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ค�าน�า
  

โรคไม่ตดิต่อเร้ือรงัเป็นปัญหาสขุภาพทีส่�าคัญระดับประเทศและระดับโลก ซึง่นบัวนัจะทวีความรนุแรง
เพิ่มขึ้น โดยรากของสาเหตุ (Root of cause) ส�าคัญหนึ่ง คือ พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ท�าให้ 
ได้สารอาหารบางอย่างน้อย เช่น วิตามิน, ธาตุเหล็ก หรือ ได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินความต้องการ 
ของร่างกาย เช่น ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต และเกลือโซเดียม เป็นต้น ส�าหรับหลักฐานวิชาการในปัจจุบันนี้  
ยืนยันว่าการบริโภคเกลือโซเดียมมากเกินความต้องการมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง, 
โรคไต และโรคหลอดเลือดสมอง อย่างมีนัยส�าคัญ  

จากการส�ารวจการบริโภคเกลือแกง (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�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในฐานะกรมวิชาการ มีภารกิจในด้านการพัฒนาองค์ความรู ้
วิจัย สนับสนุนผลักดันให้เกิดนโยบาย และ มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงเล็งเห็น 
ความส�าคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคเกลือเกินต่อการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว จึงได้จัดท�า 
"รายงานผลการทบทวน รูปแบบการด�าเนินงาน ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต ด้วยการลด 
การบริโภคเกลือ" เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ทั้งใน 
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพื้นที่อย่างครบถ้วน

ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษา และผู ้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมท�าให้รายงานฉบับนี ้
ส�าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

 คณะผู้จัดท�า
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1. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (Misconcept) ของเกลือและโซเดียม 

เกลือ เป็นค�ำเรียกทั่วไปของสำรประกอบที่ประกอบด้วยไอออนบวกของโลหะ (รวมทั้งไฮโดรเจน
ไอออน) และไอออนลบของอโลหะ แต่หำกพูดถึงเกลือที่มีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในชีวิตประจ�ำวันแล้ว  
ในที่นี้หมำยถึง เกลือแกง (Salt) หรือ “โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride)” โดยประกอบด้วย โซเดียม
ไอออน (Na+) ร้อยละ 40 และ คลอไรด์ไอออน (Cl-) ร้อยละ 60 โดยน�้ำหนัก ซึ่งแร่ธำตุทั้ง 2 ชนิด  
ก็จัดเป็นแร่ธำตุที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรระบบกำรท�ำงำนของร่ำงกำย โดยเฉพำะโซเดียมไอออน (Na+) นั้น 
เป็นแร่ธำตุที่มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งของ ของเหลวที่ส�ำคัญในร่ำงกำยและมีหน้ำที่ในกำรรักษำระดับ 
ควำมดันออสโมติกของน�้ำในรำ่งกำย (ธิดำรัตน์, 2555)

โดยปกตร่ิำงกำยได้รบัโซเดยีม ผ่ำนทำงกำรบรโิภคเป็นหลกั โดยเฉพำะเกลอืแกง เป็นแหล่งหลกัส�ำคญั
ของโซเดียมที่ร่ำงกำยได้รับ ซ่ึงปกติใช้ในกำรปรุงอำหำรให้มีรสชำติเค็ม และเป็นส่วนประกอบหลักของ 
เครื่องปรุงที่ให้รสเค็มด้วย เช่น น�้ำปลำ ซีอิ้ว ซอสปรุงรส และเครื่องปรุงรสต่ำงๆ แต่นอกจำกเครื่องปรุง 
ต่ำง ๆ ที่มีรสเค็มแล้ว ยังพบ โซเดียม (Na+) ที่อยู่ในรูปสำรประกอบอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น โซเดียมที่อยู่ในโมโน 
โซเดียมกลูตำเมท (ผงชูรส) หรือ โซเดียมไบคำร์บอเนต (ผงฟู) เป็นต้น ซึ่งก็ไม่ได้มีรสเค็มแต่ประกำรใด และ
ร่ำงกำยยังได้รับโซเดียมจำกธรรมชำติของอำหำร หรือ โซเดียมที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจำกกระบวนกำรผลิตทำง
อุตสำหกรรมอำหำรหรือระหว่ำงกำรประกอบอำหำร 

ดังนั้นจำกข้อควำมเบื้องต้น จะเห็นได้ว่ำกำรใช้ค�ำว่ำ “เกลือ” หรือค�ำว่ำ “เค็ม” เพื่อสื่อถึงค�ำว่ำ 
“โซเดียม (Na+)” ซึ่งเป็นแร่ธำตุชนิดหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญต่อสุขภำพจึงไม่ถูกต้อง แต่กำรเลือกใช้เฉพำะ 
ค�ำว่ำ “โซเดียม (Na+)” อำจจะเป็นค�ำที่ไม่คุ ้นเคยกับประชำชนทั่วไป ในหลำยประเทศจึงใช้ ค�ำว่ำ  
“เกลือ” ซึ่งหมำยถึง โซเดียมคลอไรด์ ในกำรสื่อถึงปริมำณกำรบริโภคโซเดียมที่แนะน�ำว่ำไม่ควรบริโภคเกิน 
นั้นเพรำะว่ำแหล่งของ “โซเดียม (Na+)” ส่วนใหญ่ที่เข้ำสู่รำ่งกำยคือ โซเดียมคลอไรด์ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ค�ำว่ำ “เกลือ” เพื่อสื่อลักษณะเดียวกันนี้ ในประชำชนไทยท�ำให้เกิดควำม 
ไม่ถูกต้องได้ เนื่องจำกโซเดียมที่คนไทยได้รับไม่ได้มำจำกเกลือแกงเป็นหลักเหมือนกับในบำงประเทศ คนไทย
ยังได้รับโซเดียมจ�ำนวนมำกจำกเครื่องปรุงรสตำ่งๆ เช่น น�้ำปลำ ซีอิ้ว ซอสปรุงรส อยำ่งที่ได้กล่ำวมำ ดังนั้น 
กำรใช้ค�ำว่ำ “เค็ม” เพื่อสื่อให้ประชำชนตระหนักถึงอันตรำยของกำรบริโภคเค็ม อำจท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจ 
ได้ง่ำยกว่ำส�ำหรบัประชำชนไทย แต่เนือ่งจำก “ความเคม็” เป็นนำมธรรมซึง่มคีวำมแตกต่ำงกนัในแต่ละบคุคล 
และไม่สำมำรถสะท้อนกลับไปถึงปริมำณกำรบริโภคได้อย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี้ยังท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำ 
ไม่รวมถึงโซเดียมที่อยู่ในสำรประกอบรูปอื่นที่ไม่ได้ท�ำให้เกิดรสชำติเค็ม (วันทนีย์, 2555)

เกลือและโซเดียม
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ดังนั้น จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องสื่อค�ำว่ำ “โซเดียม” ให้ประชำชนไทยรู้จัก เพื่อกำรดูแลสุขภำพที่ดี
ต่อไป

 เกลือ 1 ช้อนชำ = โซเดียมคลอไรด์ 5 กรัม = โซเดียม 2 กรัม (2000 มก) 
 โซเดียมคลอไรด์ 1 กรัม = โซเดียม 17.1 มิลลิโมล
 โซเดียม 1 มิลลิโมล = โซดียม 23 มิลลิกรัม

2. ความส�าคัญ ความต้องการและสมดุลของโซเดียม (Na+) ในร่างกาย

โซเดียม (Na+) เป็นแร่ธำตุธรรมชำติที่ร่ำงกำยต้องกำรและร่ำงกำยไม่สำมำรถผลิตโซเดียมได้เอง 
จึงจ�ำเป็นต้องได้รับจำกกำรบริโภคอำหำรเท่ำนั้น และเป็นไอออนประจุบวก (Cation) ที่มีอยู่มำกที่สุด 
ในของเหลวภำยนอกเซลล์ (Plasma) และมีอิทธิพลต่อกำรกระจำยของน�้ำในร่ำงกำย

ร่ำงกำยโซเดียมที่อยู่ในร่ำงกำยมี 2 ลักษณะ 

l โซเดียมที่สามารถการแลกเปลี่ยนได้ (exchangeable sodium) ร้อยละ 71 ของทั้งหมด 
โดยอยูใ่นน�ำ้เลอืด น�ำ้ภำยนอกเซลล์ทีไ่ม่ใช่น�ำ้เลอืด น�ำ้ทีอ่ยูร่ะหว่ำงเซลล์ เนือ้เยือ่เกีย่วพนั และเนือ้เยือ่กระดกู

l โซเดียมท่ีไม่มีการแลกเปลี่ยน (Nonexchangeable sodium) ร้อยละ 29 ของทั้งหมด 
ส่วนใหญ่อยู่ที่กระดูก

โดยปกตโิซเดยีม (Na+) มปีรมิำณค่อนข้ำงคงทีแ่ละอยูใ่นช่วงทีแ่ตกต่ำงกนัน้อยมำก ซึง่จำกกำรศกึษำ
ค้นคว้ำ พบงำนวิจัยที่ยืนยันว่ำในมนุษย์สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่ระดับกำรบริโภคโซเดียมที่ต�่ำมำกเพียง 
0.2 กรัม/วัน (10 mmol/d) ในกลุ่มชน Yanomamo Indians ในประเทศบรำซิล จนถึงกำรบริโภคที่สูง 
มำกถึง 10.3 กรัม/วัน (450 mmol) ในประเทศญี่ปุ่นตอนเหนือ จำกข้อมูลดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึง 
ควำมสำมำรถของร่ำงกำยในกำรปรบัให้สมดุลได้ โดยมกีำรปรบัปรมิำณโซเดียมทีส่ญูเสยีมำกน้อยตำมปรมิำณ
ที่ได้รับ (คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ, 2555)

โซเดียม (Na+) มีประโยชน์ในกำรรักษำควำมดันออสโมติกของน�้ำนอกเซลล์ไว้ ซึ่งมีผลต่อปริมำณ 
ของน�้ำ และกำรเคลื่อนย้ำยน�้ำในร่ำงกำย โดยระดับควำมเข้มข้นที่แตกต่ำงกันของโซเดียมไอออน (Na+) นี้เอง
เป็นกลไกส�ำคัญในกำรควบคุมปริมำณของน�้ำและกำรเคลื่อนที่ย้ำยน�้ำในร่ำงกำย โดยโซเดียมไอออน (Na+) 
จะอยู่ภำยนอกเซลล์มำกกว่ำในเซลล์ปกติแล้ว โซเดียมไอออน (Na+) จะเกิดกำรแลกเปลี่ยนไปมำตลอดเวลำ 
โดยโซเดยีมไอออน (Na+) ภำยนอกเซลล์จะแพร่เข้ำสูภ่ำยใน ส่วนโซเดียมไอออน (Na+) ภำยในจะไหลออกนอก
เซลล์ ผ่ำนกำรปั๊ม (Pump) และเกิดไปพร้อมกับกำรแลกเปลี่ยนโพแทสเซียมไอออน (K+) เป็นกลไก 
ในกำรรักษำสมดุลของน�้ำและแร่ธำตุที่มีประสิทธิภำพ
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นอกจำกนี้โซเดียม (Na+) ยังท�ำหน้ำที่ส่งสัญญำณในระบบประสำทและกล้ำมเนื้อโดยกระบวนกำร
โซเดียม-โปตัสเซียมปั๊ม (Na-K ATPase) คือ มีกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงโซเดียม (Na+) กับโปตัสเซียม และ 
กำรเขำ้จับกับคลอไรด์ที่ไต โซเดียม (Na+) ยังช่วยรักษำควำมสมดุลของควำมเป็นกรดและดำ่ง โดยกำรจับกับ
ไบคำร์บอเนตและคลอไรด์

กลไกของร่ำงกำยในกำรรักษำปริมำณของโซเดียม (Na+) ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยเซลล์จะรักษำควำม 
เข้มข้นของโซเดียม (Na+) ภำยในเซลล์ไว้ที่ 10 มิลลิอีควิวำเลนต์ต่อลิตร และจะไม่ยอมให้ผ่ำนเข้ำมำอีก 
ส่วนภำยนอกเซลล์ จะมีควำมเข้มข้นอยู่ที่ 130 - 150 มิลลิอีควิวำเลนต์ต่อลิตร (คณะกรรมกำรจัดท�ำก�ำหนด
สำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวัน ส�ำหรับคนไทย, 2546) และสำมำรถปรับอัตรำกำรขับถ่ำยให้อยู่ในสภำพ
สมดุลกับปริมำณที่ร่ำงกำยได้รับในแต่ละวัน และร่ำงกำยสำมำรถก�ำจัดโซเดียม (Na+) ส่วนเกินได้ 3 รูปแบบ 
คือ เหงื่อ ปัสสำวะ และอุจจำระ และกำรขับออกเป็นกลไกส�ำคัญในกำรควบคุมปริมำณของโซเดียม (Na+) 
ที่บริโภคเขำ้ไป ซึ่งส่วนใหญ่จะขับออกทำงปัสสำวะ 

2.1 การขับโซเดียม (Na+) ในรูปแบบเหงื่อ
 ร่ำงกำยจะสูญเสียโซเดียม (Na+) ทำงเหงื่อวันละประมำณ 25 mmol กำรขับโซเดียม (Na+) 

ออกทำงเหงื่อนั้นเป็นผลจำกรำ่งกำยต้องกำรขับควำมร้อนออกมำ (โดยใช้น�้ำเป็นตัวน�ำควำมร้อน) เพื่อรักษำ
อุณหภูมิร่ำงกำยให้ปกติ กำรที่โซเดียม (Na+) ถูกขับออกมำกับเหงื่อจึงไม่มีผลต่อกำรควบคุมจ�ำนวนโซเดียม 
(Na+) ในร่ำงกำย

2.2 การขับโซเดียม (Na+) ในรูปแบบปัสสาวะผ่านทางไต
 กำรขับโซเดียม (Na+) ออกทำงไตเป็นทำงส�ำคัญและร่ำงกำยมีกลไกควบคุมกำรขับถ่ำย 

อย่ำงมีประสิทธิภำพดีที่สุด โดยจะขับโซเดียม (Na+) ออกในรูปของปัสสำวะ ซึ่งโซเดียม (Na+) ประมำณ 
ร้อยละ 50 ของโซเดียม (Na+) ส่วนเกินจะถูกขับถ่ำยออกทำงปัสสำวะทันทีในวันแรก ส่วนที่เหลือจะถูก 

แผนภาพที่ 1.1 แสดงปริมำณน�้ำทั้งหมดในร่ำงกำย และจ�ำนวนกำรแลกเปลี่ยนโซเดียม (Na+) และ

โพแทสเซียมไอออน (K+) ที่ในหน่วยมิลลิโมล (mmol) ที่อยู่ในสภำวะสมดุลของชำยน�้ำหนัก 70 กิโลกรัม  

(ธิดำรัตน์, 2555)

น�้าภายในเซลล์
Intracellular water 28 L

น�้าภายนอกเซลล์
Extracellular water 14 L

Potassium 110 mmol/L

Sodium 10 mmol/L

Potassium 4 mmol/L

Sodium 135 mmol/L

ปริมาณน�้าทั้งหมด 42 L (Total water)

ICF ECF
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ขับถำ่ยออกหมดใน 3 - 4 วันต่อมำ ในทำงตรงข้ำมถ้ำรำ่งกำยไม่ได้รับโซเดียม (Na+) ติดต่อกันนำนถึง 7 วัน 
ไตจะสงวนโซเดียม (Na+) ไว้ จนปริมำณที่ออกมำทำงปัสสำวะลดลงเหลือวันละ 5 - 10 mmol ได้ 

 ในคนปกติทั่วไปจะมีปริมำณโซเดียม (Na+) ในร่ำงกำยคงที่ กำรกินเกลือในปริมำณระหว่ำง  
0 - 23 กรัม จะท�ำให้น�้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ประมำณไม่เกินร้อยละ 10 และในทุก 140 มิลลิโมล 
ของโซเดียม (Na+) ที่เพิ่มขึ้น ร่ำงกำยจะเก็บน�้ำไว้ได้ประมำณ 1 ลิตร ดังนั้นไตจึงเป็นอวัยวะที่มีส�ำคัญมำก 
ต่อกำรรักษำสถำนภำพปกติของโซเดียม (Na+) ในร่ำงกำย

2.3 การขับโซเดียมในรูปแบบอุจจาระ
 ปกติร่ำงกำยขับโซเดียมไอออน (Na+) ออกทำงอุจจำระน้อยมำก ประมำณวันละ 5 - 10  

mmol แต่กำรเสยีโซเดยีมไอออน (Na+) ผ่ำนทำงนีใ้นจ�ำนวนมำกนัน้ อำจเกดิได้ในรำยทีม่อีำกำรท้องเดนิหรอื
อำเจียนอย่ำงรุนแรง เนื่องจำกน�้ำในระบบทำงเดินอำหำรมีควำมเข้มข้นของอิเล็คโตรไลท์ (electrolyte) 
สูงมำกกว่ำในพลำสม่ำและยังถูกขับออกมำจ�ำนวนมำกประมำณ 8 ลิตรต่อวัน ซึ่งกำรสูญเสียน�้ำในทำงเดิน
จ�ำนวนมำก จะส่งผลให้มีกำรขับโซเดียมไอออน (Na+) เพิ่มขึ้นด้วย

3. ปริมาณความต้องการโซเดียมต่อวัน 

กำรก�ำหนดควำมต้องกำรสำรอำหำรต่ำงๆ ของร่ำงกำย ปัจจุบันนิยมใช้หลักกำรของ Dietary  
Reference Intake (DRI) ซึ่งก็คือ ปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงที่ควรได้รับประจ�ำวัน และเป็นค่ำอ้ำงอิงมำจำก
กำรคำดคะเนของปริมำณสำรอำหำรต่ำงๆ ที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนปกติเพื่อให้มีสุขภำพดี  
ซึ่งริเริ่มโดย Institute of Medicine ซึ่งเป็นควำมร่วมมือของประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศแคนำดำ 
กำรก�ำหนดควำมต้องกำรของสำรอำหำรตำมหลักกำรดังกล่ำวประกอบด้วย 4 ค่ำ คือ

3.1 Estimated Average Requirement (EAR)
 ค่ำประมำณของควำมต้องกำรของสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวัน โดยค่ำนี้เป็นค่ำปริมำณ 

สำรอำหำรในระดับต�่ำสุดของสำรอำหำรที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้คงภำวะโภชนำกำรของบุคคล 
ตำมตัวชี้วัดเฉพำะ ซึ่งเพียงพอส�ำหรับแต่ละบุคคลที่มีสุขภำพดี และจะท�ำให้ประชำชนทั่วไปมีภำวะ 
โภชนำกำรปกติและมีสุขภำพดี  

3.2  Recommended Dietary Allowance (RDA)
 ค่ำปริมำณสำรอำหำรที่แนะน�ำให้บริโภค โดยเป็นค่ำเฉลี่ยของสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวัน

ของประชำกรทีม่สีขุภำพด ีซึง่ค่ำ RDA นีจ้ะได้จำกค่ำ EAR ทีไ่ด้ แล้วมกีำรปรบัค่ำให้สงูขึน้จำกควำมแปรปรวน
ของค่ำ EAR ในกลุม่ประชำกร (เพศ อำย ุและวยัหรอืภำวะทำงสรรีวทิยำ เช่น กำรต้ังครรภ์และกำรให้นมบตุร) 
เพือ่ให้แน่ใจว่ำค่ำ RDA ทีก่�ำหนดนีจ้ะสำมำรถครอบคลมุควำมต้องกำรของสำรอำหำรในประชำกรเกอืบทัง้หมด 
ซึ่งโดยทั่วไป

RDA = EAR + 2 Standard Deviation

 [ถ้ำไม่สำมำรถหำค่ำ SD ได้ให้ใช้ค่ำ CV (Coefficient of Variation) เป็น 10% ดังนั้น 
RDA = 1.2 X EAR; ถ้ำให้ CV เป็น 15% ค่ำ RDA = 1.3 X EAR]
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3.3  Adequate Intake (AI)
 ค่ำประมำณของสำรอำหำรที่เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย ค่ำ AI ถูกก�ำหนดขึ้น 

เนื่องจำกมีสำรอำหำรหลำยชนิดที่ยังมีข้อมูลไม่มำกพอที่จะก�ำหนดเป็นค่ำ EAR จึงไม่มีค่ำ RDA โดยทั่วไป 
คำ่ AI อำจมีค่ำสูงกวำ่ควำมต้องกำรที่แท้จริงของร่ำงกำย  

 ค่ำ AI เป็นค่ำที่มีพื้นฐำนจำกกำรสังเกตหรือกำรหำค่ำประมำณกำรบริโภคสำรอำหำรของ 
กลุ่มคนที่มีสุขภำพดี และเมื่อไม่สำมำรถหำค่ำ RDA ได้ ส�ำหรับทำรกมักมีพื้นฐำนจำกค่ำเฉลี่ยกำรบริโภค 
ของกลุม่ทำรกทีม่สีขุภำพด ีเนือ่งจำกควำมต้องกำรสำรอำหำรในวยันี ้มพีืน้ฐำนมำจำกสำรอำหำรในน�ำ้นมแม่ 
ของแม่ที่มีสุขภำพดีและเป็นแม่ของทำรกคลอดตำมก�ำหนดซึ่งมีสุขภำพดีและดื่มนมแม่อย่ำงเดียว ส�ำหรับ 
วัยผู้ใหญ่สำรอำหำรบำงชนิดก็ก�ำหนดเป็นค่ำ AI ซึ่งค่ำนี้ได้มำจำกค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคสำรอำหำรของบุคคล 
ในกลุ ่มอ้ำงอิงบำงกลุ ่มที่มีสุขภำพดี ส�ำหรับค่ำปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงที่ควรได้รับประจ�ำวัน (DRI) 
ที่ก�ำหนดขึ้นในปัจจุบันใช้ค่ำ AI ส�ำหรับทุกสำรอำหำรส�ำหรับทำรกจนอำยุครบ 1 ปี และส�ำหรับสำรอำหำร 
แคลเซียม วิตำมินดี วิตำมินเค ฟลูโอไรด์ โครเมียม แมงกำนีส กรดแพนโธเทนิก ไบโอติน และโคลีน  
สำรอำหำรที่บริโภคมีปริมำณเท่ำกับ RDA และ AI ไม่เพียงพอส�ำหรับผู้ที่มีทุพโภชนำกำร เนื่องจำกกำรขำด
สำรอำหำร และค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้ก็ไม่เหมำะสมกับผู้ที่มีควำมต้องกำรสำรอำหำรเพิ่ม เนื่องจำกโรคบำงชนิด 
(คณะกรรมกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย, 2546)

3.4  Tolerable Upper Intake (UL)
 ค่ำปริมำณสูงสุดที่บริโภคสำรอำหำรประจ�ำวัน แล้วไม่มีควำมเสี่ยงต่อกำรมีผลเสียต่อร่ำงกำย

ของแต่ละบุคคลในประชำกรทั่วไป เมื่อกำรบริโภคสูงกว่ำค่ำ UL ควำมเสี่ยงต่อกำรมีผลเสียจะเพิ่มขึ้น โดย 
ค�ำว่ำ Tolerable Upper Intake (UL) ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงในกำรสื่อควำมหมำยถึง possible beneficial 
effect ดังนั้นค่ำ UL ไม่ใช่ค่ำที่แนะน�ำ เนื่องจำกถ้ำบริโภคปริมำณสำรอำหำรสูงกว่ำค่ำ RDA หรือ AI ก็ไม่ได้
มีผลดีขึ้น ส�ำหรับผู้ที่มีสุขภำพดี

 ส�ำหรับสำรอำหำรบำงชนิดไม่มีข้อมูลที่มำกเพียงพอในกำรก�ำหนดค่ำ UL แต่มิได้หมำยควำมว่ำ
จะไม่มีควำมเส่ียงต่อกำรบริโภคในจ�ำนวนมำก และยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียมีค่ำน้อยเท่ำใด ยิ่งต้องเพิ่ม 
ควำมระมัดระวังมำกขึ้นเท่ำนั้น (คณะกรรมกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับ 
คนไทย, 2546)  

 ส�ำหรับประเทศไทย กรมอนำมัยได้จัดท�ำข้อก�ำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวัน ส�ำหรับ 
คนไทย (Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thais) ใช้ชื่อย่อว่ำ RDA ขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2532 (คณะกรรมกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย, 2546) ซึ่งเป็น
ครั้งแรกที่มีข้อก�ำหนดด้ำนโภชนำกำรขึ้น โดยบัญชี RDA นี้ก�ำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับ 
คนไทยไว้ทั้งส้ิน 17 ชนิด โดยแบ่งกลุ่มแนะน�ำเป็นกลุ่มใหญ่ 8 กลุ่ม ตำมอำยุและเพศ และเนื่องจำก 
ควำมต้องกำรสำรอำหำรบำงชนิดแตกต่ำงกันตำมอำยุ ดังนั้น ในแต่ละกลุ่มจึงยังมีกำรแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
ตำมระดับอำยุอีกด้วย 

 ข้อก�ำหนดนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรด�ำเนินงำน เพื่อจัดท�ำ “ฉลากโภชนาการ”  
(Nutrition Labeling) ดังนั้น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จึงได้พิจำรณำจัดท�ำบัญชีสำรอำหำร
ที่แนะน�ำให้ควรบริโภคประจ�ำวันส�ำหรับคนไทยอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily  
Intakes – Thai RDI) โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพือ่ใช้เป็นค่ำอ้ำงองิ ส�ำหรบัแสดงคณุค่ำทำงโภชนำกำรบนฉลำก
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ของอำหำรและกำรจัดท�ำฉลำกโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์อำหำรทั่วๆ ไป ก�ำหนดไว้ว่ำต้องแสดงคุณค่ำ 
ทำงโภชนำกำรของอำหำรนั้น โดยต้องแจ้งชนิดและปริมำณของสำรอำหำรที่มี รวมถึงแจ้งสัดส่วนปริมำณ 
สำรอำหำรที่มีอยู่ในอำหำรชนิดนั้นๆ ต่อปริมำณที่ผู้บริโภคต้องกำรต่อวัน โดยอำศัยข้อมูลพื้นฐำนจำก

 1.  ค่ำ Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thais (Thai RDA)  
โดยเลือกค่ำสูงสุดจำกค่ำที่แนะน�ำส�ำหรับคนอำยุ 20 - 29 ปี ทั้ง 2 เพศ ตำมข้อก�ำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับ
ประจ�ำวนั ส�ำหรบัคนไทย (Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thais) ปี พ.ศ. 2532

 2.  ค่ำ Daily Values (DV), Daily Reference Values (DRV), Reference Daily Intakes 
(RDI) (หรือค่ำ US RDA เดิม) ซึ่งก�ำหนดโดย United States Food and Drug Administration

 3. ค่ำ Nutrient Reference Values (NRV) จำก Codex 

 โดยก�ำหนดให้ค่ำควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ซึ่งเป็นระดับที่คนไทยใน 
วัยผู ้ใหญ่ที่มีสภำวะทำงสุขภำพปกติต้องกำร เพื่อเป็นฐำนหรือเป็นตัวเลขกลำงในกำรค�ำนวณ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ในกำรแสดงบนฉลำกโภชนำกำร (Nutrition labeling) เท่ำนัน้ ทัง้นีค้วำมต้องกำรพลงังำน
ที่แท้จริงต่อวันของแต่ละบุคคลอำจน้อยหรือมำกกว่ำ 2,000 กิโลแคลอรีซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ เช่น อำยุ 
เพศและควำมแตกต่ำงของระดับกำรใช้พลังงำนทำงกำยภำพ (Physical activity level) ของแต่ละบุคคล

 อย่ำงไรก็ตำม ค่ำ Thai RDI นี้เป็น ค่ากลางเพียงค่าเดียว โดยทั่วไปสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำสูตรอำหำร ใช้เป็นเกณฑ์ส�ำหรับกำรก�ำหนดนโยบำยทำงโภชนำกำรกว้ำงๆ ส�ำหรับบุคคลทั่วไป 
เช่น กำรเติมสำรอำหำร หรือกำรประยุกต์ใช้อื่นๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยต้องค�านึงด้วยว่าข้อก�าหนดนี้
ใช้ส�าหรับผู้ที่มีสุขภาพปกติ (healthy) มิใช่ผู้ป่วย เด็กทำรก หญิงมีครรภ์หรือกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมีควำมต้องกำร
ทำงโภชนำกำรต่ำงไปจำกกลุ่มบุคคลปกติ นอกจำกนั้นกำรได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ ตำมที่ก�ำหนดนี้ควรได้รับ
จำกกำรบริโภคอำหำรหลัก 5 หมู่เป็นส�ำคัญ เนื่องจำกยังมีสำรอำหำรอื่นๆ อีกมำกในอำหำรหลักที่ยังไม่ได ้
รับกำรแยกออกและไม่เป็นที่รู้จักเป็นตัวเดี่ยวๆ แต่ก็มีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อระบบกำรท�ำงำนตำมปกต ิ
ของร่ำงกำย

 และเมื่อควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำรมีควำมก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งมีกำรศึกษำวิจัยที่
เก่ียวข้องกับปริมำณสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวัน และปริมำณสูงสุดของสำรอำหำรที่รับได้ในแต่ละวัน 
มีกำรก�ำหนดค่ำซึ่งใช้ในกำรสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับปริมำณสำรอำหำรอย่ำงชัดเจนและเป็นสำกล ด้วยเหตุผล
ดังกล่ำว จึงได้มีกำรทบทวนปริมำณสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทยขึ้น และได้จัดท�ำเป็น 
“ปริมำณสำรอำหำรอำ้งอิงที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ 2546” ตำมวิวัฒนำกำรของกำรก�ำหนด
ควำมต้องกำรสำรอำหำรประจ�ำวันในปัจจุบัน 

 จำกกำรพิจำรณำ เปรียบเทียบ ระหว่ำงข้อก�ำหนดส�ำหรับปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงที่ 
ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 กับ โดย Institute of Medicine ตำมตำรำงที่ 1 พบว่ำ 
ควำมต้องกำรของโซเดียมตำมแต่ละช่วงอำยุของคนไทย คล้ำยคลึงกับที่ก�ำหนดโดย Institute of Medicine 
กล่ำวคือ ปริมำณโซเดียมที่ควรได้รับใน 1 วัน ของทำรกเป็นไปตำมปริมำณของโซเดียมที่อยู่ในน�้ำนมแม ่
และอำหำรที่เพิ่มขึ้น และส�ำหรับกำรก�ำหนดค่ำควำมต้องกำรของโซเดียมในช่วงวัยอื่นพิจำรณำตำมปริมำณ
ควำมต้องกำรพลังงำน เพื่อกำรเจริญเติบโต และอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของของเหลวภำยนอกเซลล์ ความต้องการ
ของโซเดียมจะมีค่าเท่ากับ 1 - 3 มิลลิอีควิวาเลนท์ (23 - 69 มิลลิกรัม) ต่อพลังงาน 100 กิโลแคลอรี  
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ดงัน้ัน จำกทีก่ล่ำวมำน้ัน ค่ำควำมต้องกำรของโซเดียมของร่ำงกำยจงึขึน้อยูก่บัควำมต้องกำรของกำรใช้พลงังำน
ในแต่ละเพศและกลุ่มอำยุต่ำงๆ 

 ค่าความต้องการของโซเดียมที่ก�าหนดขึ้นโดย Institute of medicine (Istitute of  
Medicine. 2004) รำยงำนเป็นค่ำ AI เนื่องจำกไม่มีข้อมูลกำรศึกษำในเรื่องนี้มำกเพียงพอที่จะก�ำหนดเป็น 
คำ่ EAR และ RDA

 วธิใีนการค�านวณค่า Adequate Intake (AI) ของโซเดยีมตามกลุม่อาย ุมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 1) ค่ำ AI ของโซเดยีมส�ำหรบัทำรกแรกเกดิจนอำย ุ6 เดือน ก�ำหนดตำมปรมิำณโซเดยีมทีอ่ยูใ่น
น�้ำนมแม่ โดยเฉลี่ยที่ทำรกดื่มใน 1 วัน

 2) ค่ำ AI ของโซเดียมส�ำหรับทำรกมีอำยุ 7 - 12 เดือน ก�ำหนดควำมต้องกำรของโซเดียม 
ตำมปริมำณของน�้ำนมแม่ รวมกับปริมำณโซเดียมที่มีอยู่ในอำหำรตำมวัยส�ำหรับทำรก

 3) ค่ำ AI ของโซเดียมส�ำหรับวัยเด็ก 1 - 18 ปี ยังไม่มีผลกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของโซเดียม
โดยตรง จึงใช้กำร extrapolate จำกค่ำควำมต้องกำรของโซเดียมในผู้ใหญ่ เนื่องจำกกำรท�ำงำนของไตใน 
เดก็วยันีไ้ม่แตกต่ำงจำกผูใ้หญ่ ปรมิำณควำมต้องกำรจงึค�ำนวณตำมสดัส่วนปรมิำณพลงังำนทีต้่องกำรเป็นหลกั

 4) ค่ำ AI ของโซเดียมส�ำหรับวัยผู้ใหญ่ก�ำหนดไว้ที่ 1.5 กรัม (65 มิลลิโมล) ต่อวัน เพื่อทดแทน
โซเดียมที่มีกำรสูญเสียออกทำงเหงื่อ ในกรณีที่คนอยู่ในที่ที่มีอำกำศร้อน (high temperature) หรือมีกำร
เคลือ่นไหวของร่ำงกำยมำก (physically active) ค่ำ AI ทีก่�ำหนดนีไ้ม่ได้รวมถงึกำรสญูเสยีเหงือ่ทีม่ำกผดิปกติ
ในนักกีฬำที่มีกำรแข่งขันหรือคนที่ต้องท�ำงำนในที่ที่มีควำมร้อนสูงมำก เช่น พนักงำนขณะก�ำลังดับเพลิง

 5) ค่ำ AI ของโซเดียมส�ำหรับผู้สูงอำยุ ค่ำ AI ของโซเดียมก�ำหนดให้มีค่ำลดลง เนื่องจำก 
ควำมสำมำรถของไตในกำรกรองโซเดียมลดลง 

 6) ค่ำ AI ของโซเดียม หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร Institute of Medicine รำยงำนว่ำ 
ไม่มีหลักฐำนที่แสดงว่ำมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นจำกเดิม รำยละเอียดของค่ำควำมต้องกำรของโซเดียมตำม 
แต่ละช่วงวัยแสดงในตำรำงที่ 1

    ความต้องการโซเดียม (มก/วัน)  

ปริมาณสูงสุดที่บริโภคแล้ว อายุ ข้อก�าหนดส�าหรับคนไทย* Institute of Medicine** 
ไม่เกิดอันตราย*** (มก/วัน)

  เพศชาย  เพศหญิง  เพศชายและหญิง 

 0 - 5 เดือน               น�้ำนมแม่ 120 ไม่สำมำรถ ก�ำหนดค่ำ

 6 - 11 เดือน 175 - 550 370 ไม่สำมำรถ ก�ำหนดค่ำ

 1 - 3 ปี  225 - 675 1000 1500

 4 - 5 ปี 300 - 900 1200 1900

 6 - 8 ปี                325 - 950 1200 1900

ตารางที่ 1 ควำมต้องกำรของโซเดียมในร่ำงกำย แยกตำมเพศ และอำยุ และค่ำปริมำณสูงสุดของ
โซเดียมที่บริโภคแล้วไม่ท�ำให้เกิดอันตรำย (วันทนีย์, 2555)
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ปริมาณสูงสุดที่บริโภคแล้ว อายุ ข้อก�าหนดส�าหรับคนไทย* Institute of Medicine** 
ไม่เกิดอันตราย*** (มก/วัน)

  เพศชาย  เพศหญิง  เพศชายและหญิง 

ตารางที่ 1 (ต่อ)

*	 ปริมาณสารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�าวันส�าหรับคนไทย	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�าหนดโดย	Institute	of	Medicine

 แต่จากผลการทบทวน พบว่ำข้อก�ำหนดควำมต้องกำรโซเดียมในคนไทยพิจำรณำว่ำ 
หญิงตั้งครรภ์/หญิงให้นมบุตรจะมีควำมต้องกำรต้องกำรโซเดียมเพิ่มมำกขึ้น โดยจะมีควำมต้องกำรโซเดียม
เพิ่มขึ้นประมำณวันละ 50 - 200 มิลลิกรัม เนื่องจำกมีกำรเพิ่มขึ้นของของเหลวภำยนอกเซลล์ รวมทั้งควำม
ต้องกำรของทำรกในครรภ์และปรมิำณน�ำ้ในถงุน�ำ้คร�ำ่ ในขณะทีห่ญิงให้นมบตุรกม็คีวำมต้องกำรพลงังำนต่อวนั
เพิ่มขึ้น ดังนั้น ร่ำงกำยจึงมีควำมต้องกำรโซเดียมเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย อีกทั้งปริมำตรของน�้ำนมที่มีกำรสรำ้งขึ้น 
โดยเฉลี่ยต้องกำรโซเดียมเพิ่มขึ้นวันละ 125-350 มิลลิกรัม ซึ่งปริมำณโซเดียมดังกลำ่ว มีปริมำณเพียงพอที่ได้
จำกกำรรับประทำนอำหำรปกติ รำยละเอียดของปริมำณโซเดียมที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย ซึ่ง 
แตกต่างจากการก�าหนดโดย Institute of Medicine

 และจากผลการศึกษาถึงวิธีและการค�านวณ ปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงที่ควรได้รับประจ�ำวัน
ส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 ไม่มีกำรก�ำหนดค่ำปริมำณสูงสุดของโซเดียม (UL) ที่ได้รับในแต่ละวันแล้ว 
ไม่ท�ำให้เกิดอันตรำย ขณะที่ The Institute of Medicine ได้มีกำรพยำยำมก�ำหนดค่ำดังกลำ่ว เนื่องจำก
ปริมำณกำรบริโภคที่สูงขึ้นมีผลท�ำให้ควำมดันโลหิตที่สูงขึ้น ซึ่ง Institute of Medicine ได้ก�ำหนดค่ำปริมำณ
สงูสดุของกำรบรโิภคทีไ่ม่เกดิอนัตรำยในวัยรุน่ และผูใ้หญ่ไว้ที ่2,300 มลิลกิรมัต่อวนั (Institute of Medicine. 
Dietary Reference Intakes for water, potassium, sodium, chloride and sulfate,2004) และพบว่ำ 
โซเดียมเป็นสำรอำหำรที่ถูกก�ำหนดให้แสดงในฉลำกโภชนำกำร ซึ่งในปัจจุบันก�ำหนดให้ใช้ปริมำณโซเดียม 

