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บทสรุปผู้บริหาร
การบริโภคเกลือและโซเดียมที่มากเกินความจําเป็นส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
หรือโรค NCDs (เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง) ซึ่งเป็น
สาเหตุสําคัญในการเสียชีวิตของประชาชนไทย หลายหน่วยงานมีความพยายามในการดําเนินนโยบายและ
มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคโซเดียม ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน (หรือเทียบเท่าเกลือ 1
ช้อนชาหรือ 5 กรัม)
จากข้ อ มู ล การบริ โ ภคอาหารของประชาชนไทย พบว่ า อาหารที่ มี โ ซเดี ย มสู ง ที่ ป ระชาชนนิ ย ม
รับประทานมากที่สุด อันดับ 1 คือ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งประชาชนจะบริโภคโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ซองต่อ
สัปดาห์ ข้อมูลจาก World Instant Noodles Association ในปี พ.ศ. 2560 ระบุออกมาว่า การบริโภคบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูปของคนในทั่วโลกจะมีตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ 13.3 ชิ้นต่อคนต่อปี สําหรับประเทศไทย อยู่ที่ 49 ชิ้นต่อคน
ต่อปี ประชาชนส่วนมากนิยมใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ทั้งน้ําปลา เกลือ ซีอิ้วขาว กะปิ ผงปรุงรส และน้ํามันหอย
นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนนิยมบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสําเร็จรูปมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณโซเดียมในอาหารประเภทต่างๆ พบว่า อาหารกึ่งสําเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป (50 กรัม) มีปริมาณ
โซเดียมประมาณ 1,275 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณโซเดียมเกินกว่าความต้องการถึง 2 เท่า ส่วนในกลุ่มขนมขบ
เคี้ยว ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก พบว่า ขนมจําพวกปลาเส้นมีปริมาณโซเดียมโดยเฉลี่ยประมาณ 659
มิลลิกรัม ต่อ 1 ซองผลิตภัณฑ์ (30 กรัม)รองลงมาเป็นสาหร่ายอบ/ทอดกรอบ และขนมจําพวกข้าวเกรียบและ
มันฝรั่งอบ/ทอดกรอบ ซึ่งหากบริโภคขนมปลาเส้น 1 ซอง ก็จะทําให้ได้รับปริมาณโซเดียมเกินมาตรฐานไป
มากกว่า 3 เท่า
การปรับเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีโซเดียมลดลงเป็นมาตรการที่สามารถลดการเสียชีวิตจากโรค
NCDs ได้ดีที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายจากฝั่งภาครัฐน้อยและให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล ซึ่งหนึ่งในวิธีหรือมาตรการที่
จะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้ปรับเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความเค็มน้อยลง คือการใช้มาตรการทาง
ภาษีและราคาโดยมีประเทศที่ได้ดําเนินมาตรการภาษีเกลือและประสบความสําเร็จ คือ ประเทศฮังการี ซึ่งผล
ของการดําเนินงานแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารของภาคอุตสาหกรรม และการลดการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือสูง นอกจากนี้มีหลายประเทศที่ได้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบด้าน
สุขภาพหากมีการนํามาตรการภาษีเกลือและโซเดียมมาปฏิบัติใช้ ซึ่งทุกการศึกษาชี้ให้เห็นผลกระทบเชิงบวกทั้ง
ด้านสุขภาพ และความคุ้มค่าในการดําเนินมาตรการ
ประเทศไทยมีโครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่เอื้อให้มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสินค้าที่ควรมีการ
จัดเก็บภาษี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนมากกว่าการเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ
นอกจากนี้ บทเรียนจากการขับเคลื่อนมาตรการภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวานสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ในการ
นํามาตรการทางภาษีมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสุขภาพ ซึ่งผลของการบังคับใช้ภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
ในช่วงปีแรก แสดงให้เห็นว่า ราคาสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีปริมาณน้ําตาลลดลง อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดแรงต้านจากภาคอุตสาหกรรม จําเป็นจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการ การกําหนดกระบวนการทางนโยบายภาษีที่
เหมาะสม โดยกําหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์อาหารที่ควรมีการเก็บภาษีในกลุ่มอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง เช่น
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บะหมี่และโจ๊กกึ่งสําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว และผงชูรส การกําหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีให้ชัดเจนว่าเป็น
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ประโยชน์ ท างสุ ข ภาพของประชาชน และการกํ า หนดนโยบายอื่ น ๆ ควบคู่ ด้ ว ย เพื่ อ
ประโยชน์ในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
1.1 การบริโภคเกลือและโซเดียม ปัญหาสุขภาพทีเ่ กี่ยวข้อง และผลกระทบต่างๆ
โซเดียม เป็นแร่ธาตุสําคัญในการทําหน้าที่ปรับสมดุลน้ํา ของเหลว และความดันโลหิตให้แก่ร่างกาย
ส่วนใหญ่ร่างกายจะได้รับโซเดียมผ่านการบริโภคอาหารต่างๆ องค์การอนามัยโลกได้แนะนําให้ประชาชน
บริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบเท่าเกลือ 5 กรัมi หรือ 1 ช้อนชา(1) อย่างไรก็ตาม มากกว่า
ครึ่งของประชากรโลกบริโภคโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยเฉพาะประชากรในทวีปเอเชีย เช่น
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งประชาชนบริโภคโซเดียมโดยเฉลี่ยมากกว่า 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน
ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณการบริโภคโซเดียมของประชาชนก็เกินข้อแนะนําที่องค์การ
อนามัยโลกกําหนดไว้เช่นเดียวกัน โดยเกือบทุกประเทศ ยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ประชาชน
บริโภคโซเดียมเกินข้อแนะนํามากกว่า 2 เท่า โดยที่ประชาชนในประเทศสิงคโปร์บริโภคโซเดียมเฉลี่ยมากที่สุด
คือ 5,140 มิลลิกรัมต่อวัน(2) สําหรับประเทศไทย จากข้อมูลการสํารวจการบริโภคเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ใน
พ.ศ. 2550 พบว่า คนไทยบริโภคเกลือโดยเฉลี่ย 10.9 กรัม โดยมาจากเครื่องปรุงรสต่างๆ ประมาณ 8 กรัม
และหากคํานวณเป็นปริมาณโซเดียม พบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมมากถึง 4,352 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน(3) ซึ่งสูง
กว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนําถึง 2 เท่า

