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เริ่มตนปใหมดวยสุขภาพที่ดี อย. รวมมือกับผูประกอบการสงมอบกระเชาของขวัญใหแกผูบริโภคดวยผลิตภัณฑ
อาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “Healthier Choice” สุขใจทั้งผูให ถูกใจทั้งผูรับ

เริ่มตนสิ่งดี ๆ รับปใหม เทศกาลมอบของขวัญใหแกกัน อย. รวมมือกับผูประกอบการใหความรูแกผูบริโภค
ในการเลือกซื้อหรือจัดกระเชาของขวัญดวยตนเองจากผลิตภัณฑอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก
สุ ขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่ งขณะนี้มีผ ลิตภัณฑอาหารที่ได รับ การรับ รองแลว จํานวน 441 ผลิตภัณ ฑ
โดยผูประกอบการใหการตอบรับอยางดีในการจัดกระเชาของขวัญดวยผลิตภัณฑอาหารที่แสดงสัญลักษณดังกลาว
จําหนายแกผูบริโภค เพื่อใหผูรับมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (NCDs) และชวงตั้งแตวันที่ 26 -29 ธันวาคม 2560 นี้ อย. ปูพรมลงพื้นที่กระจายตามหางตาง ๆ ที่อยูบริเวณ
รอบกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกระเชาสุขภาพที่มีประโยชนตอผูบริโภค

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา ขณะนี้ใกลถึงชวงเทศกาล
ปใหม ทางหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต สหกรณ ร านคาตาง ๆ สวนใหญจะนําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปมา
จัดเปนกระเชาของขวัญ เพื่อจําหนายใหแกประชาชนอยางแพรหลาย ดังนั้น เพื่อใหผูบริโภคไดรับกระเชาที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงไดเชิญผูประกอบธุรกิจที่มีการจัดกระเชาของขวัญ
ประกอบดวย หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต รานคา จํานวน 5 แหง ไดแก เดอะมอลล , ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ,
บิ๊กซี , แม็คโคร และโลตัส เขารวมประชุมใหความรูเกี่ยวกับการจัดกระเชาจากผลิตภัณฑอาหารแสดงสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่งผูประกอบการยินดีใหความรวมมือ พรอมกับจะประชาสัมพันธ
ใหความรูในการเลือกซื้อกระเชาสุขภาพแกผูบริโภค ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคุมคาและสมประโยชนแกผูใหและผูรับ
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-2โดย อย. เดิน สายลงพื้น ที่ตามหางตาง ๆ เพื่อสงเสริ มสนับ สนุนการจั ดกระเชาสุขภาพที่มีประโยชนตอผูบ ริโภค
เริ่มตนวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ เดอะมอลล สาขางามวงศวาน และหางบิ๊กซี ซูเปอรมารเก็ต สาขาติวานนท , วันที่
28 ธันวาคม 2560 ณ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาแจงวัฒนะ และหางแม็คโคร สาขา
แจงวัฒนะ ปดทายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ หางโลตัส สาขารัตนาธิเบศร อย. จึงแนะนําการเลือกซื้อกระเชา
หรือจัดกระเชาดวยตนเอง ดังนี้
ขอใหเลือกผลิตภัณฑอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”
บนฉลากผลิ ตภัณ ฑ เพื่ อใหผูรับหรือคนที่ทานรักไดบริโ ภคผลิ ตภัณฑอาหารที่มีคุณค าทางโภชนาการเหมาะสม
ตอสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) เชน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะ
ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
ควรเลือกกระเชาที่มีลักษณะหอหุมอยูในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเปนฉลากที่แสดงรายการ
ผลิตภัณฑอาหารที่จัดรวมในภาชนะ และขอความตองแสดงรายละเอียด ไดแก ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร
, วันเดือนปที่หมดอายุหรือควรบริโภคกอนของอาหารแตละรายการที่บรรจุในกระเชา ทั้งนี้ เมื่อนํากระเชาไปมอบให
แกผูรับ ไมควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผูรับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑอาหารและวันหมดอายุวาตรง
กับฉลากหรือไม
หากเลื อกอาหารกระปอง ควรดูลั กษณะกระปอง ตองไมบุบ หรือโปงพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บ หรือ
รอยตอเรียบรอยและแนนหนา และกระปองไมเปนสนิม และสังเกตฉลาก ควรแสดงขอความรายละเอียดครบถวน
เชน เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผูผลิต/ผูนําเขา , วัน เดือน ป ที่หมดอายุ และสวนประกอบ เปนตน
เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา อย. พรอมใหความรูแกผูประกอบการที่จําหนายกระเชาของขวัญทั้งรายเล็ก
และรายใหญ เพื่ อ หวั ง ให ก ระเช า ที่ จํ า หน า ยในท อ งตลาดเป น กระเช า ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ป ระโยชน ต อ ผู บ ริ โ ภค
นับเปนสัญญาณที่ดี ทําใหคนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งเปนเรื่องไมยากที่ผูบริโภคสามารถดูฉลากที่มีสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ดวยตนเอง และขอใหเทศกาลปใหมนี้เริ่มตนใหกระเชาของขวัญดวยผลิตภัณฑ
ที่แสดงสัญลักษณดังกลาว และทุกชวงโอกาสที่จะมีการมอบกระเชาใหแกกัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง
สัญลักษณโภชนาการดังกลาว จากมูลนิธิสงเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบรอยแลว
จํานวน 7 กลุมอาหาร ได แก กลุมอาหารมื้อหลัก 6 ผลิตภัณฑ , กลุมเครื่องดื่ ม 310 ผลิตภัณฑ , เครื่ องปรุงรส
12 ผลิตภัณฑ , อาหารกึ่งสําเร็จรูป 17 ผลิตภัณฑ (บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและโจก), ผลิตภัณฑนม 65 ผลิตภัณฑ ,
ขนมขบเคี้ยว 19 ผลิตภัณฑ และไอศกรีม 12 ผลิตภัณฑ รวมทั้งหมด 441 ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ผูบริโภคสามารถหาซื้อ
ผลิตภัณฑที่แสดงสัญลักษณดังกลาว ไดตามซูเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา รานคาเพื่อสุขภาพ และรานคาทั่วไป
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-3สําหรับผูประกอบการรายใด ตองการใหผลิตภัณฑไดรับการรับรองสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ
(Healthier Choice)” สามารถติดตอสอบถามหรือสงใบสมัครขอรับการรับรองไดที่มูลนิธิสงเสริมโภชนาการฯ
สถาบั นโภชนาการ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล โดยดาวนโหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดทางเว็บไซต
http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com และ อย. ยินดีที่จะใหคําแนะนํา เพื่อใหมี
ผลิตภัณฑที่ผานการรับรองสัญลักษณดังกลาวออกจําหนายอยางแพรหลายใหแกประชาชนผูบริโภค ทั้งนี้ สําหรับผูที่
สมัครกอนวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย สิ่งสําคัญ อย. หวังให
ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดี ลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลโรคดังกลาวในระยะยาวตอไป เลขาธิการฯ อย.
กลาวในตอนทาย
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 26 ธันวาคม 2560 แถลงขาว 5 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

