
ขบัเคลือ่นแผนการป้องกนัและควบคมุ 

โรคไมต่ดิตอ่ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ครัง้ที ่1/2561 

วัน จันทร ์ที ่16 กรกฎาคม 2561 

ณ หอ้งประชมุชยันาทนเรนทร ตกึส านักปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

การประชมุคณะกรรมการ 

1 



วาระที ่1 : เรือ่งประธานแจง้เพือ่ทราบ 

วตัถปุระสงคก์ารประชมุ 

 1. เพือ่รับทราบความกา้วหนา้การด าเนนิงานในประเด็น 6 ยทุธศาสตร ์

 2. เพือ่พจิารณาการเตรยีมการรองรับ 

    - UN Interagency Task Force (UNIATF) on prevention and control of NCDs  

      Mission to Thailand 

    - UN High-Level Meeting on NCDs 

     

2 



วาระที ่2 : รับรองรายงานการประชมุฯ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขบัเคลือ่น 

แผนการป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

คร ัง้ที ่1/2560  วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 
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วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุฯ 

มตทิีป่ระชุม คกก. ขบัเคลือ่นแผนฯ คร ัง้ที ่1  

4 

1. ใหเ้ลขานุการทบทวน และ เสนอค าสัง่แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นแผนการป้องกนัและควบคมุ

โรคไมต่ดิตอ่ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

2. เห็นชอบตอ่แผนการป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ ปี 2561 ในหลักการและงบประมาณทีน่ าเสนอ 

3. ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งขบัเคลือ่นแผนฯ ตดิตามความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานกจิกรรม/โครงการ 

4. มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการแตล่ะชดุไปขับเคลือ่นตามเป้าหมายและภารกจิทีก่ าหนดไว ้และ

รายงานความกา้วหนา้ครัง้ตอ่ไป โดยเนน้ประเด็นปัญหาอปุสรรคในการท างาน เพือ่หารอืวธิกีาร

จัดการเพือ่แกไ้ขปัญหารว่มกนั 



วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุฯ 

เสนอเพือ่ใหค้ณะกรรมการทราบและรบัรอง
รายงานการประชุมฯ 
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ความกา้วหนา้การด าเนนิการ 

แผนการป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 

ระดบัชาต ิ5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วาระที ่3 : เรือ่งสบืเนือ่ง 
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1 

 ยทุธศาสตรฯ์  
  เกลอืและโซเดยีม 
 ภาษีน ้าตาล 
 Healthier Choice 
 สรา้งความ
ยนิยอมและปฏบิัติ
ตามกฎหมาย บหุรี่
สรุา 

 Health 
Literacy 

 พชอ. 
 ต าบลจัดการ   
  สขุภาพ 
 โรงเรยีน 
 องคก์ร (Healthy 
work place) 
 สถานประกอบการ 
ปลอดโรค ปลอดภัย  

 Health Data  
    Center 
 Surveillance 
 BRFSS 

 Wellness  
    Center 
 NCD Clinic Plus 
 Primary Care  
    Cluster 

 CCS  
   (Country   

    Cooperation  
    Strategy) 

 M&E 

6 ยทุธศาสตรข์องแผนการป้องกนัและควบคมุ 
โรคไมต่ดิตอ่ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

พัฒนานโยบาย
สาธารณะและ
กฎหมายที่
สนับสนุนการ
ป้องกนั ควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่ 

1 
เรง่ขบัเคลือ่น
ทางสงัคม 
สือ่สารความ
เสีย่งและ

ประชาสมัพันธ์
อยา่งตอ่เนือ่ง 

2 
พัฒนาศกัยภาพ
ชมุชน/ทอ้งถิน่ 
และปฏริปู

จัดบรกิารเพือ่ลด
เสีย่งลดโรค 

3 
พัฒนาระบบ 
เฝ้าระวัง 
และการจัด 
การขอ้มลู 

4 
ปฏริปูการจัดบรกิาร
เพือ่ลดเสีย่งและ
ควบคมุโรคให ้
สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์โรค
และบรบิทพืน้ที ่

5 
พัฒนาระบบ
สนับสนุนเพือ่
ขบัเคลือ่นการ
ด าเนนิงานอยา่ง

บรูณาการ 
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 (มตทิีป่ระชมุ 8 ม.ิย. 61) 



แตง่ตัง้ คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นแผนการป้องกนัและควบคมุ 
โรคไมต่ดิตอ่ 5 ปีฯ ตามค าสัง่ที ่1/2561  ลงวันที ่8 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์

8 

คณะอนุกรรมการที ่1  
ดา้นพัฒนานโยบายสาธารณะกฎหมายและ
พัฒนาระบบสนับสนุน  

คณะอนุกรรมการที ่2  
ดา้นพัฒนาขับเคลือ่นทางสงัคม สือ่สาร
ความเสีย่ง และประชาสมัพันธ ์ 

คณะอนุกรรมการที ่3 ดา้นพัฒนา
ศักยภาพชมุชน/ทอ้งถิน่ และปฏริปู
จัดบรกิารเพือ่ลดเสีย่งและลดโรค  

คณะอนุกรรมการที ่4 ดา้นพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและการจัดการขอ้มลู  

ยทุธศาสตร ์
1 และ 6 

ยทุธศาสตร ์
2 

ยทุธศาสตร์
3 และ 5 

ยทุธศาสตร ์
4 



ภาพการประชุมคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นแผนการป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 5 ปีฯ 

เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2561 ณ โรงแรมรชิมอนด ์สไตลล์ชิ คอนเวนช ัน่ จงัหวดันนทบรุ ี



