อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่า ดีต่อสุขภาพอย่ างไร?
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คาสาคัญ เกลือโซเดียมต่า Salt Substitute
เกลือแกงที่ปรุงแต่งอาหารเป็ นภัยเงียบ ("Salt is a silent threat" ) เป็ นคากล่าวของ Jennifer
Nelson, R.D., แพทย์หวั หน้ า คลินิกวิทยาโรคเบาหวาน ของ the Mayo Clinic Food & Nutrition Center
ใน Rochester, Minnesota ร่ างกายมนุษย์ ต้องการโซเดียมเพื่ อการทางานของระบบประสาท และ
กล้ ามเนื ้อ งานวิจยั ในทางการแพทย์มีข้อมูลบ่งชี ้ว่า เกลือบริ โภค หรื อโซเดียมคลอไรด์ เมื่อมีการบริ โภคเข้ า
สูร่ ่างกายในปริมาณสูง เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง และพบว่ามีความสัมพันธ์กบั การ
ป่ วยในโรคต่างๆ ได้ แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular Disease, CVD) และโรคเส้ นเลือดในสมอง
(Stroke) และอาจทาให้ โรคไตเสื่อม และเกิดเมตตาบอลิซึมในภาวะที่มีแร่ธาตุสงู ทาให้ มีระดับการสะสมยู
รี น และแคลเซียมสูง ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ เกิดโรคกระดูกเสื่อมที่หรื อเรี ยกว่าโรคกระดูกพรุน
เกลือโซเดียมสัมพันธ์กบั การเจ็บป่ วย มีรายงานบ่งชี ้ด้ วยว่า การบริ โภคโซเดียมในปริ มาณสูง
มีผลทาให้ ความยืดหยุ่นของเส้ นเลือดเลี ้ยงหัวใจ มีลกั ษณะแข็งตัวมากขึ ้นตามอายุที่เพิ่มขึ ้น และเมื่อลด
การบริ โ ภคให้ ต่ า กว่ า ๑/๒ เท่ า ของการบริ โ ภคปกติ ห รื อ ที่ ร้ อยละ ๕๐ หรื อ ที่ ร ะดับ น้ อ ยกว่า ๑,๕๐๐
มิลลิกรัม/วัน จะลดปั ญหาการแข็งตัวของหลอดเลือดหัวใจ และถ้ าบริ โภคโซเดียมที่ระดับต่า กว่า ๑,๒๐๐
มิลลิกรัม/วัน มีผลให้ ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ ้น และมีผลทาให้ ผ้ บู ริโภควัยผู้ใหญ่มีคา่ ความดันโลหิตที่ ระดับ
ปกติ
การควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารที่บริโภค
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ มีการประกาศใช้ นโยบายการลดการบริ โภคโซเดียม (Strategies
to Reduce Sodium Intake in the United States ) ( J. E. Henney , et al , 2010) เนื่องจากมีผลงานวิจยั
ที่บง่ ชี ้ว่า ความดันโลหิตสูงเป็ นปั จจัยเสี่ยงให้ เกิดหลอดเลือดโรคหัวใจ ประชากรวัยผู้ใหญ่ในอเมริ การ้ อยละ
๓๒ ป่ วยเป็ นความดันโลหิตสูง และพบว่ามีประชากรส่วนหนึ่งเริ่ มมีอาการความดันโลหิตสูง และประมาณ
ว่ามีต้นทุนค่าใช้ จ่ายในการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในปี ๒๐๐๙ ที่ประมาณ ๗๓.๔ พันล้ านเหรี ยญ

สหรัฐ องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริ กา (United States Food and Drug Administration,
FDA) ได้ เผยแพร่ ข้อมูลงานวิจยั จากศูนย์วิจยั ด้ านโรคหัวใจระบุว่า ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศอเมริ กา
เมื่อบริโภคโซเดียมในปริ มาณที่ลดลง มีผลทาให้ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเส้ นเลือด
ในสมอง มีข้อมูลทางวิชาการว่า การควบคุมปริ มาณเกลือโซเดียมที่บริ โภค จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง นอกจากนี ้มีงานวิจยั พบว่า ปริ มาณเกลือโซเดียมที่บริ โภคมีผลทาให้ มี
ค่าความดันโลหิตสูง ซึง่ คนที่มีสขุ ภาพปกติ มีคา่ ความดันโลหิตที่ประมาณ ๑๑๕ /๗๕ มิลลิเมตรปรอท และ
จากการเก็บข้ อมูลประชาชนในอเมริ กาในปี ๒๐๐๕ พบว่าค่าความดันโลหิต มีความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วยโรค
เส้ นเลือดในสมอง ถึงร้ อยละ ๕๔ และสัมพันธ์ กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจร้ อยละ ๔๗ และสิ่งสาคัญ
