การจัดทายุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
The Development of Salt Reduction Strategy in Thailand by
Stakeholders Participation

โดย
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง

สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ก

การจัดทายุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
บทคัดย่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกสาเหตุสาคัญประการ
หนึ่งคือ การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีหลักฐานวิชาการยืนยันชัดเจนแล้วว่า การได้รับโซเดียม
ในปริมาณมากกว่าความต้องการ มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคหลอดเลือดสมอง
ในขณะที่การดาเนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมที่ผ่านมา มีข้อจากัดและความท้าทายในหลายประเด็น
เช่น กลไกและยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อการจัดการปัญหา ช่องทางประสานงานเพื่อบูรณาการการ
ดาเนินงานระหว่างภาคเครือข่าย การติดตามและการประเมินผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อกาหนดกรอบและเป้าหมายของ
การจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อค้นหา
มาตรการ ประเด็ นส าคั ญภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ การลดการบริ โภคเกลื อและโซเดี ยม มุ่ งผลให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยสอดคล้องตามบทบาทภารกิจขององค์กร โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา แบ่งการศึกษาเป็นระยะ ได้แก่ การทบทวนวนกรรม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) เพื่อศึกษาความเป็นไปในการจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม การประชุม
เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม การจัดทาร่าง
ยุ ทธศาสตร์ การลดบริ โภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการจาหน่าย การสื่อสาร การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน การ
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค การออกกฎหมายอื่นๆ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมใน
ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม จานวน 54 หน่วยงาน ผู้วิจัยใช้แผนที่ผลลัพธ์ หรือ Outcome mapping
เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของประทเศไทย ของภาคี
เครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาการทบทวนวนกรรม พบว่า การจัดทายุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมเป็นวาระระดับชาติ มีความสาเร็จมาแล้วในหลายประเทศ และเป็น เครื่องมือสาคัญในการกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานร่วมกันกับภาคีเ ครือข่ายจากหลายภาคส่วน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับรูปแบบการได้รับ
โซเดียมของคนไทยที่มาจากหลายแหล่ง ทั้งจากการปรุงประกอบเอง การรับประทานอาหารนอกบ้าน และการ
บริโภคอาหารอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีมิติด้านค่านิยมและวัฒนาธรรมการบริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย
ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดทา “ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคและ
โซเดียมในประเทศไทย”
ผลการประชุมเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียม นาผลจากขั้นตอนแรกไปสู่การดาเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือแผนที่
ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเหมาะกับการสร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้การระดมสมอง
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากภาคีเครือข่ายที่มีความหลายหลาย ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม
เพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เป้าหมาย
มาตรการสาคัญ และผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมถึงสร้างข้อตกลงจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานบนเข็มมุ่งเดียวกัน
การจัดทาร่างยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในประเด็นต่างๆ เพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ SALTS ซึ่งประกอบด้วย
ข

5 ประเด็นย่อย ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ S (Stakeholder network) การสร้าง พัฒนาและขยายภาคีเครือ ข่าย
ความร่วมมือ 2) ยุทธศาสตร์ A (Awareness) การเพิ่มความรู้ ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน
ชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและผู้กาหนดนโยบาย 3) ยุทธศาสตร์ L (Legislation
and environmental reform) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเกิด
ผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ารวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหารที่ปริมาณโซเดียมต่า 4) ยุทธศาสตร์ T
(Technology and innovation) การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้และนาการสู่ปฏิบัติและ 5) ยุทธศาสตร์ S
(Surveillance, monitoring and evaluation) การพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดีจากการลดบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแต่ละยุทธศาสตร์ ในระยะต่อไปควรให้ความสาคัญ กับการมีส่วน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และขับเคลื่ อนผ่านกลไกสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ (National Health Assembly) เพื่อ
กาหนดเป็นนโยบายระดับประเทศนาสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
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The Development of Salt Reduction Strategy in Thailand by Stakeholders Participation
“ Non-communicable diseases or NCDs” represent the number one health threat for
both the world and Thailand. NCDs and key causes of death for Thai people due to behavioral
risks, especially high salt consumption that have the strong evidence from many global studies
shown relation between salt and hypertension, cardiovascular disease and chronic kidney
disease but there are still limitations and challenges in every way from, such as a lack of a
mechanism anddistinctive operational strategies of salt and sodium consumption reduction,
lack of a mechanism to coordinate and integrate all network to work togetherincluding the
monitoring and evaluate the results.
This study, an operation research, is aimed to develop a framework of Salt and
Sodium reduction strategy in a context of Thailand norm, also including vision, mission and
key target of strategy and operation plan under strategy to get achieve. An operation study is
designed into three phases, the first or preparation phase aiming to study feasibility of salt
strategy by documentary analysis.
The second or development phase, develop salt strategy conceptual framework
focus on the production process, distribution, risk communication, knowledge development,
consumer empowerment, regulations and others related to reducing salt and sodium
consumption in Thailand by 54 public and private sectors participation by outcome mapping
which developed by the Research and Development Institute (IDRC), an important tool for
establish the salt and sodium consumption in Thailand.
The result of this study in first phase found the success of salt reduction in many
countries due to have national strategy on salt and sodium reduction. The national strategy is
an important tool to set the direction for work together with various stakeholders and suitable
for Thai people to reduce salt and sodium consumption that come from many sources such
as cooking, eating out and food industrial product, include norm and culture of consumption.
That is the main reason why we need to work with health and non-health sector. The benefit
of strategy is guideline for set the direction to work together with multi stakeholder by the
missions and responsible units and the result of second phase is the 1st Draft of Salt and
Sodium strategy in Thailand (2016-2025)
The researcher selected the Outcome Mapping tool, which is suitable for creating
brainstorming, grope working and decision making with participation from many networked
parties to set target, measurement, short middle and long term outcome and commitment to
get achieve and the result of second phase is the 1st Draft of Salt and Sodium strategy in
Thailand (2016-2025) consists of 5 strategy points – SALTSconsists of 5 strategy points - SALTS
as S1 -Strategy ( Stakeholder Network) toCreate, develop and expand cooperation between
networking associates, A-Strategy ( Awareness) to educateforawareness and teaching skills to
citizens, communities,manufacturers/ entrepreneurs, related professional staff and policy
ง

providers, L-Strategy (Legislation and Environmental Reformation) to adjust the environment
to promote production, improvements, and changes of products with lower sodium and
providing more accessible ways to consume healthier food and products with lower salt and
sodium, T -Strategy ( Technology and Innovations) todevelop research and knowledge that
lead to actions and S2 -Strategy ( Surveillance, Monitoring and Evaluation) todevelop
Developing surveillance systems to follow up and evaluate results both in production and
outcomes.
Recommendation
Policy proposal should be developed on the third phase through the National Health
Assembly mechanism and it is important to emphasize on stakeholder participants to set the
salt and sodium consumption reduction policy. In this phase, the participation of the
stakeholders will form the national salt policy with the involvement of the measurement of
implementation and evaluation.
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ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) จาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อในประเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีความพยายามจากหลายหน่วยงานในการดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลด
อุบัติการณ์และความชุกของโรค ทั้งนี้เนื่องจากโรคไม่ติดต่อมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย
โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องการบริโภค ซึ่งจากข้อมูลการสารวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย ปี
2550 โดยกรมอนามัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ประชากรไทยได้รับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคสูงถึง
4,351.7 มิล ลิ กรั มต่อวัน ซึ่งมากกว่า ปริ มาณที่ส ามารถบริโภคได้เกือบ 2 เท่า (ค่าปกติไม่ควรเกิน 2400
มิล ลิ กรั มต่อวัน ) และการส ารวจสุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้ง ที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
ที่ดาเนินการโดย สานักงานสารวจสุขภาพประชากรไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า ค่ามัธยฐานของ
การบริโภคโซเดียมของคนไทยอยู่ที่ 3,264 มิลลิกรัมต่อวัน แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยได้รับโซเดียมใน
ปริมาณที่สูงกว่าความต้องการต่อวัน การได้รับโซเดียมในปริมาณสูง ต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้นมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่า เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้อย่างมีนัยสาคัญ และยังส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตเรื้อรัง
จากสถานการณ์ปัญหาและเหตุผลในเบื้องต้นนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินงานเพื่อลด
การบริโภคเกลือและโซเดียมในประชากรไทย โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลักดันนโยบาย
(Policy Advocacy) เพื่อการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึง่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกี่ยวข้องกับ
หลายปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพะปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมของประชาชน การผลักดันนโยบายที่ดีนั้นนอกจากการมี
ข้ อ มู ล วิ ช าการที่ ส นั บ สนุ น ความส าคั ญ ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งควบคุ ม และจั ด การปั ญ หาแล้ ว ยั ง ต้ อ งอาศั ย
ยุทธศาสตร์และกลวิธีตลอดจนกระบวนการอื่นๆ เพื่อผลักดันเป็นนโยบาย มีผลบังคับใช้ต่อไป สานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไต เล็งเห็น ความสาคัญดังกล่าว จึงจัดทา
ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์การศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสาคัญ เพื่อ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม)ในประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
วัตถุประสงค์สาคัญของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
1. ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ ความสามารถ ความพร้อมในการ
ดาเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ศึกษาการกาหนดกรอบและเป้าหมายของการจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
3. ศึกษา ค้นหามาตรการและประเด็นสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
เพื่อมุ่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยสอดคล้องตามบทบาทภารกิจของ
องค์กร
ญ

ขอบเขตของการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อทบทวนวรรณกรรมและศึกษาความเป็นไปได้
วิเคราะห์ความสามารถ ความพร้อมในการดาเนินงาน รวมถึ งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กาหนดกรอบ
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าประสงค์ ของการจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย ค้นหามาตรการสาคัญของยุทธศาสตร์ ที่นาสู่ความสาเร็จตามกรอบที่กาหนด
บนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องตามบทบาทภารกิจขององค์กรแบบมีส่วนร่วม

ประโยชน์จากงานวิจัย
ทราบถึงความสาคัญ ขั้นตอน วิธีการของการจัดทายุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมเป็นวาระระดับชาติโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน เป็นเครื่องมือ
และกลไกสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสม

คานิยามเชิงปฏิบัติการ
ภาคีเครือข่ายสาคัญ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
การจาหน่าย การสื่อสาร การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค การออกกฎหมาย ข้อบังคับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic partner) หมายถึง หน่วยงาน องค์กร ที่ต้องการให้เข้าร่วม
ดาเนินการ เนื่องจากส่งผลต่อความสาเร็จการบรรลุได้ตามวิสัยทัศน์
ภาคีหุ้นส่วน (Direct partner) หมายถึง หน่วยงาน องค์กร ที่ต้องให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
ของยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ในประเทศไทย
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
การวิเคราะห์การจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทยครั้งนี้ ผู้ศึกษา
ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์ ดังนี้
1. ความสาคัญการลดบริโภคเกลือ (โซเดียม) ต่อสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ
1.1 วิกฤตการณ์เกลือและโซเดียมต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
1.1.1 ความสาคัญของเกลือและโซเดียมต่อร่างกาย
เกลือแกง (salt) หรือสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่า โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride)”
ประกอบด้วยโซเดียมไอออน (Na+) ร้อยละ 40 และคลอไรด์ไอออน (Cl-) ร้อยละ 60 โดยน้าหนัก ดังนั้น
เกลือ 1 กรัม จะประกอบด้วยโซเดียม 0.4 กรัมซึ่งแร่ธาตุทั้ง 2 ชนิดมีความสาคัญต่อร่างกายโดยเฉพาะ
โซเดียมนั้นเป็นแร่ธาตุที่มีความสาคัญในการรักษาระดับสมดุลของระบบของเหลวในร่างกาย
โดยปกติร่างกายได้รับโซเดียมผ่านทางการบริโภคเป็นหลัก โดยเฉพาะเกลือแกงหรือโซเดียม
คลอไรด์ (NaCl) ซึ่งปกติใช้ในการปรุงอาหารให้มีรสชาติเค็ม และเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องปรุงที่ให้รส
เค็ม เช่น น้าปลา ซีอิ้วนอกจากนี้ยังพบ โซเดียม (Na+) ที่อยู่ในรูปสารประกอบอื่นๆที่อาจไม่มีรสชาติเค็มได้
อีกด้วย ได้แก่ โซเดียมตามธรรมชาติของอาหาร โซเดียมจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและ
โซเดียมที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมท) หรือผงฟู (โซเดียมไบคาร์บอเนต) เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการกล่าวถึงเฉพาะ ‘เกลือ’ หรือ ‘โซเดียม’ จะไม่ครอบคลุมถึงปริมาณโซเดียม
ทัง้ หมด ดังนั้นในยุทธศาสตร์ฯฉบับนี้จะใช้คาว่าเกลือและโซเดียมเพื่อสื่อสารให้ครอบคลุมถึงโซเดียมทั้งหมดที่
ร่างกายได้รับ
ปริมาณโซเดียมที่บริโภคเพียงพอต่อวัน องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม
ต่อวัน การได้รับมากหรือน้อยเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกายทั้ งสิ้น แต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากที่ได้รับในปริมาณ
ที่สูงกว่าความต้องการต่อวันแม้โซเดียมจะเป็นแร่ธาตุจาเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้แต่ร่างกายก็ ไม่
สามารถเก็บสะสมโซเดียมไว้ได้ ต้องขับส่วนที่เกินจากความต้องการทิ้งทั้ งหมด ส่งผลให้ไตต้องทางานหนัก
ในขณะที่มีระดับโซเดียมจานวนมากอยู่ภายในร่างกาย ก็จะทาให้ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น ส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ต่ออวัยวะอื่นๆ ตามมา ด้วยเหตุนี้ การประชุม Codex Committee on Nutrition and Foods for
Special Dietary Uses (CCNFSDU) ครั้งที่ 31 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552
ที่ป ระชุมเห็ น ชอบให้ โ ซเดีย มเป็ น สารอาหารที่ มี ความส าคัญล าดั บ แรกที่ ควรมี ก ารกาหนดค่ า Nutrient
Reference Values on Non-communicable diseases หรือ NRVs-NCD ของโซเดียมที่ 2,000 มิลลิกรัม
ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ แนะน าขององค์ ก ารอนามั ย โลก นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อ มู ล จาก Institute of Medicine
ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดค่าความต้องการโซเดียมที่เพียงพอต่อการทางานของหัวใจไว้เพียง 1,500
มิลลิกรัมต่อวัน
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1.1.2 ปัญหาสุขภาพจากการบริโภคเกลือและโซเดียมเกิน
การได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเกินความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับ
ความดันโลหิตเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคความดันโลหิตสูง และ
เพิ่มความรุนแรงของโรคเบาหวาน ข้อมูลสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2009 พบว่า โรคไม่
ติดต่อ (NCDs) เหล่ านี้ เป็ น สาเหตุการเสี ย ชีวิตหลักของทุกประเทศทั่ว โลก ถึงร้อยละ 63 ของอัตราการ
เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่าการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ โรคติดเชื้อ ภาวะทุพโภชนาการและการเสียชีวิตของ
มารดาและเด็กรวมกัน และที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งคือเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (ก่อน
อายุ 70 ปี) และมีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อของประชากร
โลกจะเพิ่มขึ้นจาก 36 ล้านคน ใน พ.ศ. 2551 เป็น 44 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 การเสียชีวิตของประชากร
ไทยจากโรคไม่ติดต่อในปี พ.ศ. 2552 พบว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่าทั่วโลกคือร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร
ผลกระทบต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆจากการได้รั บโซเดียมในปริมาณที่สูงเกิน ความ
ต้องการได้แก่
1) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension: HT)
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเกลือโซเดียมกับการเกิดโรคความดันโลหิต
สูงเริ่มต้นโดย Louis Dahl และคณะ ในปี พ.ศ. 2503 พบว่า การได้รับเกลื อโซเดียมมีความสั มพันธ์เชิง
เส้นตรงระหว่างปริมาณเกลือที่ได้รับและความชุกของโรคความดันโลหิ ตสูง ซึ่งจะนาไปสู่โรคอื่ นๆ ที่เป็น
ภาวะแทรกซ้อน ศูน ย์ ควบคุมโรคของสหรัฐ อเมริกาแนะนาปริมาณเกลื อโซเดียมที่บริโ ภคได้โ ดยไม่ เ กิ ด
อันตราย คือโซเดียม 2 กรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ 5 กรัมต่อวันในทางปฏิบัติปริมาณข้างต้นจะเทียบเท่า
เกลือแกง 1 ช้อนชา หรือเทียบเท่าน้าปลา 3-4 ช้อนชาต่อวัน นอกจากนี้ผลการสารวจที่เกี่ยวกับปริมาณการ
ได้รับเกลือโซเดียมแสดงให้เห็นว่า ประชากรทั่วโลกได้รับปริมาณเกลือโซเดียมสูงกว่าแนะนามากกว่า 2 เท่า
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular diseases: CVD)
การได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเกินความต้องการเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ (coronary heart disease) โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (strokes) ถึงร้อยละ 49 และร้อยละ 62 ของการ
เกิดโรคทั้งหมด จากการศึกษาของ Mozaffarianและคณะ พบว่าการเสี ยชีวิตจากโรคหลอดเลื อดหั วใจ
จานวน 1,650,000 ราย ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 มีสาเหตุมาจากการบริโภคโซเดียมเหนือระดับอ้างอิง คือ 2
กรัมต่อวัน หรือเกลือ 5 กรัมต่อวัน การลดปริมาณโซเดียมในผู้ใหญ่ให้ได้รับโซเดียมน้อยกว่า 2 กรัมต่อวันมี
ผลต่อการลดระดับความดันโลหิตและโอกาสต่อการเกิดโรค CVD
3) โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD)
การที่ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงทาให้มีผลกระทบโดยตรงต่อไตซึ่งไตเป็นอวัยวะ
หลักที่ทาหน้าที่กาจัดโซเดียม โดยทาให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นจากการทางานหนักและโปรตีนรั่วในปัสสาวะ และ
ความเสื่อมนั้นจะคงอยู่ตลอดไปแม้จะมีการลดปริมาณโซเดียมลงในภายหลัง นอกจากนี้ ภาวะความดันโลหิต
สูงก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ทาให้ไตเสื่อมด้วย ซึ่งล้วนแต่มีสาเหตุจากการได้รับเกลือและโซเดียมปริมาณสูง
ดั ง นั้ น การลดความดั น โลหิ ต และโปรตี น ในปั ส สาวะจะป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย การท างานของไตและ
ภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด
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4) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM)
การศึกษาพบว่าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมีความบกพร่องของการทางานของอินซูลินนั้น
การลดปริมาณการบริโภคเกลือโซเดียมลง มีผลต่อการเพิ่มระดับการทางานของอินซูลินดีขึ้น ส่งผลให้ควบคุม
โรคเบาหวานได้ดียิ่งขึ้น
ภาระโรคจากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเกลือโซเดียมในปริมาณที่สูงเกินความ
ต้องการของประเทศไทย
ประเทศไทยจานวนผู้ป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การระบาดของโรคไม่
ติดต่อ (NCDs) ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากทั้งในระดับจุลภาค และมหัพภาค เนื่องจากเป็นสาเหตุ
ของการสูญเสียผลิตภาพ (productivity) หลายประเภท ทั้งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การขาดงาน การขาด
ประสิทธิภาพขณะทางาน เกิดความพิการ การสูญเสียโอกาสในการถู กจ้างงานเนื่องจากการเจ็บป่วย และยัง
รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลอีกด้วย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคไม่ติดต่อสู งถึง
198,512 ล้านบาทในปี 2552 จาแนกเป็นจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 78,976 ล้านบาทจากจากโรคเบาหวาน
24,489 ล้านบาทรวมมูลค่าความสูญเสียทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
จากสถานการณ์ความรุนแรงและภาระโรคจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และปัญหาการบริโภค
เกลือและโซเดียมในระดับนานาชาติองค์การอนามัยโลกจึงได้กาหนดให้การลดเกลือโซเดียม เป็น 1 ใน 9
เป้าหมายระดับโลกในการควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ภายใน พ.ศ. 2568 โดยกาหนดให้ลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียมลงร้อยละ 30 ภายใน พ.ศ. 2568 ดังแผนภาพที่ 1 ซึ่งประเทศไทยโดยการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ใน พ.ศ. 2557 ได้ทาการรับรองทั้ง 9 เป้าหมายดังกล่าวให้เป็นเป้าหมายใน
การดาเนินงานของประเทศไทยซึ่งถือเป็นความท้าทายของสังคมไทยในการจัดการปัญหา NCDs อย่างยิ่งและ
เพื่อให้เกิดการลดภาระโรคจากโรค NCDs โดยการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในปริมาณสูงในประชากร
ไทยอย่างจริงจัง
แผนภาพที่ 1 เป้าหมายการดาเนินงาน 9 ข้อเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ NCDs ในระดับโลกภายในปี พ.ศ.
2568
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1.1.3 ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ (cost - effectiveness) ของการลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประชากร การใช้นโยบายสาธารณะเพื่อลดการบริโภคเกลือในประชากรนั้นมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าต่อการลงทุนมีผลการศึกษาในหลายประเทศให้ผลสอดคล้องกันถึงความคุ้มค่า และแสดงให้เห็นถึง
ผลของการลดบริโภคเกลือต่อสุขภาพ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบบริการสุขภาพ ตัวอย่างเช่น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การลดการบริโภคเกลือในประชากรวันละ 3 กรัมจะส่งผลให้เพิ่มชีวิต
คุ ณ ภาพ 194,000-392,000 ปี สุ ข ภาวะที่ มี คุ ณ ภาพ หรื อ quality-adjusted life years (QALYs) และ
ประหยัดค่ารักษาพยาบาล 10,000-24,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี นั่นหมายถึงการได้รับผลตอบแทน 6-12
ดอลลาร์ต่อทุกดอลลาร์ที่ใช้ในมาตรการควบคุม และการลดการบริโภคเกลือมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้ยา
ลดความดันโลหิต ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรการที่ได้ผลต้องอาศัยการลดเกลือในอาหารแปรรูปหรือ
สาเร็จรูป เช่นเดียวกับประเทศอาเจนติน่าที่พบว่า การลดบริโภคเกลือในประชากรเป็นมาตรการที่คุ้มค่าที่สุด
ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ประเทศที่มีรายได้ต่าถึงปานกลาง การลดบริโภคเกลือร้อยละ 15 ในประชากรจะป้องกันการ
เสียชีวิตได้ 13.8 ล้านคนในเวลา 10 ปีโดยใช้ค่าใช้จ่ายเพียง 0.4 ดอลล่าร์ต่อคนต่ อปี ซึ่งการศึกษานี้ ยังไม่ได้
รวมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการลดการเจ็บป่วย ความพิการ และการเสียชีวิต รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับสูตรอาหารในภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างจากการลดบริโภคเกลือในประเทศ
อินเดียนั้นสามารถลดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยไม่กระทบต่อโครงการเสริมไอโอดีนเพื่อป้ องกันภาวะ
ขาดไอโอดีน
ประเทศแถบตะวั น ออกกลาง การรณรงค์ โ ดยใช้ ทั้ ง มาตรการให้ ค วามรู้ การติ ด ฉลากที่
ผลิตภัณฑ์อาหาร และการบังคับปรับสูตรเพื่อลดเกลือในอาหารสาเร็จรูป สามารถลดการบริโภคเกลือได้
ประมาณร้อยละ 30 และมีความคุ้มค่า โดยประมาณว่าในระยะเวลา 10 ปี จะประหยัดค่า ใช้จ่ายประมาณ 6
ล้านดอลล่าร์ และส่งผลให้เพิ่มชีวิตคุณภาพ 2,700 QALYs ในประเทศปาเลสไตน์ ประหยัดค่าใช้จ่าย 39
ล้านดอลล่าร์และส่งผลให้เพิ่มชีวิตคุณภาพ 6,450 QALYs ในประเทศซีเรีย ประหยัดค่าใช้จ่าย 235 ล้านดอล
ล่ า ร์ แ ละส่ ง ผลให้ เ พิ่ ม ชี วิ ต คุ ณ ภาพ 31,000 QALYs ในประเทศทู นี เ ซี ย และประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย 1,300
ล้านดอลล่าร์และส่งผลให้เพิ่มชีวิตคุณภาพ 308,000 QALYs ในประเทศตุรกี
1.2 สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียม
1.2.1 สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียมในระดับโลก
มีการศึกษาจากหลายประเทศทั่วโลกยืนยันว่าประชากรในแต่ละประเทศทั่วโลกได้รับเกลื อ
และโซเดียมเกินความต้องการต่อวัน (ปริมาณโซเดียมที่บริโภคเพียงพอต่อวัน องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้
ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน) จากการประเมินการบริโภคเกลือและโซเดียมด้วยการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนาพบว่า ในสหรัฐอเมริกามีการบริโภคโซเดียม 4,202 มิลลิกรัม
ต่อวันในชาย และ 3,272 มิลลิกรัมต่อวันในหญิง (1998), ประเทศสหราชอาณาจักร อยู่ที่ 3,818 มิลลิกรัมใน
ชาย และ 3,013 มิลลิกรัมในหญิง (2006), ประเทศแอฟริก าใต้ อยู่ที่ 3,112 มิลลิกรัมในชาย และ 3,393
มิลลิกรัมในหญิง (2006)
การศึกษาภาพรวมที่เป็นตัวแทนของประชากรทั่วโลก คือการศึกษา INTERSALT Study ซึ่ง
เป็นการศึกษาเพื่อประเมินปริมาณการได้รับโซเดียมในประชากรด้วยวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงเพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลมาตรฐานของปริมาณการได้รับโซเดียมของประชากรทั่วโลกโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากหญิงและ
ชาย ในช่วงอายุ 20-59 ปี ใน 52 กลุ่มประชากรใน 32 ประเทศทั่วโลก ใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 2 ปี ผล
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การศึกษา พบว่าผู้ชายได้รับโซเดียมมากกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายอยู่ในช่วง 100-250มิลลิโมล (2,400-6,000
มิลลิกรัม) ต่อวัน ในขณะที่ผู้หญิงอยู่ในช่วง 100-200 มิลลิโมล (2,400-4,800 มิลลิกรัม) ต่อวัน กลุ่มประชากร
ที่ ไ ด้ รั บ โซเดี ย มต่ าสุ ด คื อ กลุ่ ม Yanomamo ในประเทศบราซิ ล โดยในผู้ ช าย พบ 0.8 มิ ล ลิ โ มล (19.2
มิลลิกรัม) ต่อวัน และ 1.0 มิลลิโมล (24 มิลลิกรัม) ต่อวันในผู้หญิง และสูงสุดที่ Tianjin ประเทศจีนโดยใน
ผู้ชาย พบ 259 มิลลิโมล (6,216 มิลลิกรัม) ต่อวัน และ 233 มิลลิโมล (5,592 มิลลิกรัม) ต่อวันในผู้หญิง
แหล่งของเกลือและโซเดียมที่สาคัญในการบริโภคของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เช่น กลุ่มของประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ได้รับเกลือจากอาหารที่ผ่าน
กระบวนการสูงถึงร้อยละ 75 ซึ่งอาหารกลุ่มนี้มีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูง แม้จะไม่มีรสเค็มก็ตาม และจากการ
วิเคราะห์ผลประโยชน์ พบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่สูงแล้วเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคนั้น ประโยชน์ทางการค้าไม่ได้ตกอยู่เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือผู้ประกอบการจาหน่ายเกลือเท่านั้น
แต่ ข ยายผลประโยชน์ ไ ปกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารอื่ น ด้ ว ยโดยการประชุ ม Mobilizing for Dietary Salt
Reduction Policies and Strategies in the Americas: Expert & Country Consultation แสดงให้เห็น
ถึงวงจรดังกล่ าวไว้ดั งนี้ ถ้าผลิ ตภัณฑ์อาหารมี เกลื อ เป็นส่ ว นประกอบร้ อ ยละ 40 โดยปริมาตรหากเป็ น
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์ การมีเกลือปริมาณมาก ทาให้น้าหนักมากขึ้น จากโปรตีนที่อุ้มน้า และการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะกระตุ้นให้กระหายน้า ส่งผลดีต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นนาอัดลม นาแร่
และความเคยชินต่อรสเค็ม ทาให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ ที่มีเกลือในปริมาณมากได้รับการยอมรับไปด้วย
ดังนั้ น การดาเนิ น ยุ ทธศาสตร์ เพื่ อลดการบริโ ภคเกลื อและโซเดีย มในอั งกฤษจึง ได้ ก าหนด
เป้าหมายให้สอดคล้องกับแหล่งในการได้รับโซเดียม โดยกาหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 40 ในกลุ่มอาหารที่
ผ่ านกระบวนการและการเติม บนโต๊ ะ อาหาร นอกจากนี้ยังมี การพัฒ นารู ปแบบการสื่ อ สารสาธารณะที่
หลากหลายอีกด้วย ผลจากการดาเนินงาน 3 ปี สามารถลดการบริโภคเกลือจาก 9.5 เหลือ 8.6 กรัมต่อวัน
หรื อลดลงร้ อยละ 10 เช่น เดีย วกับ ออสเตรเลียที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุนการดาเนินงานภาครัฐ เพื่อลดการได้รับเกลื อ
เหลือ 6 กรัมต่อวันผ่านมาตรการการสื่อสารสาธารณะ การผลักดันฉลากโภชนาการ และการลดเกลือในสูตร
อาหาร
1.2.2 สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกว่า 7.9 ล้านคน
ในปี ค.ศ. 2008 ในจานวนนี้ 3.6 ล้านคนมีเหตุมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นการเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี
ถึงร้อยละ 34 ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลักจากภาวะความดันโลหิตสูง และการได้รับเกลือและโซเดียมในปริมาณที่สูง
กว่าความต้องการเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มระดับความดันโลหิตอย่างชัดเจนโดยความชุกของความดันโลหิต
สูงในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีค.ศ.2008 พบว่า1 ใน 3 ของประชากรวัยผู้ใหญ่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงแสดงตามแผนภาพที่ 2 และแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 2 ปริมาณเกลือที่บริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อวันสูงกว่าปริมาณอ้างอิงที่องค์การอนามัยโลกแนะนา

