
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ   
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธำนี  กรมควบคุมโรค  

ผลกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม 

จังหวัดต้นแบบ เขตสุขภำพที่ 8 (จังหวัดนครพนม)  

ปี 2565 (ปีที่ 1) 



ผลกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม จังหวัดต้นแบบ  
เขตสุขภำพที่ 8 (จังหวัดนครพนม) ปี 2565 (ปีที่ 1) 

 
 

ที่ปรึกษำ  
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี  

 

คณะบรรณำธิกำร  
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  
1. นำงเนื้อทิพย์ หมู่มำก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร หัวหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อ  
2. นำงสำวณัฐิยำ ไกยนำรถ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

 

รวบรวมและเผยแพร่โดย 
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
 591 หมู่ 12 ต ำบลสำมพร้ำว อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000 
 โทรศัพท์ 0 4221 9168 
 

พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหำคม 2565 
จ ำนวนพิมพ์: 40 เล่ม 

จ ำนวนหน้ำ: 40 หน้ำ 

พิมพ์ที:่ ร้ำนเอ็ม เอ็ม ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส 186/1 ม.5 ต.โคกสะอำด อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000



ผลกำรด ำเนนิงำนเฝ้ำระวังและลดกำรบรโิภคเกลอืและโซเดียม จงัหวัดตน้แบบ เขตสุขภำพที่ 8 (จังหวัดนครพนม) ป ี2565 (ปีที่ 1)  ก 

 

ค ำน ำ 

องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ให้ค ำแนะน ำให้บริโภคเกลือ ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ส ำหรับ
ประเทศไทย พบว่ำ ประชำกรไทยได้รับโซเดียมจำกอำหำรที่บริโภคสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ระดับเป็น
สองเท่ำเกินที่ WHO ให้ค ำแนะน ำ และยังพบว่ำ กำรบริโภคเกลือสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง ซึ่งเป็น
สำเหตุส ำคัญของโรคเรื้อรังร้ำยแรงอ่ืนๆ เช่น หลอดเลือดสมอง หัวใจขำดเลือด และโรคไต พบผู้ป่วยรวมกันทุกโรค
กว่ำ 20 ล้ำนคน จำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เพ่ิมข้ึนจำกกำรได้รับเกลือและโซเดียม      
ในปริมำณสูง สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ มีมติรับรองนโยบำยกำรลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
โดยมีเป้ำหมำย คือกำรลดเกลือในระดับประเทศ ร้อยละ 30 ภำยในปี พ.ศ. 2568 เป็นเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับ WHO  

กำรพัฒนำและสนับสนุนกลไกกำรแก้ไขปัญหำกำรบริโภคเกลือและโซเดียมเกินเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อ
ให้ประสบควำมส ำเร็จประกอบด้วยหลำยมำตรกำรและหลำยกลวิธีร่วมกันจำกควำมร่วมมือของหลำยภำคส่วน 
เช่น กำรให้ควำมรู้และควำมตระหนักในกำรลดกำรบริโภค กำรด ำ เนินนโยบำยและกิจกรรมด้ำนอำหำร                
ในกลุ่มเป้ำหมำย กำรใช้ฉลำกโภชนำกำรแสดงปริมำณโซเดียม และกำรเฝ้ำระวังและกำรประเมินผลเป็นข้อมูล        
เชิงประจักษ์ท่ีแสดงสถำนกำรณ์กำรบริโภคโซเดียมและกำรเฝ้ำระวังเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี จึงได้จัดท ำรำยงำนผล        

กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียมในจังหวัดต้นแบบ เขตสุขภำพที่ 8             

(จังหวัดนครพนม) ปี 2565 (ปีที่ 1) เล่มนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้กับเครือข่ำยด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม           

โรคไม่ติดต่อ ในเขตสุขภำพที่ 8  ใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนและเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่

รับผิดชอบในปีต่อไป        
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กิตติกรรมประกาศ 

รำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม                           
ในจังหวัดต้นแบบ เขตสุขภำพที่ 8 (จังหวัดนครพนม) ปี 2565 (ปีที่ 1) เล่มนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจำก
ได้รับควำมกรุณำอย่ำงสูงจำก แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธำนี ที่สนับสนุนให้กลุ่มโรคไม่ติดต่อจัดท ำหนังสือเล่มนี้ 

ขอขอบคุณกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ที่สนับสนุนงบประมำณ สื่ออุปกรณ์ องค์ควำมรู้
และข้อมูลวิชำกำร ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนฯ และผู้รับผิดชอบงำนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยำบำลทุกแห่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุกแห่ง โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพทุกแห่ง ในจังหวัดนครพนม ที่ช่วยเป็นผู้ประสำนงำนและด ำเนินงำนในพ้ืนที่  

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
เฝ้ำระวังและลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม ในจังหวัดต้นแบบ เขตสุขภำพที่ 8 (จังหวัดนครพนม) ปี 2565 (ปีที่ 1) 
ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกำสนี้ หวังว่ำรำยงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง   
การด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบในปีต่อไป  

หำกรำยงำนมีข้อบกพร่องประกำรใด คณะบรรณำธิกำรขอน้อมรับควำมผิดพลำดไว้แต่ผู้เดียว 
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สำรบัญ 

  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
กิตติกรรมประกำศ  ข 
สำรบัญ  ค 

 1. รำยงำนกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรด้วยเครื่องวัดปริมำณโซเดียม   
   (Salt Meter) จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

1 

 - บทสรุปผู้บริหำร 2 
 - บทน ำ 4 
 - วิธีกำรส ำรวจ 5 
 - ผลกำรส ำรวจ 6 
 - อภิปรำยผล 15 
 2. รำยงำนกำรศึกษำปริมำณกำรบริโภคโซเดียมจำกกำรประเมินปัสสำวะ     

   24 ชั่วโมง: กำรศึกษำภำคตัดขวำง 
17 

 - บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 18 
 - ควำมเป็นมำและสถำนกำรณ์ 19 
 - วิธีกำรส ำรวจ 21 
 - รำยงำนผลจำกกำรส ำรวจ 21 
 - ผลกำรส ำรวจฯ & อภิปรำยผล 29 
 3. คณะผู้จัดท ำรำยงำน 31 
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รำยงำนกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรด้วยเครือ่งวดัปริมำณโซเดียม  

(Salt Meter) จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 
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รำยงำนกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรด้วยเครื่องวัดควำมเค็ม (Chem Meter) 
จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

1. บทสรุปผู้บริหำร 
กำรเปลี่ยนผ่ำนทำงสังคมจำกสังคมชนบทสู่สังคมเมืองส่วนหนึ่งท ำให้วิถีชีวิตของประชำชน

เปลี่ยนแปลงไป มีควำมเร่งรีบในกำรใช้ชีวิต กำรท ำงำนเพ่ือให้ทันต่อเวลำ ท ำให้รูปแบบกำรบริโภคอำหำร 
รวมทั้ง แหล่งที่มำของอำหำร มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น และเพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
เพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนในจังหวัดนครพนม 
ในปี 2564 พบว่ำ ประชำชนมีกำรบริโภคเค็มถึงร้อยละ 68 และนิยมรับประทำนอำหำรรสจัด ประเภทส้มต ำ ย ำ 
ซึ่งอำจส่งผลเสียต่อสุขภำพได้ เนื่องจำกอำหำรที่มีรสเค็มจัด จะมีปริมำณโซเดียมที่มำกเกินควำมต้องกำร 
ของร่ำงกำย ส่งผลต่อควำมดันโลหิตที่สูงขึ้น ส่งผลต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
หรือโรคไตตำมมำ สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดนครพนม 3 ปี ย้อนหลัง พบอัตรำป่วยรำยใหม่ของ  
โรคควำมดันโลหิตสูงต่อแสนประชำกร ปี 2562 - 2564 เท่ำกับ 805.26, 888.75 และ 904.49 ตำมล ำดับ 
ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และพบอัตรำตำยด้วยโรคควำมดันโลหิตสูงต่อแสนประชำกรเท่ำกับ 6.45 , 
5.57, 4.60 ตำมล ำดับ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้ร่ วมกับ 
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม โดยอำศัย
กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในจังหวัดนครพนม ด ำเนินกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรด้วยเครื่องวัด
ควำมเค็ม salt meter ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงอำหำร 
ในหน่วยบริกำร จ ำนวน 167 หน่วยบริกำร หน่วยบริกำรละ 30 ตัวอย่ำง และบันทึกข้อมูลตัวอย่ำงอำหำร  
และผลกำรตรวจควำมเค็มด้วย Mobile: Thai Salt Survey เมื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจมำวิเครำะห์ 
ได้ข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์จ ำนวน 4,698 ตัวอย่ำง 

ผลกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรจังหวัดนครพนม พบว่ำอ ำเภอเมืองนครพนม มีกำรส ำรวจ
ปริมำณโซเดียมในอำหำรมำกท่ีสุด 843 ตัวอย่ำง รองลงมำ คืออ ำเภอนำแก 608 ตัวอย่ำง และศรีสงครำม 519 
ตัวอย่ำง ตำมล ำดับ เมื่อมีกำรจ ำแนกตำมตำมรูปแบบกำรผลิต แหล่งที่ได้มำของอำหำร และกลุ่มอำหำร พบ
รูปแบบกำรผลิตอำหำรปรุงเองที่บ้ำน มำกที่สุด จ ำนวน 3,192 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 67.94) รองลงมำคือ ซื้อ/
ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ จ ำนวน 1,080 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 22.98) และอำหำรปรุงเองที่อ่ืนๆ จ ำนวน 426 
ตัวอย่ำง (ร้อยละ 9.06) หำกจ ำแนกตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำร พบว่ำ แหล่งที่ได้มำของอำหำรสูงสุด  
3 อันดับแรกมำมำจำกบ้ำน หอพัก อพำตเมนต์ สถำนที่พัก จ ำนวน 2,812 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 59.85) รองลงมำ
คือ จำกร้ำนอำหำรในตลำด/แผงลอยในตลำด จ ำนวน 647 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 13.77) และจำกร้ำนอำหำร/
food center/ร้ำนอำหำรในห้ำง จ ำนวน 461 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 9.81) ส่วนกำรจ ำแนกตำมกลุ่มอำหำร พบว่ำ
ตัวอย่ำงอำหำรที่ได้รับกำรตรวจหำปริมำณโซเดียมมำกสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำหำรประเภทต้ม จ ำนวน 
1,131 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 24.07) รองลงมำคือ อำหำรประเภทแกงไม่มีกะทิใส่เครื่องแกง  จ ำนวน 1,086 
ตัวอย่ำง (ร้อยละ 23.11) และอำหำรประเภทน้ ำพริก-เครื่องจิ้ม จ ำนวน 477 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 10.15) 
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ผลกำรวัดปริมำณโซเดียมคลอไรด์ในอำหำร จำกเครื่องตรวจวัด Salt Meter ตำมควำมเหมำะสม 
ในกำรรับประทำน 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับปลอดภัย ระดับโซเดียมคลอไรด์ ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 0.7 mg%          
2. ระดับเริ่มเค็ม ระดับโซเดียมคลอไรด์ อยู่ระหว่ำง 0.71 - 0.90 mg% 3. ระดับเค็มมำก ระดับโซเดียมคลอไรด์ 
ตั้งแต่ 0.91 - 2.0 mg% ผลกำรส ำรวจระดับปริมำณโซเดียมคลอไรด์ในอำหำรประเภทต่ำง ๆ จ ำแนกตำมระดับ
ปริมำณโซเดียมและรูปแบบกำรผลิต พบดังนี้  อำหำรปรุงเองที่ บ้ำนพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย 
มำกที่สุด จ ำนวน 1,406 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 44.04) รองลงมำคืออยู่ในระดับเค็มมำก จ ำนวน 1,050 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 32.88) ส่วนอำหำรที่ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ พบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย จ ำนวน 438 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ40.55) และในระดับที่เค็มมำก จ ำนวน 375 ตัวอย่ำง (ร้อยละ34.72) เมื่อจ ำแนกตัวอย่ำงอำหำร  
ตำมระดับปริมำณโซเดียมตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำร พบว่ำอำหำรที่มำจำกบ้ำน หอพัก อพำตเมนต์ สถำน 
ที่พัก มีจ ำนวนมำกที่สุด จ ำนวน 2,812 ตัวอย่ำง พบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัยมำกที่สุด จ ำนวน 1,288 
ตัวอย่ำง (ร้อยละ 45.80) รองลงมำคือ มีโซเดียมในระดับเค็มมำก จ ำนวน 895 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 31.82) 
นอกจำกนั้น ร้ำนอำหำรในตลำด/แผงลอยในตลำด พบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัยมำกที่สุด จ ำนวน 286 
ตัวอย่ำง (ร้อยละ 44.20) และพบในระดับเค็มมำก จ ำนวน 191 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 29.51) ส่วนกำรจ ำแนก
ตัวอย่ำงอำหำรตำมระดับปริมำณโซเดียมและกลุ่มอำหำร พบว่ำอำหำรประเภทต้ม มีจ ำนวนมำกที่สุด จ ำนวน 
1,131 ตัวอย่ำง โดยพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัยมำกที่สุด จ ำนวน 518 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 45.80) และ 
เค็มมำก จ ำนวน 352 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 31.12) รองลงมำคือ อำหำรประเภทแกงไม่มีกะทิใส่เครื่องแกง 
พบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัยมำกที่สุด จ ำนวน 420 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 38.67) รองลงมำคือเค็มมำก จ ำนวน 
409 ตัวอย่ำง (ร้อยละ37.65)  