 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

 หญิงตั้งครรภ์             เพิ่ม 50 - 200  1500 2300

 หญิงให้นมบุตร  เพิ่ม 125 - 350  1500 2300
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2,400 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นค่ำที่ใช้ในกำรค�ำนวณเปรียบเทียบร้อยละของปริมำณที่ได้รับใน 1 วัน 
เมื่อรับประทำนอำหำรชนิดนั้นหนึ่งหน่วยบริโภค จะเห็นได้ว่ำกำรสื่อให้ผู้บริโภคทรำบตำมฉลำกโภชนำกำร 
ดังกล่ำวสะท้อนข้อมูลที่คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริงที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพรำะกำรก�ำหนดค่ำอ้ำงอิงของ  
กำรจัดท�ำฉลำกโภชนำกำร(ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 182), 2541) อิงข้อมูลคำ่ RDA ของ The 
Institute of Medicine พ.ศ. 2532 ขณะที่ข้อมูลปัจจุบันปริมำณโซเดียม 2,400 มิลลิกรัม ควรจะเป็น  
ค่าปริมาณสูงสุดที่บริโภคแล้วไม่เกิดอันตรายมากกว่าที่จะเป็นค่าความต้องการโดยเฉลี่ยของโซเดียม  
จำกตำรำงค่ำควำมต้องกำรของโซเดียมที่สรุปใน ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ำ ค่ำควำมต้องกำรของโซเดียม 
โดยเฉลี่ยควรก�ำหนดที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน

 และในขณะนี้กำรประชุม Codex Committee on Nutrition and Foods for Special  
Dietary Uses (CCNFSDU) ได้มีกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก�ำหนดค่ำ Nutrient Reference  
Values (NRVs) ส�ำหรับสำรอำหำรที่มีผลต่อกำรเพิ่มหรือลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อ  
(Noncommunicable diseases) ส�ำหรับประชำกรทั่วไป โดยเริ่มมีกำรด�ำเนินกำรเรื่องนี้ตั้งแต่กำรประชุม
ครั้งที่ 30 ค.ศ. 2008 จนถึงปัจจุบัน โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศไทยเป็นคณะท�ำงำนหลักใน 
เรื่องนี้ ส�ำหรับประเทศไทยงำนนี้อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำมำตรฐำนอำหำร
ระหว่ำงประเทศสำขำโภชนำกำรและอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ โดยในการประชุม CCNFSDU ครั้งที่ 31 
เหน็ชอบให้โซเดยีมและกรดไขมนัอิม่ตวั (saturated fat) เป็นสารอาหารทีม่คีวามส�าคญัล�าดบัแรกทีค่วร
มกีารก�าหนดค่า NRVs-NCD และในกำรประชมุ CCNFSDU ครัง้ที ่33 (ค.ศ. 2011) เหน็ชอบค่ำ NRVs-NCDs 
ส�ำหรับกรดไขมันอิ่มตัวและโซเดียมที่ 20 กรัม และ 2,000 มิลลิกรัมตำมล�ำดับ ซึ่งปริมำณโซเดียมที่ก�ำหนด 
2,000 มิลลิกรัมนี้ เป็นไปตำมข้อแนะน�ำขององค์กำรอนำมัยโลกว่ำไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน 
นอกจำกนี้ยังมีค�ำแนะน�ำในคนที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูงควรมีกำรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 1,500 
มิลลิกรัม/วัน (U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human  
Services,2010) จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร ก�ำหนดค่ำควำมต้องกำรของ
โซเดยีมในคนไทย ตลอดจนกำรก�ำหนดค่ำโซเดยีมทีแ่สดงในฉลำกโภชนำกำร มคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องพจิำรณำ 
ก�ำหนดปริมำณโซเดียมที่เหมำะสม ถูกต้อง ตำมข้อมูลหลักฐำนต่ำงๆ ที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับนำนำ 
ประเทศ เพื่อสื่อให้ประชำชนไทยทรำบและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

 อย่ำงไรก็ตำม กำรได้รับโซเดียม (Na+) ตำมปริมำณที่ก�ำหนดนั้น ร่ำงกำยจะสำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรรักษำสมดุลของของเหลวในร่ำงกำยและกระบวนกำรท�ำงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ และสำมำรถก�ำจดัโซเดยีมทิง้ผ่ำนรปูแบบต่ำงๆ ได้ดงัทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น แต่หำกกำรได้รบัโซเดยีม 
(Na+) ไม่สมดุลจะส่งผลท�ำให้เกิดภำวะตำ่งๆ ได้

4. ผลขาดการได้รับโซเดียม ไม่สมดุล 

4.1 ภาวะขาดโซเดียม (hyponatremia)

 มกัเกดิจำกกำรเสยีโซเดียม (Na+) ไปหรอืกำรกนิทีน้่อยไป โซเดยีมในร่ำงกำยจะเสยีไปทำงเหงือ่ 
เมื่อมีไข้ หรืออำกำศร้อนเกินไป จำกกำรอำเจียน ท้องเดิน หรือจำกกำรจำกอะดรีนัล คอร์ทิโซน (adrenal 
cortisone) ซึง่จะมผีลท�ำให้กำรดดูซมึโซเดยีมกลบัจำกท่อไตน้อยลง เช่น โรคแอดดิซนัส์ (addison‘s disease) 
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หรือจำกภำวะของโรคไตบำงชนิด ท�ำให้ท่อไตดูดกลับโซเดียมได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย หรือกำรกินอำหำรที่มี
โซเดียมน้อย เป็นต้น

 อาการของการขาดโซเดียม (Na+) คือ 

 n อำกำรขำดน�้ำ (dehydration) เนื่องจำกไตพยำยำมรักษำควำมดันออสโมติกของน�้ำ 
นอกเซลล์เอำไว้ โดยกำรขับน�้ำออกมำกขึ้น 

 n อำกำรซึม ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย กล้ำมเนื้อเกร็ง (cramps) จนกระทั่งอำจจะมีกระตุก 
และชักได้ เป็นตะคริวบริเวณท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้อำเจียน 

 n ถ้ำยังคงขำดนำน ก็จะมีอำกำรรุนแรงจนเกิดหมดสติ และระบบกำรไหลเวียนโลหิต 
ล้มเหลวได้ 

 กำรขำดโซเดียมพบได้บ่อยในคนที่ท�ำงำนในที่ที่มีอุณหภูมิสูง จะมีกำรเสียเหงื่อมำก ท�ำให้เสีย
โซเดียมและน�้ำ เมื่อมีอำกำรกระหำยน�้ำและดื่มน�้ำโดยไม่มีกำรใส่เกลือเพิ่ม จะท�ำให้โซเดียมในน�้ำนอกเซลล์ 
ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆ จึงแนะน�ำให้ใส่เกลือแกงลงไปในน�้ำที่ดื่มด้วย

4.2 ภาวะโซเดียมเกิน (hypernatremia)

 มกัเกดิจำกกำรกนิเข้ำไปมำกหรอืขบัออกน้อยลง เช่น มกีำรหลัง่แอลโดสเทอโรน (Aldosterone)  
โดยอะดรีนัลคอร์เทกซ์ (Adrenal cortex) มำกเกินไป อำจเกิดจำกกำรให้คอร์ทิโซน (Cortisol) ซึ่งจะท�ำให้
กำรดูดซึมกลับโซเดียมโดยท่อไตเพิ่มขึ้น ในโรคไตถ้ำกินเข้ำไปมำกขับออกมำไม่ได้ก็ท�ำให้โซเดียมคั่งได ้
เช่นเดยีวกนั อำกำรและอำกำรแสดงของกำรมโีซเดียมคัง่ คือ มอีำกำรสบัสน บวม มนี�ำ้คัง่ในช่วงว่ำงของเนือ้เยือ่ 
ปัสสำวะน้อยลง (Oliguria) ปำกแห้งและเหนยีว ลิน้จะขรขุระและแห้ง ถ้ำไม่ให้กำรรกัษำกจ็ะท�ำให้หมดสตไิด้ 
โดยมีรำยละเอียดผลกระทบที่ส�ำคัญ ดังนี้ (http://www.rbru.ac.th/)

 4.2.1 ส่งผลให้เกิดการคั่งของโซเดียมและน�้าในอวัยวะต่างๆ 

  เม่ือมปีรมิำณโซเดียม (Na+) ในร่ำงกำยมำกเกนิไป จะมผีลท�ำให้น�ำ้ภำยนอกเซลล์ (ECF) 
เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกโซเดียม (Na+) มีผลท�ำให้ Osmolality ในพลำสมำเพิ่มมำกขึ้น จึงดึงน�้ำออกจำกเซลล์
และกระตุ้นให้มีกำรกระหำยน�้ำและดื่มน�้ำเพิ่มขึ้นมำก และกำรที่น�้ำออกจำกเซลล์เข้ำมำในพลำสมำจึงท�ำให้ 
น�้ำในหลอดเลือด (Intravascular fluid, IVF) เพิ่มขึ้น และถ้ำเพิ่มขึ้นมำกจะท�ำให้เกิดกำรคั่งของเกลือและ 
น�้ำในอวัยวะตำ่งๆ ซึ่งเป็นอันตรำยต่อหัวใจ ท�ำให้มีน�้ำคั่งในปอดและเกิดกำรบวมน�้ำได้ ร่ำงกำยจึงต้องแก้ไข
ด้วยกำรเพิ่มกำรขับโซเดียม (Na+) ออกทำงไตให้มำกขึ้นและปรับให้มีกำรดูดกลับของโซเดียม (Na+) ลดลง 

  ในผู้ที่มีสุขภำพแข็งแรง ไตยังสำมำรถก�ำจัดโซเดียมและน�้ำส่วนเกินได้ทัน แต่ในผู้ป่วย
โรคไตเรือ้รงั ซึง่มกัจะไม่สำมำรถก�ำจดัโซเดียมและน�ำ้ส่วนเกนิในร่ำงกำยได้ เกดิภำวะคัง่ของโซเดียมและน�ำ้ใน
อวัยวะต่ำงๆ เช่น แขน ขำ หัวใจ และปอด ผลคือท�ำให้แขนขำบวม เหนื่อยง่ำย แน่นหน้ำอก นอนรำบไม่ได้ 
ในผู้ป่วยโรคหัวใจ น�้ำที่คั่งในร่ำงกำยจะท�ำให้เกิดภำวะหัวใจวำยมำกขึ้น

 4.2.2  เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 

  ปัจจัยที่เช่ือว่ำเป็นสำเหตุของควำมดันโลหิตสูงนั้นมีหลำยปัจจัย ได้แก่ กรรมพันธุ์  
ควำมอ้วน ระดับไขมันในเส้นเลือด ควำมเครียดทำงจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เคยชิน เช่น กำร 
รับประทำนอำหำรรสเค็ม โดยในภำวะปกติร่ำงกำยมีกลไกกำรปรับควำมดันโลหิตให้มีค่ำอยู่ในระดับปกติ 
และคงที่อยู่เสมอ ด้วยกลไกดังนี้
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  4.2.2.1 กลไกการปรับความดันโลหิตที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็ว หมำยถึง กลไกที่ใช้เวลำ
เพียงเล็กน้อยในกำรปรับ ได้แก่

   n กลไกทางระบบประสาท ซึ่งได้แก่ ปฏิกิริยำ Reflex โดย Reflex ที่มี
บทบำทส�ำคัญในกำรควบคุมควำมดันโลหิตคือ baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex และ  
central nervous system, ischemic mechanism โดยอำศยัตวัรบัรู ้(receptor) ทีไ่วต่อกำรเปลีย่นแปลง
ควำมดันโลหิต ซ่ึงอยู่บริเวณผนังของหลอดเลือดแดงขนำดใหญ่ เมื่อตัวรับรู้ (receptor) ของ Reflex  
ถูกกระตุ้นโดยกำรเปลี่ยนแปลงของระดับควำมดันโลหิต จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงควำมถี่ของสัญญำณ 
คลืน่ประสำททีไ่ปยงัสมองส่งผลให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงขนำดของหลอดเลอืด กำรเต้นของหวัใจ และควำมแรง
ของกำรบีบตัวของหัวใจ และท�ำให้ควำมดันโลหิตกลับเข้ำสู่สภำวะปกติ

   n กลไกทางฮอร์โมนและสารเคม ีเป็นกลไกควบคุมควำมดันโลหิตที่เกิดขึ้น
ในเวลำอนัรวดเรว็โดยอำศยับทบำทของฮอร์โมน และสำรเคมด้ีวย ซึง่ได้แก่ nor epinephrine- epinephrine 
system, rennin-angiotensin system และ vasopressin (ADH) รำยละเอียดดังนี้

    n ฮอร์โมน nor epinephrine และ epinephrine ซึ่งมีผลต่อระบบ
ไหลเวียน คือ ท�ำให้หัวใจท�ำงำนเพิ่มขึ้น หลอดเลือดส่วนใหญ่ในร่ำงกำยหดตัวทั้งหลอดเลือดแดงและ 
หลอดเลือดด�ำ ควำมดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งเป็นกำรเพิ่ม cardiacoutput และควำมต้ำนทำนส่วนปลำย

    n ระบบเรนนิ-แองจโิอเทนซนิ (renin-angiotensin system) เป็นกลไก
ของกำรปรบัควำมดนัโลหติทีเ่กดิข้ึนอย่ำงรวดเรว็อกีชนดิหนึง่และยงัสำมำรถควบคุมในระยะยำวได้อกีด้วยถอื
เป็นระบบที่มีควำมส�ำคัญมำก โดยถูกกระตุ ้นเมื่อมีระดับควำมดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ระบบเรนิน- 
แองจิโอเทนซินนั้นมีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนระดับควำมดันโลหิตสูง, มีอิทธิพลต่อหลอดเลือดเป็นอย่ำงมำก  
และมีฤทธิ์ในกำรกระตุ้นมำกกว่ำนอร์อิพิเนฟริน (nor epinephrine ) ประมำณ 200 เท่ำ โดยกำรท�ำให ้
หลอดเลือดแดงหดตัวและยับยั้งกำรขับออกของเกลือและน�้ำที่ไต จึงมีผลกระตุ้นกำรผลิตและหลั่งฮอร์โมน 
อันโดสเตอโรน (aldosterone) ซึ่งไปยับยั้งกำรขับเกลือและน�้ำ

  4.2.2.2 กลไกการปรบัความดนัโลหติทีต้่องใช้เวลานาน หมำยถงึ กลไกทีใ่ช้เวลำนำน
ในกำรปรบัระดบัควำมดนัโลหติ ซึง่เกดิขึน้ช้ำกว่ำกลไกของระบบประสำท ได้แก่ กำรควบคุมปรมิำตรของเลอืด
โดยกลไกทำงหลอดเลือดฝอยและกลไกทำงไต ซึ่งกลไกต่ำงๆ เป็นผลท�ำให้ระดับควำมดันโลหิตเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย

   n กลไกทางหลอดเลอืดฝอย (capillary fluid shift) โดยเมือ่ควำมดนัโลหติ
เปลี่ยนแปลง จะมีผลไปถึงควำมดันในหลอดเลือดฝอยด้วย ท�ำให้สมดุลของกำรแลกเปลี่ยนสำรน�้ำผ่ำน 
ผนังหลอดเลือดฝอยถูกรบกวนไปด้วย 

   n กลไกทางไต (Renal body fluid mechanism) กำรปรับควำมดันโลหิต
โดยบทบำททำงไตเป็นกลไกที่ต้องใช้เวลำนำนหลำยชั่วโมงกว่ำจะมีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งในช่วงแรกของ 
กำรปรับต้องอำศยักลไกอ่ืนๆ ท่ีตอบสนองภำยในเวลำอนัรวดเรว็กว่ำร่วมด้วย กลไกทำงไตท�ำได้โดยอำศัยบทบำท
กำรท�ำงำนของระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin-angiotensin system)  ท�ำให้เพิ่มกำรหลั่งฮอร์โมนที่
เกีย่วข้องกบักำรดดูกลบัของโซเดยีมและน�ำ้ คอื aldosterone และโดยกำรออกฤทธิข์อง vasopressin ท�ำให้
มีกำรดูดกลับของน�้ำที่หลอดฝอยของไตเพิ่มขึ้น
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 4.2.3. ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อไต 

  จำกกำรที่มีกำรคั่งของน�้ำและระดับควำมดันโลหิตสูงท�ำให้ไตท�ำงำนหนักขึ้น เพื่อ 
เพ่ิมกำรกรองโซเดียมและน�้ำส่วนเกินของร่ำงกำย ผลที่ตำมมำคือเกิดควำมดันในหน่วยไตสูงขึ้น และ 
กำรรั่วของโปรตีนในปัสสำวะมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงสำรบำงอย่ำง ซึ่งท�ำให้ไตเสื่อม 
เร็วขึ้น 

  ไตเป็นอวัยวะที่ช่วยในกำรปรับระดับโซเดียมในร่ำงกำยคนเรำ เมื่อปริมำณโซเดียม 
สูงเกินไปไตจะขับถ่ำยออกมำ ในทำงกลับกันถ้ำร่ำงกำยต้องกำรโซเดียมไตจะท�ำงำนโดยดูดสสำรนั้น 
กลับสู่เลือด แต่เมื่อใดที่ไตท�ำงำนผิดปกติไม่สำมำรถขับโซเดียมได้ในปริมำณที่เหมำะสมจนร่ำงกำยมีปริมำณ
โซเดียมสะสมสูง น�้ำในร่ำงกำยก็จะเพิ่มปริมำณมำกขึ้น นั่นหมำยถึงว่ำระดับเลือดก็จะสูงขึ้นด้วย เมื่อปริมำณ
เลือดสูงขึ้น เลือดต้องวิ่งผ่ำนไปยังเส้นเลือดมำกขึ้น เป็นผลให้เกิดควำมดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งหัวใจก็ต้องสูบฉีด
หนักขึ้นเพรำะปริมำณเลือดที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้หัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นซึ่งจะส่งผลให้อวัยวะในระบบต่ำงๆ ท�ำงำน
หนักไปด้วย

5. การประเมินปริมาณการบริโภคโซเดียมของประชากร

กำรประเมินกำรบริโภคโซเดียมสำมำรถท�ำได้ โดย 2 วิธีหลัก คือ กำรประเมินจำกชนิดและปริมำณ
อำหำรที่บริโภค (Evaluation based on dietary content) และกำรประเมินปริมำณโซเดียมที่ขับออกมำ
ทำงปัสสำวะ (Evaluation based on the measurement of urinary sodium excretion)

5.1  การประเมินจากชนิดและปริมาณอาหารที่บริโภค

 ชนิดและปริมำณอำหำรที่บริโภคสำมำรถน�ำมำค�ำนวณหำปริมำณโซเดียมที่บริโภคได้ โดย 
อำศัยข้อมูลคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำรต่ำงๆ ที่มีกำรวิเครำะห์และแสดงไว้ในตำรำงคุณค่ำทำง 
โภชนำกำร ปริมำณโซเดียมที่ได้จำกวิธีนี้อำจได้ปริมำณที่ต�่ำกว่ำควำมเป็นจริง ถ้ำมีกำรเก็บข้อมูลกำรบริโภค
อำหำรไม่ครบถ้วนหรือในตำรำงคุณค่ำสำรอำหำรนั้นมีฐำนข้อมูลโซเดียมที่ไม่สมบูรณ์ กำรเก็บข้อมูลปริมำณ
อำหำรที่บริโภคเพื่อค�ำนวณหำปริมำณโซเดียมสำมำรถด�ำเนินกำรได้หลำยวิธี ดังนี้

 5.1.1  การเก็บอาหารทั้งหมดที่มีการบริโภคจริงใน 1 วัน

  กำรวิเครำะห์หำปริมำณโซเดียมในอำหำรนั้น (Duplicate meal) วิธีนี้มีควำมถูกต้อง
ของข้อมูล (accurate) และน่ำเชื่อถือ (relaiable) สูง และมีค่ำใช้จ่ำยสูงด้วยจำกค่ำอำหำรที่ต้องเก็บและ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิเครำะห์ปริมำณโซเดียม อย่ำงไรก็ตำมกำรวิเครำะห์ปริมำณโซเดียมจำกอำหำรที่บริโภค 
เพยีง 1 วนั ไม่เพยีงพอทีจ่ะได้ข้อมลูกำรบรโิภคโซเดยีมทีแ่ท้จรงิ เนือ่งจำกกำรบรโิภคโซเดียมของแต่ละบคุคล
มีควำมแตกตำ่งกันในแต่ละวัน (day to day variation) (Luft et al., 1982)

 5.1.2  การชั่งน�า้หนักอาหาร (weighing method)

  อำหำรทีบ่ริโภคทัง้หมดจะได้รบักำรชัง่แยกเป็นแต่ละชนดิแล้วน�ำมำประเมนิเป็นปรมิำณ
โซเดยีม วธิกีำรนีถ้อืว่ำมคีวำมน่ำเชือ่ถอืเช่นกนั จำกกำรศกึษำของ Yoshita K และคณะ (2005) พบว่ำปรมิำณ
โซเดียมที่ได้จำกวิธีนี้ใกล้เคียงและสัมพันธ์กันอย่ำงมำกกับกำรวิเครำะห์หำปริมำณโซเดียมในอำหำรที่  
บริโภคนั้น อย่ำงไรก็ตำม วิธีนี้ค่อนข้ำงยุ่งยำก ผู้เก็บข้อมูลต้องได้รับกำรฝึกฝนและเข้ำใจในเรื่องนี้เป็นอย่ำงดี 
เช่นเดียวกับวิธีกำรเก็บอำหำรมำวิเครำะห์ข้อมูลน�้ำหนักอำหำรที่บริโภคเพียง 1 วันไม่เพียงพอที่จะได้ข้อมูล
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กำรบริโภคโซเดียมที่แท้จริง เนื่องจำกควำมแตกต่ำงกันของชนิดและปริมำณอำหำรที่บริโภคในแต่ละวัน 
นอกจำกนี้ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับฐำนข้อมูลที่สมบูรณ์

 5.1.3 การซักประวัติการบริโภคอาหารย้อนหลังใน 1 วัน หรือการบันทึกปริมาณอาหารที่
บริโภคจ�านวน 1 - 3 วัน 

  วิธีนี้ง่ำยกว่ำกำรชั่งปริมำณอำหำรที่บริโภค แต่ปริมำณโซเดียมที่ได้โดยวิธีนี้มีควำม 
ถูกต้องน้อยกว่ำ 2 วิธีแรก ซึ่งปริมำณกำรบริโภคโซเดียมที่ได้โดยวิธีนี้มักได้ค่ำต�่ำกว่ำควำมเป็นจริง  
(Underestimate) เนือ่งจำกปรมิำณโซเดียมในอำหำรปรงุส�ำเรจ็มคีวำมแตกต่ำงกนัมำก ขึน้อยูก่บัสตูรอำหำร
และกรรมวธิใีนกำรปรงุอำหำรของแต่ละคน ซึง่ผูบ้รโิภคมกัไม่ทรำบข้อมลูดังกล่ำว จงึท�ำให้ไม่สำมำรถให้ข้อมลู
รำยละเอียดของอำหำรที่บริโภคได้ กำรซักประวัติกำรบริโภคอำหำรที่มีกำรถำมถึงปริมำณของเครื่องปรุงรส 
ที่มีกำรเติมเพิ่มบนโต๊ะอำหำรเมื่อรับประทำนอำหำรชนิดต่ำงๆ จะท�ำให้ได้ปริมำณโซเดียมที่ถูกต้องมำกขึ้น

5.2 การประเมินปริมาณโซเดียมที่ขับออกมาทางปัสสาวะ

 5.2.1  การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

  เพ่ือหำปริมำณโซเดียมที่ขับออกมำทำงปัสสำวะทั้งหมด เนื่องจำกโซเดียมกว่ำร้อยละ 
90 ถูกก�ำจัดทิ้งในรูปแบบของปัสสำวะ ดังนั้นวิธีนี้ได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือและถูกต้องมำกที่สุด 
องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization) แนะน�ำว่ำวิธีดังกล่ำวเป็นวิธีที่เป็น Gold standard  
ในกำรประเมินปริมำณโซเดียมทั้งในกำรศึกษำทำงคลินิกและทำงระบำดวิทยำ รวมทั้งในกำรศึกษำในระดับ
ประชำกรของ International Intersalt Study ด้วย

  โดยกำรวดัปรมิำณโซเดยีม ผ่ำน Biomarker ทีเ่หมำะสม จำกทีข่บัออกจำกปัสสำวะ คอื  
Creatinine โดยมหีลกักำรค�ำนวณ ดงันี ้(ภำควชิำพยำธวิทิยำ คณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล http://www.
vajira.ac.th/lab/?page_id=304)

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

  โดย  ค่ำสัมประสิทธิ F ในเพศชำย = 1  และ ค่ำสัมประสิทธิ F ในเพศหญิง = 0.85 

   ค่ำ A = อำยุ (ปี) คำ่ W = น�้ำหนัก (kg.)

   ค่ำ Cr  = Plasma creatinine (mg /dl)

 Fractional Excretion of Sodium (FENa) = (UNa x PCr) / (PNa x UCr) x 100 

  โดย ค่ำ UNa = Urinary sodium (mmol/L)

   ค่ำ PNa = Plasma sodium (mmol/L)

   ค่ำ UCr = Urinary creatinine (mg/dL)

   ค่ำ PCr = Plasma creatinine(mg/dL)

  ข้อดีของการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (CDC, 2012) คือ

  (1) สะท้อนถึงปริมำณกำรบริโภคโซเดียมที่ถูกต้อง เป็นตัว Biomarker ในกำร 
วัดถึงกำรบริโภคเกลือและ/หรือกำรได้รับโซเดียมของบุคคลและเนื่องจำกเป็นวิธีที่วัดด้วยกระบวนกำรทำง 
ห้องปฏิบัติกำร จึงได้ข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ทั้งนี้ต้องด�ำเนินงำนด้วยควำมถูกต้องและเคร่งครัด 
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  (2)  กำรใช้ตวัอย่ำง 120 – 240 ตวัอย่ำง ค่ำท่ีวดัได้จะเป็นตวัแทนของประชำกรในกลุม่
ที่ก�ำหนดไว้ในกำรเก็บตัวอย่ำง (Population-level Subgroup)

  (3)  กำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง สำมำรถเก็บให้ครอบคลุมควำมผันผวนของกำร 
ขับโซเดียมที่แตกตำ่งกันในระหว่ำงวัน (Diurnal variations) และควำมผันผวนของตัวบุคคล ในกลุ่มตัวอยำ่งได้

  (4)  กำรส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่/ผู้ปฏิบัติงำนและกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส�ำคัญ 
ในวิธีกำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมงที่ถูกต้องนั้น จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้องมำยิ่งขึ้น 

  ผลกำรศกึษำ INTERSALT ในสหรำชอำณำจกัรและประเทศฟินแลนด์ พบว่ำ กำรศกึษำ
ปริมำณโซเดียมจำกกำรบริโภคผำ่นกำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมงนั้น พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงในสหรำชอำณำจักร
สำมำรถเกบ็ปัสสำวะได้อย่ำงสมบรูณ์ถงึ ร้อยละ 80 ในขณะทีป่ระเทศฟินแลนด์ ท�ำได้เพยีงร้อยละ 59 เท่ำนัน้ 
ปัจจยัทีท่�ำให้ในสหรำชอำณำจักรสำมำรถจดักำรได้ดนีัน้ มำจำกกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ และให้สทิธพิเิศษ เพือ่
เป็นแรงจูงใจ

  ข้อจ�ากัดของการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (CDC, 2012) คือ

  (1) ค่ำปริมำณโซเดียมที่ต�่ำกว่ำควำมเป็นจริง (Underestimate) เนื่องจำกวิธีกำร 
ดังกล่ำวก็มีจ�ำกัด ได้แก่

   n ต้องเก็บปัสสำวะให้ได้ครบ 24 ชั่วโมง แต่ในทำงปฏิบัติมักพบปัญหำของกำร
เก็บปัสสำวะไม่ครบ 24 ชั่วโมง ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำปัสสำวะที่เก็บนั้นมำจำกกำรเก็บครบ 24 ชั่วโมง
หรือไม่ สำมำรถท�ำได้โดยกำรตรวจสอบค่ำอัตรำส่วนของโซเดียมต่อครีเอทรีนีนในปัสสำวะ หรือกำรใช้  
para-aminobenzoic acid (PABA) เป็น marker (Bingham and Cummings, 1983)

   n ปริมำณปัสสำวะที่ได้น้อยเกินไป (inadequate urine pooling) ท�ำให้ได้ 
คำ่โซเดียมที่ต�่ำกว่ำควำมเป็นจริง

   n ปริมำณกำรบริโภคโซเดียมที่ได้จำกกำรประเมินปริมำณโซเดียมที่ขับออก 
ทำงปัสสำวะจะมีค่ำน้อยกว่ำกำรบริโภคที่แท้จริง เนื่องจำกไม่ได้มีกำรค�ำนึงถึงปริมำณโซเดียมที่ขับออก 
ในรูปแบบอื่น เช่น ทำงผิวหนังและทำงอุจจำระ

  (2) กำรด�ำเนินงำนในกำรเก็บปัสสำวะจำกกลุ่มตัวอย่ำงต้องอำศัยทักษะและประสบ
กำรของเจ้ำหนำ้ที่/ผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งควำมร่วมมือของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บปัสสำวะอีกด้วย

  มีผลกำรศึกษำของ Holbrook JT และคณะ (1984) ท�ำกำรเปรียบเทียบระหว่ำง 
กำรวเิครำะห์ปรมิำณโซเดยีมทีข่บัออกทำงปัสสำวะ 24 ชัว่โมงตดิต่อกนั 7 วนั เปรยีบเทยีบกบักำรวเิครำะห์ปรมิำณ
โซเดียมที่มีอยู่ในอำหำรที่บริโภค (duplicate meals) ในช่วงระยะเวลำ 7 วันเดียวกัน พบวำ่ปริมำณโซเดียม
ที่อยู่ในปัสสำวะคิดเป็นร้อยละ 86 ของปริมำณโซเดียมที่วิเครำะห์ได้ในอำหำรที่บริโภค นอกจำกนี้กำรเก็บ
ปัสสำวะ 24 ชั่วโมงเพียง 1 วัน ไม่สำมำรถสะท้อนปริมำณกำรบริโภคโซเดียมที่แท้จริงได้เช่นเดียวกับกำร
ประเมินโซเดียมจำกอำหำรที่บริโภคเพียง 1 วัน

 5.2.2 การเก็บปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน (overnight urine) 

  กำรเก็บปัสสำวะในช่วงเช้ำตื่นนอนมีกำรน�ำมำใช้แทนที่กำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง 
เนื่องจำกควำมสะดวกมำกกว่ำ มีรำยงำนว่ำค่ำปริมำณโซเดียมที่ได้จำกกำรเก็บ Overnight urine มีควำม
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สมัพนัธ์กบัปรมิำณโซเดยีมทีไ่ด้จำกกำรเกบ็ปัสสำวะ 24 ชัว่โมง (Kawasaki et al.,1978; Fujita et al., 1990) 
แต่กำรใช้วิธีดังกล่ำวก็ยังมีข้อสงสัย เนื่องจำกปัสสำวะที่ขับออกมีควำมผันผวนในช่วงวัน (diurnal variation) 
พบว่ำในช่วงเวลำกลำงคืนจะมีกำรขับโซเดียมออกทำงปัสสำวะน้อยกว่ำช่วงกลำงวันร้อยละ 20 (Wardener 
and Macgregor, 2002; Tumilehto et al., 2001) กำรประเมินปริมำณโซเดียมโดยวิธีนี้จึงต้องมีกำร 
ค�ำนวณเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ปริมำณโซเดียมที่ถูกต้องมำกขึ้น (Nagata, 2004) โดยต้องมีกำรประมำณกำร 
ปรมิำณครเีอทรนีนีทีขั่บออกมำในปัสสำวะ 1 วนั (24 ชัว่โมง) ซึง่สำมำรถประเมนิจำกปรมิำณของ lean body 
mass ได้ตำมสูตรดังนี้ คือ สูตรประเมินปริมำณโซเดียมที่ขับออกในปัสสำวะ 24 ชั่วโมงจำกกำรเก็บปัสสำวะ
ในช่วงเวลำกลำงคืน (Nagata C, Takatsuka N, Shimizu N, Shimizu H., 2004)

 24-h Na excretion (mmol/day)

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

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

 Na
n
 คือ ปริมำณควำมเข้มข้นของโซเดียมในปัสสำวะในช่วงเวลำกลำงคืน หน่วยเป็น mEq/L 

 Cr
n
 คือ ปริมำณควำมเข้มข้นของครีเอทรีนีนในปัสสำวะในช่วงเวลำกลำงคืน หน่วยเป็น g/L

 Pr.UCr
24
 คือ ค่ำประมำณครีเอทรีนีนที่ขับออกจำกปัสสำวะใน 24 ชั่วโมง หน่วยเป็น g/day

  Pr.UCr
24
 = 0.027 x LBM ในผู้ชำย c] และ

  Pr.UCr
24
  = 0.022 x LBM ในผู้หญิง 

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

  ในเพศชำย 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 การเก็บปัสสาวะครัง้ที ่2 หลงัจากตืน่นอน (second urine sample after waking)

  กำรเกบ็ปัสสำวะแบบนี ้ใช้ในกำรศกึษำทำงคลนิกิ พบว่ำ เมือ่น�ำมำค�ำนวณย้อนกลบัหำ
ปริมำณโซเดียมที่ขับออกใน 24 ชั่วโมง โดยใช้สูตรปริมำณโซเดียมที่ได้โดยวิธีนี้ก็มีควำมสัมพันธ์กับปริมำณ
โซเดียมที่ได้จำกกำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง ที่ส�ำคัญต้องระมัดระวังว่ำกำรเก็บปัสสำวะครั้งที่ 2 นี้จะต้องเก็บ
ปัสสำวะก่อนรับประทำนอำหำรมื้อเช้ำ และหลังจำกกำรปัสสำวะทิ้งในเวลำที่ตื่นนอนแล้ว และมีสูตรในกำร
ประเมินปริมำณโซเดียมที่ขับออกในปัสสำวะ 24 ชั่วโมง จำกกำรเก็บปัสสำวะครั้งที่ 2 หลังจำกตื่นนอน 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 ปริมำณควำมเข้มข้นของโซเดียมในปัสสำวะในช่วงเวลำกลำงคืน หน่วยเป็น mEq/L 

Cr 
smu

 คือ ปริมำณควำมเข้มข้นของครีเอทรีนีนในปัสสำวะในช่วงเวลำกลำงคืน หน่วยเป็น g/L

Pr.UCr
24
 คือ ค่ำประมำณครีเอทรีนีนที่ขับออกจำกปัสสำวะใน 24 ชั่วโมง หน่วยเป็น g/day

 Pr.UCr
24
 คือ Body weight (Kg) x 15.1 + Height (cm) x 7.4 – age x 12.4- 80 ในเพศชำย

 Pr.UCr
24
 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)

  เพือ่สะท้อนเป็นปรมิำณโซเดยีมทีค่นบรโิภคใน 1 วนั พบว่ำปรมิำณโซเดียมทีข่บัออกมำ
ต่อของครเีอทรนีนี มคีวำมสมัพนัธ์กบัปรมิำณโซเดยีมทีไ่ด้จำกกำรเกบ็ปัสสำวะ 24 ชัว่โมงไม่ดนีกั แต่เนือ่งจำก
เป็นวิธีที่ท�ำได้ง่ำย (Fujita et al., 1990; Ito et al., 1982) และวิธีนี้โดยทั่วไปมีประโยชน์ในทำงคลินิก  
ใช้ในกำรประเมินกำรบริโภคโซเดียมในผู้ป่วย ดังนั้นกำรประเมินโซเดียมที่บริโภคโดยวิธีนี้จึงไม่น่ำเชื่อถือ  
และปัจจุบันมีควำมพยำยำมในกำรปรับสูตรกำรค�ำนวณปริมำณโซเดียมท�ำให้ควำมสัมพันธ์ดีขึ้น โดยมี 
สูตรค�ำนวณ ดังนี้

 24-h Na excretion (mmol/day) = 21.98 x [(Na s/Cr s) x Pr.UCr24]0.392

Na 
s
 คือ ปริมำณควำมเข้มข้นของโซเดียมในปัสสำวะในเวลำใดเวลำหนึ่ง หน่วยเป็น mEq/L 

Cr 
s
 คือ ปริมำณควำมเข้มข้นของครีเอทรีนีนในปัสสำวะในเวลำใดเวลำหนึ่ง หน่วยเป็น mg/L

Pr.UCr
24
 คือ ค่ำประมำณครีเอทรีนีนที่ขับออกจำกปัสสำวะใน 24 ชั่วโมง หน่วยเป็น mg/day

 Pr.UCr
24
 = -2.04 x Age + 14.89 x Body weight (Kg) + 16.14 x Height (cm) – 2,244.45
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ควำมตระหนักและกำรให้ควำมสนใจในเรื่องโซเดียมนั้น เป็นผลอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ปัญหำ 
และแนวโน้มควำมรุนแรงของโรคควำมดันโลหิตสูงของประชำกรโลก และองค์กำรอนำมัยโลก (World 
Health Organization: WHO) ได้ก�ำหนดให้โรคควำมดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในห้ำของโรคที่เป็นภัยเงียบ 
(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคควำมดันโลหิตสูง) 

องค์กำรอนำมัยโลก รำยงำนว่ำทั่วโลกมีผู้ที่มีภำวะควำมดันโลหิตสูงมำกถึง 1,000 ล้ำนคน ซึ่ง 2 
ใน 3 ของจ�ำนวนนี้อยู ่ในประเทศก�ำลังพัฒนำ โดยประชำกรวัยผู ้ใหญ่ทั่วโลก 1 ใน 3 จะมีภำวะ 
ควำมดันโลหิตสูงและเช่นเดียวกันประชำกรวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังได้คำดกำรณ์ว่ำ
ในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ประชำกรวัยผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง 1,560 
พันล้ำนคน นอกจำกจะเป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรเจ็บป่วยของประชำกรโลกแล้วนั้น โรคควำมดันโลหิตสูง 
เป็น 1 ในสำเหตุส�ำคัญของกำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในแต่ละปีประชำกรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกเสียชีวิตจำก
โรคนี้ถึงเกือบ 8 ล้ำนคน ส่วนประชำกรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิตจำกโรคควำมดันโลหิตสูง
ประมำณ 1.5 ล้ำนคน ซึ่งโรคควำมดันโลหิตสูงนี้ยังเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตเกือบร้อยละ 50  
ด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพำต และโรคหัวใจ (World Hypertension Day 2013 brochure, 2013)

กำรศึกษำเร่ืองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริโภคโซเดียมกับกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง พบว่ำ 
มีกำรเผยแพร่สู ่สำธำรณะ คือ กำรศึกษำของ Louis Dahl และคณะ ในกำรส�ำรวจปริมำณโซเดียม 
จำกกำรบริโภคและควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูงจำกกลุ่มประชำกรทั้ง 5 กลุ่มทั่วโลก 
ในปี 1960 พบว่ำ กำรได้รับเกลือโซเดียมมีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Positive Linear) ของปริมำณเกลือ 
ที่ได้รับและควำมชุกของโรคควำมดันโลหิตสูง คล้ำยคลึงกันทั้งในกลุ่ม Alaska (Eskimos), Northern 
Japan, Southern Japan, Marshall Island และ America แสดงตำมแผนภำพที่ 2.1

