมีการด�ำเนินการให้มีการแสดงข้อมูลปริมาณโซเดียมอย่างชัดเจนบนฉลากโภชนาการ
(3) ข้อมูลโภชนาการที่แสดงต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประชากรทุกกลุ่มอายุ
เศรษฐานะ และการศึกษา สามารถเข้าใจได้ ซึง่ ข้อมูลนัน้ ต้องสอดคล้องกับการสร้างตระหนักรูใ้ นกลุม่ ประชากร
(4) ควรก�ำหนดมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่จ�ำหน่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะ
การจัดจ�ำหน่ายทีโ่ รงเรียนหรือสถานประกอบการต่าง ๆ นอกจากนีค้ วรมีการแสดงฉลากโภชนาการของอาหาร
ที่จ�ำหน่าย หรือมีเมนูสุขภาพเป็นทางเลือกให้ด้วย
Chapter

จากมาตรการ 3 เรื่องหลัก (WHO’s Three Pillars) ขององค์การอนามัยโลกที่น่าจะเป็นกุญแจ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการลดปริมาณการบริโภคโซเดียมในประชากรนั้น จะเห็นว่ าในทุกมาตรการนั้น
มีความเชื่อมโยงกันและ ให้ความส�ำคัญกับการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ผ่านฉลากโภชนาการ
(Nutrition Labeling) ซึ่งการพัฒนารูปแบบฉลากโภชนาการที่เหมาะสมนั้น ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์และ
คุณภาพของฉลากโภชนาการเป็นส�ำคัญ และ ต้องด�ำเนินงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคการศึกษา และที่ส�ำคัญฉลากโภชนาการนั้น ต้องไม่ส่งผลต่อให้เกิดความเลื่อมล�้ำ
ทางธุรกิจ โดยต้องก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของผู้บริโภค

5

การให้ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ ให้กับผู้บริโภคให้เห็นความส�ำคัญ ในการอ่านฉลาก
โภชนาการ ว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการควบคู่กันไป เนื่องจากมีหลายรายงานการศึกษาที่แสดง
ให้เห็นว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�ำคัญและมีความรู้เกี่ยวกับฉลากโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ
การศึ ก ษาทั ศ นคติ ค วามรู ้ ด ้ า นอาหารและโภชนาการและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของ
คนกรุงเทพ (เบญจพร และคณะ, 2541) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ไม่เข้าใจความหมายของ
ปริมาณสารอาหารที่อยู่บนฉลากโภชนาการ และส่วนใหญ่ที่อ่านจะให้ความสนใจเฉพาะวันหมดอายุ จาก
การศึกษาเรื่องทัศนคติในเรื่องดังกล่าวในปี 2551 (ประไพศรี และคณะ, 2551) พบว่า เหตุผลหลักในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเรียงล�ำดับคือ วันหมดอายุ ร้อยละ 40, เครื่องหมายรับรองของ อย. ร้อยละ 33
ราคา ร้อยละ 12 และให้ความส�ำคัญกับการใช้ข้อมูลฉลากโภชนาการน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 10 และ
นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่อ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้ออาหาร มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่คิดว่า
ตนเองเข้าใจข้อมูลทั้งหมดบนฉลากโภชนาการ ดังนั้นจาก 2 การศึกษานี้ จะเห็นว่าแม้การศึกษาดังกล่าว
ศึกษาห่างกันถึง 10 ปี (2541 - 2551) แต่ทัศนคติต่อฉลากโภชนาการและการใช้ประโยชน์ฉลากโภชนาการ
กลับไม่เปลี่ยนแปลง
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ส่วนผลการส�ำรวจ การอ่านโภชนาการก่อนซื้อในผู้กลุ่มปกครองและนักเรียน (ประไพศรี และคณะ,
2550) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง อ่านวันหมดอายุเป็นอันดับ 1 และมีผู้ปกครองร้อยละ 24 และนักเรียน
เพียงร้อยละ 9 เท่านั้น ที่อา่ นฉลากโภขนาการก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 90 ต้องการฉลากโภชนาการ
ที่ง่ายกว่านี้ และการศึกษาความเข้าใจข้อมูลสารอาหารบนฉลากโภชนาการ ในกลุ่มประเทศยุโรป (The
European Network, 2008) พบว่าฉลากโภชนาการแบบเดิม เข้าใจยากและฉลากแบบ GDA และ % GDA
ไม่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นและยังอาจจะท�ำให้เกิคความเข้าใจผิดได้
จากปัญหาของฉลากโภชนาการแบบเดิม ที่พบว่า ผู้บริโภคไม่ให้ความส�ำคัญ เนื่องจากไม่เข้าใจ
ข้อมูลทีฉ่ ลากโภขนาการสือ่ สาร จึงได้มคี วามพยายามทีจ่ ะท�ำให้ฉลากโภชนาการสือ่ สารได้งา่ ยขึน้ ควบคูไ่ ปกับ
การให้ความรู้ในการอ่านฉลากโภขนาการ และได้มีการพัฒนารูปแบบฉลากโภชาการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
สื่อสารเตือนภัยได้และผู้บริโภคสามารถเข้าใจง่าย คือ สัญลักษณ์โภชนาการหน้าผลิตภัณฑ์ (Front of pack
labeling: FoP)
สัญลักษณ์โภชนาการหน้าผลิตภัณฑ์ (Front of pack labeling: FoP) มีการศึกษาทบทวน
ว่ามีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลสารอาหาร ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถประเมินสารอาหารที่อยู่ในอาหารได้
มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสัญลักษณ์โภชนาการหน้าผลิตภัณฑ์ (แผนภาพที่ 5.2)
แผนภาพที่ 5.2 แสดงตัวอย่างสัญลักษณ์โภชนาการหน้าผลิตภัณฑ์ (Front of pack labeling: FoP)
Chapter
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การศึกษาของ Kelly et al, 2009 ส�ำรวจแบบฉลากโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่สุด
ในประเทศออสเตรเลีย โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง อายุ 18 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 790 คน พบว่า
1) ฉลากแบบสีสญ
ั ญาณไฟจราจร ช่วยให้ผบู้ ริโภคเลือกอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพได้ดี ในเวลาอันสัน้ และ
2) การอ่านข้อมูลโภชนาการของผู้บริโภคจากฉลากแบบแสดง %Daily Intake (% DI) ที่มีสีเดียว
และหลายสีให้ประสิทธิภาพแย่กว่าฉลากแบบสีสัญญาณไฟจราจร และ
3) มากกว่า 6 เท่าของจ�ำนวนผู้บริโภคที่มี เศรษฐานะต�่ำ แปลข้อมูลสารอาหารบนฉลากแบบ % DI
ที่มีสีเดียวผิดมากกว่า เมื่อเปรียบผู้ที่มีเศรษฐานะสูง
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ในสหราชอาณาจักรมีการศึกษาฉลากอาหารหน้าบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ท�ำให้ผู้บริโภคเข้าใจข้อมูล
สารอาหารถูกต้อง ในกลุ่มตัวอย่าง อายุ 16 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 2,932 คน พบว่า (Malam et al., 2009)
พบว่า ฉลากอาหารรที่มี %GDA ร่วมกับสีสัญาณไฟจราจรและข้อความแสดงปริมาณสูง ปานกลางและต�่ำ
มีประสิทธภาพมากที่สุด ดังแผนภาพที่ 5.3
แผนภาพที่ 5.3 แสดงฉลากอาหารหน้าบรรจุภัณฑ์ที่มี % GDA ร่วมกับสีสัญาณไฟจราจรและ
ข้อความแสดงปริมาณ