เมื่อวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม (มิลลิกรัม) ในอำหำรตัวอย่ำง จ ำแนกตำมรูปแบบกำรผลิต พบว่ำ 
อำหำรปรุงเองจำกที่อ่ืน ๆ มีค่ำเฉลี่ยปริมำณสูงสุด 344.15 มิลลิกรัม โดยมีค่ำโซเดียมสูงสุด 782.07 มิลลิกรัม 
ต่ ำสุด 39.3 มิลลิกรัม รองลงมำคืออำหำรที่ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 340.59 
มิลลิกรัม และอำหำรปรุงเองที่บ้ำน มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 331.41 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ เมื่อจ ำแนก  
ตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำร พบว่ำ แหล่งที่ได้มำของอำหำรจำกร้ำนอำหำร/food center/ร้ำนอำหำรในห้ำง 
มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียมสูงสุด 373.87 มิลลิกรัม รองลงมำคือ สถำนที่อ่ืน ๆ มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 362.50 
มิลลิกรัม และ ร้ำนอำหำรริมทำง street food ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 340.73 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ 
เมื่อจ ำแนกตำมกลุ่มอำหำร พบ ประเภทอำหำรที่มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียมสูงที่สุด คือ อำหำรประเภทส้มต ำ 
379.83 มิลลิกรัม อำหำรประเภทก๋วยจั๊บ 379.81 มิลลิกรัม และอำหำรประเภทก๋วยเตี๋ยว 374.65 มิลลิกรัม 
ตำมล ำดับ 
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2. บทน ำ  
กำรเปลี่ยนผ่ำนทำงสังคมจำกสังคมชนบทสู่สังคมเมืองส่วนหนึ่งท ำให้วิถีชีวิตของประชำชน

เปลี่ยนแปลงไป มีควำมเร่งรีบในกำรใช้ชีวิตกำรท ำงำน เพ่ือให้ทันต่อเวลำ ท ำให้รูปแบบกำรบริโภคอำหำร 
รวมทั้งแหล่งที่มำของอำหำรมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น และเพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
เพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ร้ำนขำยอำหำรตำมสั่ง ร้ำนข้ำวแกง ร้ำนขำยอำหำรส ำเร็จรูป ร้ ำนอำหำร
ที่ปรุงส ำเร็จ ร้ำนอำหำรตำมร้ำนค้ำในที่ท ำงำน สถำนศึกษำ ร้ำนปิ้งย่ำง ชำบู จึงเกิดขึ้นมำกมำย เพ่ือให้ทัน  
ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง นอกจำกนั้น จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนในจังหวัดนครพนม  
ในปี 2564 พบ ประชำชนมีกำรบริโภคเค็มถึงร้อยละ 68 และนิยมรับประทำนอำหำรรสจัด ประเภทส้มต ำ ย ำ  
เนื่องจำกมีรสสัมผัสที่ดี แต่กำรกินอำหำรรสจัดเป็นประจ ำอำจส่งผลเสียต่อสุขภำพได้ เนื่องจำกอำหำรที่มี  
รสเค็มจัด จะมีปริมำณโซเดียมที่มำกเกินควำมต้องกำรของร่ำงกำย ส่งผลต่อควำมดันโลหิตที่สูงขึ้น ส่งผล  
ต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคไตตำมมำ 

สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดนครพนม 3 ปี ย้อนหลัง พบอัตรำป่วยรำยใหม่ของโรคควำมดัน
โลหิตสูง ต่อแสนประชำกร ปี 2562 - 2564 เท่ำกับ 805.26, 888.75 และ 904.49 ตำมล ำดับ ซึ่งมีแนวโน้ม 
ที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และพบอัตรำตำยด้วยโรคควำมดันโลหิตสูงต่อแสนประชำกรเท่ำกับ 6.45, 5.57, 4.60 
ตำมล ำดับ จำกกำรส ำรวจสุขภำพประชำชนไทยพบว่ำมีกำรบริโภคโซเดียมเกิน 2,000 มิ ลลิกรัมต่อวัน 
และค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคต่อคน เท่ำกับ 3,636 มิลลิกรัม ซึ่งผลของกำรได้รับโซเดียมเกินอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นเวลำนำน เป็นสำเหตุของกำรเกิดภำวะควำมดันโลหิตสูงอย่ำงมีนัยส ำคัญ และยังส่งผลให้ เกิด
ภำวะแทรกซ้อนที่อันตรำยตำมมำ ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย 
ซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำโดยกำรฟอกเลือด กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง หรือกำรผ่ำตัดปลูกถ่ำยไต  
ส่งผลกระทบต่อประเทศชำติท ำให้ต้องสูญเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้ป่วยเป็นจ ำนวนมำก สูญเสียทรัพยำกร
บุคคลก่อนวัยอันควร ข้อมูลจังหวัดนครพนม ปี 2564 ยังพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 มำกที่สุดจ ำนวน 
4,395 คน คิดเป็นร้อยละ 46.23 ระยะที่ 4 จ ำนวน 1,728 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และระยะที่ 5 จ ำนวน 
847 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91 นอกจำกนั้น ยังมีจ ำนวนผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ ำนวน 704 คน   

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้ร่วมกับ 
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม โดยอำศัย
กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในจังหวัดนครพนม โดยด ำเนินกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรด้วย
เครื่องวัดควำมเค็ม salt meter ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เพ่ือให้ประชำชนได้ทรำบถึงปริมำณโซเดียมที่มีในอำหำร 
รวมทั้งให้มีควำมตระหนักรู้ผลกระทบสุขภำพจำกกำรรับประทำนเกลือหรือโซเดียมเกินมำตรฐำน รวมทั้งน ำข้อมูล
ที่ได้จำกกำรส ำรวจมำปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อกำรมีอำหำรที่มีผลดีต่อสุขภำพ พัฒนำอำหำรให้มีกำรลด
ปริมำณเกลือ/โซเดียมลง เพ่ือสุขภำพที่ดีของประชำชนในจังหวัดนครพนมในกำรลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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3. วิธีกำรส ำรวจ  
 จังหวัดเก็บรวบรวมตัวอย่ำงอำหำร โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงในหน่วยบริกำร  
ในจังหวัดนครพนม จ ำนวน 167 หน่วยบริกำร หน่วยบริกำรละ 30 ตัวอย่ำง โดยใช้เครื่องวัดควำมเค็ม         
(Salt Meter) ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมควบคุมโรค ส ำหรับวัดปริมำณโซเดียมคลอไรด์ในอำหำร และ
บันทึกข้อมูลตัวอย่ำงอำหำรและผลกำรตรวจควำมเค็มด้วย Mobile: Thai Salt Survey โดยเข้ำใช้งำนด้วย
รหัสหน่วยบริกำรหรือ Hcode5 เมื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจมำวิเครำะห์ได้ข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์ จ ำนวน 
4,698 ตัวอย่ำง 
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4. ผลกำรส ำรวจ  

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละตัวอย่ำงได้รับกำรตรวจปริมำณโซเดียมจ ำแนกตำมรูปแบบกำรผลิต  รำยอ ำเภอ 
จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

อ ำเภอ 
อำหำรปรุงเองท่ีบ้ำน 

n (%) 
อำหำรปรุงเองท่ีอ่ืน ๆ 

n (%) 

ซื้อ/ 
ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ 

n (%) 

รวม 
n (%) 

เมืองนครพนม  469 (55.63) 99 (11.74) 275 (32.62) 843 (100) 
เรณูนคร 198 (64.70) 23 (7.51) 85 (27.77) 306 (100) 
โพนสวรรค์ 221 (63.50) 19 (5.45) 108 (31.03) 348 (100) 
ท่ำอุเทน 303 (70.46) 28 (6.51) 99 (23.02) 430 (100) 
ธำตุพนม 321 (71.01) 36 (7.96) 95 (21.01) 452 (100) 
นำแก 415 (68.25) 55 (9.04) 138 (22.69) 608 (100) 
นำทม 105 (59.65) 25 (14.20) 46 (26.13) 176 (100) 
นำหว้ำ 214 (73.28) 34 (11.64) 44 (15.06) 292 (100) 
บ้ำนแพง 214 (72.05) 22 (7.40) 61 (20.53) 297 (100) 
ปลำปำก 210 (78.65) 18 (6.74) 39 (14.60) 267 (100) 
วังยำง 110 (68.75) 15 (9.375) 35 (21.87) 160 (100) 
ศรีสงครำม 412 (79.38) 52 (10.01) 55 (10.59) 519 (100) 
รวม 3,192 (67.94) 426 (9.06) 1,080 (22.98) 4,698 (100) 

อธิบำย 
ผลกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรจังหวัดนครพนม พบอ ำเภอเมืองนครพนมมีกำรส ำรวจตัวอย่ำง

อำหำรมำกที่สุดจ ำนวน 843 ตัวอย่ำง รองลงมำคือ อ ำเภอนำแก จ ำนวน 608 ตัวอย่ำง และอ ำเภอศรีสงครำม 
จ ำนวน 519 ตัวอย่ำง เมื่อจ ำแนกตำมตำมรูปแบบกำรผลิต พบรูปแบบกำรผลิตอำหำรปรุงเองที่บ้ำน มำกที่สุด 
จ ำนวน 3,192 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 67.94) รองลงมำคือ ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ จ ำนวน 1,080 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 22.98) และอำหำรปรุงเองที่อ่ืนๆ จ ำนวน 426 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 9.06) 
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ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนและร้อยละตัวอย่ำงได้รับกำรตรวจปริมำณโซเดียมจ ำแนกตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำรรำยอ ำเภอ จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

อ ำเภอ 

บ้ำน หอพัก 
อพำตเมนต์ 
สถำนที่พัก 

n (%) 

โรงเรียน 
สถำนที่ศึกษำ
มหำวิทยำลัย 

n (%) 

ร้ำนอำหำร 
/food center/ 
ร้ำนอำหำรในห้ำง 

n (%) 

ร้ำน 
อำหำรริมทำง 
street food 

n (%) 

ร้ำนอำหำร 
ในตลำด/แผงลอย 

ในตลำด 
n (%) 

ภัตตำคำร 
/โรงแรม 
n (%) 

รถเร่/รถเข็น 
ขำยอำหำรเคลื่อนที่ 

n (%) 

สถำนที่อื่นๆ 
n (%) 

รวม 
n (%) 

เมือง  434 (51.48) 22 (2.60) 153 (18.14) 53 (6.28) 125 (14.82) 0 29 (3.44) 27 (3.20) 843 (100) 
เรณูนคร 169 (55.22) 5 (1.63) 37 (12.09) 30 (9.80) 46 (15.03) 0 6 (1.96) 13 (4.24) 306 (100) 
โพนสวรรค์ 204 (58.62) 1 (0.28) 29 (8.33) 10 (2.87) 83 (23.85) 0 6 (1.72) 15 (4.31) 348 (100) 
ท่ำอุเทน 291 (67.67) 10 (2.32) 48 (11.16) 24 (5.58) 36 (8.37) 0 3 (0.69) 18 (4.18) 430 (100) 
ธำตุพนม 286 (63.27) 1 (0.22) 41 (9.07) 36 (7.96) 69 (15.26) 0 5 (1.10) 14 (3.09) 452 (100) 
นำแก 431 (67.02) 2 (0.31) 39 (6.06) 52 (8.08) 63 (9.79) 0 1 (0.15) 20 (3.11) 643 (100) 
นำทม 90 (51.13) 15 (8.52) 12 (6.81) 5 (2.84) 22 (12.5) 0 0 (0) 32 (18.18) 176 (100) 
นำหว้ำ 121 (41.43) 18 (6.16) 24 (8.21) 6 (2.05) 46 (15.75) 0 10 (3.42) 67 (22.94) 292 (100) 
บ้ำนแพง 137 (46.12) 23 (7.74) 11 (3.70) 22 (7.40) 33 (11.11) 0 5 (1.68) 66 (22.22) 297 (100) 
ปลำปำก 170 (63.67) 2 (0.74) 38 (14.23) 6 (2.24) 46 (17.22) 0 2 (0.74) 3 (1.12) 267 (100) 
วังยำง 111 (69.37) 3 (1.87) 5 (3.12) 9 (5.62) 21 (13.12) 0 4 (2.5) 7 (4.37) 160 (100) 
ศรีสงครำม 368 (70.90) 2 (0.38) 24 (4.62) 36 (6.93) 57 (10.98) 0 6 (1.15) 26 (5.00) 519 (100) 
รวม 2,812 (59.85) 104 (2.21) 461 (9.81) 289 (6.15) 647 (13.77) 0 77 (1.63) 308 (6.55) 4,698 (100) 

 