ปริมาณโซเดียม (มิลลิกรัม./วัน)
เทียบเท่าปริมาณเกลือ (กรัม/วัน)

รูปภาพที่ 1: ปริมาณการบริโภคโซเดียมโดยเฉลี่ย (มิลลิกรัม/วัน) ของประชากรโลก
ที่มา: Powles J, Fahimi S, Micha R, Khatibzadeh S, Shi P, Ezzati M, et al. Global, regional and national
sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic analysis of 24 h urinary sodium excretion and dietary
surveys worldwide. BMJ Open. 2013;3(12):e003733.
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เกลือ 1 กรัม จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ 0.4 กรัม
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หมายเหตุตุ: ข้อมูลประเเทศไทยมาจากการสํารวจปริมาณการบริ
ม
โภคคโซเดียมคลอไรรด์ของประชากรไทย ของกองโโภชนาการ
กรมอนามัมัย กระทรวงสาธารณสุข. พ.ศ.22552

การได้รับปริมาณโซเดี
ม
ยมมมากเกินความต้องการ จะสส่งผลกระทบด้ด้านลบต่อสุขภภาพ เนื่องจากร่างกาย
ไม่ได้เก็บสะสมโซเดี
บ
ยม จําเป็นต้องขับส่วนที่เกินความต้
น
องการรออกมา และะถ้าหากมีปริมมาณโซเดียมในร่างกาย
จํานวนมมากและขับอออกไม่ทันมีผลใให้ปริมาณเกลืลือและน้ําในหหลอดเลือดสูงก็
ง จะเป็นสาเหหตุสําคัญที่ทําให้
า ระดับ
ความดั นโลหิ
น ต เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และเป็ป็ น ปั จ จั ย สํ า คัค ญ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด โรคไม่ ติ ดต่
ด อ เรื้ อ รั ง (NNon-commuunicable
(4)
diseases) หรือโรรค NCDs เช่น โรคหัวใจและหลอด
ว
ดเลือด โรคความดันโลหิหิตสูง(5) โรคไตตเรื้อรัง(6)
โรคเบาหหวาน(7) และโรรคอ้วน(8) ซึ่งโรค
โ NCDs เหหล่านี้เป็นสาเหหตุหลักของการเสียชีวิตขอองประชากรโลลกมากถึง
39.5 ล้านคน
น หรือประะมาณร้อยละ 70 ของจํานววนประชากรทีที่เสียชีวิตทั้งหมด
ห (9)
เช่นเดียวกับสถานการณ์
ส
ในประเทศไทย
น
ยที่โรค NCDs เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของปประชาชน
ไทยโดยสสถานการณ์โรค
ร NCDs ในนประเทศไทยยมีแนวโน้มเพิพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี และมีจํานนวนผู้เสียชีวิตจากโรค
ต
NCDs นัน้นเพิ่มขึ้นจาากร้อยละ 666 เป็นร้อยละ 76 ในช่วงรระยะเวลา 100 ปี (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 25557) เมื่อ
พิจารณาาในจํานวนผู้เสียชีวิตจะพบบว่าเพิ่มขึ้นจากก 270,615 คน
ค (พ.ศ. 25447) เป็น 368,870 คน (พ.ศ. 2557)
หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 9,800 คนต่อปี หากกพิจารณาตามรายโรค พบบว่า โรคหัวใจจและหลอดเเลือดเป็น
สาเหตุหลักของการเสีสียชีวิต ซึ่งมีปัปัจจัยเสี่ยงสําคัคญมาจากภาววะความดันโลลหิตสูง(10)
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รูปภาพที่ 3: สาเหตุการเสียชีวิตของประชาไทย จําแนกตามกลุ่มโรคตั้งแต่พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ.2557
ที่มา: แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย

จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ของโรคต่างๆ แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโรค
NCDs ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโซเดียมในปริมาณมากนั้นเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุข ชี้ให้เห็นว่า ใน พ.ศ. 2558 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 29.9 ต่อประชากร
100,000คน(11) นอกจากนี้ ยังพบว่ามีจํานวนผู้ป่วยในจากกลุ่มโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น โดย
โรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น 4.2เท่า(12) อัตราความชุกของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย
ข้อมูลจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ใน พ.ศ. 2557 รายงานว่า อัตราความชุกของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงมีประมาณร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านคน จากปี พ.ศ. 2552(13) สําหรับโรคไตเรื้อรังนั้น
มักจะเป็นโรคแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งจากการประมาณการณ์ของสมาคมโรค
ไตแห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีอัตราความชุกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17.5 หรือประมาณ
7 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี(14) เป็นต้น
ผลกระทบจากโรค NCDs ไม่ได้มีเพียงในมิติทางด้านสุขภาพของประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบในวง
กว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการประมาณการณ์ถึงต้นทุนผลกระทบจากโรค NCDs ทั่วโลกตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554-2573 ว่ามีมูลค่ามากถึง 46.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 1,401 ล้านล้าน
บาทสําหรับประเทศไทย มีการศึกษาต้นทุนหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโรค NCDs โดยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทยพบว่า ต้นทุนที่เกิดจากโรค NCDs
ใน พ.ศ. 2552มีมูลค่าทั้งสิ้น 198,512 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของต้นทุนทางอ้อมจากการสูญเสียผลิตภาพ
(productivity loss) นั้นสูงถึงร้อยละ 74.2 ของต้นทุนทั้งหมด หรือประมาณ 147,208 ล้านบาทในขณะที่
ต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนทางด้านการรักษาพยาบาลมีประมาณร้อยละ 25.8 ของต้นทุนทั้งหมด หรือมีมูลค่า
รวม 51,304 ล้านบาทโดยความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรค NCDs เหล่านี้ คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (GDP) หรือประมาณ3,128 บาทต่อหัวประชากร(15)
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นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรค NCDs มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จากข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า โดยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ มีค่ารักษาพยาบาลประมาณ 79,263 ล้านบาท
และ 154,876 ล้านบาท ตามลําดับ(16)
1.2 แหล่งที่มาของโซเดียม
แหล่งที่มาสําคัญของโซเดียม คือ เกลือ โดยในเกลือ 1 กรัม จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ 0.4 กรัม
นอกเหนือจากเกลือที่ใช้ในการประกอบอาหารทั่วไปแล้ว เครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น น้ําปลา ซีอิ้ว ผงชูรส (โมโน
โซเดียมกลูตาเมต) ผงฟู เป็ นต้น(17) รวมถึงอาหารพร้ อมบริโภค อาหารว่าง และขนมต่างๆ ที่มีเกลือและ
โซเดียมเป็นส่วนประกอบ ก็เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญที่ประชาชนจะได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกาย
เมื่อพิจารณาถึงอาหารที่มีโซเดียมที่ประชาชนนิยมรับประทานมากที่สุด พบว่า อันดับ 1 คือ บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป(18) ซึ่งประชาชนจะบริโภคโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ซองต่อสัปดาห์ (19) สอดคล้องกับข้อมูลจาก World
Instant Noodles Association ในปี พ.ศ. 2560 ระบุออกมาว่า การบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของคนในทั่วโลกจะมี
ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ 13.3 ชิ้นต่อคนต่อปี สําหรับประเทศไทย อยู่ที่ 49 ชิ้นต่อคนต่อปี รองลงมาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

ประชาชนนิยมบริโภคปลากระป๋อง ปลาทูนึ่ง และน้ําพริกต่างๆ ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชน
ส่วนมากนิยมใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ทั้งน้ําปลา เกลือ ซีอิ้วขาว กะปิ ผงปรุงรส และน้ํามันหอย ซึ่งเครื่องปรุงรส
เหล่านี้มีโซเดียมในปริมาณสูงในการประกอบอาหารเพื่อรับประทานภายในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลที่
น่าสนใจคือ ครัวเรือนมีการใช้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสและซุปก้อนในการประกอบอาหารค่อนข้างมาก ซึ่งหากรวม
การใช้สองผลิตภัณฑ์นี้ จะถือเป็นแหล่งโซเดียมที่สําคัญในอันดับต้นๆ ของเครื่องปรุงรสที่ใช้ในครัวเรือน(3) จาก
ข้อมูลการสํารวจปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทยพบว่า เครื่องปรุงรส 3 อันดับแรกที่ใช้ใน
การประกอบอาหารในครัวเรือน ได้แก่ เกลือ น้ําปลา และผงปรุงรส ซึ่งปริมาณโซเดียมที่ประชาชนได้รับจาก
เครื่องปรุงรสเหล่านี้ คือ เกลือ 1,221 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน น้ําปลา 1,055 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน และผงปรุง
รส 182 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน(3)
การใช้ผงปรุงรสในการประกอบอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ Economic
Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จะพบว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยของเครื่องปรุงรส
สําเร็จรูป เช่น ซุปก้อน ผง หรือซอสปรุงรส อยู่ที่ร้อยละ 8.1(20) โดยการใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ จะอยู่ที่การใช้
ประกอบอาหารภายในครั ว เรื อ น และการใช้ ภ ายในร้ า นอาหาร ซึ่ ง ในเครื่ อ งปรุ ง รสเหล่ า นี้ มี ผ งชู ร สเป็ น
ส่วนประกอบหลัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผงชูรส ไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นในการปรุงอาหาร เนื่องจากเป็นเพียง
ผลิตภัณฑ์ที่เสริมรสให้กับอาหารเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ มีปริมาณโซเดียมที่แตกต่างกันไป รูปภาพที่ 4 แสดงปริมาณโซเดียมโดยเฉลี่ย
ในกลุ่มอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แก่ อาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
อาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารจานเดียว ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจําหน่ายจาก
ข้อมูลจะเห็นได้ว่า อาหารกึ่งสําเร็จรูปมีปริมาณโซเดียมโดยเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนิดอื่นๆ โดยมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยมากถึง 2,541 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ หรือประมาณ
1,275 มิลลิกรัม ต่อผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 1 ซอง (50 กรัม) ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินคําแนะนําของปริมาณ
สารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวันสําหรับคนไทยจําแนกตามประเภทของมื้ออาหาร ของคณะทํางานกําหนด
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เกณฑ์พลังงานและสารอาหาร ที่กําหนดปริมาณโซเดียมในอาหารมื้อหลักไม่ควรเกิน 600 มิลลิกรัม(21)ดังนั้น
หากบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 1 ซอง ก็จะทําให้ได้รับปริมาณโซเดียมเกินกว่าความต้องการถึง 2 เท่า
ในกลุ่มขนมขบเคี้ยวซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก พบว่า ขนมจําพวกปลาเส้นมีปริมาณโซเดียม
โดยเฉลี่ยมากถึง 2,196 มิล ลิกรั ม ต่ อ 100 กรัมของผลิ ตภัณฑ์ หรือประมาณ 659 มิล ลิกรัม ต่อ 1 ซอง
ผลิตภัณฑ์ (30 กรัม) รองลงมาเป็นสาหร่ายอบ/ทอดกรอบ และขนมจําพวกข้าวเรียบและมันฝรั่งอบ/ทอด
กรอบ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การจําแนกอาหารจะพบว่า ขนมและอาหารว่างมีการกําหนดปริมาณโซเดียมไว้
ที่ 200 มิลลิกรัม โดยใน 1 วัน สามารถรับประทานขนมและอาหารว่างเพียง 1 มื้อ(21) ในกรณีนี้ หากบริโภค
ขนมปลาเส้น 1 ซอง ก็จะทําให้ได้รับปริมาณโซเดียมเกินค่าที่กําหนดไปมากกว่า 3 เท่า
ปริมาณโซเดียมโดยเฉลี่ย (มก.)/ผลิตภัณฑ์ 100 กรัม
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รูปภาพที่ 4: ปริมาณโซเดียมโดยเฉลี่ย (มก.) ต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ ในอาหารประเภทต่างๆ
ที่มา: ข้อมูลจากคณะกรรมการอาหารและยา และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