สถานการณ์การบริโภคเกลือในต่างประเทศ

Chapter

2
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กำรศึกษำครั้งนี้ มีข้อสังเกต วำ่แนวโน้มอัตรำกำรตำยด้วยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ในภำคเหนือ
และใต้ของประเทศญี่ปุ่นที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมแผนภำพที่ 3.2 นั้น ก็มีกำรบริโภคโซเดียมที่แตกต่ำง 
กันด้วย โดยมีควำมแตกต่ำงกันของกำรบริโภคโซเดียมตั้งแต่ 14 กรัมเกลือต่อวัน (5.47 กรัม, 238 mmol 
ต่อวนัของโซเดยีม) ในภำคใต้ และเพิม่ขึน้ได้ถงึ 27 กรมัเกลอืต่อวนั (10.6 กรมั, 459 mmol ต่อวันของโซเดยีม) 
ในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่กล่ำวข้ำงต้น กำรได้รับโซเดียมที่สูงมำกจำกกำรบริโภคโซเดียมในภำค 
ตะวันออกเฉียงเหนือประเทศญี่ปุ ่น สะท้อนให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของรูปแบบกำรบริโภคอำหำร เช่น  
กำรรับประทำนขำ้วขำ้วกับซุปมิโซะและผักดอง กำรใช้ซอสถั่วเหลืองและเครื่องปรุงรส (Sasaki, 1962)

แผนภาพที่ 2.2 แสดงอัตรำกำรตำยต่อ 100,000 ประชำกรของผู้ชำย อำยุ 30 - 59 ปี ด้วย 
โรคหลอดเลือดสมอง ในภูมิภำคตำ่งๆ ของประเทศญี่ปุ่นกับปริมำณกำรได้รับโซเดียมโดยเฉลี่ย

แผนภาพที่ 2.1 แสดงกำรได้รับเกลือโซเดียมมีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Positive Linear) ของ 

ปริมำณเกลือที่ได้รับและควำมชุกของโรคควำมดันโลหิตสูง
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จำกกำรศึกษำของ Dahl (1960) เป็นจุดเริ่มต้นของกำรศึกษำเรื่องดังกล่ำว ขยำยออกไปในหลำย 
กลุ่มประชำกร แต่กำรศึกษำด้วยวิธีดังกล่ำวเป็นการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ไม่ได้พิจำรณำปริมำณ 
โซเดยีมทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ในปี 1973 กำรศึกษำของ Gleibermann (1973) ได้ใช้เอกสำรหลกัฐำนข้อมลูจำกกำร
เก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง มำประเมินปริมำณโซเดียมจำกกลุ่มประชำกรตัวอย่ำง และพบว่ำกลุ่มประชำกร 6 
กลุ่มตัวอย่ำง สำมำรถประเมินปริมำณโซเดียมที่ได้รับ 2.35 กรัม, 102 mmol ของโซเดียมต่อวัน หรือ 6 กรัม 
ต่อวัน 

แต่ในกำรศึกษำกำรได้รับโซเดียมในประชำกรที่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่ำง 28 กลุ่มตัวอย่ำงทั่วโลก 
เป็นของ Froment, Millon and Gravier (1979) พบว่ำใน 28 กลุ่มตัวอย่ำงมีปริมำณโซเดียมต่อวัน 
ได้ตั้งแต่ 23 มิลลิกรัมของโซเดียม ถึง 383 มิลลิกรัมของโซเดียม และจำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 9 กลุ่ม 
จำก 28 กลุม่ตวัอย่ำง เพือ่กำรศกึษำเพิม่เติม พบว่ำ ปรมิำณโซเดียมทีไ่ด้รบัจรงินัน้ต�ำ่กว่ำข้อสรปุผลกำรศกึษำ 
ในแบบแรกอยู่ 34 มิลลิกรัมของโซเดียม และส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยของกำรได้รับโซเดียมอยู่ในช่วง 150 - 190 
มิลลิกรัมของโซเดียม ตำมแผนภำพที่ 2.3

แผนภาพที่ 2.3 แสดงร้อยละควำมถี่ของค่ำเฉลี่ยของ Urinary Sodium excretion 

สืบเนื่องจำกผลกำรศึกษำและหลักฐำนข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของปริมำณกำรบริโภค
โซเดียมกับภำวกำรณ์เกิดโรคควำมดันโลหิตสูง จึงเป็นผลให้เกิดกำรจัดตั้งการศึกษา INTERSALT Study 
จำกกำรสมัมนำของกลุม่นกัระบำดวทิยำโรคหวัใจและหลอดเลอืด ในปี  1982 โดยเป็นกำรศกึษำวจิยัปรมิำณ
กำรได้รับโซเดียมในประชำกรด้วยวิธีกำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง เพื่อสร้ำงฐำนข้อมูลมำตรฐำนของ 
ปริมำณกำรได้รับโซเดียมของประชำกรโลก จำกกลุ่มตัวอย่ำงหญิงและชำยจ�ำนวน 10,079 คน ในช่วงอำยุ  
20 - 59 ปี ก�ำหนดขอบเขตกำรศึกษำใน 52 กลุ่มประชำกร จำก 32 ประเทศทั่วโลก (โดยสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธี 
Stratified randomize sampling ) และใช้เวลำในกำรศึกษำทั้งสิ้น 2 ปี และกำรศึกษำ INTERSALT Study 
เป็นกำรศึกษำโดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงใหญ่ที่สุด และเพื่อให้สำมำรถน�ำปัสสำวะที่ได้จำกกำรเก็บ 24 ชั่วโมง 
ไปวเิครำะห์ข้อมลูได้อย่ำงถูกต้องและป้องกนักำรเกบ็ปัสสำวะทีส่งูหรอืต�ำ่เกนิไป จงึมคีวำมจ�ำเป็นทีต้่องท�ำโดย
เจ้ำหน้ำที่มีควำมช�ำนำญ โดยมี Criteria ที่ส�ำคัญ คือ ปริมำณปัสสำวะที่ได้ต้องไม่ต�่ำกว่ำ 250 มิลลิลิตร  
และช่วงในกำรเก็บที่เหมำะสม คือ 20-28 ชั่วโมง  (INTERSALT Co-operative Research Group, 1988; 
Elliott et al., 1996)
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โดยผลกำรส�ำรวจแสดงในตำรำงที่ 2.1 แสดงผลกำรศึกษำ โดยพบวำ่ปริมำณโซเดียมต�่ำสุดอยู่ที่กลุ่ม 
Yanomamo ประเทศบรำซิล โดยในผู้ชำย พบ 0.8 mmol ต่อวัน และ 1.0 mmol ต่อวัน ในผู้หญิง และ
สูงสุดที่ Tianjin, ประเทศจีน โดยในผู้ชำย พบ 259 mmol ต่อวัน และ 233 mmol ต่อวัน ในผู้หญิง และ 
ผลกำรศึกษำของ Intersalt ที่ผ่ำนมำสรุปและสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำได้ว่ำกำรบริโภคเกลือน้อยกว่ำวันละ 6 
กรัม จะมีผลดีต่อกำรควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ 

ตารางที่ 2.1 แสดงปริมำณโซเดียมในปัสสำวะของกลุ่มตัวอย่ำง แยกตำมประเทศและกลุ่มอำยุ
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และจำกผลกำรศึกษำ INTERSALT Study ยังแสดงให้เห็นว่ำ ผู้ชำยได้รับโซเดียมมำกกว่ำผู้หญิง  
โดยผู้ชำยอยู่ในช่วง 100 - 250 mmol ต่อวัน ในขณะที่ผู้หญิงอยู่ในช่วง 100-200 mmol ต่อวัน 

Jeremiah และ Stamler เริม่การศกึษา Intermap Study ซึง่เป็นกำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ปรมิำณ
สำรอำหำรทั้งระดับ Macronutrient และ Micronutrient ต่อรูปแบบกำรเกิดภำวะ/โรคควำมดันโลหิตสูง 
(Stamler, 2003) โดยศึกษำในกลุ่มตัวอยำ่งทั้งชำยและหญิง อำยุ 40-59 ปี และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเลือก
ประเทศที่จะท�ำกำรศึกษำอย่ำงเฉพำะเจำะจงและสุ่มตัวอย่ำงประชำกรที่ศึกษำ 17 กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้  
(1) วิธีกำรประเมินอำหำรบริโภค(multiple-pass 24-hour dietary recall) เพื่อประเมินสำรอำหำรที่ได้รับ
ต่อวัน ทั้งหมด 4 ครั้ง (1วันต่อ1ครั้ง) และ (2) วิธีกำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง (24 hour urine) ทั้งหมด 
2 ครั้ง และใช้คำ่เฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี ในกำรประเมินรูปแบบของกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง

โดยกำรประเมินสำรอำหำรด้วยวิธีกำร Recall นั้น จะน�ำไปวิเครำะห์กับฐำนข้อมูลสำรอำหำร  
โดยกลุ ่มตัวอย่ำงสหรัฐอเมริกำจะท�ำกำรวัดโดยคอมพิวเตอร์ประมวลผล เทียบกับระบบฐำนข้อมูล 
ซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบอำหำร 17,000 ชนิด (Nutrition Data System, version 2.91; University of 
Minnesota, Minneapolis) ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงจำกประเทศอื่นนั้น จะวิเครำะห์โดยเทียบกับรำยละเอียด 
ท่ีแสดงบนฉลำกโภชนำกำร และจำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรศึกษำทั้ง 2 วิธีให้ผลเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
แสดงใน แผนภำพที่ 2.4

แผนภาพที่ 2.4 แสดงปริมำณกำรได้รับโซเดียมในกลุ่มตัวอย่ำงของกำรศึกษำ Intermap study  
โดยกำร 24-hour dietary recalls และ 24 hour urine collections 

และกำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง (24 hour urine collections) ในกำรศึกษำของ Intermap  
พบอกีว่ำ กำรกระจำยของค่ำปริมำณโซเดยีมในปัสสำวะในกลุม่ตวัอย่ำงมำกทีส่ดุอยูใ่นช่วงมำกกว่ำ 100 mmol  
หรือ คิดเป็น 2.30 กรัมต่อวัน และยังพบมีค่ำอยู ่ในที่ควำมถี่อื่นๆ ด้วย เป็นผลจำกควำมแปรปรวน 
ในกำรขับโซเดียมในแต่ละวัน (Liu et al, 1979) และจะพบว่ำควำมแปรปรวนในกำรขับโซเดียมมำก 
ในประเทศพัฒนำแล้ว โดยมีค่ำแปรปรวนประมำณร้อยละ 60 ดังนั้นค่ำที่ได้จำกกำรประเมินจึงต�่ำกว่ำ 
ควำมจริง
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1. รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับการส�ารวจปริมาณการบริโภคโซเดียมที่ เผยแผ ่

ตัง้แต่ ค.ศ. 1988

มีรำยงำนที่ศึกษำเกี่ยวข้องกับปริมำณกำรได้รับโซเดียมของกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งมีกำรศึกษำในประเทศ
ต่ำงๆ ที่เผยแพร่ตั้งแต่ ปี 1988 ด้วยวิธีกำร ดังนี้ 

(1)  กำรประเมินปริมำณโซเดียมจำกกำรบริโภค และ 

(2)  กำรขับโซเดียมทิ้งทำงปัสสำวะ

พบว่ำมีรำยงำน/งำนวิจัยต่ำงๆ ดังที่แสดงให้เห็นในตำรำงที่ 2.2 คือ พบรำยงำน/งำนวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 22 รำยงำน ใน 17 ประเทศ และจำกรำยงำนตำมตำรำงที่ 2.2 พบประเทศที่กำรบริโภค 
ในปริมำณโซเดียมที่ต�่ำกว่ำ 100 mmol ต่อวัน หรือ 2.3 กรัมต่อวัน หรือ 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นคำ่ 
Upper Limit (UL) ของกำรบริโภคโซเดียม คือ (Liu and Chung, 1992), ซำมัว (Galanis et al., 1999) 
สเปน (Schroder, Schmelz and Marrugat, 2002), อุกันดำ แทนซำเนีย (Pavan et al., 1997) และเวเน
ซูเอลำ่ (Negretti de Bratter et al., 1998)

แต่อย่ำงไรกต็ำม กำรศกึษำด้วยวิธีกำร (Methodology) ทีแ่ตกต่ำง อำจส่งผลให้กำรวิเครำะห์ปรมิำณ
ของโซเดียมที่ได้รับก็จะแตกต่ำงกันด้วย อันเนื่องมำจำกข้อจ�ำกัดบำงประกำร เช่น ในประเทศแอฟริกำใต้  
มีรำยงำนว่ำปริมำณโซเดียมที่ได้รับต่อวันต�่ำกว่ำ 100 mmol ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำด้วยวิธ ี
24-hour recall แต่ผลจำกกำรศึกษำของ Charlton et al., 2005 ในประเทศแอฟริกำใต้ ด้วยวิธี 
24 hour urine พบว่ำ คำ่ปริมำณกำรได้รับโซเดียมอยู่ที่ 135 - 165 mmol ต่อวัน

และในกำรส�ำรวจ National Health and Nutrition Survey (NHANES III) ครั้งที่ 3  
ของสหรัฐอเมริกำ พบว่ำในประชำกรอำยุต�่ำกว่ำ 60 ปี เพศชำยประมำณ ร้อยละ 10 และเพศหญิงประมำณ 
ร้อยละ 20 - 30 มีกำรรำยงำนว่ำ บริโภคโซเดียมในปริมำณที่ต�่ำกว่ำ 100 mmol ต่อวัน  (Loria, Obarzanek 
and Ernst, 2001) 
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2. รายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวนของอายุ เพศและเช้ือชาติต่อ
ปริมาณการได้รับโซเดียม

รำยงำนผลกำรศกึษำแสดงให้เหน็ว่ำ ปรมิำณควำมต้องกำรโซเดยีมของเพศชำยจะสงูกว่ำในเพศหญงิ 
และจำกกำรศกึษำของ Intermap study พบว่ำปรมิำณโซเดยีมสำมำรถประเมนิได้จำกควำมต้องกำรพลงังำน
โดยคิดเป็นหน่วยมิลลิกรัมต่อพลังงำน 100 กิโลแคลอรี และเมื่อใช้กำรประเมินปริมำณโซเดียมจำกควำม
ต้องกำรพลังงำนกลับพบว่ำ เพศหญิงมีควำมต้องกำรโซเดียมสูงกว่ำในเพศชำยเล็กน้อย 

หากพิจารณาตามอายุ พบว่ำ ควำมต้องกำรโซเดียมลดลงเมื่ออำยุเพิ่มมำกขึ้น ดังที่แสดงให้เห็นใน
ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจของสหรัฐอเมริกำ คือ NHANES และ Continuing Survey of Food Intake (CSFII) 
กำรบริโภคโซเดียมจะลดต�่ำลงหลังจำกอำยุ 50 ปี ทั้งในเพศหญิงและเพศชำย และในสหรำชอำณำจักร จำก
กำรส�ำรวจ Dietary and Nutritional Survey of British Adults ในช่วงปี 1986 - 1987 และกำรส�ำรวจ 
National Diet and Nutrition Survey ในช่วงปี 2000 – 2001 พบว่ำ มีกำรบริโภคโซเดียมลดลง

แผนภาพที่ 2.5 แสดงปริมำณโซเดียมที่ได้รับในกลุ่มอำยุต่ำง จำกกำรส�ำรวจของ Dietary and 
Nutritional Survey of British Adults ในช่วงปี 1986 – 1987 และกำรส�ำรวจ National Diet and  
Nutrition Survey ในช่วงปี 2000 - 2001 ของสหรำชอำณำจักร

CASH ได้ท�ำกำรศึกษำกลุ่มประชำกรเอเชียใต้ที่อำศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ (ซึ่งประชำกรกลุ่มนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของประชำกรทัง้ประเทศ) พบว่ำประชำกรกลุม่นีม้คีวำมไวต่อกำรได้รบัโซเดียมมำกกว่ำจงึมคีวำมเสีย่ง
สูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดของหัวใจ (coronary heart disease) และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มีหลักฐำน
ที่แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มประชำกรเอเชียใต้นี้ ร้อยละ 30 - 40 เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคหลอดเลือดของหัวใจ 
(coronary heart disease) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ยของประชำกรกลุ่มอื่นในประเทศอังกฤษ นอกจำกนี้ยัง
พบว่ำกลุ่มประชำกรดั้งเดิมของเอเชียใต้นั้นมีควำมเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบำหวำนมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของประชำกร
อังกฤษถึง 6 เท่ำ จึงท�ำให้เพิ่มควำมเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองถึง 2 เท่ำ และเพิ่มควำมเสี่ยงของโรคไตวำย 3 
- 5 เท่ำ ซึ่งมีสำเหตุมำจำกภำวะควำมดันโลหิตสูง มีกำรศึกษำวิจัยกับประชำกรกลุ่มเอเชียใต้ โดยใช้วิธี Ran-
domised double blind cross over trial แสดงใหเ้ห็นว่ำกำรลดปรมิำณกำรบริโภคโซเดียมให้เหลือ 4 กรัมต่อ
วันเป็นระยะเวลำ 6 สัปดำห์ ส่งผลให้ควำมดันโลหิตลดลง 5.4/2.2 mmHg ในกลุ่มของคนเอเชียใต้ที่มี 
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mild hypertensive จำกผลดังกลำ่วแสดงให้เห็นว่ำกำรลดกำรบริโภคเกลือสำมำรถลดระดับควำมดันโลหิต
สูงและโอกำสต่อกำรเป็นโรคหลอดเลือดของหัวใจลงได้

3. รายงานผลการศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัปรมิาณโซเดยีมที่ไดร้บัตอ่สขุภาพของประชากร 

ในวัยผู้ใหญ่

จำกรำยงำนผลศึกษำที่เกี่ยวกับปริมำณกำรได้รับโซเดียมในทั่วโลก แสดงให้เห็นว่ำ ประชำกรทั่วโลก

(1) ได้รับปริมำณโซเดียมสูงกว่ำค่ำที่สำมำรถบริโภคได้โดยไม่เกิดอันตรำย คือ 2 กรัมของโซเดียม 
ต่อวัน หรือ 5 กรัมของเกลือต่อวัน

(2) ได้รับปริมำณโซเดียมที่ได้รับต่อวันมำกกว่ำค่ำที่ต้องกำรใช้ทำงสรีระวิทยำถึง 2 เท่ำ

กำรได้รับโซเดียมในปริมำณที่สูงเกินควำมต้องกำรนั้น นอกจำกมีผลกระทบต่อระบบกำรท�ำงำนตำม
ปกติของร่ำงกำยในหลำยระบบ ตำมที่แสดงในบทที่ 1 โดยเฉพำะระบบกำรควบคุมสมดุลของเหลว 
และเกลือแร่ในร่ำงกำยแล้ว กำรได้รับโซเดียมในปริมำณที่สูงอย่ำงต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญในกำร
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต เป็นต้น 
ซึ่งโรคไม่ติดต่อเร้ือรังนั้นเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตหลักของโลก โดยในปี 2009 กำรเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 
และหลอดเลือดคิดเป็นร้อยละ 30 จำกอัตรำกำรตำยทั้งหมด เทียบเท่ำกับกำรตำยด้วยโรคติดเชื้อ ภำวะ 
ทุพโภชนำกำร และกำรตำยของมำรดำและเด็ก (WHO, 2009) และปริมำณโซเดียมสูงในร่ำงกำยท�ำให้ 
ระดบัควำมดนัโลหติทีเ่พิม่ข้ึน เป็นปัจจยัเสีย่งทีส่�ำคญัในกำรเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด โดยเป็นสำเหตหุลกั
ที่ท�ำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) ถึงร้อยละ 49 ของกำรเกิดโรคทั้งหมดและเป็น
สำเหตุของกำรเกิดอัมพฤกษ์ อัมพำตถึงร้อยละ 62 ของกำรเกิดโรคทั้งหมด อีกทั้งยังพบวำ่ประชำกรวัยผู้ใหญ่
เกือบครึ่งของประชำกรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีภำวะควำมดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส�ำคัญ ดังนั้น 
กำรลดภำระของโรคเรื้อรังจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนในกำรด�ำเนินงำน (โดยไม่รวมถึงกำรลดกำรเกิดโรค
ด้วยกำรใช้ยำ) มีรำยงำนกำรศึกษำวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำรเกิดโรคเรื้อรังและผลกระทบ 
ต่อกระทบต่ออวัยวะและระบบตำ่งๆ ดังนี้

3.1 ผลการได้รับโซเดียมปริมาณสูงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญ (โรคความดันโลหิตสูง  
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด)

 มีกำรศึกษำที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริโภคเกลือในปริมำณมำก มีผลอย่ำง
ชัดเจนต่อกำรเกิดควำมดันโลหิตสูง และยังมีรำยงำนแสดงให้เห็นว่ำกำรลดกำรบริโภคเกลือลง จะมีผลให้ 
ควำมดันโลหิตของผู้ที่มีควำมดันโลหิตสูงและผู้ที่มีควำมดันโลหิตปกติได้ทั้งสองกลุ่ม (Gilleran et al., 1996) 
และกำรลดปริมำณเกลือลง จะสำมำรถลดควำมดันโลหิตในผู้ป่วยเบำหวำนได้ด้วย 

 ยังมีกำรศึกษำในประเทศเนเธอร์แลนด์ (Hoffman, 1983) โดยติดตำมทำรกแรกเกิดจนถึง 
6 เดือนแรก เมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่น โดยควบคุมปริมำณเกลือให้อยู่ในระดับที่ต�่ำเท่ำกับปริมำณในน�้ำนมแม่  
ตลอดระยะเวลำ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ในช่วงแรกเกิดจนถึง อำยุ 6 เดือนแรก หลังจำกนั้นติดตำมกลุ่มตัวอย่ำง 
อีกครั้งเมื่ออำยุ 15 ปี พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเด็กที่มีกำรควบคุมปริมำณเกลือที่ได้รับให้เท่ำกับในนมแม่ในช่วง 
6 เดอืนนัน้ มรีะดบัควำมดนัโลหติต�ำ่กว่ำกลุม่ทีไ่ม่ได้ควบคุม กำรศกึษำนีม้คีวำมส�ำคญัมำกและเป็นสิง่ทีจ่�ำเป็น
ในกำรแนะน�ำกำรให้เกลือแกงในวัยเด็กในปริมำณที่เท่ำกับในน�้ำนมแม่ ซึ่งจะมีผลต่อระดับควำมดันโลหิต 
เมื่อเด็กเติบโตเข้ำสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่อไป 
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 กำรบริโภคเกลือในปริมำณที่มำก พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
มีรำยงำนว่ำท�ำให้หัวใจห้องซ้ำยโตกว่ำปกติ (Left ventricular hypertrophy) ซึ่งมีผลโดยตรงกับ 
ปริมำณโซเดียมที่อยู่ภำยในเซลล์กลำ้มเนื้อหัวใจ (Schmieder et al., 1996) 

 กำรบริโภคเกลือมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำกำรเต้นของหัวใจและระดับควำมดันโลหิต กำรศึกษำ
ของประเทศฟินแลนด์ในบรเิวณตะวนัออกของประเทศ โดยกำรเกบ็ปัสสำวะ 24 ชัว่โมง จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ  
มีควำมสัมพันธ์กับระดับควำมดันโลหิตและอัตรำกำรเต้นของหัวใจ โดยผู้ที่มีปริมำณโซเดียมในปัสสำวะน้อย 
มีควำมดันโลหิตต�่ำกว่ำทั้งระยะบีบตัวและระยะคลำยตัว รวมทั้งอัตรำกำรเต้นของหัวใจก็จะช้ำลงด้วย 
ทั้งในกลุ่มเพศชำยและหญิง 

 ในผู ้ป่วยโรคเบำหวำนซึ่งมีควำมบกพร่องของกำรท�ำงำนของอินซูลินนั้น กำรลดปริมำณ 
กำรบริโภคโซเดียมลง มีกำรศึกษำว่ำมีผลต่อกำรเพิ่มระดับกำรท�ำงำนของอินซูลินดีขึ้น (Feldman et al., 
1998) ดงันัน้ กำรกนิอำหำรลดจดื ลดปรมิำณโซเดียมผูป่้วยโรคเบำหวำนนัน้ จะส่งผลให้ควบคมุโรคเบำหวำน
ได้ดียิ่งขึ้น 

 กำรศึกษำวิจัยของ Yang et al. (2011) ศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรได้รับโซเดียมปริมำณสูง 
และกำรได้รับโพแทสเซียมปริมำณต�่ำ ต่อโอกำสเสี่ยงในกำรเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) 
ซ่ึงในปัจจุบันมีหลักฐำนกำรศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณกำรได้รับโซเดียมและโพแทสเซียม 
ต่ออัตรำกำรตำยอยูน้่อย กำรศกึษำน้ีเป็นกำรศกึษำแบบ prospective cohort ในกลุม่ตัวอย่ำงทีใ่ช้เป็นตวัแทน
ของประเทศ จ�ำนวน 12,267 คน และติดตำมกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดเฉลี่ย 14.8 ปี หำกมีกำรเสียชีวิตด้วย 
โรคหัวใจและหลอดเลือด (จำกสถิติอัตรำกำรตำยตั้งแต่ปี 1988 – 2006) จะน�ำค่ำอัตรำส่วนของโซเดียม 
ต่อโพแทสเซียม จำกข้อมูลกำรส�ำรวจ NHANES มำร่วมวิเครำะห์ พบว่ำมีกลุ่มตัวอย่ำงเสียชีวิตจ�ำนวน 
ทั้งหมด 2,270 คน โดยมีสำเหตุจำกโรคหัวใจและหลอดเลือดจ�ำนวน 825 คน และโรคหัวใจขำดเลือด 
(ischemic heart disease) จ�ำนวน 443 คน และเมื่อพิจำรณำร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นที่อำจมีผลต่อ 
กำรเพิ่มโอกำสในกำรเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเทคนิค Cox regression เพื่อก�ำหนดค่ำ 
Hazard ratio (HR) 

 พบว่ำอัตรำส่วนค่ำ HR ของโซเดียมที่ 1.2 ช่วงควำมเชื่อมั่นที่ 95% และ อัตรำส่วนค่ำ HR 
ของโพแทสเซียมที่ 0.80 ช่วงควำมเชื่อมั่นที่ 95% เมื่อท�ำกำรเปรียบเทียบค่ำ HR โซดียมต่อค่ำ HR  
โพแทสเซียม มีค่ำเท่ำกับ 1.46  ซึ่งเป็นค่ำอัตรำส่วนระหว่ำงโซเดียมต่อโพแทสเซียม ที่มีควำมสัมพันธ์ต่อ 
กำรตำยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) และหำกคำ่ HR โซดียมต่อค่ำ HR โพแทสเซียม เท่ำกับ 2.15 
ที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตำยด้วยโรคหัวใจขำดเลือด (IHD) และในกำรศึกษำนี้ พบว่ำ เพศ สัญชำติ ระดับ 
กำรศึกษำ ดัชนีมวลกำย ภำวะควำมดันโลหิตสูง และกิจกรรมทำงกำย เป็นปัจจัยที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับ 
อตัรำกำรตำยของโรคหวัและหลอดเลอืด กำรศกึษำแสดงให้เหน็อย่ำงชดัเจนว่ำกำรได้รบัโซเดียมในปรมิำณสงู  
แต่ได้รบัโพแทสเซยีมในปรมิำณต�ำ่ เพิม่โอกำสในกำรเสยีชวีติด้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืดได้อย่ำงมนียัส�ำคญั
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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

3.2 ผลการได้รับโซเดียมปริมาณสูงต่อภาวการณ์ท�างานของไต

 มีกำรศึกษำในประเทศอิตำลีที่แสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ของปริมำณโซเดียมที่ส่งผลต่อระดับ
ควำมดันโลหิต โดยศึกษำในคนที่มีสุขภำพดีจ�ำนวน 47 คน มีควำมดันโลหิตปกติและสำมำรถรับประทำน
อำหำรปกติได้ จะได้รับปริมำณโซเดียม 180 มิลลิโมลต่อวัน คิดเป็นปริมำณเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์  
10.5 กรัมต่อวัน และลดปริมำณกำรรับโซเดียมลง 70 มิลลิโมลต่อวัน คิดเป็นปริมำณเกลือหรือโซเดียม 
คลอไรด์ 4.1 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลำสั้นๆ พบว่ำหลังจำกลดจ�ำนวนเกลือที่รับประทำนลง ระดับ 
ควำมดันโลหิตลดลงเฉลี่ย จำก 123/85 มิลลิเมตรปรอท เป็นเฉลี่ย 117/78 มิลลิเมตรปรอท และกำร 
บริโภคเกลือมำกจะมีผลท�ำให้ไตเสื่อมเนื่องจำกมีกำรกรองเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งควำมเสื่อมนั้นจะคงอยู่ตลอดไป  
(Mallamaci et al, 1996)

3.3 ผลการได้รับโซเดียมปริมาณสูงต่อปริมาณแคลเซียมและกลไลการเปลี่ยนแปลงของกระดูก 

 กำรขับถ่ำยโซเดยีมทำงปัสสำวะเป็นสิง่ทีส่�ำคญัอย่ำงหนึง่ในกำรตรวจสอบปรมิำณของแคลเซยีม 
ดังนั้นกำรบริโภคโซเดียมในปริมำณมำก จะมีผลท�ำให้เกิดกำรสูญเสียแคลเซียมในปริมำณที่สูงตำมไปด้วย 
ถำ้หำกรับประทำนเกลือในปริมำณสูงเป็นเวลำนำน ต่อเนื่องกัน จะท�ำให้แคลเซียมในกระดูกถูกน�ำออกมำใช้ 
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มีกำรศึกษำยืนยัน โดยศึกษำในผู้ชำย 410 คน และผู้หญิง 476 คน อำยุ 20-79 ปี พบวำ่กำรบริโภคเกลือ 
ในปริมำณสูง (ได ้ รับโซเดียมในปริมำณสูง) มีควำมสัมพันธ ์ต ่อกำรสูญเสียแคลเซียมปริมำณมำก 
ทำงปัสสำวะ รวมทั้งสำรไฮโดรซีโพรลีน (Hydroxyproline) (Itoh et al., 1997) ซึ่งแสดงว่ำมีกำรสลำย 
ของเนื้อเยื่อที่กระดูก กำรได้รับโซเดียมเพิ่มขึ้น วันละ 100 มิลลิโมล หรือ เกลือ/โซเดียมคลอไรด์ 5.9 กรัม 
จะส่งผลให้ร่ำงกำยขับแคลเซียมออกวันละ 0.6 มิลลิโมล หรือ แคลเซียม 23-29 มิลลิกรัม และควำม 
สมัพนัธ์นีเ้กดิขึน้ทัง้ในเพศชำยและหญงิ เด็กและผูส้งูอำย ุถ้ำยงัคงได้รบัโซเดียมในปรมิำณสงูต่อเนือ่งยำวนำน 
จะเกิดกำรสูญเสียแบบสะสม เป็นผลท�ำให้กระดูกบำงเพิ่มขึ้นและมีโอกำสที่จะแตกหักง่ำย (Saggar-Malik 
et al., 1996)

 กำรลดกำรบริโภคโซเดียมเป็นกำรช่วยรักษำปริมำณของแคลเซียมในกระดูกได้ นอกเหนือ 
จำกกำรช่วยควบคุมระดับควำมดันโลหิต ตำมที่ได้กล่ำวมำ ดังนั้นกำรแนะน�ำให้ลดกำรบริโภคเกลือจึงม ี
ควำมจ�ำเป็นส�ำหรับเด็กและวัยรุ่น เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียแคลเซียมจำกกระดูกและกำรเกิด 
โรคกระดูกพรุนเมื่อเขำ้สู่วัยสูงอำยุต่อไป (Cappuccio, 1996)

4. การทบทวนการศึกษาวิจัยการได้รับโซเดียมในปริมาณสูง ด้วย Meta-Analysis

กำรศึกษำที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของปริมำณโซเดียมที่ได้รับกับกำรเกิดโรคเรื้อรัง มีผู้ศึกษำ
เป็นจ�ำนวนมำก ตำมตำรำงที ่2.2 ดงันัน้จงึมกีำรทบทวน เพือ่น�ำงำนวจิยัต่ำงๆ มำวเิครำะห์ทำงสถติ ิและแสดง
ผลกำรศึกษำของ GRADE Working group (The Grading of Recommendations Assessment,  
Development and Evaluation) ในกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำน ถึงควำมสัมพันธ์ของกำร 
เกิดโรคกับกำรได้รับโซเดียม

อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่ได้จำก (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�ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ กำรศึกษำวิจัยที่เลือกเข้ำมำวิเครำะห์ทำงสถิตินั้น ต้องเป็น

1. กำรศึกษำแบบสุ่มตัวอย่ำง (Randomized controlled trials) และ 

2. กำรศึกษำแบบ Cohort Prospective ที่เกี่ยวข้องกับปริมำณกำรได้รับโซเดียมที่มีควำมสัมพันธ์
ต่อระดับควำมดันโลหิต, ระบบกำรท�ำงำนของไต, ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลำมีน 
(catecholamine) และควำมสัมพันธ์ต่อกำรตำยด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพำต

กำรวิเครำะห์กำรศึกษำหลังจำกได้รำยงำนกำรศึกษำวิจัยที่เหมำะสม และใช้ Meta-analysis  
ในกำรวิเครำะห์เพื่อหำค่ำเฉลี่ยและควำมแปรปรวนภำยใต้ช่วงควำมเชื่อมั่น 95% 

แผนภาพที่ 2.7 แสดงกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในกำรทบทวนวรรณกรรม 

Systematic Review
Meta-analysis Summary Statistic

Qualitative

Quantitative
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หลังจำกกำรรวบรวม พบว่ำ กำรศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมำณโซเดียมที่ได้รับต่อระดับควำมดัน
โลหิต ระบบกำรท�ำงำนของไต ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลำมีน (Catecholamine) และ
ควำมสัมพันธ์ต่อกำรตำยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและอัมพฤกษ์ อัมพำต ที่เป็นเชิงปริมำณ ทั้งสิ้น  
64 รำยงำน แต่เป็นรำยงำนกำรวิจัยที่สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ Meta-analysis ได้ทั้งสิ้น 56 รำยงำน  
แบ่งเป็น 

1) กำรศึกษำแบบ Cohort Prospective ที่เกี่ยวข้องกับกำรตำยด้วยโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด
และอัมพฤกษ์ อัมพำต จ�ำนวน 14 กำรศึกษำ 

2) กำรศึกษำแบบสุ่ม (randomized controlled trials) ที่เกี่ยวข้องกับกำรตำยด้วยโรคโรคหัวใจ
และหลอดเลือดและอัมพฤกษ์ อัมพำต จ�ำนวน 5 กำรศึกษำ 

3) กำรศึกษำแบบสุ่ม (randomized controlled trials) ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดระดับควำม 
ดันโลหิต ระบบกำรท�ำงำนของไต ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลำมีน (Catecholamine)  
จ�ำนวน 37 กำรศึกษำ

แผนภาพที่ 2.8 แสดงกระบวนกำรคัดเลือกรำยงำนกำรศึกษำวิจัย เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ Meta-
analysis
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โดยในกำรวิเครำะห์ด้วย Meta-analysis ผลที่ได้แสดงเป็นค่ำ Risk Ratio /Relative risk (RR)  
และ คำ่ Mean difference (MD) ซึ่งเป็นค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ รำยละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2.3 แสดงวิธีกำรในกำรค�ำนวณหำค่ำ Risk Ratio /Relative risk และ Odds ratio.

โดย ค่ำ Relative Risk (RR) มีค่ำได้ตั้งแต่ 0 ถึง infinity 

 RR = น้อยกว่ำ 1 หมำยถึง กำรที่สัมผัสสิ่งที่คำดว่ำเป็นสำเหตุกลับเป็นปัจจัยป้องกันโรค

 RR = 1 หมำยถึง กำรที่สัมผัสสิ่งที่คำดว่ำเป็นสำเหตุแล้วป่วยกับไม่สัมผัสมีโอกำสป่วยได้เท่ำกัน 

    RR = 2 หมำยถึง กำรที่สัมผัสสิ่งที่คำดว่ำเป็นสำเหตุแล้วป่วย มีโอกำสป่วยได้ 2 เท่ำของกำร 
ที่ไม่สัมผัส

 ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ 

 (1) ในผู ้ใหญ่กำรลดปริมำณโซเดียมที่ได้รับลง จะเป็นผลให้ระดับควำมดันโลหิตตัวบน  
(systolic blood pressure) ลดลง 3.39 มิลลิเมตรของปรอท (ภำยใต้ช่วงควำมเชื่อมั่น 95% 2.46 - 4.31 
mmHg) และเป็นผลให้ระดับควำมดันโลหิตตัวล่ำง (diastolic blood pressure) ลดลง 1.54  มิลลิเมตร 
ของปรอท (0.98 - 2.11 mmHg) และเมื่อเทียบกำรศึกษำระหว่ำงกำรได้โซเดียมน้อยกว่ำ 2 กรัมต่อวัน  
กับกำรได้โซเดียมตั้งแต่ 2 กรัมต่อวัน พบว่ำ กำรได้รับโซเดียมต�่ำกว่ำ 2 กรัมต่อวัน สำมำรถลดควำมดันโลหิต
ตัวบนได้ 3.47 mmHg (0.76 - 6.18)  และควำมดันโลหิตตัวล่ำง  1.81 mmHg (0.54 – 3.08) 

 (2) กำรลดปริมำณโซเดียมที่ได้รับไม่ส่งผลอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรลดระบบกำรท�ำงำนของไต  
ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลำมีน (Catecholamine) (P>0.05)

 (3) กำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปรมิำณโซเดียมทีไ่ด้รบักบัอตัรำกำรป่วยและอตัรำกำรตำย  
ไม่มีกำรศึกษำที่เพียงพอในกำรสรุป จำกกำรศึกษำแบบสุ่มตัวอย่ำง

 (4) กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณโซเดียมที่ได้รับกับอัตรำกำรตำยด้วยกำรศึกษำ 
Cohort Prospective พบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ที่ P>0.05
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 (5) กำรได้รับโซเดียมในปริมำณสูงมีควำมสัมพันธ์ในกำรเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอัมพฤกษ์ 
อัมพำต โดยมีค่ำ risk ratio 1.24 ที่ช่วงควำมเชื่อมั่น 95% confidence interval (1.08 to 1.43)  
ควำมเสี่ยงต่ออัตรำกำรตำยอัมพฤกษ์ อัมพำตที่ 1.63 (1.27 - 2.10) และ ควำมเสี่ยงต่ออัตรำกำรตำย 
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ 1.32 (1.13 - 1.53)

 และจำกผลที่ได้กำรวิเครำะห์ด้วย Meta-analysis ตำมที่กล่ำวแล้วนั้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ  
เป็นหลักฐำนที่มีคุณภำพสูงที่แสดงในเห็นว่ำ กำรลดปริมำณโซเดียมลงสำมำรถลดระดับควำมดันโลหิตได้  
แต่ไม่ผลต่อระบบกำรท�ำงำนของไต, ระดับไขมันในเลือด และระดับของแคทีโคลลำมีน (Catecholamine) 
และ กำรบริโภคโซเดียมในปริมำณต�่ำมีผลในกำรลดควำมเสี่ยงกำรเกิดอัมพฤกษ์ อัมพำต และโรคหลอดเลือด
หัวใจ (coronary heart disease) อย่ำงไรก็ตำม กำรลดปริมำณโซเดียมที่ได้รับเป็นผลดีต่อสุขภำพ 
อย่ำงชัดเจนและกำรพิจำรณำในคุณภำพของหลักฐำนนั้น ด้วยกำรพิจำรณำจำกค่ำ Risk Ratio (RR) 
สอดคล้องกบักำรศกึษำของ GRADE Working group (The Grading of Recommendations Assessment,  
Development and Evaluation)

ตารางที่ 2.4 แสดงผลกำรวิเครำะห์และประเมินคุณภำพของหลักฐำนผลกำรศึกษำโดย GRADE  
เทียบกับ คำ่ Risk Ratio (RR) และ คำ่ Mean difference (MD) 
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ตารางที่ 2.5 แสดงรำยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับปริมำณโซเดียมที่ได้รับต่อที่ผลกระทบสุขภำพ 
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6. รายงานผลการศึกษาที่เก่ียวข้องกับปริมาณการบริโภคโซเดียมในประชากรวัยเด็ก
และวัยรุ่น

กำรรำยงำนศึกษำที่เกี่ยวกับกำรบริโภคโซเดียมในเด็กและวัยรุ่นนั้นยังพบควำมหลำหลำยน้อยกว่ำ 
ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่อยู่มำก และกำรศึกษำที่มีอยู่นั้นเป็นกำรศึกษำที่จ�ำกัดอยู่ในกลุ่มยุโรปและอเมริกำเหนือ 
(Simons-Morton and Obarzanek, 1997; Lambert et al., 2004) สาเหตุส�าคัญที่ท�ำให้กำรศึกษำ 
ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นพบน้อย เนื่องจำกข้อจ�ำกัดดังนี้ (1) กำรด�ำเนินงำนเพื่อเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่ำงวัยเด็ก
ท�ำได้ยำก และ (2) ข้อมูลที่ได้อำจมีควำมคลำดเคลื่อนสูง (Livingstone, Robson and Wallace, 2004).