อธิบำย 
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จ ำแนกตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำรรำยอ ำเภอ พบว่ำ แหล่งที่ได้มำของอำหำรสูงสุด 3 อันดับแรกมำมำจำกบ้ำน หอพัก อพำตเมนต์  สถำนที่พัก จ ำนวน 2,812 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 59.85) รองลงมำคือ จำกร้ำนอำหำรในตลำด/แผงลอยในตลำด จ ำนวน 647 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 13.77) และจำกร้ำนอำหำร/ food center/ร้ำนอำหำรในห้ำง จ ำนวน        
461 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 9.81) ดังตำรำงที่ 2 
ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนตัวอย่ำงได้รับกำรตรวจปริมำณโซเดียมจ ำแนกตำมกลุ่มอำหำร รำยอ ำเภอ จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

อ ำเภอ 
ต้ม 

n (%) 
ก๋วยเตี๋ยว 
n (%) 

ก๋วยจั๊บ 
n (%) 

ผัด 
n (%) 

แกงมีกะท ิ
ไม่ใส่

เครื่องแกง  
n (%) 

แกงไม่มี 
กะทิใส ่

เครื่องแกง 
n (%) 

แกงมีกะท ิ
ใส่ 

เครื่องแกง 
n (%) 

ต้มย ำ 
n (%) 

ส้มต ำ 
n (%) 

ย ำ/พล่ำ 
n (%) 

ลำบ 
n (%) 

น้ ำพริก-
เครื่องจิ้ม 
n (%) 

อื่น ๆ 
n (%) 

รวม 
n (%) 

เมือง  
249 

(29.53) 
48 

(5.69) 
7 

(0.83) 
116 

(13.76) 
15 

(1.77) 
137 

(16.25) 
26 

(3.08) 
16 

(1.89) 
48 

(5.69) 
22 

(2.60) 
33 

(3.91) 
81 

(9.60) 
45 

(5.33) 
843 
(100) 

เรณูนคร 
62 

(20.26) 
23 

(7.51) 
7 

(2.28) 
22 

(7.18) 
3 

(0.98) 
70 

(22.87) 
5 

(1.63) 
3 

(0.98) 
27 

(8.82) 
6 

(1.96) 
17 

(5.55) 
47 

(15.35) 
14 

(4.57) 
306 
(100) 

โพนสวรรค์ 
95 

(27.29) 
15 

(4.31) 
3 

(0.86) 
15 

(4.31) 
4 

(1.14) 
123 

(35.34) 
10 

(2.87) 
8 

(2.29) 
12 

(3.44) 
5 

(1.43) 
5 

(1.43) 
32 

(9.19) 
21 

(6.03) 
348 
(100) 

ท่ำอุเทน 
91 

(21.16) 
30 

(6.97) 
10 

(2.32) 
38 

(8.83) 
7 

(1.62) 
91 

(21.16) 
15 

(3.48) 
7 

(1.62) 
39 

(9.06) 
18 

(4.18) 
14 

(3.25) 
43 
(10) 

27 
(6.27) 

430 
(100) 

ธำตุพนม 
116 

(25.66) 
16 

(3.53) 
11 

(2.43) 
50 

(11.06) 
3 

(0.66) 
91 

(20.13) 
17 

(3.76) 
7 

(1.54) 
34 

(7.52) 
14 

(3.09) 
20 

(4.42) 
42 

(9.29) 
31 

(6.85) 
452 
(100) 

นำแก 
143 

(23.51) 
16 

(2.63) 
4 

(0.65) 
51 

(8.38) 
2 

(0.32) 
178 

(29.27) 
26 

(4.27) 
17 

(2.79) 
18 

(2.96) 
13 

(2.13) 
29 

(4.76) 
65 

(10.69) 
46 

(7.56) 
608 
(100) 
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อ ำเภอ 
ต้ม 

n (%) 
ก๋วยเตี๋ยว 
n (%) 

ก๋วยจั๊บ 
n (%) 

ผัด 
n (%) 

แกงมีกะท ิ
ไม่ใส่

เครื่องแกง  
n (%) 

แกงไม่มี 
กะทิใส ่

เครื่องแกง 
n (%) 

แกงมีกะท ิ
ใส่ 

เครื่องแกง 
n (%) 

ต้มย ำ 
n (%) 

ส้มต ำ 
n (%) 

ย ำ/พล่ำ 
n (%) 

ลำบ 
n (%) 

น้ ำพริก-
เครื่องจิ้ม 
n (%) 

อื่น ๆ 
n (%) 

รวม 
n (%) 

นำทม 
49 

(27.84) 
9 

(5.11) 
0 
(0) 

13 
(7.38) 

1 
(0.56) 

20 
(11.36) 

12 
(6.81) 

2 
(1.13) 

8 
(4.54) 

6 
(3.40) 

12 
(6.81) 

24 
(13.63) 

20 
(11.36) 

176 
(100) 

นำหว้ำ 
49 

(16.78) 
19 

(6.50) 
4 

(1.36) 
22 

(7.53) 
3 

(1.02) 
86 

(29.45) 
6 

(2.05) 
11 

(3.76) 
15 

(5.13) 
7 

(2.39) 
12 

(4.10) 
30 

(10.27) 
28 

(9.58) 
292 
(100) 

บ้ำนแพง 
57 

(19.19) 
12 

(4.04) 
3 

(1.01) 
27 

(9.09) 
4 

(1.34) 
75 

(25.25) 
14 

(4.71) 
4 

(1.34) 
21 

(7.07) 
9 

(3.03) 
20 

(6.73) 
37 

(12.45) 
14 

(4.71) 
297 
(100) 

ปลำปำก 
64 

(23.97) 
14 

(5.24) 
2 

(0.74) 
33 

(12.35) 
4 

(1.49) 
62 

(23.22) 
18 

(6.74) 
4 

(1.49) 
12 

(4.49) 
16 

(5.99) 
17 

(6.36) 
17 

(6.36) 
4 

(1.49) 
267 
(100) 

วังยำง 
30 

(18.75) 
7 

(4.37) 
0 
(0) 

12 
(7.5) 

0 
(0) 

25 
(15.62) 

9 
(5.62) 

1 
(0.62) 

11 
(6.87) 

4 
(2.5) 

15 
(9.37) 

20 
(12.5) 

26 
(16.25) 

160 
(100) 

ศรีสงครำม 
126 

(24.27) 
15 

(2.89) 
5 

(0.96) 
57 

(10.98) 
4 

(0.77) 
128 

(24.66) 
14 

(2.69) 
12 

(2.31) 
22 

(4.23) 
33 

(6.35) 
38 

(7.32) 
39 

(7.51) 
26 

(5.00) 
519 
(100) 

รวม 
1,131 
(24.07) 

224 
(4.76) 

56 
(1.19) 

456 
(9.70) 

50 
(1.06) 

1,086 
(23.11) 

172 
(3.66) 

92 
(1.95) 

267 
(5.68) 

153 
(3.25) 

232 
(4.93) 

477 
(10.15) 

302 
(6.42) 

4,698 
(100) 
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อธิบำย 
จ ำแนกตำมกลุ่มอำหำร รำยอ ำเภอ พบว่ำตัวอย่ำงอำหำรที่ได้รับกำรตรวจหำปริมำณโซเดียมมำกที่สุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ อำหำรประเภทต้ม จ ำนวน 1,131 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 24.07) รองลงมำคือ อำหำรประเภท
แกงไม่มีกะทิใส่เครื่องแกง จ ำนวน 1,086 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 23.11) และอำหำรประเภทน้ ำพริก-เครื่องจิ้ม 
จ ำนวน 477 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 10.15) ดังแสดงในตำรำงที่ 3 
 

กำรแบ่งระดับโซเดียมคลอไรด์ในอำหำรจำกเครื่องตรวจวัด Salt Meter มี 3 ระดับ ตำมควำมเหมำะสม   
ในกำรรับประทำน 

1. ระดับปลอดภัย ระดับโซเดียมคลอไรด์ ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 0.7 mg% หรือ มีปริมำณโซเดียม 
น้อยกว่ำ 275 มิลลิกรัมในอำหำร 100 มิลลิลิตร 

2. ระดับเริ่มเค็ม ระดับโซเดียมคลอไรด์ อยู่ระหว่ำง 0.71 - 0.90 mg% หรือ มีปริมำณโซเดียม
ระหว่ำง 275 - 354 มิลลิกรัมในอำหำร 100 มิลลิลิตร 

3. ระดับเค็มมำก ระดับโซเดียมคลอไรด์ ตั้งแต่ 0.91 - 2.0 mg% หรือ มีปริมำณโซเดียมมำกกว่ำ 
354 มิลลิกรัมในอำหำร 100 มิลลิลิตร 
 
ตำรำงที่ 4  จ ำนวนและร้อยละตัวอย่ำงอำหำรตำมระดับปริมำณโซเดียมคลอไรดแ์ละรูปแบบกำรผลิต จังหวัดนครพนม 
พ.ศ. 2565 

รูปแบบกำรผลิต 

ระดับปลอดภัย 
n (%) 

ระดับเริ่มเค็ม 
n (%) 

ระดับเค็มมำก n (%) 
รวม 

n (%) ระดับ NaCl 
≤ 0.7 mg% 

ระดับ NaCl 
0.71 - 0.90 

mg% 

ระดับ NaCl 
0.91 - 1.50 

mg% 

ระดับ NaCl 
1.51 - 2.0 

mg% 
อำหำรปรุงเองที่บ้ำน 1,406 (44.04) 736 (23.05) 660 (20.67) 390 (12.21) 3,192 (100) 
อำหำรปรุงเองที่อ่ืน ๆ 179 (42.01) 100 (23.47) 85 (19.95) 62 (14.55) 426 (100) 
ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ 438 (40.55) 267 (24.72) 232 (21.48) 143 (13.24) 1,080 (100) 
รวม  2,023 (43.06) 1,103 (23.47) 977 (20.79) 595 (12.66) 4,698 (100) 

 

อธิบำย 
จ ำแนกตำมระดับปริมำณโซเดียคลอไรด์มและรูปแบบกำรผลิต พบอำหำรที่มีโซเดียมในระดับ 

ที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มีจ ำนวนมำกที่สุด จ ำนวน 2,023 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 43.06) รองลงมำคือ 
อำหำรที่มีโซเดียมในระดับเค็มมำก NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 1,572 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 33.45)  
โดยแบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน 977 ตัวอย่ำง (ร้อยละ20.79) และเค็มมำก 
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ที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 595 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 12.66) เมื่อจ ำแนกตำมรูปแบบกำรผลิต พบว่ำ
อำหำรปรุงเองที่บ้ำนพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 1,406 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 44.04) รองลงมำคืออยู่ในระดับเค็มมำก NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 1,050 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 
32.88) โดยแบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน 660 ตัวอย่ำง (ร้อยละ20.67) และเค็ม
มำกที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 390 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 12.21) ส่วนอำหำรที่ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุง
ส ำเร็จพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <=  0.7 mg% จ ำนวน 438 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 40.55) รองลงมำ
คือ อำหำรที่มีโซเดียมในระดับที่เค็มมำก NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 375 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 34.72) โดย
แบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 -  1.50 mg% จ ำนวน 232 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 21.48) และ 
เค็มมำกที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 143 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 13.24) 
 
ตำรำงที่ 5 จ ำนวนและร้อยละตัวอย่ำงอำหำรตำมระดับปริมำณโซเดียมคลอไรด์และแหล่งที่มำของอำหำร 
จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

 
แหล่งที่ได้มำ 
ของอำหำร 

ระดับปลอดภัย 
n (%) 

ระดับเริ่มเค็ม 
n (%) 

ระดับเค็มมำก  n (%) 
รวม 

n (%) ระดับ NaCl 
≤ 0.7 mg% 

ระดับ NaCl 
0.71 - 0.90 

mg% 

ระดับ NaCl 
0.91 - 1.50 

mg% 

ระดับ NaCl 
1.51 - 2.0 

mg% 
บ้ำน หอพัก อพำตเมนต์ สถำนที่พัก 1,288 (45.80) 629 (22.36) 563 (20.02) 332 (11.80) 2,812 (100) 
โรงเรียน สถำนที่ศึกษำ มหำวิทยำลัย 43 (41.34) 25 (24.03) 24 (23.07) 12 (11.53) 104 (100) 
ร้ำนอำหำร/food center/ 
ร้ำนอำหำรในห้ำง 

142 (30.80) 119 (25.81) 120 (26.03) 80 (17.35) 461 (100) 

ร้ำนอำหำรริมทำง street food 116 (40.13) 73 (25.25) 66 (22.83) 34 (11.76) 289 (100) 
ร้ำนอำหำรในตลำด/ 
แผงลอยในตลำด 

286 (44.20) 170 (26.27) 114 (17.61) 77 (11.90) 647 (100) 

ภัตตำคำร/โรงแรม 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
รถเร่/รถเข็นขำยอำหำรเคลื่อนที่ 34 (44.15) 20 (25.97) 18 (23.376) 5 (6.49) 77 (100) 
สถำนที่อ่ืน ๆ 114 (37.01) 67 (21.75) 72 (23.37) 55 (17.85) 308 (100) 
รวม 2,023 (43.06) 1,103 (23.47) 977 (20.79) 595 (12.66) 4,698 (100) 

 

