ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

พิษน้ําตาลวันละ 16 ชอนชา
พาคนไทย “หวาน” ล้ําโลก!
ทุกวันนี้ ““ของหวาน
ของหวาน” ที่เคยถือเปนของสูง ของดี ของหายาก มีใหกินแคบางโอกาสบางเทศกาล กลายเปน
ของหางาย และหาไดทุกที่ กินไดทกุ วัน วันละหลายๆ ครั้ง หรือกินทั้งวันก็ยังได
เพราะกรรมวิธีธกี ารผลิตน้ําตาล และสารใหความหวานอีกนานาชนิดกลายเปนเทคโนโลยีที่ทําไดงายขึ้น และถูกลง
กวาเดิมมาก
สิ่งที่กลายเปนของดีและหายากยิ่งกวาในวันนี้ก็คือ ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจไมใหกินหวานเกินพอดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเทศกาลแหงของขวัญ ความสุข และการเฉลิมฉลอง อยางชวงปใหมที่มาถึงในเดือนนี้
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับคนไทย ซึ่งมีพฤติกรรม ““กิกินหวานล้ําหนานานประเทศ” ดวยสถิติการกินน้ําตาลเฉลี่ย
16 ชอนชา ตอคน ตอวัน
ในขณะที่คาเฉลี่ยการกินหวานของคนทั่วโลกอยูที่ 11 ชอนชาตอคนตอวัน
และปริมาณน้ําตาลระดับพอดีๆ ที่รางกายรับไดในแตละวันนั้นอยูที่ 6 ชอนชา ตอคนตอวัน!!!

ไทยแลนด แดนติดหวาน
เมื่อพิจารณาคนไทยในทุกๆ กลุมอายุกับการบริโภคน้ําตาล พบวา ในป พ.ศ. 2544 คนไทยบริโภคน้ําตาลโดยเฉลี่ยที่
จํานวน 29.05 กิโลกรัมตอคนตอป หรือประมาณ 2.4 กิโลกรัมตอคนตอเดือน หรือเทากับวันละกวา 16 ชอนชาตอคน
เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2528 ที่คนไทยแตละคนบริโภคน้ําตาลเฉลี่ย 12.7 กิโลกรัมตอคนตอป หรือประมาณวันละ 7 ชอน
ชาตอคน นับไดวา อัตราการบริโภคน้ําตาลในประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาตัว ภายใน
ชวงเวลาเพียง 16 ป
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการบริโภคน้ําตาลของคนไทย ที่มีคาเฉลี่ยวันละ 16 ชอนชาตอคนตอวัน กับคาเฉลี่ยการ
บริโภคน้ําตาลของโลก ที่มีคาเฉลี่ย 11 ชอนชาตอคนตอวัน จึงนับไดวา “คนไทยเปนนักกินหวานที่สุดระดับหนึ่ง”
และเมื่อเทียบกับปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมตอการบริโภคในแตละวัน ที่ไมเกินวันละ 6 ชอนชา ก็เทากับวาคนไทยเรา
กินหวานกินพอดีมานานแลว และนับวันก็ยิ่งกินหวานหนักขอขึ้น จนเกินมาตรฐานอันควรไปมากกวาหนึ่งเทาตัวแลว

มันมากับนมเปรี้ยวและน้าํ อัดลม
ในปจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยและคนทั่วโลกอยูทามกลางแรงกระตุนทางการตลาด และสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมใหมีแนวโนมการบริโภคน้ําตาลมากขึ้น
แหลงสําคัญหนึ่งที่นําไปสูการไดรับน้ําตาลเกินพอดี รวมทั้งการกินหวานจนติดเปนนิสัย ก็คือ เครื่องดื่มประเภท
น้ําอัดลม และนมพรอมดื่ม โดยเฉพาะอยางยิ่ง “นมเปรี้ยว”

1

ที่ผานมา ผลการสํารวจการจําหนายผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม ทั้งชนิดยูเอชที และพาสเจอรไรส โดยบริษัทเอกชนแหง
หนึ่ง ในชวงเดือนกันยายน 2543 - สิงหาคม 2544 พบวา นมรสหวานและรสอื่นๆ ที่เติมน้ําตาล มียอดขายรวมมากที่สุด
รองลงมา คือ นมเปรี้ยว และนอยที่สุดคือ นมรสจืด (รอยละ 39, 36.6 และ 24.3 ตามลําดับ)
มองมาที่กลุมเยาวชน พบวา ปจจุบันอัตราการบริโภคน้ําตาลของเด็กไทยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แหลงที่มาสําคัญคือ
เครื่องดื่ม น้ําหวาน น้ําอัดลม
ขอมูลจากกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสถานการณ
การจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนพื้นที่นํารอง 19 จังหวัด ที่เขารวมโครงการเด็กไทยไมกินหวาน ก็พบวา รอยละ 20 ของ
โรงเรียนประถมศึกษาจําหนายน้ําอัดลม และเด็กดื่มน้ําอัดลมเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง และสูงสุด 3 ครั้ง ปริมาณเฉลี่ย 200 มิลลิลิตร
หรือเกือบ 1 กระปอง ทําใหไดรับน้ําตาลเฉลี่ย 29.6 กรัม หรือ 7.4 ชอนชาตอครั้ง เกินกวาปริมาณที่รางกายตองการ คือ วันละ
ไมเกิน 6 ชอนชา โดยน้ําอัดลมชนิดน้ําดํา (เปบซี่/โคก) เปนน้ําอัดลมที่เด็กชอบดื่มมากที่สุดถึง รอยละ 72 ซึ่งอาจจะทําใหที่
สงผลถึงปญหาสุขภาพ อาทิ โรคฟนผุ ภาวะโภชนาการเกิน ที่นําไปสูโรคเรื้อรังตางๆ เมื่ออายุมากขึ้น
นอกจากนี้ นักวิชาการจากเครือขายเด็กไทยไมกินหวาน รวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มของเด็กใน 24 ชั่วโมง จากเด็ก 5,764 คน ใน 143 โรงเรียน และศูนยเด็กเล็ก 9 แหง
ใน 24 จังหวัด พบวา