เสนอแนะว่า การมีฉลากหลากหลายรูปแบบในตลาดสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค แม้ว่า
ผู้บริโภคจะมีความเข้าใจในฉลากอาหารในแต่ละแบบก็ตาม ดังนั้นจึงควรมีรูปแบบฉลากอาหารเดียวเป็น
มาตรฐาน
Chapter

การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ โดยการส�ำรวจความเป็นไปได้ ในการน�ำฉลากไปใช้จริง ร่วมกับ
การส�ำรวจการใช้และความเข้าใจฉลากอาหารแบบต่าง ๆ ของผู้บริโภคด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภค
รวมทั้งหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Gorton et al., 2008) ผลการศึกษาพบว่า ฉลากโภขนาการแบบ
สัญญาณไฟจราจรอย่างง่ายมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยกลุ่มที่มีรายได้ต�่ำสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง และ
ควรพิจารณาการใช้ฉลากโภชนาการแบบผสมผสาน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ ไม่ระบุ
การสนับสนุนรูปแบบฉลากแบบใดเป็นพิเศษ แต่เสนอให้มีการศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับประชาชน
มากที่สุด ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชน สนับสนุนฉลากแบบ %DI เนื่องจากให้ข้อมูลมากกว่า
ฉลากแบบอื่น
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ส่วนในประเทศไทย (ประไพศรี และคณะ, 2550) มีการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริโภคต่อสัญลักษณ์
ของพลังงานและระดับสารอาหาร (ไขมัน น�้ำตาล โซเดียม) พบว่า สัญลักษณ์ไฟจราจรให้ความหมาย
ความเข้าใจและเหมาะสมที่สุดในการใช้เป็นสื่อบอกความมาก-น้อยของปริมาณพลังงานและสารอาหารที่
ต้องการจ�ำกัดปริมาณในผลิตภัณฑ์อาหารดีที่สุดจากทั้ง 4 รูปแบบ คือ รูปดาว รูปสัญลักษณ์ไฟจราจร
รูปสัญลักษณ์สารอาหารและรูปโลโก้เฉพาะ
การขับเคลื่อนการลดการบริโภคผ่านมาตรการทางฉลากโภชนาการ แม้มิใช่เป็นเพียงมาตรการเดียว
ที่สามารถลดการบริโภคเกลือในประชาชนได้ แต่ก็จัดเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ แต่ควรพัฒนารูปแบบ
ของฉลากโภชนาการในง่ายต่อการเข้าใจและสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภคได้ และไม่สร้างความสับสน
การให้ข้อมูลโภชนาการโดยการแสดงสัญลักษณ์หน้าบรรจุภัณฑ์หรือ FoP ที่เหมาะสม ร่วมกับการรณรงค์
ให้ความรูเ้ รือ่ งโภชนาการ น่าจะเป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพให้ประชาชนเกิดความรู้ และตระหนักถึงการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อลดการได้รับเกลือเกิน
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4. นโยบาย/มาตรการในการลดการบริโภคโซเดียมในประชากร
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการรณรงค์ให้ประชากรลดการบริโภคเกลือหรือ
โซเดียมลง สหภาพยุโรปได้ดำ� เนินการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการบริโภคโซเดียม ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารร่วมกับอุตสาหกรรมอาหารและผู้ขายหรือผู้ให้บริการด้านอาหารและมีการติดตามปริมาณโซเดียม
ในอาหาร และสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค ซึ่งพบว่าจากการด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของประเทศ
สหราชอาณาจักรและประเทศฟินแลนด์ ได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลายระดับ มีการให้ความรู้
ผู ้ บ ริ โ ภคและรณรงค์ สื่ อ สารทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชน มี ก ารก� ำ หนดกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ชั ด เจน ติ ด ตาม
อย่างต่อเนื่องและบันทึกผลกระทบที่เกิดขึ้น ท�ำให้การลดการบริโภคโซเดียมของประชากรในประเท
ศทั้งสองประสบความส�ำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จนได้รับการยอมรับทั่วโลก
จากการทบทวนวรรณกรรมของการรณรงค์ในการลดการบริโภคในประชากรของประเทศต่าง ๆ พบ
ว่ามีนโยบายหรือมาตราการที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) มีรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกเริ่มให้ความส�ำคัญกับเกลือ เนื่องจากมีความ
สัมพันธ์ตอ่ การเกิดภาวะความดันโหลิตสูง (WHO; 1983) และต่อมาได้รว่ มมือกับองค์การอาหาร (WHO/FAO)
ในการก�ำหนดชนิดและปริมาณสารอาหารแต่ละประเภทต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (WHO, 2003)
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ว่าประชาชนทั่วไป ไม่ควรได้รับเกลือเกิน 5 กรัมต่อวัน และบางประเทศได้น�ำข้อก�ำหนด
ดังกล่าวไปด�ำเนินการต่อในประเทศตนเอง
Chapter

(2) กลุ ่ ม ประเทศในทวี ป ยุ โรป มี ข ้ อ แนะน� ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ โ ภคเกลื อ ที่ ห ลากหลายและ
แตกต่างทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ แนะน�ำว่าไม่ควรได้รับเกินกว่า 9 กรัม
ต่อวัน ประเทศโปรตุเกสแนะน�ำว่าไม่ควรเกิน 5 กรัมต่อวัน ในขณะที่ประเทศกรีซและฮังการี่ แนะน�ำให้
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม และ อาหารที่เป็นแหล่งของเกลือ เป็นต้น