อธิบำย   
 จ ำแนกตัวอย่ำงอำหำรตำมระดับปริมำณโซเดียมตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำร พบว่ำ  แหล่งที่ได้มำ 
ของอำหำรที่มำจำกบ้ำน หอพัก อพำตเมนต์ สถำนที่พัก มีจ ำนวนมำกที่สุด จ ำนวน 2 ,812 ตัวอย่ำง โดยพบ
โซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 1,288 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 45.80) รองลงมำ
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คือ มีโซเดียมในระดับเค็มมำก NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 895 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 31.82) โดยแบ่งเป็น 
เค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน 563 ตัวอย่ำง (ร้อยละ20.02) และเค็มมำกที่ระดับ NaCl 
1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 332 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 11.80) นอกจำกนั้น ร้ำนอำหำรในตลำด/แผงลอยในตลำด        
พบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 286 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 44.20) รองลงมำ
คือพบโซเดียมในระดับเค็มมำก NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 191 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 29.51) โดยแบ่งเป็น
เค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน 114 ตัวอย่ำง (ร้อยละ17.61) และเค็มมำกที่ระดับ NaCl 
1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 77 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 11.90) 
 
ตำรำงที่ 6 จ ำนวนและร้อยละตัวอย่ำงอำหำรตำมระดับปริมำณโซเดียมคลอไรด์และกลุ่มอำหำร จังหวัดนครพนม 
พ.ศ. 2565 

กลุ่มอำหำร 

ระดับปลอดภัย 
n (%) 

ระดับเริ่มเค็ม 
n (%) 

ระดับเค็มมำก  n (%) 
รวม 

n (%) ระดับ NaCl 
≤ 0.7 mg% 

ระดับ NaCl 
0.71 - 0.90 

mg% 

ระดับ NaCl 
0.91 - 1.50 

mg% 

ระดับ NaCl 
1.51 - 2.0 

mg% 
ต้ม 518 (45.80) 261 (23.07) 220 (19.45) 132 (11.67) 1,131 (100) 
ก๋วยเตี๋ยว 70 (31.25) 59 (26.33) 61 (27.23) 34 (15.17) 224 (100) 
ก๋วยจั๊บ 14 (25) 15 (26.78) 19 (33.92) 8 (14.28) 56 (100) 
ผัด 234 (51.31) 105 (23.02) 79 (17.32) 38 (8.33) 456 (100) 
แกงมีกะทิ 
ไม่ใส่เครื่องแกง 

23 (46) 6 (12) 17 (34) 4 (8) 50 (100) 

แกงมีกะทิ 
ใส่เครื่องแกง 

72 (41.86) 50 (29.06) 29 (16.86) 21 (12.20) 172 (100) 

แกงไม่มีกะทิ 
ใส่เครื่องแกง 

420 (38.67) 257 (23.66) 258 (23.75) 151 (13.90) 1,086 (100) 

ต้มย ำ 35 (38.04) 22 (23.91) 18 (19.56) 17 (18.47) 92 (100) 
ส้มต ำ 85 (31.83) 64 (23.97) 70 (26.21) 48 (17.97) 267 (100) 
ย ำ/พล่ำ 67 (43.79) 32 (20.91) 34 (22.22) 20 (13.07) 153 (100) 
ลำบ 112 (48.27) 63 (27.15) 31 (13.36) 26 (11.20) 232 (100) 
น้ ำพริก-เครื่องจิ้ม 197 (41.29) 115 (24.10) 97 (20.33) 68 (14.25) 477 (100) 
อ่ืน ๆ 176 (58.27) 54 (17.88) 44 (14.56) 28 (9.27) 302 (100) 
รวม 2,023 (43.06) 1,103 (23.47) 977 (20.79) 595 (12.66) 4,698 (100) 
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อธิบำย 
จ ำแนกตัวอย่ำงอำหำรตำมระดับปริมำณโซเดียมและกลุ่มอำหำร พบว่ำอำหำรประเภทต้ม มีจ ำนวน

มำกที่สุด จ ำนวน 1,131 ตัวอย่ำง โดยพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 
518 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 45.80) รองลงมำคือเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 352 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ31.12) โดยแบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน 220 ตัวอย่ำง (ร้อยละ19.45) 
และเค็มมำกที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 132 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 11.67) รองลงมำคือ อำหำร
ประเภทแกงไม่มีกะทิใส่เครื่องแกงพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 420 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 38.67) รองลงมำเป็นเค็มมำกท่ีระดับ NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 409 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 37.65) 
โดยแบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน 258 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 23.75) และเค็มมำก 
ที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 151 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 13.90) 
 
ตำรำงท่ี 7 ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม (มิลลิกรัม) ในอำหำรตัวอย่ำง จ ำแนกตำมรูปแบบกำรผลิต จังหวัดนครพนม    
พ.ศ. 2565 

รูปแบบกำรผลิต 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

อำหำรปรุงเองที่บ้ำน 3,192 7.86 786 331.41 184.14 
อำหำรปรุงเองที่อ่ืน ๆ 426 39.3 782.07 344.15 188.84 
ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ 1,080 23.58 786 340.59 186.45 

 

อธิบำย 
ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม (มิลลิกรัม) ในอำหำรตัวอย่ำง จ ำแนกตำมรูปแบบกำรผลิต พบว่ำ อำหำร  

ปรุงเองจำกที่อ่ืน ๆ มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียมสูงสุด 344.15 มิลลิกรัม โดยมีค่ำโซเดียมสูงสุด 782.07 มิลลิกรัม 
ต่ ำสุด 39.3 มิลลิกรัม รองลงมำคืออำหำรที่ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 340.59 
มิลลิกรัม และอำหำรปรุงเองที่บ้ำนมีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียมน้อยสุด 331.41 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 8 ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม (มิลลิกรัม) ในอำหำรตัวอย่ำง จ ำแนกตำมแหล่งที่มำของอำหำร จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

แหล่งที่ได้มำของอำหำร 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

บ้ำน หอพัก อพำตเมนต์ สถำนที่พัก 2,812 7.86 786 326.76 182.28 
โรงเรียน สถำนที่ศึกษำ มหำวิทยำลัย 104 39.3 750.63 331.97 186.05 
ร้ำนอำหำร/food center/ร้ำนอำหำรในห้ำง 461 15.72 778.14 373.87 186.54 
ร้ำนอำหำรริมทำง street food 289 39.3 786 340.73 191.17 
ร้ำนอำหำรในตลำด/แผงลอยในตลำด 647 39.9 786 328.44 183.63 
รถเร่/รถเข็นขำยอำหำรเคลื่อนที่ 77 70.74 699.54 311.39 159.48 
สถำนที่อ่ืน ๆ 308 39.3 766.35 362.50 202.35 

 

อธิบำย 
ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม (มิลลิกรัม) ในอำหำรตัวอย่ำง จ ำแนกตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำร พบว่ำ 

แหล่งที่ได้มำของอำหำรจำกร้ำนอำหำร/food center/ร้ำนอำหำรในห้ำง มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียมสูงสุด 
373.87 มิลลิกรัม รองลงมำคือ สถำนที่อ่ืนๆ มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 362.50 มิลลิกรัม และร้ำนอำหำร  
ริมทำง street food ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 340.73 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ 
 

ตำรำงที่ 9 ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม (มิลลิกรัม) ในอำหำรตัวอย่ำง จ ำแนกตำมกลุ่มอำหำร จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

กลุ่มอำหำร 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ต้ม 1,131 39.3 786 327.53 180.18 
ก๋วยเตี๋ยว 224 39.3 786 374.65 183.35 
ก๋วยจั๊บ 56 78.6 766.35 379.81 165.17 
ผัด 456 15.72 778.14 294.66 178.84 
แกงมีกะทิไม่ใส่เครื่องแกง 50 39.3 786 312.67 185.11 
แกงมีกะทิใส่เครื่องแกง 172 55.02 778.14 330.97 180.46 
แกงไม่มีกะทิใส่เครื่องแกง 1,086 35.37 786 354.83 179.99 
ต้มย ำ 92 43.23 782.07 362.84 204.43 
ส้มต ำ 267 51.09 782.07 379.83 190.11 
ย ำ/พล่ำ 153 39.3 766.35 338.49 195.02 
ลำบ 232 39.3 778.14 307.12 175.98 
น้ ำพริก-เครื่องจิ้ม 477 23.58 786 340.96 193.37 
อ่ืน ๆ 302 7.86 786 277.94 185.35 
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อธิบำย 
ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม (มิลลิกรัม) ในอำหำรตัวอย่ำง จ ำแนกตำมกลุ่มอำหำร พบกลุ่มอำหำรที่มี

ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียมสูงที่สุด คือ อำหำรประเภทส้มต ำ 379.83 มิลลิกรัม อำหำรประเภทก๋วยจั๊บ 379.81 
มิลลิกรัม และอำหำรประเภทก๋วยเตี๋ยว 374.65 มิลลิกรัม 
 

5. อภิปรำยผล  
จังหวัดนครพนม ด ำเนินกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรด้วยเครื่องวัดปริมำณโซเดียม (Salt Meter) 

เก็บรวบรวมตัวอย่ำงอำหำร โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสถำนบริกำรในจังหวัด จ ำนวน 167 แห่ง 
โดยใช้เครื่องวัดควำมเค็ม (Salt Meter) ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมควบคุมโรค ส ำหรับวัดปริมำณ โซเดียม
คลอไรด์ในอำหำร และบันทึกข้อมูลตัวอย่ำงอำหำรและผลกำรตรวจควำมเค็มด้วย Mobile: Thai Salt 
Survey ได้ข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์จ ำนวน 4,698 ตัวอย่ำง  

ผลกำรส ำรวจปริมำณโซเดียมในอำหำรจังหวัดนครพนม พบว่ำ อ ำเภอเมืองนครพนม มีกำรส ำรวจ
ปริมำณโซเดียมในอำหำรมำกที่สุด 843 ตัวอย่ำง รองลงมำ คืออ ำเภอนำแก 608 ตัวอย่ำง และศรีสงครำม  
519 ตัวอย่ำง ตำมล ำดับ เมื่อมีกำรจ ำแนกตำมตำมรูปแบบกำรผลิต แหล่งที่ได้มำของอำหำร และกลุ่มอำหำร 
พบรูปแบบกำรผลิตอำหำรปรุงเองที่บ้ำนมำกที่สุด จ ำนวน 3,192 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 67.94) รองลงมำคือ ซื้อ/
ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ จ ำนวน 1,080 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 22.98) และอำหำรปรุงเองที่อ่ืนๆ จ ำนวน 426 ตัวอย่ำง      
(ร้อยละ 9.06) หำกจ ำแนกตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำร พบว่ำ แหล่งที่ได้มำของอำหำรสูงสุด 3 อันดับแรกมำจำก
บ้ำน หอพัก อพำตเมนต์ สถำนที่พัก จ ำนวน 2,812 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 59.85) รองลงมำคือ จำกร้ำนอำหำร   
ในตลำด/แผงลอยในตลำด จ ำนวน 647 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 13.77) และจำกร้ำนอำหำร/ food center/
ร้ำนอำหำรในห้ำง จ ำนวน 461 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 9.81) ส่วนกำรจ ำแนกตำมกลุ่มอำหำร พบว่ำตัวอย่ำงอำหำร
ที่ได้รับกำรตรวจหำปริมำณโซเดียมมำกสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำหำรประเภทต้ม จ ำนวน 1,131 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 24.07) รองลงมำคือ อำหำรประเภทแกงไม่มีกะทิใส่ เครื่องแกง จ ำนวน 1,086 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 23.11) และอำหำรประเภทน้ ำพริก-เครื่องจิ้ม จ ำนวน 477 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 10.15) 

ผลกำรวัดปริมำณโซเดียมในอำหำรจำกเครื่องตรวจวัด Salt Meter ตำมควำมเหมำะสมในกำรรับประทำน 
3 ระดับได้แก่ 1. ระดับปลอดภัย ระดับโซเดียมคลอไรด์ ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 0.7  mg% 2. ระดับเริ่มเค็ม ระดับ
โซเดียมคลอไรด์ อยู่ระหว่ำง 0.71 - 0.90 mg% 3. ระดับเค็มมำก ระดับโซเดียมคลอไรด์ ตั้งแต่ 0.91 - 2.0 mg% 
ผลระดับปริมำณโซเดียมคลอไรด์ในอำหำรประเภทต่ำงๆ จ ำแนกตำมระดับปริมำณโซเดียมและรูปแบบกำรผลิต 
พบดังนี้ อำหำรปรุงเองที่บ้ำนพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 1,406 
ตัวอย่ำง (ร้อยละ 44.04) รองลงมำคืออยู่ในระดับเค็มมำก NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 1,050 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 32.88) โดยแบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 จ ำนวน 660 ตัวอย่ำง (ร้อยละ20.67) และเค็มมำก
ที่ระดับ NaCl 1.51-2.0 mg% จ ำนวน 390 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 12.21) ส่วนอำหำรที่ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ
พบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% จ ำนวน 438 ตัวอย่ำง (ร้อยละ40.55) รองลงมำคือใน
ระดับที่เค็มมำก จ ำนวน 375 ตัวอย่ำง (ร้อยละ34.72) โดยแบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% 
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จ ำนวน 232 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 21.48) และเค็มมำกที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 143 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 13.24)  เมื่อจ ำแนกตำมระดับปริมำณโซเดียมและแหล่งที่ได้มำของอำหำร พบว่ำอำหำรที่มำจำกบ้ำน 
หอพัก อพำตเมนต์ สถำนที่พัก มีจ ำนวนมำกที่สุด จ ำนวน 2,812 ตัวอย่ำง พบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย 
NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 1,288 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 45.80) รองลงมำคือ มีโซเดียมในระดับเค็มมำก 
NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 895 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 31.82) โดยแบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% 
จ ำนวน 563 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 20.02) และเค็มมำกที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 332 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 11.80) นอกจำกนั้น ร้ำนอำหำรในตลำด/แผงลอยในตลำด พบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 
mg% มำกที่สุด จ ำนวน 286 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 44.20) รองลงมำคือในระดับเค็มมำก NaCl 1.51 - 2.0 mg% 
จ ำนวน 191 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 29.51) โดยแบ่งเป็นเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน         
114 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 17.61) และเค็มมำกที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 77 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 11.90) 
ส่วนกำรจ ำแนกตัวอย่ำงอำหำรตำมระดับปริมำณโซเดียมและกลุ่มอำหำร พบว่ำอำหำรประเภทต้ม มีจ ำนวน
มำกที่สุด จ ำนวน 1,131 ตัวอย่ำง โดยพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 
518 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 45.80) รองลงมำคือเค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 352 ตัวอย่ำง  
(ร้อยละ 31.12) โดยแบ่งเป็นเค็มมำกท่ีระดับ NaCl 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน 220 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 19.45) 
และเค็มมำกที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg% จ ำนวน 132 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 11.67) รองลงมำคือ อำหำรประเภท
แกงไม่มีกะทิใส่เครื่องแกงพบโซเดียมในระดับที่ปลอดภัย NaCl <= 0.7 mg% มำกที่สุด จ ำนวน 420 ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 38.67) รองลงมำคือ เค็มมำกที่ระดับ NaCl 0.91 - 2.0 mg% จ ำนวน 409 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 37.65) 
โดยแบ่งเป็นระดับเค็มมำกที่ระดับ 0.91 - 1.50 mg% จ ำนวน 258 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 23.75) และเค็มมำก      
ที่ระดับ NaCl 1.51 - 2.0 mg%จ ำนวน 151 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 13.90) 