ขอ้เสนอจากคณะอนุกรรมการที ่1 
การพัฒนานโยบายสาธารณะกฎหมายและพัฒนาระบบสนับสนุน  (ยทุธศาสตรท์ี ่1 และ 6) 

  
 

Healthy School 

จัดสภาพแวดลอ้มและมาตรการทางสังคม 

 โรงเรียนสังกัด สพฐ . เนน้โภชนาการอาหาร
กลางวันเพือ่สุขภาพ ไม่หวาน มัน เค็มเกนิไปและ  
มคีณุคา่ทางโภชนาการ 

 มาตรการปลอดเครือ่งดืม่ทีม่นี ้าตาลสงู 
     และขนมกรบุกรอบ 

สถานประกอบการและประกนัสงัคม 

จัดสภาพแวดลอ้มและมาตรการทางสังคม 

 เพิม่รายการในการตรวจคดักรองสขุภาพ      
ในโปรแกรมตรวจสขุภาพประจ าปี และเพิม่
บนัทกึขอ้มลู BMI รอบเอว บหุรี ่เหลา้ (มกีาร
บนัทกึขอ้มลูความดนัโลหติ น ้าหนัก สว่นสงู) 

 เพิม่โอกาสใหแ้รงงานเขา้ถงึการรักษา 
พยาบาลไดส้ะดวกขึน้ 

 

การตลาด/การคา้ 

กระทรวงสาธารณสขุรว่มกบักระทรวงพาณชิย ์

 จัดตัง้คณะท างานเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและ
ปรกึษาหารอืดา้นเจรจาการคา้ทีม่ผีลกระทบตอ่
สขุภาพ 

 ขบัเคลือ่นเรือ่งการหา้มโฆษณาสง่เสรมิการขาย 
การเสีย่งโชค ในอาหาร/ผลติภัณฑท์ีม่เีกลอื 
น ้าตาล ไขมนัทรานส ์เกนิปรมิาณทีเ่หมาะสม 

 

ฉลากอาหาร 

ทบทวนฉลากอาหาร 
 ทบทวนฉลากอาหาร ใหแ้สดงขอ้มลู

รายละเอยีดครบถว้นเขา้ใจงา่ย และถกูตอ้ง 
โดยแสดงปรมิาณทัง้หมดของไขมันทรานส ์ 
น ้าตาล และเกลอืทกุประเภท 

พฒันาโปรแกรม TAS 
 

 พัฒนาโปรแกรมใหร้ะบบมกีารแจง้เตอืนขอ้มลูการรายงานใหผู้ ้
มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในพืน้ทีรั่บทราบอยา่งรวดเร็ว เพือ่ใหส้ามารถ
ด าเนนิการตอ่ผูล้ะเมดิกฎหมายไดท้นัตอ่สถานการณ์ (พัฒนา
ระบบใหส้ามารถเชือ่มโยงกบัส านักงานต ารวจแหง่ชาตภิายใน  
3 ปี) 

 
โปรแกรม TAS 



ขอ้เสนอจากคณะอนุกรรมการที ่2 
ดา้นพัฒนาขบัเคลือ่นทางสงัคม สือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพันธ ์(ยทุธศาสตรท์ี ่2) 

  
 

3.2 การผลติและเผยแพรส่ ือ่ 

o ควรก าหนดใหร้ะบวุัน เดอืน ปีที่
ผลติสือ่ทกุครัง้ 

o เนน้สือ่ส ิง่พมิพ ์และสือ่โทรทัศน ์
เพราะเป็นความตอ้งการของ
ประชาชน  

o ควรเพิม่การพัฒนาสือ่ออนไลน ์
o ปรับเปลีย่นรปูแบบการน าเสนอ

ขา่วทางวทิยเุป็น “การเลา่ขา่ว” 
o เพิม่ชอ่งทางการตลาด/

ประชาสมัพันธช์อ่งทางการ
เผยแพรส่ือ่ 

1. การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะดา้นการป้องกนั ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ ระดบัองคก์รของทกุหน่วยงาน 

 3.1 Small success 

o มเีครือ่งมอืวัด Health Literacy   
(ปี 62) เนน้ทักษะความรูค้วาม
เขา้ใจของประชาชน 

o มเีครือ่งมอืประเมนิ Self 
assessment เพือ่สรา้งความ
ตระหนักรู ้

o มเีกณฑม์าตรฐานสือ่สขุภาพ
ส าหรับเผยแพรใ่หป้ระชาชน 

o มชีอ่งทางการเผยแพรส่ือ่และ
กลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจน 

o จัดท า Rapid Survey (ปี 62) 
(ส าหรับเจา้หนา้ทีเ่พือ่การส ารวจ) 

 3.3 การก ากบัตดิตาม
ประเมนิผล 

o ควรมกีารประเมนิผลการ
ด าเนนิงานของปี 60  

o ประเมนิปัจจัยเสีย่งดา้น NCDs 
(3อ 2ส) ประสานกรมอนามยั
เพือ่จัดท าฐานขอ้มลูในการวัด 

o ส ารวจการรับรูข้อ้มลูขา่วสาร
ของประชาชน (กรมคร.อยู่
ระหวา่งประมวลขอ้มลู) 

o พัฒนาเครือ่งมอืวัดส าหรับ
ประเมนิผลตวัชีว้ัด 

o พัฒนากลไกการขบัเคลือ่นการ
ก ากบัตดิตามประเมนิผล 

 3.4 ขอ้มลูในการจดัท าสือ่ 

o ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเพือ่จัดท าสือ่  
o มรีายชือ่ผูรั้บผดิชอบในการตดิตอ่

ประสานงาน (มอบเลขาคณะอนุฯ) 

 3.5 ความเขา้ใจของเจา้หนา้ที ่

o สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัของ
เจา้หนา้ทีใ่นความหมายของความ
รอบรูด้า้นสขุภาพ 