5

(3) ส่วนในเอเชียนั้น พบเพียง 4 ประเทสเท่านั้นที่มีการก�ำหนดข้อแนะน�ำ และมีช่วงที่แตกต่างกัน
ตัง้ แต่ตำ�่ กว่า 5 กรัมต่อวันในประเทศสิงคโปร์ ถึง ต�ำ่ กว่า 10 กรัมต่อวัน ในประเทศญีป่ นุ่ ส่วนในทวีปแอฟริกา
พบเพียง 2 ประเทส คือ ประเทสไนจีเรียและแอฟริกาใต้ ทีม่ คี วามพยายามในการพัฒนาแนวทางและข้อก�ำหนด
ของปริมาณของเกลือที่ควรได้รับต่อวัน
(4) ประเทศในกลุ ่ ม อเมริ ก าเหนื อ เป้ า หมายของประเทศแคนาดาและสหรั ฐ อเมริ ก าต่ อ ของ
ปริมาณเกลือที่ควรได้รับต่อวันนั้น ไม่ควรเกิน 6 กรัมต่อวัน และ ในสหรัฐอเมริกามีข้อก�ำหนดส�ำหรับ
กลุ่มบุคคลเฉพาะ ว่าไม่ควรเกิน 4 กรัมต่อวัน ส่วนในประเทศแถบอเมริกาใต้ มีเพียง 2 - 3 ประเทศเท่านั้น
ที่มีการสื่อสารเตือนภัย เพื่อการลดการบริโภคเกลือ และประเทศบราซิลเป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้น
ที่มีข้อก�ำหนดว่า ไม่ควรเกิน 5 กรัมต่อวัน
(5) การรณรงค์เพื่อสร้างความรับรู้ในประชากร (Public Campaign) การให้ความรู้กับผู้บริโภค
มีประสิทธิผลดีในการลดการบริโภคโซเดียม เห็นได้ชัดในประเทศฟินแลนด์และสหราชอาณาจักร โดย
ทีใ่ นประเทศสหราชอาณาจักรนัน้ การให้ความรูก้ บั ประชากรมีการด�ำเนินการทัง้ โดยภาครัฐบาลและหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่รัฐบาล ส่งผลให้ประชากร 1/3 ของประเทศตระหนักรู้ว่าต้องมีการบริโภคโซเดียมลดลงไปสู่ปริมาณ
ที่ไม่เกินกว่า 2,400 มิลลิกรัม (He and MacGregor,2009)
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(6) ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศแรกที่เริ่มมาตราการรณรงค์ โดยใช้มาตรการออกกฏหมาย
บังคับการแสดงฉลารกโภชนาการบนผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมสูง ร่วมกับการให้ความรู้และความตระหนัก
ต่อผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ และส่งเสริมการใช้เกลือที่มีการปรับลดปริมาณโซเดียมในการปรุงอาหาร ซึ่ง
นโยบายดังกล่าว ประสบความส�ำเร็จและสามารถท�ำให้ประชาชนลดปริมาณโซเดียมที่ได้รับลดลงจาก
5,600 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ในปี 1970 เหลือ 3,200 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ในปี 2002
(7) สหราชอาณาจักร มีมาตราการในการลดโซเดียม ผ่านการรณรงค์ผ่านการใช้ฉลากโภชนาการ
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการตั้งเป้าหมายลอโซเดียมลงร้อยละ 40 ส�ำหรับ
กลุม่ อาหารทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของ Food Standards Agency และมีการจัดตัง้ Consesus Action on Salt
and Health (CASH) ผลจากนโยบายดังกล่าวท�ำให้ลดปริมาณโซเดียมที่ประชาชนได้รับลงจาก 3,800
มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ในปี 2004 เหลือ 3,400 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ในปี 2008 ปัจจุบนั ได้กำ� หนดเป้าหมาย
ปริมาณการบริโภคเกลือในประชากรวัยผู้ใหญ่อยู่ที่ 6 กรัมต่อวัน และได้ตั้งเป้าหมายในการลดการบริโภค
เกลือ 3 กรัมต่อวันในปี 2025
(8) สหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนแนวทางในการลดการบริโภคโซเดียมอย่างสม�่ำเสมอตั้งแต่ ปี 1980
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันปริมาณการได้รับโซเดียมจากการบริโภคของประชากรในประเทศยังคง
ไม่ลดลง รายงานการบริโภคโซเดียมในปี 2005 คือ 3,436 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ปัจจุบันมีการก�ำหนด
นโยบายลดการบริโภคเกลือในประชากรวัยผู้ใหญ่ให้ต�่ำกว่า 6 กรัมต่อวัน
Chapter