นอกจากนี้ การบริโภคอาหารนอกบ้าน ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคไม่สามารถกําหนด
ปริมาณโซเดียมในอาหารที่รับประทานได้ โดยปัจจุบัน ประชาชนไทยนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น
ข้อมูลจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย พ.ศ. 2557 พบว่า ประเภทอาหารนอกบ้านที่ประชาชนไทย
รับประทานบ่อยที่สุดในช่วงเสาร์หรืออาทิตย์คืออาหารตามสั่งรองลงมาคืออาหารปรุงสุกสําเร็จโดยกลุ่มอายุที่
รับประทานอาหารตามสั่งมากที่สุดได้แก่กลุ่มวัยทํางาน (อายุ 15-29 ปี)และมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มมาก
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ขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะมีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารมื้อเย็นจากอาหารนอกบ้าน
มากกว่าผู้ที่อาศัยในเขตชนบทถึง 3 เท่า(13) สอดคล้องกับข้อมูลจากนีลเส็น ประเทศไทย ที่พบว่าในปี พ.ศ.
2560 ประชาชนไทยนิ ย มบริ โ ภคอาหารนอกบ้ า นมากกว่ า 56 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น โดยแหล่ ง อาหารของการ
รับประทานอาหารนอกบ้าน 3 อันดับแรกคือ ร้านสะดวกซื้อ (21 ครั้งต่อเดือน) ร้านขายอาหารที่เป็นแผงลอย
และร้านอาหารข้างทาง โดยที่อัตราการเติบโตของการซื้ออาหารที่ร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากการ
สํารวจเมื่อ พ.ศ. 2559(22) มูลค่าและอัตราการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานของประเทศไทย
จากข้อมูลของสถาบันอาหาร พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
รับประทานอยู่ที่ 6,725 ล้านบาท(23) และมีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 13 ระหว่างปี
พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง(24)
เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูง พบว่า บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมี
มูลค่าการตลาดถึงประมาณ 17,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 โดยเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ร้อยละ 3(25)
ขณะที่โจ๊กกึ่งสําเร็จรูปมีมูลค่าการตลาดประมาณ 2,000 ล้านบาท(26) โดยสัดส่วนการตลาดส่วนใหญ่ทั้ง
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและโจ๊กกึ่งสําเร็จรูป จะเป็นของอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ส่วนผงชูรสนั้น มีมูลค่าทาง
การตลาดประมาณ 11,000 ล้านบาท(27) สําหรับขนมขบเคี้ยวมีมูลค่าการตลาดสูงกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและ
โจ๊กกึ่งสําเร็จรูป โดยขนมขบเคี้ยวมีมูลค่าการตลาดในประเทศไทยสูงถึง 29,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1.42 ของตลาดโลก และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในทุกๆ ปี โดยขนมขบเคี้ยวจําพวกมันฝรั่งอบ/ทอดกรอบและ
ขนมขบเคี้ยวประเภทขึ้นรูป มีสัดส่วนมูลค่าของการตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ถั่ว ขนมปลาเส้น และ
สาหร่ายอบ/ทอดกรอบ ตามลําดับ(28)
1.3 มาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในระดับโลกและในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2556 สมัชชาอนามัยโลกได้รับรองแผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังระหว่างปีพ.ศ. 2556-2563(29) โดยเสนอแผนเส้นทางการทํางาน (Road map) และชุดมาตรการ
ทางนโยบายเพื่อให้สมาชิกองค์การอนามัยโลก เครือข่ายนานาชาติ และองค์การอนามัยโลกใช้เป็นแนวทาง
ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับประเทศและระดับโลก และตั้งเป้าหมาย 9 เป้าหมาย
สําคัญ เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรโลกให้ได้ร้อยละ25 ภายในปีพ.ศ. 2568 โดย
หนึ่งใน 9 เป้าหมายหลัก ได้แก่การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชากรโลกลงให้ได้ร้อยละ30 ภายใน
ปีพ.ศ. 2568 ซึ่งการดําเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาการบริโภคเกลือและโซเดียมของ
ประชากรที่เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
จากสถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียมของคนไทยที่สูงกว่าข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก
ประเทศไทยได้ร่วมรับรองแผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงให้คํามั่น
สัญญาจะนํา 9 เป้าหมายไปดําเนินการและบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระตื่นตัวและสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
ของคนไทย โดยมีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2556ซึ่งได้จัดตั้งเครือข่ายลดบริโภคเค็ม นําโดยราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย และองค์กรอิสระที่ทํางานด้านโภชนาการและ
สุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)(30) เพื่อ
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ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการลดบริโภคโซเดียมของคนไทย โดยการดําเนินงานเน้นการรณรงค์ให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักแก่คนไทยเกี่ยวกับการบริโภคเกลือในปริมาณที่เหมาะสม การวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนามาตรการส่งเสริมการลดบริโภคเค็ม (เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับสูตรลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์
อาหารสําเร็จรูป พร้อมเผยแพร่สูตรให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเครื่องตรวจสอบความ
เค็มในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนทั่วไป และการสร้างฐานข้อมูล
วัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรสรวมถึงอาหารท้องถิ่นภาคต่างๆ และอาหารที่นิยมทั่วไปของคนไทย) การ
รณรงค์การอ่านฉลากโภชนาการหรือจีดีเอให้ถูกต้อง การผลักดันให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากโภชนาการ
ถูกต้องตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการสํารวจเฝ้าระวังการกล่าวอ้างหรือ