วิธีในกำรประเมินโซเดียมที่ได้รับในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นใช้วิธีเช่นเดียวกับในวัยผู้ใหญ่ แต่รำยละเอียด
ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อประเมินปริมำณโซเดียมจำกกำรบริโภคอำจแตกต่ำงกับวัยผู้ใหญ่ที่สำมำรถท�ำได้ด้วย 
ตัวเอง โดยเฉพำะวิธีกำรประเมินอำหำรบริโภคด้วยกำรบันทึกอำหำรบริโภค (24 hour food recall)  
ในกลุ่มเด็กเล็กต้องท�ำโดยพ่อและแม่ ส่วนในกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นสำมำรถบันทึกได้ด้วยตนเองภำยใต ้
กำรดแูลของผูร้บัผดิชอบ (Yamauchi et al., 1994) ส่วนกำรประเมนิปรมิำณโซเดียมด้วยวธิกีำรเกบ็ปัสสำวะ 
24 ชั่วโมงนั้น จะท�ำกับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นเด็กโตเท่ำนั้น เพื่อควำมสมบรูณ์ของกำรเก็บและยังพบว่ำในกลุ่ม
เด็กหญิงมักจะได้ข้อมูลที่มีควำมคลำดเคลื่อนมำกกว่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กชำย (Simons-Morton and 
Obarzanek, 1997).

และในกำรทบทวนคร้ังนี ้ผู้วจิยัจะเน้นกำรศึกษำวจิยัอำหำรทีส่่งผลต่อระดับควำมดันโลหติในเดก็ และ
พบกำรส�ำรวจอำหำรบริโภคของเด็กในประเทศเขตทวีปยุโรป (Lambert et al., 2004) ซึ่งผลของศึกษำใน
ตำรำงที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 แสดงรำยละเอียดงำนวิจัยที่ศึกษำปริมำณโซเดียมที่ได้จำกกำรประเมินอำหำรบริโภค
และกำรเก็บปัสสำวะในวัยเด็กและวัยรุ่นทั่วโลก 
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โดยจำกกำรทบทวนงำนรำยงำน/วิจัย ตำมตำรำงที่ 2.6 พบว่ำ ในกำรศึกษำต่ำงๆ มีช่วงของ 
ขนำดตัวอย่ำงตั้งแต่ n = 20 ถึง n = 38,924 (median n = 202.5) และพบอีกว่ำมีเพียง 4  
กำรศึกษำเท่ำนั้นที่ศึกษำ วิจัย ถือได้ว่ำเป็นตัวแทนของประเทศ คือ ประเทศเดนมำร์ก (ปริมำณโซเดียม 
ในเด็กชำย คือ 4,400 mg/d และเด็กหญิง 3,100 mg/d) ประเทศเยอรมัน (ปริมำณโซเดียมใน 1 วัน คือ 
3,200 mg/d) และสหรำชอำณำจักร ซึ่งพบ 2 กำรศึกษำ (ในกำรศึกษำปีล่ำสุด ปริมำณโซเดียมในเด็กชำย 
คือ 2,630 mg/d และเด็กหญิง 2,156 mg/d) 

กำรสุ ่มเลือกกลุ ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำมำจำกหลำยพื้นที่ของประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกำ  
ประเทศเดียว มีกำรศึกษำในหลำยพื้นที่หลำยเมือง และหลำยโรงเรียน แต่กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงนั้นไม่ได้ 
เป็นไปแบบสุ่ม (Non-random sample) และมีกำรใช้วิธีกำรศึกษำที่หลำกหลำย เพื่อเหมำะสมกับลักษณะ
และประเภทของกลุ่มตัวอยำ่งที่เป็นวัยเด็กและวัยรุ่น ทั้ง 

(1) กำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง (24 hours urine collection)

(2) กำรบันทึกอำหำรบริโภค  (Food diaries/Food record/ Food recall)

(3) กำรเก็บปัสสำวะในช่วงเวลำกลำงคืน (Night urine collection) 

(4) กำรชั่งน�้ำหนักอำหำรบริโภค 

ซึ่งวิธีกำรวัดที่แตกต่ำงกันก็ส่งผลให้ค่ำปริมำณโซเดียมที่วัดได้แตกต่ำงกันไปด้วย เช่นเดียวกับ 
ของวัยผู้ใหญ่ โดยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงวิธีกำรศึกษำ 24-hour urinary sodium excretion และ 
กำรค�ำนวณอำหำรจำกกำรบริโภคมีควำมขัดแย้งกัน ดังเช ่นที่ประเทศจีน (Wu et al., 1991) 
พบว่ำ กำรประเมินปริมำณโซเดียมจำกอำหำรบริโภคมีค่ำสูงกว่ำกำรประเมินโดยกำรเก็บปัสสำวะ 
24 ชั่วโมง มำกถึง 56 mmol ต่อวัน ในขณะที่กลุ่มตัวอยำ่งวัยเด็กที่สหรัฐอเมริกำกลับมีค่ำกำรเก็บปัสสำวะ 
24 ชั่วโมง มีค่ำสูงกว่ำกำรค�ำนวณโดยประเมินจำกอำหำรบริโภคถึง  17 mmol ต่อวัน (Faust et al., 1982)
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ค่ำเฉลี่ยของกำรบริโภคปริมำณโซเดียมสูงสุด ทั้งจำกกำรประเมินจำกอำหำรบริโภคและจำก 
กำรขับทิ้งทำงปัสสำวะพบสูงสุดที่ประเทศจีน โดยมีค่ำสูงสุดในกลุ่มเด็กอำยุ 12 - 16 ปี ทั้งชำยและหญิง 
โดยกำรประเมินจำกอำหำรบริโภคถึง 229 mmol/d และวิธี24-hour urinary sodium excretion มีค่ำ
เท่ำกับ 174 mmol/d (Wu et al., 1991) รองมำคือ กลุ ่มเด็กชำยอำยุ 14 - 19 ปี ในประเทศ 
เดนมำร์ก 19 1mmol/d (Lyhne, 1998) ส่วนกำรวัดโซเดียมจำกปัสสำวะที่มำกกว่ำ 140 mmol/d  
(>3.22 g/d)  พบในกลุ่มเด็กชำยจำกประเทศเบลเยี่ยม (Staessen et al, 1983) ประเทศฮังกำรี  
(Knuiman et al., 1988) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Geleijnse, Grobbee and Hofman, 1990) และ 
สหรัฐอเมริกำ (Cooper et al., 1980) จำกกลุ่มเด็กชำยผิวด�ำและหญิงจำก Tennessee, (Harshfield et 
al., 1991) และกลุ่มที่มีปริมำณโซเดียมรับต�่ำกว่ำ 87 mmol/d (< 2 g/d) มีรำยงำนว่ำพบในกลุ่ม 
เด็กผู้หญิงอำยุ 13 - 14 ปี ในประเทศกรีซ (Hassipidou and Fotiadou, 2001), กลุ่มเด็กชำยอำยุ  
9 - 11 ปี ในประเทศโปแลนด์ (Hamulka and Gronowska-Senger, 2000) และเด็กผู้ชำยและผู้หญิง 
ที่อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี ในสหรัฐอเมริกำ  และค่ำเฉลี่ยต�่ำสุดของที่ได้รับโซเดียมพบในกลุ่มเด็กอำยุ 1.5 - 4.5 ปี 
ในสหรำชอำณำจักร โดยในเด็กผู้ชำยมีปริมำณกำรได้รับโซเดียม 67 mmol ต่อวัน และในเด็กผู้หญิง 
มีปริมำณ 64 mmol/d 

ดังนั้นจำกรำยงำนที่กลำ่วมำ จะเห็นว่ำหำกเปรียบเทียบผลกำรศึกษำปริมำณกำรได้รับโซเดียมในวัย
เดก็ พบว่ำ เดก็ผู้ชำยจะได้รับโซเดยีมสงูกว่ำเด็กผูห้ญงิประมำณ 20 mmol/dยกเว้นกำรศกึษำในประเทศอติำลี 
(Hamulka and Gronowska-Senger, 2000) ที่พบว่ำควำมต้องกำรโซเดียมของเด็กผู้หญิงสูงกว่ำเด็กผู้ชำย 
4 mmol/d และยังแสดงถึงแนวโน้มที่ชัดเจนจำกกำรศึกษำตำ่ง ๆ  วำ่ค่ำเฉลี่ยของกำรได้รับโซเดียมจะเพิ่มขึ้น
ตำมอำยุ ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั้งจำกกำรประเมินด้วยวิธีประเมินอำหำรบริโภคและวิธี 24 hr urine collec-
tion โดยปริมำณโซเดียมที่ได้รับมีค่ำสูงขึ้น 4 mmol/d ในทุกปีของอำยุที่เพิ่มขึ้น

จำกข้อมูลกำรส�ำรวจกำรได้รับโซเดียมในเด็กของสหรัฐอเมริกำ จำกกำรส�ำรวจ NHANES ครั้งที่ 3 
ตำมตำรำงที่ 2.7 แสดงให้เห็นว่ำในช่วงขวบปีแรกปริมำณโซเดียมที่ได้รับสูงขึ้นถึง 2-3 เท่ำ และส�ำหรับ 
ในเด็กชำยอำยุ 14-18 จะมีปริมำณเพิ่มมำกขึ้นจำกช่วงอำยุ 9-13 ปี แต่ในกลุ่มเด็กผู้หญิงกลับไม่พบควำม 
แตกต่ำงอย่ำงชัดเจน 

ตารางที่ 2.7 แสดงปริมำณโซเดียมที่ได้รับในกลุ่มเด็กวัยรุ่น จำกกำรส�ำรวจของ National Health 
and Nutrition Examination Survey (NHANES) ครั้งที่ 3
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จำก National Health and Nutrition Examination Survey ในปี 2009 – 2010 ก็ยังพบว่ำ 
กลุ ่มเด็กและวัยรุ ่นมีกำรบริโภคโซเดียมสูงกว่ำค่ำที่สำมำรถบริโภคได้สูงสุด: UI ที่ 2,300 mg/d  
และยังสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของคนทั่วไปอีกด้วย (Yang et al., 2012) กำรได้รับโซเดียมที่แตกต่ำงกันเกิดขึ้น 
จำกกำรบริโภคอำหำรและโอกำสในกำรเลือกที่แตกต่ำงกัน จำกแผนภำพที่ 2.9 แสดงให้เห็นว่ำในประเทศ
อเมริกำ เด็กผิวด�ำจะได้รับปริมำณโซเดียมสูงกว่ำเด็กผิวขำวอยู่ 16 mmol/d

แผนภาพที่ 2.9 กรำฟแสดงปริมำณโซเดียมที่ได้รับของเด็กและวัยรุ่นอเมริกัน 

General population

Special population

2 - 5 year olds

8 - 12 year olds

13 - 18 year olds

7. แหล่งที่มาของการได้รับโซเดียมจากอาหาร

แหล่งของกำรได้รับโซเดียมจำกกำรบริโภคอำหำรในประเทศที่พัฒนำแล้วนั้น ส่วนใหญ่ได้รับจำก 
กำรบริโภคอำหำรอำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตและกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน (James, Ralph & 
Sanchez-Castillo (1987) and Mattes & Donnelly (1991)) ได้มีกำรประเมินว่ำในประเทศอังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกำนั้น 

(1) ร้อยละ 75 ของโซเดียมที่ได้รับมำจำกอำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตและกำรรับประทำนอำหำร
นอกบ้ำน 

(2) ร้อยละ10 - 12 ได้มำจำกธรรมชำติของอำหำร 

(3) ร้อยละ 10 - 15 ได้จำกวธีิกำรปรงุประกอบอำหำรภำยในบ้ำนหรอืกำรใช้เครือ่งปรงุบนโต๊ะอำหำร

และมีผลกำรศึกษำเปรียบเทียบปริมำณโซเดียมที่ได้จำกอำหำรระหว่ำงอำหำรซื้อนอกบ้ำนกับ 
อำหำรที่ท�ำเองในบ้ำน (โดยไม่มีกำรเพิ่มเกลือลงไปในหลังจำกปรุงประกอบ) พบว่ำ ชีสเบอร์เกอร์ และ 
มันฝรั่งทอด วัดโซเดียมได้ 54 mmol ในขณะที่กำรปรุงเองที่บ้ำนพบเพียงแค่ 4 mmol 
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ตารางท่ี 2.8 แสดงในเห็นถึงปริมำณโซเดียมในอำหำรตำมธรรมชำติและปริมำณโซเดียมหลัง
กระบวนกำรผลิต ในประเภท/ชนิดของอำหำรเดียวกัน 
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จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำอำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตนั้นจะมีปริมำณโซเดียม 
ท่ีสูงมำกขึ้น สำเหตุที่ส�ำคัญเนื่องจำกในกระบวนกำรผลิตอำหำรมีกำรสูญเสียน�้ำตำมธรรมชำติของอำหำร 
ซึ่งเป็นตัวท�ำละลำยที่ดีของโซเดียมในอำหำรนั้นเอง ตัวอย่ำงเช่น  chick peas, sweet corn and peas 
โดยตำมธรรมชำติของธัญพืชเหล่ำนี้ปกติจะมีปริมำณโซเดียมต�่ำ แต่เมื่อผ่ำนกระบวนกำรผลิต พบว่ำ 
ปริมำณโซเดียมที่สูงข้ึนได้มำกตั้งแต่ 10 ถึง 100 เท่ำจำกเดิม ส่วนใน corned beef, bran flakes 
or smoked salmon พบว่ำปริมำณโซเดียมที่ได้ ก็มีควำมเข้มข้นของเกลือเทียบเท่ำกับเกลือในทะเล
แอตแลนติก มีคำ่ 1 ถึง 2 % 

ในสหรำชอำณำจักร มีกำรศึกษำปริมำณโซเดียมที่ได้รับต่อคนจำกกำรบริโภคอำหำรในครัวเรือน 
โดยอ้ำงอิงจำก National Food Survey ในปี 2000 พบว่ำ ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จำกธัญพืช (รวมถึง 
ขนมปัง อำหำรเช้ำธัญพืชอบกรอบ บิสกิต และเค้ก) อำหำรจ�ำพวกนี้เป็นแหล่งของกำรได้รับโซเดียม 
ถึงร้อยละ 38 รองมำคือ เนื้อและผลิตภัณฑ์จำกเนื้อ 21%

ตารางที่ 2.9 แสดงสัดส่วนของโซเดียมที่ได้รับจำกกำรบริโภคในครัวเรือนต่อคน ต่อวัน ในครัวเรือน
ทั้งสิ้น 6,000 ครัวเรือน ในสหรำชอำณำจักร 

และจำกกำรศึกษำในประเทศสหรัฐอเมริกำ (Subar AF et al. 1998) ตำมตำรำงที่ 2.10  
แสดงปริมำณโซเดียมที่ได้สะสมต่อวันในประชำกรวัยผู้ใหญ่ (อำยุ 19 ปีขึ้นไป) ก็ให้ผลที่คล้ำยคลึงกัน 
คือ ขนมปังและธัญพืชพร้อมรับประทำน ขนมปังอบประเภทเค้กและคุกกี้ รวมทั้งโดนัท (1* + 2** + 3***  
ในตำรำง) อำหำรเหล่ำนี้เป็นแหล่งของโซเดียมส�ำคัญที่รำ่งกำยได้รับถึงร้อยละ 16 - 17 รองมำ คือ ผลิตภัณฑ์
จำกเนื้อสัตว์อีกร้อยละ 13 นมและชีส ร้อยละ 8 - 9 และเครื่องปรุงรส ประเภทน�้ำสลัดและมำยองเนส 
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ร้อยละ 5 ตำมล�ำดับ และผลที่ได้คล้ำยคลึงในกำรส�ำรวจทั้ง 2 ครั้ง อีกทั้งกำรศึกษำปริมำณโซเดียม 
ที่อยู่ในอำหำรปรุงส�ำเร็จจำกร้ำนค้ำและภัตตำคำร พบว่ำ มีปริมำณโซเดียมมำกว่ำ 100 mmol และ 
บำงประเภทมีปริมำณสูงกวำ่ค่ำ UL มำกกว่ำ 2 เท่ำ 

ตารางท่ี 2.10 ปริมำณโซเดียมและแหล่งของโซเดียมจำกอำหำรของประชำกรวัยผู ้ใหญ่  
ในสหรัฐอเมริกำ 
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ตารางที่ 2.11 แสดงปริมำณโซเดียมในอำหำรที่เลือกศึกษำและวำงจ�ำหน่ำยในร้ำนค้ำและ 
ภัตตำคำรในสหรัฐอเมริกำ Adapted from Center for Science in the Public Interest, 2005 (http://
www.cspinet.org/new/pdf/salt_report_update.pdf)

กำรศึกษำ Changes in Sodium Levels in Processed and Restaurant Foods, 2005 to 
2011 โดย Jacobson et al (2013) มีหลักฐำนชัดเจนที่ยืนยันว่ำกำรได้รับโซเดียมในปริมำณสูงเป็นสำเหต ุ
ให้เกิดโรคควำมดันโลหิตสูง และพบว่ำร้อยละ 80 ของโซเดียมที่ได้รับต่อวันของประชำกรในประเทศ
สหรัฐอเมริกำได้จำกอำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตและภัตตำคำร ดังนั้นจึงมีกำรศึกษำเปรียบเทียบปริมำณ
โซเดียมที่อยู่ในอำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตและภัตตำคำร ในช่วงปี 2005, 2008 และ 2011 และเมื่อ 
ท�ำกำรเปรียบเทียบปริมำณโซเดียมที่อยู่ในอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิต ในปี 2005 และ 2011 พบว่ำ 
อำหำร 402 ชนิด มีปริมำณโซเดียมลดลงร้อยละ 3.5 ในขณะอาหารพร้อมรับประทานในภัตตาคาร  
จ�ำนวน 78 ชนิด มีปริมำณโซเดียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และแม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่บ้ำงแต่ก็เป็น 
กำรเปลีย่นแปลงเลก็น้อย ดงันัน้ในภำพรวมแล้วปรมิำณโซเดยีมในอำหำรจงึไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงชดัเจน 
ในช่วงระยะเวลำ 6 ปี 

ตัวอยำ่งปริมำณโซเดียมในอำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงมำกที่สุด ตลอดระยะเวลำ 6 ปี  
คือ บำร์บีคิวซอส (Barbecue sauce) ส�ำหรับอำหำรจำกภัตตำคำรที่มีปริมำณโซเดียมในอำหำรที่เพิ่มขึ้นสูง
มำกท่ีสุดตลอดระยะเวลำ 6 ปี ได้แก่ มันฝรั่งทอดชนิดแท่ง (French fries) และในกำรศึกษำครั้งนี้ 
ได้คลอบคลุมถึง 5 ประเภทของอำหำรที่เป็นแหล่งของโซเดียมที่ส�ำคัญของคนอเมริกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ตัวอยำ่งในกำรศึกษำยังมีปริมำณโซเดียมน้อยกวำ่เมื่อเทียบกับอำหำรที่มีขำยอยู่ท้องตลำดทั่วไป

ในส่วนของอำหำรที่เด็กรับประทำนมีกำรหลักฐำน พบว่ำ มีปริมำณโซเดียมสูงมำก  ตัวอย่ำงเช่น 
ในประเทศอังกฤษอำหำรจ�ำพวกธัญพืชของเด็กมีปริมำณโซเดียมร้อยละ 38 - 40 และในวัยรุ่นอำยุ 4 - 18 ปี 
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พบว่ำได้รับโซเดียมจำกเนื้อ 20 - 24% ผัก 14 - 17% นม 7 - 9% ในอเมริกำเด็กหญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับ 
โซเดยีมสูง เนือ่งจำกกำรบริโภคอำหำร Fast food จำกกำรกนิอำหำรเหล่ำนี ้4 ครัง้ต่อสปัดำห์ จะได้รบัปรมิำณ
โซเดียมมำกกวำ่เด็กกลุ่มที่บริโภคอำหำรน้อยกว่ำ 1 - 3 ครั้งต่อสัปดำห์

แต่รูปแบบกำรได้รับโซเดียมในแถบเอเชียจะได้รับแตกต่ำงจำกประเทศข้ำงต้น อย่ำงเช่นในประเทศ
จีนและญี่ปุ่น พบว่ำ ปริมำณโซเดียมที่ได้รับได้มำจำกปรุงอำหำรและเครื่องปรุงรสในประเทศจีน ข้อมูลจำก 
Chinese Health and Nutrition Survey (Zhao, personal communication) 75% ของโซเดียม 
ที่ได้รับได้มำจำกกำรปรุง โดยที่เครื่องปรุงส่วนใหญ่ที่ใช้ส่วนใหญ่คือ ซีอิ้วขำว เช่นเดียวกับกับกำรศึกษำ 
ของ Intermap กลุ่มตัวอย่ำงของประเทศจีนและญี่ปุ่น ในประเทศจีนเครื่องปรุงเป็นแหล่งของโซเดียม 
ที่ได้รับที่เกิดจำกกำรปรุงอำหำร ส่วนในประเทศญี่ปุ่นได้มำจำกซีอิ้วขำวและปลำ และอำหำรทะเล อำหำร 
บำงประเภทในประเทศมำเลเซียเป็นแหล่งของโซเดียมสูง เช่น Mee curry and a bowl of Mee soup 
และส่วนใหญ่ในมำเลเซียแหล่งของโซเดียมส่วนใหญ่ได้มำจำกอำหำรหำบเร่

กำรศึกษำกำรได้รับโซเดียมจำกอำหำรในปริมำณสูงมีควำมสัมพันธ์กับควำมถี่ ช่วงเวลำในกำร 
บริโภค และควำมพึงพอใจต่อรสชำติอำหำรในประเทศเกำหลี (Shim et al., 2013) กำรศึกษำท�ำใน 
กลุ่มตัวอย่ำง อำยุ 20 - 26 ปี จ�ำนวน 228 คน (เพศชำย 71 คน และเพศหญิง 157 คน)  โดยใช้แบบสอบถำม
รำยกำรอำหำรที่ได้รับจ�ำนวน 125 รำยกำร จำกกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำกำรได้รับโซเดียมจำกอำหำร 
ในเพศชำยและเพศหญิงมีค่ำเท่ำกับ 270.6 mmol/d และ 213.1 mmol/d ตำมล�ำดับ คิดเป็น 
ร้อยละ 310 ในเพศชำย และร้อยละ 245 ของปริมำณโซเดียมที่ควรได้รับต่อวันในเพศหญิง และในเพศชำย 
ที่บริโภคอำหำรหลำยครั้งต่อวันก็จะได้รับโซเดียมในปริมำณมำกตำมไปด้วย และกำรบริโภคในช่วงเวลำเย็น 
จะได้รับปริมำณโซเดียมในปริมำณที่มำกกว่ำกำรบริโภคในเวลำเช้ำในกลุ่มเพศชำย และในเพศหญิงมีควำม
สัมพันธ์ในเชิงบวกกับควำมพึงพอใจต่อรสชำติเค็มและหวำน ดังนั้นกำรศึกษำนี้ สรุปได้ว่ำ ในเพศชำย 
ปริมำณโซเดียมที่ได้รับแปรผันตำมช่วงเวลำ และควำมถี่ในกำรบริโภค แต่ในเพศหญิงโซเดียมที่ได้รับมำจำก
ควำมพึงพอใจในรสชำติของอำหำร และจำกกำรศึกษำนี้พบว่ำ กำรได้รับโซเดียมในอำหำรมีควำมสัมพันธ ์
ในเชิงบวกกับ systolic blood pressure ในกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 2 กลุ่ม
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หรือด�ำเนินกำรในเรื่องนี้อย่ำงจริงจังเหมือนในตำ่งประเทศ แต่เนื่องจำกแนวโน้มของโรคเรื้อรัง ตำมแผนภำพ
ท่ี 3.1 ที่มีควำมรุนแรง โดยเฉพำะโรคควำมดันโลหิตสูงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักส�ำคัญของโรคหัวใจและ 
หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมอง

แผนภาพที่ 3.1 แสดงข้อมูลอัตรำกำรตำยด้วยโรคเรื้อรังต่อ 100, 000 ประชำกร ตั้งแต่ ปี 2551 - 
2555

สถานการณ์การบริโภคเกลือในประเทศไทย

Chapter

3

โรคควำมดันโลหิตสูง (Hypertension) มีสำเหตุโดยตรงจำก 

(1) กำรได้รับโซเดียมในปริมำณสูงมำกกว่ำค่ำที่แนะน�ำ

(2) กำรได้รับโปแทสเซียมน้อย (จำกกำรบริโภคผักผลไม้) และ 

(3) ภำวะน�้ำหนักเกินและขำดกำรออกก�ำลังกำย (He and MacGregor, 2007)

แม้ว่ำหลักฐำนกำรศึกษำวิจัยที่ผ่ำนมำ มีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่ำกำรบริโภคโซเดียมในปริมำณ 
ท่ีมำกเกิน เป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูงอย่ำงชัดเจน แต่ส�ำหรับประเทศไทย ยังไม่ม ี
ส�ำรวจปริมำณกำรบริโภคโซเดียมในระดับประเทศด้วยวิธีกำรวัดที่องค์กำรอนำมัยโลกได้ก�ำหนดและ 
แนะน�ำให้ใช้ในกำรส�ำรวจปริมำณกำรบริโภคโซเดียม คือ กำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง (24-Hour urine  
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cllection) โดยจะมีกำรเริ่มส�ำรวจปริมำณโซเดียมจำกกำรบริโภคของประชำกรไทยในการส�ารวจ 
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5

1. การด�าเนินงานในการส�ารวจปริมาณการบริโภคเกลือในประเทศไทย

1.1 การส�ารวจอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยกรมอนามัย

 แม้ว่ำจะยังไม่มีผลกำรส�ำรวจปริมำณโซเดียมในภำพประเทศด้วยวิธีดังกล่ำว แต่กำรประเมิน 
กำรได้รับเกลือนั้น ยังมีกำรด�ำเนินกำรและข้อมูลอยู่บ้ำง โดยกรมอนำมัย ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักของกระทรวง
สำธำรณสุข ที่มีหน้ำที่ในกำรด�ำเนินงำนส�ำรวจภำวะโภชนำกำรของประเทศ โดย การส�ารวจอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย โดยกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุขนั้น ได้เริ่มมีกำรด�ำเนินกำรครั้งที่ 1  
ในปี พ.ศ. 2503 และได้มีกำรด�ำเนินงำนส�ำรวจมำอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงครั้งปัจจุบัน คือ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำปริมำณอำหำรที่บริโภคใน 4 ครั้งแรกนั้น คือวิธีกำรชั่งน�้ำหนักปริมำณอำหำร 
ที่บริโภค (weighing method) แต่ในครั้งล่ำสุดนี้ (ครั้งที่ 5) มีกำรเปลี่ยนวิธีกำรส�ำรวจกำรบริโภคอำหำร 
เป็นวิธีกำรซักประวัติกำรบริโภคอำหำรย้อนหลังใน 24 ชั่วโมง (Food recall) โดยในกำรส�ำรวจนั้น  
มีกำรกลำ่วถึงปริมำณกำรบริโภคเครื่องปรุงรส คือ น�้ำปลำ และเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งของโซเดียมในอำหำร แต่
ไม่ได้มีกำรค�ำนวณเป็นปริมำณโซเดียม โดยพบว่ำคนไทยส่วนมำกร้อยละ 98 บริโภคเครื่องปรุงรสทุกวัน  
โดยที่เครื่องปรุงรสที่นิยมมำกที่สุด คือ น�้ำปลำ รองลงมำคือกะปิและเกลือ ตำมล�ำดับ

 จำกกำรส�ำรวจอำหำรและโภชนำกำรของประเทศไทย พบว่ำกำรบริโภคเครื่องปรุงรสเพิ่มขึ้น
จำกวันละ 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 ปริมำณกำรใช้เครื่องปรุงรสที่ส�ำรวจนั้น พบว่ำมีกำรบริโภค 
เพียง 4.1 กรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งข้อมูลได้รำยงำนถึงปริมำณกำรใช้เครื่องปรุงรส ที่ลดต�่าลง โดยน่ำจะเป็น 
ผลมำจำกกำรเปลี่ยนวิธีกำรส�ำรวจอำหำร โดยกำรใช้กำรซักประวัติย้อนหลังซึ่งไม่สำมำรถทรำบถึงปริมำณ 
กำรใช้เครื่องปรุงรส ในขณะประกอบอำหำรได้ นอกจำกนี้ในรำยงำนดังกล่ำวมีรำยงำนถึงปริมำณกำรใช้ 
เครื่องปรุงรสแยกออกเป็นน�้ำปลำและเกลือในรำยงำนกำรส�ำรวจปี พ.ศ 2503, 2518 และ 2529 ซึ่งพบว่ำ 
มีกำรใช้น�้าปลาเพิ่มขึ้น จำก 0.8 กรัมต่อคนต่อวันในปี พ.ศ. 2503 เป็น 11.5 กรัมต่อคนต่อวัน  
ในปี พ.ศ. 2529 ขณะที่มีกำรใช้ เกลือลดลงจำก 2.4 กรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2503 เป็น 0.81 กรัมต่อคน
ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2529 ดังแสดงในตำรำงที่ 3.1 อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณกำรใช้เครื่องปรุงรสที่มีรำยงำน 
ดังกล่ำวนั้น ไม่สำมำรถค�ำนวณหำปริมำณโซเดียมที่มีกำรบริโภคได้ เนื่องจำกไม่มีรำยละเอียดมำกพอของ 
เครื่องปรุงรสที่กลำ่วถึง (วันทนีย์, 2555)



53

3

Chapter

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

ตารางท่ี 3.1 แสดงปริมำณของเครือ่งปรงุทีใ่ช้ในกำรประเมนิอำหำรบรโิภค จำกกำรกำรส�ำรวจอำหำร
และโภชนำกำรของประเทศไทย โดยกรมอนำมัย

 ในปี พ.ศ. 2550 ได้มกีำรรเิริม่ในกำรส�ำรวจกำรบรโิภคโซเดียมคลอไรด์ของประชำกรไทย ด�ำเนนิ
กำรโดยกองโภชนำกำร กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมมือกับคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหิดล 

 วัตถุประสงค์ของการส�ารวจ เพื่อส�ำรวจแหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจำกอำหำรบริโภค
ของประชำกรไทย ปริมำณกำรบริโภคผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์จำกแหล่ง
ผลติภณัฑ์อำหำรต่ำง ๆ  และปรมิำณโซเดียมคลอไรด์ทีไ่ด้รบัจำกอำหำรและผลติภณัฑ์อำหำรทีม่ส่ีวนประกอบ
ของโซเดียมคลอไรด์ของประชำกรไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำหรับกำรก�ำหนดมำตรกำรกำรเสริมเกลือไอโอดีนใน
อำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรป้องกันและควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนที่เป็นปัจจุบัน 

 ประชากรเป้าหมาย ที่ใช้ในกำรส�ำรวจครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนที่มีสมำชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 2 คน  
ขึ้นไปที่อยู่ในจังหวัดที่ได้รับกำรสุ่มเลือกเป็นตัวแทนจำก 4 ภูมิภำค คือ ภำคเหนือ ภำคกลำง (ยกเว้น 
กรุงเทพมหำนคร) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ ค�ำนวณขนำดตัวอย่ำงตำมสัดส่วนประชำกรแต่ละ
ภำคและขนำดตัวอย่ำงในแต่ละจังหวัด ตำมสัดส่วนประชำกรในและนอกเขตเมืองหรือเขตชนบท กำรสุ่ม
ตัวอยำ่งใช้กำรสุ่มตัวอยำ่งโดยวิธีกำร Stratified multi-stage sampling 5 ขั้นตอน คือ ระดับภำค ระดับ
จังหวัด ระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบล/หมู่บ้ำน/ชุมนุมอำคำร และระดับครัวเรือน 

 จ�านวนตัวอย่าง ส�ำหรับกำรส�ำรวจข้อมูลแหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจำกอำหำรบริโภค
ของประชำกรไทยทีป่ระมำณกำรไว้ คอื 2,500 ครวัเรอืน และใช้วธิกีำรสุม่ตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple random 
sampling) เพ่ือใช้ในกำรส�ำรวจข้อมูลปริมำณกำรบริโภคผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของโซเดียม 
คลอไรด์จำกแหล่งผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำง ๆ และประมำณโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจำกอำหำรและผลิตภัณฑ์
อำหำรที่มีส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์ของประชำกรไทยจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของตัวอย่ำง
ทั้งหมด จ�ำนวนตัวอยำ่งที่ประมำณกำรไว้คือ 300 ครัวเรือน 

 วิธีการส�ารวจ ประกอบด้วยเครื่องมือและวิธีกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

 (1) แบบส�ำรวจส�ำหรับข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ และอำชีพ 

 (2) แบบส�ำรวจแหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจำกอำหำรบริโภคของประชำกรไทย ด้วยวิธี
กำร Food list recall เป็นกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยกำรสมัภำษณ์ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรปรงุประกอบอำหำรของ
ครัวเรือน เกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ครัวเรือนใช้ในกำรปรุงประกอบอำหำร 
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ในช่วง 7 วนัทีผ่่ำนมำ ควำมถ่ีของกำรใช้เป็นจ�ำนวนวนัต่อสปัดำห์ จ�ำนวนครัง้ต่อวนั และอำหำรและผลติภณัฑ์
อำหำรที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่มีกำรบริโภคในครัวเรือนในช่วง 7 วันที่ผ่ำนมำ และควำมถี่ในกำรรับประทำน
อำหำรเป็นจ�ำนวนวันต่อสัปดำห์และจ�ำนวนครั้งต่อวัน 

 (3) แบบส�ำรวจปรมิำณกำรบรโิภคผลติภณัฑ์เครือ่งปรงุรสทีม่ส่ีวนประกอบของโซเดยีมคลอไรด์ 
และปริมำณโซเดียมคลอไรด์ที่ประชำกรไทยได้รับจำกผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำร 
ที่มีโซเดียมคลอไรด์ ด้วยวิธีกำรชั่งอำหำรแบบ 3-day weighed inventory เพื่อค�ำนวณปริมำณผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์ หรือ เกลือแกง ที่ประชำกรไทยบริโภคเฉลี่ยเป็นกรัมต่อคนต่อวัน และ 
ปริมำณโซเดียมคลอไรด์ที่ประชำกรไทย ได้รับจำกผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำรที่มี
โซเดียมคลอไรด์ เฉลี่ยเป็นมิลลิกรัมต่อคนต่อวัน 

 (4) แบบส�ำรวจข้อมลูปรมิำณโซเดยีมคลอไรด์จำกผลติภณัฑ์เครือ่งปรงุรสอำหำรและผลติภัณฑ์
อำหำรที่มีโซเดียมคลอไรด์จำกรำ้นคำ้ มีช่วงเวลำในกำรเก็บข้อมูล คือ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550 

 ข้อมูลโซเดียมคลอไรด์ในอาหาร ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ปริมำณโซเดียมคลอไรด์ที่ประชำกรไทย 
ได้รับจำกอำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำรตำ่ง ๆ มำจำก 3 วิธี คือ 

 (1) ข้อมูลปริมำณโซเดียมคลอไรด์ที่ปรำกฏบนฉลำกของผลิตภัณฑ์ 

 (2) กำรวิเครำะห์ปริมำณโซเดียมคลอไรด์ทำงห้องปฏิบัติกำรด้วยกำรเก็บตัวอย่ำงอำหำรจำก
พื้นที่ที่ส�ำรวจ 

 (3) กำรค�ำนวณปรมิำณโซเดียมคลอไรด์จำกสตูรอ้ำงองิ จำกต�ำรบัอำหำรทีม่กีำรตีพมิพ์เผยแพร่ 

 1.1.1 ผลการส�ารวจอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยกรมอนามัย

  ผลการส�ารวจ จ�ำนวนตัวอย่ำงที่เก็บรวบรวมข้อมูลสมบูรณ์ทั้งหมด จ�ำนวน 2,733 
ครัวเรือน เป็นครัวเรือนในเขตเมือง 842 ครัวเรือน (ร้อยละ 30.81) และเขตชนบท 1,891 ครัวเรือน (ร้อยละ 
69.19) มีประชำกรที่อำศัยในครัวเรือนที่เป็นตัวอย่ำงทั้งหมด 10,080 คน เป็นประชำกรในเขตเมือง  
จ�ำนวน 3,044 คน และเขตชนบท จ�ำนวน 7,036 คน ครวัเรอืนส่วนใหญ่มสีมำชกิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป อตัรำส่วน
ระหว่ำง เพศชำย : เพศหญิงเทำ่กับ 1:1.1 เป็นกลุ่มวัยท�ำงำนในช่วงอำยุระหวำ่ง 30 - 39 ปี และ 40 - 49 ปี 
มำกที่สุด และกลุ่มอำยุ > 60 ปี มีสูงถึงร้อยละ 12.97 ของประชำกรทั้งหมด ประชำกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
52.33) จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ ประกอบอำชีพรับจ้ำงมำกที่สุดร้อยละ 24.64 รองลงมำคือ เกษตรกร 
ร้อยละ 22.75 