แผนภาพที่ 3 ปริมาณเกลือที่บริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อวันในบางประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1.2.3 สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
การศึกษาวิจัยหรือสารวจปริมาณโซเดียมในระดับประชากรของประเทศไทยนั้น ไม่ได้มีการ
วางแผนหรือดาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังเหมือนในต่างประเทศ แต่เนื่องจากแนวโน้มของโรคเรื้อรังที่มี
ความรุนแรง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสาคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดการ
ประเมินการได้รับเกลือนั้นได้มีการดาเนินการและข้อมูลอยู่บ้างโดยกรมอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ในการดาเนินงานสารวจภาวะโภชนาการของประเทศโดย การสารวจภาวะ
อาหารและโภชนาการของประเทศไทยโดยกรมอนามัยนั้นพบว่าคนไทยส่วนมากร้อยละ 98 บริโภคเครื่องปรุง
รสทุกวันโดยเครื่องปรุงรสที่นิยมมากที่สุดคือน้าปลา รองลงมาคือกะปิและเกลือตามลาดับ ทั้งนี้การบริโภค
เครื่องปรุงรสได้เพิ่มขึ้นจากวันละ 7.0 กรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2503 (ครั้งที่ 1) เป็น 20.5 กรัมต่อคนต่อ
วัน ในปี พ.ศ. 2538 (ครั้งที่ 4) สาหรับในปี พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 5 นั้น ปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสที่สารวจนั้น
พบว่ามีการบริโภคเพียง 4.1 กรัมต่อคนต่อวัน
ซึ่งข้อมูลรายงานที่มีปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสที่ต่าลงนี้น่าจะเป็นผลมาจากวิธีการสารวจ
อาหารที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้เครื่องปรุ งรสที่มีรายงานดังกล่าวนั้น ไม่สามารถคานวณหา
ปริมาณโซเดียมที่มีการบริโภคได้เนื่องจากไม่มีรายละเอียดมากพอของเครื่องปรุงรสที่กล่าวถึง โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งน้าปลาและเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งของโซเดียมหลักในอาหารที่คนไทยนิยมบริโภค ไม่ได้มีการคานวณเป็น
ปริมาณโซเดียมแต่อย่างใด
ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการริเริ่มในการสารวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย
ด าเนิ น การโดยกองโภชนาการ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มมื อ กั บ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทยที่สารวจในปี พ.ศ. 2550
ประชากรไทยได้รับโซเดียมคลอไรด์โดยเฉลี่ย 10.9±2.6 กรัม โดยมาจากเครื่องปรุงรสต่างๆ 8.0±2.6 กรัม
คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของโซเดียมคลอไรด์ทั้งหมดที่ได้รับ และเมื่อคานวณเทียบกลับเป็นปริมาณของโซเดียม
(ร้ อยละ 40 ของปริ มาณโซเดีย มคลอไรด์) พบว่า ประชากรไทยได้รับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคสูงถึง
4,351.7 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน แต่มีข้อสังเกตว่า ปริมาณโซเดียมที่ได้นี้น่าจะมีค่าต่ากว่าปริมาณโซเดียมที่
บริโภคจริง เนื่องจากเป็นปริมาณโซเดียมที่ได้จากเครื่องปรุงรสและแหล่งอาหารที่ มีโซเดียมคลอไรด์สูงเท่านั้น
ไม่ได้มีการรวมปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในอาหารอื่นๆ ที่มีการบริโภคหรือจากผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมท)
ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
นอกจากการการสารวจของกรมอนามัยแล้ว ยังมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง สถานการณ์
การบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย ของสานักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อศึกษา
สถานการณ์ ก ารบริ โ ภคและแบบแผนความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคโซเดี ย ม และความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ของการบริโภคโซเดียมกับภาวะสุขภาพและการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทย อายุ
ระหว่าง 15-59 ปีจากพื้นที่ในการศึกษาทั้งสิ้น 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา นครปฐม และสุราษฎร์
ธานี จานวน 2,227 ตัวอย่างด้วยเครื่องมือและวิธีการต่างๆ 2 ชนิดในการเก็บข้อมูล คือ
- การสารวจพฤติกรรมการบริโภคโซเดียม
- การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เพื่อหาปริมาณโซเดียมที่ได้จากการขับทิ้งทางปัสสาวะ และ
เป็นการศึกษาวิจัยเดียวที่มีการเก็บข้อมูลจากปัสสาวะร่วมด้วย พบว่า
(1) กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ของการบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงมากกว่า 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์
(2) ในเรื่องความรู้ความเข้าใจนั้ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 ระบุว่ารู้จัก “โซเดียม”
และสามารถระบุประเภทอาหารที่พบโซเดียมได้ คือ อาหารและเครื่องปรุงรสที่มีรสเค็ม ผงปรุงรสและอาหาร
สาเร็จรูป แต่มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ระบุได้ว่า มีตามธรรมชาติของอาหารด้วย
(3) ค่ามัธยฐานของปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมงเท่ากับ 2,955.5 มิลลิกรัมต่อวัน
โดยพบว่าร้อยละ 87.5 ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าสูงกว่า2300 มิลลิกรัมต่อวัน
(4) กลุ่มตัวอย่างอายุ 36-45 ปีมีปริมาณการขับออกของโซเดียมคือ 149.0 มิลลิโมลต่อวัน
สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างวัยอื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นกลุ่มอายุที่มีการบริโภคโซเดียมสูงกว่าช่วงอายุอื่น
(5) เพศชายมีปริมาณการขับออกของโซเดียมคือ 131.0 สูงกว่าเพศหญิงคือ 128.5 มิลลิ
โมล ต่อวันเล็กน้อย กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านมีปริมาณโซเดียมขับออกในปัสสาวะมากกว่ากลุ่มอื่น (155 มิลลิโมล
ต่อวัน)
(6) กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตเทศบาลมีการขับโซเดียม 128.0 มิลลิโมลต่อวัน สูงกว่าผู้ที่อยู่
นอกเขตเทศบาลที่มีการขับโซเดียม 130.0 มิลลิโมลต่อวัน
การสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 ที่ดาเนินการ
โดยสานักงานสารวจสุขภาพประชากรไทยสถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุขได้รายงานการสารวจการบริโภค
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อาหารของประชาชนไทย’ออกมาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 โดยได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความถี่ในการบริโภค
อาหาร (frequency of food consumption) ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 2-14 ปี จานวน 8,462 คนและ 15 ปี
ขึ้นไป จานวน 20,470 คน สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาหารบริโภคทบทวนความจาย้อนหลัง 24 ชั่วโมงจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 2,969 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแบบแผนการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ และประเมิน
ปริมาณ ของการได้รับพลังงานและสารอาหารของกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยในการสารวจครั้งนี้ได้มีการ
ประเมินปริมาณการบริโภคโซเดียมด้วย โดยใช้วิธีการซักประวัติการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่า
มีการบริโภคโซเดียมสูงกว่าปริมาณที่แนะนากล่าวคือ ได้รับมากกว่า 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน โดยค่ามัธยฐาน
ของการบริโภคโซเดียมอยู่ที่ 3,264 มิลลิกรัมต่อวันโดยที่ผู้ใหญ่มีค่ามัธยฐานการบริโภคอยู่ระหว่าง 2,961.93,633.8 มิลลิกรัมต่อวัน รายละเอียดปริมาณการบริโภค แยกตามอายุและเพศ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการบริโภคโซเดียม (มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน) จาแนกตามกลุ่มตัวอย่าง
เพศชาย
อายุ
(ปี)
1-3
4-5
6-8
9-12
13-15
16-18
19-30
31-50
51-59
60-69
70-79
>80

