
             

  

 

 

อย. เดินหนาโครงการอาหารปลอดภัย เผยป 2560 ลงพ้ืนท่ีเขาถึงกลุมชุมชน ประเดิมท่ีจังหวัดเชียงราย

และชลบุรี หวังใหชุมชนหางไกลจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) โดยใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก ท้ังสัญลักษณ

โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และฉลากโภชนาการ เพ่ือเปนทางเลือกสุขภาพอีกหนึ่งวิธีท่ีประชาชนสามารถใช

ประโยชนจากฉลาก เลือกบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับภาวะโภชนาการและสุขภาพของตนเอง แจงหลัง

ประเมินผลพบผูรวมกิจกรรมในชุมชนมีความรู เจตคติ และพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการมากข้ึน นําไปสู

การลดการบริโภคอาหารท่ีไมมีประโยชน  มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี ลดปญหาคาใชจายในการรักษาโรคตอไป 

 

 
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึก อย. นพ.พูลลาภ      

ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ แถลงขาวการดําเนินงานโครงการอาหาร

ปลอดภัย ป 2560 วา ปจจุบันสภาพแวดลอมทางสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารสําเร็จรูปมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญเปนอาหารท่ีมีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ําตาลสูง การบริโภคผักและผลไม

ท่ีนอยเกินไป รวมไปถึงการไมออกกําลังกาย  ท้ังหมดนี้เปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-

communicable diseases: NCDs) เชน โรคอวน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและ

หลอดเลือด ฯลฯ โดยในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาประเทศไทยมีภาระโรคท่ีเกิดจากกลุมโรค NCDs มีแนวโนมเพ่ิม

สูงข้ึนอยางนาวิตก ซ่ึงจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในป พ.ศ. 2556 พบวากลุมโรค 

NCDs เปนสาเหตุการเสียชีวิตถึง 349,090 ราย หรือรอยละ 75 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยท้ังหมด  
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อย. เดินหนาเสริมสรางพฤติกรรมสรางทางเลือกสขุภาพแกชุมชน  

เนนใชประโยชนจากฉลากอาหารอยางฉลาด เพ่ือลดโรค NCDs ภายใตโครงการอาหารปลอดภัย 
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โครงการอาหารปลอดภัยในป 2560 นี้ จึงมุงเนนสงเสริมใหมีการอานและใชประโยชนจากขอมูลบน

ฉลาก เชน สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”   หรือ Healthier Choice  รวมถึงฉลากโภชนาการ  ฉลาก

หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA  ซ่ึงเปนอีกหนึ่งวิธีท่ีประชาชนสามารถใชประโยชนและเปนทางเลือกในการเลือก

บริโภคอาหาร เพ่ือใหเหมาะสมกับภาวะโภชนาการและสุขภาพของตนเองได  โดย อย. ไดผลิตสื่อตนแบบและ

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริมเรื่องการอานและใชประโยชนจากฉลากในพ้ืนท่ี 2 ชุมชน ไดแก ชุมชนเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี และชุมชนสันโคงหลวง เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้งตอ

ชุมชน มุงใหนําความรูไปสูการปฏิบัติบนพ้ืนฐานความรูท่ีถูกตองผานสื่อตนแบบตาง ๆ เชน สารคดีนิทานชาวบาน 

,วีดิทัศนการตูน Motion infographic จํานวน 2 เรื่อง คือ กินไมเหมาะสม โรคภัยตามมา และอานฉลาก ลดเสี่ยง

โรค , สื่อนิทรรศการ และคูมือความรู เพ่ือสรางความตระหนักถึงมหันตภัยท่ีนากลัว และความทรมานท่ีเกิดจาก

โรค รวมท้ังรวบรวมความรูตลอดจนความเชื่อผิด ๆ ดานการบริโภคอาหารในรูปแบบของคลิปวิดีโอคําถามเพ่ือ

สรางความเขาใจท่ีถูกตองควบคูไปกับการบรรยายใหความรู และมีฐานเกมสื่อสารฉลากประเภทตาง ๆ รวม 5 