(9) ประเทศแคนาดา มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือในปี 2009 โดยให้ความรูป้ ระชากร
และสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหารเพื่อลดการใช้โซเดียมในกระบวนการผลิต
(10) ประเทศฝรั่งเศส เริ่มด�ำเนินการลดปริมาณการบริโภคโซเดียม ในปี 2004 โดยการให้ความรู้
กับประชาชนในการลดการบริโภคโซเดียมลง
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(11) ประเทศออสเตรเลีย มีการตั้งกลุ่ม Australia World Action on Salt and Health (AWASH)
เพื่อท�ำหน้าที่รณรงค์การลดปริมาณการบริโภคเกลือ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และ เพื่อท�ำการก�ำหนด
ประเภทอาหารที่ต้องการลดปริมาณโซเดียมที่ชัดเจน และตั้งกลุ่มเป้าหมายลดปริมาณเกลือในกระบสนการ
ผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมลงให้ได้ ร้อยละ 25
(12) ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีการบริโภคโซเดียมสูง เป็นอันดับต้น ๆ ได้มีการก�ำหนดแนวทาง
การลดการบริโภคเกลือ ให้ได้น้อยกว่า 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน นอกจากนี้ สมาคม JHS (Japanese
Hypertension Society) ได้กำ� หนดแนวทางในการลดการบริโภคเกลือในประชาชนให้เหลือ 2,400 มิลลิกรัม
ต่อคนต่อวัน ในคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
(13) ประเทศเกาหลี จากการส�ำรวจพบ ประชาชนนในประเทศเกาหลีใต้ บริโภคโซเดียมสูงถึง 4,878
มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ปัจจุบันได้มีการรณรงค์และให้ความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อตั้งเป้าหมาย
ในการลดการบริโภคโซเดียมให้ได้ร้อยละ 20 ในปี 2020
(14) ประเทศมาเลเซีย ในปัจจุบัน ประชากรในประเทศบริโภคเกลือสูงถึง 6,000 มิลลิกรัมต่อคน
ต่อวัน ซึ่งคิดเป็น 2.5 เท่าของปริมาณที่แนะน�ำ คือ 2,400 มิลลิกรัม ปัจจุบันองค์กรของรัฐบาล เริ่มมี
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารลดโซเดียม และมีแผนในการแสดงฉลาก
ปริมาณเกลือ น�้ำตาล และไขมัน บนผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นทางเลือกด้านสุขภาพส�ำหรับประชาชน
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(15) ประเทศสิงคโปร์ มีข้อแนะน�ำให้ประชาชน บริโภคเกลือไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน หรือ คิดเป็น
โซเดียม 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน นอกจากนี้ หน่วยงานภายในประเทศมีการส่งเสริมการใช้เกลือและ
ผลิตภัณฑ์อาหารลดโซเดียม รวมถึงตัง้ เป้าหมายในการลดการบริโภคเกลือในประชาชนทีเ่ กินจากค่าทีแ่ นะน�ำ
ร้อยละ 60 ให้เหลือ ร้อยละ 30 ภายในปี 2015
(16) ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตอาหารที่ลดปริมาณโซเดียมร่วมมือกับภาค
อุตสาหกรรม (Collaboration with the food industries) การด�ำเนินมาตรการลดการบริโภคโซเดียม
ที่มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมอาหารพบว่า มีประสิทธิภาพในการลดการบริโภคโซเดียมของประชากร
มากกว่าด�ำเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว โดยจะมีโอกาสถึงร้อยละ 98 ที่จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
จากการจัดการปัญหาการบริโภคโซเดียมสูงได้เมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการ
ประสบผลส�ำเร็จในการลดการบริโภคโซเดียมในประเทศฟินแลนด์ (Karppanen and Mervaala, 2006)
สหราชอาณาจักร (He and MacGregor, 2009) และ ฝรั่งเศส (WHO, 2006) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมี
ส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมอาหารในการลดปริมาณโซเดียมในกระบวนการผลิต (Food Reformulation)
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(17) สหราชอาณาจักรมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยความสมัครใจ (voluntary action)
โดยมีระยะเวลาก�ำหนดที่ชัดเจนในการลดปริมาณโซเดียมในกลุ่มอาหารที่ก�ำหนดโดย Food Standards
Agency และการด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้สามารถลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้นได้
ร้อยละ 30 โดยไม่มีผลต่อต่อการยอมรับในรสชาติของผู้บริโภค (He and MacGregor, 2009) และการ
ด�ำเนินงานท�ำนองเดียวกันในผลิตภัณฑ์เบเกอรีใ่ นประเทศฝรัง่ เศส ก็สามารถลดปริมาณโซเดียมลงโดยไม่มผี ล
ต่อการยอมรับของผู้บริโภคเช่นกัน (WHO, 2006)
(18) การติดฉลาก (Food Labeling) การแสดงโซเดียมบนฉลากอาหารเป็นอีกมาตราการหนึ่ง
ที่ใช้ในการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมในบางประเทศ ซึ่งพบว่าประสบผลส�ำเร็จในประเทศฟินแลนด์และ
สหราชอาณาจักร โดยการใช้ฉลากที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้บริโภค โดยการแสดงปริมาณโซเดียมในอาหาร
แปรรูปเป็นสัญลักษณ์สี (สีแดงแสดงว่ามีปริมาณโซเดียมมาก สีเหลืองมีปริมาณโซเดียมปานกลาง และสีเขียว
มีปริมาณโซเดียมน้อย)
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(19) การใช้ข้อบังคับทางกฎหมาย (Regulations) ประเทศฟินแลนด์เป็นตัวอย่างของประเทศ
ที่ประสบผลส�ำเร็จในการใช้ข้อบังคับทางกฎหมายกับอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมกับการให้ความรู้กับผู้บริโภค
ผ่านสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ส่งผลให้ประชากรบริโภคโซเดียมลดลงร้อยละ 40 ความดันโลหิตสูง
ลดลง 10 มิลลิเมตรปรอท และ ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ
ร้อยละ 70 (Karppanen and Mervaala, 2006)
(20) การใช้สารทดแทนเกลือ (Salt substitution) มีสารประกอบหลายชนิดที่อาจน�ำมาใช้ทดแทน
เกลือได้บางส่วน เช่น การใช้โปแตสเซียมคลอไรด์ผสมกับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) ซึ่งมีหลายการศึกษา
พบว่า สามารถช่วยในการลดความดันโลหิตได้ มาตราการนี้ได้น�ำมาใช้ในประเทศฟินแลนด์ด้วย โดยเกลือ
ที่ใช้ปรุงแต่งรสบนโต๊ะอาหารได้มีการเปลี่ยนเป็น low sodium potassium-enriched Pansalt (Oriloa
OY) (Karppanen and Mervaala, 2006) ในประเทศจีนมีการศึกษาพบว่าการใช้ low sodium alternative
salt มาแทนที่เกลือในการประกอบอาหารสามารถลดความดันโลหิตในประชากรได้ 5. 4 มิลลิเมตรปรอท
(China Salt Substitute Study Collaborative Group., 2007) ซึ่งพบว่าการด�ำเนินการดังกล่าวสามารถ
ท�ำาให้ผู้สูงอายุชาวไต้หวันลดอัตราการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (Chang et al., 2006) ดังนั้นการใช้
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สารทดแทนเกลืออาจจะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลคุ้มกับราคา (cost-effective) ในประเทศที่มีแหล่ง
ของโซเดียมหลักมาจากการเติมในระหว่างการปรุงหรือประกอบอาหารในครัวเรือนมาตราการหรือกลไก
ต่าง ๆ ที่กล่าวมา ได้น�ำมาใช้ในหลายประเทศในรูปแบบและการประสบผลส�ำเร็จที่แตกต่าง

Chapter

5

100

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

บรรณานุกรม
Aburto NJ, Ziolkovska A, Hooper L, Elliott P, Cappuccio FP, Meerpohl JJ. Effect of
lower sodium intake on health: systematic review and meta-analyses. BMJ 2013;1-20.
Agostoni C, Garofalo R, Galluzzo C, et al. Studio delle abitudini alimentari in una
popolazione scolastica di un comune della provincia di Milano [in Italian]. Riv Pediatr Prev
Soc 1998;38:59-65.
Andersson OK, Fagerberg B, Hedner T. Importance of dietary salt in the
hemodynamic adjustment to weight reduction in obese hypertensive men. Hypertension
1984;6:814-9.
Australian National Health and Medical Research Council Dietary Salt Study
Management Committee. Fall in blood pressure with modest reduction in dietary salt intake
in mild hypertension. Lancet 1989;25:399-402.
Beaglehole R, Bonita R, Horton R, Adams C, Alleyne G, Asaria P, et al. Priority actions
for the non-communicable disease crisis. Lancet 2011;377:1438-47.
Beard TC, Woodward DR, Ball PJ, Hornsby H, von Witt RJ, Dwyer T. The Hobart Salt
Study 1995: few meet national sodium intake target. Med J Aust 1997;166:404–7.
Bergström E, Hernell O, Persson LA. Dietary changes in Swedish adolescents. Acta
Paediatr 1993;82:472-80.
Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, Moran A, Lightwood JM, Pletcher MJ,
Goldman L. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular disease. N
Engl J Med 2010;362:590-9.
Bingham S, Cummings JH. The use of 4-aminobenzoic acid as a marker to validate
the completeness of 24 h urine collections in man. Clin Sci 1983;64:629-35.
Bisi Molina Mdel C, Cunha Rde S, Herkenhoff LF, Mill JG. Hypertension and salt intake
in an urban population. Rev Saude Publica 2003;37:743-50.
Cappuccio FP. Dietary prevention of osteoporosis. Are we ignoring the evidence?
[Letter]. Am J Clin Nutr 1996;63787-8.
Cappuccio FP, Markandu ND, Carney C, Sagnella GA, MacGregor GA. Double-blind
randomized trial of modest salt restriction in older people. Lancet 1997;350:850-4.