เมื่อวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม (มิลลิกรัม) ในอำหำรตัวอย่ำง จ ำแนกตำมรูปแบบกำรผลิต 
พบว่ำ อำหำรปรุงเองจำกที่ อ่ืนๆ มีค่ำเฉลี่ ยปริมำณสูงสุด 344.15 มิลลิกรัม โดยมีค่ำโซเดียมสูงสุด         
782.07 มิลลิกรัม ต่ ำสุด 39.3 มิลลิกรัม รองลงมำคืออำหำรที่ซื้อ/ได้รับอำหำรปรุงส ำเร็จ มีค่ำเฉลี่ยปริมำณ
โซเดียม 340.59 มิลลิกรัม และอำหำรปรุงเองที่บ้ำน มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 331.41 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ เมื่อ
จ ำแนกตำมแหล่งที่ได้มำของอำหำร พบว่ำแหล่งที่ได้มำของอำหำรจำกร้ำนอำหำร/ food center/ร้ำนอำหำร
ในห้ำง มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม สูงสุด 373.87 มิลลิกรัม รองลงมำคือ สถำนที่อ่ืนๆ มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 
362.50 มิลลิกรัม และ ร้ำนอำหำรริมทำง street food  ค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียม 340.73 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ 
ส่วนเมื่อจ ำแนกตำมกลุ่มอำหำร พบประเภทอำหำรที่มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโซเดียมสูงที่สุด คือ อำหำรประเภท
ส้มต ำ 379.83 มิลลิกรัม อำหำรประเภทก๋วยจั๊บ 379.81 มิลลิกรัม และอำหำรประเภทก๋วยเตี๋ยว              
374.65 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ 
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รำยงำนกำรศึกษำปริมำณกำรบริโภคโซเดียมจำกกำรประเมินปัสสำวะ 24 ชั่วโมง: กำรศึกษำภำคตัดขวำง 
จังหวัดนครพนม ปี 2565 

 
1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รำยงำนกำรศึกษำปริมำณกำรบริโภคโซเดียมจำกกำรประเมินปัสสำวะ 24 ชั่วโมง: กำรศึกษำ
ภำคตัดขวำง จังหวัดนครพนม กำรเปลี่ยนผ่ำนอย่ำงรวดเร็วจำกชนบทสู่สังคมเมืองส่วนหนึ่งท ำให้วิถีชีวิต 
ของประชำชนเปลี่ยนแปลงไป มีควำมเร่งรีบในกำรใช้ชีวิต ท ำให้รูปแบบกำรบริโภคอำหำรและก ำรเลือก
รับประทำนอำหำรมีควำมหลำกหลำย จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนในจังหวัดนครพนม      
ในปี 2564 พบว่ำประชำชนมีกำรบริโภคเค็มถึงร้อยละ 59 นอกจำกนั้น พฤติกรรมกำรบริโภคของคนไทย 
พบว่ำ นิยมรับประทำนอำหำรรสจัด ประเภทส้มต ำ ย ำ แม้ว่ำรสชำติเหล่ำนี้จะสร้ำงรสสัมผัสที่ดีให้กับอำหำร 
รวมถึงสร้ำงควำมสุขให้กับผู้บริโภค แต่กำรรับประทำนอำหำรรสจัดเป็นประจ ำอำจส่งผลเสียต่อสุขภำพได้ 
เนื่องจำกอำหำรที่มีรสเค็มจัด จะมีปริมำณโซเดียมที่มำกเกินควำมต้องกำรของร่ำงกำย ส่งผลต่อควำมดันโลหิต
ที่สูงขึ้น ส่งผลต่อกำรเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคไตได้ สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังจังหวัดนครพนม พบอัตรำป่วยรำยใหม่ของโรคควำมดันโลหิตสูงต่อแสนประชำกร ปี 2562 – 2564 
เท่ำกับ 805.26, 888.75 และ 904.49 ตำมล ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และพบอัตรำตำยด้วย     
โรคควำมดันโลหิตสูงต่อแสนประชำกรเท่ำกับ 6.45, 5.57, 4.60 ตำมล ำดับ นอกจำกนั้น ข้อมูลจังหวัดนครพนม      
ปี 2564 ยังพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 มำกที่สุดจ ำนวน 4,230 คน และระยะที่ 5 จ ำนวน 773 คน       
คิดเป็นร้อยละ 8.58 นอกจำกนั้น ยังมีจ ำนวนผู้ป่วยรอฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ ำนวน 704 คน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้ร่วมกับกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม โดยด ำเนินกำรศึกษำปริมำณกำรบริโภค
โซเดียมจำกกำรประเมินปริมำณโซเดียมในปัสสำวะ 24 ชั่วโมงในประชำกรจ ำนวน 420 ตัวอย่ำงที่มีอำยุ
ระหว่ำง 20 – 69 ปี จำก 14 หมู่บ้ำน ในเขตเทศบำล 7 หมู่บ้ำน และนอกเขตเทศบำล 7 หมู่บ้ำน แบ่งเป็น
หมู่บ้ำนละ 30 รำย มีกำรกระจำยตำมกลุ่มอำยุและเพศ ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดออกเหลือ 314 ตัวอย่ำง เก็บข้อมูล
โดยกำรสัมภำษณ์ กำรตรวจร่ำงกำย และกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร      

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสัดส่วนประชำกรแบ่งตำมคุณลักษณะประชำกรพบสัดส่วนเพศหญิง            
ร้อยละ 51.8 สูงกว่ำเพศชำยเล็กน้อยร้อยละ 48.2 ลักษณะกำรอยู่อำศัย ส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวหรือญำติ
สมำชิกน้อยกว่ำ 5 คน ร้อยละ 65.3 ด้ำนกำรศึกษำส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยละ 47.0 และ
มัธยมศึกษำร้อยละ 33.1 ส่วนใหญ่มีรำยได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5,000 บำท ร้อยละ 46.9 รองลงมำมีรำยได ้
ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บำท ร้อยละ 24.1 จำกกำรตรวจร่ำงกำย ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง วัดควำมดันโลหิต 
และอัตรำกำรเต้นของหัวใจ ห่ำงกัน 5 นำที วัด 3 ครั้ง พบค่ำดัชนีมวลกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 25.0 kg/m2 
มำกที่สุดร้อยละ 51.4 รองลงมำคือ ระหว่ำง 18.5 - 24.9 kg/m2 ร้อยละ 43.9 ผลกำรประเมินระดับควำมดันโลหิต
ที่จุดบริกำรตรวจวัดพบร้อยละ 28.8 ที่มีภำวะควำมดันโลหิตสูง และพบผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเบำหวำน 
ร้อยละ 5.1 กำรให้คะแนนสุขภำพ พบผู้ประเมินสุขภำพตนเองอยู่ในระดับดี ร้อยละ 55.3 รองลงมำคือ ร้อยละ 19.6 
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อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนใหญ่แล้วในปีที่ผ่ำนมำไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีในรอบปีที่ผ่ำนมำมำกที่สุด     
ถึงร้อยละ 61.4 มีควำมสนใจดูแลสุขภำพตนเองโดยสม่ ำเสมอมำกที่สุดถึงร้อยละ 74.1 รองลงมำคือ สนใจ
สุขภำพตนเองเมื่อป่วยร้อยละ 24.5 ส ำหรับพฤติกรรมเสี่ยงสุขภำพพบกำรสูบบุหรี่ ร้อยละ 16.3 และ 
ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.7  

ด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรลักษณะกำรบริโภคอำหำรในแต่ละวัน พบว่ำส่วนใหญ่รับประทำน
อำหำรครบ 3 มื้อ ร้อยละ 86.0 และรองลงมำคือรับประทำนไม่ครบ ไม่กินมื้อเช้ำ ร้อยละ 11.2 รับประทำน 
ผักและผลไม้เกือบทุกวันหรือ 3 - 5 วัน/สัปดำห์ มำกที่สุดร้อยละ 48.0 พบพฤติกรรมปรุงรสเค็มด้วยน้ ำปลำ 
ซีอ้ิว เกลือ เพ่ิมขณะรับประทำนหรือปรุงเพ่ิมที่โต๊ะอำหำรโดยเติมเป็นบำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุด 
ร้อยละ 58.2 รับประทำนอำหำรที่มีรสเค็มจัด เช่น ปลำเค็ม เนื้อเค็ม อำหำรหมักดอง ปลำส้มโดยรับประทำน
เป็นบำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 62.9 รับประทำนอำหำรแปรรูป เช่น กุนเชียง ไส้กรอบ หมูยอ 
แฮม เบค่อน ปลำกระป๋อง โดยรับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 63.4 และ
รับประทำนบะหมี่กึ่งส ำเร็จรูปโดยรับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 50.3 

วิเครำะห์ผลค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันต่อคนจำกกำรประเมินปัสสำวะ 24 ชั่วโมง จำกกำรด ำเนินกำร
เก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมงในประชำกรอำยุ 20 - 69 ปี จ ำนวน 314 รำย พบประมำณกำรค่ำเฉลี่ยกำรบริโภค
โซเดียม 3,773 มิลลิกรัมต่อวันหรือบริโภคเกลือเฉลี่ย 10 กรัมต่อวัน ซึ่งมำกกว่ำค ำแนะน ำที่องค์กำรอนำมัยโลก
ก ำหนด 1.9 เท่ำ ประมำณกำรกำรบริโภคโซเดียมในกลุ่มประชำกรจังหวัดนครพนม พบเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ย  
กำรบริโภคโซเดียมต่อวัน 3,957.8 มิลลิกรัม และในเพศชำยค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวัน 3,574.9 ซึ่งพบว่ำ
เพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมสูงกว่ำเพศชำย ในกลุ่มอำยุ 40 - 49 ปี มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวัน 
4,205.1 มิลลิกรัม รองลงมำคือ สูงกว่ำกลุ่มอำยุอ่ืนๆ รองลงมำคือกลุ่มอำยุ 30 - 39 ปี 3,964.7 มิลลิกรัม และ
กลุ่มอำยุ 60 - 69 ปี มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำกลุ่มอำยุอ่ืน ผู้ที่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และกลุ่มผู้มีรำยได้มำกกว่ำ 
25,001 บำทขึ้นไป มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มอ่ืน ส ำหรับผู้ที่มีค่ำดัชนีมวลกำยระหว่ำง 
18.5 - 24.9 kg/m2  มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มอ่ืน เมื่อพิจำรณำกลุ่มผู้ ที่ไม่มีภำวะ        
ควำมดันโลหิตสูงมีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มที่มีควำมดันโลหิตสูง เท่ำกับ 3,819.3 มิลลิกรัม
และ 3,659.4 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ นอกจำกนั้น ยังพบผู้ที่มีโรคประจ ำตัวเบำหวำน มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภค
โซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มท่ีไม่มีโรคประจ ำตัวเบำหวำนเท่ำกับ 4,126.2 มิลลิกรัมและ 3,754.3 มิลลิกรัม 

