อย. เผยผลสําเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆและฆราวาสเห็นความสําคัญพรอมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค ใหหางไกล NCDs
อย. มุงพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุมเปาหมายใหม จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ถวายความรู
ความเขาใจที่ ถูกตองในการบริโภคอยางเหมาะสมแด พระสงฆ หวั งผลให พระสงฆมีสุขภาพดี หางไกลโรค
ไมติดตอเรื้อรัง และสงตอความรูไปยังฆราวาสและญาติโยม ใหสามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ ปลอดภัย รวมทั้ งปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมการบริโ ภค ลดหวาน มัน เค็ม และรูจักเลือกสังฆทานที่
เหมาะสมถวายแดพระสงฆ เผย ผลการดําเนินกิจกรรม สําเร็จลงดวยดี โดยจากผลการวิจัยประเมินผลโครงการ
พบวาผูเขารวมกิจกรรมมีแนวโนมที่จะนําความรูที่ไดรับไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม และบริโภค
อาหาร มากถึงรอยละ 84.8

นพ.วั น ชั ย สั ต ยาวุ ฒิพงศ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา เปด เผยวา ปญ หาเกี่ย วกั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง โดยมักจะบริโภคอาหารรสจัดประเภทหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ เปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือกลุมโรค
NCDs เชน โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเรื้อรัง ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ทวี
ความรุนแรงขึ้นอยางชัดเจนในประเทศไทย และจากรายงานภาระโรคของประชากร พบวาจํานวนสัดสวนของ
ผูเสียชีวิต มีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทุกป นอกจากนี้ยังพบปญหาฆราวาสถวายผลิตภัณฑอาหารใสบาตรและ
สังฆทานที่ไมมีคุณภาพ หรือหมดอายุ ทําใหพระสงฆไดรับผลิตภัณฑสุขภาพจําพวกอาหาร ยา เครื่องสําอาง
( สบู ยาสีฟน ฯลฯ ) ที่ไมเหมาะสมและไมปลอดภัยมาบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึง
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- 2 ไดจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูในโครงการ “ฉันดีมีสุข” ภายใตธีม “อย. หวงใย พระสงฆบริโภคปลอดภัยไกล
โรค NCDs” เพื่อใหความรูเรื่องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอยางเหมาะสม และการใชยาใหถูกตอง รวมถึง
ผลิตภัณฑสุขภาพในชุดสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใหพระสงฆที่ไดเขารวมกิจกรรมมีการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพอยางเหมาะสม และสงตอความรูไปยังสาธุชนในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งฆราวาสที่เขารวมกิจกรรม นอกจากจะ
สามารถดูแลตนเองไดแลว ยังสามารถรูวิธีเลือกผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสมใสบาตรหรือถวายสังฆทานแด
พระสงฆอีกดวย ซึ่งปนี้ไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคในโครงการฉันดีมีสุข จํานวน 3 ครั้ง ในชวงเดือนกุมภาพันธ
– เมษายน 2560 ที่ผานมา โดยครั้งแรกจัดขึ้ นที่มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 จัดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ และครั้งที่ 3
จั ด ที่ วั ด ชลประทานรั งสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี กิ จ กรรมประกอบด ว ย การตรวจสุ ขภาพ
วัดความดันโลหิต ตรวจหาปริมาณน้ําตาลในเลือด การอภิปรายถวายความรู แนะนําการอานฉลากโภชนาการ
บนผลิตภัณฑอาหาร การบรรยายเรื่อง “โภชนาการกับโรค NCDs” และ “การถายทอดประสบการณการรักษา
พระภิกษุที่อาพาธดวยโรค NCDs” ซึ่งมีพระสงฆและฆราวาสเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก
เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา โครงการฉันดีมีสุขนี้มีการประเมินผลโครงการดวย ซึ่งผลจากการ
ประเมิน พบวา การจัดกิจกรรมโครงการดังกลาว สามารถสรางการรับรูไดในระดับที่ดี และเปนการจุดหรือ
กระตุนใหพระสงฆและฆราวาสเห็นความสําคัญในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น มีสวนทําใหพระสงฆ
เห็นความสําคัญในการบริโภคอาหารที่มีประโยชนมากขึ้น ขณะเดียวกัน พระสงฆเอง เห็นวา ควรมีกิจกรรม
แบบนี้ในทุก ๆ พื้นที่ และควรสงเสริมใหประชาชนที่ทําบุญตักบาตร รับรูและมีความเขาใจในการเลือกอาหาร
ทําบุญไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้ ผูเขารวมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข มีแนวโนมที่จะนําความรูที่
ไดรับไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม และบริโภคอาหารมากถึงรอยละ 84.80 แสดงใหเห็นวา เมื่อรู
แลววา การบริโภคอาหาร ที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงการเปนโรค NCDs ไดนั้น จะตองบริโภคใหถูกตองอยางไร โดย
ผูเขารวมกิจกรรมใหความสําคัญกับกับการอานฉลากโภชนาการมากขึ้นถึงรอยละ 80 และเห็นวาการอานฉลาก
โภชนาการมีประโยชนทําใหทราบขอมูลและตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกตอง และเหมาะสม
มากขึ้น
ส ว นพฤติ ก รรมมี แ นวโน ม ที่ ดี ใ นการที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการบริ โ ภคอาหาร เนื่ อ งจาก
พระสงฆและประชาชนที่เขารวมกิจกรรม มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยลด
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ลดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม มีความพยายามที่จะลดอาหารประเภททอด
และกะทิ เพื่ อลดความเสี่ ย งในการเป น โรค NCDs ซึ่งถือวาเปน ทิศทางที่ดี และสิ่งสําคัญ นอกจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีการบอกตอใหกับบุคคลใกลชิด ซึ่งเปนการเผยแพร
ตักเตือน บอกกลาวใหคนอื่นรู ทําใหมีคนรูเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ถูกตองมากกวาจํานวน
ของผูที่เขารวมกิจกรรม และเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยกันตักเตือน ปองกัน ชวยเหลือกันเวลาที่จะบริโภค
อาหารได
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-3เลขาธิการ ฯ อย. กลาวในตอนทายวา ทาง อย. ก็จะคงมีการดําเนินโครงการเชนนี้ในปงบประมาณ
ตอไป โดยจะขยายการรณรงคไปยั งพื้นที่ในตางจังหวั ด โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย สงฆ เพื่อเปนการถวาย
ความรู แด พระสงฆซึ่งเปน ผูนํ าทางความคิดของชุมชน เพื่ อใหมีการขยายและสงตอความรูในการบริโ ภคที่
ถูกตองไปยังญาติโยมและสาธุชนทั้งหลาย ใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหหางไกลจาก
โรค NCDs ใหมากที่สุดตอไป

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 16 พฤษภาคม 2560 แถลงขาว 11 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