• เด็กบริโภคขนม/เครื่องดื่มทั้งสิ้น 27,771 รายการ หรือเฉลี่ย 3.97 รายการ เมื่อนับตามบรรจุภัณฑ

(ชิ้น/หอ/ถุง/

กลอง ฯลฯ) มีทั้งสิ้น 29,540 บรรจุภัณฑ หรือเฉลี่ย 5.12 บรรจุภัณฑ/คน

• เมื่อทําการสํารวจจากรายการที่มี พบวา รายการที่มีการบริโภคสูงสุด คือ เครื่องดื่ม โดยเด็กดื่มเครื่องดื่มอยางนอย 1
รายการ (รอยละ 84) รองลงมา คือ ขนมถุงกรุบกรอบ รอยละ 48.4 และลูกอม/ลูกกวาด รอยละ 35.4

• ผลการศึกษานี้ไดระบุปริมาณน้ําตาลอยางละเอียดวา เครื่องดื่มหมวดนมเปรี้ยวขนาด 450 มิลลิลิตร ยี่หอเมจิ ไพเกน
พบวามีปริมาณน้ําตาล 14.63 ชอนชา, บีทาเกน รสนมสด 12.95 ชอนชา, บีทาเกน รสสม 12.93 ชอนชา และหมวด
โยเกิรต พบวา เมจิรสวุนมะพราว ปริมาณ 150 มิลลิลิตร มีน้ําตาล 9.28 ชอนชา, เมจิ รสธัญญาหาร ขนาด 150
มิลลิลิตร มี 8.5 ชอนชา ขณะที่น้ําอัดลมกลุมน้ําดํา ขนาด 325 มิลลิลิตร มีน้ําตาล 8-8.5 ชอนชาเทากัน
เรียกไดวา แคดื่มนมเปรี้ยว 1 ขวด ก็รับน้ําตาลเกินปริมาณพอดีของที่ควรไดรับทั้งวันแลว...

เด็กไทยเกือบครึ่งกินน้าํ ตาลเกิน 10 ชอน!!!
เด็กเปนกลุมวัยที่เปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต แตหากเด็กมีปญหาทางดานสุขภาพแลว
ยอมสงผลตอพลังในความคิด อาน หรือสรางสรรคสิ่งตางๆที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
การกินหวานของเด็กไทยในปจจุบันเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงสุขภาพที่สําคัญ เพราะสงผลตอการมีภาวะโภชนาการที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ มากมาย เชน โรคอวน โรคเบาหวาน เปนตน
ขอมูล การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมรณรงควนั ครอบครัวออนหวาน จากเด็ก 625 คน
ในภาคตางๆ ของประเทศไทย 5 จังหวัด เมื่อป 2547 พบวา เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับปริมาณน้ําตาลสูงมาก จากการรับประทาน
นมเปรี้ยว นมพรอมดื่มรสหวาน และน้ําอัดลม โดยเกือบ 2 ใน 3 ของเด็กกลุมนี้ ไดรับปริมาณน้ําตาลสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
แนะนํา หรือมากกวา 6 ชอนชาตอคนตอวัน
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ที่นาตกใจคือ ในชวงวันอาทิตยเด็กวัย 3-5 ป ถึง รอยละ 43 บริโภคอาหารที่มีน้ําตาลผสมอยูเกินกวา 10
ชอน!
ในปจจุบันคนไทยอยูทามกลางแรงกระตุนทางการตลาด และสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหมีแนวโนมการบริโภคน้ําตาล
มากขึ้น จนเกิดการ “ติดหวาน” โดยมีแหลงสําคัญจากนม นมเปรี้ยว อาหารสําเร็จรูป ขนมตางๆ
หากมองขามพิษความหวานที่มาพรอมความอรอยในวันนี้ อาจตองเศราสุดๆ ในวันหนา
ที่มา บทความ เด็ก//คนไทยไม
คนไทยไมกินหวาน โดย ไกรยง วิชกูล สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479

3