2. ควำมเป็นมำและสถำนกำรณ์ 
 กำรเปลี่ยนผ่ำนอย่ำงรวดเร็วจำกชนบทสู่สังคมเมืองส่วนหนึ่งท ำให้วิถีชีวิตของประชำชนเปลี่ยนแปลงไป 
มีควำมเร่งรีบในกำรใช้ชีวิต ท ำให้รูปแบบกำรบริโภคอำหำรและกำรเลือกรับประทำนอำหำรมีควำมหลำกหลำย 
จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนในจังหวัดนครพนม ในปี 2564 พบ ประชำชนมีกำรบริโภคเค็ม
ถึงร้อยละ 68 นอกจำกนั้น พฤติกรรมกำรบริโภคของคนไทยพบว่ำนิยมรับประทำนอำหำรรสจัด ประเภทส้มต ำ 
ย ำ แม้ว่ำรสชำติเหล่ำนี้จะสร้ำงรสสัมผัสที่ดีให้กับอำหำร รวมถึง สร้ำงควำมสุขให้กับผู้กิน แต่กำรกินอำหำร 
รสจัดเป็นประจ ำอำจส่งผลเสียต่อสุขภำพได้ เนื่องจำกอำหำรที่มีรสเค็มจัด จะมีปริมำณโซเดียมที่มำกเกิน 
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ควำมต้องกำรของร่ำงกำย ส่งผลต่อควำมดันโลหิตที่สูงขึ้น กำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
หรือโรคไตได้ 

สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดนครพนม ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง พบอัตรำป่วยรำยใหม่ของ 
โรคควำมดันโลหิตสูงต่อแสนประชำกร ปี 2562 - 2564 เท่ำกับ 805.26, 888.75 และ 904.49 ตำมล ำดับ 
ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และพบอัตรำตำยด้วยโรคควำมดันโลหิตสูงต่อแสนประชำกรเท่ำกับ 6.45, 
5.57, 4.60 ตำมล ำดับ จำกกำรส ำรวจสุขภำพประชำชนไทยพบว่ำมีกำรบริโภคโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัม 
ต่อวัน และค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคต่อคน เท่ำกับ 3,636 มิลลิกรัม นอกจำกนั้น จำกกำรส ำรวจพฤติกรรม 
กำรบริโภคในจังหวัดนครพนม พบว่ำ ประชำกรจังหวัดนครพนมมีกำรบริโภคอำหำรรสเค็มร้อยละ 59       
(ที่มำ : กำรส ำรวจพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง NCD เขต 8 ปี 2563) ซึ่งผลของกำรได้รับโซเดียมเกินอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นเวลำนำน เป็นสำเหตุของกำรเกิดภำวะควำมดันโลหิตสูงอย่ำงมีนัยส ำคัญ และยังส่งผลให้เกิด
ภำวะแทรกซ้อนที่อันตรำยตำมมำ ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย 
ซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำโดยกำรฟอกเลือด กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง หรือกำรผ่ำตั ดปลูกถ่ำยไต ส่งผล 
กระทบต่อประเทศชำติท ำให้ต้องสูญเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้ป่วยเป็นจ ำนวนมำก สูญเสียทรัพยำกรบุคคล 
ก่อนวัยอันควร ข้อมูลจังหวัดนครพนม ปี 2564 ยังพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 มำกที่สุดจ ำนวน 4,395 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.23 ระยะที่ 4 จ ำนวน 1,728 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และระยะที่ 5 จ ำนวน 847 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.91 นอกจำกนั้น ยังมีจ ำนวนผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ ำนวน 704 คน  

ดังนั้น ในกำรที่จะแก้ไขปัญหำสุขภำพของประชำชนในจังหวัดในกำรป้องกันกำรเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่สำมำรถป้องกันได้ จ ำเป็นต้องมีข้อมูลหลำยมิติ ทั้งข้อมูลพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร แหล่งอำหำรที่มี
โซเดียมสูง ปริมำณกำรบริโภคโซเดียมของประชำกรในจังหวัด ข้อมูลกำรรับรู้ภำวะสุขภำพของตนเองมำช่วย
สนับสนุนเพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมตระหนักถึงภัยร้ำยของกำรรับประทำนอำหำรรสเค็ม หรืออำหำรที่มีปริมำณ
โซเดียมสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะควำมดันโลหิตสูง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำมมำ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดนครพนม ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้ร่วมกับกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
และส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี กรมควบคุมโรค เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนลด 
กำรบริโภคเกลือและโซเดียม โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในจังหวัดนครพนม โดยด ำเนินกำรศึกษำ
ปริมำณกำรบริโภคโซเดียมจำกกำรประเมินปริมำณโซเดียมในปัสสำวะ 24 ชั่วโมง เพ่ือน ำมำซึ่งข้อมูลส ำคัญ
เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ ในกำรสะท้อนผลกำรบริโภคเกลือและโซเดียมในจังหวัด น ำไปสู่กำรสร้ำง 
ควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดแผนงำน/กิจกรรม และตั้งเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อน
มำตรกำรลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม เพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมตระหนักรู้ในกำรดูแลสุขภำพตนเอง  
ต่อกำรบริโภคอำหำรที่มีปริมำณโซเดียมสูง 
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3. วิธีกำรส ำรวจ  
 มีกำรส ำรวจประชำกรด้วยวิธีกำรส ำรวจตัวอย่ำง (Sample Survey) โดยด ำเนินกำรศึกษำปริมำณ 
กำรบริโภคโซเดียมจำกกำรประเมินปริมำณโซเดียมในปัสสำวะ 24 ชั่วโมง ในประชำกรจ ำนวน 420 ตัวอย่ำง 
ที่มีอำยุระหว่ำง 20 - 69 ปี จำก 14 หมู่บ้ำน ในเขตเทศบำล 7 หมู่บ้ำน และนอกเขตเทศบำล 7 หมู่บ้ำน 
แบ่งเป็นหมู่บ้ำนละ 30 รำย มีกำรกระจำยตำมกลุ่มอำยุและเพศ ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดออก เหลือ 314 ตัวอย่ำง 
เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ กำรตรวจร่ำงกำย และกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 

4. รำยงำนผลจำกกำรส ำรวจครั้งนี้ 
 กำรศึกษำปริมำณกำรบริโภคโซเดียมจำกกำรประเมินปริมำณโซเดียมในปัสสำวะ 24 ชั่วโมงระดับ
ประชำกรจังหวัดนครพนม จ ำนวน 420 ตัวอย่ำง ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนพฤษภำคม 
2565 เมื่อพิจำรณำครีอะตินินในปัสสำวะ 24 ชั่วโมง ตำมเกณฑ์กำรคัดออก เมื่อปริมำณครีอะตินินน้อยกว่ำ 
720 มิลลิกรัมส ำหรับผู้หญิง และน้อยกว่ำ 980 มิลลิกรัมส ำหรับผู้ชำย ผ่ำนเกณฑ์ตรวจควำมครบถ้วนของ 
กำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมง ส ำหรับกำรจัดท ำฐำนข้อมูลวิเครำะห์และจัดท ำค่ำถ่วงน้ ำหนักประชำกร             
พบมีตัวอย่ำงผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 314 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 74.76 เพศหญิง ร้อยละ 51.8 เพศชำยร้อยละ 
48.2 ตำมตำรำงท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนตัวอย่ำงที่ปัสสำวะ 24 ชั่วโมง มีปริมำณครีอะตินินผ่ำนเกณฑ์ (มิลลิกรัมต่อวัน) 

จังหวัด 
ตัวอย่ำงผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละตัวอย่ำงผ่ำนเกณฑ์ 

รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง 

นครพนม 314 161 153 74.76 48.2 51.8 

 ผลกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลตัวอย่ำงทั่วไป และส่วนที่ 2 ค่ำเฉลี่ยปริมำณ 
กำรบริโภคโซเดียมต่อวันต่อคนจำกกำรประเมินปัสสำวะ 24 ชั่วโมง ของประชำกรอำยุ 20 - 69 ปี 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลตัวอย่ำงทั่วไป ประกอบด้วย คุณลักษณะทำงประชำกร ผลกำรตรวจร่ำงกำย น้ ำหนัก ส่วนสูง 

ควำมดันโลหิต อัตรำกำรเต้นของหัวใจ กำรรับรู้สภำวะสุขภำพโดยรวม พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ/ พฤติกรรม

สุขภำพ และลักษณะกำรบริโภคอำหำร ดังนี้  

ตำรำงท่ี 2 สัดส่วนประชำกรอำยุ 20 - 69 ปี จ ำแนกตำมลักษณะทำงประชำกร จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

คุณลักษณะทำงประชำกร 
สัดส่วน

ประชำกร (%) 
95% CI of proportion ประมำณกำร 

ประชำกร (คน) Lower Upper 
เพศ 
ชำย 48.2 46.0 50.4 169,478 
หญิง 51.8 49.6 54.0 182,008 
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คุณลักษณะทำงประชำกร 
สัดส่วน

ประชำกร (%) 
95% CI of proportion ประมำณกำร 

ประชำกร (คน) Lower Upper 
กลุ่มอำยุ 
  อำยุ 20-29 ปี 21.1 18.2 24.4 74,259 
  อำยุ 30-39 ปี 14.9 12.6 17.5 52,260 
  อำยุ 40-49 ปี 21.2 19.8 22.8 74,668 
  อำยุ 50-59 ปี 24.4 22.5 26.5 85,863 
  อำยุ 60-69 ปี 18.3 15.3 21.8 64,436 
ลักษณะกำรพักอำศัย 
  อยู่ล ำพัง 2.3 0.9 6.3 8,258 
  อยู่กับคู่สมรส 11.7 7.0 18.9 41,154 
  อยู่กับครอบครัวหรือญำติ 
  สมำชิกน้อยกว่ำ 5 คน 

65.3 52.2 76.4 229,558 

  อยู่กับครอบครัวหรือญำติ 
  สมำชิกมำกกว่ำ 5 คน 

20.6 12.5 32.2 72,516 

ระดับกำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำ 47.0 38.8 55.4 165,136 
  มัธยมศึกษำ 33.1 26.5 40.5 116,394 
  ปวช./ปวส./อนุปริญญำ 7.7 5.3 11.1 27,100 
  ปริญญำตรี 8.5 3.6 18.9 29,895 
  ปริญญำโท/สูงกว่ำ 3.7 1.0 12.8 12,960 
รำยได้ต่อเดือน 
  ไม่มีรำยได้ 8.5 4.9 14.3 29,859 
  น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5,000 บำท 46.9 36.2 57.9 164,928 
  5,001-10,000 บำท 24.1 14.5 37.5 84,871 
  10,001-15,000 บำท 11.8 7.6 17.7 41,356 
  15,001-20,000 บำท 2.7 0.7 9.6 9,618 
  20,001-25,000 บำท 4.3 1.6 11.3 15,105 
  มำกกว่ำ 25,001 บำท ขึ้นไป 1.6 0.5 5.7 5,749 
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อธิบำยผล 
ลักษณะประชำกร พบสัดส่วนเพศหญิงร้อยละ 51.8 สูงกว่ำเพศชำยเล็กน้อยร้อยละ 48.2 ลักษณะ

กำรอยู่อำศัย ส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวหรือญำติสมำชิกน้อยกว่ำ 5 คน ร้อยละ 65.3 รองลงมำคืออยู่กับ
ครอบครัวหรือญำติสมำชิกมำกกว่ำ 5 คน ร้อยละ 20.6 ส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยละ 47.0 
และมัธยมศึกษำร้อยละ 33.1 ส่วนใหญ่มีรำยได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5,000 บำท ร้อยละ 46.9 รองลงมำคือ 
มีรำยได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บำท ร้อยละ 24.1% 

 
ตำรำงท่ี 3 สัดส่วนประชำกรอำยุ 20 - 69 ปี จ ำแนกตำมสภำวะสุขภำพ จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

สุขภำวะสุขภำพ 
สัดส่วน

ประชำกร (%) 
95% CI of proportion ประมำณกำร

ประชำกร (คน) Lower Upper 
ระดับค่ำดัชนีมวลกำย (BMI: kg/m2) 
    น้อยกว่ำ 18.5 kg/m2 4.7 1.9 11.4 16,530 
    ระหว่ำง 18.5-24.9 kg/m2 43.9 36.7 51.4 154,316 
    เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 25.0 kg/m2 51.4 44.6 58.1 180,640 
มีภำวะควำมดันโลหิตสูง 
   ไม่มี 71.2 57.1 82.1 250,123 
    มี 28.8 17.9 42.9 101,363 
มีประวัติเป็นโรคเบำหวำน 
    ไม่มี 94.9 89.6 97.6 333,602 
    มี 5.1 2.4 10.4 17,884 

หมำยเหตุ  
1. ระดับควำมดันโลหิตค ำนวณจำกกำรค่ำเฉลี่ยของกำรวัดควำมดันโลหิตครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
2. ผู้มีระดับควำมดันโลหิตสูง หมำยถึง ผู้ที่มีค่ำเฉลี่ย Systolic ≥ 140 mmHg และ/หรือมีค่ำเฉลี่ย 

Diastolic ≥ 90 mmHg 

อธิบำยผล 
 สุขภำวะสุขภำพ จำกกำรตรวจร่ำงกำย ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง วัดควำมดันโลหิตและอัตรำกำรเต้นของ
หัวใจ ห่ำงกัน 5 นำที วัด 3 ครั้ง พบค่ำดัชนีมวลกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 25.0 kg/m2  มำกที่สุด ร้อยละ 51.4 
รองลงมำคือ ระหว่ำง 18.5 - 24.9 kg/m2  ร้อยละ 43.9 ผลกำรประเมินระดับควำมดันโลหิตที่จุดบริกำรตรวจวัด 
พบร้อยละ 28.8 ที่มีภำวะควำมดันโลหิตสูง และพบผู้ที่มีประวัติ เป็นโรคเบำหวำน  ร้อยละ 5.1 
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ตำรำงท่ี 4 สัดส่วนประชำกรอำยุ 20 - 69 ปี จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ 
สัดส่วน