แสดงข้อมูลทางโภชนาการที่ถูกต้องบนผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปรับลดความเค็ม(31) นอกจากนี้ประเทศไทยยัง
มีการสํารวจการบริโภคโซเดียมของคนไทยทุกๆ 5 ปี ภายใต้การสํารวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย โดยสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย(32)
สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประเทศไทย โดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนายุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
พ.ศ. 2559-2568 จากการผ่านมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8 พ.ศ.2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียม ลดการป่วยการตายและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ โดยเน้นการดําเนินงานตามหลัก SALTS ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก
ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ S (Stakeholder network) การสร้าง พัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
2. ยุทธศาสตร์ A (Awareness) การเพิ่มความรู้ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน ชุมชน
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและผู้กําหนดนโยบาย
3. ยุทธศาสตร์ L (Legislation and environmental reform) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ํา รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการ
เข้าถึงอาหารที่ปริมาณโซเดียมต่ํา
4. ยุทธศาสตร์ T (Technology and innovation) การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้และการนําสู่ปฏิบัติ
5. ยุทธศาสตร์ S (Surveillance, monitoring and evaluation) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตาม
และประเมินผล เน้นตลอดกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์(12)
1.4 การคาดการณ์ผลของการดําเนินมาตรการลดการบริโภคโซเดียม
จากการที่ประเทศไทยได้ดําเนินมาตรการต่างๆ ในการลดการบริโภคโซเดียม ได้มีการศึกษาวิเคราะห์
ล่วงหน้าเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านสุขภาพระหว่างการดําเนินมาตรการลดการบริโภคเกลือและ
โซเดี ย ม 4 ด้ า น ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 1) มาตรการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ปรั บ สู ต ร
ผลิตภัณฑ์อาหารให้มีปริมาณเกลือและโซเดียมลดลง 2) มาตรการติดฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์
3) มาตรการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ประชาชนได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ4) มาตรการ
รณรงค์สื่อสารมวลชน กับการไม่มีการดําเนินมาตรการลดการบริโภคโซเดียม จากการศึกษาพบว่ามาตรการที่
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCDsและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากที่สุดคือ มาตรการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีปริมาณเกลือและโซเดียมลดลง ซึ่งสามารถ
ป้องกันอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCDs ได้ถึง36,818 คน และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ
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หลอดเลือ ด 32,670 คน รองลงมาคือ มาตรการติ ด ฉลากโภชนาการหน้ า บรรจุภัณ ฑ์ม าตรการการสร้า ง
สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ กิ น อาหารที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ และมาตรการรณรงค์ ผ่ า น
สื่อสารมวลชน ตามลําดับ(33) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ในช่วง 5
ปี ที่ ผ่านมา มีการดํ าเนิ นการจากฝั่งภาครัฐ และมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนให้
ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีโซเดียมลดลง โดยใช้วิธีการพัฒนาสูตรอาหารและเสนอ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวใช้งบประมาณ 5.3 ล้านบาท(33)อย่างไรก็ตาม ยังไม่เห็นการ
ปรับเปลี่ยนสูตรของภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าหนึ่งวิธีหรือมาตรการที่
จะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้ปรับเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความเค็มน้อยลง คือการใช้มาตรการทาง
ภาษีและราคา(34)
ตารางที่ 1 แสดงผลกระทบทางสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างการมีและไม่มีมาตรการลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียมในประเทศไทย (การวิเคราะห์ล่วงหน้าในพ.ศ.2568)
อัตราการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้
มาตรการ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค NCDs (คน)
(คน)
ไม่มีการดําเนินมาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
โดยมีการดําเนินมาตรการพื้นฐานอื่น(เช่น การใช้ยาในการ
28,477
24,346
รักษาพยาบาล)*
มีการดําเนินมาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม**
เพิ่มเติมจากมาตรการพื้นฐานอื่น
 มาตรการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
36,818
32,670
ปรั บ สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารให้ มี ป ริ ม าณเกลื อ และ
โซเดียมลดลง
35,338
31,190
 มาตรการติดฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์
 มาตรการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
30,547
26,399
ให้ประชาชนได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
30,048
25,900
 มาตรการรณรงค์สื่อสารมวลชน
หมายเหตุ:*การป้องกันการเสียชีวิตจากโรคNCDs กรณีที่ไม่ได้ดําเนินมาตรการลดบริโภคเกลือและโซเดียม จํานวน 28,477 คน และจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด จํานวน 24,346 คน เป็นผลมาจากมาตรการพื้นฐานอื่นเช่น การใช้ยาในการรักษาพยาบาล
**มาตรการอ้างอิงตาม The ‘SHAKE package’แนะนําโดยองค์การอนามัยโลก
(http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/shake-salt-habit/en/)