2. ผลกัดนั Health Literacy เขา้สูส่มัชชาสขุภาพแหง่ชาต ิเนน้ประเด็นสง่เสรมิระบบการมสีว่นรว่มภาคประชาสงัคม 

3. มแีผนก ากบัตดิตาม และประเมนิผล 

สิง่ทีต่อ้งการการสนบัสนุนการด าเนนิงาน 



ขอ้เสนอจากคณะอนุกรรมการที ่3 
ดา้นพัฒนาศกัยภาพชมุชน/ทอ้งถิน่ และปฏริปูจัดบรกิารเพือ่ลดเสีย่งและลดโรค  

(ยทุธศาสตรท์ี ่3 และ 5) 

Healthy School 

ขบัเคลือ่นโครงการเด็กไทยแกม้ใส  
บรูณาการกบัโรงเรยีนเด็กไทย 

สขุภาพด ีโดยเสนอให ้
กระทรวงศกึษาธกิารประกาศ 

เป็นนโยบายโรงเรยีน 

องคก์ร/สถานทีท่ างาน/สถานประกอบการ 

 กระทรวงสาธารณสขุน ารอ่งโมเดล 
wellness center ในสถานบรกิาร
สขุภาพ  

 การขบัเคลือ่น Healthy Work 
Place (Healthy Eating, Active 
Living, Env. Health) โดยใช ้

เครือ่งมอื Happinometer  

 

ชุมชน/อ าเภอ 

การขบัเคลือ่นงาน NCD  

บรูณการกบั พชอ. ผา่นกลไก  

ในระดบัชาตแิละระดบัพืน้ที ่



ขอ้เสนอจากคณะอนุกรรมการที ่4 
ดา้นพัฒนาระบบเฝ้าระวงัและการจัดการขอ้มลู (ยทุธศาสตรท์ี ่4) 

กลยทุธท์ ี ่1 พฒันาการเชือ่มโยงขอ้มลู 
ในระดบัอ าเภอ จงัหวดั เขต  ระดบัประเทศ 

1. พัฒนาการเชือ่มโยงและจัดการขอ้มลูทีจ่ะใชร้ว่มกนั  

2. แตง่ตัง้กรรมการดา้นขอ้มลูโดยเฉพาะ  
แบง่เป็น 2 ระดบั 

    - ขอ้มลูระดบัประเทศ : ตัง้ชดุคณะกรรมการ/ 
คณะท างานดา้นขอ้มลูเฉพาะ เชือ่มโยงกบัชดุของทีม่อียู่
ของกระทรวงฯ รว่มกบั stakeholder      

      - ขอ้มลูระดบัพืน้ที ่: ตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 
ดา้นขอ้มลูระดบัพืน้ที ่ 

3.   งบประมาณทีร่องรับการพัฒนาฐานขอ้มลู 
(นอกเหนอืจากงบปกต)ิ  
    - ใชง้บประมาณ CCS และ WHO บางสว่น รวมทัง้หา
แหลง่อืน่สนับสนุน 
    - ขอใหก้รมควบคมุโรคเสนอของบประมาณเพิม่เตมิ 

กลยทุธท์ ี ่2 พฒันาศกัยภาพการจดัการและวเิคราะหข์อ้มลู  
เพือ่เฝ้าระวงัดา้นโรคไมต่ดิตอ่ในระดบัประเทศ จงัหวดั อ าเภอ 

กลยทุธท์ ี ่3 พฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคไมต่ดิตอ่ 
และปจัจยัเสีย่งในระดบัองคก์รและกลุม่ประชากรเฉพาะ 

1. การพัฒนาศกัยภาพดา้นการจัดการขอ้มลู 

2. การพัฒนาศกัยภาพการใชป้ระโยชนข์อ้มลู 

    ควรจะพัฒนาทัง้ 2 สว่นพรอ้มกนั โดยออกแบบการ 

พัฒนาเพือ่รองรับการน ารอ่งและพัฒนาขอ้มลูเป็นหลัก 

1.โรงเรยีน/สถานศกึษา รว่มกบักระทรวงศกึษาธกิาร 

2. สถานประกอบการ (ประสานกบัส านักโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิง่แวดลอ้ม ในประเด็น Wellness center) 
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ความกา้วหนา้การด าเนนิการแผนการป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 
ระดบัชาต ิ5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 

เพือ่ใหท้ีป่ระชมุทราบผลการด าเนนิงานของ  

คณะอนุกรรมการแผนการป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 



      4.1 การเตรยีมการรองรับ UN Interagency Task Force 

(UNIATF) on prevention and control of NCDs Mission to 
Thailand on August 28-30, 2018  

วาระที ่4 : เรือ่งเพือ่พจิารณา 

15 

4.2 การเตรยีมการรองรับ UN High-Level Meeting on NCDs  
on September 27,2018 
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• กอ่ตัง้ข ึน้ปี 2556 โดยองคก์ารสหประชาชาต ิประกอบดว้ยหน่วยงานยอ่ยมากกวา่ 

40 หน่วยงาน รวมถงึ World Bank 

• มกีารตดิตามไปแลว้กวา่ 20 ประเทศ ใน 3 ปี 

• วันที ่28 – 30 สงิหาคม 2561 ตดิตามการด าเนนิงานในประเทศไทย 

 
 
 
UN Interagency Task Force (UNIATF)  
on prevention and control of NCDs  
 
 
 