101

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sodium Reduction Toolkit: A
Global Opportunity to Reduce Population-Level Sodium Intake [Internet]. 2012 [cited 2013
Jul 20]. Available from: http://www.cdc.gov/salt/sodium_toolkit.htm.
Center for Science in the Public Interest. Salt assault: Brand-name comparisons
of processed foods [Internet]. 2008 [cited 2013 Jul 20]. Available from: http://www.cspinet.
org/new/pdf/salt_report_update.pdf.
Chang HY, Hu YW, Yue CS, Wen YW, Yeh WT, Hsu LS, et al. Effect of potassium enriched
salt on cardiovascular mortality and medical expenses of elderly men. Am J Clin Nutr
2006;83:1289-96.
China Salt Substitute Study Collaborative Group. Salt substitution: A low-cost
strategy for blood pressure control among rural Chinese. A randomized, controlled trial.
J Hypertens. 2007;25:2011-8.
Chalmers J, Morgan T, Doyle A, Dickson B, Hopper J, Mathews J, et al. Australian
National Health and Medical Research Council dietary salt study in mild hypertension.
J Hypertens 1986;4 suppl 6:629-37.
Charlton KE, Steyn K, Levitt NS, Zulu JV, Jonathan D, Veldman FJ, et al. Diet and blood
pressure in South Africa: intake of foods containing sodium, potassium, calcium, and
magnesium in three ethnic groups. Nutrition 2005;21:39-50.
Cobiac L, Nestel PJ, Wing LMH, Howe PRC. A low-sodium diet supplemented with fish
oil lowers blood pressure in the elderly. J Hypertens 1992;10:87-92.
Connor SL, Connor WE, Henry H, Sexton G, Keenan EJ. The effects of familial
relationships, age, body weight, and diet on blood pressure and the 24 hour urinary excretion
of sodium, potassium, and creatinine in men, women, and children of randomly selected
families. Circulation 1984;70:76-85.
Cooper R, Liu K, Trevisan M, Miller W, Stamler J. Urinary sodium excretion and blood
pressure in children: absence of a reproducible association. Hypertension 1983;5:135-9.
Cooper R, Soltero I, Liu K, Berkson D, Levinson S, Stamler J. The association between
urinary sodium excretion and blood pressure in children. Circulation 1980;62:97-104.
Dahl LK. Possible role of salt intake in the development of essential hypertension.
In: P Cottier, D Bock, editors. Essential Hypertension - An International Symposium. Berlin:
Springer-Verlag; 1960.
de Wardener HE, MacGregor GA. Harmful effects of dietary salt in addition to
hypertension. J Hum Hypertens 2002;16:213-23.
102

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Dodson PM, Beevers M, Hallworth R, Webberley MJ, Fletcher RF, Taylor KG. Sodium
restriction and blood pressure in hypertensive type II diabetics: randomized blind controlled
and crossover studies of moderate sodium restriction and sodium supplementation. BMJ
1989;298:227-30.
du Cailar G, Mimran A, Fesler P, Ribstein J, Blacher J, Safar ME. Dietary sodium
and pulse pressure in normotensive and essential hypertensive subjects. J Hypertens
2004;22:697-703.
Elliott P, Brown I. Sodium intake around the world. Background document prepared
for the forum and technical meeting on reducing salt intake in populations; 5-7 October
2006, Paris, France. Geneva: WHO; 2007.
Elliott P, Stamler J, Nichols R, Dyer AR, Stamler R, Kesteloot H, et al. Intersalt
revisited: Further analysis of 24 hour sodium excretion and blood pressure within and across
populations. Br Med J 1996;312:1249-53.
Ellison RC, Sosenko JM, Harper GP, Gibbons L, Pratter FE, Miettinen OS. Obesity,
sodium intake, and blood pressure in adolescents. Hypertension 1980;2 suppl 1:78-82.
Engstrom A, Tobelmann RC, Albertson AM. Sodium intake trends and food choices.
Am J Clin Nutr 1997;65 suppl:704S-707S.
Erwteman TM, Nagelkerke N, Lubsen J, Koster M, Dunning AJ. Beta-blockade,
diuretics, and salt restriction for the management of mild hypertension: a randomized
double blind trial. BMJ 1984;289:406-9.
Fagerberg B, Andersson OK, Persson B, Hedner T. Reactivity to norepinephrine and
effect of sodium on blood pressure during weight loss. Hypertension 1985;7:586-92.
Faust HS. Effects of drinking water and total sodium intake on blood pressure. Am J
Clin Nutr 1982;35:1459–67.
Feldman RD, Logan AG, Schmidt ND. Dietary salt restriction increase vascular insulin
resistance. Clin Pharmacol Ther 1996;60:444-51.
Fotherby MD, Potter JF. Effects of moderate sodium restriction on clinic and
twenty-four-hour ambulatory blood pressure in elderly hypertensive subjects. J Hypertens
1993;11:657-63.
Froment A, Milon H, Gravier C. Relation entre consommation sodée et hypertension
artérielle. Contribution de l'épidémiologie géographique. Rev Epidém et Santé Publ
1979;27:437–54.

103

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Fujita T, Ando K, Ogata E. Systemic and regional hemodynamics in patients with
salt-sensitive hypertension. Hypertension 1990;16:235-44.
Galanis DJ, McGarvey ST, Quested C, Sio B, Afele-Fa'amuli SA. Dietary intake of
modernizing Samoans: implications for risk of cardiovascular disease. J Am Diet Assoc
1999;99:184-90.
Geleijnse JM, Witteman JC, Hofman A, Grobbee DE. Electrolytes are associated with
blood pressure at old age: The Rotterdam Study. J Hum Hypertens 1997;11:421-23.
Geleijnse JM, Grobbee DE, Hofman A. Sodium and potassium intake and blood
pressure change in childhood. Br Med J 1990;300:899-902.
Gilleran G, O'Leary M, Bartlett WA, Vinall H, Jones AF, Dodson PM. Effects of dietary
sodium substitution with potassium and magnesium in hypertensive type II diabetics: a
randomised blind controlled parallel study. J Hum Hypertens 1996;10:517-21.
Gillman MW, Oliveria SA, Moore LL, Ellison RC. Inverse association of dietary calcium
with systolic blood pressure in young children. JAMA 1992;267:2340-3.
Gleiberman L. Blood pressure and dietary salt in human populations. Ecol Food Nutr
1973;2:143-56.
Gregory J, Collins D, Davies P, Hughes J, Clarke P. National diet and nutrition survey:
children aged 1.5 to 4.5 years. Vol 1. report of the Diet and Nutrition Survey. London: HMSO;
1995.
Gregory J, Lowe S. National diet and nutrition survey: young people aged 4 to 18
years. Vol 1. report of the Diet and Nutrition Survey. London: HMSO; 2000.
Gorton D, Ni Mhurchu C, Chen M-H, Dixon R. Nutrition labels: a survey of use,
understanding and preferences among ethnically diverse shoppers in NewZealand. Public
Health Nutr 2009;12:1359-65.
Grobbee DE, Hofman A, Roelandt JT, Boosma F, Schalekamp MA, Valkenburg HA.
Sodium restriction and potassium supplementation in young people with mildly elevated
blood pressure. J Hypertens 1987;5:115-9.
Hamułka J, Gronowska-Senger A. Ocena sposobu Zywienia uczniow. Zywienie
czlowieka i metabolism, 2000;176–181 [cited by Lambert et al., 2004].
Harshfield GA, Alpert BS, Pulliam DA, Willey ES, Somes GW, Stapelton FB. Sodium
excretion and racial differences in ambulatory blood pressure patterns. Hypertension
1991;18:813-8.