จานวน
(n)

มัธย
ฐาน

ค่าเฉลี่ย

69
69
101
159
86
43
72
248
132
287
160
41

1,804.6
2,262.6
2,682.5
2,651.1
2,776.5
3,386.9
3,633.8
3,470.1
2,961.9
3,366.9
2,831.8
3,249.1

2,154.4
2,569.8
3,017.7
3,194.3
3,147.7
4,602.7
3,926.0
4,259.6
3,947.0
4,001.5
3,606.1
4,059.8

เพศหญิง
ค่า
จานวน
เบี่ยงเบน
(n)
มาตรฐาน
1,604.1
55
1,643.0
63
1,873.7
91
2,806.3
196
2,070.4
84
3,581.2
34
2,127.7
55
2,937.4
313
3,121.7
115
2,741.9
274
2,483.1
170
3,617.5
43

มัธย
ฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1,468.9
1,819.5
2,523.5
2,720.0
2,746.3
2,890.6
3,337.6
3,471.2
3,251.9
3,237.9
2,963.0
2,851.6

2065.1
2131.1
2904.5
3242.5
2824.5
3536.9
4249.2
4119.7
3682.5
3814.5
3735.1
3625.5

1,34.2
1,401.2
2,087.8
2,252.1
1,701.8
2,098.2
3,299.9
4,556.3
2,740.2
2,687.0
2,768.7
2,828.5

และรายงานวิจัยการสารวจสถานการณ์การแสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียมบนฉลากอาหาร ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ปี 2555-2558 โดยการสารวจปริมาณโซเดียมที่แสดงบนฉลาก
โภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา พบว่า แหล่งของเกลือและโซเดียมที่ประชาชนไทย ได้รับจากผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปที่พร้ อม
บริโภคทันทีมากที่สุด คือ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป โดยอยู่ในช่วง 1,000-1,200 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และ
น้อยที่สุด คือ ช็อกโกแลต โดยอยู่ในช่วง 0-300 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค รายละเอียดแสดงในตารางที่
2
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ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณโซเดียมที่แ สดงบนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิท (มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) จาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
อาหารแช่เย็นแช่แข็ง
โจ๊กกึ่งสาเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์กลุ่มปลาเส้น
เครื่องปรุงรส เช่น ซอส ซีอิ๊ว น้าปลา ผลปรุงรส
ขนมอบ เช่น ขนมปังกรอบ เวฟอร์คุ้กกี้ เค้ก
สาหร่าย
ขนมขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่งอบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอด ข้าวเกรียบ
เครื่องดื่ม เช่น น้าผัก น้าผลไม้ ชากาแฟ
นมและผลิตภัณฑ์นม
ช็อกโกแลต

ปริมาณโซเดียม
1,000 - 2,000
400 - 1,500
400 - 1,200
300 - 900
201 - 300
20 - 300
30 - 400
100 - 600
0 - 300
0 - 200
0 - 100