ประชำกร 
(%) 

95% CI of 
proportion 

ประมำณกำร
ประชำกร 

(คน) Lower upper 
1.ประเมินสุขภำพตนเองในปัจจุบัน 
   ดี่เยี่ยม 3.9 1.5 9.8 13,629 
   ดีมำก 18.2 10 31.8 64,037 
   ดี 55.3 40 69.4 194,452 
   พอใช้ 19.6 10 35.7 68,780 
   ไม่ดี/ไม่แข็งแรง 3.0 1.3 6.8 10,588 
2. ตรวจสุขภำพประจ ำปีในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
    ไม่ได้ตรวจ 61.4 42.7 77.2 215,800 
    ได้ตรวจ 38.6 22.8 57.3 135,686 
3. ควำมสนใจสุขภำพตนเอง 
   ไม่สนใจเลย 1.5 0.3 7.2 5,174 
   สนใจเมื่อป่วย 24.5 15.9 35.7 86,034 
   ดูแลสุขภำพตนเองโดยสม่ ำเสมอ 74.1 62.1 83.3 260,278 
4. เคยสูบบุหรี่  
    ไม่สูบบุหรี่ 83.7 79.5 87.2 294,286 
    สูบบุหรี ่ 16.3 12.8 20.5 57,200 
5. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
    ด่ืม 31.7 24.5 39.9 111,532 
    ไม่ดื่ม  68.3 60.1 75.5 239,954 
6. ลักษณะกำรบริโภคม้ืออำหำรในแต่ละวัน 
   รับประทำนครบ 3 มื้อ 86.0 78.9 91.0 302,298 
   รับประทำนไม่ครบ ไม่กินมื้อเช้ำ 11.2 5.9 20.5 39,527 
   รับประทำนไม่ครบ ไม่กินมื้อกลำงวัน 1.8 0.6 5.2 6,248 
   รับประทำนไม่ครบ ไม่กินมื้อเย็น 1.0 0.2 3.7 3,414 
7. สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ รับประทำนผักและผลไม้บ่อย 
    รับประทำนทุกวัน หรือ 6-7 วัน/สัปดำห์ 36.0 24.5 49.5 126,675 
    รับประทำนเกือบทุกวัน หรือ 3-5 วัน/สัปดำห์ 48.0 33.2 63.2 168,759 
    รับประทำนน้อย หรือ 1-2 วัน/สัปดำห์ 15.9 10.8 23.0 56,051 
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พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ 
สัดส่วน

ประชำกร 
(%) 

95% CI of 
proportion 

ประมำณกำร
ประชำกร 

(คน) Lower upper 
8. สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ปรุงรสเค็มด้วยน้ ำปลำ ซี้อ้ิว เกลือ เพิ่มขณะรับประทำนหรือปรุงเพิ่มท่ีโต๊ะอำหำร 
    ไม่มีเติมเพ่ิม 36.5 23.6 51.8 128,439 
    เติมเป็นบำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) 58.2 45.1 70.3 204,722 
    เติมบ่อยครั้ง (50-90%) 2.6 1.1 5.7 9,012 
    เติมทุกครั้ง (91-100%) 2.6 0.9 7.5 9,312 
9. สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ รับประทำนอำหำรที่มีรสเค็มจัดเช่น ปลำเค็ม เนื้อเค็ม อำหำรหมักดอง ปลำส้มเป็นต้น 
    ไม่รับประทำนเลย 30.5 15.4 51.4 107,080 
    รับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) 62.9 43.0 79.2 221,152 
    รับประทำนบ่อยครั้ง (50-90%) 6.5 3.9 10.8 22,978 
    รับประทำนทุกครั้ง (91-100%) 0.1 0.0 0.8 276 
10. สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ รับประทำนอำหำรแปรรูป เช่น กุนเชียง ไส้กรอบ หมูยอ แฮม เบค่อน ปลำกระป๋อง เป็นต้น 
    ไม่รับประทำนเลย 34.0 23.5 46.5 119,600 
    รับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) 63.4 50.9 74.3 222,732 
    รับประทำนบ่อยครั้ง (50-90%) 2.6 1.1 5.9 9,153 
11. สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ รับประทำนบะหม่ีกึ่งส ำเร็จรูป 
    ไม่รับประทำนเลย 40.6 29.4 52.9 142,610 
    รับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) 50.3 41.0 59.5 176,742 
    รับประทำนบ่อยครั้ง (50-90%) 9.1 3.4 22.1 32,134 

อธิบำยผล 
 ผลกำรประเมินตนเอง และกำรให้คะแนนสุขภำพ พบผู้ประเมินสุขภำพตนเองอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
55.3 รองลงมำคือ ร้อยละ 19.6 อยู่ในระดับพอใช้ และ ร้อยละ 18.6 อยู่ในระดับดีมำก ส่วนใหญ่แล้ว 
ในปีที่ผ่ำนมำไม่ได้รับกำรตรวจตรวจสุขภำพประจ ำปีในรอบปีที่ผ่ำนมำมำกสุดถึงร้อยละ 61.4 มีควำมสนใจ
ดูแลสุขภำพตนเองโดยสม่ ำเสมอมำกที่สุดถึงร้อยละ 74.1 รองลงมำคือสนใจสุขภำพตนเองเมื่อป่วยร้อยละ 
24.5 ส ำหรับพฤติกรรมเสี่ยงสุขภำพ พบกำรสูบบุหรี่ร้อยละ 16.3 และดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.7 
 พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรลักษณะกำรบริโภคอำหำรในแต่ละวัน พบว่ำส่วนใหญ่รับประทำน
อำหำรครบ 3 มื้อ ร้อยละ 86.0 และรองลงมำคือรับประทำนไม่ครบ ไม่กินมื้อเช้ำ ร้อยละ 11.2 รับประทำนผัก
และผลไม้เกือบทุกวันหรือ 3 - 5 วัน/สัปดำห์มำกที่สุดร้อยละ 48.0 รองลงมำคือรับประทำนทุกวันหรือ 6 - 7 
วัน/สัปดำห์ ร้อยละ 36.0 และรับประทำนน้อยหรือ 1 - 2 วัน/สัปดำห์ ร้อยละ 16.9 พบพฤติกรรมปรุงรสเค็ม
ด้วยน้ ำปลำ ซีอ้ิว เกลือ เพ่ิมขณะรับประทำนหรือปรุงเพ่ิมที่โต๊ะอำหำรโดยเติมเป็นบำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) 
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มำกที่สุดร้อยละ 58.2 รับประทำนอำหำรที่มีรสเค็มจัดเช่น ปลำเค็ม เนื้อเค็ม อำหำรหมักดอง ปลำส้ม 
โดยรับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 62.9 รับประทำนอำหำรแปรรูป เช่น กุนเชียง 
ไส้กรอก หมูยอ แฮม เบค่อน ปลำกระป๋อง โดยรับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 
63.4 และรับประทำนบะหมี่กึ่งส ำเร็จรูปโดยรับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 50.3 
 

ส่วนที่ 2 ค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันต่อคนจำกกำรประเมินปัสสำวะ 24 ชั่วโมง  
ตำรำงท่ี 5 ค่ำเฉลี่ยปริมำณกำรบริโภคโซเดียมต่อวันของประชำกรอำยุ 20 - 69 ปี จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

ปริมำณกำรบริโภค ค่ำเฉลี่ยประชำกร 
95% CI of Mean 

Lower upper 
ปริมำณกำรบริโภคโซเดียม (มิลลิกรัม) 3773 3290.5 4255.9 
ปริมำณกำรบริโภคเกลือ (กรัม) 10 8.4 10.8 

อธิบำยผล 
 จำกกำรด ำเนินกำรเก็บปัสสำวะ 24 ชั่วโมงในประชำกรอำยุ 20 – 69 ปี จ ำนวน 314 รำย ผลกำรตรวจวัด
ปริมำณโซเดียมในปัสสำวะ 24 ชั่วโมง พบประมำณกำรค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียม 3,773 มิลลิกรัม 
ต่อวันหรือบริโภคเกลือเฉลี่ย 10 กรัมต่อวัน ซึ่งมำกกว่ำค ำแนะน ำท่ีองค์กำรอนำมัยโลกก ำหนด 1.9 เท่ำ 
 
ตำรำงที่ 6 ค่ำเฉลี่ยปริมำณกำรบริโภคโซเดียมต่อวัน (มิลลิกรัม) ของประชำกรอำยุ 20 - 69 ปี จ ำแนก 
ตำมลักษณะทำงประชำกร จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

ลักษณะทำงประชำกร 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

ค่ำเฉลี่ย
ประชำกร 

95% CI of Mean 
Lower upper 

เพศ  
  ชำย 161 3,574.9 3,236.6 3,913.2 
  หญิง 153 3,957.8 3,286.7 4,628.9 
กลุ่มอำยุ 
  อำยุ 20-29 ปี 61 3,738.4 2,856.0 4,620.8 
  อำยุ 30-39 ปี 63 3,964.7 3,369.9 4,559.5 
  อำยุ 40-49 ปี 73 4,205.1 2,949.6 5,460.6 
  อำยุ 50-59 ปี 65 3,607.0 2,674.5 4,539.5 
  อำยุ 60-69 ปี 52 3,378.9 2,488.2 4,269.6 
ระดับกำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำ 122 3,243.2 2,734.7 3,751.6 
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ลักษณะทำงประชำกร 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

ค่ำเฉลี่ย
ประชำกร 

95% CI of Mean 
Lower upper 

  มัธยมศึกษำ 110 4,149.7 3,469.3 4,830.1 
  ปวช./ปวส./อนุปริญญำ 36 3,611.8 2,477.3 4,746.3 
  ปริญญำตรี 38 5,500.4  3,471.3 7,529.4 
  ปริญญำโท/สูงกว่ำ 8 3,498.9 1,411.3 5,586.6 
รำยได้ต่อเดือน 
  ไม่มีรำยได้ 20 3,449.4 2,528.2 4,370.7 
  น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5,000 บำท 131 3,542.5 3,162.0 3,923.1 
  5,001-10,000 บำท 84 3,998.2 3,427.1 4,569.3 
  10,001-15,000 บำท 48 3,875.6 3,077.9 4,673.3 
  15,001-20,000 บำท 12 5,356.5 4,467.3 6,245.7 
  20,001-25,000 บำท 7 3,395.4 797.0 5,993.7 
  มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 25,001 บำท ขึ้นไป 12 6,356.8 4,890.3 7,823.2 
ระดับค่ำดัชนีมวลกำย (BMI: kg/m2) 
    น้อยกว่ำ 18.5 kg/m2 17 2,361.3 1,961.2 2,761.4 
    ระหว่ำง 18.5-24.9 kg/m2 122 3,860.9 3,338.2 4,383.5 
    เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 25.0 kg/m2 175 3,827.5 3,107.1 4,547.9 
มีภำวะควำมดันโลหิตสูง 
   ไม่มี 238 3,819.3 3,277.6 4,361.1 
    มี 76 3,659.4 2,805.1 4,513.6 
มีประวัติเป็นโรคเบำหวำน 
    ไม่มี 298 3,754.3 3,252.5 4,256.0 
    มี 16 4,126.2 3,128.8 5,123.5 

อธิบำยผล 
 กำรประมำณกำรกำรบริโภคโซเดียมในกลุ่มประชำกรของจังหวัดนครพนม พบเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ย      
กำรบริโภคโซเดียมต่อวัน 3,574.9 มิลลิกรัม และในเพศชำยค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวัน 3,957.8  
ซึ่งพบว่ำเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมสูงกว่ำเพศชำย ในกลุ่มอำยุ 40 - 49 ปี มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภค
โซเดียมต่อวัน 4,205.1 มิลลิกรัม สูงกว่ำกลุ่มอำยุอ่ืน ๆ รองลงมำคือกลุ่มอำยุ 30 - 39 ปี 3,964.7 มิลลิกรัม 
และกลุ่มอำยุ 60 - 69 ปี มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำกลุ่มอำยุอ่ืน ผู้ที่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและกลุ่มผู้มีรำยได้มำกกว่ำ 
25,001 บำทขึ้นไป มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มอ่ืน ส ำหรับผู้ที่มีค่ำดัชนีมวลกำยระหว่ำง 
18.5 - 24.9 kg/m2  มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มอ่ืน เมื่อพิจำรณำกลุ่มผู้ไม่มีภำวะควำมดัน
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โลหิตสูงมีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มที่มีควำมดันโลหิตสูง เท่ำกับ 3,819.3 มิลลิกรัม และ 
3,659.4 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ นอกจำกนั้น ยังพบผู้ที่มีโรคประจ ำตัวเบำหวำนมีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียม  
ต่อวันสูงกว่ำกลุ่มท่ีไม่มีโรคประจ ำตัวเบำหวำนเท่ำกับ 4,126.2 มิลลิกรัม และ 3,754.3 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 7 ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริโภคโซเดียมมำกกว่ำ 2 ,000 มิลลิกรัม กับปัจจัย 
ด้ำนคุณลักษณะทำงประชำกร จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565 