วาระที ่4.1  เรือ่งเพือ่พจิารณา : การเตรยีมการรองรับ UNIATF  

วตัถปุระสงคข์อง UNIATF Mission 

     1. ตดิตามความกา้วหนา้แผนการด าเนนิงานระดบัชาต ิตามขอ้ตกลงในปฏญิญา

ของสหประชาชาตวิา่ดว้ย NCDs และ SDGs 

     2. สง่เสรมิใหผู้ก้ าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิงานโดย

ใชแ้นวทาง “ทกุนโยบายหว่งใยสขุภาพ (HiAP)“ 

     3. หารอืรว่ม ภาคประชาสงัคม สถาบนัการศกึษา องคก์ร NGO และภาคเอกชน 

เพือ่กระตุน้ใหท้กุภาคสว่นในสงัคมตอบสนองตอ่การด าเนนิงานลดโรค  

     4. สรา้งโอกาสในการพัฒนาความรว่มมอื จาก UN และภาคปีระเทศดา้นการ

พัฒนาอืน่ ๆ เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงาน NCDs 
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การลดโรคไมต่ดิตอ่ อยูใ่นเป้าหมายระดบัโลก 
 

 
ลดตายกอ่นวยัอนัควรจากโรค NCDs ลง 

1 ใน 3 ภายในปี 2573 

UN/WHO 9 voluntary NCD global targets 2011-2025 Sustainable Development Goals (SDGs) 

วาระที ่4.1  เรือ่งเพือ่พจิารณา : การเตรยีมการรองรับ UNIATF  

ลดตายกอ่นวยัอนัควรจากโรค NCDs ลง 
25% ภายในปี 2568 
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World NCD Progress Monitor 2017 

 อนัดบัที ่3 รว่มกบั ฟินแลนด ์และ นอรเ์วย ์
 เป็นอนัดบั 1 ในอาเซยีน 
 บรรลผุลส าเร็จแลว้ 12 ขอ้ จาก 19 ขอ้ 
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Issue 2015 2017 

Consider setting national NCD targets for 2025: 

1. National NCD target and indicator fully achieved fully achieved 

2. Mortality data partially achieved partially achieved 

3. Risk factor surveys fully achieved fully achieved 

Consider developing national multisectoral policies and plans to achieve the national targets by 2025: 

4. National intergated NCD policy/ strategy/ action plan partially achieved fully achieved 

Reduce risk factors for NCDs, building on guidance set out in the WHO Global NCD action Plan: 

5. Tobacco demand-reduction measures: 

    -Taxation/ increased excise taxes and prices partially achieved partially achieved 

    - Smoke-free policies fully achieved fully achieved 

    - health warnings/ large graphic fully achieved fully achieved 

    - advertising bans partially achieved partially achieved 

    - mass media campaigns X fully achieved 

6. Harmful use of alcohol reduction measure: 

    - availability regulation fully achieved fully achieved 

    - advertising and promotion bans fully achieved fully achieved 

    - pricing policies partially achieved partially achieved 

7. Unhealthy diet reduction measures: 

    - salt/sodium policies not achieved fully achieved 

    - saturated fatty acids and trans-fats policies not achieved not achieved 

    - marketing to children restriction not achieved not achieved 

    - marketing of breast-milk substitutes restrictions not achieved not achieved 

8. Public awareness on diet and/or physical activities fully achieved fully achieved 

Strengthen health systems to address NCDs throung prople-centred promary health care and universal health 
coverage, building on guidance set out in WHO global NCD Action Plan: 

9. Guidelines for the management of major NCDs fully achieved fully achieved 

10. Drug therapy/counselling for high risk persons not achieved fully achieved 

World NCD progression monitoring report 

3  
not 

achieved 

4  
partially 
achieved 



ประเด็นส าคญัทีต่อ้งการขบัเคลือ่นใหบ้รรลตุวัชีว้ดั 
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ตวัชีว้ดัทีย่งัไมส่ าเร็จ ปี2560 ความกา้วหนา้และโอกาสพฒันา หนว่ยงาน 

1. นโยบายลดการบรโิภคกรด

ไขมนัอิม่ตวัและไขมนัทรานส ์

 ราชกจิจานุเบกษา 13 กรกฎาคม 2561  

หนา้ 5 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที ่388 

พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที ่13 มถินุายน 2561 เรือ่ง 

ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย 

สธ. (อย.) 

2. การควบคมุการตลาดอาหาร

และเครือ่งดืม่ส าหรบัเด็ก 

 - ตอ้งด าเนนิการควบคมุการตลาดอาหารและ

เครือ่งดืม่ตามค าแนะน าของ WHO 

 

สธ. (อย.) 

กสทช. 

3. การควบคมุการสง่เสรมิ

การตลาดอาหารส าหรบัทารก

และเด็กเล็ก  

 ม ีพ.ร.บ. ควบคมุการสง่เสรมิการตลาดอาหาร

ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

 - ตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารบังคบัใชอ้ยา่งท่ัวถงึ 

 

สธ. (กรมอนามัย) 



ประเด็นส าคญัทีต่อ้งการขบัเคลือ่นใหบ้รรลตุวัชีว้ดั 
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ตวัชีว้ดัทีส่ าเร็จบางสว่น ปี 2560 ความกา้วหนา้และโอกาสพฒันา หนว่ยงาน 

1. ขอ้มลูการเสยีชวีติ - ตอ้งมขีอ้มลูสาเหตกุารตายทีน่่าเชือ่ถอืและรวบรวมอยา่งเป็นระบบ สธ. 