ฐาน เพ่ือใหผูรวมกิจกรรมเรียนรูวิธีการอานฉลาก ไดแก ฉลากอาหารท่ัวไป , ฉลากโภชนาการ , ฉลาก GDA หรือ

ฉลาก หวาน มัน เค็ม และฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice)  โดยทุกฐานจะทําใหผูเขารวม

กิจกรรมรูจักสังเกตปริมาณน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ท่ีอยูในอาหารจากฉลากท่ีกลาวขางตน  ท้ังนี้ ผลการ

ประเมินพบวาท้ัง 2 ชุมชนรับรูโอกาสเส่ียงจากการไมใชฉลากอาหารเพ่ือการลด หวาน มัน เค็ม  และมี

ความรู เจตคติเพ่ิมข้ึนในดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” รวมถึงมีพฤติกรรมการใชฉลาก

อาหารกอนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเพ่ิมข้ึน และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนท่ีจะซ้ือสินคาท่ีมีสัญลักษณ

โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” รวมท้ังมีความเช่ือม่ันวาผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสัญลักษณดังกลาวเปน

ผลิตภัณฑท่ีดีตอสุขภาพ  นอกเหนือจากนี้ ในโครงการยังใหผูรวมกิจกรรมบอกตอใหความรูเรื่องฉลากอาหารใน

ชุมชนผานสถานท่ีตาง ๆ เชน บุคคลในครอบครัว เพ่ือน วัด ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญจะมี

การนําเรื่องการอานฉลาก เขาไปสูหลักสูตรสาขาสุขภาพ มหาวิทยาลัยวัยท่ีสาม ณ จังหวัดเชียงราย เพ่ือใหความรู

ดานการบริโภคอาหารปลอดภัยแกผูสูงอายุตอไปดวย  

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการฯ  อย. กลาวตอไปวา กิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจัดข้ึนมานี้ตอบ

โจทยใหคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก สงเสริมใหอานขอมูลตาง ๆ บน

ฉลากอาหารในการลดอาหารท่ีมีความหวาน มัน หรือเค็ม มากเกินไป ซ่ึงจะทําใหชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค 

NCDs ได เชน สังเกตสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice)  จะแสดงถึงผลิตภัณฑ

อาหารท่ีไดผานเกณฑการพิจารณาแลววามีปริมาณน้ําตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ท่ีเหมาะสม  นอกจากนี้ 

การอานและใชขอมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม ซ่ึงเปนฉลากโภชนาการแบบ GDA : Guideline Daily Amounts 

ก็จะบอกขอมูลสารอาหารเม่ือกินหมดซอง ชวยใหเลือกอาหารท่ีมีสารอาหารเหมาะสมกับรางกายได  
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นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการฯ อย. กลาวตอในตอนทายวา การดําเนินงานดานอาหาร

ปลอดภัยในปนี้ ไดรับความสําเร็จดวยความรวมมือจากชุมชนท่ีเปนกลุมเปาหมายของจังหวัดเชียงรายและชลบุรี 

รวมท้ังเจาหนาท่ีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นายกเมืองพัทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ในการ

ประสานงานกับพ้ืนท่ี ดังนั้น อย. จึงไดมีการมอบโลและประกาศนียบัตรให เพ่ือเปนกําลังใจและขอบคุณทุกฝายท่ี

ใหความรวมมือเปนอยางดีในกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย ซ่ึง อย. จะเดินหนาพัฒนาเทคนิคและวิธีการท่ี

ทันสมัย เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารใหมีความปลอดภัยไปสูประชาชนทุกกลุมวัยให

ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพท่ีดี ลดภาระคาใชจายในการรักษาโรค และชวยลดภาระคาใชจาย

ของประเทศในการรักษาพยาบาลโรคดังกลาวในระยะยาวอีกดวย  

 

 
 

กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค  25 พ.ค. 2560   แถลงขาว 12  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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