อย. ผนึกกําลังภาคีเครือขายรณรงคใชสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice) เลือกซื้อผลิตภัณฑ ลดหวาน มัน เค็ม
อย. รุ ก เดิ น หน า ประชาสั ม พั น ธ สั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการ ร ว มกั บ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เซ็นทรัล ฟูด
รีเทล จํากัด จัดงานประชาสัมพันธภายใตชื่อ "สัญลักษณโภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน
มัน เค็ม" หวังใหผูบริโภครับรูและรูจักสัญลักษณโภชนาการบนฉลากอาหารอยางแพรหลาย เปน
เครื่ องมื อในการตั ดสิ น ใจเลื อกซื้ อ เพื่ อส งเสริมภาวะโภชนาการให ป ระชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี
หางไกลจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) พรอมทั้งภาคอุตสาหกรรม
ใหความรวมมือในการปรับสูตรอาหาร ลดน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ลาสุด เผยโฉมผลิตภัณฑที่ผาน
การรับรองกวา 200 ผลิตภัณฑ และจะขยายใหครอบคลุมทุกกลุมอาหารในเร็ววันนี้

วันนี้ (8 มีน าคม 2560 ณ ท็อป ซุปเปอร มาร เก็ต ชั้น G สาขาเซ็ นทรั ล ป นเกลา)
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยภายหลังเปนประธานใน
พิธีเปดงาน “สัญลักษณทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม” ซึ่งจัดขึ้นโดยความรวมมือของบริษัท
เซ็ น ทรั ล ฟู ด รี เ ทล จํ า กั ด พร อ มด ว ย ผู บ ริ ห ารเซ็ น ทรั ล ฟู ด ฮอลล และท็ อ ปส ว า ป จ จุ บั น
สภาพแวดลอมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบาน
และอาหารสําเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ําตาลสูง การ
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-2บริโภคผักและผลไมที่นอยเกินไป รวมไปถึงการไมออกกําลังกาย จึงถือเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรค
อวนและโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ซึ่งจากรายงานภาวะโรคและ
การบาดเจ็บของประชากรไทยในป พ.ศ. 2556 พบวา กลุมโรค NCDs เปนสาเหตุการเสียชีวิตถึง
349,096 ราย หรื อรอยละ 75 ของการเสีย ชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด ดวยเหตุนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึ ง ได ร ว มกั บ สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทําสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่งเปนสัญลักษณที่แสดงวาผลิตภัณฑอาหารนั้นไดผานเกณฑการ
พิจารณาแลววามีปริมาณน้ําตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) เชน โรคอวน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ
และหลอดเลื อด ฯลฯ ขณะนี้ มี การนํ า รอ งใชกั บ ผลิต ภัณ ฑอ าหาร 6 กลุ ม ได แก อาหารมื้อ หลั ก
เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑนม อาหารกึ่งสําเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว โดยตัวอยางหลักเกณฑ
การพิ จ ารณาของกลุ ม เครื่ อ งปรุ ง รส เช น น้ํ า ปลา จะต อ งมี โ ซเดี ย มน อ ยกว า หรื อ เท า กั บ 6,000
มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว จะตองมีโซเดียมนอยกวาหรือเทากับ 5,000 มิลลิกรัม
ตอ 100 มิลลิลิตร เครื่องดื่มจะตองมีน้ําตาลไมเกิน 6 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร เปนตน
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต หัวหนาหนวยรับรองสัญลักษณโภชนาการ สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานทางการศึกษาที่ชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางวิชาการรวมกับ สสส. เพื่อใหสัญลักษณโภชนาการเปนเครื่องมือในการสื่อสารขอมูล