ยาสบู 

2. การขีน้ภาษแีละราคา 

3. หา้มการโฆษณา 

 พ.ร.บ. สรรพสามติ พ.ศ.2560 มกีารปรับอตัราภาษีใหม ่โดยจัดเก็บ

ทัง้ปรมิาณ และ ตามมลูคา่มผีลตัง้แต ่16 ก.ย. 60 

- ขึน้ภาษียาเสน้ 

 พ.ร.บ. ควบคมุผลติภัณฑย์าสบู พ.ศ. 2560 มกีารปรับรปูแบบ  

การแบนการโฆษณาสง่เสรมิการขายใหค้รอบคลมุทกุรปูแบบ รวมทัง้สือ่

อนิเตอรเ์น็ท มผีลตัง้แต ่4 ก.ค.60 

- บงัคบัใชก้ารหา้มโฆษณาบนสือ่ social 

กท.คลงั  

(กรมสรรพสามติ) 

 

สธ. 

(กรมควบคมุโรค) 

แอลกอฮอล ์

4.  การขึน้ภาษแีละราคา 

 ม ีพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามติ พ.ศ.2560 การจัดเก็บภาษีสรรพสามติ กท.คลงั  

(กรมสรรพสามติ) 
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ประโยชนต์อ่ประเทศไทย จาก UNIATF 

1 

• เป็นโอกาสในการประกาศขอ้ตกลงโดยนายกรัฐมนตร ีใหท้กุหน่วยงานในภาครัฐมแีผน 

และกจิกรรมทีต่อบสนองตอ่การจัดการโรคและภยัจากโรค NCDs  และก าหนดใหท้กุ

นโยบายของรัฐบาล ค านงึผลกระทบดา้นสขุภาพ (Health in All Policies)  

2 

• ทกุภาคสว่นมแีผนสนับสนุนการด าเนนิงานป้องกนัควบคมุโรค NCDs และมผีูรั้บผดิชอบ

หลกัในการประสาน  

• พัฒนากลไกการก ากบั ตดิตามการด าเนนิงานของทกุภาคสว่นตามแผนการป้องกนั

ควบคมุโรค NCDs  5 ปี โดยใหม้กีารรายงานผลความกา้วหนา้ตอ่คณะรัฐบาลทกุปี เพือ่ให ้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรายงานผลตอ่องคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nation) 



ก าหนดการ UNIATF Mission  28 – 30 ส.ค. 61 
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28 ส.ค. 61 

    เชา้  (9.00 น.)  พบ  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุและผูแ้ทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

                                    หอ้งประชุมชยันาทนเรนทร สธ.   

           (11.00 น.) พบ คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.) 

    บา่ย (15.00 น.) พบ คณะกรรมการกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

29 ส.ค. 61 

   เชา้ (9.00 น.)   พบ นายกรฐัมนตร ีและแถลงขา่ว 

   บา่ย (12.00 น.)  

       - ทมี 1  พบ ผูบ้รหิารกระทรวงศกึษาธกิาร (โรงเรยีนสขุภาพด)ี และพบผูบ้รหิารกระทรวงการคลงั (ดา้นภาษ)ี 

       - ทมี 2  พบ ผูบ้รหิาร อย.และภาคเีครอืขา่ย (เกลอืและโซเดยีม) และลงพืน้ทีด่งูานการสง่เสรมิป้องกนัภายใต้
หลกัประกนัสขุภาพ 

30 ส.ค. 61  

   เชา้ (9.00 น.)    เสวนาโตะ๊กลมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ทกุหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง หอ้งประชุมชยันาทนเรนทร สธ. 

         (11.00 น.)   สรปุ และแถลงขา่ว 
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ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ:  

        เตรยีมขอ้มลูน าเสนอภาพรวม SDGs และ Health in All Policies 

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ: 

        เตรยีมขอ้มลูน าเสนอผลการด าเนนิงาน และจัดเตรยีมพืน้ทีส่ าหรับศกึษาดงูาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร :  

        เตรยีมการน าเสนอผลการด าเนนิงานเพือ่ลดปัจจัยเสีย่งโรค NCDs ในสถานศกึษา 

 กระทรวงการคลงั :  

        เตรยีมการขอ้มลูแนวทางการขบัเคลือ่นมาตรการภาษี เพือ่จัดการตอ่ปัญหาโรค NCDs 

 ภาคเีครอืขา่ยอืน่ระดบักระทรวง : จัดเตรยีมขอ้มลู เพือ่เขา้รว่มประชมุ 

 กระทรวงสาธารณสขุ : - เตรยีมขอ้มลูดา้นตา่งๆ  

                                  - กรมควบคมุโรคเป็นเลขานุการ ประสานงานและบรหิารจัดการ รว่มกบัองคก์ารอนามัยโลก 

บทบาทของเครอืขา่ยในภารกจิ UN visit Mission  
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ขอ้เสนอเพือ่พจิารณา 4.1  

เห็นชอบ 

1. มอบหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการตามบทบาท 

2. มอบหมายเลขานุการ (กรมควบคมุโรค) ด าเนนิการประสานและแจง้

บคุลากร/องคก์ร/หน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งด าเนนิการ และรายงานผล

การตดิตามของ UNIATF ในการประชมุครัง้ถัดไป 

 
 



วาระที ่4.2  เร ือ่งเพือ่พจิารณา : การเตรยีมการรองรบั 
 UN High-Level Meeting on NCDs 

องคก์ารสมัชชาสหประชาชาต ิ(United Nation)  

ก าหนดการประชมุระดับสงูวา่ดว้ยการป้องกนัควบคมุโรค NCDs ครัง้ที ่3  

(The Third High-level meeting on NCDs)  

วันที ่27 กนัยายน 2561 ณ นครนวิยอรก์ สหรัฐอเมรกิา  

26 
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ก าหนดการ UN High-Level Meeting on NCDs 
วันที ่27 กนัยายน 2561 

28 

Time                            Program 
Opening segment  

10.00-11.00 a.m. 
• Feature statements  

by - The President of the General Assembly at its seventy-third session,  
    - The Secretary-General, the Director General of the World Health Organization,  
    - A member of the World Health Organization Independent High-level Commission   
      on Non-communicable Diseases 
    - An eminent champion of the fight against non-communicable diseases 

11:00 a.m.-1:00 p.m. 
and  3:00-5:30 p.m. 

