สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘

สมัชชาสุขภาพ ๘. มติ ๔
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

นโยบายการลดบริ โภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีแ่ ปด
ได้พจิ ารณาเรือ่ ง นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพือ่ ลดโรคไม่ตดิ ต่อ (NCDs) ๑
กังวล ต่อการเพิม่ ของปญั หาทางสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไป ซึ่ง
ส่งผลให้แนวโน้มของโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต เพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วใน
สังคมไทย ทัง้ ยังทําให้โรคเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึน้
ตระหนัก ว่าการลดบริโภคเกลือและโซเดียมมีความจําเป็ นอย่างเร่งด่วน ผูผ้ ลิตหรือจําหน่ ายสินค้า
แสดงปริมาณของเกลือและโซเดียมในรูปแบบทีเ่ หมาะสมและเข้าใจง่าย เพื่อลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต รวมทัง้ ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
รับทราบ กระแสความเคลื่อนไหวในระดับโลกในการกําหนดเป้าหมายทีจ่ ะลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียมลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ ได้มฉี นั ทมติรบั รองให้
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเป็ น ๑ ใน ๙ เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่ อของ
ประเทศไทย
รับทราบ การดําเนินการลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โดยการรณรงค์ทําความเข้าใจให้ผูบ้ ริโภคและ
ผูป้ ระกอบการ เกี่ยวกับการลดบริโภคเกลือและโซเดียม สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมกับการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน โดยสนับสนุ นให้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในปริมาณทีเ่ หมาะสม
ชืน่ ชม เครือข่ายที่เ กี่ยวข้องในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียม เช่น เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
สํานักอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น
ชืน่ ชม เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่างนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เช่น กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แผนงานเครือข่าย
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็ นต้น
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เป็ นหน่ วยงานหลัก ร่วมกับกรมอนามัย สํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวถิ ชี วี ติ
ไทย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี้
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๔
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๑.๑ ดําเนินการให้มกี ารจัดตัง้ กลไกการดําเนินงานระดับชาติ ในการประสานงานและบูรณาการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย โดยกําหนดให้เป็ นวาระแห่งชาติ
๑.๒ จัดทํายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๓ จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในทุกระดับ และให้หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
๑.๔ กําหนดมาตรฐานและออกกฎระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหาร
ประเภทต่าง ๆ ทีผ่ ลิตในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ รวมทัง้ การจัดทําฉลากแสดงข้อมูลปริมาณเกลือ
หรือโซเดียมในรูปแบบทีเ่ หมาะสมและเข้าใจง่าย เช่น การใช้แถบสี เป็ นต้น
๑.๕ รณรงค์ขบั เคลื่อนเชิงนโยบาย ทัง้ ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจน
ขอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดําเนินการสนับสนุนผูป้ ระกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการได้อย่างถูกต้อง
๑.๖ เฝ้าระวัง กํากับ ติดตาม และประเมินพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน วิเคราะห์ปจั จัย
แวดล้อมและภาระโรค รวมทัง้ ติดตามปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารทีป่ ระชาชนบริโภค
๑.๗ ผลิตและกระจายชุดทดสอบอย่างง่ายในการวัดปริมาณโซเดียม
๒. ขอให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการ
ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพือ่ ลดโรคไม่ตดิ ต่อ (NCDs) ดําเนินการดังต่อไปนี้
๒.๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมอนามัย กรม
ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนทุกแขนง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ สร้างความตระหนักรู้ในประชาชนทุกกลุ่มวัย และ
ผูป้ ระกอบการทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ความรูใ้ นรูปแบบทีป่ ระชาชนทุกคนเข้าถึง
และนํ าไปใช้ปฏิบตั ิได้ในการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม โดยลดการปรุงหรือเติมเครื่องปรุงรส เช่น
นํ้าปลา ซีอว๊ิ ปลาร้า บูดู กะปิ เป็ นต้น
๒.๒ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตร หรือจัดทําชุดเรียนรู้ รวมทัง้ บูรณาการการเรียน
การสอน เพื่อส่ง เสริม การให้ค วามรู้แ ละความตระหนัก เกี่ย วกับ การลดการบริโภคเกลือ และโซเดีย มใน
สถานศึกษาทุกระดับ
๓. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพทุกระดับ ดําเนินการขับเคลื่อนเพือ่ ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
ในหน่ วยงานและชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนและบุคคลต้นแบบในการลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียม
๔. ขอให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น กํา หนดมาตรการที่เ อื้อ ต่ อ การส่ง เสริม การผลิต อาหาร
สําเร็จรูป อาหารพร้อมบริโภค การปรุงอาหารในครัวเรือนและร้านค้า เพือ่ ให้มอี าหารทีม่ เี กลือและโซเดียมตํ่า
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๕. ขอให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารและผูป้ ระกอบการด้านอาหาร สมาคมภัตตาคาร สมาคมนัก
ั ญาท้องถิ่นที่ผลิตอาหาร
กําหนดอาหารแห่งประเทศไทย นักวิจารณ์ และนักชิมอาหาร เครือข่ายภู มิป ญ
ทบทวน พัฒนา ส่งเสริมปรับปรุงตํารับและผลิตภัณฑ์อาหารทีล่ ดปริมาณเกลือและโซเดียม พร้อมทัง้ ส่งเสริม
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทม่ี เี กลือและโซเดียมตํ่าอย่างเป็ นรูปธรรม
๖. ขอให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนา เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันการศึกษาสนับสนุนการ ดําเนินงานดังต่อไปนี้
๖.๑ ศึกษาวิจยั นวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดเกลือและโซเดียมในอาหาร รวมถึงการจัดหาสาร
ทดแทนเกลือ และนําไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
๖.๒ พัฒ นากฎหมายเพื่อ ส่ง เสริม การลดปริม าณเกลือ และโซเดีย มในอาหารและเครื่อ งดื่ม
รวมทัง้ กําหนดแนวทางการโฆษณาอาหารทีม่ เี กลือและโซเดียมสูง
๗. ขอให้เ ลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่งชาติร ายงานความก้าวหน้ า ต่ อสมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
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