2. การใช้มาตรการทางภาษีและราคา และการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2.1 มาตรการทางภาษีและราคา
มาตรการทางภาษีและราคาเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีศักยภาพในการลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล
เสียต่อสุขภาพ โดยเป็นมาตรการที่มีความคุ้มทุนและมีประสิทธิผลมากที่สุด (Best buy intervention) ในการ
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ลดการสู บบุ ห รี่ แ ละบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละเป็น มาตรการที่ ค วรดํ า เนิ น การ (Good
buy
intervention) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรการที่
สามารถดําเนินการได้ในทุกประเทศ รวมถึงประเทศที่มีข้อจํากัดทางทรัพยากรการดําเนินงาน(35)
มาตรการทางภาษีและราคาเป็นมาตรการที่ถูกแนะนําเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโรค NCDs โดยใช้หลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ มาตรการทางภาษีและราคาจะทําให้ราคาสินค้าที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในกรณีนี้ เมื่อราคาสินค้าที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การซื้อและการ
บริโภคก็จะมีแนวโน้มลดลง ผู้บริโภคจะหันไปนิยมอาหารสุขภาพที่ราคาถูกกว่า นอกจากนี้ มาตรการทางภาษี
และราคาจะเป็นกลไกกระตุ้นที่สําคัญให้กับอุตสาหกรรมอาหารหรือผู้ผลิตสินค้าปรับเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อ
ลดการเสียภาษี ซึ่งผลในระยะยาวคือผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสุขภาพ(36) ดังนั้น มาตรการทางภาษีและราคาที่มุ่งเป้าไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอุตสาหกรรมจึงเป็น
มาตรการที่ช่วยปกป้องสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการจุดประกายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนา
แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ผลของการดําเนินมาตรการทางภาษีและราคา ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาและการบริโภค
โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาทิเช่น
การขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ
6-9 โดยผลของราคานี้ส่งผลให้มีการบริโภคเหล้า เบียร์และไวน์ลดลงร้อยละ 5.1 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.5
ตามลําดับ(37)
การขึ้นภาษีบุหรีก่ ็ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน โดยภาษีบุหรี่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น
0.62 ดอลลาร์ต่อซอง ส่งผลให้ประชากรวัยรุ่นลดการสูบ 1 มวนต่อวัน(38)
ภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวานในประเทศเม็กซิโก ในอัตรา 1 peso ต่อลิตร (หรือประมาณ 1.65 บาทต่อ
ลิตร) ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ10 และหลังจาก 1 ปีของการดําเนินมาตรการ พบว่า ประชาชนลด
การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานลงร้อยละ12(39)
ประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มใช้มาตรการภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยผล
ของภาษีจะทําให้ราคาเครื่องดื่มที่มีรสหวานเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งจากการคาดการณ์ผลกระทบทางด้านสุขภาพ
ล่วงหน้า พบว่า ภาษีจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 5,913 คน จากโรคหัวใจ 10,339 คน และ
จากโรคหลอดเลือดสมอง 7,950 คน(40)
2.2 การคาดการณ์ผลกระทบของมาตรการภาษีเกลือและโซเดียม
หลายประเทศได้มีการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบของมาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
โดยในภาพรวมพบว่า หากมีการลดปริมาณเกลือลง 3 กรัมต่อวัน จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือด
สมองได้ร้อยละ 12-14 และโรคหัวใจร้อยละ 9-10 และหากสามารถลดการบริโภคเกลือได้ถึง 6 กรัมต่อวัน ก็
จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงดังกล่าวได้มากถึงร้อยละ 23-25 สําหรับโรคหลอดเลือดสมอง และร้อยละ 16-19
สําหรับโรคหัวใจ โดยแนวโน้มของผลกระทบด้านสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อลดปริมาณการบริโภคโซเดียมลง(41) ใน
ด้านของการเปลี่ยนแปลงด้านราคา พบว่า หากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จะสามารถลดการบริโภคโซเดียม
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ได้ร้อยละ 6 อย่างไรก็ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภคนี้จะขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมด้วย กล่าวคือ หากมีความยืดหยุ่นด้านราคามากก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคสูง(42)
มาตรการภาษีเกลือและโซเดียมได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่ประสบปัญหากับแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจากโรค NCDs เช่น โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น โดยได้มีการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพหากมีการนํามาตรการภาษีเกลือและโซเดียมมาปฏิบัติใช้ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพหากมีการนํามาตรการภาษีเกลือและโซเดียมมา
ปฏิบัติใช้ในประเทศต่างๆ
ประเทศ