แหล่งข้อมูล : รายงานวิจัยการสารวจสถานการณ์การแสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียมบนฉลาก
อาหาร ในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ปี 2555-2558
2. มาตรการและความสาคัญของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือ (โซเดียม) แบบมีส่วน
ร่วม
2.1 แนวทางการดาเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมโดยองค์การอนามัยโลก
ข้อมูลปัจจุบัน พบว่าการใช้นโยบายสาธารณะเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชากรนั้น
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน การศึกษาในหลายประเทศให้ผลสอดคล้องกันโดยแสดงให้เห็นถึงผล
ของการลดบริโภคเกลือต่อสุขภาพ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบบริการสุขภาพ
ในปี พ.ศ. 2549 องค์การอนามัยโลกเชิญผู้เชี่ยวชาญประชุมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส กาหนด
ทิศทางในการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ซึ่งมีการให้ความสาคัญ
กับ 3 ยุทธศาสตร์หลักที่น่าจะเป็นกุญแจนาไปสู่ความสาเร็จในการลดปริมาณการบริโภคโซเดียมในประชากร
คือ
(1) การปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณเกลือโซเดียมลดลง
(2) การให้ความรู้และทาให้ผู้บริโภคตระหนักรู้
(3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลือกอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ
กลไกและกระบวนการจัดการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย จากการวิเคราะห์
พบว่าในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจากัดและความท้าทายในแทบทุกด้า น ตั้งแต่ขาดกลไกการยกระดับการแก้ปัญหา
การลดบริโภคเกลือและโซเดียม ไม่มียุทธศาสตร์การดาเนินงานที่ชัดเจน ขาดความเป็นเจ้าของและการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการปัญหา รวมถึงกลไกการประสานงานและการบูรณาการผู้เกี่ยวข้องการ
ดาเนินงานที่มีอยู่ ในปัจจุบันเป็นการดาเนินงานตามภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งขาดความ
เชื่อมโยงในการทางานร่ ว มกัน บางส่ ว นที่ทับซ้ อนกั น อีกทั้งยังมี ข้ อ จากั ดด้ านระบบข้ อ มูล งบประมาณ
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ทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ การทาการวิจัยและการนาความรู้ไปใช้ไม่นาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายไปปฏิบัติการ รวมถึง การติดตามประเมินผลการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดตั้ง เครือข่ายลด
บริโภคเค็ม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีบทบาทใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่
สาคัญ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมวิชาชีพต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานจากภาคส่วนต่างๆ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม การวิจัย และการรณรงค์
สื่อสารเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินงาน
ผลงานในระยะที่ผ่านมานั้น มีงานวิจัยและองค์ความรู้ที่สามารถนาไปสนับสนุนการดาเนินงานได้
เช่น การปรับสูตรอาหารให้มีความเค็มลดลง โดยใช้สารทดแทนความเค็ม พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารลด
โซเดียมโดยใช้การเทคนิคด้านกลิ่นรสจากสมุนไพรไทย พัฒนาฐานข้อมูลโภชนาการทั้งส่วนประกอบวัตถุดิบ
เครื่องปรุง และอาหารท้องถิ่น การพัฒนาฐานข้อมูลฉลากโภชนาการ หลักสูตรการให้ความรู้เพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีการพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือที่สาคัญ คือ แถบจุ่มปัสสาวะวัดปริมาณ
เกลือ และเครื่องวัดปริมาณโซเดียมในอาหารแต่พบว่ายังไม่เพียงพอ ประชาชนทุกช่วงวัย ยังไม่มีความรู้และ
ความเข้าใจที่ดีพอในการนาไปใช้ปฏิบัติ การได้รับความร่วมมือจากสื่อสารมวลชน สถานศึกษาทุกระดับและ
ประชาชนในท้ อ งถิ่น ในการกระจายความรู้ และรณรงค์ ส ร้า งค่ านิย มลดการบริโ ภคเกลื อ ในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นมีความสาคัญ ผู้ผลิตอาหารทั้งธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหารและร้านค้าในชุมชนยังไม่มี
การปรับเปลี่ยนสูตรอาหารให้ลดปริมาณเกลือทาให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาวะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการควบคุมปริมาณเกลือในอาหารสาเร็จรูปและอาหารที่ปรุงขึ้นตาม
ร้านค้าภัตตาคารเพื่อให้มีอาหารที่มีเกลือและโซเดียมต่า รวมทั้งควรพัฒนาฉลากและสัญลักษณ์โภชนาการ
หน้าผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจของผู้บริโภค นอกจากนี้ควรส่งเสริมและสนับสนุนภาค
วิชาการในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการติดตามประเมินการบริโภคเกลือ รวมทั้งวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้สารทดแทนเกลือ ภาครัฐร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ต้องดาเนินการเฝ้าระวัง กากับและ
ประเมินผลภาระโรค พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชาชนเลิศ
2.2 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง ทิ ศ ทางหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกิ จ และภารกิ จ (Mission)
ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดี
นั้น จะต้องถูกกาหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การ
ที่ได้ทางานร่วมกัน หรือจะทางานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทาง
ที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม
และสามารถวั ด ได้ ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารสามารถใช้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น กรอบในการประเมิ น ผลงานประจาปี
งบประมาณ ยิ่ งไปกว่านั้ น องค์การยั งสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติก าร
(Action Plan) เพื่อการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้อีกด้วย
2.3 แนวคิด ความสาคัญ และกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนยุ ทธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ กิจ คื อ กระบวนการตั ดสิ นใจอย่ า งเป็นระบบในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัด รวมถึงการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ อันเป็น
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ทั้งยังเป็นการสนองตอบต่อปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนอีกด้วย
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2.4 ความสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
1. แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้ องค์การสามารถพัฒ นา
ตนเองได้อย่ างเหมาะสมกั บ สภาพการณ์ เปลี่ ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ นั้ น ให้
ความสาคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ
2. แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้หน่วยงานในภาครัฐ กิจ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเอื้ออานวยความสาเร็จและความล้มเหลวล้มเหลวต่อเป้าประสงค์
ขององค์การ
3. แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management, NPM) ที่ให้ความสาคัญการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกว่า การปฏิรูประบบราชการ
อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐกิจยังต้องดาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
(Good Governance) ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหารรัฐกิจปัจจุบัน
4. แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยยกระดับระบบการจัดทา
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting)
5. แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรม
การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการพินิจพิ เคราะห์ วางแผน และนาเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหม่ๆ
ที่หลุดพ้นจากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการที่ล้าสมัยและไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
6. แผนยุ ทธศาสตร์ เป็ น การกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่ ว นช่ว ยสนับสนุนหลั กการ
ประชาธิปไตย ในแง่ของการมีส่วนร่วม (Participation) และการกระจายอานาจ (Decentralization)
2.5 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
2. การจัดวางทิศทางขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย
 การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
 การกาหนดภารกิจ (Mission)
 การกาหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal)
 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
 การกาหนดดัช นี ชี้วัดผลงานระดั บองค์ก าร (Organization’s Key Performance
Indicators,KPIs) และการกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy)
3. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป็นการดาเนินการเพื่อทาให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกาหนดขึ้น มี
ความเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง อันจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การ โดย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์นั้น ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์การ หรือที่มักนิยมเรียกกัน
ว่ า การท าศว็ อ ท-อณาไลษิ ส (SWOT Analysis) อั น ประกอบไปด้ ว ยการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strengths)
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การวิเคราะห์ จุ ดอ่อน (Weakness) การวิเคราะห์ โ อกาส (Opportunities) และการวิเคราะห์ ภัยคุกคาม
(Threats) ขององค์การ
2. การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน
4. การกาหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การและระดับหน่วยงาน (Strategic Plan’s KPIs)
5. กาหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ และ
6. การกาหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) พร้อมกับดัชนีชี้วัดผล
งานระดับแผนปฏิบัติการ (Action Plan’s KPIs)
2.6.การมีส่วนร่วม (participation)
หลักของการมีส่วนร่วมในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
“การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วมจะนาไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม และต้องเป็น
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningful participations) ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้
มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องนาไป
ปฏิบัติ
Chapin (1997, p. 317) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมในงานออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือการิเริ่มตัดสินใจดาเนินการ
การมีอิทธิพลในการตัดสินใจดาเนินงานหรือออกเสียงคัดค้าน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทีป่ ฏิบัติ ไม่ว่าจะเรื่องของการจัดระบบการทางาน วิธีการทางาน ใครเป็นผู้กระทาและทาอย่างไร
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากร การ
บริหาร การประสานความร่วมมือ การทากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม
หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมในงานในการให้ข้อมูล การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิ ดในการปรับปรุงและแก้ไขงานต่างๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น
การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยา
เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความ
คิดเห็น ถูกรับฟังและนาไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือข่าย และที่สาคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครื่อข่ายที่ดีที่สุด สรุปได้ดังนี้
1. ทาให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไปอย่าง
ถี่ ถ้ ว นรอบคอบ เพราะเป็ น การระดมแนวคิ ด จากบุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ความรอบรู้ และ
ประสบการณ์
2. ทาให้มีการถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจมากเกินไป
ซึง่ อาจนาไปสู่การใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่เครือข่ายได้
3. เป็นการขจัดปัญหา มิให้การดาเนินนโยบายใดๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรื อน้ อย
เกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดาเนินการต่อทุกฝ่ายได้
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4. ก่ อ ให้ เ กิ ด การประสานงานที่ ดี ท าให้ ก ารบริ ห ารเครื อ ข่ า ยเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และมี
ประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือง่าย
5. การรวมตัว กัน ของบุ คคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้ เกิดพลั งที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่ อน
กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
3. การวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์ลดบริโภคโซเดียม ด้วยแผนที่ผลลัพธ์
(Outcome Mapping)
แผนที่ผ ลลั พธ์ หรื อ Outcome mapping ถูกพัฒ นาขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒ นา (IDRC) ซึ่ง
เหมาะกับแผนงานที่เน้น “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม หรื อการกระทาของคน กลุ่ม
คนหรือองค์กร” เป็นแผนงานที่เน้น สิ่งสาคัญเหล่านี้
1. การพัฒนาต้องดาเนินการโดยคนในพื้นที่ คนนอกเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือดังนั้น การพัฒนาจะ
ยั่งยืนได้ต้อง ทาให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในพื้นที่
2. เทคนิคเพื่อเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้ออกมาเป็นจริง
3. เทคนิคการสร้างสิ่งที่ปรารถนาด้วยการพัฒนา“เหตุปัจจัย”
4. ศิลปะในการบริหารโครงการ (The Art of Project Management)
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานสาคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดกรอบการพัฒนา (Intentional Design) เป็นการสร้างเป้าหมายร่วมกัน
ในภาพรวม ซึ่ ง จะน ามาสู่ แ ผนและยุ ท ธศาสตร์ที่ จ ะใช้ใ นการท างานของแผนงาน เป็ น การตอบค าถาม
“วิสั ย ทัศน์ ” (Why) “ผู้ เกี่ย วข้องในแผนงาน” (Who) “การเปลี่ ยนแปลงอะไรที่ ต้ องการ” (What) และ
“แผนงานจะทาให้เกิดกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร” (How) ขั้นตอนที่ 1 มี 7 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นย่อยที่ 1 สร้างวิสัยทัศน์ของแผนงาน (Vision)
ขั้นย่อยที่ 2 กาหนดพันธกิจ (Mission)
ขั้นย่อยที่ 3 ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (Boundary partners)
ขั้นย่อยที่ 4 กาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges)
ขั้นย่อยที่ 5 สร้างเกณฑ์วัดความก้าวหน้า (Progress markers)
ขั้นย่อยที่ 6 กาหนดแผนยุทธศาสตร์ (Strategy maps)
ขั้นย่อยที่ 7 การดาเนินการระดับองค์กร (Organizational practices)
ขั้นตอนที่ 2 : การติดตามผลลัพธ์และการดาเนินงานของแผนงานและผู้เกี่ยวข้อง เน้นการประเมิน
ตนเองเป็นหลัก ขั้นตอนนี้มี 4 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นย่อยที่ 8 จัดลาดับการติดตามการทางานของแผนงาน (Monitoring priorities)
ขั้นย่อยที่ 9 สร้างแบบบันทึกการติดตามผลลัพธ์ (Outcome Journal)
ขั้นย่อยที่ 10 สร้างแบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (Strategy Journal)
ขั้นย่อยที่ 11 สร้างแบบบันทึกการดาเนินงานของแผนงาน (Performance Journal)
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทาแผนการประเมินผล จัดลาดับความสาคัญในการประเมินผล และการสร้าง
แผนการประเมินผล ระยะนี้มี 1 ขั้นตอนย่อย คือขั้นย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation plan)
แผนที่ผลลัพธ์ถูกพัฒนาขึ้นมาบนหลักคิดที่ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนงานพัฒนาเป็นผู้ “ควบคุม”
การเปลี่ ย นแปลงที่ พึ ง เกิ ด จากการพั ฒ นา ส่ ว นคนนอกเป็ น เพี ย งคนที่ อ านวยให้ เ กิ ด กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลง โดยการช่วยให้เข้าถึงความรู้ โอกาส และทรัพยากรใหม่ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น การให้
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ความสาคัญที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในแผนงานพัฒนา ไม่ได้หมายความว่าแผนงานเป็นผู้
ตัดสินว่าคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเปลี่ยนแปลงไปทาไม แต่ต้องเป็นความต้องการของคนเหล่า
นั้นเอง ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อทาให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ของเขาเอง นั่นคือ การพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ
นั้น ต้องทาและรับผิดชอบโดยคนในพื้นที่เองเท่านั้น และการปฏิบัติงานของแผนงาน แผนที่ผลลัพธ์ จึงเน้นที่
ผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าที่ผลกระทบระยะยาว (impact)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
วัตถุประสงค์การศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสาคัญ เพื่อ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
วัตถุประสงค์สาคัญของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
1.ทบทวนวรรณกรรมและศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ วิ เ คราะห์ ค วามสามารถ ความพร้ อ มในการ
ดาเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ศึกษาการกาหนดกรอบและเป้าหมายของการจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลื อและ
โซเดียม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
3. ศึกษา ค้นหามาตรการและประเด็นสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
เพื่อมุ่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยสอดคล้องตามบทบาทภารกิจของ
องค์กร
การออกแบบและวิธีการ
ทบทวนวรรณกรรม
ประชุมเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
ร่วม
จัดทาร่างยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครั้งนี้เป็นการค้นหาแนวปฏิบัติที่ให้ผลดีที่สุดต่อการ
ดาเนินงานการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย โดยเน้น
กระบวนการมีส่ ว นร่ ว ม ผู้ วิจั ย จึ งกาหนดขั้นตอนในการศึกษา เป็นระยะ โดยผลลั พธ์ในแต่ล ะระยะของ
การศึกษาเป็นข้อมูลนาเข้าในระยะถัดไป
ขอบเขตการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย
เป็นการวิเคราะห์ถึงดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิจัยในประเด็น ดังนี้
1. ความสาคัญการลดบริโภคเกลือ (โซเดียม) ต่อสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาสุขภาพที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
2. มาตรการสาคัญของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือ(โซเดียม) แบบมีส่วนร่วม
3. การวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์ลดบริโภคโซเดียม ด้วยแผนที่
ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การจาหน่าย การสื่อสาร การ
พัฒนาความรู้แก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค การออกกฏหมาย-ข้อบังคับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม จานวน 54 หน่วยงาน
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษา โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic partner) หน่วยงาน องค์กร ที่ต้องการให้เข้าร่วมดาเนินการ ได้แก่
1. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
2. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
3. แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD network)
4. สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