  ผลการส�ารวจการบรโิภคโซเดยีมคลอไรด์ของประชากรไทย พบว่ำ ปรมิำณกำรบรโิภค
โซเดียมคลอไรด์ของประชำกรไทยที่ส�ำรวจในปี พ.ศ. 2550 ประชำกรไทยได้รับโซเดียมคลอไรด์โดยเฉลี่ย  
10.9 ± 2.6 กรัม โดยมำจำกเครื่องปรุงรสตำ่ง ๆ 8.0 ± 2.6 กรัม คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของโซเดียมคลอไรด์
ทั้งหมดที่ได้รับ และเมื่อค�ำนวณเทียบกลับเป็นปริมำณของโซเดียม (ร้อยละ 40 ของปริมำณโซเดียมคลอไรด์) 
พบว่ำ ประชำกรไทยได้รับโซเดียมจำกอำหำรที่บริโภคสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน 

  อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณโซเดียมที่ได้นี้น่ำจะมีค่ำต�่ำกว่ำปริมำณโซเดียมที่บริโภคจริง 
เนื่องจำกเป็นปริมำณโซเดียมที่ได้จำกเครื่องปรุงรสและแหล่งอำหำรที่มีโซเดียมคลอไรด์สูงเทำ่นั้น ไม่ได้มีกำร
รวมปริมำณโซเดียมที่มีอยู่ในอำหำรอื่นๆ ที่มีกำรบริโภค หรือจำกผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตำเมท) ที่นิยมใช้
อย่ำงแพร่หลำยด้วย
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 1.1.2 แหล่งของโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจากอาหารบริโภคของประชากรไทย

  1.1.2.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์

   l ปรมิำณกำรบรโิภคผลติภณัฑ์อำหำรทีม่ส่ีวนประกอบของโซเดียมคลอไรด์
ประชำกรไทย พบวำ่ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ที่ใช้ในครัวเรือนเป็นแหล่งของโซเดียมที่ส�ำคัญ โดยใช้ปริมำณ
มำกใน 5 ล�ำดบัแรก ได้แก่ น�ำ้ปลำ ซอีิว้ขำว เกลอื กะปิ และซอสหอยนำงรม ทีค่รวัเรอืนใช้คือ 11.59 ± 11.89, 
3.15 ± 3.53, 3.05 ± 1.69 , 2.91 ± 3.86 และ 2.17 ± 3.69 กรัมต่อคนต่อวัน ตำมล�ำดับ 

   l ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับจำกผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อำหำร 
และผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมคลอไรด์ พบว่ำ แหล่งส�ำคัญของโซเดียมคลอไรด์ที่ครัวเรือนได้รับจำกผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปรุงรสมำกที่สุด แหล่งส�ำคัญที่สุด คือ เกลือ ได้รับในปริมำณเฉลี่ย 3,053.55 ± 1,692.82 มิลลิกรัม 
ต่อคนต่อวัน รองลงมำคือ น�้ำปลำ ได้รับในปริมำณเฉลี่ย 2,637.84 ± 1,497.02 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน 

   l ร้อยละของกำรใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส (ซึ่งเป็นแหล่งของโซเดียม 
คลอไรด์) ที่ครัวเรือนใช้ในกำรปรุงประกอบอำหำร ใน 10 ล�ำดับแรกนั้นพบว่ำ ครัวเรือนทั่วประเทศ มีกำรใช้ 
น�้ำปลำมำกที่สุด ร้อยละ 96.39 รองลงมำคือ เกลือ ซีอิ้วขำว กะปิ ผงปรุงรส น�้ำมันหอย น�้ำปลำร้ำ ซอสถั่ว
เหลือง เครื่องพริกแกง ซีอิ๊วด�ำ และซุปก้อนตำมล�ำดับ โดยมีร้อยละของกำรใช้เครื่องปรุงต่ำง ๆ ดังนี้ 91.53, 
64.59, 63.17, 61.60, 61.42, 41.36, 35.68, 33.41, 32.30 และ 30.88 ตำมล�ำดับ 

   l ความถี่เฉลี่ยของกำรใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์  
ในกำรปรุงอำหำรของครัวเรือน (ครั้งต่อวัน) ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีควำมถี่ในกำรใช้มำกที่สุด 
คือ น�้ำปลำ มีกำรใช้ เฉลี่ย 1.91 ± 1.13 ครั้งต่อวัน รองลงมำคือ เกลือ มีกำรใช้เฉลี่ย 1.23 ± 1.11 ครั้งต่อวัน 
และมีเพียงน�้ำปลำและเกลือเท่ำนั้นที่มีกำรใช้เกิน 1 ครั้งต่อวัน เมื่อพิจำรณำตำมรำยภำค พบว่ำผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ครัวเรือนใช้ในกำรปรุงประกอบอำหำร 10 ล�ำดับแรก มีลักษณะคล้ำยคลึง
กันเพียงแต่สลับล�ำดับที่เท่ำนั้น โดยเฉพำะภำคใต้ เป็นภำคเดียวที่มีกำรใช้เกลือมำกกว่ำ น�้ำปลำ และไม่นิยม
ใช้ปลำรำ้

  1.1.2.2 อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์

   l กำรบริโภคอำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีโซเดียมคลอไรด์ของครัวเรือน 
พบว่ำ อำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำรที่นิยมบริโภค 10 ล�ำดับแรก ได้แก่ บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง 
ปลำกระป๋อง ปลำทูนึ่ง น�้ำพริกตำ่ง ๆ ปลำส้ม ขำ้วโพดต้ม ลูกชิ้น แคบหมู มันฝรั่งทอด และไข่เค็ม ตำมล�ำดับ 

   l ร้อยละและควำมถี่ของกำรบริโภค ดังนี้ ร้อยละของกำรบริโภค ระหว่ำง
ร้อยละ 18.37-59.68 พบว่ำมีกำรบริโภคน�้ำพริกต่ำง ๆ บ่อยมำกที่สุด คือ 0.46 ± 0.87 ครั้งต่อวัน หรือคิด
เป็น 3.22 ครั้งต่อสัปดำห์ รองลงมำคือบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป มีควำมถี่เฉลี่ย กำรบริโภค 0.22 ครั้งต่อวัน หรือคิด
เป็น 1.5 ครั้งต่อสัปดำห์ 

  1.1.2.3 แหล่งของการได้รับโซเดียมคลอไรด์ที่ประชากรไทยได้รับ 

   จำกกำรส�ำรวจปกติครวัเรอืนได้รบัโซเดียมคลอไรด์แหล่งต่ำง ๆ  ได้แก่ ปรมิำณ
เครื่องปรุงรสอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่มีกำรบริโภคในครัวเรือนที่ได้จำกกำรชั่ง  
อำหำรที่กินนอกบำ้น อำหำรปรุงส�ำเร็จ และอำหำรว่ำง พบวำ่ 
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   1) ประชำกรไทยได้รบัโซเดียมคลอไรด์จำกแหล่งต่ำง ๆ  โดยเฉลีย่ 10,879.22 
± 2,603.68 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน โดยได้รับจำกอำหำรที่ปรุงประกอบในครัวเรือนมำกที่สุดคือ 10,002.51 ± 
2,557.92 กรัม 

   2) ประชำกรในภำคเหนือได้รับโซเดียมคลอไรด์โดยเฉลี่ยมำกที่สุด และ 

   3) ประชำกรในเขตชนบทได้รับโซเดียมคลอไรด์ในปริมำณเฉลี่ยมำกกว่ำ
ประชำกรในเมือง

ตารางท่ี 3.2 แสดงค่ำเฉลี่ยและควำมแปรปรวนของปริมำณโซเดียมคลอไรด์ จำกผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปรุงรส ของกลุ่มตัวอยำ่งในกำรส�ำรวจกำรบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชำกรไทย ปี 2550

1.2 การศึกวิจัย สถานการณ์การบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย ของกรมควบคุมโรค

 นอกจำกกำรกำรส�ำรวจของกรมอนำมัยแล้ว ยังมีกำรศึกวิจัยเชิงปริมำณ เรื่อง สถำนกำรณ์ 
กำรบริโภคเกลือโซเดียมในประชำกรไทย ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2550 โดย ลือชัย 
ศรีเงินยวงและคณะ ซึ่งเป็นกำรศึกษำวิจัยเดียวที่มีกำรเก็บข้อมูลร่วมด้วย

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์กำรบริโภคและแบบแผนควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรบริโภค
โซเดียม และควำมเชื่อที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของกำรบริโภคโซเดียมกับภำวะสุขภำพและกำรเกิดโรคควำม
ดันโลหิตสูง ในประชำกรไทย อำยุระหว่ำง 15 - 59 ปี

 วิธีการส�ารวจ ประกอบด้วยเครื่องมือและวิธีกำรตำ่ง ๆ ซึ่งในกำรวิจัยเชิงส�ำรวจนี้ ใช้เครื่องมือ 
2 ชนิดในกำรเก็บข้อมูล คือ 

 (1) กำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคโซเดียม 

 (2) กำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง เพื่อหำปริมำณโซเดียมที่ได้จำกกำรขับทิ้งทำงปัสสำวะ 
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 พื้นที่ในการศึกษาวิจัย จำกพื้นที่ในกำรศึกษำทั้งสิ้น 4 จังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดแบบเฉพำะ
เจำะจง เน้นกำรเป็นตัวแทนของภำค คือ เชียงใหม่ นครรำชสีมำ นครปฐม และสุรำษฎร์ธำนี โดยคัดเลือก
อ�ำเภอที่จะศึกษำจำกทั้ง 4 จังหวัด โดยเลือกอ�ำเภอที่เป็นเมือง 1 อ�ำเภอ และ ชนบทอีก 1 อ�ำเภอ 

 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 2,227 ตัวอย่ำง เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำง
แบบ Non Randomized samplic เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวก โดยค�ำนึงถึงควำมพร้อมและเต็มใจ 
ที่จะให้ควำมร่วมมือในกำรส�ำรวจครั้งนี้เป็นส�ำคัญ แต่ก�ำหนดไว้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงต้องครอบคลุมลักษณะ 
ของประชำกรที่ต้องกำร คือ ประกอบด้วยทั้งเพศชำยและหญิง มีอำยุตั้งแต่ 15 - 59 ปี มีอำชีพและฐำนะที่
หลำกหลำย 

 (1) ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงต่อจังหวัด ประมำณ 500 คน ใช้เครื่องมือกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำร
บรโิภคโซเดยีม ซึง่ประกอบด้วยข้อค�ำถำมทัง้สิน้ 39 ข้อค�ำถำม โดยสอบถำมเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้ข้อมลู 
ข้อมูลพฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำร ข้อมลูพฤติกรรมกำรบรโิภคโซเดยีม ควำมรูค้วำมเข้ำใจโรคควมดนัโลหติสงู 
(ภำคผนวก)

 (2) ก�ำหนดกลุ่มตัวอยำ่งต่อจังหวัด ประมำณ 50 คน ใช้เครื่องมือกำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง 
และกำรเกบ็ท�ำโดยกลุม่ตวัอย่ำงเอง ซึง่ได้มกีำรให้ควำมรูแ้ละวธิกีำรทีถ่กูต้องในกำรเกบ็ปัสสำวะ ไปก่อนหน้ำ
นี้ กำรเก็บข้อมูล

 ผลการส�ารวจ พบว่ำ

 (1) กลุ่มตวัอย่ำงมคีวำมถีข่องกำรบรโิภคอำหำรทีม่ปีรมิำณโซเดยีมสงูทัง้ 12 บ่อย คอื มำกกว่ำ 
3 ครั้ง ต่อสัปดำห์ (ตำรำงที่ 3.3)

ตารางที่ 3.3 แสดงร้อยละของควำมถี่ของชนิดอำหำรที่ครัวเรือนในกำรกินในรอบสัปดำห์ (ลือชัย  
ศรีเงินยวง และคณะ)
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 (2) ในเรื่องควำมรู้ควำมเข้ำใจนั้น พบวำ่ กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 25 ระบุว่ำควำมรู้จัก “โซเดียม” 
และสำมำรถระบุประเภทอำหำรที่พบโซเดียมได้ คือ อำหำร/เครื่องปรุงรสที่มีรสเค็ม ,ผงปรุงรสและอำหำร
ส�ำเร็จรูป แต่มีส่วนน้อยเท่ำนั้นที่ระบุได้ว่ำ มีตำมธรรมชำติของอำหำรด้วย (ตำรำงที่ 3.4)

ตารางท่ี 3.4 แสดงร้อยละของครัวเรือนที่ตอบกำรมีอยู ่ของโซเดียมในอำหำรถูกต้อง (ลือชัย  
ศรีเงินยวง และคณะ)

 (3) คำ่มัธยฐำนของปริมำณโซเดียมในปัสสำวะ 24 ชั่วโมงเท่ำกับ 128.5 มิลลิโมลต่อวัน หรือ 
2,955.5 มลิลกิรมัต่อวนั โดยพบว่ำร้อยละ 87.5 ของตัวอย่ำงมค่ีำสงูกว่ำ 100 มลิลโิมลต่อวนั (2300 มลิลกิรมั
ต่อวัน)

 (4) กลุ่มตัวอยำ่งอำยุ 36 - 45 ปี มีปริมำณกำรขับออกของโซเดียม คือ 149.0 มิลลิโมลต่อวัน 
สูงว่ำกลุ่มอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นวำ่เป็นกลุ่มอำยุที่มีกำรบริโภคโซเดียมสูงกว่ำช่วงอำยุอื่น 

 (5) เพศชำยมีปริมำณกำรขับออกของโซเดียม คือ 131.0 มิลลิโมลต่อวัน สูงกวำ่เพศหญิง คือ 
128.5 มิลลิโมล/วัน เล็กน้อย กลุ่มพ่อบำ้นแม่บ้ำนมีปริมำณโซเดียมขับออกในปัสสำวะมำกกว่ำกลุ่มอื่น (155 
มิลลิโมลต่อวัน) 
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 (6) กลุ่มตัวอยำ่งที่อยู่ในเขตเทศบำลมีกำรขับโซเดียม 128.0 มิลลิโมลต่อวันคือ สูงกว่ำผู้ที่อยู่
นอกเขตเทศบำล คือ 130.0 มิลลิโมลต่อวัน

 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำช่วงของปริมำณโซเดียมที่ขับออกของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำนี ้
พบว่ำมีช่วงที่กว้ำง โดยที่คำ่ช่วงที่ต�่ำมีคำ่ต�่ำสุดถึง 20 มิลลิโมลต่อวันซึ่งคิดเป็น 460 มิลลิกรัมต่อวัน เทำ่นั้น 
ค่ำดงักล่ำวนีต้�ำ่กว่ำควำมเป็นจรงิมำก ซึง่อำจเป็นเพรำะกำรเกบ็ปัสสำวะในตัวอย่ำงนัน้ไม่น่ำจะครบ 24 ชัว่โมง 
ซึ่งในรำยงำนกำรวิจัยนี้ไม่ได้มีกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของครีอะตินินในปัสสำวะ จึงไม่สำมำรถตรวจสอบ
ได้ว่ำปริมำณปัสสำวะที่เก็บได้นั้นครบ 24 ชั่วโมงหรือไม่ ดังนั้นรำยงำนปริมำณกำรบริโภคโซเดียมที่ได้จำก 
กำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง ครั้งนี้ไม่นำ่จะสะท้อนคำ่ที่เป็นจริงของกำรบริโภคโซเดียมในประชำชนไทย

1.3 การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 ที่ด�ำเนิน
กำรโดยส�ำนักงำนส�ำรวจสุขภำพประชำกรไทย สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ซึ่งมีรำยงำนออกมำในปี  
พ.ศ.2554 และนบัเป็นคร้ังแรกทีไ่ด้มกีำรผนวกกำรส�ำรวจกำรบรโิภคอำหำรของประชำชนไทย ไว้ในกำรส�ำรวจ
สุขภำพฯ นี้ โดยได้สัมภำษณ์เกี่ยวกับควำมถี่ในกำรบริโภคอำหำร (Frequency of food consumption)  
ในบคุคลตวัอย่ำงอำย ุ2 - 14 ปี จ�ำนวน 8,462 คนและ 15 ปี ขึน้ไป 20,470 คน และสมัภำษณ์เกีย่วกบัอำหำร
บริโภคทบทวนควำมจ�ำย้อนหลัง 24 ชั่วโมงจำกบุคคล ตัวอย่ำง 2,969 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบ
แบบแผนกำรบริโภคอำหำรประเภทต่ำง ๆ และประเมินปริมำณของกำรได้รับพลังงำน และสำรอำหำร 
ของกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรไทยและพบว่ำในกำรส�ำรวจครั้งนี้ มีกำรประเมินปริมำณกำรบริโภคโซเดียมด้วย 
โดยใช้วิธี การซักประวัติการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่ำมีกำรบริโภคโซเดียมสูงกว่ำปริมำณ 
ที่แนะน�ำ กล่ำวคือ ได้รับมากกว่า 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน โดยค่ามัธยฐานของการบริโภคโซเดียมอยู่ที่  
3,264 มิลลิกรัมต่อวัน โดยที่ผู้ใหญ่มีค่ำมัธยฐำนกำรบริโภคอยู่ระหว่ำง 2,961.9 – 3,633.8 มิลลิกรัมต่อวัน 
รำยละเอียดปริมำณกำรบริโภค (มัธยฐำน ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) แยกตำมกลุ่ม (อำยุและเพศ 
แสดงในตำรำงที่ 3.5 

 จำกข้อมูลกำรส�ำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 
พบว่ำ

 1) ประชากรทุกกลุ่มอายุ มีกำรบริโภคโซเดียมมำกกว่ำปริมำณที่แนะน�ำให้บริโภค โดย 
ท่ีประชำกรไทยที่มีอำยุมำกข้ึนมีกำรบริโภคโซเดียมมำกขึ้น ซึ่งพบว่ำผู ้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 70 ปี บริโภค 
โซเดียมมำกกวำ่ปริมำณควำมต้องกำร 3.0 - 3.6 เทำ่ 

 2) ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจฯ ครั้งที่ 4 นี้ พบวำ่ เพศหญิงมีกำรบริโภคโซเดียมสูงกว่ำเพศชำย

 3) พิจำรณำข้อมูลตำมภำคจะเห็นว่ำค่ำมัธยฐำนกำรบริโภคโซเดียมของประชำชนไทย 
ภำคเหนือ (3733.2 มิลลิกรัม) สูงกวำ่ภำคอื่น ๆ ของประเทศ และผู้ที่อำศัยนอกเขตเทศบำลบริโภคโซเดียม 
สูงกว่ำผู้ที่อำศัยในเขตเทศบำลอย่ำงไรก็ตำมข้อมูลปริมำณกำรบริโภคโซเดียมที่ได้จำกกำรส�ำรวจนี้น่ำจะม ี
คำ่ต�่ำกว่ำควำมจริง 

 4) ส�ำหรับแหล่งของโซเดียมหลักมำจำกกำรใช้เครื่องปรุงรส ดังนั้นในกำรส�ำรวจ พบว่ำ  
ปริมำณกำรใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูงแยกตำมเพศและกลุ่มอำยุ พบว่ำประชำชนไทยอำยุ 60 - 69 ปี  
มีกำรใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูงมำกกว่ำกลุ่มวัยอื่น ๆ โดยมีค่ำมัธยฐำนกำรใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูง
ถึง 24.5 และ 24.1 กรัม ในเพศชำยและเพศหญิงตำมล�ำดับ
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 5) จำกข้อมูลที่แสดงกำรเปรียบเทียบ ระหว่ำงค่ำมัธยฐำน (ค่ำกลำง) และ ค่ำเฉลี่ย ของกำรใช้
เครือ่งปรุงรสที่มโีซเดยีมในทกุกลุม่อำยุ พบวำ่ ทุกกลุ่ม/ช่วงอำยมุีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำมัธยฐำน ทุกกลุ่ม แสดงใน
เห็นว่ำ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงอำยุมีกำรใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมในปริมำณที่สูงมำก ตำมแผนภำพ
ที่ 3.2

ตารางที่ 3.5 แสดงผลกำรบริโภคโซเดียมด้วยค่ำเฉลี่ย มัธยฐำน คำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำน ในกำรส�ำรวจ
สุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจรำ่งกำยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 จ�ำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง

แผนภาพท่ี 3.2 แสดงแนวโน้มของค่ำเฉลีย่ ค่ำมธัยฐำนและแนวโน้มเชงิเสนัตรงในกำรบรโิภคโซเดยีม
ในกำรส�ำรวจสขุภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำยครัง้ที ่4 พ.ศ. 2551 - 2552 จ�ำแนกตำมกลุม่ตวัอย่ำง
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2. รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปริมาณโซเดียมในประเทศไทย

งำนศึกษำวิจัยในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับกำรปริมำณโซเดียมที่ได้รับนั้น แม้ไม่มีกำรส�ำรวจด้วย
กำรวัดจำกกำรขับออกด้วยปัสสำวะ แต่กำรส�ำรวจด้วยวิธีอำหำรบริโภคนั้น ก็ยังมีกำรศึกษำที่แสดงให้เห็นว่ำ 
ประชำกรทุกกลุ่มอำยุของคนไทยได้รับโซเดียมในปริมำณสูง ดังกำรศึกษำกำรได้รับโซเดียมจำกอำหำรจำน
เดยีวในกลุม่ตวัอย่ำงอำยุระหว่ำง 17 ถงึ 20 ปีที ่อยูใ่นหอพกัของมหำวิทยำลัยมหดิล วทิยำเขตศำลำยำ จ�ำนวน 
170 คน โดยกำรใช้ แบบสอบถำมควำมถี่อำหำรบริโภคกึ่งปริมำณ (Pavadhgul et al., 2009) พบวำ่

1) ปริมำณโซเดียมที่ได้รับจำกอำหำรจำนเดียวในนักศึกษำชำยเฉลี่ย 2,852.3 + 1,421.8 มิลลิกรัม
ต่อวัน ส่วนในนักศึกษำหญิงเฉลี่ย 2,042.4 +1,214.3 มิลลิกรัมต่อวัน

2) ประมำณ 3 ใน 4 ของนกัศกึษำเตมิเครือ่งปรงุรสเพิม่ในระหว่ำงรบัประทำนอำหำร ค่ำเฉลีย่ปรมิำณ
ของโซเดียมที่ได้รับจำกเครื่องปรุงรสที่เติมในอำหำรของนักศึกษำชำยคือ 539.8+ 498.8 มิลลิกรัมต่อวัน  
และ นักศึกษำหญิง คือ 473.3+514.5 มิลลิกรัมต่อวันปริมำณโซเดียมที่ได้รับต่อวัน

3) จำกกำรบรโิภคอำหำรทัง้หมด ปรมิำณโซเดยีมในนกัศึกษำชำยเฉลีย่ 5,225.0+ 2,228.9 มลิลกิรมั
ต่อวัน และปริมำณโซเดียมในนักศึกษำหญิงเฉลี่ย 4,086.6+2,091.2 มิลลิกรัมต่อวัน และควำมแตกต่ำง 
ตำมเพศไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปริมำณโซเดียมที่ได้รับ (p = 0.087)  

ในกลุ่มของเด็กก่อนวัยเรียนอำยุตั้งแต่ 2 - 6 ปี นั้น มีกำรศึกษำถึงพฤติกรรมกำรบริโภคของว่ำง 
ของเด็กก่อนวัยเรียน (สิริประภำ และค�ำปุ่น, 2549) โดยบันทึกอำหำรบริโภค 5 วัน และสัมภำษณ ์
ผู ้ปกครอง และผู ้ที่มีหน้ำที่ดูแลเด็กโดยตรง ในเขตชนบท ภำคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย 
โดยกลุ่มตัวอย่ำงของเด็กก่อนวัย มีทั้งเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภำวะโภชนำกำรปกติและเด็กที่มีภำวะขำด 
สำรอำหำร โดยใช้กลุม่ตวัอย่ำงทัง้ 2 กลุม่จ�ำนวน กลุม่ละ 85 คน ผลกำรศกึษำพบว่ำ อำหำรว่ำงทีก่ลุม่ตวัอย่ำง
ทั้งสองกลุ่มนิยมบริโภคมำกที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว และ ปริมำณโซเดียมที่ได้รับในปริมำณสูง 
เป็นผลจำกกำรบริโภคอำหำรวำ่งประเภทขนมขบเคี้ยว 

3. การด�าเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย

กำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรลดกำรบริโภคเกลือในประเทศไทย ฉำยศรี (2556) รำยงำนว่ำกำรด�ำเนินงำน
เพ่ือลดกำรบริโภคเกลือในประเทศไทย สำมำรถแบ่งเป็นระยะต่ำง ๆ ได้ดังนี้ คือ ระยะที่ 1 (ระหว่ำงป ี
2539 - 2546), ระยะที่ 2 (ระหวำ่งปี 2546 - 2551) และ ระยะที่ 3 (ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน) ซึ่งจะขอกลำ่ว
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังนี้ 

l ระยะที่ 1 ในระหว่างปี 2539 - 2546

 กำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรลดกำรบริโภคเกลือเกินนั้น ในปี 2539 โดยกระทรวงสำธำรณสุข  
แม้ว่ำในระยะนั้นหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidenca base) จะยังไม่มีควำมชัดเจน แต่ก็ได้ริเริ่มในกำรให้ 
คุณคำ่ถึงควำมสัมพันธ์ของปริมำณเกลือต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 อย่ำงไรก็ดี ก่อนหน้ำนี้ องค์กำรอนำมัยโลก มีกำรตอบสนองต่อเรื่องดังกล่ำวตั้งแต่ปี 2530  
โดยแนะน�ำให้ “หลีกเลี่ยงอาหารรสชาติเค็ม” ซึ่งต่อมำ ในปี 2535 ประเทศไทยได้มีกำรจัดท�ำข้อปฏิบัต ิ
ในกำรบริโภคอำหำรข้ึน ในแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนอำหำรและโภชนำกำรครั้งที่ 4 ภำยใต้แผนพัฒนำ 



62

3

Chapter

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7 (2535 - 2539) และในปี 2539 ได้มีกำรปรับข้อปฏิบัติจำกเดิม เป็น ข้อปฏิบัติ
ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food-base dietary guildline) และในปีต่อมำก็เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนโภชนำกำรและงำนด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขึ้น ในกำรก�ำหนด
ปัจจัยเสี่ยงจำกของกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำกกำรบริโภค เช่น กำรได้รับเกลือ น�้ำตำลในปริมำณสูง  
และกำรได้รับผักและผลไม้น้อย และได้มีกำรก�ำหนดปริมำณเกลือในกำรบริโภคต่อวัน คือ ไม่เกิน 6 กรัม 
ต่อคนต่อวัน และได้มีกำรจัดท�ำ ธงโภชนาการ เพื่อใช้เป็นเครื่องในกำรสื่อสำรเตือนภัย รวมถึงเพื่อให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เรื่องปริมำณสำรอำหำรที่ควรได้รับต่อวัน เพื่อกำรมีสุขภำพที่ดี 

 ในปี 2538 - 2539 กำรได้รับเกลือโซเดียมมำกเกินจำกกำรบริโภคอำหำรนั้น เป็นจุดส�ำคัญ 
ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และในช่วงนั้นมีข้อมูลที่แสดงว่ำแหล่งที่ส�ำคัญ
ของโซเดยีมนัน้ มำจำกเครือ่งปรงุรสต่ำง ๆ  ดังนัน้ ภำยใต้กำรรณรงค์เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัจำกโรคควำมดนั
โลหิตสูง “Hypertension awareness campaign” จึงได้มีกำรก�ำหนดประเด็นสำรในกำรสื่อสำรเพื่อ 
ลดปริมำณเกลือโซเดียม อันเป็นสำเหตุของเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง คือ “ชิมก่อนเติม” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดโอกำสเสี่ยงในกำรได้รับโซเดียมจำกกำรปรุงเพิ่มในกำรบริโภคอำหำรลง ในระดับประชำกร

l ระยะที่ 2 ในระหว่างปี 2546 - 2551

 ในระยะนี้กำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มำอยู่ในควำม
รับผิดชอบของกรมควบคุมโรค (จำกเดิม คือ กรมกำรแพทย์) โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อ และด้วยนโยบำยจำก
องค์กำรอนำมัยโลก ส่งผลให้รูปแบบกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เปลี่ยนจำกกำรเฝำ้ระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคสู่ปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค 

 ในปี 2547 มลูนธิหิวัใจแห่งประเทศไทย ได้สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอื ในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร
อำหำรไทยหัวใจดี ภำยใต้แนวคิด อาหารรักษ์หัวใจ และได้ก�ำหนดให้มีตรำสัญลักษณ์ อำหำรรักษ์หัวใจ  
ที่ส่งผลดีต่อหัวใจ แม้ว่ำกำรลดปริมำณเกลือจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ตำม 
แต่เป็นโอกำสอันดีที่ได้สร้ำงควำมร่วมมือกับอุตสำหกรรมผู้ผลิตในกำรลดปริมำณเกลือ 

 ปี 2548 โรคหลอดเลือดสมองและควำมดันโลหิตสูง เป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส�ำคัญและ 
มีควำมจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงำนเร่งด่วนและเกลือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดในกำรเกิดโรคดังกล่ำว จึงมีกำร 
เริ่มกำรด�ำเนินงำน เพื่อกำรลดบริโภคเกลือในระดับประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค เนื่องจำกหลักฐำนที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

 n อัตรำกำรตำยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและควำมดันโลหิตสูง ตั้งแต่ ปี 2542

 n หลักฐำนทำงระบำดวิทยำว่ำ กำรได้รับเกลือในปริมำณสูง มีควำมสัมพันธ์ต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคหลอดสมอง และ ระดับควำมดันโลหิตสูง

 n บทเรียนของควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนลดกำรบริโภคเกลือ โดยเฉพำะที่ประเทศญี่ปุ่น 

 n กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนกั เน้นที ่เรือ่งผลกระทบและอนัตรำยของกำรบรโิภคเกลอืเกนิ

 นอกจำกนี้ยังเกิดกระบวนกำรขับเคลื่อน เพื่อกำรลดกำรบริโภคเกลือจำกภำคีเครือข่ำย โดยมี
กิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
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 n มีกำรจัดตั้งภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายลดเกลือ หรือ Salt net” จำก 
ควำมร่วมมือของสหวิชำชีพตำ่ง ๆ  ได้แก่ แพทย์ นักโภชนำกำร นักกำรศึกษำ นักสังคมวิทยำ ซึ่งภำคีเครือข่ำย
ลดเกลือ ได้มีกำรรวบรวมองค์รู้, หลักฐำนและสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกำรบริโภคเกลือกับผลกระทบด้ำน 
สุขภำพ มีกำรศึกษำทบทวนเรื่องฉลำกโภขนำกำร มีกำรศึกษำถึงรูปแบบกำรได้รับเกลือและแหล่งของเกลือ
ในประเทศ รวมถึงมคีวำมพยำยำมในกำรพฒันำเครือ่งปรงุทีม่โีซเดียมต�ำ่ โดยสถำบนัโภชนำกำร มหำวทิยำลยั
มหิดล

 n กำรสื่อสำรเพื่อกำรลดกำรบริโภคเกลือในระดับประชำกร 

 n ในส่วนของกำรผลักดันผ่ำนฉลำกโภชนำกำร โดยกำรออกฉลำกรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีกำรลด
หวำน มัน เค็ม ลง ได้ร้อยละ 25 จำกเดิมในขนมกรุบกรอบ และลดปริมำณเกลือลงร้อยละ 20 ในผลิตภัณฑ์
เครือ่งปรงุรส แต่กำรด�ำเนนิงำนนัน้ประสบควำมส�ำเรจ็ในกลุม่อำหำรไม่มำกชนดิและในขนมกรบุกรอบส�ำหรบั
เด็ก ท�ำได้เพียง 5 ชนิดเทำ่นั้น

l ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

 ในช่วงหลังปี 2551 มำน้ันกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรบริโภคเกลือลดควำมเข้มข้นลง เนื่องจำก 
มีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบผลักดันนโยบำยและแผนงำน ปัญหำในกำรบริโภคหวำน มัน เค็ม จึงเพิ่มสูงขึ้น 

 ในช่วงดังกล่ำว มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยที่ส�ำคัญอีกหนึ่งเครือข่ำย คือ เครือข่ำยคนไทยไร้พุง ภำยใต้
นโยบำยสุขภำพวิถีชีวิตไทย โดยมีวัตถุประสงคในกำรลดภำวะอ้วนและส่งเสริมกำรคัดกรองเบำหวำนและ 
ควำมดันโลหิต และในปี 2551 นั้น ได้มีกำรผลักดันเรื่องของอำหำรให้เป็นยุทธศำสตร์ในระดับชำติอีกด้วย 
เนื่องจำกควำมสำมรถด้ำนอำหำรของประเทศไทย ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ และมีศักยภำพกำรผลิตสู่กำรเป็น
ครัวของโลก จึงน�ำไปสู่กำรตรำพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติพ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2551 เพื่อให้มีคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ เพื่อดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำหำร
ตลอดห่วงโซ่ของอำหำร

 ปี 2554 มีกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรลดเสี่ยง ลดโรคไม่
ติดต่อ ข้ึนอีกคร้ัง หลังจำกกำรเครือข่ำยเดิมขำดควำมต่อเนื่องไป โดยมีผู้ประสำนงำนหลักในกำรจัดตั้ง 
เครอืข่ำย คอื แผนงานเครอืข่ายควบคมุโรคไม่ตดิต่อ ซึง่ได้จดัต้ังขึน้เมือ่ปี 2553 โดยกำรสนบัสนนุขององค์กำร
อนำมยัโลก และเพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนมคีวำมเข้มข้นและสนบัสนนุกำรลดบรโิภคโซเดยีมได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
แผนงำนเครือข่ำยควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมกับ สมำคมโรคไต ในกำรจัดตั้ง  “เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” 
โดยมีประเด็นสำรในกำรสื่อสำร คือ ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกล ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงำน 
ในภำคีเครือข่ำยจะใช้ในกำรขับเคลื่อน สื่อสำรเตือนภัยไปในทิศทำงเดียวกัน

 โดยในช่วงระยะเวลำน้ี (ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน) มีรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ที่ส�ำคัญดังรำยละเอียด ต่อไปนี้

 3.1 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

  กรอบกำรด�ำเนินงำนด้ำนอำหำรในปัจจุบันตำมที่ ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติ โดยม ี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2551 เพื่อให้มี คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติเป็นองค์กรหลักในกำร
ด�ำเนินกำร หรือจัดกำรด้ำนอำหำรในทุกมิติ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประสำน และ 
บรูณำกำรงบประมำณและทรพัยำกรในกำรบรหิำรจดักำรด้ำนอำหำรใน ทกุมติทิัง้ภำวะปกตแิละภำวะฉกุเฉนิ 
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โดยให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพอำหำร ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
ควำมมั่นคง ด้ำนอำหำร และอำหำรศึกษำ รวมทั้งจัดท�ำแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้ำนอำหำรต่อ 
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและมอบหมำยหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจ 
หน้ำที่อันจะท�ำให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำหำรในภำพรวมของประเทศให้มีควำมเป็นเอกภำพต่อไปนั้น  
และได้ร่วมกันก�ำหนดเพื่อจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรด้ำนอำหำรของประเทศไทยฉบับสมบูรณ์  
จึงกล่ำวได้ว่ำกรอบแผนยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรด้ำนอำหำรของประเทศไทยพัฒนำขึ้น ตำมสถำนกำรณ์ 
ในปัจจุบันของประเทศ บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศำสตร์หลักของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
อีกท้ังสอดคล้องกับทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของนำนำอำรยะประเทศ แต่ยังคงค�ำนึงถึงควำมเหมำะสม 
ต่อศักยภำพและบริบทของประเทศไทย ในขณะเดียวกันได้

  ค�ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 ด้วย  
อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลและยั่งยืนโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมต่อไป เพื่อให้ได้ยุทธศำสตร์
ที่มีทิศทำงที่ถูกต้องและสนองตอบตำมที่ กฎหมำยก�ำหนดทั้ง 4 มิติ ได้แก่

  l ยุทธศาสตร์ 1 ด้ำนควำมมั่นคงดำ้นอำหำร 

  l ยุทธศาสตร์ 2 ด้ำนคุณภำพและดำ้นควำมปลอดภัยอำหำร 

  l ยุทธศาสตร์ 3 ด้ำนอำหำรศึกษำ

  l ยุทธศาสตร์ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  กำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรปริโภคเกลือโซเดียมอยู่ในกำรด�ำเนินงำนของ คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาต ิในยุทธศำสตร์ที่ 3 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 

  หลักการในยุทธศาสตร์ที่ 3 : เน้นกระบวนกำรส่งเสริมพัฒนำ และวิจัยเพื่อให้เกิดควำมรู้ 
ควำมตระหนักในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อผลิต และกระจำยอำหำรในห่วงโซ่อำหำร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในกำรบริโภคอำหำร และมีกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน คือ 

  กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืและบรูณาการของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทกุภาค
ส่วนในเรื่องอาหารศึกษา

  เป้าหมาย: เกิดกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำน สำมำรถใช้ทรัพยำกรที่มีจ�ำกัดให้มีประสิทธิภำพ

  แนวทางด�าเนินงาน:
  1) บรูณำกำรภำครฐั และเอกชนในเรือ่งอำหำรศึกษำทัง้เรือ่งของนโยบำย กำรใช้ทรพัยำกร

ท้ังบคุลำกร สือ่ และงบประมำณ ตลอดจนกำรด�ำเนนิงำนรวมทัง้เรือ่งกำรให้ทนุและกำรปฏบิติักำรในกำรวจิยั

  2) ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงำนในพืน้ทีม่บีทบำทด้ำนอำหำรศกึษำ
ในระดับพื้นที่

  3) ส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชนในกำรเข้ำมำสนับสนุนด้ำนอำหำรศึกษำ

  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการวิจัยที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ด้านอาหารได้ 

  เป้าหมาย: เกิดกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้ที่มีประสิทธิภำพ ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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  แนวทางด�าเนินงาน:
  1) มุ่งเน้นงำนวิจัยที่ใช้ศำสตร์ในหลำยสำขำเพื่อร่วมแก้ไขปัญหำเดียวกัน สร้ำงควำม 

ร่วมมือ ในกำรร่วมวิจัยหลำยหน่วยงำนและผู้ใช้งำนวิจัยมีส่วนร่วมในกำรงำนวิจัย

  2) สนับสนุนให้มีกำรศึกษำเรื่องอำหำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ของโลกในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรค้ำสำกล 
รวมทั้งกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจ

  3) สนับสนุนให้มีกำรใช้องค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่น และให้มีกำรศึกษำ

  4) เพื่อพัฒนำนวัตกรรม และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ

  กลยุทธ์ที่ 3 ให้มีการจัดการองค์ความรู ้ในเรื่องอาหารศึกษาและเผยแพร่ความรู ้ 
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย: มีกำรประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์และเผยแพร่ควำมรู้เพื่อน�ำไปใช้พัฒนำ 
ด้ำนอำหำรในมิติต่ำง ๆ

  แนวทางด�าเนินงาน:
  1) ให้มีกำรประมวลควำมรู้และกำรปฏิบัติด้ำนอำหำรศึกษำจำกงำนวิจัยทั้งในและต่ำง

ประเทศ เพื่อง่ำยต่อกำรค้นหำและเผยแพร่

  2) ส่งเสริมให้มีกำรน�ำองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับอำหำรในห่วงโซ่ ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
เชิงประจักษ์ 

  3) ส่งเสริมให้ระบบกำรศึกษำมีกำรด�ำเนินงำนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอำหำรศึกษำ 
และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในห่วงโซ่อำหำร

  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้ด้านอาหารศึกษาอย่างเหมาะสม

  เป้าหมาย: เกษตรกรและชุมชนสำมำรถพัฒนำและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อำหำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน

  แนวทางด�าเนินงาน:
  1) ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้มีควำมรู้และทักษะในมิติต่ำง ๆ ของอำหำรศึกษำ สำมำรถ

ผสมผสำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นและเทคโนโลยี หรือองค์ควำมรู้ปัจจุบัน

  2) สนับสนุนกลไกกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน เพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำงำนด้ำน
อำหำรศึกษำ และกำรประยุกต์ใช้

  3) สนับสนุนให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในชุมชน เพื่อน�ำควำมรู้ด้ำนอำหำรศึกษำไป
สู่กำรปฏิบัติ

  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน

  เป้าหมาย: บุคคลมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเป็นผู้ผลิตอำหำรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย  
และเป็นผู้เลือกซื้อ เลือกบริโภคอำหำรที่เหมำะสมตำมวัยและสภำวะต่ำงๆ และชุมชน มีภำวะแวดล้อมที ่
เกื้อหนุนกำรบริโภคอำหำรที่ดี
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  แนวทางด�าเนินงาน:

  1) ส่งเสริมบทบำทของบุคลำกรในท้องถิ่น ในกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรบริโภคที่เหมำะสม
ของประชำชน เช่น ผูน้�ำชมุชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน เกษตรกรดเีด่น อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน เป็นต้น

  2) ส่งเสรมิให้มกีจิกรรม โครงกำร ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนพฤตกิรรมกำรบรโิภคทีเ่หมำะสม
ทั้งในเมืองและในท้องถิ่น เน้นกำรสรำ้งบทบำทของโรงเรียนและชุมชน

  3) เพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรสื่อสำรและกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริโภค 
มีจิตส�ำนึกและพฤติกรรมกำรบริโภคที่ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพชีวิตและกำรหำข้อมูลควำมรู้เพื่อกำรบริโภค
ที่เหมำะสมกับภำวะสุขภำพของตน

  4) มีกำรพัฒนำเครื่องชี้วัดพฤติกรรมกำรบริโภคที่เหมำะสม

  5) ส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีำรประเมนิภำวะโภชนำกำร อนัเป็นผลของพฤติกรรมกำรบรโิภค
และพฤติกรรมสุขภำพที่ไม่เหมำะสม เพื่อแก้ไขภำวะโภชนำกำรที่ไม่ปกติ

 3.2 เครือข่ายลดบริโภคเค็ม (Lowsalt Thailand)

  เครือข่ำยลดบริโภคเค็ม (Lowsalt Thailand) โดยมีที่มำจำก กระทรวงสำธำรณสุข  
มนีโยบำยให้ทกุภำคส่วนมส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่นงำนตำม ยทุธศำสตร์สขุภำพดวีถิชีวีติไทย (2550 - 2559) 
โดยก�ำหนดเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำลดปัญหำโรควิถีชีวิต ที่ส�ำคัญ 5 โรค (เบำหวำน-ควำมดันโลหิตสูง  
หัวใจขำดเลือด หลอดเลือดสมอง มะเร็ง) ใน 4 ด้ำน คือลดกำรเกิดโรค ลดภำวะแทรกซ้อน ลดกำรตำย 
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 2 ด้ำน คือ (1) เพิ่มกำรบริโภคที่เหมำะสม และ (2) เพิ่มกำร 
ออกก�ำลังกำยที่เพียงพอ 

  โดยคำดหวงัผลลัพธ์ของกำรพฒันำว่ำจะท�ำให้ประชำชนมศีกัยภำพในกำรจดักำรปัจจยัเสีย่ง
และสภำพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิตด้วยกำรรวมพลังขับเคลื่อนจำกทุกภำคส่วนอย่ำงบูรณำกำร 
สมดุล ยั่งยืนและเป็นสุข บนพื้นฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกหลักกำรและเหตุผลควำมส�ำคัญของ
ปัญหำข้ำงต้น จะเห็นว่ำกำรบริโภคเกลือหรือโซเดียมที่สูงเกินควำมจ�ำเป็น เกิดจำกแบบแผนและพฤติกรรม
กำรบรโิภคอำหำรทีไ่ม่เหมำะสม ท�ำให้เกดิภำระโรครวมถงึค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพทีเ่กีย่วกบัโรคเรือ้รงั โดยเฉพำะ
หวัใจและหลอดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมองและโรคไตวำยเรือ้รงัทีส่งูขึน้ ส่งผลต่อกำรพฒันำทำงด้ำนเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศไทย กระบวนกำรพัฒนำคนและระบบงำนเพื่อควบคุมและป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ดังกล่ำว ต้องมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ แสวงหำควำมร่วมมือ แนวทำงมำตรกำรเชิงสร้ำงสรรค์ ที่จะน�ำมำใช ้
ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ตำมมำตรกำรรณรงค์เพื่อลดกำรบริโภคเกลือหรือโซเดียมที่สอดคล้องกับควำม 
หลำกหลำยตำมบริบท (กำรบริหำรจัดกำร)ของกลุ่มคนพื้นที่ หรือกำรบริหำรจัดกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละภำคส่วน ดังนั้นทีมผู้ศึกษำวิจัย จึงได้พัฒนำโครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ 
(โซเดียม)ในประเทศไทย (เครือข่ำยลดเค็ม โครงกำรกำรขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดกำรบริโภคเกลือ (โซเดียม) 
ในประเทศไทย, 2555) ขึ้น

  โดยในกำรด�ำเนินงำนของเครือข่ำยลดบริโภคเค็มนั้น เน้นกำรท�ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ในหลำยภำคส่วน โดยควำมช่วยเหลือและสนับสนุนของแผนงำนเครือข่ำยควบคุมโรคไม่ติดต่อ และร่วมกัน
พัฒนำงำนวิจัยที่จะส่งผลให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคเกลือ อย่ำงเป็นรูปธรรม และได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน จำก ส�ำนักงำนส่งเสริมสุขภำพ (สสส.) มียุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำน 
คือ 
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  l ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารสาธารณะ

  l ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ การลดการบริโภค
เกลือ (โซเดียม) ในคนไทย และมีรำยละเอียดงำนวิจัยต่ำง ๆ ในปีที่ 1 ดังนี้ (ตำรำงที่ 3.6)

   (1) มีกำรสนับสนุนงบประมำณกำรวิจัยเพื่อพัฒนำวิชำกำรกำรลดกำรบริโภคเกลือ
(โซเดียม)ในคนไทย จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 โครงกำร ได้แก่

    โครงการที ่1 เครอืข่ำยควำมร่วมมอืกำรพฒันำและปรบัสตูรอำหำรให้มคีวำมเคม็
ลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภำพดี โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ

    n พัฒนำผลติภณัฑ์น�ำ้ปรงุ จ�ำนวน 15 สตูร โดยมทีัง้อำหำรประเภทกบัข้ำว และ
อำหำรจำนเดียว  

    n พัฒนำสูตรโดยโปรแกรมและทดลองทำงห้องปฏิบัติกำร โดยให้โซเดียมใน
อำหำรต่อมื้อหลัก ไม่เกิน 600 mg (sodium)/serving size

    โครงการที่ 2 โครงกำรขับเคลื่อนเพื่อลดกำรบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่ำนกำร
อ่ำนฉลำก โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ

    n กำรด�ำเนินงำนด้ำนฉลำก GDA ผ่ำนคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อเข้ำสู ่ 
คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อเพิ่มกำรออกฉลำก GDA อีก 3 กลุ่ม คือ ขนมขบเคี้ยวทุกชนิด ปลำเส้น และบะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูป จำกขนมขบเคี้ยว 5 ชนิดตำมประกำศ 305 ประมำณ 500 items หำกผ่ำนคณะกรรมกำรนี้ 
ได้จะเพิม่เป็นกว่ำ 2,000 items ทีจ่ะมฉีลำก GDA กำรด�ำเนนิงำนแบ่งเป็น 3 ส่วนคอื กำรส�ำรวจกำรตดิฉลำก
โภชนำกำร กำรตรวจสอบข้อควำมกล่ำวอ้ำงในฉลำกโภชนำกำรว่ำถูกต้องหรือไม่และกำรให้ควำมรู้แก่
ประชำชน 

    n ผลกำรส�ำรวจกำรกล่ำวอ้ำงฉลำกโภชนำกำร  ด�ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

    n ตรวจสอบควำมถูกต้อง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และมี 3 บริษัท ที่กลำ่วอ้ำง
ผิดได้ท�ำกำรส่งหนังสือตักเตือนเรียบร้อยแล้ว รอเก็บรอบต่อไป ในเดือน พ.ค. เพื่อดูควำมถูกต้องและมีกำร
อบรม โดยมีจ�ำนวนบริษัททั้งหมด จ�ำนวนกว่ำ 400 บริษัทเข้ำมำอบรมให้ควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญของ อย.  
เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนข้อควำมกล่ำวอำ้งบนฉลำกโภชนำกำรที่ถูกต้อง

    n กำรขับเคลื่อนรณรงค์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโซเดียมผ่ำนฉลำกอำหำรท�ำไปแล้ว 
40 ครั้ง จำกที่ตั้งเป้ำไว้ทั้งหมด 100 ครั้ง

    โครงการที ่3 กำรประเมนิผลมำตรกำรณ์กำรรณรงค์ลดกำรบรโิภคเกลอืในคนไทย 
โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ

    n มีกำรติดต่อพื้นที่ที่จะลงส�ำรวจมำตรกำรณ์กำรรณรงค์ลดกำรบริโภคเกลือ 
ในคนไทย คือ จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว 

    n ด�ำเนินกำรพัฒนำแบบสอบถำมเพื่อท�ำกำรประเมิน ซึ่งผลที่ได้รับจำกกำร
ประเมินคือจะได้โมเดลต้นแบบในกำรรณรงค์
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    โครงการที่ 4 กำรสร้ำงฐำนข้อมูลวัตถุดิบอำหำรและเครื่องปรุงรสอำหำรท้องถิ่น
ภำคตำ่ง ๆ และอำหำรที่นิยมทั่วไป โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ

    n กำรทบทวนวรรณกรรมและกำรทดสอบกำรปรุงอำหำรด้วยต�ำรำอำหำร 
ต่ำง ๆ จ�ำนวน 30 รำยกำร ต�ำรับของอำหำรจะต้องมีกำรบอกเครื่องปรุงหลักและวิธีท�ำที่ชัดเจน เพื่อเก็บ 
ข้อมูลของส่วนประกอบต่ำง ๆ ไว้เป็นฐำนข้อมูล ปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรท�ำงำน คือส่วนประกอบ 
ของอำหำร 30 รำยกำร มีควำมบิดเบือนของค่ำโซเดียมอยู่ประมำณ 20% จึงท�ำให้ไม่สำมำรถรำยงำน 
คำ่โซเดียมที่ใช้ในอำหำรได้จริง

    n กำรเก็บข้อมูลส่วนประกอบของอำหำร อยู่ระหว่ำงกำรขอจริยธรรมกำร 
วิจัยในมนุษย์ 

    n กำรติดต่อพื้นที่ ที่จะท�ำกำรลงข้อมูล กำรส�ำรวจเส้นทำงปลำร้ำ จ�ำนวน 20 
จังหวัด และพบมี 19 จังหวัด ที่ผลิตเป็นวิสำหกิจชุมชน กำรด�ำเนินงำนจะต้องมีควำมเขำ้ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กรรมวิธีในกำรผลิต เพื่อที่จะท�ำให้เกิดควำมหลำกหลำยในกำรสุ่มตรวจค่ำโซเดียม ซึ่งอำจจะพบว่ำค่ำของ
โซเดียมมีควำมแตกต่ำงกันตำมกรรมวิธีกำรผลิต และเก็บส่วนประกอบของอำหำรเพื่อน�ำมำวิเครำะห์ต่อไป 

   (2) กำรรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้ในหัวข้อ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่ำงไกลโรค”  
ผ่ำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยแผนอำหำรเพื่อสุขภำวะ กระทรวงศึกษำธิกำร, ส�ำนักงำนส่งเสริม 
สวัสดิกำรและสวัสดีภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ให้ควำมรู้ โดยมกีารด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ

    n กิจกรรมสวดมนต์ข้ำมปี เริ่มต้นดีชีวิตดี 2555 - 2556 วันที่ 31 ธ.ค.55 - 
1 ม.ค.56

    n กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้ำงสรรค์สังคมไทย วันที่ 20 ม.ค. 56

    n กิจกรรมครูไทยสุขภำพดี มีแบ่งปัน ภำคเหนือ วันที่ 26 - 27 ม.ค. 56

    n กิจกรรม ลดเค็มสัญจร ม.รำชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 ม.ค. 56

    n กิจกรรมครูไทยสุขภำพดี มีแบ่งปัน ภำคอีสำน 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 งำนแถลงข่ำวสัปดำห์วันไตโลก ลดเค็มครึ่งหนึ่ง ณ กระทรวงสำธำรณสุข  
วันที่ 7 มี.ค. 56

    n กิจกรรม ครูไทยสุขภำพดี มีแบ่งปัน ภำคกลำง วันที่ 9 - 10 มี.ค. 56

    n กิจกรรมวันไตโลก ณ Central world รำชประสงค์ วันที่ 17 มี.ค. 56

    n กิจกรรมอบรมวิชำกำรเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพดีแก่กลุ่มข้ำรำชกำรบ�ำเหน็จ
บ�ำนำญ กระทรวงสำธำรณสุข ปี 56 จ.ล�ำปำง วันที่ 22 มี.ค. 56

    n กิจกรรม ครูไทยสุขภำพดี มีแบ่งปัน ภำคใต้ วันที่ 23 - 24 มี.ค. 56

    n กิจกรรมออกบูธ-ตรวจสุขภำพ ณ ThaiPBS วันที่ 30 มี.ค. 56
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   (3) เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรสำธำรณะเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่ประชำชนในกำร
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจำกกำรบริโภคเค็มกำรจัดท�ำสื่อ โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ จัดท�ำ 
TVC 3 แบบ และจัดท�ำ website เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม งำนวิจัยของเครือข่ำย 
ลดบริโภคเค็ม เรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ 3.6 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนของเครือขำ่ยลดเค็ม ในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรลดบริโภคเกลือ 
(เครือขำ่ยลดเค็ม โครงกำรกำรขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดกำรบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย, 2555)
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 3.3 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (ส�านักโรคไม่ติดต่อ, 2556)

  ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในฐำนะหน่วยงำนหลักที่มีหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวัง  
ป้องกัน และควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส�ำคัญของประเทศไทย คือ โรคควำมดัน
โลหิตสูง โรคเบำหวำน โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในหน่วยงำน 
ที่ตอบสนองต่อ “นโยบำยลด หวำน มัน เค็ม” ของกระทรวงสำธำรณสุขด้วย

  ดังนั้น กำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรบริโภคเกลือในประชำกรไทย จึงเป็นหนึ่งในภำรกิจ  
หน้ำที่ ที่ส�ำคัญและติดจ�ำเป็นยิ่งในกำรด�ำเนินงำน แม้ก่อนหน้ำนี้ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กำรด�ำเนินงำนจะยัง 
ไม่ได้เน้นที่กำรลดกำรบริโภคเกลืออย่ำงชัดเจน แต่ได้มีกำรสื่อสำรเตือนภัยและให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
โดยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่มีรำกมำจำกระดับควำม
ดันโลหิตที่เพิ่มขึ้น ผ่ำนทำง “มำตรกำร 3อ (อำหำร อำรมณ์ ออกก�ำลังกำย) 2ส (งดสูบบุหรี่ ลดกำรดื่มสุรำ)” 
เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมตระหนัก ในกำรดูแลสุขภำพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อห่ำงไกลจำกโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

  แต่เน่ืองจำกปัญหำของโรคไม่ติดต่อที่มีแน้วโน้มควำมรุนแรงมำกขึ้น และเป้ำหมำย 
ในกำรด�ำเนนิงำนขององค์กำรอนำมยัโลก (World Health Organization: WHO) ทีก่�ำหนดให้ประเทศสมำชกิ 
ด�ำเนินกำรเพื่อลดกำรบริโภคเกลือลงร้อยละ 30 ภำยในปี 2025 ซึ่งในปัจจุบัน ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้เริ่ม 
มีด�ำเนินกำรไปแล้วและยังได้มีกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนในระยะยำว เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรลด 
กำรบริโภคเกลือไว้อีกด้วย

  โดยในปี 2556 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชำกร 
ได้เริ่มด�ำเนินโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยกำรลดกำร 
บรโิภคเกลอื วตัถุประสงค์หลกั เพือ่สร้ำงรปูแบบกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ป้องกนักำรเกดิโรคไม่ตดิต่อในวถิชีวีติด้วย
กำรลดกำรบรโิภคเกลอื ทีม่ปีระสทิธภิำพ เหมำะสม สอดคล้องกบับรบิทของประเทศ และ สร้ำงเครอืข่ำยและ
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พฒันำควำมร่วมมอืร่วมกบัหน่วยงำน องค์กรทีเ่กีย่วข้อง ในกำรขบัเคลือ่นกำรลดกำรบรโิภคเกลอื ซึง่ขอกล่ำว
ถึงรำยละเอียดในกำรด�ำเนินงำนต่อไป ใน Chapter 4

 3.4 การด�าเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือ ที่เกี่ยวข้องกับ 
Setting ชุมชน ประกอบด้วยหน่วยงำนหลักที่ด�ำเนินกำร ดังนี้

  3.4.1 ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย

   ส�ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย ด�ำเนินงำน โครงกำรหมู่บ้ำน/ชุมชน ลด หวำน มัน 
เค็ม ลดอ้วน ลดโรค มีกระบวนกำรพัฒนำงำนดังนี้ (ส�ำนักโภชนำกำร, ไม่ระบุ) 

ตารางที่ 3.7 แสดงสรุปกระบวนกำรท�ำงำนและรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนกับนโยบำยที่เกี่ยวกับ
อำหำร ของ ส�ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย
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   ความเข้มแข็ง: กำรด�ำเนินที่ของกรมอนำมัยด�ำเนินงำน เพื่อกำรลดกำรบริโภค 
เกลือนั้น 

   n เน้นท่ีกำรให้ควำมรูเ้รือ่งอำหำร สำมำรถจดักำรตนเองเรือ่งอำหำรได้อย่ำงเหมำะ
สม ผำ่นองค์กรเครือขำ่ยต่ำง ๆ ในพื้นที่ เช่น แกนน�ำต่ำง ๆ อสม. และเจำ้หน้ำที่สำธำรณสุข (รพสต/รพศ/
รพท)

   n มกีำรบรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนัในแต่ละกจิกรรมอืน่ เช่น กำรด�ำเนนิงำน
เมนูชูสุขภำพ ผ่ำนองค์กรไร้พุง ในกำรขับเคลื่อนลดหวำน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

   n มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อ กำรลดหวำน มัน เค็ม ลด
อ้วน ลดโรค 

   n มีกำรพัฒนำสื่อ รวมทั้งรูปแบบของสื่อ ในกำรด�ำเนินงำนลดหวำน มัน เค็ม ลด
อ้วน ลดโรค
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   n ในกำรด�ำเนินงำน มีกำรก�ำหนด รูปแบบ ในกำรส�ำรวจและประเมินติดตำม 
แต่เน้นที่กำรออกก�ำลังกำย และโภชนำกำรภำพรวม

แผนภาพที่ 3.3  แสดงควำมเชื่อมโยงในกำรด�ำเนินนโยบำยลด หวำน มัน เค็ม ของส�ำนักโภชนำกำร 
กรมอนำมัย

   วิธีที่ใช้ในการด�าเนินงาน (สำยสม, 2556)

   n จดัอบรม/ชีแ้จงผูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำร/ผูผ้ลติผลติภณัฑ์อำหำร/ผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
(ภำครัฐและเอกชน) ให้ผลิตอำหำรลดหวำน มัน เค็ม และให้ตระหนักถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเกิดจำกกำร
บริโภคอำหำรหวำน มัน เค็ม 

   n กำรรณรงค์ สรำ้งกระแส “ลดหวำน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค” ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 
เช่น โทรทัศน์ นสพ. วิทยุบทควำม นิตยสำร กำรจัดนิทรรศกำรในงำนมหกรรมตำ่ง ๆ

   n เผยแพร่เอกสำร/แผ่นพบั/โปสเตอร์ โมเดล ชดุนทิรรศกำร (สนบัสนนุกำรด�ำเนนิ
งำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค)

   n หมูบ้่ำน ลดหวำน มนั เคม็ บรูณำกำรร่วมกบักรมสนบัสนนุบรกิำร (กองสขุศกึษำ) 
ในกำรประเมินพฤติกรรมกำรบริโภคใน 12 เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ เครือขำ่ยละ 1 หมู่บ้ำน
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  3.4.2  กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

   ด�ำเนินโครงกำรหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเริ่มจำกโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ : หมู่บ้ำน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธำน
และเจตนำรมณ์ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ โดยกำรปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องด้วย “กำรออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอสัปดำห์ละอยำ่งน้อย 3 - 5 วัน วันละอยำ่งน้อย 30 นำที”  
ร่วมกับ “กำรกินผัก ผลไม้สดวันละอย่ำงน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อยำ่งอื่นครึ่งหนึ่ง และ 
ลดอำหำรไขมัน” ซึ่งจะลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคมะเร็งได้ถึงร้อยละ 20 - 30 ส่วนโรคควำมดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจและหลอดเลือดก็ลดลงได้ รวมทั้งยังสร้ำงควำมรัก ควำมอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย โดยในกำร 
ด�ำเนนิงำนได้ผลกัดนักำรด�ำเนนิงำนหมูบ้่ำนปรบัเปลีย่นฯ ไปเป็นส่วนหนึง่ของ บทบำทของนกัจดักำรสขุภำพ
ต�ำบลในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ด้วย

   วัตถุประสงค:์ ในกำรด�ำเนินกำรพัฒนำหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง 
โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดให้ประสบควำมส�ำเร็จบรรลุ คือ ประชำชนมีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพจนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้องได้นั้น นักจัดกำรสุขภำพต�ำบลซึ่งเป็นผู้สื่อข่ำวสำธำรณสุข
หรอืเป็นนกัสขุศกึษำในหมูบ้่ำน และเป็นผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสขุภำพของชมุชน จงึมบีทบำทส�ำคญั
อย่ำงยิ่งในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ

   1) เป็นแกนเชื่อมประสำนกับภำคีเครือข่ำยหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  
เพื่อให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนที่มีประสิทธิภำพ ได้แก่ เกษตรต�ำบล พัฒนำชุมชนเทศบำล หรือ อบต. 
แกนน�ำชุมชน และชมรมสร้ำงสุขภำพหรือกลุ่ม/ชมรมฯ อื่นในหมู่บ้ำน เป็นต้น เพื่อให้มีส่วนร่วมและ 
ให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพและจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยในหมู่บ้ำน

   2) เป็นผู ้น�ำในกระบวนพัฒนำหมู ่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ โดย 
ด�ำเนินกำร

    l ด�ำเนินกำรทุกหมู่บ้ำนและคัดเลือกหมู่บ้ำนต้นแบบ กำรด�ำเนินโครงกำรฯ
ร่วมกับร่วมกับเจำ้หน้ำที่สำธำรณสุขโดยคัดเลือกหมู่บำ้นที่มีควำมเข้มแข็งและมีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำน

    l ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ทั้งทำงด้ำน
สขุภำพ/พฤติกรรมกำรออกก�ำลงักำย กำรกนิผักผลไมท้ีป่ลอดสำรพษิ และกำรกนิอำหำรไขมันของประชำชน 
ตลอดจนปัจจัยเอื้อในหมู่บ้ำน เช่น สถำนที่หรือลำนออกก�ำลังกำย แหล่งน�้ำ และแหล่งปลูกผัก/สถำนที ่
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในหมู่บ้ำน

    l จัดท�ำแผน/โครงกำรพัฒนำของหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ  
โดยกำรจัดเวทีชำวบ้ำนหรือเวทีประชำคมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและแกนน�ำในหมู่บ้ำน รวมทั้ง 
ก�ำหนดมำตรกำรทำงสังคมหรือข้อตกลงร่วมของหมู่บ้ำนในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ

    l จัดให้มีปัจจัยเอื้อต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพในหมู่บ้ำน คือ 
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     n จัดให้มีสถำนที่ส�ำหรับให้ประชำชนออกก�ำลังกำย อย่ำงน้อย 1 แห่ง

     n จัดให้มีแหล่งปลูกผักปลดสำรพิษ ของหมู่บ้ำนอย่ำงน้อย 1 จุด เช่น 
บริเวณขำ้งวัด หลังโรงเรียน 

     n จัดให้มีสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของหมู่บ้ำน  
เช่น ศำลำหมู่บ้ำน หรือจัดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ในหมู่บ้ำน

    l จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนเกิดควำมตระหนัก มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ซึ่งน�ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง เช่น

   3) กำรเคำะประตูบ้ำนทุกครัวเรือนเพื่อเผยแพร่ควำมรู้สู ่สมำชิกทุกครัวเรือน 
และเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพของสมำชิกในครัวเรือน โดย อสม. ทุกคนในหมู่บ้ำนรับผิดชอบเพื่อน�ำข้อมูล 
ที่ได้มำใช้กำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

   4) จัดกิจกรรมเรียนรู้ในหมู่บ้ำนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรออกก�ำลังกำย 
และกำรกินผัก ผลไม้สด และลดอำหำรไขมันในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ประกวด/สำธิตเมนูอำหำรสุขภำพ  
กำรแข่งขันกำรออกก�ำลังกำยของครอบครัว กรเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนสื่อท้องถิ่น กำรจัดรณรงค์ด้ำนสุขภำพ 
ในหมู่บ้ำน กำรจัดตลำดนัดสุขภำพ 

   5) จัดกิจกรรมกำรออกก�ำลังกำยทุกวันร่วมกับชมรมสร้ำงสุขภำพ/กลุ่มต่ำง ๆ  
ในหมู่บ้ำน

   6) กระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนและหมู่บ้ำนมีกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ 
ไว้กิน

    l เป็นทีมประเมินหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ตำมเกณฑ์ เพื่อส่งเข้ำประกวดในระดับประเทศ

    l เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพโดยมีพฤติกรรมในกำรออกก�ำลังกำยอย่ำง
สม�่ำเสมอ สัปดำห์ละอยำ่งน้อย 3 - 5 วัน วันละอย่ำงน้อย 30 นำที ร่วมกับกำรกินผัก ผลไม้สด วันละอย่ำง
น้อยครึง่กโิลกรมัข้ึนไป หรอืกนิผกัครึง่หนึง่อย่ำงอืน่ครึง่หนึง่ และลดอำหำรไขมนั โดยเป็น “บคุคลต้นแบบกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ” ของหมู่บ้ำน
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แผนภาพที่ 3.4 แสดงเส้นทำง 7 ขั้นสู่หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคควำมดัน 
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
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   ความเข้มแข็ง: กำรด�ำเนินที่ของกรมอนำมัยด�ำเนินงำน เพื่อกำรลดกำรบริโภค

   ความเข้มแข็ง:

   l ในกำรด�ำเนินงำนมีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน และส่งเสริมให้ชุมชน
สำมำรถพึง่พำตวัเองได้มำกขึน้ ประชำชนในชมุชนมโีอกำสเข้ำร่วมในกำรพฒันำชมุชนให้ห่ำงไกลโรคไม่ตดิต่อ

   l มีกำรบรูณำกำรท�ำงำนร่วมกับกรมอนำมัย ท�ำให้กำรท�ำงำนมีควำมเข้มแข็ง

   l สร้ำงควำมยั่งยืน โดยกำรน�ำเข้ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงนักจัดกำร
สุขภำพ

   วิธีที่ใช้ในการด�าเนินงาน:

   กำรด�ำเนินงำนเรื่องกำรบริโภคเน้นเพียง 2 อย่ำง คือ กำรรับประทำนผัก ผลไม้  
ซึ่งให้รับประทำนในสัดส่วนครึ่งหนึ่ง และกระตุ้นให้ปลูกผักกินเองด้วย อีกส่วน คือ ลดกำรกินอำหำรไขมันสูง 
ซึ่งหำกต้องกำรลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไม่เพียงพอ (เค็มและหวำน)

  3.4.3 ส�านักอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   มกีำรปรบัปรงุฉลำกโภชนำกำร เพือ่ตอบสนองต่อกำรด�ำเนนินโยบำย ลด หวำน มนั 
เค็ม สำเหตุที่ท�ำให้ อย. ต้องมีกำรปรับรูปแบบฉลำกโภชนำกำร เนื่องจำก 

   1. ฉลำกโภชนำกำรอ่ำนและเข้ำใจยำก ผู้บริโภคไม่น�ำไปใช้ประโยชน์

   2. สัญลักษณ์ทำงโภชนำกำรมรีปูแบบทีห่ลำกหลำย (แบบทีผ่ลติก�ำหนด เพือ่แสดง
ข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์) ท�ำให้ผู้บริโภคสับสน

   3. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข มอบนโยบำยปรับปรุงฉลำกโภชนำกำร
อย่ำงง่ำยและเพื่อตอบสนองต่อนโยบำยลดหวำน มัน เค็ม

   วิธีที่ใช้ในการด�าเนินงาน: ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรแสดงฉลำก 
ของอำหำรส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบำงชนิด (ฉบับที่ 2) โดย Guideline Daily Amounts หรือ GDA 
คือ กำรแสดงสัญลักษณ์ทำงโภชนำกำรเพิ่มเติมจำกกำรแสดงฉลำกโภชนำกำร โดยแสดงในรูปแบบเป็น 
ค่าพลังงาน ไขมัน น�้าตาล และโซเดียม เพื่อให้ข้อมูลสำรอำหำรที่มีผลต่อภำวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน 
เพื่อให้ผู้บริโภคเขำ้ใจง่ำยกว่ำกำรแสดงฉลำกโภชนำกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

   l ประกำศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

   l อำหำรทีต้่องแสดงฉลำก GDA นี ้ได้แก่อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 
ฉบับที่ 305 (พ.ศ. 2550) คือ 

    n มันฝรั่งทอด หรืออบกรอบ (potato chip) 

    n ข้ำวโพดคั่วหรืออบกรอบ ข้ำวเกรียบหรืออำหำรขบเคี้ยวชนิดอบพอง  
(extruded snack) 

    n ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และ เวเฟอร์สอดไส้

   l ให้ผู้ผลติหรอืผูน้�ำเข้ำอำหำรดงักล่ำว อยูก่่อนวนัทีป่ระกำศฉบบันีใ้ช้บงัคบัปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมประกำศฉบับนี้ภำยในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ฉลำกเดิมที่เหลืออยู่ต่อไปได้  
ไม่เกินวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2555



78

3

Chapter

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

   วตัถปุระสงค์รปูแบบตำม GDA (Guideline Daily Amounts) มเีพือ่เตอืนผูบ้รโิภค
ที่ควรจ�ำกัดปริมาณพลังงาน น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม จำกอำหำรวำ่ง เป็นกำรให้ข้อมูลด้ำนโภชนำกำร 
แก่ผู ้บริโภค และสนับสนุนมำตรกำรป้องกันปัญหำด้ำนโภชนำกำรต่อไป ส�ำหรับ ฉลำก GDA ที่ใช้ใน 
ประเทศไทย จะมีข้อแตกต่ำงจำกฉลำกที่ใช้ในบำงประเทศ คือ ไม่ต้องแสดงปริมำณไขมันอิ่มตัว ตำม GDA 
(Guideline Daily Amounts) ให้เป็นดังนี้

   l รูปทรงกระบอกหัวท้ำยมนแนวตั้งเรียงติดกันจ�ำนวน 4 แท่ง เพื่อแสดงค่ำ
พลังงำน น�้ำตำล ไขมัน และโซเดียม ตำมล�ำดับ

   l สีขอบของทรงกระบอกให้แสดงสใีดสหีนึง่ ดงัต่อไปนี ้คอื สดี�ำ หรอืสนี�ำ้เงนิเข้ม 
หรือสีขำว แล้วแต่กรณีและต้องตัดกับสีพื้นของฉลำก 

   l สีพื้นภำยในรูปทรงกระบอกต้องเป็นสีขำวเท่ำนั้น

   l เส้นขีดภำยในรูปทรงกระบอกทุกเส้นให้เป็นเส้นสีด�ำ หรือสีน�้ำเงินเข้ม และ 
ต้องเป็นสีเดียวกับสีตัวอักษรที่แสดงภำยในรูปทรงกระบอก

แผนภาพที่ 3.5 แสดงรูปแบบฉลำก โดยบังคับให้อำหำรตำมที่ก�ำหนด แสดงฉลำก GDA 

   จำกกำรปรับรูปแบบฉลำก โดยบังคับให้อำหำรตำมที่ก�ำหนด แสดงฉลำก GDA 
มีกำรด�ำเนินกำรตำ่ง ๆ ดังนี้

   (1) โครงกำรรณรงค์ประชำสมัพนัธ์ฉลำกโภชนำกำรแบบ GDA “กนิฉลำด ต้องอ่ำน
ฉลำก หวำน มัน เค็ม” โดยได้รับควำมร่วมมือจำก เทสโก้โลตัส ในกำรเอื้อเฟื้อสถำนที่ในกำรให้ควำมรู้ 
กับผู้บริโภค และนอกจำกนี้ อย ได้มีกำรรณรงค์ ส่งเสริม กำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำร GDA แก่ประชำชน 
ทั่วประเทศมำกกว่ำ 1,000 ครั้ง ตลอดทั้งปี 2554 - 2555 เป็นต้นมำ

   (2) งำนวจิยัส�ำรวจกำรแสดงข้อมลูโภชนำกำรและปรมิำณโซเดยีมบนฉลำกอำหำร 
ในผลิตภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ช่วงเดือนพฤษภำคม 2555 จ�ำนวน 3281 ชนิด พบว่ำ  
ส่วนใหญ่มีกำรแสดงฉลำกโภชนำกำร จ�ำนวน 2246 ชนิด ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีปริมำณโซเดียมสูง 
เกิดกว่ำ ร้อยละ 50 ของค่ำ Thai RDI คือ 1200 มิลลิกรัม จ�ำนวนถึง 35 ชนิด และมีผลิตภัณฑ์ที่ปรับสูตรลด
โซเดียมลงเพียง 15 ชนิด ในกลุ่มเครื่องปรุงและอำหำรกระป๋อง ดังนั้น จำกผลดังกล่ำว กำรด�ำเนินงำนต่อไป 
ควรจะ
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   (3) โครงกำรขบัเคลือ่นเพือ่กำรลดกำรบรโิภคโซเดียมของคนไทยผ่ำนกำรอ่ำนฉลำก 
โดยเพื่อให้มีกำรผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีกำรปรับลดควำมเค็มลง ที่ดีต่อสุขภำพจ�ำหน่ำยในท้องตลำด มีกำร 
กล่ำวอ้ำงหรือแสดงข้อมูลโภชนำกำรที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เหมำะสมกับสุขภำพของตนเอง อีกทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคที่สนใจสุขภำพในกำรเลือกผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่เหมำะสมต่อภำวะสุขภำพของตนเองได้ โดยมีกำรด�ำเนินกำรตำ่ง ๆ ดังนี้

    n ส�ำรวจสถำนกำรณ์กำรกล่ำวอ้ำงและปริมำณโซเดียมของอำหำรส�ำเร็จรูป
พร้อมบริโภค

    n ตรวจสอบควำมถกูต้องของกำรแสดงข้อควำมกล่ำวอ้ำงทำงโภชนำกำรเกีย่ว
กับโซเดียมบนฉลำกอำหำร

    n เพื่อสร้ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนสู่กำรลดปริมำณกำรบริโภคโซเดียมผ่ำน
ฉลำกอำหำร

    ซึ่งผลของกำรด�ำเนินงำน จะท�ำให้ได้ ผลรำยงำนกำรส�ำรวจฯ และหลังตรวจ
สอบควำมถกูต้องเสรจ็สิน้ พบว่ำ มผีูผ้ลติทีแ่สดงฉลำกไปถกู 3 บรษิทั และได้ส่งหนงัสอืแจ้งและด�ำเนนิกำรจดั
อบรมให้กับผู้ประกอบกำร

  3.3.5 กำรด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรด�ำเนนิงำนเพือ่กำรลดกำรบรโิภคเกลอื ท่ีเกีย่วข้อง
กับ Setting โรงเรียน ประกอบด้วยหน่วยงำนหลักที่ด�ำเนินกำร ดังนี้

   กำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนสุขภำพในระดับเพชร ซึ่งเป็นโครงกำรที่เป็นควำม 
ร่วมมือกับโรงเรียนและหลำยภำคส่วนด้ำนสุขภำพ เพื่อยกระดับกำรพัฒนำของโรงเรียน, มุ่งผลลัพธ์ทำง 
สุขภำพมำกข้ึน ค�ำนึงถึงนโยบำยที่สอดคล้องกับฝ่ำยกำรศึกษำ และบูรณำกำรงำนด้ำนสุขภำพระหว่ำง 
กรม/กอง ประกอบด้วย: มำตรฐำนทั้งหมด 3 ดำ้น 19 ตัวชี้วัด

   มาตรการที่ 1 การด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

    l ผ่ำนกำรประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับทอง

    มาตรการที่ 2 การด�าเนินสุขภาพของนักเรียนแกนน�า

    l มีกำรจัดตั้งชมรมเด็กไทยท�ำได้/ชมรมสุขภำพอื่น ๆ  ชุมนุมหรือแกนน�ำนักเรียน
ที่รวมตัวกันด�ำเนินกิจกรรมสุขภำพอยำ่งสม�่ำเสมอ

    l มโีครงงำนสขุภำพของนกัเรยีนทีป่ระสบผลส�ำเรจ็ชดัเจนในกำรลดปัญหำสขุภำพ
หรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ/หรือชุมชน

