ลดโซเดียม

‘ลดเค็ม ลดโรค’
NCDs

คนไทยสามในสี่เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

75 %

1

ของการเสียชีวิตของ
คนไทยมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Non-Communicable Diseases หรือ NCDs)

ปัจจุบันมีคนไทย

22.05

ล้านคน2

ป่วยเป็นโรคที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรม ‘ติดเค็ม’

โรคความดันโลหิตสูง 13.2 ล้านคน (23.5%)
โรคหลอดเลือดสมอง 0.5 ล้านคน (1.1%)
โรคหัวใจขาดเลือด 0.75 ล้านคน (1.4%)
โรคไต 7.6 ล้านคน (17.5%)3
ในแต่ละปีมีคนไทยล้างไตเพิ่มขึ้นถึง
20,000 คน (เพิ่ม 15% ต่อปี)4

จากข้ อ มู ล ของ IHME 5
พบว่าการบริโภคโซเดียม
ที่ เ กิ น ความต้ อ งการนั้ น
ทำาให้คนไทยเสียชีวติ ถึงปี
ละกว่า 20,000 คน

คนไทยกินเค็มเกิน

2 เท่า

อันได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคหัวใจ ซึ่งมีสาเหตุสำาคัญมา
จากพฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิต และ
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
พฤติกรรมติดเค็มสูงถึง

98,976

ล้านบาท
/ปี

จากโรคหัวใจและหลอดเลือด
และไตวายระยะสุดท้าย

องค์การอนามัยโลกแนะนำาการบริโภคโซเดียม
ที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม/
วัน หรือเทียบเท่าเกลือ 5 กรัม หรือ 1 ช้อน
ชา ขณะที่คนไทยบริโภคโซเดียมเฉลี่ยวันละ
4,352 มิลลิกรัม/วัน สูงกว่าปริมาณทีอ่ งค์การ
อนามัยโลกแนะนำาถึง 2 เท่า6

อาหารที่มีโซเดียมสูง

(อาหารมืิ้อหลักโซเดียมไม่ควรเกิน 600 มิลลิกรัม/มื้อ)

กลุ่มผลิตภัณฑ์

จํานวน

อาหารกึ่งสำาเร็จรูป
บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป
โจ๊ก-ข้าวต้ม

มิลลิกรัม / 50 กรัม หรือ 1 ซอง
92 ตัวอย่าง 1,275 มิลลิกรัม
86 ตัวอย่าง 1,269 มิลลิกรัม

ขนมขบเคี้ยว
ปลาเส้น
สาหร่าย
มันฝรัง่ /ข้าวโพด/ข้าวเกรียบ
ถั่ว

ค่าโซเดียมเฉลี่ย

มิลลิกรัม / 30 กรัม หรือ 1 ซองขนาดเล็ก
46 ตัวอย่าง
116 ตัวอย่าง
802 ตัวอย่าง
171 ตัวอย่าง

666 มิลลิกรัม
304 มิลลิกรัม
191 มิลลิกรัม
110 มิลลิกรัม
ที่มา: คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม

มาตรการลดการบริโภคโซเดียมในแต่ละประเทศ

ฮังการี :
ใช้มาตรการเก็บภาษีเค็มในขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส ในปี
2554 ส่งผลให้ประชาชนบริโภคลดลง 20-35% ด้วยเหตุผล
ราคาที่สูงขึ้น 80% มากกว่าเหตุผลทางสุขภาพ 20% โดย
ยอดขายสินค้าที่ถูกเก็บภาษีลดลง 27% และยังมีผลให้ภาค
อุตสาหกรรมปรับสูตรอาหารเพื่อลดภาษี7

สหรัฐอเมริกา :
ผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง 400,000 คน/ปี9 จึงมีการ
ปรับสูตรลดโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยว
โดยมีการวิเคราะห์ว่า หากสามารถลดการบริโภคโซเดียมได้
30% จะประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้ 18,000 ล้านดอลลาร์/
ปี และช่วยลดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงถึง 11 ล้านคน/ปี10

โปรตุเกส :
รัฐบาลร่างแผนภาษีในปี 2561 จัดเก็บภาษีอาหารสำาเร็จรูปที่มี
โซเดียมสูง เช่น เวเฟอร์ บิสกิต อาหารทีม่ ซี เี รียลเป็นส่วนประกอบ
มันฝรั่งแห้งหรือทอด8

สหราชอาณาจักร :
การดำาเนินมาตรการหลายๆ อย่างพร้อมกัน เช่น การร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารในการปรับสูตรอาหารบางชนิด การ
รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน การติดตามควบคุมกำากับ อีกทั้ง
ยังมีมาตรการเสริมจากภาครัฐ เช่น การกำาหนดการติดฉลาก
อาหาร และการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ซึง่ ส่งผลให้ปริมาณโซเดียม
ในอาหารสำาเร็จรูปและค่าเฉลีย่ การบริโภคโซเดียมของประชากร
ลดลงถึง 15% ในช่วงปี 2544 ถึงปี 2554