5. สานักโภชนาการ กรมอนามัย
6. สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
7. กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
8. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10. สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
11. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
12. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
13. กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่กากับสถานศึกษาทุกระดับ
14. กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี
15. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
16. กองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
17. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เคหะกิจเกษตร)
18. กระทรวงวัฒนธรรม
19. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
20. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
21. กรุงเทพมหานคร (สานักอนามัยสานักการศึกษาสานักพัฒนาชุมชน)
22. องค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย (WHO Thailand Repesentative)
23. สถาบันอุดมศึกษา
24. สมาคมวิชาชีพ (ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, สภาพยาบาล, ลุ่มสหวิชาชีพ ฯลฯ)
25. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการอาหาร (ระดับผู้ผลิต, ภัตตาคาร, ร้านค้า และโรงแรม)
26. กลุ่มความร่วมมือผู้ประกอบการ (สภาอุตสาหกรรม สมาคมพ่อครัวไทย สมาคมภัตตราคาร
สมาคมผู้ค้าปลีก)
27. สมาคมสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
28. สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
29. สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
30. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
31. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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2. ภาคีหุ้นส่วน (Direct partner) หมายถึง หน่วยงาน องค์กร ที่ต้องให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ในประเทศไทย ได้แก่
1. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
3. เขตบริการสุขภาพที่ 1-12
4. ศูนย์อนามัยที่ 1-12
5. ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 1-12
6. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. หน่วยงานภาคีเครือข่ายของ NCD network
9. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข และ อาสาสมัครสุขภาพกรุงเทพมหานคร
10. ศูนย์อนามัยกรุงเทพมหานคร
11. โรงเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น/สถานศึกษาทุกสังกัด/
12. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
13. โรงพยาบาลทุกระดับ
14. กองทุนสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
15. สมาคมพยาบาล Case manager (ระดับโรงพยาบาลทั่วไป)
16. เครือข่ายนักกาหนดอาหาร
17. สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร
18. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
19. สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร
20. กลุ่มผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม
21. กลุ่มบุคลากรวิชาชี สมาคมวิชาชีพ
22. กลุ่มสื่อมวลชน
23. กลุ่มผู้ค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
วิธีการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Action Research)
กลวิธี/การดาเนินงาน
แบ่งการศึกษาเป็นระยะ ได้แก่
1. ระยะการทบทวนและเตรียมการโดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
2. ระยะการพัฒนากรอบและรูปแบบของยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม โดยการ
การระดมสมองผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สถิติที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ ใช้ การวิเคราะห์ เอกสาร (Documentary Analysis) และเก็บข้อมูล เชิงคุ ณ ภาพ
(Qualitative Data) วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อกาหนดกรอบและเป้าหมาย
ของการจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และ
ค้นหามาตรการและประเด็นสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อมุ่งผลให้บรรลุ
วิสั ย ทัศน์ และเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยสอดคล้ องตามบทบาทภารกิจขององค์กรโดยระบียบวิธีเชิง
คุณภาพ แบ่งการศึกษาเป็นระยะ ได้แก่ การทบทวนวนกรรม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) เพื่อศึกษาความเป็นไปในการจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม, จากประชุม
เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ผู้วิจัยใช้แผนที่
ผลลัพธ์ หรือ Outcome mapping เป็นเครื่องมือในการสร้างยุทธศาสตร์ฯร่วมกับภาคีเครือข่าย จานวน 54
หน่วยงาน และการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย
ผลลัพธ์จากการทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อศึกษาความเป็นไปในประเด็นสาคัญ
คือทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อประเมินความสามารถและความพร้อมในการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดาเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
การดาเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย พบว่า ปี 2530 องค์การอนามัยโลก มี
การตอบสนองต่อเรื่องการบริโภคเกลือสูงเกินโดยมีคาแนะนาให้ “หลีกเลี่ยงอาหารรสชาติเค็ม” ซึ่งต่อมาในปี
2535 ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าว มาจัดทาข้อปฏิบัติในการบริโภคอาหาร ผ่านการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานด้านอาหารและโภชนาการครั้งที่ 4 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7 (2535-2539)
และในปี 2539 ได้มีการปรับข้อปฏิบัติจากเดิมเป็นข้อปฏิบัติในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ ดี (Foodbase dietary guideline)และในปีต่อมาก็เกิดความร่วมมือระหว่างการดาเนินงานด้านโภชนาการและงาน
ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีสาระสาคัญ คือการกาหนดให้การบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น
การได้รับเกลือน้าตาลในปริมาณสูงการได้รับผัก ผลไม้น้อย เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย
การบริโภคเกลือที่เหมาะสมนั้นกาหนดไว้ไม่เกิน 6 กรัมต่อคนต่อวัน มีการจัดทาธงโภชนาการ ใช้เป็นเครื่องใน
การสื่อสารเตือนภัย รวมถึงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันเพื่อการมี
สุขภาพที่ดี
ในปี 2538-2539 แม้ว่าในระยะนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base) จะยังไม่มีความชัดเจน
แต่ก็ได้ริเริ่มในการให้ความสาคัญถึงความสัมพันธ์ของปริมาณเกลือต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทาให้การ
ได้รับเกลือโซเดียมมากเกินจากการบริโภคอาหารนั้นเป็นจุดสาคัญในการดาเนินงานด้านการป้องกันควบคุม
โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง และมี ก ารรณรงค์ เ พื่ อ สร้ า งความตระหนั ก โรคความดั น โลหิ ต สู ง “Hypertension
awareness campaign” ที่มีการกาหนดประเด็นในการสื่อสารเพื่อลดปริมาณเกลือโซเดียม อันเป็นสาเหตุ
ของเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วยพฤติกรรม“ชิมก่อนเติม” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการได้รับ
โซเดียมจากการปรุงเพิ่มในการบริโภคอาหารลงในระดับประชากร
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ปี 2548 โรคหลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ และมีความ
จาเป็นต้องดาเนินงานเร่งด่วนและเกลือโซเดียมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญในการเกิดโรคดังกล่าว จึงมีการ
เริ่มการดาเนินงานเพื่อการลดบริโภคเกลือในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยสานักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค ได้สรุปสาระสาคัญ คือ
- หลักฐานทางระบาดวิทยา พบว่า การได้รับเกลือในปริมาณสูง มีความสัมพันธ์ต่อโรคหลอดเลือด
หัวใจโรคหลอดเลือดสมอง และระดับความดันโลหิต
- การถอดบทเรียนของความสาเร็จในการดาเนินงานลดการบริโภคเกลือเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้
ประกอบการจัดทายุทธศาสตร์
- กระบวนการสร้างความตระหนัก เน้นที่ เรื่องผลกระทบและอันตรายของการบริโภคเกลือ
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินความสามารถและความพร้อมในการดาเนินงาน
ปี 2547 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการดาเนินงานโครงการ
อาหารไทยหัวใจดี ภายใต้แนวคิด อาหารรักษ์หัวใจ และได้กาหนดให้มีตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”ที่
ส่งผลดีต่อหัวใจ การลดปริมาณเกลือจะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ก็เป็นโอกาส
อันดีที่ได้สร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตในการลดปริมาณเกลือ
ปี 2551 มีการจัดตั้งเครือข่ายที่สาคัญอีกหนึ่งเครือข่าย คือ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ภายใต้นโยบาย
สุขภาพวิถีชีวิตไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ในการลดภาวะอ้วนและส่งเสริมการคัดกรองเบาหวานและความดัน
โลหิต และมีการผลักดันเรื่องของอาหารให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติอีกด้วยเนื่องจากด้านอาหารของประเทศ
ไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีศักยภาพการผลิตสู่การเป็นครัวของโลก จึงนาไปสู่การกาหนดพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ .ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 ให้มีคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ เพื่อดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารตลอดห่วงโซ่ของอาหาร
ปี 2554 มีการพัฒนาการดาเนินงานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการลดเสี่ยง ลดโรคไม่
ติดต่อ ขึ้นอีกครั้ง หลังจากเครือข่ายเดิมขาดความต่อเนื่องไป โดยมีผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้งเครือข่าย
คือ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัย
โลก และเพื่อให้การดาเนินงานสนับสนุนการลดบริโภคโซเดียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานเครือข่าย
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมกับ สมาคมโรคไต ในการจัดตั้ง “เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” โดยมีประเด็นสารใน
การสื่อสาร คือ ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงานในภาคีเครือข่ายจะใช้
ในการขับเคลื่อน สื่อสารเตือนภัยไปในทิศทางเดียวกัน
จากการศึกษา ค้นหาแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถี
ชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ สรุปได้ว่า
1) แนวทางการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต
โดยการดาเนิ น งานร่ว มขับ เคลื่ อนการบริโภคเกลื อ มีความจาเป็นต้องดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เร่งด่ว น
เนื่องจากหากพิจารณาความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และด้วยสาเหตุของการเกิดโรค
นั้น มาจากการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ การมีภาวะอ้วน/น้าหนักเกิน การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และความเครียด ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผลจาก
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานของเหตุในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2) การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม (Unhealthy diet) เป็นหนึ่งของสาเหตุที่สาคัญของการเกิดโรค
และโซเดียมจัดเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ร่างกายควรมีในปริมาณที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันการบริโภคโซเดียม
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ของประชากรทั่วโลกนั้น มากกว่าปริ มาณที่ร่างกายต้องการจานวนมาก โดยประชากรประเทศไทยได้รับ
โซเดียมมากกว่าค่าทีก่ าหนดกว่า 2 เท่า ซึ่งการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงนั้น ส่งผลต่อการเพิ่มระดับความดัน
โลหิตอย่างมีนัยสาคัญอีกทั้งองค์การอนามัยโลก ได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน คือ ลดปริมาณโซเดียม
ให้ได้ ร้อยละ 30 ในปี 2025 (WHO, 2013) เพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายระดับโลก โดยมีการทบทวน
องค์ ค วามรู้ สถานการณ์ มาตรการ และรู ป แบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การได้ รั บ โซเดี ย ม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั กฐาน
ประกอบการตัดสิ น ใจในการออกแบบวางแผนการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อสนับสนุน ผลั กดันการออก
นโยบาย ซึ่งนาไปสู่การจัดทา “ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคและโซเดียมในประเทศไทย”
ผลลัพธ์จากประชุมเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
โดยผลจากขั้นตอนแรกนาไปสู่การดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือแผนที่ผ ลลั พธ์
(Outcome Mapping) ซึ่งเหมาะกับแผนงานที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม หรือ
การกระทาของคนกลุ่มคนหรือองค์กร ขั้นตอนการทาแผนที่ผลลัพธ์ ประกอบด้วย กาหนดกรอบพัฒนา การ
ติดตามผลลัพธ์และการดาเนินงานตามแผนงาน การจัดทาแผนติดตามประเมินผล
และมีหลายประเทศที่ใช้แนวทางดังกล่าว มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการลดบริโภคโซเดียม
ระดับประเทศ เช่น ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศได้มีการกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และรายละเอียดตามบริบทของประเทศและแหล่งของการกระจายโซเดียมเป็นสาคัญ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินงานเพื่ อการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม มีภาคีเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมจานวนมาก มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมีทิศทางในการดาเนินงานให้ชัดเจน เพื่อกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ถูกต้องตามภารกิจ และสัมฤทธิผลตามเป้าประสงค์
รวมถึงกาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนและทิศทางการดาเนินงาน
ผู้วิจัยสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
ในประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ในการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการ
ระดมสมองจากภาคีเครือข่าย เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ตามที่ องค์การ
อนามัยโลกได้กาหนดไว้ ให้การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เป็น 1 ใน 9 เป้าหมายในการดาเนินการเพื่อ
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และองค์การอนามัยโลกได้มีการกาหนดแนวทาง เพื่อลดการบริโภคเกลือในประชากร
ไว้ 3 แนวทาง ของการประชุม WHO Forum and Technical meeting ระหว่างวันที่ 5–7 ตุลาคม 2006
ณ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนสูตร ในผลิตภัณฑ์อาหาร (Product reformulation)
2. การสร้างความรู้ ความตระหนักให้กับผู้บริโภค (Consumer Awareness)
3. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม (Environmental Change)
และมีหลายประเทศที่ใช้แนวทางดังกล่าวมากาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการลดบริโภคโซเดียม
ระดับประเทศ เช่น ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศได้มีการกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และรายละเอียดตามบริบทของประเทศและแหล่งของการกระจายโซเดียมเป็นสาคัญ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินงานเพื่อ ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่ ว มจ านวนมาก มีความจ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ ต้องมีทิศทางในการดาเนินงานให้ ชัดเจน เพื่อกาหนดประเด็น
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ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ถูกต้องตามภารกิจ และสัมฤทธิผลตามเป้าประสงค์
รวมถึงกาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนและทิศทางการดาเนินงาน
การประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ใช้วิธีแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ซึ่งเหมาะกับแผนงานที่
เน้น “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม หรือการกระทาของคน กลุ่มคนหรือองค์กร” โดยมี
การระดมสมองใน 8 ขั้นตอน (ตามการทบทวนวรรณกรรม) เพื่อนาสู่ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมระสมอง
ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
ผลลัพธ์สาคัญ
การลดบริ โ ภคเกลื อและโซเดีย มมีความเป็นอย่างเร่งด่ว น เพื่อลดการเกิดโรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต กาหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนบริโภคโซเดียมลดลง 30% ในการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านการจัดการตนเองและ สิ่งแวดล้อม ภายในปี 2568
กลุ่ มที่ 2 กาหนดประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ส าคั ญเพื่ อให้ การดาเนิน งานบรรลุ วิสั ย ทั ศน์ และสั ม ฤทธิผ ลตาม
เป้าประสงค์
ผลลัพธ์สาคัญ
1. การสร้างและพัฒนาขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือลดการบริโภคโซเดียม
2. การเพิ่มความรู้ ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ ประชาชน ชุมชน ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ประกอบการ
บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้กาหนดนโยบาย
3. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียม
ต่า รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหารที่ปริมาณโซเดียมต่า
4. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อการนาสู่ปฏิบัติ
5. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล เน้นกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
กลุ่มที่ 3 รูปแบบการขับเคลื่อนและทิศทางการดาเนินงานในภาพรวม
ผลลัพธ์สาคัญ
1. การจั ดตั้งกลไกการด าเนิ น งานระดั บชาติ ในการประสานงานและบูร ณาการการขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย โดยกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในทุกระดับ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
3. กาหนดมาตรฐานและออกกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับปริมาณเกลื อและโซเดียมในอาหาร
ประเภทต่างๆ ที่ผลิตในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดทาฉลากแสดงข้อมูลปริมาณเกลือ
หรือโซเดียมในรูปแบบที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
4. รณรงค์ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง
5. เฝ้ าระวัง กากับ ติดตาม และประเมินพฤติ กรรมการบริโ ภคของประชาชน วิเคราะห์ ปัจ จั ย
แวดล้อมและภาระโรค รวมทั้งติดตามปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารที่ประชาชนบริโภค
6. ผลิตและกระจายชุดทดสอบอย่างง่ายในการวัดปริมาณโซเดียม
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ผลลัพธ์การจัดทาร่างยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย
หลังจากประชุมระดมสมอง ได้มีการประมวลผลและตกลงร่วมกัน ในเนื้อหาของ แผนยุทธศาสตร์
การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในประเด็นต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้
วิสัยทัศน์ ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคเกลือและโซเดียมลดลง
เป้าประสงค์ ประชาชนบริโภคเกลือและโซเดียมลดลง ร้อยละ 30 ภายในปี 2568
พันธกิจหลัก ได้แก่
1) สร้างและขยายภาคีเครือข่าย ความร่วมมือลดการบริโภคโซเดียม
2) ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคอาหารโซเดียมต่า
3) เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่า
4) ผลักดันภาคอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารให้ผลิตอาหารลดปริมาณโซเดียม
5) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมเพื่อลดการบริโภคโซเดียม รวมทั้งการติดตามด้วยตนเอง
และได้ ร่ ว มกั น ก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งตามพั น ธกิ จ การลดการบริโ ภคเกลื อ และโซเดียม
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในนาม “SALTS” ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ S (Stakeholder network) หมายถึง การสร้างและพัฒนาขยายภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ
มาตรการสาคัญ
• การสร้างความร่วมมือเพื่อขยายภาคีเครือข่าย
• การจัดสัมมนา เพื่อขยายภาคีเครือข่าย
2. ยุ ท ธศาสตร์ A (Awareness) หมายถึ ง การเพิ่ ม ความรู้ ความตระหนั ก และเสริ ม ทั ก ษะให้
ประชาชน ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้กาหนดนโยบาย
มาตรการสาคัญ
• การสื่อสารนโยบาย (ระดับนโยบาย)
• การเพิ่มแบบเรียนเสริมในประเด็น “การลดบริโภคเกลือ และโซเดียม”
• การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีแปรผันตามปริมาณโซเดียม
• การขยายเครือข่ายระดับนโยบาย
• การเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาสู่รา้ นอาหาร
• การเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาสู่ระดับประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ L (Legislation and environmental reform) หมายถึง การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่า รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการ
เข้าถึงอาหารที่ปริมาณโซเดียมต่า
มาตรการสาคัญ
• การปรับปรุงฉลากและสัญลักษณ์
• การปรับสูตรอาหารลดโซเดียมทุกช์วงวัย
4. ยุทธศาสตร์ T (Technology and innovation) หมายถึง การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อ
การนาสู่ปฏิบัติ
24

