ต้อนรับปีใหม่ อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่
มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)
รับปีใหม่ อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้
รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่ง
หน่ ว ยบริ โ ภคและให้ เ ลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ โ ภชนาการ “ทางเลื อ กสุ ข ภาพ (Healthier
Choice)”ด้วย ซึง่ ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จานวน 812 ผลิตภัณฑ์ และช่วงปีใหม่นี้หวัง
ให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลั กษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุ ขภาพ
(Healthier Choice)” เพือ่ ให้ผู้รับมีสุขภาพดี
วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ลงพื้นที่ห้าง เทสโก้ โลตัส สาขาบางกรวย- ไทร
น้ อ ย ซึ่ ง เป็ น ห้ า งที่ 6 (ห้ า งสุ ด ท้ า ย) ในการจั ด
กิ จ กรรมรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริม การมอบ
“กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก
สุขภาพ (Healthier Choice)”
โดย รองเลขาธิ ก ารฯ อย. ให้ ข้ อ มู ล ว่ า ปั จ จุ บั น
สภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทา
ให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสาเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มี
พลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้าตาลสูง การบริโภคผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึงการไม่ออกกาลังกาย
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) เช่น
โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะ ไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ โดยในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีภาระโรคที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก ซึ่งจาก
รายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตถึง 349,096 ราย หรือร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ อย. จึงได้ทา
กิจ กรรมรณรงค์ป ระชาสั มพัน ธ์ห ลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ ผู้ บริโ ภคได้เรียนรู้เรื่องการบริโภคที่เหมาะสม
สามารถเข้าถึงข้อมูลโภชนาการได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จึงให้มีการแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อ
เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ข้อมูลด้ านโภชนาการกับผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับต่อ
หนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อให้เกิดการเลือกซื้อเลื อกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ทาให้ช่วยป้องกัน
ปัญหาภาวะโภชนาการเกินและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
ล่าสุด อย. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)
เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและนาไปปรับใช้ในการอ่านฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ให้รู้จักสัญลักษณ์โภชนาการอย่าง
แพร่หลาย รวมถึงให้สามารถเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่
ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนที่ต้องการมาซื้อกระเช้าของขวัญให้หันมาซื้อกระเช้า
ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ ดังนั้น อย. ขอแนะนาการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วย
ตนเอง ดังนี้
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-21. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดง
สั ญ ลั ก ษณ์ โ ภชนาการ “ทางเลื อ กสุ ข ภาพ (Healthier
Choice)” บนฉลากผลิต ภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรั ก ได้
บริ โ ภคผลิ ตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อ
สุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น
โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ฯลฯ
2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและ
มีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้อง
แสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของ
อาหารแต่ล ะรายการที่บรรจุ ในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนากระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก
เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่
3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอย
รั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สาคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้อง
แสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นาเข้า , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และ
ส่วนประกอบ เป็นต้น
4. หากต้ องการจั ด กระเช้า ด้ วยตนเอง ควรเลื อกผลิ ตภัณฑ์อาหารที่แสดงสั ญลั กษณ์โ ภชนาการ
ทางเลื อกสุ ขภาพ และ/หรื อเลือกผลิ ตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้ รับ ซึ่ งมี
หลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย
นพ.พู ล ลาภ ฉั น ทวิ จิ ต รวงศ์ รองเลขาธิ ก ารฯ อย. กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า อย. พร้ อ มให้ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการที่จาหน่ายกระเช้าของขวัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยหวังให้กระเช้าที่จาหน่ายในท้องตลาด
เป็นกระเช้าที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทาให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี และเป็น
เรื่องไม่ยากที่ผู้บริโภคสามารถดูฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วย
ตนเอง และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว และ
ในทุ ก ช่ ว งโอกาสที่ จ ะมี ก ารมอบกระเช้ า ให้ แ ก่ กั น ซึ่ ง ขณะนี้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองสั ญ ลั ก ษณ์
โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 7 กลุ่ม
อาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์ , กลุ่มเครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์ , เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์
, อาหารกึ่งสาเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปและโจ๊ก), ผลิตภัณฑ์นม 103 ผลิตภัณฑ์ , ขนมขบเคี้ยว
35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
เพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป
สาหรับผู้ประกอบการรายใด ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ (Healthier Choice)” สามารถติดต่อสอบถามหรือ ส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ที่มูลนิธิส่งเสริม
โภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิท ยาลัยมหิดล โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ท างเว็ บ ไซต์ (http://healthierlogo.com หรื อ www.ทางเลื อ กสุ ข ภาพ.com) ซึ่ ง อย. ยิ น ดี ที่ จ ะให้
คาแนะนา เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจาหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่
สมัครก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย สิ่งสาคัญ อย. หวังให้
ประชาชนไทย มีสุขภาพที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาวต่อไป รอง
เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย
วันที่เผยแพร่ข่าว 6 ธันวาคม 2561 แถลงข่าว 14 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

