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ใช้ผงชูรสแทนเกลือ ช่วยลดโซเดียมได้ไหม?

การได้รับโซเดียมจากอาหารในปริมาณที่มากเกินไปเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเอ็นซีดี (Non-Communicable Diseases) ที่คนไทยเป็นกันมากที่สุด
การลดปริมาณโซเดียมในอาหารที่เรากินจึงเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้

โซเดียมมีอยู่ในไหนบ้าง

โซเดียมในอาหารส่วนใหญ่มาจากเกลือแกง
หรือโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride)
ทีเ่ ติมลงไประหว่างกระบวนการแปรรูปและการ
ปรุงอาหาร เกลือแกงท�ำหน้าที่เป็นเครื่องปรุง
ที่ให้รสเค็มท�ำให้อาหารอร่อยขึ้น เกลือแกง
ในอาหารยังช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
โดยเฉพาะพวกที่ท�ำให้อาหารเน่าเสีย เพราะ
จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้
ในสภาวะทีม่ เี กลือซึง่ มีความเข้มข้นสูงๆ การหมัก
และดองเกลื อ จึ ง เป็ น วิ ธี ก ารถนอมอาหาร
ที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกลือยังท�ำหน้าที่
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนในอาหาร
บางชนิด เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก ทอดมัน ขนมปัง
ท�ำให้เกิดลักษณะเนื้อสัมผัสเหนียว ขึ้นรูปได้

นอกจากเกลือแกงแล้ววัตถุเจือปนอาหาร
ส่วนใหญ่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ
ที่เรารู้จักผ่านหูผ่านตาบนฉลากอาหารบ่อยๆ
ก็มโี ซเดียมเป็นองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น เบกกิง
โซดา (Baking Soda) หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต
(Sodium Bicarbonate) ซึง่ เป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญในผงฟู โซเดียมเบนโซเอต (Sodium
Benzoate) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นวัตถุกนั เสียในอาหาร
ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วตามธรรมชาติกบั ทีเ่ ติมลงไป โซเดียม
เมตาไบซัลไฟต์ (Sodium Metabisulfite)
ช่วยป้องกันการเกิดสีนำ�้ ตาล ท�ำให้อาหารสีสวย
ไม่คล�ำ้ ด�ำ โซเดียมอัลจิเนต (Sodium Alginate)
และโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Sodium
Carboxymethyl Cellulose) ท�ำหน้าที่เพิ่ม
ความหนืดของอาหาร ท�ำให้อาหารมีความคงตัว
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ไม่แยกชั้น โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium
Tripolyphosphate) ท�ำให้โปรตีนในเนื้อสัตว์
ต่างๆ อุม้ น�ำ้ ได้ดแี ละมีความชุม่ ชืน้ ไม่แห้งกระด้าง
รวมถึงสารให้รสอูมามิที่ท�ำหน้าที่ชูรสอย่าง
ผงชูรส (MSG) หรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต
(Monosodium Glutamate) และไอพลัสจี
(I+G) ซึ่งประกอบด้วยไดโซเดียมอิโนซิเนต
(Disodium Inosinate) และไดโซเดียมกัวไนเลต
(Disodium Guanylate) ผสมกัน
เห็นไหมครับว่าชือ่ ทางเคมีของวัตถุเจือปน
อาหารทุกตัวที่ว่ามามีค�ำว่าโซเดียมหมดเลย
และสารพวกนีก้ ไ็ ม่ได้มรี สเค็ม อาหารทีม่ โี ซเดียม
สูงจึงไม่จ�ำเป็นต้องมีรสเค็มปี๋เสมอไป แต่การ
กินอาหารทัว่ ๆ ไปก็อาจมีโซเดียมอยูใ่ นนัน้ ด้วย
องค์การอนามัยโลกแนะน�ำว่าในแต่ละวัน

เราควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
โดยไม่น�ำไปสู่โรคความดันโลหิตสูง ถ้าคิดเป็น
ปริมาณเกลือแกงซึ่งค�ำนวณตามสูตรทางเคมี
จะมีโซเดียมอยู่ประมาณ 39 % ของน�้ำหนัก
นั่นคือเกลือ 1 กรัมหรือ 1,000 มิลลิกรัม
มีโซเดียมอยูใ่ นนัน้ 390 มิลลิกรัม ดังนัน้ โซเดียม
2,000 มิลลิกรัมจึงเท่ากับเกลือแกง 5 กรัม
หรือแค่ประมาณ 1 ช้อนชาเท่านั้น
นอกจากนีเ้ ครือ่ งปรุงรสต่างๆ ก็เป็นแหล่งของ
โซเดียม เช่น ซีอวิ๊ ขาว น�ำ้ ปลา ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส จะมีโซเดียมประมาณ 400-500
มิลลิกรัมต่อ 1 ช้อนชา จากผลส�ำรวจการบริโภค
อาหารของคนไทยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ได้รบั
โซเดียมจากอาหารเฉลี่ยวันละ 3,000-4,000
มิลลิกรัม ซึง่ มากกว่าปริมาณทีแ่ นะน�ำถึง 2 เท่า