อัตราภาษี

สหรัฐอเมริกา(42)

ร้อยละ 40

นิวซีแลนด์(43)

ร้อยละ 20

นิวซีแลนด์(44)

ร้อยละ 20

ออสเตรเลีย(45)

0.30$/1 กรัม
ของโซเดียม

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

ผลลัพธ์

 ประชาชนลดการบริโภคได้
ประมาณร้อยละ 6
 ลดอัตราการผู้ปว่ ยโรคหลอด
เลือดสมอง 327,892 ราย
 ลดอัตราการผู้ปว่ ยโรคหัวใจขาด
เลือด 306,137 ราย
 เพิ่มจํานวนปีสขุ ภาพของ
ประชาชน 840,113 ปี
 ช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาล
22.4 พันล้านดอลลาร์
(ประมาณ 70,000 ล้านบาท)
อาหารที่มีโซเดียม
 มีจํานวนปีสุขภาวะเพิ่มขึ้น
195,000 ปี
 ภาษีส่งผลให้ประเทศมีรายได้
452 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
(ประมาณ 9,800 ล้านบาท)
อาหารที่เป็นแหล่งโซเดียม  ประชาชนลดการบริโภคได้
เช่น ขนมปัง อาหารซีเรียล
ประมาณร้อยละ 11
อาหารปรุงสําเร็จ เครื่องปรุง  ลดอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 6.8
รส และเครื่องดืม่
หรือประมาณ 2,000 ราย
อาหารที่มีปริมาณโซเดียม  ลดการสูญเสียปีสุขภาวะ
เกินข้อแนะนําการบริโภค
130,000 ปี
 มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์
โซเดียมที่มกี ารใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
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โดยสรุปจะเห็ นว่า มาตรการภาษีเกลือและโซเดียม ให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ ดีแ ก่ประชาชน โดย
สามารถลดอัตราการเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรค NCDs ลดภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ และเป็นรายได้ของ
รัฐ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทและอัตราภาษีที่มีการจัดเก็บ
2.3 รูปแบบมาตรการภาษีเกลือและโซเดียมของต่างประเทศ และผลการดําเนินงาน
ประเทศฮังการีมีมาตรการภาษีในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือที่เกินปริมาณที่กําหนด
โดยเก็บภาษีในขนมขบเคี้ยวที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบมากกว่า 1 กรัม ต่อผลิตภัณฑ์100 กรัม (หรือเท่ากับ
โซเดียม 400 กรัม ต่อผลิตภัณฑ์100 กรัม) และเก็บในเครื่องปรุงที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบมากกว่า 5 กรัมต่อ
ผลิตภัณฑ์100 กรัม ซึ่งภาษีที่เก็บจะเท่ากับ 0.8 ยูโร (หรือประมาณ 29.3 บาท)ii ต่อ เกลือ 1 กิโลกรัม(46)
หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 2011 พบว่า ราคาสินค้าของขนมขบเคี้ยวมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 มูลค่าการขายของสินค้าขนมขบเคี้ยวมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 12 ประชาชนมีการบริโภค
ลดลงร้อยละ 13.8(47) และผู้ผลิตก็ลดหรือเลิกใช้เกลือเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยร้อยละ 40
ของผู้ประกอบการมีการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยในจํานวนนี้ ร้อยละ 30 เลิกใช้เกลือ รวมถึง
น้ําตาลและไขมันในผลิตภัณฑ์ ขณะที่ร้อยละ 70 ลดปริมาณการใช้เกลือ น้ําตาล และไขมันในผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองซึ่งผู้ผลิตเห็นว่าการปรับสูตรอาหารนั้นสามารถกระทําได้และมีต้นทุนต่ํา โดยผลของการปรับปรุงสูตร
อาหารดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของกิจการต่างๆ(47, 48) นอกจากนี้ มาตรการภาษีในผลิตภัณฑ์
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพยังทําให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
มากขึ้นด้วย(49)

3. ความเป็นไปได้ในการดําเนินมาตรการภาษีเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
แนวคิดการดําเนินมาตรการภาษีเกลือและโซเดียมมาดําเนินการในประเทศไทย สืบเนื่องมาจากข้อมูล
การบริโภคโซเดียมในประชาชนที่เกินข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลกมากถึง 2 เท่าปริมาณโซเดียมที่สูงมาก
ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ประชาชนไทยนิยมบริโภค และความเสี่ยงในการเกิดโรค NCDs และภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหากไม่มีการดําเนินมาตรการเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ก็จะส่งผลกระทบเชิงลบระยะ
ยาวด้านสุขภาพของประชาชน
มาตรการภาษีเป็นหนึ่งวิธีการสําคัญที่จะกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารปรับเปลี่ยนสูตรอาหารเพื่อ
ลดปริมาณโซเดียมลงซึ่งผลลัพธ์ของการดําเนินงานคือ ประชาชนจะลดการบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยจะส่งผลในระยะยาวทางด้านสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ ยังมี
หลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนการดําเนินมาตรการ ทั้งในประเทศที่มีการบังคับใช้มาตรการภาษีเกลือ เช่น
ประเทศฮังการี ซึ่งผลของการดําเนินงานชี้ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารของภาคอุตสาหกรรม และการ
ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือสูง และยังมีหลักฐานทางวิชาการที่มีการวิเคราะห์และคาดการณ์
ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพหากมี ก ารนํ า มาตรการภาษี เ กลื อ และโซเดี ย มมาปฏิ บั ติ ใ ช้ ใ นประเทศต่ า งๆ เช่ น
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งทุกการศึกษาชี้ให้เห็นผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านสุขภาพ
และความคุ้มค่าในการดําเนินมาตรการ
ii