ผู้ป่วยมากกว่าร้ อยละ ๕๐ มีอาการโรคความดันโลหิตสูง (hypertension)
มีรายงานวิจยั จากวารสาร The New England Journal of Medicine มีข้อมูลพบว่าการลด
การบริ โภคเกลือแกง (เกลือโซเดียม) มีประโยชน์มากต่อหัวใจ และความดันโลหิต คล้ ายกับการเลิกยาสูบ
หากลดปริมาณบริโภคเหลือครึ่งหนึง่ โดยคิดเทียบแปรผันตามมวล หรื อน ้าหนักร่างกาย body mass index
(BMI) เป็ นประมาณร้ อยละ ๕ มีงานวิจยั ศึกษาด้ านรสชาติอาหารพบว่า รสเค็ม (salty tastes) จะไปกระตุ้น
ต่อมรับรสในสมอง การทดลองกับหนูทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ หากขาดเกลืออาจทาให้ มีอาการซึมเศร้ าได้
ปั จจุบนั มีข่าวและสื่อที่กระตุ้นมากมาย ด้ วยจากเหตุผลที่ทราบว่าเกลือทาให้ อาหารมีรสชาติ
ตามต้ องการ ดังนัน้ ต้ องควบคุมการบริ โภคเกลือ เพื่อเป็ นการเลือกบริ โภคอาหารที่เหมาะสมจึงควรดู
รายละเอียดบนฉลากอาหาร โดยปกติมีการเติมโซเดียมในระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร เช่น มี เกลือ
เป็ นส่วนผสมสารทาให้ เนื ้อนุม่ มีเกลือในเนย (Cheese) และขนมปั งอบ เป็ นต้ น การลดปริ มาณโซเดียม
ในผลิตภัณฑ์ ฉลากอาจระบุว่ามีโซเดียมลดลงจากสูตรดังเดิ
้ ม คิดเป็ นร้ อยละ ๒๕ กรณีระบุเป็ นอาหารที่มี
เกลือโซเดียมต่าต้ องมีเกลือโซเดียม ปริมาณไม่มากกว่า ๑๔๐ มิลลิกรัมต่อหนึง่ หน่วยบริโภค
ปี ๒๕๑๐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีประกาศแนะนาให้ บริ โภคเกลือไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม
ต่อวัน และในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ สมาคมโรคหัวใจในสหรัฐ (The American Heart Association, AHA) ได้
ตังเป
้ ้ าหมายส่งเสริ มการป้องกันเพื่อลดการเกิดโรคหัวใจให้ ได้ ร้อยละ ๒๐ โดยใช้ แนวทางสาคัญ ๒ วิธี คือ
ทาให้ ประชากรมี ค่าความดันอยู่ในช่วง ๑๒๐/๘๐ มิ ลลิเมตรปรอท และส่ง เสริ ม ให้ บ ริ โภคโซเดียม ใน
ปริ มาณที่ต่ากว่า๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/วัน ทังนี
้ ้สมาคม AHA ดาเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์ ๒ ประการ คือ
การเผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกับปริ มาณโซเดียมที่บริ โภคเข้ าสู่ร่างกายมีความสัมพันธ์ กับค่าความดันโลหิต
วัตถุประสงค์อีกส่วนหนึ่งคือการให้ บริ การส่งเสริ มให้ มีการปรับพฤติกรรมการบริ โภคที่ต้องคานึงถึงสุขภาพ
ให้ มากขึน้ โดยลดการบริ โภคโซเดียม รวมทัง้ รณรงค์ให้ ความรู้ แก่นักวิชาการ หน่วยงานองค์การภาครัฐ
รวมทังภาคการผลิ
้
ตในระดับอุตสาหกรรม ให้ ตระหนักถึงปั ญหาสุขภาพดังกล่าว การลดบริ โภคโซเดียมก็

ให้ ผลอย่างมี นัยสาคัญต่อ ค่าความดันที่ลดลง และมี ข้อมูลการวิจัยในผู้บริ โภควัยผู้ใหญ่ช นชาติเอเชี ย
จานวน ๒,๐๐๐ คน พบว่าการบริ โภคโซเดียม๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/วัน ทาให้ ความดันโลหิตลดลง และมีคา่ ที่
ปกติ คือ ต่ากว่า ๑๒๐ /๘๐ มิลลิกรัม/วัน
สถานการณ์ โ รคความดัน โลหิ ตสูง ในประเทศไทย จากข้ อมูลในปี ๒๕๕๓ ของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า มีผ้ ทู ี่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงถึงประมาณ ๑๐ ล้ านคน คิดเป็ นประมาณ ๑ ใน ๖ ของ
ประชากรทังหมดในประเทศ
้
ซึ่งทาให้ สิ ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลในการควบคุมดูแลโรคความดันโลหิต
สูงในแต่ละปี และคนกลุม่ นี ้ร้ อยละ ๗๐ ไม่ทราบว่าตนเองเป็ นโรคความดันโลหิตสูง ทาให้ ไม่ได้ รับการรักษา
หรื อได้ รับการแนะนาการปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้ อง จึงเกิดโรคแทรกซ้ อนที่สืบเนื่ องจากโรคความดันโลหิตสูง