   มาตรการที่ 3 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน ดังนี้

   3.1 ภำวะสุขภำพของนักเรียน (Health Status)

    l นกัเรยีนมนี�ำ้หนกัตำมเกณฑ์ส่วนสงู (W/H) เกนิเกณฑ์ (เริม่อ้วนและอ้วน)
    l นักเรียนมีส่วนสูง ตำมเกณฑ์อำยุ (H/A) ต�่ำกว่ำเกณฑ์ (ค่อนข้ำงเตี้ย 

และเตี้ย)
    l นักเรียนไม่มีฟันผุ และ ฟันแท้ไม่ถูกถอน
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    l นักเรียนมีสมรรถภำพกำย ผ่ำนเกณฑ์ทั้ง 3 ดำ้น
    l นักเรียนมีสุขภำพจิตดี (คะแนนรวมพฤติกรรม 4 ด้ำน อยู่ในกลุ่มปกติ)

   3.2 โครงกำร แก้ไขปัญหำในโรงเรียน

    l มีโครงกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพที่มีควำมชุกสูงหรือเป็นอันตรำยในเด็กวัย
เรียน ได้เป็นผลส�ำเร็จ

   3.3 งำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำกำร

    3.3.1 น�้ำดื่มสะอำด และเพียงพอ

     l น�้ำดื่มเพียงพอ

     l น�ำ้ด่ืมบรกิำรแก่นกัเรยีนผ่ำนเกณฑ์ กำรตรวจวเิครำะห์ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน�้ำดื่มบริโภคกรมอนำมัย

    3.3.2 สุขำน่ำใช้

     l ส้วมผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน HAS ทุกข้อ (16 ข้อ )

    3.3.3 โภชนำกำรและสุขำภิบำลอำหำร 

     l ไม่จัดและจ�ำหน่ำยอำหำรว่ำงหรือขนมที่มีไขมันสูงและรสเค็ม

     l ไม่จัดและจ�ำหน่ำยอำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มที่มีรสหวำนจัด

     l มีกำรส่งเสรมิให้นกัเรยีนทกุคนได้บรโิภคผกัมือ้กลำงวัน ทุกวนัเปิด
เรียนตำมปริมำณที่แนะน�ำ

     l โรงอำหำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรในโรงเรียน

    3.3.4 กำรป้องกันอุบัติภัย

     l กำรบำดเจ็บในโรงเรียนจนท�ำให้นักเรียนต้องพักรักษำตัวในโรง
พยำบำลในรอบปีที่ผำ่นมำ (นับจำกวันประเมิน)

     l โรงอำหำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรในโรงเรียน

    3.3.5 กำรป้องกันสภำพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ

     l มีกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกมลพิษภำยนอกที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภำพ

     l โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

     l กำรสูบบุหรี่ในโรงเรียน
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จำกที่กล่ำวไปแล้วของรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนและระยะกำรในด�ำเนินงำนเพื่อกำรลด 
กำรบริโภคเกลือของประเทศไทย (ฉำยศรี 2556) ไปก่อนหนำ้นี้ พบวำ่ ในปี 2545 กำรด�ำเนินงำนเพื่อกำร 
เฝ้ำระวัง, ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มำอยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค (จำกเดิม 
คือ กรมกำรแพทย์) และมีกำรก่อตั้งส�ำนักโรคไม่ติดต่อขึ้น และด้วยนโยบำยจำกองค์กำรอนำมัยโลก ส่งผลให้
รูปแบบกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เปลี่ยนจำกกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสู่ปัจจัยเสี่ยง
ของกำรเกิดโรค 

ดังนั้นกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรลดบริโภคเกลือในประเทศ โดยมีส�ำนักโรคไม่ติดต่อเป็นผู้รับผิดชอบ 
หลักนั้น เริ่มในช่วง ระยะที่ 2 ของกำรด�ำเนินงำน โดยในช่วงดังกล่ำว กำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรบริโภค 
เกลือนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญของกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง และมีกำรสื่อสำรเตือนภัยอยำ่ง 
ต่อเนื่อง โดยมี Key message ที่ส�ำคัญ คือ “ลดเกลือ เพิ่มผัก” และมีวัตถุประสงค์ในกำรสื่อสำร เพื่อสรำ้ง
ควำมตระหนักและเน้นให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องถึงอันตรำยจำกกำรได้รับเกลือมำกกว่ำ 6 กรัม 
ต่อวันของเกลือ หรือ โซเดียม 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน  

และเมื่อปี 2555 - 2556 กรมควบคุมโรค ได้ก�ำหนดให้โรคหลอดเลือดสมอง เป็นจุดเน้นในกำร 
ด�ำเนินงำน และส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ในฐำนะหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบหลักในกำรด�ำเนินงำน 
จึงจัดให้มีกำรด�ำเนินงำนเพื่อปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยในปี 2555 ได้มีกำรพัฒนำ 
เครื่องมือส�ำหรับประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Self assessment) ซึ่งพัฒนำ 
มำจำกแบบประเมินตนเองมำจำก องค์กำรอัมพำตโลก (World Stroke Organization, WSO) 

ส่วนในปี 2556 ส�ำนกัโรคไม่ตดิต่อ ได้จดัท�ำ โครงการพฒันารปูแบบการด�าเนนิงานป้องกนัการเกดิ
โรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือพัฒนำรูปแบบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในกำรลดกำรบริโภคเกลือ (Salt-reduction  
Preventive Program) ที่เหมำะสม สอดคล้องกับประสบกำรณ์กำรด�ำเนินงำน สำมำรถน�ำมำพัฒนำอย่ำง 
ต่อเนื่องในกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยกำรลดกำรบริโภคเกลือของประเทศ 
ต่อไปในอนำคต และ

การด�าเนินงานในการร่วมขับเคลื่อน
การลดบริโภคเกลือในประเทศไทย

ของส�านักโรคไม่ติดต่อ 

Chapter

4
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(2) เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ (Network collaboration) ร่วมกับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย (Streakholder) หน่วยงำนภำครัฐทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงสำธำรณสุข 

เนื่องจำกในปัจจุบันมีควำมพยำยำมจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข ในกำร
ก�ำหนดแนวทำงกำรรณรงค์กำรลดกำรบริโภคเกลือในหลำยรูปแบบ (Campaign) มำตรำกำรในกำรควบคุม
ปริมำณเกลือในอำหำร (Defensive measure) รวมถึงควำมพยำยำมในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
(Network collaboration) ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวยังคงด�ำเนินต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยัง 
ไม่ส่งผลต่อกำรลดกำรบริโภคเกลือเท่ำที่ควร  เนื่องจำกข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินงำนหลำยประกำร อำทิ  
กำรด�ำเนินงำนไม่คลอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Streakholder) จำกทุกภำคส่วน เป้ำประสงค์ในกำร 
ด�ำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน งบประมำณ เป็นต้น ดังนั้นกำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันกำรเกิดโรคไม่ติดต่อ 
ในวิถีชีวิตด้วยกำรลดกำรบริโภคเกลือ (Salt-reduction Preventive Program) ให้เหมำะสมนั้น มีควำม
จ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนในกำรพัฒนำให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องควำมส�ำคัญกับข้อมูล/องค์ควำมรู้/
สถำนกำรณ์ของประเทศ ทบทวนกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรลดกำรบริโภคเกลือที่ผ่ำนมำ ค้นหำปัจจัย 
ส่งเสริม (Key Success Factor) สิ่งที่ควรน�ำมำพัฒนำต่อเนื่อง (CQI) และสิ่งที่ยังขำดในกำรด�ำเนินของ 
ประเทศจำกทุกภำคส่วน ซ่ึงไม่เจำะจงเฉพำะเครือข่ำยด้ำนสุขภำพเท่ำนั้น จะท�ำให้รูปแบบกำรป้องกัน 
กำรเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยกำรลดกำรบริโภคเกลือนั้น มีประสิทธิภำพ เหมำะสม และสอดคล้องกับ
ประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึงต้องมีกำรถ่ำยทอดข้อมูลให้กับเครือข่ำยและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ด้วยเคร่ืองมือกำรจัดกำรควำมรู้ที่เหมำะสม เพื่อเพิ่มควำมตระหนัก สร้ำงประสบกำรณ์และ  
สำมำรถในกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของกำรลดบริโภคเกลือกับผลกระทบต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง
และโรคไม่ติดต่ออื่นๆที่มีโรคควำมดันโลหิตสูงเป็นเหตุน�ำ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต

ซึ่งในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในเบื้องต้นได้มีกำรแต่งตั้งคณะที่ปรึกษำของโครงกำร ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรให้ค�ำปรึกษำ ก�ำกับ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน รวมถึงให้ข้อคิดเห็น ประกอบ
ด้วย

1. รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตเวสศิริ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีมหำวิทยำลัยมหิดล
2. รศ. ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมและมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
3. นำยแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้จัดกำรแผนงำนเครือข่ำยควบตุมโรคไม่ติดต่อ 
4. แพทย์หญิงฉำยศรี สุพรศิลปะชัย นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
5. แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนำมัย

และได้มีกำรจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและค้นหาแนวทางการด�าเนินการ 
ที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ โดยการระดมความ
คดิ ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ คณะท่ีปรกึษา คณะท�างานและเครอืข่ายการร่วมด�าเนนิการ โดยมผีูเ้ข้ำร่วมประชมุ 
คือ บุคลำกรจำกส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และบุคลำกรจำกหน่วยงำนส่วนกลำงของกระทรวง
สำธำรณสขุ  ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบกำรด�ำเนนิงำนลดกำรบรโิภคเกลอื เข้ำร่วม เพือ่ให้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุเชงิปฏบิตัิ
กำรดังกลำ่ว ได้มีโอกำสในกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์  ในกระบวนกำร ด�ำเนินงำน
ป้องกนักำรเกดิโรคไม่ตดิต่อในวถีิชีวติด้วยกำรลดกำรบรโิภคเกลอืร่วมกนั นอกจำกนีย้งัได้เรยีนรูจ้ำกผูเ้ชีย่วชำญ
อีกด้วย
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และมีเอกสำรบทสรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดย ธิดารัตน์ อภิญญา ดังนี้ 

1) แนวทำงกำรด�ำเนินงำนในปัจจุบันและอนำคตของกำรจัดกำรลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต 
โดย กำรด�ำเนินงำนเพื่อร่วมขับเคลื่อนกำรบริโภคเกลือ มีควำมจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
หำกพิจำรณำควำมรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงมำกยิ่งขึ้น และด้วยรำกของเกิดโรคนั้น มำจำก 
กำรมีกิจกรรมทำงกำยที่ไม่เพียงพอ ควำมเครียด กำรมีภำวะอ้วน/น�้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และ กำรบริโภคอำหำรที่ไม่เหมำะสม ซึ่งรำกของสำเหตุทั้งหลำยนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผลจำก
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่เหมำะสม ซึ่งเป็นพื้นฐำนของเหตุในกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังที่แสดงใน 
แผนภำพที่ 4.3

แผนภาพที่ 4.3 แสดงสำเหตุและปัจจัยที่เอื้อและส่งผลต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

ดังนั้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนสุขภำพให้เหมำะสมนั้น เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องผลักดัน ส่งเสริม 
ให้เกิดข้ึนในกลุ่มประชำกร เนื่องจำกพฤติกรรมสุขภำพที่ดี ส่งผลต่อกำรป้องกันกำรเกิดโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรังได้ (ร้อยละ 80 ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำมำรถป้องกันได้) 

กำรบริโภคอำหำรไม่เหมำะสม (Unhealth diet) เป็นหนึ่งของรำกสำเหตุที่ส�ำคัญของกำร 
เกิดโรค และโซเดียมจัดเป็นแร่ธำตุชนิดหนึ่งที่ร่ำงกำยในปริมำณที่เหมำะสม แต่ในปัจจุบันกำรบริโภคโซเดียม
ของประชำกรทัว่โลกนัน้มำกกว่ำปรมิำณทีร่่ำงกำยต้องกำรจ�ำนวนมำก โดยประชำกรประเทศไทยได้รบัโซเดยีม
มำกกวำ่ค่ำที่แนะน�ำกว่ำ 2 เทำ่ ซึ่งกำรได้รับโซเดียมในปริมำณสูงนั้น ส่งผลต่อกำรเพิ่มระดับควำมดันโลหิต
อย่ำงมนียัส�ำคญั อกีทัง้องค์กำรอนำมยัโลก ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิงำนไว้ คอื ลดปรมิำณโซเดยีมให้
ได้ ร้อยละ 30 ในปี 2025 (WHO, 2013)

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้กำรด�ำเนินงำนเพื่อสนับสนุนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยระดับโลก 
โดยได้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยกำรลดกำร
บรโิภคเกลือ โดยในปี 2556 นี ้ได้จดัให้มกีำรทบทวนองค์ควำมรู ้สถำนกำรณ์ มำตรกำร และรปูแบบทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรได้รับโซเดียม เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรตัดสินใจในกำรออกแบบกิจกรรม/โครงกำร วำงแผน 
กำรด�ำเนินงำน ตลอดจนเพื่อสนับสนุน ผลักดันกำรออกนโยบำยให้กับผู้ก�ำหนดนโยบำย และยังได้ถอด 
บทเรียนกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร “ลดกำรบริโภคเกลือ” หรือ อำจจะระบุให้เด่นชัดว่ำ “ลดกำร 
บริโภคโซเดียม” ที่ผ่ำนมำของพื้นที่ปฏิบัติกำรจำกส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง ครอบคลุม 
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76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยข้อมูลที่ได้จำกทั้ง 2 ส่วนนี้ จะน�ำไปใช้เป็นข้อมูลน�ำเข้ำในกำรด�ำเนินงำนในแผน 
กำรด�ำเนินงำนระยะ 5 ปี ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อต่อไป และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์สำมำรถน�ำ รายงานรูปแบบ
การด�าเนนิงานป้องกนัการเกดิโรคไม่ตดิต่อในวถิชีวีติด้วยการลดการบรโิภคเกลอืแบบมส่ีวนร่วมไปประยกุต์
ใช้ในกำรกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมำะสมต่อกำรลดเสี่ยงลดโรค

2) ในส่วนของกำรอภิปรำย “แนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยในลดกำรบริโภคเกลือ ร่วมกันใน
ระดับภำคีเครือข่ำย” เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินงำนและบทบำทของแต่ละหน่วยงำน 
ในภำคีเครือข่ำยที่ส�ำคัญของประเทศในกำรด�ำเนินนโยบำยเพื่อกำรกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคเกลือ  
รวมถึงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในปัจจุบันเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคเกลือทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยำวและผลกำรด�ำเนินงำน ผลส�ำเร็จ อุปสรรค โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมกำรอภิปรำย ดังนี้ แพทย์หญิง
ฉำยศรี  สุพรศิลปชัย, แพทย์หญิงแสงโสม  สีนะวัฒ และ รศ. นพ.สุรศักดิ์  กันตเวสศิริ รำยละเอียดดังนี้ 

 กรมควบคมุโรค กำรด�ำเนนิงำนเพือ่ลดกำรบรโิภคโซเดยีม มคีวำมจ�ำเป็นทีต้่องท�ำอย่ำงต่อเนือ่ง
และจริง เนื่องจำกกำรลดกำรโซเดียมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ทำงระบำดวิทยำว่ำ สำมำรถลดโอกำสในกำรเกิด
และควำมชุกของโรคเร้ือรัง ได้อย่ำงชัดเจน แต่ในกำรด�ำเนินงำนต้องค�ำนึงถึงระดับของควำมปลอดภัย  
เหมำะสม และ อัตรำส่วนที่เหมำะสม ระหวำ่งโซเดียมและโพแทสเซียม 

 กรมอนามัย แสดงให้เห็นผลกำรส�ำรวจกำรบริโภคเกลือของประชำชนคนไทย ในปี 2550  
และแหล่งของเกลอืทีป่ระชำชนได้รบัจำกชมุชน และ ให้ควำมเหน็ว่ำผลกำรส�ำรวจแสดงให้เหน็ว่ำปัญหำเกลอื
ในชุมชน เป็นสิ่งที่ควรด�ำเนินงำนแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง ร่วมกับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกับประชำชนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 เครอืข่ายลดบรโิภคเคม็ ทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของเครอืข่ำยฯ ในช่วงเริม่ต้น (ปีแรก) เน้นให้เกดิ
ควำมร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรแพทย์ และสถำนศึกษำ  โดยสนับสนุนให้เกิด
งำนวิจัย เพื่อเป็นองค์ควำมรู้ ควบคู่ไปกับกำรสื่อสำรเตือนภัย รณรงค์ให้ควำมรู้ ทั้งผ่ำนสื่อแบบ Air war  
และกำรสื่อสำรเชิงรุก เช่น กำรรณรงค์สื่อสำรเตือนภัย ในโรงเรียน กลุ่มขำ้รำชกำรเกษียณ เป็นต้น 

3) ส่วนของกำรอภิปรำย “ทิศทำงรูปแบบ แนวทำงและควำมสำมำรถในกำรจัดกำรปัญหำกำร 
บริโภคเกลือของประเทศไทย” เพ่ือให้ควำมเห็นเกี่ยวกับทิศทำงและควำมสำมำรถในกำรจัดกำรปัญหำ 
กำรบริโภคเกลือที่ผ่ำนมำและสิ่งที่ควรพัฒนำและท�ำต่อไปในอนำคต รวมถึงขอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ท่ีจะท�ำให้กำรกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคประสบควำมส�ำเร็จมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถเป็นไปตำม 
เป้ำหมำยในระดับโลก โดยมีผู้ร่วมกำรอภิปรำย ดังนี้ แพทย์หญิงฉำยศรี  สุพรศิลปชัย แพทย์หญิงแสงโสม 
สีนะวัฒ  รศ. นพ.สุรศักดิ์  กันตเวสศิริ และ แพทย์หญิงจุรีพร  คงประเสริฐ ผู้ด�ำเนินงำนอภิปรำย รำยละเอียด
ดังนี้ 

 กรมควบคุมโรค เมื่อเปรียบเทียบจำกผลกำรส�ำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำย
ครัง้ท่ี 3 และ 4 พบว่ำ ควำมชกุของปัจจยัเสีย่งต่อโรคควำมดันโลหติสงูและโรคหลอดเลอืดสมอง ในบำงปัจจยั
ที่ส�ำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำรบริโภคผักและผลไม้ต�่ำกว่ำเกณฑ์ ภำวะอ้วนและน�้ำหนักเกิน และ 
ระดบัไขมนัในเลอืดสงู ตำมในตำรำงที ่4.7 ดงันัน้จะเหน็ว่ำ กำรด�ำเนนิงำนบำงอย่ำง ยงัไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ 
โดยเฉพำะเร่ืองกำรบริโภคผักและผลไม้ต�่ำกว่ำเกณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งของโปแทสเซียม ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ 
ต่อกำรลดปริมำณโซเดียม และจำกประสบกำรณ์ของกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรบริโภคโซเดียมนั้น พบวำ่ 
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 (1) กำรลดกำรรับเกลือและโซเดียมนั้น ต้องพิจำรณำจัดกำรแหล่งของกำรได้รับเป็นหลัก  
เนื่องจำกในแต่ละพื้นที่มีแหล่งของเกลือและโซเดียมแตกตำ่งกัน 

 (2) กำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรบริโภคเกลือนั้น ต้องออกแบบและมีกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำน 
ในระยะยำว มีควำมต่อเนื่อง และต้องมีระบบติดตำมประเมินผลที่ดี

 (3) กำรให้ควำมรู้ กับผู้บริโภคเป็นที่จ�ำเป็นต้องมีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง

 (4) ควรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย ในกำรก�ำหนดปรมิำณโซเดยีมทีอ่นญุำตให้มไีด้ ในอำหำรปกติ

 (5) กำรขับเคลื่อนมำตรกำร ควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ จะส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนในระดับ
ประเทศด้วย

ตารางที ่4.7 แสดงควำมชกุปัจจยัเสีย่งส�ำคญัของโรคควำมดนัโลหติสงูและโรคหลอดเลอืดสมองจำก
กำรส�ำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำยครั้งที่ 3 และ 4(ระหว่ำงปี 2003 - 2008) ในประชำกร
อำยุ 15 ปีขึ้นไป (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2556)

 กำรด�ำเนินงำนนั้น ควรเป็นกำรด�ำเนินร่วมกันในรูปแบบเครือข่ำย และแต่ละส่วนควรสนับสนุน
ประเด็นควำมรู้และข้อมูลในกำรกระบวนกำรควำมร่วมมือ เพื่อลดกำรบริโภคเกลือ และเสนอว่ำแต่ละ 
หน่วยงำนในเครือข่ำย ควรสนับสนุนในประเด็นดังกล่ำว (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2556) ดังแสดงในแผนภำพ 
ที่ 4.4 
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แผนภาพที่ 4.4 แสดงปัจจัยที่ส�ำคัญและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรเพื่อลดกำร 
บริโภคโซเดียม (Sodium Reduction) (ฉำยศรี, 2556)

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

 กรมอนามัย ทำงกรมอนำมัย มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนภำวะโภชนำกำรที่เหมำะสม คือ  
ส�ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย ซึ่งเห็นด้วยกับทำงกรมควบคุมโรค ในรูปแบบกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว 

 เครอืข่ายลดบรโิภคเคม็ กำรด�ำเนนิงำนของเครอืข่ำยในระยะต่อจำกนี ้กย็งัคงยดึตำมยทุธศำสตร์
ของเครอืข่ำย (ยทุธศำสตร์ที ่1 กำรสือ่สำรสำธำรณะและยทุธศำสตร์ที ่2 ส่งเสรมิสนบัสนนุกำรวจิยัเพือ่พฒันำ
วิชำกำรกำรลดกำรบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในคนไทย) และมีแผนในกำรสื่อสำร เพื่อเพิ่มควำมตระหนักในกำร
ลดปริมำณโซเดียม ดังนี้ 

“ลดบริโภคเค็ม”
2555 - 2556      เค็ม

“ลดบริโภคโซเดียม”
2558 - 2560      ลดโซเดียม

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

 ทิศทำงกำรกำรด�ำเนินงำนของเครือข่ำยลดบริโภคเค็มในระยะต่อไปนั้น ต้องตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญต่ำง ๆ ดังนี้ 

 l ต้องมีกำรสื่อสำรสู่สำธำรณะเพื่อให้เกิดควำมรับรู้ถึงอันตรำยจำกกำรบริโภคเค็ม และกำร
สื่อสำรในระดับนโยบำย ซ่ึงยังมีน้อย (ควรผสำนควำมร่วมมือกับ IHPP) ซึ่งต้องคู่ขนำนกันไปเพื่อสร้ำง 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรลดเค็ม ซึ่งจะน�ำไปสู่จุดมุ่งหมำยของกำรสื่อสำร คือ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมตระหนัก
และเกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 l กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอย่ำงได้ผลนั้น ต้องท�ำคู่ขนำนไปกับกำรสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรบริโภคหรือสร้ำง demand ในภำคประชำชนต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภำพให้มำกขึ้น

 l นอกจำกกำรสื่อสำรงำนวิชำกำร/งำนวิจัย เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชนแล้ว ควรเพิ่ม
กำรสื่อสำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำย โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลทำงวิชำกำรจำกกำรส�ำรวจฉลำกโภชนำกำร
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 l ต้องมีกำรขับเคลื่อนด้ำนมำตรกำรเพื่อควบคุมปริมำณโซเดียมในอำหำรที่เหมำะสม โดยมี
ข้อมูลวิชำกำรสนับสนุนเพื่อให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ อย. ประกำศมำตรกำรควบคุม 

 l ก�ำหนดฉลำกหรอืตรำสญัลกัษณ์เพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบกำรทีป่ฏบิตัติำมเงือ่นไขที่ ส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ อย.ก�ำหนด ในขณะเดียวกันผู้ประกอบกำรที่ฝ่ำฝืนก็ต้องมีแนวทำงกำร
ด�ำเนินกำรที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 l กำรผลักดันนโยบำยควรให้ IHPP ช่วยเหลือ ซึ่งสำมำรถขับเคลื่อนท�ำได้ 3 ระดับ (ภำค
ประชำชน เชิงนโยบำยโดยผ่ำนผู้มีอ�ำนำจ และด้ำนวิชำกำร) โดยข้อมูลสนับสนุนกำรขับเคลื่อนต้องมีควำม
ชัดเจนเช่นเดียวกับปริมำณโซเดียมที่เหมำะสมในอำหำรแต่ละประเภทที่ต้องมีควำมชัดเจน 

 l ควรมีกำรจัดล�ำดับผลิตภัณฑ์ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อน�ำร่องแนวทำงกำรขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ 
อื่น ๆ 

 l เวทีประชุมกระทรวงสำธำรณสุขที่มีรัฐมนตรีเป็นประธำนเป็นช่องทำงหนึ่งที่อำจใช้เสนอ
ประเด็นกำรผลักดันมำตรกำรควบคุมปริมำณโซเดียมในอำหำรส�ำเร็จรูปได้ 

 l สำมำรถใช้ข้อมูลทำงโภชนำกำรที่ FHP ท�ำเพื่อให้ อย.ใช้ก�ำหนดมำตรฐำนโซเดียมที่ควรมีใน
ผลิตภัณฑ์อำหำร

 l ข้อควำมที่สื่อสำรออกมำต้องคุกคำมผู้ประกอบกำร โดยควรเริ่มจำกบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป 

 l กำรน�ำน�ำ้ปรงุรสทีม่กีำรปรบัเปลีย่นสตูร โดยมกีำรลดปรมิำณโซเดยีมลง ต้องเพิม่ช่องทำงใน
กำรประชำสัมพันธ์ โดยอำจน�ำมำจ�ำหน่ำยหรือใช้ประกอบอำหำรให้ผู้ป่วยในโรงพยำบำล จะช่วยสร้ำงภำพ
ลักษณ์ให้แก่บุคคลทั่วไปว่ำน�้ำปรุงรสที่มีกำรปรับสูตรแล้วนั้นเหมำะสมหำกต้องกำรใช้ในครัวเรือน และได้
ก�ำหนดรูปแบบ แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน เพื่อลดกำรบริโภคเกลือ ไว้ดังนี้ 

แผนภาพที่ 4.5 แสดงแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนลดกำรบริโภคเกลือ ของ
เครือขำ่ยลดบริโภคเค็ม (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2556)
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4) น�ำเสนอผลกำรศึกษำผลของทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในกำรใช้เครื่องปรุงรสที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมกำรประกอบอำหำรของแม่บ้ำน สำเหตุของกำรได้รับเกลือเกิน โดยกลุ่มเป้ำหมำย คือ กลุ่มแม่บ้ำน
ที่มีอำยุระหว่ำง 30 - 35 ปี และเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำและเก็บข้อมูลแบบเฉพำะเจำะจง คือ  
แม่บ้ำนในหมู่บ้ำนจัดสรรและกำรเคหะ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลและกำรสังเกต 
กลุ ่มตัวอย่ำงให้ครอบคลุมมำกที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสังเกตพฤติกรรมในกำรปรุงอำหำร 
เนื่องมำจำกทัศนคติของแม่บ้ำนต่อกำรใช้เครื่องปรุง ที่ส่งผลต่อกำรได้รับเกลือเกินจำกกำรประกอบอำหำร 
และ (2) เพื่อให้ได้ข้อมูล ประเภทของเครื่องปรุงรสที่นิยมใช้และจ�ำนวนที่ใช้ในกำรปรุงประกอบอำหำร  
(เบื้องต้น) พบวำ่ 

 4.1 ในกลุ่มตัวอย่ำงที่มำจำกหมู่บ้ำนจัดสรร มีกำรศึกษำและรำยได้ที่สูงกว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงจำก
กำรเคหะ แต่พฤตกิรรมในกำรปรงุประกอบอำหำรนัน้ไม่ต่ำงกนั ยงัคงมใีช้เครือ่งปรงุหลำยชนดิในกำรประกอบ
อำหำร ซึ่งหลำยชนิดเป็นเครื่องปรุงที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น น�้ำปลำ ซีอิ้ว 

 4.2 กลุ่มตัวอย่ำงจำกหมู่บ้ำน มีเรื่องควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับโซเดียม ผลกระทบจำกกำรได้รับ
โซเดียมในปริมำณสูง และควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเกิดโรคเรื้อรัง มำกกวำ่กลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรเคหะ 

 ดังนั้น กำรศึกษำ รำยได้ และ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังและปริมำณโซเดียม
ท่ีมำกกว่ำนัน้ ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมกำรใช้เครือ่งปรงุในกำรปรงุประกอบอำหำรจนีเป็นแหล่งของโซเดยีมทีค่รวั
เรือนได้รับ

5) กำรระดมสมอง เพื่อร่วมถอดบทเรียนกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรบริโภคเกลือในชุนชม โดยแบ่ง
เป็นกลุ่มย่อย ทั้งหมด 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยบุคลำกรจำก ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค 
ที่ 1 - 6, กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยบุคลำกรจำก ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 - 12 และกลุ่มที่ 3 บุคลำกร
จำกหน่วยงำนส่วนกลำง กระทรวงสำธำรณสุข และภำคีเครือข่ำย อ�ำนวยกำรโดยวิทยำกรกระบวนกำร 
จำกส�ำนักจัดกำรควำมรู้ กรมควบคุมโรค 

 5.1 การถอดบทเรียน การด�าเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือ จากหน่วยงานส่วนกลาง 
และภาคีเครือข่าย โดยมีกรอบการถอดบทเรียน จากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

  l กิจกรรมและนโยบำยที่ได้มีกำรท�ำมำแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับกำรลดกำรบริโภคเกลือ 
  l ข้อเสนอแนะและค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรลดกำรบริโภคเกลือ

  หน่วยงานและภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่ในการด�าเนินงาน (ส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อ, 2556)

  l ส�านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   มีบทบำทหน้ำที่ คือ ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีไทย และให้กำร

สนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน และ กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภค
เกลือนั้น มีกำรด�ำเนินงำนผลักดันกำรรณรงค์ภำยใต้แนวคิด “กินลดจืด ยืดชีวิต” หลังจำกนั้นมีปรับมำเป็น 
“ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยหำ่งไกลโรค” เนื่องจำกเป็นส่วนหนึ่งของภำคีเครือข่ำยของเครือข่ำยลดบริโภคเค็ม 
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  l กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   มบีทบำทหน้ำที ่คอื เป็นผูข้บัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนของหมูบ้่ำนจดักำรสขุภำพ รวมทัง้

ต�ำบลจดักำรสขุภำพด้วย และรวมถึงกำรพฒันำศกัยภำพของ อสม. ด้วย ส่วนกำรด�ำเนนิงำนเฉพำะเจำะจงลง
ไปที่เรื่องเกลืออย่ำงเดียว ไม่ได้มีเป็นพิเศษ

  l เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

   มีบทบำทหน้ำที่ คือ กำรสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อเป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ ควบคู่ไปกับ
กำรรณรงค์ให้ควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเกิดควำมตระหนักในกลุ่มประชำชน และ 
กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคเกลือนั้น ขณะนี้สนับสนุนงำนวิจัย เพื่อใช้เป็น
ฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำ ดังนี้ กำรวิจัยเพื่อกำรปรับสูตรอำหำร กำรประเมินแนวทำงรณรงค์ กำรส�ำรวจฉลำก
โภชนำกำร และกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลอำหำรภำคอีสำน

  l แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

   มบีทบำทหน้ำที ่คือ ประสำนให้เกดิควำมร่วมมอื สร้ำงเครอืข่ำย และ ประสำนงำนเพือ่
ให้เกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ส�ำคัญ นอกจำกนี้ มีกำรผลิตสื่อควำมรู้ และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเปำ้หมำย และ 
กำรด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรขับเคลือ่นกำรลดกำรบรโิภคเกลอืนัน้ ขณะนีค้อื กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน
ของเครือข่ำยลดบริโภคเค็ม ซึ่งเป็นเครือข่ำยที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นและเมื่อเครือข่ำยมีควำมเข้มแข็ง แล้วแผนงำนฯ 
จะเป็นผู้สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน

  l ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

   มบีทบำทหนำ้ที ่คอื กำรดแูล ควบคมุ ปอ้งกนั และเฝ้ำระวังกำรเกดิโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรงั 
รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคด้วย และ ให้ควำมรู้ และ สนับสนุน ให้ประชำชนทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย 
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเป้ำหมำย และ กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนกำรลดกำร
บรโิภคเกลอืนัน้ มกีำรทบทวนวรรณกรรม เพือ่เป็นองค์ควำมรูข้องหน่วยงำนและใช้ในกำรสนบัสนนุหน่วยงำน
พ้ืนท่ี (ส�ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรคที ่1 - 12) ในกำรด�ำเนนิงำน รวมถงึใช้เป็นหลกัฐำนในกำรผลกัดนัมำตรกำร
ต่ำง ๆ ให้มีน�้ำหนักมำกยิ่งขึ้น 

  ในกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ นั้น สอดคล้องตำมบทบำทหน้ำที่ของแต่หน่วยงำน ซึ่งบำงส่วน 
มีควำมเช่ือมโยงกันแล้ว แต่บำงส่วนยังไม่เชื่อมดยงกัน แต่หำกมีกำรพัฒนำกลไกควำมร่วมมือบำงอย่ำง 
ให้สมบรูณ์มำกยิ่งขึ้น กำรด�ำเนินงำนจะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และมีข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนเพื่อ 
ลดกำรบริโภคเกลือเพิ่มเติม ดังนี้

  1) ควรน�ำข้อมูลงำนวิจัย จำกเครือข่ำยลดบริโภคเค็ม มำขยำยผลเชิงนโยบำยต่อไป
  2) สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
  3) ควรจัดหำเจ้ำภำพหลัก ในกำรท�ำงำนด้วยกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและภำค ี

เครือขำ่ย 
  4) ควรจัดให้ กรมหรือหน่วยงำน ที่ดูแลและผลักดันกฏหมำยสุขภำพ
  5) สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงแรงจูงใจเรื่องโรคไม่ติดต่อ ให้กับประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
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 5.2 การถอดบทเรียน การด�าเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือ จากส�านักงานป้องกัน 
ควบคุมโรค ที่ 1 - 12 โดยมีกรอบกำรถอดบทเรียน ทิศทำงของกำรด�ำเนินงำนโรคไม่ติดต่อ ปี 2557 - 2561 
(โดยเน้นเรื่องเกลือ) จำกส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 - 12 ในประเด็นตำ่ง ๆ ดังนี้ 

  (1) วิชำกำรกำรจัดกำรลดเสี่ยง
  (2) ระบบฐำนของมูลโรคไม่ติดต่อ
  (3) กำรพัฒนำควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำย 
  (4) กำรพัฒนำควำมศักยภำพของภำคีเครือข่ำย 
  (5) กำรส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันนโยบำย
  (6) กำรติดตำมประเมินผล
  (7) กำรพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร 
  (8) ข้อเสนอแนะจำกพื้นที่ปฏบัติกำร 

 ข้อสรุปการถอดบทเรียนในการด�าเนินงานจากพื้นที่ปฏบัติการ 

 1) ให้ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ จัดอบรมเรื่องกำรวิเครำะห์ ชี้เป้ำ ปัญหำโรคไม่ติดต่อให้กับ สคร.
 2) ขำดข้อมูลผลวิเครำะห์เชิงเคมี (ด้ำนห้องปฏิบัติกำร) ด้ำนเครื่องปรุง
 3) ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ควรจัดท�ำคลังข้อมูล เพื่อให้พื้นที่สำมำรถน�ำไปใช้ได้
 4) ส�ำนักโรคไม่ติดต่อจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับกำรรณรงค์ ส่งไปยังกลุ่มสื่อสำร เพื่อด�ำเนินกำร
 5) ควรพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร ให้ประชำชนเข้ำใจได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น
 6) ขอให้ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประสำนแจ้งเรียนผู้นิเทศงำน NCD คุณภำพ ปรับเกณฑ์
 7) ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งำนโรคไม่ติดต่อ ในกลุ่มผู้รับผิดชอบ
 8) กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นงำนโรคไม่ติดต่อ เช่น เกลือ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ควรจัดงบประมำณ 

เผื่อพื้นที่
 9) จัดให้มีงบประมำณเฉพำะ ส�ำหรับกำรสร้ำง Brand  “ลดเกลือ”
 10) กำรด�ำเนินงำน“ลดเกลือ” ต้องมีควำมต่อเนื่อง
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ดังที่แสดงให้ว่ำมีกำรศึกษำ, งำนวิจัยและรำยงำนต่ำงๆจ�ำนวนมำกและหลำกหลำย ทั้งกำรศึกษำ 
เชิงระบำดวิทยำ กำรศึกษำผลของกำรด�ำเนินงำน (Interventional studies) และ กำรศึกษำเชิง Genetic 
ที่ได้มีกำรศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�ำคัญ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคหลอดเลือดสมอง ที่สัมพันธ์กับกำรบริโภคเกลือ

และมีหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำกำรลดกำรบริโภคโซเดียมสำมำรถช่วยลดภำวะควำมดันโลหิตสูง 
ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของกำรเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง มำตรำกำรนี้ได้รับกำรแนะน�ำว่ำเป็นหนึ่งใน
มำตรกำรที่ควรด�ำเนินกำรและมีควำมคุ้มค่ำสูง (Best buys) ในกำรควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ในระดับประชำกร (Bibbins-Domingo. et al, 2010., Smith-Spangler et al, 2010.) โดยมีกำร 
ประมำณกำรว่ำ หำกลดกำรบริโภคเกลือหรือโซเดียมในประชำกรลงได้ร้อยละ 15 จะสำมำรถลดโอกำส 
จำกกำรเสียชีวิตในกลุ่มประชำกรที่มีควำมเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสูงใน 23 ประเทศ ได้ถึง 8.5 ล้ำนรำย 
ในระยะเวลำ 10 ปีข้ำงหน้ำ (Beaglehole et al, 2011) 

จำกกำรศึกษำน�ำร่อง Dietary Approaches to Stop Hypertension หรือ DASH  (Sacks et al., 
2001) แสดงให้เหน็ว่ำ กำรลดกำรบรโิภคเกลอื มผีลท�ำให้ระดบัควำมดนัโลหติลดลงได้ แต่กำรน�ำสูก่ำรปฏบิตัิ 
ในระดบัปฐมภมูนิัน้ ยงัท�ำได้ยำก และกำรแนะน�ำให้ลดกำรบรโิภคเกลอืลง ในกลุม่ผูป่้วยโรคควำมดนัโลหติสงู
ที่ได้รับยำ กลุ่ม antihypertensive สำมำรถช่วยให้ผู้ป่วยหยุดกำรใช้ยำเพื่อรักษำระดับควำมดันโลหิตให้เป็น
ปกติ ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ำ กำรลดกำรบริโภคเกลือจำกอำหำร อย่ำงต่อเนื่องนั้น มีผลต่ออัตรำ
ป่วยและอตัรำต่อตำย เพรำะฉะนัน้กำรด�ำเนินงำนเพือ่ให้เกิดกำรลดกำรบรโิภคโซเดยีมในกลุ่มประชำกร เป็น
สิ่งที่คุ้มค่ำกับกำรลงทุนเป็นอย่ำงมำก