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561: 1 ยูโร เท่ากับ 36.63 บาท
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จากการดํ า เนิ น งานลดการบริ โ ภคโซเดี ย มในประเทศไทย ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา ทั้ ง การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ประชาชนได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ในโรงพยาบาล เป็นต้น การ
รณรงค์ สื่อสาร และให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ การพัฒนาการผลิตและปรับปรุงสูตรอาหาร
ลดโซเดียม การบังคับใช้ฉลากโภชนาการจีดีเอ และการรับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” หรือ Healthier choice ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบตามที่กําหนด (ลดปริมาณน้ําตาล
ไขมัน และเกลือ)ซึ่งการดําเนินงานต่างๆเหล่านี้ มีผลการดําเนินงานในแนวโน้มที่ดี ทั้งในส่วนของการสร้าง
สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลที่มีการขยายโครงการจากโรงพยาบาลต้นแบบไปสู่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
ผลของการรณรงค์สื่อสาร ส่งผลให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริโภคเค็มและ
การเกิดโรคต่างๆ เห็นได้จากจํานวนผู้เข้าชมสื่อต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และการที่มีผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ
สนใจในการรับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ Healthier choice เป็นจํานวนมาก โดยข้อมูลเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า มีจํานวนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับฉลากโภชนาการ
Healthier choice ทั้งหมด 1,053 ผลิตภัณฑ์(50) ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ําตาล แสดงให้เห็นถึงการปรับตัว
จากภาคอุตสาหกรรมอาหาร จากการรณรงค์และภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวานซึ่งส่งผลดีในการปรับพฤติกรรม
การบริโภคของประชาชน
นอกจากนี้ การดําเนินงานลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทยยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น กระทรวง
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยต่างๆ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และองค์การอนามัยโลก
เป็นต้น จากผลการดําเนินงานเหล่านี้ เป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและแสดงถึงความ
เป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีและราคาในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูง
ประเทศไทยมีโครงสร้างสร้างภาษีสรรพสามิตที่เอื้อให้มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสินค้าที่ควรมีการ
จัดเก็บภาษี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนมากกว่าการเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ
นอกจากนี้ บทเรียนจากการขับเคลื่อนมาตรการภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวานสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ในการ
นํามาตรการทางภาษีมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสุขภาพโดยหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.สรรพสามิต
พ.ศ. 2560 และมีการกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ําตาลในเครื่องดื่มเพื่อจัดเก็บภาษีสําหรับเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลเกิน 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
นั้น พบว่า 1 ปีหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ทําให้ราคาเครื่องดื่มที่มีรสหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5
และมีหลายผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับลดปริมาณน้ําตาลลง เช่น เครื่องดื่มน้ําอัดลมปรับลดปริมาณน้ําตาลลงร้อย
ละ 18 และเครื่องดื่มน้ําผลไม้ปรับลดปริมาณน้ําตาลลงร้อยละ 12 เป็นต้น(51) สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนต่อไป
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดแรงต้านจากภาคอุตสาหกรรม
จําเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน 1) ข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการ เช่น ข้อมูลด้านผลกระทบ
ต่างๆ ของมาตรการ ผลของภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภค ผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ข้อมูลด้านความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาอาหาร ข้อมูลประสบการณ์การดําเนินงานในต่างประเทศ และความเหมาะสมใน
การปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย 2) การกําหนดกระบวนการทางนโยบายภาษีที่เหมาะสม ทั้งใน
เรื่องของขอบเขต รูปแบบ และอัตราภาษี 3) กําหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีให้ชัดเจนว่าเป็นในเพื่อ
ประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชน 4) มีการกําหนดนโยบายอื่นๆ ควบคู่กับมาตรการภาษี เนื่องจากการ
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ดําเนินมาตรการเชิงเดี่ยวอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าที่ควร จําเป็นต้องมีการดําเนิน
มาตรการอื่นควบคู่ด้วย 5) การให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาคอุ ตสาหกรรมอาหาร สถาบันวิ ชาการ หน่วยงานผู้กําหนดนโยบาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และหารือ
แนวทางที่เหมาะสม เกิดความเป็นธรรมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
อย่างมีส่วนร่วมและรอบด้าน 6) การสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจากการบริโภค
อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อประชาชนในสังคม
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความท้ า ทายต่ า งๆ ในการดํ า เนิ น งาน เช่ น การตอบข้ อ โต้ แ ย้ ง ของ
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บภาษี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนที่อาจจะเปลี่ยนไปบริโภคสินค้าที่ไม่ได้มีการเก็บภาษี ที่มีราคาถูกกว่า แต่คุณภาพต่ํา ซึ่ง
อาจจะลดประสิทธิภาพของการดําเนินมาตรการทางภาษีได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องศึกษาและทํา
ความเข้าใจ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อมูลด้านสถานการณ์การบริโภคและหลักฐานทางวิชาการจากต่างประเทศ ทําให้เกิดข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินมาตรการทางภาษีเกลือและโซเดียม เพื่อเป็นข้อมูลกับผู้กําหนดนโยบาย ดังนี้
1. สนับสนุนและผลักดันให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม โดยเฉพาะ
มาตรการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีปริมาณเกลือ
และโซเดียมลดลง โดยใช้มาตรการภาษีในการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมดําเนินการในเรื่องนี้
2. จากข้อมูลการบริโภคและปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องเก็บภาษี
คือผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่จําเป็นและมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) อาหารกึ่ง
สําเร็จรูป (เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจ๊กกึ่งสําเร็จรูป) 2)ขนมขบเคี้ยว โดยเฉพาะขนมปลาเส้น
สาหร่ายอบ/ทอดกรอบ และข้าวเกรียบและมันฝรั่งอบ/ทอดกรอบ 3) ผงชูรส
3. ควรมีการดําเนินการนโยบายอื่นๆควบคู่ไปด้วย เช่น มาตรการสร้างแรงจูงใจของภาครัฐต่อการปรับ
สูตรอาหารของอุตสาหกรรมอาหาร การสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้าถึงง่าย การใช้
กลไกทางการตลาดกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดสินค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและการสื่อสารทางบวกและสร้างความเข้าใจ ความ
ตระหนักรู้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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