104

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Hassapidou MN, Fotiadou E. Dietary intakes and food habits of adolescents in
Northern Greece. Int J Food Sci Nutr 2001;52:109-16.
He FJ, MacGregor GA. Dietary salt, high blood pressure and other harmful effects on
health, Reducing salt in foods: Practical strategies. In: Kilcast D, Angus F, editors. Cambridge,
UK: Woodhead; 2007. p. 18–54.
He FJ, Marciniak M, Visagie E, Markandu ND, Anand V, Dalton RN, et al. Effect of
modest salt reduction on blood pressure, urinary albumin, and pulse wave velocity in white,
black, and Asian mild hypertensives. Hypertension 2009;54:482-8.
He J, Ogden LG, Bazzano LA, Vupputuri S, Loria C, Whelton PK. Dietary sodium intake
and incidence of congestive heart failure in overweight US men and women: First National
Health and Nutrition. Arch Intern Med 2002;162:1619-24.
Henderson L, Irving K, Gregory J, Bates CJ, Prentice A, Perks J, et al. National diet and
nutrition survey: adults aged 19 to 64 Years. vitamin and mineral intake and urinary analytes.
Vol 3. London: The Stationery Office; 2003.
Hoffman A, Hazebrook A, Valkenburg HA. A randomized trial of sodium intake and
blood pressure in newborn infants. JAMA 1983;250:370-3.
Holbrook JT, Patterson KY, Bodner JE, Douglas LW, Veillon C, Kelsay JL, et al. Sodium
and potassium intake and balance in adults consuming self selected diets. Am J Clin Nutr
1984;40:786-93.
Hollenberg NK, Martinez G, McCullough M, Meinking T, Passan D, Preston M, et al.
Aging, acculturation, salt intake, and hypertension in the Kuna of Panama. Hypertension
1997;29:171-6.
Howe PRC, Lungershausen YK, Cobiac L, Dandy G, Nestel PJ. Effect of sodium
restriction and fish oil supplementation of BP and thrombotic risk factors in patients treated
with ACE inhibitors. J Hum Hypertens 1994;8:43-9.
Intersalt Cooperative Research Group. Intersalt: an international study of electrolyte
excretion and blood pressure. Results for 24-hour urinary sodium and potassium. Br Med J
1988;297:319-28.
Institute of Medicine. Dietary reference intakes for water, potassium, sodium, chloride
and sulfate. Washington, DC: National Academy Press; 2004.
Ito K, Kuroda K, Tsuchiya M. Gradient salt reduction and its antihypertensive effect in
patients with essential hypertension. Magnesium 1982;1:224-31.

105

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Itoh R, Suyama Y. Sodium excretion in relation to calcium and hyperhydroxyproline
excretion in a healthy Japanese population. Am J clin Nutr 1996;63:735-40.
Jacobson MF, Havas S, McCarter R. Changes in sodium levels in processed and
restaurant foods, 2005 to 2011. JAMA Intern Med 2013;173:1285-91.
James WP, Ralph A, Sanchez-Castillo CP. The dominance of salt in manufactured food
in the sodium intake of affluent societies. Lancet 1987;1:426-9.
Jenner DA, English DR, Vandongen R, Beilin LJ, Armstrong BK, Miller MR, et al. Diet
and blood pressure in 9-year old Australian children. Am J Clin Nutr 1998;47:1052-9.
Joossens JV, Sasaki S, Kesteloot H. Bread as a source of salt: an international
comparison. J Am Coll Nutr 1994;13:179-83.
Kawamura M, Kimura Y, Takahashi K, Satoh N, Oku K, Adachi T, et al. Relation of
urinary sodium excretion to blood pressure, glucose metabolism, and lipid metabolism in
residents of an area of Japan with high sodium intake. Hypertens Res 1997;20:287-93.
Karppanen H, Mervaala E. Sodium intake and hypertension. Prog Cardiovasc Dis. 2006;
49: 59-75.
Katanoda K, Matsumura Y. National Nutrition Survey in Japan: its methodological
transition and current findings. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2002;48:423-32.
Kawasaki T, Delea CS, Bartter FC, Smith H. The effect of high-sodium and low-sodium
intakes on blood pres-sure and other related variables in human subjects with idiopathic
hypertension. Am J Med 1978;64:193-8.
Kaufman JS, Owoaje EE, James SA, Rotimi CN, Cooper RS. Determinants of
hypertension in West Africa: contribution of anthropometric and dietary factors to
urban-rural and socioeconomic gradients. Am J Epidemiol 1996;143:1203-18.
Kelly B, Hughes C, Chapman K, Louie JC, Dixon H, Crawford J, King L, et al. Consumer
testing of the acceptability and effectiveness of front-ofpack food labelling systems for the
Australian grocery market. Health Promot Int 2009:24;120–9.
Knuiman JT, Hautvast JG, Zwiauer KF, Widhalm K, Desmet M, De Backer G, et al. Blood
pressure and excretion of sodium, potassium, calcium and magnesium in 8 and 9 year old
boys from 19 European centres. Eur J Clin Nutr 1988;42:847-55.
Laatikainen T, Pietinen P, Valsta L, Sundvall J, Reinivuo H, Tuomilehto J. Sodium in
the Finnish diet: 20-year trends in urinary sodium excretion among the adult population.
Eur J Clin Nutr 2006;60:965-70.

106

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Lambert J, Agostoni C, Elmadfa I, Hulshof K, Krause E, Livingstone B, et al. Dietary
intake and nutritional status of children and adolescents in Europe. Br J Nutr 2004;92 suppl
2:147-211.
Leelajaratkoon S, Pavadhgul P, Temcharoen P, Sawaddiworn S, editors. Sodium
consumption behavior and related factors among preschool children in well child clinic.
The 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences; 2010 April 10th;
Songkla, Thailand; 2011.
Livingstone MBE, Robson PJ, Wallace JMW. Issues in dietary intake assessment of
children and adolescents. Brit J Nutr 2004;92 suppl 2:213-22.
Liu K, Cooper R, McKeever J, McKeever P, Byington R, Soltero I, et al. Assessment of
the association between habitual salt intake and high blood pressure: methodological
problems. Am J Epidemiol 1979;110:219-26.
Liu L, Mizushima S, Ikeda K, Hattori H, Miura A, Gao M, et al. Comparative studies of
diet-related factors and blood pressure among Chinese and Japanese: results from
the China-Japan Cooperative Research of the WHO-CARDIAC Study. Hypertens Res
2000;23:413-20.
Liu L, Liu L, Ding Y, Huang Z, He B, Sun S, et al. Ethnic and environmental
differences in various markers of dietary intake and blood pressure among Chinese Han and
three other minority peoples of China: results from the WHO Cardiovascular Diseases and
Alimentary Comparison (CARDIAC) Study. Hypertens Res 2001;24:315-22.
Liu L, Ikeda K, Yamori Y. WHO-CARDIAC Study Group. Inverse relationship between
urinary markers of animal protein intake and blood pressure in Chinese: results from the
WHO Cardiovascular Diseases and Alimentary Comparison (CARDIAC) Study. Int J Epidemiol
2002;31:227-33.
Liu SM, Chung C. Trace elements in Taiwanese diet in different seasons. J Radioanal
Nucl Chem 1992;161:27-38.
Loria CM, Obarzanek E, Ernst ND. Choose and prepare foods with less salt: dietary
advice for all Americans. J Nutr 2001;131:536-51.
Luft FC, Fineberg NS, Sloan RS. Estimating dietary sodium intake in individuals receiving a randomly fluctuating intake. Hypertension 1982;4:805-8.
Lyhne AN. Dietary habits and physical activity of Danish adolescents. Scand J Nutr
1998;42:13-6.