องค์กำรอนำมยัโลกได้เล็งเหน็ถงึควำมส�ำคญัดงักล่ำวและประกำศให้กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ลดกำรบรโิภค
โซเดียมในประชำกรเป็นภำรกิจหนึ่งในสำมอันดับแรกและคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดควำม
ชกุของโรคเรือ้รงั โดยตัง้เป้ำหมำยในระดับประเทศว่ำต้อง “ลดการบรโิภคโซเดยีมในประชากรลงร้อยละ 30 
ภายในปี ค.ศ. 2023” ซึ่งองค์กำรอนำมัยโลกได้ขอควำมร่วมมือประเทศสมำชิกตำ่ง ๆ ร่วมรณรงค์เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ และตระหนักรู้ ในประชำกรทั่วโลก ให้บริโภคเกลือน้อยกวำ่ 5 กรัมต่อวัน (โซเดียมน้อยกวำ่ 2000 
มิลลิกรัมต่อวัน) 

สถานการณ์การด�าเนินงาน
เพื่อลดการบริโภคโซเดียม
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องค์กำรอนำมัยโลกมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญมำอภิปรำยเพื่อก�ำหนดทิศทำงในกำรด�ำเนินกำรเพื่อ 
บรรลุเป้ำหมำยของกำรลดกำรบริโภคเกลือที่ตั้งไว้ ในกำรประชุม REDUCING SALT INTAKE IN 
POPULATIONS ที่เมืองปำรีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่ำงวันที่ 5 - 7 ตุลำคม 2006 (WHO, 2006) 
โดยมีกรอบแนวคิดในกำรอภิปรำย ดังแผนภำพด้ำนล่ำง

แผนภาพที่ 5.1 แสดงกรอบแนวคิดในกำรด�ำเนินงำนเพื่อวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรได้รับ
โซเดียมในแต่ละวัน ต่ออัตรำป่วยและอัตรำตำย (WHO, 2006)

 อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำกำรขำดไอโอดีน ก็จัดเป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส�ำคัญ เพรำะกำรขำดไอโอดีน
อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน ก่อให้เกิดกลุ่มอำกำรที่เรียกวำ่ Iodine Deficiency Disorder: IDD เช่น คอพอก 
และองค์กำรอนำมัยโลก ได้มีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ในกำรแก้ไขปัญหำ ดังกลำ่ว คือ 
ก�ำหนดให้ครัวเรือนมำกกว่ำร้อยละ 90 สำมำรถเข้ำถึงเกลือเสริม Iodine ที่มีคุณภำพได้ ด้วยเหตุนี้หลำย
ประเทศ จึงต้องมีกำรออกเป็น National dietary guidelines เพื่อป้องกันกำรขำดไอโอดีนในประชำกร

ดังน้ัน กำรสื่อสำรทำงสุขภำพ (Public health messages) อำจเกิดควำมขัดแย้งและ 
คลำดเคล่ือนได้ เนื่องจำกยุทธศำสตร์เพื่อกำรป้องกันกำรขำดสำรไอโอดีนด้วยกำรรับเกลือเสริมไอโอดีน  
และกำรสื่อสำรเตือนภัยในกำรลดกำรได้รับโซเดียม จำกกำรบริโภคเกลือแกง (Sodium Chloride) จึงมี 
ควำมจ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนในกำรทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้อง

ในรำยงำนของกำรประชุมดังกล่ำวผู้เชี่ยวชำญทั่วโลก ให้ควำมส�ำคัญกับ 3 เรื่องหลัก (WHO’s 
Three Pillars) ที่น่ำจะเป็นกุญแจน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในกำรลดปริมำณกำรบริโภคโซเดียมในประชำกร คือ

1. กำรปรับเปลี่ยน/พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีปริมำณเกลือ/โซเดียมลดลง (Product reformulation)
2. กำรให้ควำมรู ้และท�ำให้ผู ้บริโภคตระหนักรู ้ (Consumer awareness and education  

campaigns)
3. กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Environmental changes) ที่เอื้อต่อกำรเลือกอำหำรที่มีผลดี 

ต่อสุขภำพ
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1. การปรับเปลี่ยน/พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณเกลือ/โซเดียมลดลง (Product  
reformulation)

กำรด�ำเนนิกำรนีต้้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกอตุสำหกรรมอำหำรและผูข้ำยหรอืผูใ้ห้บรกิำรด้ำนอำหำร 
กระบวนกำรนีไ้ด้รบักำรพจิำรณำว่ำมปีระสทิธผิลในประเทศอตุสำหกรรม (Industrialized country) ทีไ่ด้รบั
ประชำกรได้รับโซเดียมส่วนใหญ่ จำกกำรบริโภคอำหำรที่ผ่ำนกำรแปรรูป (processed food) โดยเน้น 
ให้มีกำรลดปริมำณกำรใช้เกลือหรือโซเดียมในอำหำรที่จ�ำหน่ำยให้มำกที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ โดยมีข้อแนะน�ำ 
ขั้นตอนด�ำเนินกำร ดังนี้

(1) ระบุอำหำรที่เป็นแหล่งโซเดียมหลัก (main contributor) ของประชำกร

(2) เพ่ิมกำรตระหนักรู้ของภำครัฐบำลถึงปริมำณเกลือ/โซเดียมที่อยู่ในอำหำรต่ำง ๆ และให้กำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรบริโภคโซเดียม และควรด�ำเนินกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ

(3) เพิม่กำรตระหนกัรู ้อันตรำยและผลกระทบต่อสขุภำพของผูบ้รโิภคจำกอำหำรทีม่ปีรมิำณเกลือ/
โซเดียมที่สูงในผลิตภัณฑ์อำหำร ในกลุ่มของผู้ผลิตอำหำร

(4) พัฒนำกลไกในกำรติดตำมอำหำรที่เป็นแหล่งโซเดียมหลักที่ประชำกรบริโภค ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มำ
จำกอุตสำหกรรมอำหำร ภัตตำคำร และร้ำนอำหำรต่ำง ๆ 

(5) ช่วยเหลืออุตสำหกรรมอำหำรขนำดเล็ก เช่น วิสำหกิจขนำดกลำงและเล็ก (SME) และกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน เป็นต้น ในกำรผลิตอำหำรโดยลดปริมำณเกลือและโซเดียมลดลง เช่น รำ้นเบเกอรี่ ภัตตำคำร 
และควรมีกำรตั้งเปำ้หมำยให้ชัดเจน สำมำรถด�ำเนินกำรได้จริง บนพื้นฐำนปัจจัยที่มีอยู่

(6) สนับสนุนให้มีกำรแสดงปริมำณโซเดียมในฉลำกอำหำรที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ และชัดเจน เพื่อให้ผู้
บริโภคทั่วไปทรำบ

2. การใหค้วามรูแ้ละท�าให้ผูบ้รโิภคตระหนกัรู ้(Consumer awareness and education 
campaigns)

(1) ขัอมูลในกำรสื่อสำรต้องง่ำย ชัดเจน น�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ และควรมีกำรทดสอบก่อนว่ำสำมำรถ
สื่อได้ถูกต้องตำมที่ต้องกำรก่อนจะน�ำไปใช้จริง

(2) กลยุทธ์ในกำรสื่อสำรข้อมูลต้องมีกำรดัดแปลงให้เหมำะสมกับบริบทและธรรมชำติของแต่ละ
ประเทศ โดยค�ำนึงถึงวัฒนธรรม ศำสนำ นิสัยกำรบริโภค ระดับกำรศึกษำ เพศ อีกทั้งอำหำรชนิดเดียวกัน  
แต่ใช้กระบวนกำรผลิตที่แตกต่ำง ก็ส่งผลต่อปริมำณโซเดียมในอำหำรแตกต่ำงกันด้วย นอกจำกนี้เส้นทำง 
กำรสื่อสำรต้องพิจำรณำด้วยว่ำควรผ่ำนสื่อใด ซึ่งอำจใช้สื่อที่แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละ
ประเทศ

(3) จ�ำเป็นต้องระบุกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้ำหมำยในกำรรับควำมรู้หรือเพิ่มกำรตระหนักรู้ให้ชัดเจน  
พร้อมทั้งให้ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ที่ควรท�ำหลังจำกนั้นด้วย เช่น กำรเพิ่มกำรตระหนักรู้ให้กับบุคลำกรทำง
สำธำรณสุขในกำรส่ือข้อมูลไปยังกลุ่มประชำกร อำจพิจำรณำสร้ำงอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในกำรสื่อสำร 
เพิ่มเติมด้วย
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(4) เปำ้หมำยควรน�ำไปสู่ประชำกรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพำะ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอำยุ กำรด�ำเนินกำร
ควรให้ควำมสนใจกับกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรที่ผลิตอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรน้อย มีเกลือและโซเดียม
สูงที่เน้นกลุ่มเด็กเป็นผู้บริโภคหลัก

(5) กำรให้ควำมรู้กับผู้บริโภคควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรอ่ำนฉลำก/ข้อมูลโภชนำกำร

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Environmental changes) ที่เอื้อต่อการเลือกอาหาร
ที่มีผลดีต่อสุขภาพ

(1) ในแต่ละประเทศควรต้ังเป้ำหมำยปริมำณในกำรบริโภคโซเดียม และควรแสดงให้ประชำชน 
ทุกคนทรำบ โดยก�ำหนดไว้ในค�ำแนะน�ำในกำรบริโภคอำหำรเพื่อให้มีสุขภำพที่ดี

(2) ควรมีกำรด�ำเนินกำรให้มีกำรแสดงข้อมูลปริมำณโซเดียมอย่ำงชัดเจนบนฉลำกโภชนำกำร

(3) ข้อมูลโภชนำกำรที่แสดงต้อง ชัดเจน เข้ำใจง่ำย สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประชำกรทุกกลุ่มอำยุ 
เศรษฐำนะ และกำรศกึษำ สำมำรถเข้ำใจได้ ซึง่ข้อมลูนัน้ต้องสอดคล้องกบักำรสร้ำงตระหนกัรูใ้นกลุม่ประชำกร

(4) ควรก�ำหนดมำตรฐำนคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำรที่จ�ำหน่ำยให้กับประชำชน โดยเฉพำะ 
กำรจดัจ�ำหน่ำยทีโ่รงเรยีนหรอืสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ  นอกจำกนีค้วรมกีำรแสดงฉลำกโภชนำกำรของอำหำร
ที่จ�ำหน่ำย หรือมีเมนูสุขภำพเป็นทำงเลือกให้ด้วย

จำกมำตรกำร 3 เรื่องหลัก (WHO’s Three Pillars) ขององค์กำรอนำมัยโลกที่น่ำจะเป็นกุญแจ 
น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในกำรลดปริมำณกำรบริโภคโซเดียมในประชำกรนั้น จะเห็นว่ำในทุกมำตรกำรนั้น 
มีควำมเช่ือมโยงกันและ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม ผ่านฉลากโภชนาการ 
(Nutrition Labeling) ซึ่งกำรพัฒนำรูปแบบฉลำกโภชนำกำรที่เหมำะสมนั้น ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์และ 
คุณภำพของฉลำกโภชนำกำรเป็นส�ำคัญ และ ต้องด�ำเนินงำนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลำยส่วนทั้งจำก 
ภำครัฐ ภำคธุรกิจและภำคกำรศึกษำ และที่ส�ำคัญฉลำกโภชนำกำรนั้น ต้องไม่ส่งผลต่อให้เกิดควำมเลื่อมล�้ำ
ทำงธุรกิจ โดยต้องก�ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำเพื่อสุขภำพที่ดีและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค 

กำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักรู้ ให้กับผู้บริโภคให้เห็นควำมส�ำคัญ ในกำรอ่ำนฉลำก
โภชนำกำร ว่ำเป็นส่ิงที่ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรควบคู่กันไป เนื่องจำกมีหลำยรำยงำนกำรศึกษำที่แสดง 
ให้เห็นวำ่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ให้ควำมส�ำคัญและมีควำมรู้เกี่ยวกับฉลำกโภชนำกำรอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ 

กำรศึกษำทัศนคติควำมรู ้ด ้ำนอำหำรและโภชนำกำรและพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของ 
คนกรุงเทพ (เบญจพร และคณะ, 2541) พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ไม่เข้ำใจควำมหมำยของ 
ปริมำณสำรอำหำรที่อยู่บนฉลำกโภชนำกำร และส่วนใหญ่ที่อ่ำนจะให้ควำมสนใจเฉพำะวันหมดอำยุ จำก 
กำรศึกษำเรื่องทัศนคติในเรื่องดังกล่ำวในปี 2551 (ประไพศรี และคณะ, 2551) พบว่ำ เหตุผลหลักในกำร 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อำหำรเรียงล�ำดับคือ วันหมดอำยุ ร้อยละ 40, เครื่องหมำยรับรองของ อย. ร้อยละ 33  
รำคำ ร้อยละ 12 และให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้ข้อมูลฉลำกโภชนำกำรน้อยมำกไม่ถึงร้อยละ 10 และ 
นอกจำกนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่อ่ำนฉลำกโภชนำกำรก่อนเลือกซื้ออำหำร มีเพียงร้อยละ 20 เท่ำนั้นที่คิดว่ำ 
ตนเองเข้ำใจข้อมูลทั้งหมดบนฉลำกโภชนำกำร ดังนั้นจำก 2 กำรศึกษำนี้ จะเห็นว่ำแม้กำรศึกษำดังกล่ำว 
ศึกษำห่ำงกันถึง 10 ปี (2541 - 2551) แต่ทัศนคติต่อฉลำกโภชนำกำรและกำรใช้ประโยชน์ฉลำกโภชนำกำร
กลับไม่เปลี่ยนแปลง
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ส่วนผลกำรส�ำรวจ กำรอ่ำนโภชนำกำรก่อนซื้อในผู้กลุ่มปกครองและนักเรียน (ประไพศรี และคณะ, 
2550) แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง อ่ำนวันหมดอำยุเป็นอันดับ 1 และมีผู้ปกครองร้อยละ 24 และนักเรียน
เพียงร้อยละ 9 เท่ำนั้น ที่อำ่นฉลำกโภขนำกำรก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 90 ต้องกำรฉลำกโภชนำกำร 
ที่ง่ำยกว่ำนี้ และกำรศึกษำควำมเข้ำใจข้อมูลสำรอำหำรบนฉลำกโภชนำกำร ในกลุ่มประเทศยุโรป (The 
European Network, 2008) พบวำ่ฉลำกโภชนำกำรแบบเดิม เขำ้ใจยำกและฉลำกแบบ GDA และ % GDA 
ไม่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้ำใจได้ชัดเจนขึ้นและยังอำจจะท�ำให้เกิคควำมเข้ำใจผิดได้ 

จำกปัญหำของฉลำกโภชนำกำรแบบเดิม ที่พบว่ำ ผู้บริโภคไม่ให้ควำมส�ำคัญ เนื่องจำกไม่เข้ำใจ 
ข้อมูลทีฉ่ลำกโภขนำกำรสือ่สำร จงึได้มคีวำมพยำยำมทีจ่ะท�ำให้ฉลำกโภชนำกำรสือ่สำรได้ง่ำยขึน้ ควบคูไ่ปกบั
กำรให้ควำมรู้ในกำรอ่ำนฉลำกโภขนำกำร และได้มีกำรพัฒนำรูปแบบฉลำกโภชำกำรเพิ่มเติมเพื่อให้สำมำรถ
สื่อสำรเตือนภัยได้และผู้บริโภคสำมำรถเขำ้ใจง่ำย คือ สัญลักษณ์โภชนำกำรหน้ำผลิตภัณฑ์ (Front of pack 
labeling: FoP)

สัญลักษณ์โภชนำกำรหน้ำผลิตภัณฑ์ (Front of pack labeling: FoP) มีกำรศึกษำทบทวน 
ว่ำมีประสิทธิภำพในกำรให้ข้อมูลสำรอำหำร ท�ำให้ผู้บริโภคสำมำรถประเมินสำรอำหำรที่อยู่ในอำหำรได้ 
มีกำรศึกษำวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภำพของสัญลักษณ์โภชนำกำรหน้ำผลิตภัณฑ์ (แผนภำพที่ 5.2)

แผนภาพที ่5.2 แสดงตวัอย่ำงสญัลกัษณ์โภชนำกำรหน้ำผลติภณัฑ์ (Front of pack labeling: FoP)

กำรศึกษำของ Kelly et al, 2009 ส�ำรวจแบบฉลำกโภชนำกำรที่เหมำะสมกับผู้บริโภคที่สุด 
ในประเทศออสเตรเลีย โดยกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง อำยุ 18 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 790 คน พบวำ่

1) ฉลำกแบบสสีญัญำณไฟจรำจร ช่วยให้ผูบ้รโิภคเลอืกอำหำรทีด่ต่ีอสขุภำพได้ดี ในเวลำอนัสัน้ และ 

2) กำรอำ่นข้อมูลโภชนำกำรของผู้บริโภคจำกฉลำกแบบแสดง %Daily Intake (% DI) ที่มีสีเดียว
และหลำยสีให้ประสิทธิภำพแย่กว่ำฉลำกแบบสีสัญญำณไฟจรำจร และ 

3) มำกกวำ่ 6 เทำ่ของจ�ำนวนผู้บริโภคที่มี เศรษฐำนะต�่ำ แปลข้อมูลสำรอำหำรบนฉลำกแบบ % DI 
ที่มีสีเดียวผิดมำกกว่ำ เมื่อเปรียบผู้ที่มีเศรษฐำนะสูง 
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ในสหรำชอำณำจักรมีกำรศึกษำฉลำกอำหำรหน้ำบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ท�ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจข้อมูล 
สำรอำหำรถูกต้อง ในกลุ่มตัวอย่ำง อำยุ 16 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 2,932 คน พบว่ำ (Malam et al., 2009)   
พบว่ำ ฉลำกอำหำรรที่มี %GDA ร่วมกับสีสัญำณไฟจรำจรและข้อควำมแสดงปริมำณสูง ปำนกลำงและต�่ำ 
มีประสิทธภำพมำกที่สุด ดังแผนภำพที่ 5.3

แผนภาพที่ 5.3 แสดงฉลำกอำหำรหน้ำบรรจุภัณฑ์ที่มี % GDA ร่วมกับสีสัญำณไฟจรำจรและ 
ข้อควำมแสดงปริมำณ

เสนอแนะว่ำ กำรมีฉลำกหลำกหลำยรูปแบบในตลำดสร้ำงควำมสับสนให้กับผู ้บริโภค แม้ว่ำ 
ผู้บริโภคจะมีควำมเข้ำใจในฉลำกอำหำรในแต่ละแบบก็ตำม ดังนั้นจึงควรมีรูปแบบฉลำกอำหำรเดียวเป็น
มำตรฐำน 

กำรศึกษำในประเทศนิวซีแลนด์ โดยกำรส�ำรวจควำมเป็นไปได้ ในกำรน�ำฉลำกไปใช้จริง ร่วมกับ 
กำรส�ำรวจกำรใช้และควำมเข้ำใจฉลำกอำหำรแบบต่ำง ๆ ของผู้บริโภคด้วยกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้บริโภค 
รวมทั้งหำรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Gorton et al., 2008) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ฉลำกโภขนำกำรแบบ 
สัญญำณไฟจรำจรอย่ำงง่ำยมีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยกลุ่มที่มีรำยได้ต�่ำสำมำรถเข้ำใจได้ถูกต้อง และ 
ควรพิจำรณำกำรใช้ฉลำกโภชนำกำรแบบผสมผสำน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ ไม่ระบ ุ
กำรสนับสนุนรูปแบบฉลำกแบบใดเป็นพิเศษ แต่เสนอให้มีกำรศึกษำเพื่อหำรูปแบบที่เหมำะสมกับประชำชน
มำกท่ีสุด ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำคเอกชน สนับสนุนฉลำกแบบ %DI เนื่องจำกให้ข้อมูลมำกกว่ำ 
ฉลำกแบบอื่น 

ส่วนในประเทศไทย (ประไพศร ีและคณะ, 2550) มกีำรทดสอบกำรยอมรบัของผูบ้รโิภคต่อสญัลกัษณ์ 
ของพลังงำนและระดับสำรอำหำร (ไขมัน น�้ำตำล โซเดียม)  พบว่ำ สัญลักษณ์ไฟจรำจรให้ควำมหมำย  
ควำมเข้ำใจและเหมำะสมที่สุดในกำรใช้เป็นสื่อบอกควำมมำก-น้อยของปริมำณพลังงำนและสำรอำหำรที่
ต้องกำรจ�ำกัดปริมำณในผลิตภัณฑ์อำหำรดีที่สุดจำกทั้ง 4 รูปแบบ คือ รูปดำว รูปสัญลักษณ์ไฟจรำจร  
รูปสัญลักษณ์สำรอำหำรและรูปโลโก้เฉพำะ

กำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคผำ่นมำตรกำรทำงฉลำกโภชนำกำร แม้มิใช่เป็นเพียงมำตรกำรเดียว
ที่สำมำรถลดกำรบริโภคเกลือในประชำชนได้ แต่ก็จัดเป็นมำตรกำรที่มีประสิทธิภำพ แต่ควรพัฒนำรูปแบบ
ของฉลำกโภชนำกำรในง่ำยต่อกำรเข้ำใจและสื่อสำรข้อมูลต่ำง ๆ ไปยังผู้บริโภคได้ และไม่สร้ำงควำมสับสน  
กำรให้ข้อมูลโภชนำกำรโดยกำรแสดงสัญลักษณ์หน้ำบรรจุภัณฑ์หรือ FoP ที่เหมำะสม ร่วมกับกำรรณรงค์  
ให้ควำมรู้เร่ืองโภชนำกำร น่ำจะเป็นวธิทีีมี่ประสทิธภิำพให้ประชำชนเกดิควำมรู ้และตระหนกัถงึกำรปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร เพื่อลดกำรได้รับเกลือเกิน
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4. นโยบาย/มาตรการในการลดการบริโภคโซเดียมในประชากร

ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลกมีกำรรณรงค์ให้ประชำกรลดกำรบริโภคเกลือหรือ
โซเดยีมลง สหภำพยโุรปได้ด�ำเนนิกำรเกบ็และวเิครำะห์ข้อมลูกำรบรโิภคโซเดยีม ด�ำเนนิกำรพฒันำผลติภณัฑ์
อำหำรร่วมกับอุตสำหกรรมอำหำรและผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรด้ำนอำหำรและมีกำรติดตำมปริมำณโซเดียม 
ในอำหำร และสรำ้งควำมตระหนักให้กับผู้บริโภค ซึ่งพบวำ่จำกกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอนของประเทศ 
สหรำชอำณำจักรและประเทศฟินแลนด์ ได้รับควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยหลำยระดับ มีกำรให้ควำมรู้ 
ผู ้บริโภคและรณรงค์สื่อสำรทั้งจำกภำครัฐและเอกชน มีกำรก�ำหนดกลุ ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน ติดตำม 
อย่ำงต่อเนื่องและบันทึกผลกระทบที่เกิดขึ้น ท�ำให้กำรลดกำรบริโภคโซเดียมของประชำกรในประเท 
ศทั้งสองประสบควำมส�ำเร็จเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้จนได้รับกำรยอมรับทั่วโลก 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมของกำรรณรงคใ์นกำรลดกำรบรโิภคในประชำกรของประเทศต่ำง ๆ  พบ
ว่ำมีนโยบำยหรือมำตรำกำรที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) มีรำยงำนว่ำผู้เชี่ยวชำญขององค์กำรอนำมัยโลกเริ่มให้ควำมส�ำคัญกับเกลือ เนื่องจำกมีควำม
สมัพันธ์ต่อกำรเกดิภำวะควำมดนัโหลติสงู (WHO; 1983) และต่อมำได้ร่วมมอืกบัองค์กำรอำหำร (WHO/FAO) 
ในกำรก�ำหนดชนิดและปริมำณสำรอำหำรแต่ละประเภทต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (WHO, 2003) 
ซ่ึงได้ก�ำหนดไว้ว่ำประชำชนทั่วไป ไม่ควรได้รับเกลือเกิน 5 กรัมต่อวัน และบำงประเทศได้น�ำข้อก�ำหนด 
ดังกล่ำวไปด�ำเนินกำรต่อในประเทศตนเอง

(2) กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป มีข้อแนะน�ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคเกลือที่หลำกหลำยและ 
แตกต่ำงทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ แนะน�ำว่ำไม่ควรได้รับเกินกว่ำ 9 กรัม 
ต่อวัน ประเทศโปรตุเกสแนะน�ำว่ำไม่ควรเกิน 5 กรัมต่อวัน ในขณะที่ประเทศกรีซและฮังกำรี่ แนะน�ำให ้
หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีรสเค็ม และ อำหำรที่เป็นแหล่งของเกลือ เป็นต้น 

(3) ส่วนในเอเชียนั้น พบเพียง 4 ประเทสเท่ำนั้นที่มีกำรก�ำหนดข้อแนะน�ำ และมีช่วงที่แตกต่ำงกัน
ตัง้แต่ต�ำ่กว่ำ 5 กรมัต่อวนัในประเทศสงิคโปร์ ถงึ ต�ำ่กว่ำ 10 กรมัต่อวนั ในประเทศญีปุ่น่  ส่วนในทวปีแอฟรกิำ 
พบเพยีง 2 ประเทส คอื ประเทสไนจเีรยีและแอฟรกิำใต้ ทีม่คีวำมพยำยำมในกำรพฒันำแนวทำงและข้อก�ำหนด
ของปริมำณของเกลือที่ควรได้รับต่อวัน 

(4) ประเทศในกลุ ่มอเมริกำเหนือ เป้ำหมำยของประเทศแคนำดำและสหรัฐอเมริกำต่อของ 
ปริมำณเกลือที่ควรได้รับต่อวันนั้น ไม่ควรเกิน 6 กรัมต่อวัน และ ในสหรัฐอเมริกำมีข้อก�ำหนดส�ำหรับ 
กลุ่มบุคคลเฉพำะ วำ่ไม่ควรเกิน 4 กรัมต่อวัน  ส่วนในประเทศแถบอเมริกำใต้ มีเพียง 2 - 3 ประเทศเท่ำนั้น 
ที่มีกำรส่ือสำรเตือนภัย เพ่ือกำรลดกำรบริโภคเกลือ และประเทศบรำซิลเป็นเพียงประเทศเดียวเท่ำนั้น 
ที่มีข้อก�ำหนดว่ำ ไม่ควรเกิน 5 กรัมต่อวัน

(5) กำรรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมรับรู้ในประชำกร (Public Campaign) กำรให้ควำมรู้กับผู้บริโภค 
มีประสิทธิผลดีในกำรลดกำรบริโภคโซเดียม เห็นได้ชัดในประเทศฟินแลนด์และสหรำชอำณำจักร โดย 
ท่ีในประเทศสหรำชอำณำจกัรนัน้กำรให้ควำมรูก้บัประชำกรมกีำรด�ำเนนิกำรทัง้โดยภำครฐับำลและหน่วยงำน
ที่ไม่ใช่รัฐบำล ส่งผลให้ประชำกร 1/3 ของประเทศตระหนักรู้ว่ำต้องมีกำรบริโภคโซเดียมลดลงไปสู่ปริมำณ 
ที่ไม่เกินกวำ่ 2,400 มิลลิกรัม (He and MacGregor,2009)
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 (6) ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศแรกที่เริ่มมำตรำกำรรณรงค์ โดยใช้มำตรกำรออกกฏหมำย
บังคับกำรแสดงฉลำรกโภชนำกำรบนผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมสูง ร่วมกับกำรให้ควำมรู้และควำมตระหนัก 
ต่อผู้บริโภคผ่ำนส่ือต่ำง ๆ และส่งเสริมกำรใช้เกลือที่มีกำรปรับลดปริมำณโซเดียมในกำรปรุงอำหำร ซึ่ง 
นโยบำยดังกล่ำว ประสบควำมส�ำเร็จและสำมำรถท�ำให้ประชำชนลดปริมำณโซเดียมที่ได้รับลดลงจำก 
5,600 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ในปี 1970 เหลือ 3,200 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน  ในปี 2002

 (7) สหรำชอำณำจักร มีมำตรำกำรในกำรลดโซเดียม ผ่ำนกำรรณรงค์ผ่ำนกำรใช้ฉลำกโภชนำกำร 
ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ โดยร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรตั้งเป้ำหมำยลอโซเดียมลงร้อยละ 40 ส�ำหรับ 
กลุม่อำหำรทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรดแูลของ Food Standards Agency และมกีำรจดัตัง้ Consesus Action on Salt 
and Health (CASH)  ผลจำกนโยบำยดังกล่ำวท�ำให้ลดปริมำณโซเดียมที่ประชำชนได้รับลงจำก 3,800 
มลิลกิรมัต่อคนต่อวนั  ในปี 2004 เหลอื 3,400 มลิลกิรมัต่อคนต่อวนั  ในปี 2008 ปัจจบุนัได้ก�ำหนดเป้ำหมำย
ปริมำณกำรบริโภคเกลือในประชำกรวัยผู้ใหญ่อยู่ที่ 6 กรัมต่อวัน และได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรลดกำรบริโภค 
เกลือ 3 กรัมต่อวันในปี 2025 

 (8) สหรัฐอเมริกำ ได้สนับสนุนแนวทำงในกำรลดกำรบริโภคโซเดียมอย่ำงสม�่ำเสมอตั้งแต่ ปี 1980 
แต่อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำในปัจจุบันปริมำณกำรได้รับโซเดียมจำกกำรบริโภคของประชำกรในประเทศยังคง 
ไม่ลดลง รำยงำนกำรบริโภคโซเดียมในปี 2005 คือ 3,436 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน  ปัจจุบันมีกำรก�ำหนด 
นโยบำยลดกำรบริโภคเกลือในประชำกรวัยผู้ใหญ่ให้ต�่ำกว่ำ 6 กรัมต่อวัน

 (9) ประเทศแคนำดำ มกีำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ลดกำรบรโิภคเกลอืในปี 2009 โดยให้ควำมรูป้ระชำกร 
และสรำ้งควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมอำหำรเพื่อลดกำรใช้โซเดียมในกระบวนกำรผลิต

 (10) ประเทศฝร่ังเศส เริ่มด�ำเนินกำรลดปริมำณกำรบริโภคโซเดียม ในปี 2004 โดยกำรให้ควำมรู ้
กับประชำชนในกำรลดกำรบริโภคโซเดียมลง

 (11) ประเทศออสเตรเลีย มีกำรตั้งกลุ่ม Australia World Action on Salt and Health (AWASH) 
เพื่อท�ำหนำ้ที่รณรงค์กำรลดปริมำณกำรบริโภคเกลือ เพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชน และ เพื่อท�ำกำรก�ำหนด
ประเภทอำหำรท่ีต้องกำรลดปริมำณโซเดียมที่ชัดเจน และตั้งกลุ่มเป้ำหมำยลดปริมำณเกลือในกระบสนกำร
ผลิตอำหำรในภำคอุตสำหกรรมลงให้ได้ ร้อยละ 25

 (12) ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีกำรบริโภคโซเดียมสูง เป็นอันดับต้น ๆ  ได้มีกำรก�ำหนดแนวทำง
กำรลดกำรบริโภคเกลือ ให้ได้น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน  นอกจำกนี้ สมำคม JHS (Japanese 
Hypertension Society) ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรลดกำรบรโิภคเกลอืในประชำชนให้เหลอื 2,400 มลิลกิรมั
ต่อคนต่อวัน ในคนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง 

 (13) ประเทศเกำหล ีจำกกำรส�ำรวจพบ ประชำชนนในประเทศเกำหลใีต้ บรโิภคโซเดยีมสงูถงึ 4,878 
มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน  ปัจจุบันได้มีกำรรณรงค์และให้ควำมร่วมมือ กับภำคอุตสำหกรรมเพื่อตั้งเป้ำหมำย 
ในกำรลดกำรบริโภคโซเดียมให้ได้ร้อยละ 20 ในปี 2020

 (14) ประเทศมำเลเซีย ในปัจจุบัน ประชำกรในประเทศบริโภคเกลือสูงถึง 6,000 มิลลิกรัมต่อคน 
ต่อวัน  ซึ่งคิดเป็น 2.5 เท่ำของปริมำณที่แนะน�ำ คือ 2,400 มิลลิกรัม ปัจจุบันองค์กรของรัฐบำล เริ่มมี 
ควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรม เพื่อสนับสนุนกำรผลิตอำหำรลดโซเดียม และมีแผนในกำรแสดงฉลำก
ปริมำณเกลือ น�้ำตำล และไขมัน บนผลิตภัณฑ์อำหำร เพื่อเป็นทำงเลือกด้ำนสุขภำพส�ำหรับประชำชน 
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 (15) ประเทศสิงคโปร์ มีข้อแนะน�ำให้ประชำชน บริโภคเกลือไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน หรือ คิดเป็น  
โซเดียม 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำยในประเทศมีกำรส่งเสริมกำรใช้เกลือและ 
ผลติภณัฑ์อำหำรลดโซเดยีม รวมถงึตัง้เป้ำหมำยในกำรลดกำรบรโิภคเกลอืในประชำชนทีเ่กนิจำกค่ำทีแ่นะน�ำ
ร้อยละ 60 ให้เหลือ ร้อยละ 30 ภำยในปี 2015

 (16) ควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรผลิตอำหำรที่ลดปริมำณโซเดียมร่วมมือกับภำค
อุตสำหกรรม (Collaboration with the food industries) กำรด�ำเนินมำตรกำรลดกำรบริโภคโซเดียม 
ที่มีควำมร่วมมือกับอุตสำหกรรมอำหำรพบว่ำ มีประสิทธิภำพในกำรลดกำรบริโภคโซเดียมของประชำกร
มำกกว่ำด�ำเนินกำรโดยภำครัฐเพียงฝ่ำยเดียว โดยจะมีโอกำสถึงร้อยละ 98 ที่จะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรจัดกำรปัญหำกำรบริโภคโซเดียมสูงได้เมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมกำร
ประสบผลส�ำเร็จในกำรลดกำรบริโภคโซเดียมในประเทศฟินแลนด์ (Karppanen and Mervaala, 2006) 
สหรำชอำณำจักร (He and MacGregor, 2009) และ ฝรั่งเศส (WHO, 2006) ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรมี
ส่วนร่วมของภำคอุตสำหกรรมอำหำรในกำรลดปริมำณโซเดียมในกระบวนกำรผลิต (Food Reformulation) 

 (17) สหรำชอำณำจักรมีควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมโดยควำมสมัครใจ (voluntary action) 
โดยมีระยะเวลำก�ำหนดที่ชัดเจนในกำรลดปริมำณโซเดียมในกลุ่มอำหำรที่ก�ำหนดโดย Food Standards 
Agency และกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้สำมำรถลดปริมำณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อำหำรเหล่ำนั้นได ้
ร้อยละ 30 โดยไม่มีผลต่อต่อกำรยอมรับในรสชำติของผู้บริโภค (He and MacGregor, 2009) และกำร 
ด�ำเนนิงำนท�ำนองเดยีวกนัในผลติภณัฑ์เบเกอรีใ่นประเทศฝรัง่เศส กส็ำมำรถลดปรมิำณโซเดยีมลงโดยไม่มผีล
ต่อกำรยอมรับของผู้บริโภคเช่นกัน (WHO, 2006)

 (18) กำรติดฉลำก (Food Labeling) กำรแสดงโซเดียมบนฉลำกอำหำรเป็นอีกมำตรำกำรหนึ่ง 
ที่ใช้ในกำรรณรงค์ลดกำรบริโภคโซเดียมในบำงประเทศ ซึ่งพบว่ำประสบผลส�ำเร็จในประเทศฟินแลนด์และ 
สหรำชอำณำจักร โดยกำรใช้ฉลำกที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจของผู้บริโภค โดยกำรแสดงปริมำณโซเดียมในอำหำร
แปรรูปเป็นสัญลักษณ์สี (สีแดงแสดงวำ่มีปริมำณโซเดียมมำก สีเหลืองมีปริมำณโซเดียมปำนกลำง และสีเขียว
มีปริมำณโซเดียมน้อย) 

 (19) กำรใช้ข้อบังคับทำงกฎหมำย (Regulations) ประเทศฟินแลนด์เป็นตัวอย่ำงของประเทศ 
ที่ประสบผลส�ำเร็จในกำรใช้ข้อบังคับทำงกฎหมำยกับอุตสำหกรรมอำหำร ร่วมกับกำรให้ควำมรู้กับผู้บริโภค
ผ่ำนสื่อตำ่ง ๆ ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ส่งผลให้ประชำกรบริโภคโซเดียมลดลงร้อยละ 40 ควำมดันโลหิตสูง 
ลดลง 10 มิลลิเมตรปรอท และ ลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ร้อยละ 70 (Karppanen and Mervaala, 2006)

 (20) กำรใช้สำรทดแทนเกลือ (Salt substitution) มีสำรประกอบหลำยชนิดที่อำจน�ำมำใช้ทดแทน
เกลือได้บำงส่วน เช่น กำรใช้โปแตสเซียมคลอไรด์ผสมกับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) ซึ่งมีหลำยกำรศึกษำ 
พบว่ำ สำมำรถช่วยในกำรลดควำมดันโลหิตได้ มำตรำกำรนี้ได้น�ำมำใช้ในประเทศฟินแลนด์ด้วย โดยเกลือ 
ที่ใช้ปรุงแต่งรสบนโต๊ะอำหำรได้มีกำรเปลี่ยนเป็น low sodium potassium-enriched Pansalt (Oriloa 
OY) (Karppanen and Mervaala, 2006) ในประเทศจนีมกีำรศกึษำพบว่ำกำรใช้ low sodium alternative 
salt มำแทนที่เกลือในกำรประกอบอำหำรสำมำรถลดควำมดันโลหิตในประชำกรได้ 5. 4 มิลลิเมตรปรอท 
(China Salt Substitute Study Collaborative Group., 2007) ซึ่งพบว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถ
ท�ำำให้ผู้สูงอำยุชำวไต้หวันลดอัตรำกำรเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (Chang et al., 2006) ดังนั้นกำรใช ้
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สำรทดแทนเกลืออำจจะเป็นมำตรกำรที่มีประสิทธิผลคุ้มกับรำคำ (cost-effective) ในประเทศที่มีแหล่ง 
ของโซเดียมหลักมำจำกกำรเติมในระหว่ำงกำรปรุงหรือประกอบอำหำรในครัวเรือนมำตรำกำรหรือกลไก 
ต่ำง ๆ ที่กลำ่วมำ ได้น�ำมำใช้ในหลำยประเทศในรูปแบบและกำรประสบผลส�ำเร็จที่แตกต่ำง
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