• Comprise statements  (Plenary segment) 
      by   Member States and observers of the General Assembly 

• Two consecutive multi-stakeholder panels (in parallel to the plenary segment) 

Closing segment  • Summaries of the multi-stakeholder panels 

• Concluding remarks by the President of the General Assembly 

Closing segment by the President of the General Assembly  

ทีม่า : https://www.un.org/pga/72/event-latest/prevention-of-non-communicable-diseases/ 



1. ในฐานะประเทศสมาชกิ ผูน้ าประเทศไทยเขา้รว่มประชมุเพือ่เสนอ intervention 

2. เครอืขา่ยภาคประชาสงัคม (Thai NCD Alliance) เขา้ประชมุรว่มกบั Global NCD Alliance  

3. การจัดประชมุ site meeting ดา้นแอลกอฮอล ์   

29 

บทบาทของประเทศไทยการเตรยีมการรองรบั UN High-Level Meeting on NCDs 

ขอ้เสนอเพือ่การเตรยีมการ 

- จัดท าค าแถลงตอ่ทีป่ระชมุ 

- แตง่ตัง้คณะท างานเตรยีมการดา้นวชิาการรองรับ UN High-Level Meeting on NCDs  

      เพือ่เตรยีมขอ้มลูดา้นวชิาการ เชือ่มกบัฝ่ายการตา่งประเทศ  

     (รา่ง) องคป์ระกอบ : อธบิดกีรมควบคมุโรค (ประธาน) ศ.นพ.ประกติ วาทสีาธกกจิ (ทีป่รกึษา) 

     นพ.ววิฒัน ์โรจนพทิยากร (ทีป่รกึษา) พญ.วรรณี นธิยิานันท ์(ทีป่รกึษา) ส านักโรคไมต่ดิตอ่ และ ส านักความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมควบคมุโรค (เลขานุการ) และภาคอีืน่ๆ เชน่ กองการตา่งประเทศ สป.สธ./     

กระทรวงการตา่งประเทศ ฯลฯ  
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ขอ้เสนอเพือ่พจิารณา 4.2  

เห็นชอบ 
 

     มอบหมายเลขานุการ (กรมควบคมุโรค) ด าเนนิการตามเสนอ 

 

 



วาระที ่5  : เร ือ่งเพือ่ทราบ 
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วาระ 5.1  รายงานความกา้วหนา้ 

ตดิตามการบงัคบัใชภ้าษนี า้ตาล 

ส านกัทนัตสาธารณสขุ กรมอนามยั 



 

การเปลีย่นแปลงอตัราภาษีสรรพสามติ ภายใตพ้ระราชบญัญัตภิาษีสรรพสามติฉบับใหม ่บงัคบัใชต้ัง้แต ่ 

วันที ่16 กนัยายน 2560 ในการจัดเก็บภาษีเครือ่งดืม่โดยจัดเก็บตามมลูคา่และตามปรมิาณความหวานของเครือ่งดืม่ โดย 

เก็บภาษีหลงัการออกมาตรการในปีแรกทีป่รมิาณความหวาน 10% และปรับเพิม่ภาษีทกุ 2 ปี จนถงึปี 2568 จะเก็บที ่ 

ปรมิาณความหวาน 6% ในการใหภ้าคอตุสาหกรรมไดม้รีะยะเวลาในการปรับตวั เพือ่ใหม้กีารด าเนนิมาตรการภาษี 

เป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้และลดพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่รสหวาน และลดภาวะน ้าหนักเกนิและโรคอว้นใน 

ประชาชนไทย จงึจ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาผลการด าเนนิมาตรการภาษีเพือ่พัฒนาการด าเนนิงานมาตรการภาษีใหม้ ี

ประสทิธภิาพตอ่ไป 
 

การเปลีย่นแปลงอตัราภาษสีรรพสามติฉบบัใหมใ่นการจดัเก็บภาษเีครือ่งดืม่โดยจดัเก็บตามมลูคา่และตามปรมิาณความหวาน 

การปรับตวัภาคอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่  
ดา้น ราคา ขนาดผลติภัณฑแ์ละ 
ปรมิาณน ้าตาลในเครือ่งดืม่ 

พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่ 
รสหวานของคนไทย 

รายไดภ้าครัฐจาก
การเก็บภาษี 

-ภาวะน ้าหนักเกนิและโรคอว้น 
-ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร ์
 

ก
า
ร
ด
 า
เน
นิ
ก
า
ร
ศ
กึ
ษ
า
 

ส
ถ
าน
ก
าร
ณ
์ 

 
แผนงานวจัิยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพือ่

การสรา้งเสรมิสขุภาพ  
 

ก ากบัตดิตามการด าเนนิการศกึษาโดย 
คณะกรรมการประเมนิผลมาตรการภาษีเครือ่งดืม่รสหวาน 

 
สถาบันวจัิยประชากรและสงัคม  

ม.มหดิล 
 

 
ส านักแผนภาษี กรมสรรพสามติ 

กระทรวงการคลัง 
 

ศกึษาวจัิยโดย 

ศกึษาวจัิยโดย 

ศกึษาวจัิยโดย 



ประเมนิผลมาตรการการจดัเก็บภาษ ี                                     
เครือ่งดืม่ตามปรมิาณความหวาน 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลวิชาการในการ
พัฒนาการขับเคลื่อนมาตรการทาง
ภาษีเครื่องดืม่รสหวานในการลดการ
บรโิภคหวานในประชากรไทย 