107

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Pavadhgul P, Sunthonwaraluk S, Srisorachatr S, Temcharoen P. Dietary sodium intake
by semi-quantitative food frequency questionnaire among undergraduate students of Mahidol
University. J Med Assoc Thai 2009;92 Suppl 7:75-82.
Pavan L, Casiglia E, Pauletto P, Batista SL, Ginocchio G, Kwankam MM, et al. Blood
pressure, serum cholesterol and nutritional state in Tanzania and in the Amazon: comparison
with an Italian population. J Hypertens 1997;15:1083-90.
MacGregor GA, Markandu ND, Best FE, Elder DM, Cam JM, Sagnella GA, et al.
Double-bind randomized crossover trial of moderate sodium restriction in essential
hypertension. Lancet 1982;13:351-5.
MacGregor GA, Markandu ND, Sagnella GA, Singer DRJ, Cappuccio FP. Double-blind
study of three sodium intakes and long-term effects of sodium restriction in essential
hypertension. Lancet 1989;2:1244-7.
Malam S, Clegg S, Kirwin S, McGinigal S, Raats M, Shepherd R, et al. Comprehension
and use of UK nutrition signpost labelling schemes. London: Food Standards Agency; 2009.
Mallamaci F, Leonardis D, Bellizzi V, Zoccali D. Does high salt intake cause
hyperfiltration in patients with essential hypertension?. J Hum Hypertens 1996;10:157-61.
Mattes RD, Donnelly D. Relative contributions of dietary sodium sources. J Am Coll
Nutr 1991;10:383-93.
McCarron DA, Weder AB, Egan BM, Krishna GG, Morris CD, Cohen M, et al. Blood
pressure and metabolic responses to moderate sodium restriction in isradipine-treated
hypertensive patients. Am J Hypertens 1997;10:68-76.
McGuire S. U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human
Services, Dietary Guidelines for Americans, 2010. 7th Edition. Washington, DC: U.S.
Government Printing Office; 2011.
Meland E, Laerum E, Aakvaag A, Ulvik RJ, Hostmark AT. Salt restriction: effects on lipids
and insulin production in hypertensive patients. Scand J Clin Lab Invest 1997;57:501-6.
Muhlhauser I, Prange K, Sawicki PT, Bender R, Dworschak A, Schaden W, et al. Effects
of dietary sodium on blood pressure in IDDM patients with nephropathy. Diabetologia
1996;39:212-9.
Nagata C, Takatsuka N, Shimizu N, Shimizu H. Salt intake and risk of death from stroke
in Japanese men and women. Stroke 2004;35:1543-7.

108

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Nestel PJ, Clifton PM, Noakes M, McArthur R, Howe PR. Enhanced blood pressure
response to dietary salt in elderly women, especially those with small waist: hip ratio. J
Hypertens 1993;11:1387-94.
Negretti de Brätter VE, Bratter P, Oliver W, Alvarez N. Study of the trace element
status and the dietary intake of mineral and trace elements in relation to the gastric cancer
incidence in Táchira, Venezuela. In: Collery P et al. editors. Metal Ions in Biology and Medicine,
Vol 5. Paris: John Libbey Eurotext; 1998. p 557–65.
Samuelson G, Bratteby LE, Enghardt H, Hedgren M. Food habits and energy and
nutrient intake in Swedish adolescents approaching the year 2000. Acta Paediatr Suppl
1996;414:1-20.
Saggar-Malik AK, Markandu ND, MacGregor GA, Cappuccio FP. Moderate salt restriction
for the management of hypertention and hypercalciuria. (Case report). J Hum Hypertens
1996;10:811-3.
Sasaki N. High blood pressure and the salt intake of the Japanese. Jpn Heart J
1962;3:313-24.
Schmieder RE, Langenfield MRW, Friedrich A, Shobel HP, Gatzka CD, Weihprecht H.
Angiotensin II related to sodium excretion modulates left ventricular structure in human
essential in hypertension. Circulation 1996;94:1393-8.
Schmieder RE, Langenfield MRW, Friedrich A, Schobel HP, Gatzka CD, Simons-Morton
DG, et al. Diet and blood pressure in children and adolescents. Pediatr Nephrol 1997;
11:244-9.
Schröder H, Schmelz E, Marrugat J. Relationship between diet and blood pressure in
a representative Mediterranean population. Eur J Nutr 2002;41:161-7.
Sciarrone SEG, Beilin LJ, Rouse IL, Rogers PB. A factorial study of salt restriction and
a low-fat/high-fibre diet in hypertensive subjects. J Hypertens 1992;10:287-98.
Shim E, Ryu H, Hwang J, Kim SY, Chung E. Dietary sodium intake in young Korean
adults and its relationship with eating frequency and taste preference. Nutr Res Pract. 2013;
7:192-8.
Silman AJ, Locke C, Mitchell P, Humpherson P. Evaluation of the effectiveness of
a reduced sodium diet in the treatment of mild to moderate hypertension. Lancet 1983;
1:1179-82.
Simon JA, Obarzanek E, Daniels SR, Frederick MM. Dietary cation intake and blood
pressure in black girls and white girls. Am J Epidemiol 1994;139:130-40.
109