ได้ แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งอาจร้ ายแรงถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้
มีข้อมูลว่าประชากรคนไทยเริ่ มมีผ้ ปู ่ วยโรคความดันโลหิตสูง โรคไตเสื่อม ในปริ มาณที่สูงเช่นเดียวกับชน
ชาวอเมริกนั
ข้ อมูลทางการค้ าผลิตภัณฑ์ อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่า และการแบ่ งเป็ นประเภท
๑) อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ามาก (very low sodium) คือมี โซเดียม ๓๕ มิลลิกรัม หรื อ
ต่ากว่านี ้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น sweet potato, cereal grain, pasta and noodles, rice
๒) อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่า (low sodium) คือมี โซเดียม ๑๔๐ มิลลิกรัม หรื อต่ากว่านี ้
เช่น Chips ชนิดต่างๆ
สารทดแทนเกลือ (Salt Substitute) มีผลิตจาหน่ายในต่างประเทศ และมี จาหน่ายผ่านตลาด
ออนไลน์ และมีการผลิตเครื่ องปรุงรสที่ไม่มีเกลือเป็ นส่วนประกอบ No Salt Seasonings เช่น Salt Free
Basics Spice Set และมีข้อมูลว่าบางบริ ษัท เช่น บริ ษัท Spices, Inc. ผลิตสารทดแทนเกลือ ให้ NASA
และ FDA ประกาศว่าจะมีการพิจ ารณา ให้ แสดงข้ อมูลในฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ถึงปริ มาณเกลือที่
ปลอดภัยต่อการบริโภค การบริ โภคอาหารตามภัตราคาร พบว่าเป็ นแหล่งของเกลือที่บริ โภคถึง ร้ อยละ ๘๐
USDA แนะนาให้ บริ โภคเกลือแกง (Sodium salt) ไม่เกิน ๑ ช้ อนชาต่อวัน ซึ่งพบว่าในกลุ่มผู้บริ โภคสตรี
บริโภคเกลือแกงสูงกว่าระดับปลอดภัยถึงร้ อยละ ๒๐
สารทดแทนเกลือ ที่ผลิตจาหน่ายในเชิงการค้ า ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบคือ โปแตสเซี่ยมคลอ
ไรด์ มียี่ห้อต่างๆ รวมทังในแบรนด์
้
Morton Salt Substitute Nu-Salt และ NoSalt รสของโปแตสเซี่ยม
คลอไรด์ จะคล้ ายรสโซเดียมคลอไรด์ และผู้บริ โภคบางรายอาจบอกว่า มีรสของโลหะ (metallic taste) สาร
ทดแทนเกลือปลอดภัยกับผู้สงู อายุในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่มีภาวะร่างกายปกติ หรื อผู้บริ โภคที่ต้องทาน
ยาควบคุมความดันโลหิตสูง แต่สารทดแทนเกลือ อาจไม่ปลอดภัยต่อการบริ โภคสาหรับผู้ที่ป่วยโรคไต
รุนแรง

สารทดแทนเกลื อ แบรนด์ Morton (Morton Lite Salt) มี ส่ ว นประกอบคื อ มี โ ซเดี ย ม
เป็ นส่ ว นประกอบน้ อ ยกว่ า ร้ อยละ ๕๐ และมี ก ารเติ ม ผสม โปแตสเซี่ ย มคลอไรด์ ไอโอดี น และ
สารอาหารที่จาเป็ น (essential nutrient) มี ข้ อ มูล ว่ า อาหารปกติ ที่ บ ริ โ ภค มี โ ปแตสเซี ย มคลอไรด์
เป็ นส่ ว นประกอบ เช่ น กล้ ว ย นอกจากนี พ้ บในมะเขื อ เทศ การบริ โภคผลไม้ และผักในชีวิตประจาวัน
ร่างกายจึงได้ รับโปแตสเซี ย มคลอไรด์ ด้วย
เกลือเป็ นสารปรุ งแต่งรสที่ใช้ กับอาหารทัว่ ไป แต่จากข้ อมูลทางวิชาการบ่งชี ้ว่าปริ มาณเกลือ
โซเดีย มที่ บริ โ ภคเข้ าสู่ร่ างกายในปริ ม าณสูง เป็ นปั จ จัยหนึ่ง ที่ ทาให้ เกิ ด ภาวะความดันโลหิต สูง และมี
ความสัม พัน ธ์ กั บ การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหัว ใจ และโรคหลอดเลื อ ดเส้ น เลื อ ดในสมอง ดัง นี ้ ควร
ประชาสัมพันธ์ การใส่ใจดูแลสุขภาพโดยเลือกบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณเกลือโซเดียมต่า เพื่อการป้องกัน
ภาวะเจ็บป่ วยในอาการโรคดังกล่าว เพื่อให้ คนไทยมีสขุ ภาพดีถ้วนหน้ า ผู้บริ โภคจึงควรพิจารณาข้ อมูลสวน
ประกอบอาหารที่ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารในการเลือกซื ้ออาหารสาเร็จรูป หรื อกึ่งสาเร็ จรูป เพื่อให้ ได้ อาหารที่
ดีตอ่ สุขภาพ
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