รับปีใหม่ อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มสี ัญลักษณ์
โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) บรรจุในกระเช้าและการบริโภค
อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภค
เรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และให้เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”ด้วย ซึง่ ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ได้รับการรับรองแล้ว จานวน 812 ผลิตภัณฑ์ และช่วงปีใหม่นี้หวังให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์
อาหารทีแ่ สดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อให้ผู้รับมีสุขภาพดี
วัน นี้ (4 ธัน วาคม 2561) นพ.ธเรศ กรัษ นัยรวิวงค์ เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้น ที่
ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขา ติวานนท์ ซึ่งเป็นห้างที่ 5 ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ
“กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”
โดย เลขาธิการฯ อย. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้คนไทยมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสาเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน โซเดียม
และน้าตาลสูง การบริโภคผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึง การไม่ออกกาลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญของโรค
อ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ภาวะ ไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ โดยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีภาระโรคที่เกิดจากกลุ่ม
โรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก ซึ่งจากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในปี พ.ศ.
2556 พบว่า กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 349,096 ราย หรือร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตของประชากร
ไทยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ อย. จึงได้ทากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เรื่อง
การบริ โภคที่ เหมาะสม สามารถเข้ าถึ งข้อ มู ล โภชนาการได้ ง่ายขึ้น ดั งนั้ น จึงให้ มี การแสดงฉลากโภชนาการบน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าหาร เพื่ อ เป็ น เครื่อ งมื อ สื่ อ สารให้ ข้อ มู ล ด้ านโภชนาการกั บ ผู้ บ ริโภคได้รับ ทราบถึงข้อ มู ล คุ ณ ค่ าทาง
โภชนาการที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อให้เกิดการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ทาให้ช่วย
ป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
ล่าสุด อย. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อให้
ผู้บริโภคเข้าใจและนาไปปรับใช้ในการอ่านฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ให้รู้จักสัญลักษณ์โภชนาการอย่างแพร่หลาย
รวมถึงให้สามารถเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพได้อย่างปลอดภัย เพื่ อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งได้
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนที่ต้องการมาซื้อกระเช้าของขวัญให้หันมาซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ
ทางเลื อ กสุ ข ภาพกั น ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องผู้ รั บ โดยจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน 2561 นี้ ดังนั้น อย. ขอแนะนาการเลือกซือ้ กระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้
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-21. ขอให้ เลื อ กกระเช้ า ที่ บ รรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ แ สดงสั ญ ลั ก ษณ์ โ ภชนาการ “ทางเลื อ กสุ ข ภาพ
(Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิต ภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
2. ควรเลือกกระเช้ าที่ มีลักษณะห่อหุ้ มอยู่ในสภาพดีแ ละมี การแสดงฉลากรวม โดยเป็น ฉลากที่แสดง
รายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของ
อาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนากระเช้าไป
มอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุ
ว่าตรงกับฉลากหรือไม่
3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว
ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สาคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความ
รายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นาเข้า , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น
4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก
สุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อ าหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภท
ผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จาหน่าย
กระเช้ า ของขวั ญ ทั้ ง รายเล็ ก และรายใหญ่ โดยหวั ง ให้ ก ระเช้ า ที่ จ าหน่ า ยในท้ อ งตลาดเป็ น กระเช้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทาให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี และเป็นเรื่องไม่ยากที่ผู้บริโภคสามารถดู
ฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วยตนเอง และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นให้
กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน
ซึ่ง ขณะนี้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ รั บ การรั บ รองสั ญ ลั ก ษณ์ โภชนาการดั งกล่ าว จากมู ล นิ ธิส่ งเสริม โภชนาการฯ สถาบั น
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 7 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์ , กลุ่มเครื่องดื่ม 582
ผลิตภัณฑ์ , เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์ , อาหารกึ่งสาเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปและโจ๊ก), ผลิตภัณฑ์
นม 103 ผลิตภัณฑ์ , ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561) ทั้งนี้ผู้ บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณ ฑ์ที่แสดงสั ญลั กษณ์ ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป
สาหรับผู้ประกอบการรายใด ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ได้ รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ
(Healthier Choice)” สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ที่มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยดาวน์ โ หลดใบสมั ค ร และศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ท างเว็ บ ไซต์
(http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com) ซึง่ อย. ยินดีที่จะให้คาแนะนา เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจาหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่สมัครก่อน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย สิ่งสาคัญ อย. หวังให้ประชาชนไทย
มี สุ ข ภาพที่ ดี ลดภาระค่ า ใช้ จ่ ายในการรั ก ษาพยาบาลโรคดั งกล่ า วในระยะยาวต่ อ ไป เลขาธิ ก ารฯ อย. กล่ า ว
ในตอนท้าย
วันที่เผยแพร่ข่าว 4 ธันวาคม 2561 แถลงข่าว 13 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