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

Simons-Morton DG, Obarzanek E. Diet and blood pressure in children and adolescents.
Pediatr Nephrol 1997;11:244-9.
Smith-Spangler CM, Juusola JL, Enns EA, Owens DK, Garber AM. Population strategies
to decrease sodium intake and the burden of cardiovascular disease: a cost-effectiveness
analysis. Ann Intern Med 2010;152: 481-7.
Suckling R, He F, Markandu N, MacGregor G. Modest salt reduction lowers blood
pressure and urinary albumin excretion in impaired glucose tolerance and type 2 diabetes.
J Hypertens 2010;28:e219.
Staessen J, Bulpitt C, Fagard R, Joossens JV, Lijnen P, Amery A. Four urinary cations
and blood pressure: a population study in two Belgian towns. Am J Epidemiol 1983;
117:676-87.
Stamler J, Elliott P, Dennis B, Dyer AR, Kesteloot H, Liu K, et al. Intermap: background,
aims, design, methods and descriptive statistics (nondietary). J Hum Hypertens, 2003;
17:591-608.
Subar AF, Krebs-Smith SM, Cook A, Kahle LL. Dietary sources of nutrients among US
adults, 1989 to 1991. J Am Diet Assoc 1998;98:537-47.
Supornsilaphachaii C. Evolution of salt reduction initiatives in Thailand: lessons for
other countries in the South-East Asia Region. Regional Health Forum 2013;17:61-71.
Swift PA, Markandu ND, Sagnella GA, He FJ, MacGregor GA. Modest salt reduction
reduces blood pressure and urine protein excretion in black hypertensives: a randomized
control trial. Hypertension 2005;46:308-12.
Tuomilehto J, Jousilahti P, Rastenyte D, Moltchanov V, Tanskanen A, Pietinen P,
et al. Urinary sodium excretion and cardiovascular mortality in Finland: a prospective study.
Lancet 2001;357:848-51.
Vogt L, Waanders F, Boomsma F, de Zeeuw D, Navis G. Effects of dietary sodium and
hydrocholorothiazide on the antiproteinuric efficacy of losartan. J Am Soc Nephrol
2008;19:999-1007.
Watson RL, Langford HG, Abernethy J, Barnes TY, Watson MJ. Urinary electrolytes,
body weight, and blood pressure. Pooled cross-sectional results among four groups of
adolescent females. Hypertension 1981;2:93-8.
Woo J, Leung SS, Ho SC, Lam TH, Janus ED. Dietary intake and practices in the Hong
Kong Chinese population. J Epidemiol Community Health 1998;52:631-7.

110

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

World Health Organisation (WHO). Global health risks: mortality and burden of disease
attributable to selected major risks [Internet]. 2009 [cited 2013 Jul 20]. Available from:
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks
_report_full.pdf.
World Health Organisation (WHO). Revisd draft: Global action plan for the prevention
and control of noncommunicable diseases 2013-2020 [Internet]. 2013 [cited 2013 Jul 20].
Available from: http://www.who.int/nmh/events/2013/revised_draft_ncd_
action_plan.pdf.
World Health Organization(WHO). Reducing salt intake in populations: report of a WHO
forum and technical meeting. WHO forum on reducing salt in populations; 2006 Oct 5-7;
Paris, France. Geneva WHO: 2007.
Watt GCM, Edward C, Hart JT, Hart M, Walton P, Foy CJW. Dietary sodium restriction
for mild hypertension in general practice. BMJ 1983;286:432-6.
Wu Y, Cai R, Zhou B, Xu X. Effects of genetic factors and dietary electrolytes on blood
pressure of rural secondary school students in Hanzhong. Chin Med Sci J 1991;6:148-52.
Yoshita K, Miura K, Okayama A, Okuda N, Schakel SF, Dennis B, et al. A validation study
on food composition tables for the international cooperative INTERMAP study in Japan. Environ Health Prev Med 2005;10:150-6.
Yamauchi T, Furuta M, Hamada J, Kondo T, Sakakibara H, Miyao M. Dietary salt intake
and blood pressure among schoolchildren. Ann Physiol Anthropol 1994;13:329-36.
Zhu KM, He SP, Pan XQ, Zheng XR, Gu YA. The relation of urinary cations to blood
pressure in boys aged seven to eight years. Am J Epidemiol 1987;126:658-63.
คณะกรรมการจัดท�ำข้อก�ำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย กองโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546.
กรุงเทพ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์; 2546.
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ. กรอบยุทธศาสตร์ การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย. พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; 2555.
เครือข่ายลดเค็ม โครงการการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย
(ปีงบประมาณ 2556-2557) เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาโครงร่างการวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อน
รณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ(โซเดียม) ในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ส�ำนักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข วันวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555.

111

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

ลือชัย ศรีเงินยวง, ธนิตา วงษ์จินดา, ฐนิดา อภิชนะกุลชัย. สถานการณ์การบริโภคเกลือโซเดียมใน
ประชากรไทย: การศึกษาเชิงปริมาณ รายงานเสนอต่อส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข;
2550.
ธิดารัตน์ อภิญญา. ผลการได้รับเกลือมากต่อการเกิดโรคเรื้อรัง. KMNCD[อินเทอร์เน็ต]. 2555
[เข้าถึงเมื่อ 2556 กรกฎาคม 23];1:10-13. เข้าถึงได้จากhttp://db.kmddc.go.th/detail.aspx?type
=&searchtxt=&datatype=&section=&filetype=&strategy=&.
เบญจพร สุขประเสริฐ, ประไพศรี ศิริจักรวาล, ประภาศรี ภูวเสถียร. ทัศนคติความรูด้านอาหาร
และโภชนาการและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของคนกรุ ง เทพมหานคร. วารสารพยาบาลศาสตร .
2541;16:71-83.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 115 ตอนที่ 47 ง. ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541.
ประไพศรี ศิริจักรวาล, ประภาศรี ภูวเสถียร, อชิรญา คําจันทรศุภสิน. การศึกษาทัศนคติความรู
ความเข้ า ใจของผู ้ บ ริ โ ภค เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล โภชนาการบนฉลากอาหารและการน� ำ ไปใช้ . รายงานฉบั บ
สมบูรณโครงการปรับปรุงประกาศฯว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา;
2551. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
ประไพศรี ศิริจักรวาล, สมโชค คุณสนอง จรณะ ทรัพย์สุวรรณ. โครงการทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อสัญลักษณ์ของระดับสารอาหาร (ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียม). รายงานฉบับสมบูรณ มูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. หลักการค�ำนวณ Creatinine Clearance
[อินเทอร์เน็ต]. ไม่ระบุ [เข้าถึงเมือ่ 2556 กรกฎาคม 23]. เข้าถึงได้จาก http://www.vajira.ac.th/lab/?page_
id=304.
วันทนีย์ เกรียงสินยศ. ลดโซเดียม ยืดชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2555.
สิริประภา กลั่นกลิ่น, ค�ำปุ่น จันโนนม่วง. การบริโภคอาหารว่างในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการปกติและเด็กขาดสารอาหารในเขตชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย.จดหมายเหตุ
ทางแพทย์ 2549;89:706-13.
สายสม สุขใจ. บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ:
ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค, ทีเคพาเลซ, กรุงเทพมหานคร, 5-6 มีนาคม; 2556.
ส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. รายงานการส�ำรวจการบริโภค
อาหารของประชาชนไทย การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552.
นนทบุรี:ส�ำนักงาน; 2554.
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย. กระบวนการพัฒนา โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลด
อ้วน ลดโรค [อินเตอร์เนต]. ไม่ระบุ [เข้าถึงเมือ่ 2556 กรกฏาคม 27]. เข้าถึงได้จาก: nutrition.anamai.moph.
go.th/.../_ลดหวานมันเค็ม/.../file.
112

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ (Program) และค้นหา
แนวทางการด�ำเนินการที่เหมาะสม (Campaigns) ในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อผ่านวิถีชีวิตด้วยการลด
การบริโภคเกลือ โดยการระดมความคิด (Brain Storm) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ปรึกษา คณะท�ำงานและ
เครือข่ายการร่วมด�ำเนินการ, พักพิง อิงทาง, นนทบุรี, 20-21 มิถุนายน; 2556.
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