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โซเดียม
ภัยร้ายที่ ไม่ควร
มองข้าม

ขณะรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ รู้หรือไม่ว่า
ทั้ ง อาหารธรรมชาติ แ ละอาหารแปรรู ป นั้ น
ล้ ว นมี โ ซเดี ย มผสมอยู่ ด้ ว ย ซึ่ ง เจ้ า สารชนิ ด นี้
แม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หากรับประทาน
ในปริ ม าณที่ เ กิ น ความจำ�เป็ น โทษจากมั น ก็ มี
มากมายเช่นกัน
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ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารรณรงค์ เ พื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ด้ า นสุ ข ภาพ
ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เช่น เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวของผู้บริโภคเอง
ทั้งการลดกิน “หวาน มัน เค็ม” ที่ถึงแม้จะรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้
หากได้รับในปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการก็ย่อมส่งผล
ต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ตามมาอีก
มากมาย แต่น้อยคนนักที่จะยอมหลีกเลี่ยง เพราะด้วยความอร่อย
หรือแม้แต่ความสะดวกในการเลือกซื้อ ซึ่งเมื่อสะสมนานเข้าก็จะ
กลายเป็นปีศาจร้ายทีค่ อ่ ยๆ คืบคลานมาท�ำร้ายสุขภาพเราได้ในทีส่ ดุ
“โซเดียม” เป็ น อี ก หนึ่ ง ส่ ว นผสมที่ มั ก แฝงตั ว มากั บ อาหาร
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งโซเดียมมีประโยชน์ต่อระบบท�ำงานของ
ร่างกายหลายอย่าง เช่น ช่วยปรับสมดุลของเหลวและเกลือแร่
ในร่างกาย, ช่วยให้การส่งกระแสไฟฟ้าไปตามเส้นประสาทท�ำงาน
ได้เป็นปกติ, ช่วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนือ้ และช่วยควบคุม
การเต้นของหัวใจ แต่หากกินมากเกินไปโซเดียมก็จะท�ำลายร่างกาย
ได้เช่นเดียวกัน
จากข้ อ มู ล ส� ำ รวจการบริ โ ภคโซเดี ย มคลอไรด์ ห รื อ เกลื อ
ของประชากรไทย ในปี 2550 โดยกรมอนามัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหิดล พบว่าประชากรไทยได้รับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคสูงถึง
4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งมากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก
ก�ำหนดถึง 2 เท่า (ปริมาณแนะน�ำ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน) นอกจากนี้
การส� ำ รวจสุ ข ภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่ า งกายครั้ ง ที่ 4
พ.ศ. 2551-2552 ทีด่ ำ� เนินการโดยส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชากรไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าค่าเฉลี่ยของการบริโภคโซเดียม
อยู่ที่ 3,264 มิลลิกรัมต่อวัน แสดงให้เห็นว่าประชากรไทยได้รับ
โซเดียมในปริมาณที่สูงกว่าความต้องการต่อวัน

เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ

โซเดียมอยู่ที่ ไหนบ้าง
โซเดียมมีอยู่ทั้งในอาหารธรรมชาติ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักและ
ผลไม้ทุกชนิด ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง อาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก
หมูยอ ลูกชิ้น ปลาเค็ม อาหารกระป๋อง
โซเดียมแฝง จากผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีรสเค็ม แต่มีโซเดียม
เช่น ผงชูรส ซุปก้อน ผงปรุงรสต่างๆ และผงฟูซึ่งอยู่ในขนมปัง พาย
ซาลาเปา เค้ก โดนัท รวมถึงสารกันบูดในอาหารส�ำเร็จรูปต่างๆ