2. เพือ่ศกึษาผลของการด าเนนิ
มาตรการภาษีเครือ่งดืม่รสหวานตอ่
การปรับตวัภาคอตุสาหกรรม
เครือ่งดืม่ และรายไดภ้าครัฐ 



ประเมนิผลมาตรการการจดัเก็บภาษ ี                                     
เครือ่งดืม่ตามปรมิาณความหวาน 

3. เพือ่ศกึษาผลของการด าเนนิ
มาตรการภาษีเครือ่งดืม่รสหวานตอ่
พฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชน 

4. เพือ่ศกึษาผลกระทบดา้น
สขุภาพและความคุม้คา่ดา้น
เศรษฐศาสตร ์(cost 
effectiveness) ของการด าเนนิ
มาตรการภาษีเครือ่งดืม่รสหวาน 
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วาระ 5.2 

2560 

5 (2560-2564) 

2561 16 1/2561 
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วาระที ่5.3  

ความกา้วหนา้ของการด าเนนิงานนโยบายก าจดัไขมนัทรานสใ์นอาหาร 
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ความเป็นมา 

ไขมนัทรานส ์

ในธรรมชาต ิ 
เชน่ เนย นม ชสี และเนือ้สตัว ์ 

กระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางสว่น  
(Partially Hydrogenation, PHOs) ลงในน า้มนั  

โคเลสเตอรอลรวม + LDL-Cholesterol + ไตรกลเีซอไรดเ์พิม่ข ึน้  
HDL-Cholesterol ลดลง  

เพิม่ความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด  

FAO แนะน าปรมิาณการ
บรโิภคสงูสดุไมเ่กนิ 1% 
ของคา่พลงังานตอ่วนั 

สหรฐัอเมรกิาไดอ้อกประกาศหา้มใชน้ า้มนัทีผ่า่นกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางสว่น 
ในกระบวนการผลติอาหาร และจะมผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่18 มถินุายน 2561 

อย. รว่มกบัสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล  
ไดด้ าเนนิโครงการ “ประเทศไทยปลอดไขมนัทรานส”์ 

อย. จดัประชุมหารอืรว่มกบัผูป้ระกอบการไขมนัและ
น า้มนั และผูป้ระกอบการผลติภณัฑอ์าหาร 

(รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที ่... พ.ศ. .... เร ือ่ง ก าหนดวตัถทุีห่า้มใชใ้นอาหาร (ฉบบัที ่3)  
โดยหา้มใชน้ า้มนัทีผ่า่นกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางสว่น (Partially Hydrogenated Oil) ในผลติภณัฑอ์าหาร 

 ยกเวน้การใชผ้ลติอาหารเพือ่การสง่ออก 
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(รา่ง) ประกาศฯ ผา่นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ (อ.2) เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม ๒๕๖๐  

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที ่388 พ.ศ. 2561 เร ือ่ง ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหนา่ย 

(รา่ง) ประกาศฯ ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร  เมือ่วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ ลงนามในประกาศเมือ่วนัที ่13 มถินุายน 2561 

เวยีนขอขอ้คดิเห็นตอ่ (รา่ง) ประกาศฯ จากองคก์ารการคา้โลก (WTO)  
และผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุภาคสว่น เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมือ่เดอืนธนัวาคม 2560  





วาระที ่5.4 : 

การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ วา่ดว้ยเรือ่งอาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ      

และคา่พลงังาน น า้ตาล ไขมนั และโซเดยีมแบบจดีเีอ 

และ 

การปรบัคา่ Thai RDI ของโซเดยีมจาก 2,400 มลิลกิรมัตอ่วนั เป็น 2,000 มลิลกิรมัตอ่วนั 
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การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ วา่ดว้ยเรือ่งอาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ และคา่

พลงังาน น า้ตาล ไขมนั และโซเดยีมแบบจดีเีอ 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่374) พ.ศ. 2559  

เรือ่ง อาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ และคา่พลงังาน น ้าตาล ไขมัน และโซเดยีมแบบจดีเีอ  

ก าหนดอาหาร 5 กลุม่ ไดแ้ก ่  

(1) อาหารขบเคีย้ว  

(2) ชอ็กโกแลต และผลติภณัฑใ์นท านองเดยีวกนั 

(3) ผลติภณัฑข์นมอบ  

(4) อาหารกึง่ส าเร็จรปู 

(5) อาหารมือ้หลกัทีเ่ป็นอาหารจานเดยีว ซึง่ตอ้งเก็บรักษา

ไวใ้นตูเ้ย็นหรอืตูแ้ชแ่ข็งตลอดระยะเวลาจ าหน่าย 

ความเป็นมา 



(รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่....) พ.ศ. .... เรือ่ง อาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ และคา่
พลงังาน น า้ตาล ไขมนั และโซเดยีมแบบจดีเีอ 

มรีายละเอยีดการปรับแกไ้ขเพิม่เตมิทีส่ าคญั ดงันี ้

1) เพิม่เตมิรายละเอยีดกลุม่อาหารขบเคีย้วทีม่ลีกัษณะพรอ้มบรโิภคใหค้รอบคลมุ 

2)ขยายเพิม่เตมิกลุม่อาหาร 8 ชนดิ ไดแ้ก ่เครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ ชาปรงุส าเร็จทัง้ชนดิเหลวและชนดิ

แหง้ กาแฟปรงุส าเร็จทัง้ชนดิเหลวและชนดิแหง้ นมปรงุแตง่ นมเปรีย้ว ผลติภณัฑข์องนม น ้านมถั่วเหลอืง และ

ไอศกรมีทีอ่ยูใ่นลกัษณะพรอ้มบรโิภค 

3)การแสดงฉลากของอาหารดงักลา่วขา้งตน้ ตอ้งแสดงฉลากโภชนาการไวท้ีด่า้นหลงัของฉลากอาหาร และ

