
 

 

 

 

อย. ผนึกกําลังภาคีเครือขายรณรงคใชสัญลักษณโภชนาการ 

“ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice) เลือกซื้อผลิตภัณฑ ลดหวาน มัน เค็ม 

 

อย. รุก เดินหนาประชาสัมพันธสัญลักษณโภชนาการ รวมกับสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เซ็นทรัล ฟูด 

รีเทล จํากัด จัดงานประชาสัมพันธภายใตชื่อ "สัญลักษณโภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน 

มัน เค็ม" หวังใหผูบริโภครับรูและรูจักสัญลักษณโภชนาการบนฉลากอาหารอยางแพรหลาย เปน

เครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซ้ือ เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการใหประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี 

หางไกลจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) พรอมท้ังภาคอุตสาหกรรม

ใหความรวมมือในการปรับสูตรอาหาร ลดน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ลาสุด  เผยโฉมผลิตภัณฑท่ีผาน

การรับรองกวา 200 ผลิตภัณฑ และจะขยายใหครอบคลุมทุกกลุมอาหารในเร็ววันนี้ 

 

วันนี้ (8 มีนาคม 2560 ณ ท็อป ซุปเปอรมารเก็ต ชั้น G สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา)     

นพ.วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยภายหลังเปนประธานใน

พิธีเปดงาน “สัญลักษณทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม” ซ่ึงจัดข้ึนโดยความรวมมือของบริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รี เทล จํากัด พรอมดวย ผูบริหารเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล และท็อปส วา ปจจุบัน

สภาพแวดลอมทางสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบาน

และอาหารสําเร็จรูปมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญเปนอาหารท่ีมีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ําตาลสูง การ 
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บริโภคผักและผลไมท่ีนอยเกินไป รวมไปถึงการไมออกกําลังกาย จึงถือเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของโรค

อวนและโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ซ่ึงจากรายงานภาวะโรคและ

การบาดเจ็บของประชากรไทยในป พ.ศ. 2556 พบวา กลุมโรค NCDs เปนสาเหตุการเสียชีวิตถึง 

349,096 ราย หรือรอยละ 75 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยท้ังหมด ดวยเหตุนี้ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงไดรวมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทําสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก

สุขภาพ (Healthier Choice)” ซ่ึงเปนสัญลักษณท่ีแสดงวาผลิตภัณฑอาหารนั้นไดผานเกณฑการ

พิจารณาแลววามีปริมาณน้ําตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ท่ีเหมาะสม ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค

ไมติดตอเรื้อรัง  (NCDs) เชน โรคอวน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ

และหลอดเลือด ฯลฯ ขณะนี้มีการนํารองใชกับผลิตภัณฑอาหาร 6 กลุม ไดแก อาหารม้ือหลัก 

เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑนม อาหารก่ึงสําเร็จรูป และขนมขบเค้ียว โดยตัวอยางหลักเกณฑ

การพิจารณาของกลุมเครื่องปรุงรส เชน น้ําปลา จะตองมีโซเดียมนอยกวาหรือเทากับ 6,000 

มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร ซอสปรุงรส ซีอ๊ิว จะตองมีโซเดียมนอยกวาหรือเทากับ 5,000 มิลลิกรัม 

ตอ 100 มิลลิลิตร เครื่องดื่มจะตองมีน้ําตาลไมเกิน 6 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร เปนตน  

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต หัวหนาหนวยรับรองสัญลักษณโภชนาการ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีชวยสนับสนุนการ

ดําเนินงานทางวิชาการรวมกับ สสส. เพ่ือใหสัญลักษณโภชนาการเปนเครื่องมือในการสื่อสารขอมูล

โภชนาการท่ีลดความซับซอนลงใหกับผูบริโภค เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีชวยใหผูบริโภคปรับพฤติกรรม

การบริโภคใหเหมาะสมมากข้ึน ชวยใหสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังเปนการลด

ปจจัยเสี่ยงของโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ดังกลาว     ท่ีสําคัญจะชวยลดภาระคาใชจายของประเทศ

ในการรักษาพยาบาลโรคดังกลาวในระยะยาวดวย โดยปจจุบันมีผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรอง

สัญลักษณโภชนาการ จากมูลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล

เรียบรอยแลว 5 กลุมอาหาร ไดแก เครื่องดื่ม 167 ผลิตภัณฑ เครื่องปรุงรส 7 ผลิตภัณฑ อาหาร

กึ่งสําเร็จรูป 3 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑนม 34 ผลิตภัณฑ และขนมขบเคี้ยว 2 ผลิตภัณฑ รวม

ท้ังหมด 213 ผลิตภัณฑ โดยในงานนี้จะมีผลิตภัณฑอาหารท่ีไดรับการรับรองสัญลักษณโภชนาการ

จากบริษัทตางๆ มาจําหนายใหแกผูบริโภค มุงหวังเพ่ือสรางการรับรูสัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือก

สุขภาพ" ใหเปนท่ีรูจักของผูบริโภคอยางกวางขวาง และสรางความมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรมใน

การปรับสูตรอาหาร 
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คุณโสภาพรรณ จุยเจริญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายจัดซ้ือกลุมสินคาอาหาร

สด บจก.เซ็นทรัล ฟูด รีเทล  กลาวเสริมวา “ ในนามของ ผูบริหารเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล  และท็อปส  

รูสึกยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดเปนภาคีภาคเอกชนท่ีสําคัญในการชวยประชาสัมพันธสัญลักษณโภชนาการ

ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ซ่ึงบริษัทฯ ใหความสําคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีดี มีคุณภาพ 

และตองการเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหผูบริโภคเกิดการรับรู ไดรูจักสัญลักษณโภชนาการมากข้ึน 

จึงไดจัดกิจกรรม "สัญลักษณโภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม" ในระหวางวันท่ี 8 - 

16 มีนาคม 2560 ณ ท็อปส มารเก็ต ชั้น G สาขาเซ็นทรัล     ปนเกลา เพ่ือรวบรวมสินคาอาหารท่ี

ไดรับสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ จาก 20 บริษัท ท่ีมีจําหนายในรานเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล และท็อปส 

มาใหผูบริโภคไดเลือกซ้ือ ท้ังกลุมเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑอาหารก่ึงสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ

นม เปนตน พรอมมีการเสวนาพิเศษเพ่ือใหความรูดานอาหารและโภชนาการ สาธิตการทําอาหาร

สุขภาพ กิจกรรมเลนเกมส พรอมแจกของรางวัลอีกมากมาย” 

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการฯ อย. กลาวเพ่ิมเติมในตอนทายวา อย. และ

มูลนิธิสงเสริมโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังอยูระหวางการพิจารณาประกาศหลักเกณฑการใช

สัญลักษณโภชนาการกับกลุมอาหารประเภทอ่ืนๆ เชน ขนมขบเค้ียว, อาหารก่ึงสําเร็จรูป (ขาวตม โจก

ท่ีปรุงแตง และแกงจืด ซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง) เพ่ือขยายขอบขายกลุม

อาหารในวงกวางตอไป อยางไรก็ตาม ผูประกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ียังไมไดสมัครขอใชสัญลักษณ

โภชนาการ สามารถสงใบสมัครขอรับการรับรองไดท่ี มูลนิธิสงเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดาวนโหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดทางเว็บไซต  

http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com สําหรับผูท่ีสมัครกอนวันท่ี 30 

มิถุนายน 2560 จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

 

 

 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค  8 ม.ีค. 60 แถลงขาว 9   / ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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