ผงชูรสช่วยลดโซเดียม

ด้วยเหตุนเี้ องนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารจึงพยายามคิดค้นวิธีลดปริมาณ
โซเดี ย มในอาหารโดยที่ ยั ง คงรสชาติ แ ละ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสต่างๆ ไว้ให้ได้
มากทีส่ ดุ วิธที งี่ า่ ยและตรงไปตรงมาทีส่ ดุ คือการ
ลดปริมาณเกลือแกงหรือเครือ่ งปรุงรสอืน่ ๆ ทีม่ ี
โซเดียมในสูตรลง ซึง่ ถ้าลดลงมากจนถึงระดับหนึง่
ก็อาจท�ำให้รสชาติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป
จืดชืด อร่อยน้อยลง จนผูบ้ ริโภคอย่างเราๆ อาจ
ยอมรับไม่ได้ เพราะรสเค็มช่วยเพิม่ ความอยาก
กินอาหาร แถมการลดปริมาณเกลือแกงยังอาจ
ท�ำให้จลุ นิ ทรียท์ ที่ ำ� ให้อาหารเน่าเสียเจริญได้ดขี นึ้
จนอาจส่งผลให้อาหารมีอายุการเก็บสัน้ ลงด้วย
วิธีที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อลด
ปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสูตรลด
โซเดียมหรือโซเดียมต�่ำกว่าสูตรปกติคือการ
ใช้สารทดแทนเกลือ (Salt Replacer) แทน
เกลือแกงในสูตร สารทดแทนเกลือเป็นสาร
ที่ให้รสเค็ม แต่ไม่มีโซเดียมเป็นองค์ประกอบ
โดยเฉพาะโพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium
Chloride) ซึง่ มีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของจุลนิ ทรีย์
ที่ท�ำให้อาหารเน่าเสียด้วย

อย่างไรก็ตาม โพแทสเซียมคลอไรด์กไ็ ม่ได้มี
รสเค็มเพียงรสเดียว แต่ยงั มีรสขมและปร่าลิน้ จึงไม่
สามารถใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ทดแทนเกลือแกง
ในอาหารได้ทั้งหมด แต่ใช้ทดแทนได้บางส่วน
โดยผสมกับเกลือแกงในอัตราส่วนที่เหมาะสม
เช่น เกลือแกง 6-7 ส่วนต่อโพแทสเซียมคลอไรด์
3-4 ส่วน เป็นต้น เกลือโซเดียมต�่ำที่หลายคน
อาจจะเคยเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตก็คอื เกลือแกง
ผสมกับโพแทสเซียมคลอไรด์เช่นเดียวกันครับ
อาหารทีล่ ดปริมาณโซเดียมโดยการควบคุม
ปริมาณเกลือแกงหรือเครือ่ งปรุงรสเค็มต่างๆ ลง
มักมีรสชาติไม่คอ่ ยอร่อยเหมือนสูตรปกติ แม้จะ
ใช้สารทดแทนเกลือเพื่อให้รสเค็มแล้วก็ตาม
แต่กม็ กั จะขาดความกลมกล่อม ซึง่ เราสามารถ
เพิม่ ความกลมกล่อมของอาหารได้ดว้ ยสารให้รส
อูมามิ มีการศึกษาว่าการลดปริมาณเกลือแกง
ในอาหารลงครึ่งหนึ่งจาก 0.8 % เหลือ 0.4 %
ของน�้ำหนักจะท�ำให้อาหารนั้นมีความอร่อย
น้อยลงถึงเกือบเท่าตัว

79

Gourmet
Gourmet& &Cuisine
Cuisine• •Issue
Issue230
229September
August 2019
2019
www.gourmetandcuisine.com

แต่ถ้าเราเติมผงชูรส (MSG) ลงไปในสูตร
ลดโซเดียม (สูตรทีล่ ดเหลือ 0.4 % ของน�ำ้ หนัก)
จะท�ำให้สตู รลดโซเดียมนัน้ มีความอร่อยเท่ากัน
กับสูตรปกติได้ เพราะรสอูมามิชว่ ยท�ำให้รสชาติ
ของอาหารกลมกล่อมมากขึ้น เราจึงรู้สึกว่า
อาหารอร่อยขึน้ โดยทีม่ ปี ริมาณโซเดียมน้อยลง
กว่าสูตรปกติ เพราะแม้ว่าผงชูรสจะมีโซเดียม
เป็นองค์ประกอบ แต่ปริมาณโซเดียมที่อยู่ใน
ผงชูรสคิดเป็นแค่ประมาณ 12 % ของน�ำ้ หนัก
คือเอ็มเอสจี 1 กรัมมีโซเดียม 120 มิลลิกรัม
ซึ่งน้อยกว่าในเกลือแกงถึง 3 เท่าเลยทีเดียว
การปรุงรสอาหารโดยลดปริมาณเกลือแกง
หรือเครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงลงแล้วเติม
เครื่องปรุงที่ให้รสอูมามิอย่างผงชูรสลงไป
เล็กน้อยจึงเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยลด
ปริมาณโซเดียมในอาหารได้โดยทีอ่ าหารยังมี
รสชาติอร่อยเหมือนเดิม นอกจากนี้รสอูมามิ
ยังช่วยบดบังความปร่าของโพแทสเซียมคลอไรด์ได้ด้วย