มาตรการสาคัญ
• การกาหนดมาตรฐานอาหารที่มีความเสี่ยง
• การจัดทา Model Food Service System
• การสร้างเครื่องมือ เพื่อการประเมินร้านอาหาร
• การวิจัยและพัฒนาเทคนิคเทคโนโลยีเพื่อทดแทนเกลือ
• การสร้างเครื่องมือวัดปริมาณเกลือและ Self monitoring
5.ยุ ทธศาสตร์ S (Surveillance, monitoring and evaluation ) หมายถึง การพัฒ นาระบบเฝ้ า
ระวัง ติดตามและประเมินผล เน้นกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
มาตรการสาคัญ
• การสารวจปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
• การสารวจปริมาณโซเดียมในระดับบุคคล
ดังแผนภาพที่ 4 ที่แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
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แผนภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ SALTS เพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคเกลือและโซเดียมลดลง
ประชาชนบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงร้อยละ 30 ภายในปี2568
พันธกิจ
สร้างพัฒนาและ
ขยายภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือลดการ
บริโภคเกลือและ
โซเดียม

ส่งเสริมให้ความรู้
และสร้าง
วัฒนธรรมการ
บริโภคอาหาร
เกลือและโซเดียม
ต่า

เพิ่มช่องทางใน
การเข้าถึงอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่มี
เกลือและโซเดียม
ต่า