โซเดียมท�ำลายสุขภาพได้อย่างไร
เมื่อกินอาหารที่มีรสเค็ม โซเดียมจะเข้าสู่ร่างกายและปนเปื้อน
ในเลือด ท�ำให้เลือดเสียสมดุล หลอดเลือดจึงพยายามดูดน�้ำเข้ามา
เจือจางโซเดียม จนท�ำให้แรงดันเลือดสูงขึน้ และหากกินเค็มมากเกินไป
บ่อยๆ โรคเรื้อรังต่างๆ ได้รอคิวถามหาอย่างแน่นอน
โรคเรื้อรังต่างๆ ที่ว่ามีอะไรบ้าง
เริ่มด้วยโรคความดันโลหิตสูง โดยปกติแล้วร่างกายของเรา
จะขั บ โซเดี ย มออกจากไต แต่ ถ ้ า มี ม ากเกิ น ไปขั บ ยั ง ไงก็ ไ ม่ ห มด
ไตก็จะท�ำงานหนักจนเกิดอาการเสื่อม ท�ำให้ขับโซเดียมได้น้อยลง
ในที่สุดก็จะเป็นความดันโลหิตสูงถาวร ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
โดย “ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 10 ล้านคน”
เมื่ อ ความดั น โลหิ ต สู ง จะส่ ง ผลต่ อ อวั ย วะอื่ น ๆ เป็ น ล� ำ ดั บ
โดยเฉพาะไตทีต่ อ้ งท�ำงานหนักมากขึน้ จนเป็นไตวายเรือ้ รัง “ปัจจุบนั
คนไทยป่วยเป็นโรคไต 7 ล้านคน” ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ ความดัน
โลหิตสูงจะท�ำให้หัวใจท�ำงานหนักขึ้น เต้นเร็วขึ้น และหากปริมาณ
ของเหลวในร่างกายมากเกินไปก็จะท�ำให้เกิดอาการเส้นเลือดอุดตัน
และเสีย่ งทีห่ วั ใจจะวาย หัวใจขาดเลือด ไปจนถึงเส้นเลือดในสมองแตก
ท�ำให้เสียชีวติ หรือกลายเป็นอัมพฤกษ์–อัมพาต ได้ในทีส่ ดุ “ปัจจุบนั
คนไทยป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต 5 แสนคน”
นอกจากนี้ ยังอาจเกิดโรคต่างๆ ทีค่ าดไม่ถงึ ด้วย เช่น โรคกระดูกพรุน
เพราะเมื่อร่างกายได้รับโซเดียมก็จะขับน�้ำออกทางปัสสาวะมากขึ้น
โดยขับเอาแคลเซียมออกมาด้วย ส่งผลให้รา่ งกายสูญเสียแคลเซียมจน
เกิดกระดูกเสือ่ มในทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังท�ำให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
เพราะการกินโซเดียมมากๆ จะไปท�ำลายผนังกระเพาะอาหาร จึงเกิด
การติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหาร
และเกิดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ ส่วนคนที่เป็นโรคหอบหืด
อยูแ่ ล้ว การกินโซเดียมมากๆ จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaihealth.or.th

ท�ำอย่างไรถึงจะลดโซเดียม
หากต้องปรุงอาหารเองควรลดปริมาณเครือ่ งปรุงรส เช่น น�ำ้ ปลา
ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว น�้ำมันหอย ผงชูรส และควรตวงก่อนปรุงรสทุกครั้ง
หากกินข้าวนอกบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการปรุงรสเพิ่ม หลีกเลี่ยง
การเติมพริกน�้ำปลา ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ และไม่ควรซดน�้ำแกง
หรือน�้ำซุปจนหมด เพราะโซเดียมจากเครื่องปรุงรสต่างๆ ส่วนใหญ่
จะละลายอยู่ในน�้ำแกงหรือน�้ำซุป
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารหมักดอง-แช่อิ่ม อาหารแปรรูป
อาหารส�ำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง ขนมขบเคี้ยว และ
ควรอ่านฉลากโภชนาการทุกครัง้ แล้วเลือกอาหารทีม่ โี ซเดียมน้อยทีส่ ดุ
นอกจากนั้นควรลดการกินขนมหวานที่มีโซเดียมแฝง
กินโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้มากกว่าที่คิด
ลดความเสีย่ งการเป็นโรคหัวใจได้ 10% ลดปัญหาหลอดเลือดอุด
ตันลง 13% ยืดอายุไตและไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
และโรคร้ายอื่นๆ อีกด้วย
เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวเพียงแค่ลดการกินเค็มลงสักนิด และเลือก
กินอาหารที่มีประโยชน์ ควบคู่กับการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
ก็สามารถลดภัยร้ายที่จะเกิดกับร่างกายได้อย่างมหาศาล
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