 Total 

Na 
consumption 

≤ 2000 

Na consumption 
> 2000 

Crude 
Odds 
ratio 

95% CI 

n 
% for  
weight 

n 
% for  
weight 

Lower Upper 

ระดับค่ำดัชนีมวลกำย (BMI : kg/m2) 
< 18.5 17 4 29.0 13 71.0 1 - - 
18.5 - 24.9 122 16 24.2 106 75.8 1.283 0.31 5.303 
≥ 25.0 175 18 11.6 157 88.4 3.106 1.361 7.091 

ระดับกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ 122 21 25.8 101 74.2 1 - - 
มัธยมศึกษำขึ้นไป 192 17 11.0 175 89.0 2.820 1.125 7.071 

อธิบำยผล 
กลุ่มที่มีค่ำดัชนีมวลกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 25.0 kg/m2 มีโอกำสบริโภคโซเดียมมำกกว่ำ 2 ,000 

mg/day มำกกว่ำกลุ่มที่มีค่ำดัชนีมวลกำยน้อยกว่ำ 18.5 kg/m2  3.106 เท่ำ (95%CI = 1.361 - 7.091) 
กลุ่มที่มีระดับกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำขึ้นไปมีโอกำสบริโภคโซเดียมมำกกว่ำ 2 ,000 mg/day 

มำกกว่ำกลุ่มที่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 2.820 เท่ำ (95%CI = 1.125 - 7.071) 
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ตำรำงท่ี 8 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์กำรบริโภคโซเดียม 

BMI (kg/m2) Na Consumption Odds Ratios 
95%Confidence Interval 

Lower Upper 
18.50 - 24.99 vs < 18.5  ≥ 2,001 mg 2.385 0.505 11.279 
≥ 25.0 vs < 18.5 ≥ 2,001 mg 6.288 1.974 20.026 

Dependent Variable : NA2000 (Reference category = Na Consumption ›= 2000) 
Model : (Intercept),Sex, agegr, study_gr, sarary_gr, HT_all,DM_all, BMI_GR3a 

Factors and covariateds used in the computation are fixed at the following values : sax = หญิง ; agegr=อำยุ
60-69 ปี ; study_gr =ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำ ; sarary_gr=รำยได้มำกกว่ำ 10,000 บำทขึ้นไป; HT_all = HT ; DM_all = DM; 
BMI_GR3 = ›=25.0 

อธิบำยผล 
เมื่อควบคุมอิทธิพลของปัจจัยกลุ่มเพศ กลุ่มอำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ ภำวะควำมดันโลหิตสูง  

โรคเบำหวำน พบว่ำ กลุ่มดัชนีมวลกำยมีควำมสัมพันธ์กับกำรบริโภคโซเดียมมำกกว่ำ 2,000 mg/day ที่ระดับ
นัยส ำคัญ 0.05 โดยกลุ่มที่มีค่ำดัชนีมวลกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 25.0 kg/m2  มีโอกำสบริโภคโซเดียมมำกกว่ำ 
2,000 mg/day ประมำณ 6.288 เท่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีค่ำดัชนีมวลกำยระหว่ำง 18.5 – 24.99 kg/m2  

(95% CI = 1.974 – 20.026) 

5. ผลกำรส ำรวจฯ & อภิปรำยผล 
ผลกำรส ำรวจปริมำณกำรบริโภคโซเดียมจำกกำรประเมินปริมำณโซเดียมในปัสสำวะ 24 ชั่วโมง         

ในครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำแบบตัดขวำง โดยกำรวัดปริมำณโซเดียมที่ขับออกทำงปัสสำวะ ซึ่งเป็นที่นิยม             
แต่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งตรวจที่รำคำสูง ควำมครบถ้วน ปริมำณปัสสำวะ เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญสูง หำกได้
ปริมำณปัสสำวะไม่ครบถ้วน จะท ำให้ได้ผลต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงหรือแปลผลผิดพลำด จึงมีเกณฑ์ตรวจสอบ
ปริมำณครีอะตินินในปัสสำวะ 24 ชั่วโมง (Creatinine Recovery Criteria) ท ำให้ผลที่ได้มีควำมน่ำเชื่อถือ   
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

ผลกำรส ำรวจลักษณะประชำกร พบสัดส่วนเพศหญิงร้อยละ 51.8 สูงกว่ำเพศชำยเล็กน้อยร้อยละ 
48.2 อำยุมำกสุดอยู่ในช่วง 50 - 59 ปี มำกที่สุดร้อยละ 24.4 ลักษณะกำรอยู่อำศัย ส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว
หรือญำติสมำชิกน้อยกว่ำ 5 คน ร้อยละ 65.3% มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ ร้อยละ 47.0 และมัธยมศึกษำ
ร้อยละ 33.1 ส่วนใหญ่แล้วมีรำยได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5,000 บำท ร้อยละ 46.9 รองลงมำคือมีรำยได้ 
ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บำท ร้อยละ 24.1% พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ พบประชำชนมีควำมสนใจดูแล
สุขภำพตนเองโดยสม่ ำเสมอมำกที่สุดถึงร้อยละ 74.1 และมีกำรประเมินสุขภำพตนเองอยู่ในระดับดี ร้อยละ 55.3 
แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรตรวจตรวจสุขภำพประจ ำปีในรอบปีที่ผ่ำนมำมำกที่สุดถึงร้อยละ 61.4 ส ำหรับ
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภำพ พบกำรสูบบุหรี่ร้อยละ 16.3 และดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.7 สุขภำวะสุขภำพ 
จำกกำรตรวจร่ำงกำย ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง วัดควำมดันโลหิต และอัตรำกำรเต้นของหัวใจ ห่ำงกัน 5 นำที 
วัด 3 ครั้ง พบค่ำดัชนีมวลกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 25.0 kg/m2 มำกที่สุดร้อยละ 51.4 รองลงมำคือ ระหว่ำง 
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18.5 - 24.9 kg/m2 ร้อยละ 43.9 ผลกำรประเมินระดับควำมดันโลหิตที่จุดบริกำรตรวจวัดพบร้อยละ 28.8  
ที่มีภำวะควำมดันโลหิตสูง และพบผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเบำหวำน ร้อยละ 5.1 ลักษณะกำรบริโภคอำหำร 
ในแต่ละวัน พบว่ำส่วนใหญ่รับประทำนอำหำรครบ 3 มื้อ ร้อยละ 86.0 รับประทำนผักและผลไม้เกือบทุกวัน 
หรือ 3 - 5 วัน/สัปดำห์ มำกที่สุดร้อยละ 48.0 พบพฤติกรรมปรุงรสเค็มด้วยน้ ำปลำ ซีอ้ิว เกลือ เพ่ิม 
ขณะรับประทำนหรือปรุงเพ่ิมที่โต๊ะอำหำรโดยเติมเป็นบำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 58.2 
รับประทำนอำหำรที่มีรสเค็มจัด เช่น ปลำเค็ม เนื้อเค็ม อำหำรหมักดอง ปลำส้มโดยรับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง 
(น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 62.9 รับประทำนอำหำรแปรรูป เช่น กุนเชียง ไส้กรอก หมูยอ แฮม เบค่อน 
ปลำกระป๋อง โดยรับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 63.4 และรับประทำนบะหมี่     
กึ่งส ำเร็จรูปโดยรับประทำนเป็นบ้ำงครั้ง (น้อยกว่ำ 50%) มำกที่สุดร้อยละ 50.3 

กำรประมำณกำรค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมในกลุ่มประชำกรอำยุ 20 - 69 ปี จังหวัดนครพนม 3,773 
มิลลิกรัมต่อวัน หรือบริโภคเกลือเฉลี่ย 10 กรัมต่อวัน ซึ่งมำกกว่ำค ำแนะน ำที่องค์กำรอนำมัยโลกก ำหนดถึง 
1.9 เท่ำ โดยเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียม 3,957.8 มิลลิกรัมต่อวันสูงกว่ำเพศชำย ซึ่งเพศชำยค่ำเฉลี่ย
กำรบริโภคโซเดียม 3,574.9 มิลลิกรัมต่อวัน ในกลุ่มอำยุ 40 - 49 ปี มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวัน 
4,205.1 มิลลิกรัมสูงสุด รองลงมำคือกลุ่มอำยุ 30 - 39 ปี 3,964.7 มิลลิกรัม และกลุ่มอำยุ 60 - 69 ป ี
มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำกลุ่มอำยุอ่ืน ผู้ที่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและกลุ่มผู้มีรำยได้มำกกว่ำ 25,001 บำทขึ้นไป 
มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มอ่ืน ส ำหรับผู้ที่มีค่ำดัชนีมวลกำยระหว่ำง 18.5 - 24.9 kg/m2  
มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มอ่ืน เมื่อพิจำรณำกลุ่มผู้ ไม่มีภำวะควำมดันโลหิตสูงมีค่ำเฉลี่ย 
กำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำกลุ่มที่มีควำมดันโลหิตสูง เท่ำกับ 3,819.3 มิลลิกรัม และ 3,659.4 มิลลิกรัม 
และเป็นที่น่ำสังเกตคือ ในกลุ่มที่มีประวัติเป็นโรคเบำหวำน มีค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคโซเดียมต่อวันสูงกว่ำ        
กลุ่มท่ีไม่มีโรคประจ ำตัวเบำหวำน เท่ำกับ 4,126.2 มิลลิกรัม และ 3,754.3 มิลลิกรัม 
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6. คณะผู้จัดท ำรำยงำน 
6.1 นำงเนื้อทิพย์ หมู่มำก   หน่วยงำน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธำนี 

e-mail address: yaya_moo@yahoo.co.th 
6.2 นำงสำวณัฐิยำ ไกยนำรถ   หน่วยงำน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธำนี  

      e-mail address: nattiya6023@hotmail.com 
6.3 นำงสำวมำรดี ศิริพัฒน์   หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม  

e-mail address: maradee.888@gmail.com 
6.4 นำงวนิดำ คู่เคียงบุญ    หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม  

e-mail address: nida4850601723@hotmail.com 
6.5 นำงสำวสิริลักษณ์ ค ำชมภู   หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม  

e-mail address: nadimah_occ@hotmaail.com 
6.6 นำงกุลธินี บัวเผื่อน    หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม  

e-mail address: noi_kung@hotmail.com 
6.7 นำงสำวอุษณีย์ รำมฤทธิ์   หน่วยงำน โรงพยำบำลเรณูนคร 
     e-mail address: ramrii_usanee@hotmail.com 
6.8 นำงสำววรำลี วงศ์ศรีชำ   หน่วยงำน โรงพยำบำลนำแก 

      e-mail address: Pookwa.22@gmail.com 
6.9 นำยนพรุจ วงค์ค ำแพง   หน่วยงำน รพ.สต.โคกสี อ.วังยำง 

      e-mail address: noparut2524@gmail.com 
6.10 นำงสำวสุดำพันธ์ อ้วนโสดำ   หน่วยงำน ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองธำตุพนม อ.ธำตุพนม  

e-mail address: opdmed@gmail.com 
6.11 นำงสำวสุนิตรำ เดชขันธ์   หน่วยงำน รพ.สต.หนองซน อ.นำทม  

      e-mail address: sunitradethkan2540@gmail.com 
6.12 นำงสำวสิริพัชรีญำ ตะวังทัน   หน่วยงำน รพ.สต.กุตำไก้ อ.ปลำปำก  

      e-mail address: somying7402@gmail.com 
6.13  น.ส.นุสบำ วันนำพ่อ   หน่วยงำน รพ.สต.บ้ำนโพน อ.ท่ำอุเทน  

      e-mail address: rk12564@gmail.com 
6.14  นำงสำวสมหญิง สิงห์ทอง   หน่วยงำน รพ.สต.กุดฉิม อ.ธำตุพนม  

      e-mail address: somying.ying119@gmail.com 
6.15  นำงสำววรัญญำ  แสนเขื่อน   หน่วยงำน รพ.สต.ทุ่งมน อ.เมือง  

      e-mail address: waranyask89@gmail.com 
6.16 นำงสำวจุฑำมำศ เดชขันธ์   หน่วยงำน รพ.สต.ท่ำเรือ อ.นำหว้ำ  

      e-mail address: jutamas_48@bcnsp.ac.th 

mailto:nadimah_occ@hotmaail.com
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6.17 นำงสำวผกำมำศ โสภำ   หน่วยงำน รพ.สต.ค ำพอก อ.เมือง  
      e-mail address: phakamassopha59@gmail.com 

6.18 นำงยุพยงค์ อุดำนนท์   หน่วยงำน รพ.สต.บ้ำนเหล่ำ อ.ศรีสงครำม  
      e-mail address: banlao1234@hotmail.com 

6.19 นำงสำวบุษยำ พนำดี   หน่วยงำน รพ.สต.บ้ำนแค อ.ศรีสงครำม  
      e-mail address: Budsaya_nurse@hotmail.com 

       6.20 นำงรุ่งนภำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร   หน่วยงำน รพ.สต.บ้ำนค ำนกกกเหนือ อ.บ้ำนแพง 
       e-mail address: Chaiyasol_K@hotmail.com 



 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ   
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธำนี  กรมควบคุมโรค  