ผลักดัน
ภาคอุตสาหกรรม
อาหารและ
ร้านอาหารให้ผลิต
อาหารลดปริมาณ
โซเดียม

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมเพื่อลด
การบริโภคโซเดียม
รวมทั้งกระบวนการ
ติดตามด้วยตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์
และภายใต้
แผนยุทธศาสตร์
ได้มีการมอบหมายผู
้รับผิดชอบหลั
A การบริโภคเกลือในประเทศไทย
L
S กตาม
S
T
Stakeholder
Awareness
Legislation and
Technology Surveillance,
environmental
monitoring
network
and
การเพิ่มความรู้
reform
and
การสร้างและ
innovation
พัฒนาขยายภาคี ความตระหนัก
การปรับเปลี่ยน
การพัฒนา
evaluation
การพัฒนาระบบ
เครือข่ายความ และเสริมทักษะ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
งานวิจัยและ
ให้ประชาชน
ร่วมมือ
การผลิต ปรับปรุง
องค์ความรู้เพื่อ เฝ้าระวัง ติดตาม
ชุมชน ผู้ผลิต
เปลี่ยนแปลง เกิด
การนาสู่ปฏิบัติ และประเมินผล
ผู้ประกอบการ
เน้นกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่า
บุคลากรวิชาชีพ รวมทั้งเพิ่มทางเลือก
ผลผลิต และ
ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์
และช่องทางการเข้าถึง
รวมถึงผู้กาหนด
อาหารที่ปริมาณโซเดียม
นโยบาย
ต่า
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และภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริโภคเกลือในประเทศไทย ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักตามลักษณะ
ภารกิจของภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามตารางแผนภาพที่ 5 ดังนี้
แผนภาพที่ 5 การมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักตามลักษณะภารกิจของภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1และ 5
Stakeholder network
Surveillance, monitoring and evaluation
ยุทธศาสตร์ที่ 2
Awareness
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 และ 4
Legislation and environmental reform
Technology and innovation

ผู้รับผิดชอบหลัก
1. กรมควบคุมโรค (คร)
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
3. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
1. สานักงานกองทุนสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส)
2. กรมอนามัย
3. Thai NCD network
1. คณาอาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา
2. สภาอุตสาหกรรม
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและค้นหามาตรการสาคัญเพื่อมุ่งผลให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยสอดคล้องตามบทบาทภารกิจขององค์กร โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ แบ่ งการศึกษาเป็ น ระยะ ได้แก่ ระยะการทบทวนวนกรรม โดยผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ เอกสาร
(Documentary Analysis) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลื อและ
โซเดียม ระยะกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ผู้วิจัยใช้แผนที่ผลลัพธ์ หรือ Outcome mapping เป็นเครื่องมือในการสร้างยุทธศาสตร์การลดการบริโภค
เกลื อและโซเดี ย มของประเทศไทย ผ่ านการเก็บข้อ มูล เชิ ง คุณภาพ (Qualitative Data) มีผ ลการศึ ก ษา
รายละเอียดดังนี้
การทบทวนวนกรรม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อศึกษาความ
เป็นไปในประเด็นสาคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ผลการศึกษา พบว่า
- ข้อปฏิบัติในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food-base dietary guideline) ในการจัดทา
แผนการดาเนินงานด้านอาหารและโภชนาการครั้งที่ 4 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7
(2535- 2539) กาหนดให้การบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น การได้รับเกลือน้าตาลในปริมาณสูง การได้รับผัก
ผลไม้น้อย เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการบริโภคเกลือที่เหมาะสมนั้นกาหนดไว้ไม่เกิน 6
กรัมต่อคนต่อวัน มีการจัดทาธงโภชนาการ ใช้เป็นเครื่องในการสื่อสารเตือนภัย รวมถึงเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
- หลักฐานทางระบาดวิทยา พบว่า การได้รับเกลือในปริมาณสูง มีความสัมพันธ์ต่อโรคหลอดเลือด
หัวใจโรคหลอดเลือดสมอง และระดับความดันโลหิต
- การถอดบทเรียนของความสาเร็จในการดาเนินงานลดการบริโภคเกลือเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้
ประกอบการจัดทายุทธศาสตร์
- กระบวนการสร้างความตระหนัก ควรเน้นที่เรื่องผลกระทบและอันตรายของการบริโภคเกลือ
- การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม (Unhealthy diet) เป็นหนึ่งของสาเหตุที่สาคัญของการเกิดโรค
และโซเดียมจัดเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ร่างกายควรมีในปริมาณที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันการบริโภคโซเดียม
ของประชากรทั่วโลกนั้น มากกว่าปริ มาณที่ร่างกายต้องการจานวนมาก โดยประชากรประเทศไทยได้รับ
โซเดียมมากกว่าค่าทีก่ าหนดกว่า 2 เท่า ซึ่งการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงนั้น ส่งผลต่อการเพิ่มระดับความดัน
โลหิตอย่างมีนัยสาคัญ
- การจัดทายุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเป็นวาระระดับชาติ มี
ความสาเร็จมาแล้วในหลายประเทศ และเป็น เครื่องมือสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานร่วมกันกับ
ภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับรูปแบบการได้รับโซเดียมของคนไทย ที่มีที่มาจาก
หลายแหล่ ง ทั้ ง จากการปรุ ง ประกอบเอง การรั บ ประทานอาหารนอกบ้ า น และ การบริ โ ภคอาหาร
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีสิติด้านค่านิยมและวัฒนาธรรมการบริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย ภาคีเครือข่าย
ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ การจัดทา “ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคและโซเดียมใน
ประเทศไทย”
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การประชุมเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียม โดยนาผลจากขั้นตอนแรกไปสู่การดาเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือ
แผนที่ผ ลลั พธ์ (Outcome Mapping) เป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมจัดทายุทธศาสตร์การลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียม และมีหลายประเทศที่ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนสูตรในผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้าง
ความรู้ ความตระหนักให้กับผู้บริโภค การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน
การลดบริโภคโซเดียมระดับประเทศ เช่น ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศได้มี
การกาหนดประเด็น ยุทธศาสตร์และรายละเอียดตามบริบทของประเทศและแหล่งของการกระจายโซเดียม
เป็นสาคัญ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินงานเพื่ อการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม มีภาคีเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมจานวนมาก มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมีทิศทางการดาเนินงานให้ชัดเจน เพื่อกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ถูกต้องตามภารกิจ และสัมฤทธิผลตามเป้าประสงค์
รวมถึงกาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนและทิศทางการดาเนินงาน
ผู้วิจัยใช้การระดมสมอง ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่ายที่มีความหลายหลาย ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการกาหนดยุทธศาสตร์
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม กาหนดเป้าหมาย มาตรการ และผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมถึงสร้างข้อตกลง
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานบนเข็ม
มุ่งเดียวกัน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มตามบทบาทภาระกิจของประชากรกลุ่มเป้าหมาย หลังจากกิจกรรม
กลุ่ม มีการประมวลผลและตกลงร่วมกันในแต่ละประเด็น ซึ่งมีการประชุมระดมสมองหลายรอบ ทาให้ ได้ผล
ลัพธ์ที่หลากหลายและเกิดมุมมองที่แตกต่าง
การจั ดทาร่ างยุ ทธศาสตร์ การลดบริโ ภคเกลื อและโซเดี ยมโดยกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของภาคี
เครือข่ายในประเด็นต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้
วิสัยทัศน์
ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคเกลือและโซเดียมลดลง
เป้าประสงค์ ประชาชนบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568
พันธกิจ
1. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
2. ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคอาหารเกลือและโซเดียมต่า
3. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือและโซเดียมต่า
4. ผลักดันภาคอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารให้ผลิตอาหารลดปริมาณโซเดียม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมเพื่อลดการบริโภคโซเดียม รวมทั้งกระบวนการ
ติดตามด้วยตนเอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ในนาม “SALTS” ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร์ S (Stakeholder network) การสร้าง พัฒ นาและขยายภาคีเ ครื อ ข่ ายความ
ร่วมมือ
2. ยุทธศาสตร์ A (Awareness) การเพิ่มความรู้ ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน
ชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและผู้กาหนดนโยบาย
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3. ยุทธศาสตร์ L (Legislation and environmental reform) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้ อม
เพื่อให้เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่า รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทาง
การเข้าถึงอาหารที่ปริมาณโซเดียมต่า
4. ยุทธศาสตร์ T (Technology and innovation) การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้และ
นาสู่การปฏิบัติ
5. ยุทธศาสตร์ S (Surveillance, monitoring and evaluation) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ติดตามและประเมินผล เน้นกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
การอภิปราย
จะเห็นได้ว่า Outcome Mapping เป็นเครื่องมือสาคัญในการวางแผนงานเพราะว่าจะเริ่มจากการ
กาหนดวิสัยทัศน์ที่แผนงานอยากจะเห็น แล้วก็ขอบเขตของพันธะกิจ ประเมินความสามารถในการปฎิบัติตาม
แผนงาน Outcome Mapping ช่วยให้เราเห็นความสาคัญของเพื่อนร่วมงาน เครือข่ายพันธมิตร และที่สาคัญ
ทาให้เรารู้ว่าเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสาเร็จ และเป็นตัวกากับว่ามีข้อบ่งชี้อะไร ต้องทาอะไร เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เห็นประโยชน์จากการทางานผ่านภาคี พันธมิตร และเป็นกระบวนการระบุการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น คือการออกแบบกรอบการติดตามรวมถึงแผนการประเมินผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับทุกขั้นตอนของแผนงาน นอกจากนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมผ่านการระดมสมองจากภาคีเครือข่ายโดยกระบวนการกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจทาให้ได้ความหลาย
หลาย ในการกาหนดยุ ทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลื อและโซเดียม กาหนดเป้าหมาย มาตรการ และ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมถึงสร้างข้อตกลงจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานบนเข็มมุ่งเดียวกัน
จะเห็นว่าเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมมี
จานวนมาก ทั้งจากภาคสาธารณสุข ภาคอุตสาหกรรม สมาคมต่างๆ NGO ทาให้เกิดความหลากหลายทั้ง
ความคิดเห็นและมุมมอง บางครั้งต่างคานึงถึงส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง ทาให้เกิดความขัดแย้ง ลักษณะการ
วิจัยหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมสมองอาจมีการแยกในแต่ละครั้งตามบทบาท
ภาระกิจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองของแต่ละกลุ่ม แล้วนามาวิเคราะห์ หา
ข้อสรุป เพื่อออกแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมสมองในภาพภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง เพือลดความขัดแย้งหรือมุมมองที่แตกต่างมากเกินไป
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแต่ละยุทธศาสตร์ ในระยะต่อไปควรให้ความสาคัญ กับการมี
ส่วนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และขับเคลื่อนผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (National Health Assembly)
เพื่อกาหนดเป็นนโยบายระดับประเทศนาสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโดยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน
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