แคนาดา :
ชาวแคนาดาบริโภคโซเดียมสูงถึง 3,400 มิลลิกรัม/วัน โดยเฉพาะในเด็กอายุ 4-8 ปี มากกว่า 90% บริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงและ
มีความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงเมื่ออายุมากขึ้น โดย 75% ของโซเดียมที่บริโภคมาจากอาหารแปรรูป อาหารสำาเร็จรูป และใน
ร้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาจึงกำาหนดเป้าหมายลดปริมาณโซเดียมในอาหารแปรรูป11

ในปี 2560 องค์การอนามัยโลกให้คำาแนะนำาว่า มาตรการลดเกลือและโซเดียมเป็นหนึ่งในมาตรการสำาคัญในการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รังทีม่ คี วามคุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Best Buy Intervention) และสามารถลดอัตราการเสียชีวติ และการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง

หากลดการบริโภคโซเดียมได้ทั่วโลกในระดับที่แนะนํา จะสามารถป้องกัน

การเสียชีวิตได้กว่า 2.5 ล้านคนในแต่ละปี12
ประเทศไทยกับมาตรการลดโซเดียม
จากการศึกษาประสิทธิภาพและ
ความคุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ
มาตรการลดการบริโภคโซเดียม13
พบว่ า มาตรการที่ ส ามารถลด
อัตราการเสียชีวิตได้มากที่สุด
อันดับ 1 สร้างความร่วมมือกับภาค
อุตสาหกรรมเพือ่ ปรับสูตรลดปริมาณ
โซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
อั น ดั บ 2 ติ ด ฉลากแสดงปริ ม าณ
โซเดียมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภค
อันดับ 3 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ กิ น
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา มี ก าร
ดำ า เ นิ น ก า ร จ า ก ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการสนั บ สนุ น
ให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารปรับ
เปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มี
โซเดียมลดลง แต่ยงั มีจาำ นวนน้อย
และไม่เห็นการปรับเปลีย่ นสูตรกับ
ผลิตภัณฑ์หลักภาคอุตสาหกรรม
อย่างชัดเจน ซึ่งในการศึกษาของ
ต่างประเทศพบว่า หนึง่ ในวิธที จี่ ะ
กระตุน้ ภาคอุตสาหกรรมอาหารให้
ปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมลงคือ
การใช้มาตรการทางภาษีและราคา14

มาตรการภาษี แ ละราคาจะส่ ง
ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคลดการบริ โ ภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ มี โซเดี ย มสู ง
ถึง 20-35% ด้วยเหตุผลราคาที่
สูงขึ้น 80% มากกว่าเหตุผลทาง
สุขภาพ 20% โดยยอดขายสินค้า
ที่ถูกเก็บภาษีลดลง 27% และ
ยังมีผลให้ภาคอุตสาหกรรมปรับ
สูตรอาหารเพื่อลดภาษี ดังกรณี
ตัวอย่างของประเทศฮังการี

ปริมาณโซเดียม 10 มิล

อันดับ 4 รณรงค์ให้ความรู้

ภาษีโซเดียม ช่วย ‘ลดเค็ม ลดโรค’ อย่างไร

√ ปกป้องประชาชนให้ลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง ซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพดี
ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของทั้งประชาชนและประเทศ
√ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารปรับปรุงสูตรการผลิตให้ลดปริมาณโซเดียมลง
√ ภาษีที่ภาครัฐเก็บได้สามารถนำามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากมาตรการทางภาษีและราคาแล้ว

ยังมีมาตรการอื่น (Non Tax) ที่ดําเนินการควบคู่ไปด้วย
เพื่อลดปริมาณการบริโภคโซเดียมของคนไทย ได้แก่
เฝ้าระวัง ติดตาม
การบริโภคโซเดียม
ของประชากร

สร้างความตระหนัก
ของผู้บริโภค
ความจำาเป็น
ในการลดการ
บริโภคโซเดียม

นโยบายของรัฐบาล

นโยบาย กฎระเบียบการ
ของการคลังที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ราคาไม่แพง

เพื่อประกอบการตัดสิน
ใจเชิงนโยบาย

สร้างสภาพ
แวดล้อม
ที่เอื้อต้อการลดการ
บริโภคโซเดียม
ส่งเสริม
“อาหารเพื่อสุขภาพ”
ตามสถานที่ต่างๆ
เช่น โรงเรียน ที่ทำางาน
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