โภชนาการที่ลดความซับซอนลงใหกับผูบริโภค เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหผูบริโภคปรับพฤติกรรม
การบริโภคใหเหมาะสมมากขึ้น ชวยใหสามารถตัดสินใจเลือกซื้อไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งเปนการลด
ปจจัยเสี่ยงของโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ดังกลาว ที่สําคัญจะชวยลดภาระคาใชจายของประเทศ
ในการรั ก ษาพยาบาลโรคดั ง กล า วในระยะยาวดว ย โดยป จ จุ บัน มี ผ ลิต ภั ณ ฑ ที่ไ ดรั บการรับ รอง
สั ญลั ก ษณ โ ภชนาการ จากมู ลนิ ธิ สง เสริ มโภชนาการ สถาบัน โภชนาการมหาวิ ทยาลัยมหิด ล
เรียบรอยแลว 5 กลุมอาหาร ไดแก เครื่องดื่ม 167 ผลิตภัณฑ เครื่องปรุงรส 7 ผลิตภัณฑ อาหาร
กึ่งสําเร็จรูป 3 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑนม 34 ผลิตภัณฑ และขนมขบเคี้ยว 2 ผลิตภัณฑ รวม
ทั้งหมด 213 ผลิตภัณฑ โดยในงานนี้จะมีผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับการรับรองสัญลักษณโภชนาการ
จากบริษัทตางๆ มาจําหนายใหแกผูบริโภค มุงหวังเพื่อสรางการรับรูสัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือก
สุขภาพ" ใหเปนที่รูจักของผูบริโภคอยางกวางขวาง และสรางความมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรมใน
การปรับสูตรอาหาร
…/3

-3คุณโสภาพรรณ จุยเจริญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายจัดซื้อกลุมสินคาอาหาร
สด บจก.เซ็นทรัล ฟูด รีเทล กลาวเสริมวา “ ในนามของ ผูบริหารเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล และท็อปส
รูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนภาคีภาคเอกชนที่สําคัญในการชวยประชาสัมพันธสัญลักษณโภชนาการ
ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพ
และตองการเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหผูบริโภคเกิดการรับรู ไดรูจักสัญลักษณโภชนาการมากขึ้น
จึงไดจัดกิจกรรม "สัญลักษณโภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม" ในระหวางวันที่ 8 16 มีนาคม 2560 ณ ท็อปส มารเก็ต ชั้น G สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา เพื่อรวบรวมสินคาอาหารที่
ไดรับสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ จาก 20 บริษัท ที่มีจําหนายในรานเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล และท็อปส
มาใหผูบริโภคไดเลือกซื้อ ทั้งกลุมเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ
นม เปนตน พรอมมีการเสวนาพิเศษเพื่อใหความรูดานอาหารและโภชนาการ สาธิตการทําอาหาร
สุขภาพ กิจกรรมเลนเกมส พรอมแจกของรางวัลอีกมากมาย”
นพ.วัน ชัย สั ตยาวุ ฒิพงศ เลขาธิ การฯ อย. กลาวเพิ่มเติมในตอนทายวา อย. และ
มูลนิธิสงเสริมโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังอยูระหวางการพิจารณาประกาศหลักเกณฑการใช
สัญลักษณโภชนาการกับกลุมอาหารประเภทอื่นๆ เชน ขนมขบเคี้ยว, อาหารกึ่งสําเร็จรูป (ขาวตม โจก
ที่ปรุ งแต ง และแกงจืด ซุป ชนิดเข มข น ชนิด กอน ชนิ ดผง หรือชนิด แหง) เพื่อขยายขอบขายกลุ ม
อาหารในวงกว า งต อไป อย างไรก็ต าม ผูป ระกอบการรายอื่น ๆ ที่ยังไมไดส มัครขอใชสัญ ลักษณ
โภชนาการ สามารถสงใบสมัครขอรับการรับรองไดที่ มูลนิธิสงเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยดาวน โ หลดใบสมัค ร และศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม ได ทางเว็ บ ไซต
http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com สําหรับผูที่สมัครกอนวันที่ 30
มิถุนายน 2560 จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการสมัคร
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 8 มี.ค. 60 แถลงขาว 9 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