แสดงฉลากแบบจดีเีอไวท้ีด่า้นหนา้ของฉลากอาหาร 

4)กรณีทีภ่าชนะบรรจมุพีืน้ทีฉ่ลากดา้นหนา้นอ้ยกวา่ 65 ตารางเซนตเิมตรและจัดรวมในหบีหอ่พรอ้มจ าหน่าย และ

ไมอ่าจแสดงฉลากโภชนาการ และคา่พลงังาน น ้าตาล ไขมัน และโซเดยีมแบบจดีเีอไวท้ีฉ่ลากของภาชนะ

บรรจยุอ่ยได ้ใหแ้สดงฉลากไวท้ีห่บีหอ่พรอ้มจ าหน่าย 
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(รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่....) พ.ศ. .... เรือ่ง อาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ                   

และคา่พลงังาน น ้าตาล ไขมัน และโซเดยีมแบบจดีเีอ 

มรีายละเอยีดการปรับแกไ้ขเพิม่เตมิทีส่ าคญั (ตอ่) ดงันี ้

5)กรณีประสงคจ์ะแสดงฉลากจดีเีอในอาหารอืน่นอกเหนอืจากอาหารทีก่ าหนดไวใ้นประกาศฯ นี ้รปูแบบของ

ฉลากจดีเีอตอ้งเป็นไปทีป่ระกาศนีก้ าหนดไว ้  

6)บทเฉพาะกาลส าหรับผลติภณัฑอ์าหารทีไ่ดแ้สดงฉลากจดีเีอไวแ้ลว้ แตไ่มเ่ป็นไปตามทีป่ระกาศฯ นีใ้ชบ้งัคบั 

ใหย้ังคงจ าหน่ายตอ่ไปได ้แตต่อ้งไมเ่กนิสองปี นับแตว่นัทีป่ระกาศฉบบันีใ้ชบ้งัคบั 

7)ประกาศฉบบันีไ้มใ่ชบ้งัคบักบั 

(1) อาหารตามทีป่ระกาศฯ ก าหนด ซึง่ผูป้รงุเป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรงใหก้บัผูบ้รโิภค 

(2) อาหารตามทีป่ระกาศฯ ก าหนด ซึง่ไดม้ปีระกาศกระทรวงสาธารณสขุก าหนดในสว่นทีเ่กีย่วกบัการแสดง

สารอาหารบนฉลากไวแ้ลว้โดยเฉพาะ 
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(รา่ง) ประกาศฯ ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการอาหาร เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2561  

ทีป่ระชมุมมีตดิงันี ้ 

1. มอบหมายใหฝ่้ายเลขาฯ ประสานใหม้กีารประชมุคณะท างานเพือ่หาขอ้สรปุตามขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการ 

เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการอาหารในการประชมุครัง้ตอ่ไป ในประเด็นของการแสดงฉลากจดีเีอในอาหารทีไ่ม่

สามารถรับประทานไดห้มดภายในครัง้เดยีว และมจี านวนหน่วยบรโิภคตอ่ภาชนะบรรจมุากกวา่ 3 หน่วย ใหแ้สดงฉลาก

จดีเีอเป็น “ตอ่หนึง่หน่วยบรโิภค” หรอื “ตอ่หนึง่หน่วยบรรจภุณัฑ”์ 

2. เห็นชอบใหเ้สนอ (รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที.่.. พ.ศ.... เรือ่ง ฉลากโภชนาการ (ฉบบัที ่3 ) 

พรอ้มกนักบั (รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่ง อาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ และคา่พลงังาน 

น ้าตาล ไขมัน และโซเดยีมแบบจดีเีอ ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุพจิารณาลงนาม  

เนือ่งจากขอ้ก าหนดของปรมิาณโซเดยีมใน (รา่ง) ประกาศฯ ทัง้สองฉบบัตอ้งปรับแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกนั 

เวยีนขอขอ้คดิเห็นตอ่ (รา่ง) ประกาศฯ จากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุภาคสว่นภายในประเทศ  
และประเทศสมาชกิองคก์ารการคา้โลก (WTO)  
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คณะกรรมการนโยบายการลดการบรโิภคเกลอืและโซเดยีมเพือ่ลดโรคไมต่ดิตอ่ระดบัชาต ิมมีตใิห ้อย. 
ก าหนดกรอบระยะเวลาทีช่ดัเจนในการปรับปรงุประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่ง ฉลากโภชนาการ ประเด็น

การลดคา่ Thai RDI ของโซเดยีมจาก 2,400 มลิลกิรัมตอ่วนั เป็น 2,000 มลิลกิรัมตอ่วนั 

• คณะท างานวชิาการพจิารณาทบทวนและปรับปรงุประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่ง ฉลากโภชนาการ 
• คณะอนุกรรมการโภชนาการและการกลา่วอา้งทางโภชนาการและสขุภาพ (อ.3)  

มมีตเิห็นชอบใหป้รบัคา่ Thai RDI ของโซเดยีม จาก “2,400 มลิลกิรมั” เป็น “2,000 มลิลกิรมั” อา้งองิตามมาตรฐานโคเด็กซ ์

จดัท า (รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที ่... พ.ศ. .... เรือ่ง ฉลากโภชนาการ (ฉบบัที ่3)  
โดยปรบัคา่ Thai RDI ของโซเดยีมจาก 2,400 มลิลกิรมัตอ่วนั เป็น 2,000 มลิลกิรมั ตอ่วนั  

(รา่ง) ประกาศฯ ผา่นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ (อ.2) เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2561     

50 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การปรับคา่ Thai RDI ของโซเดยีมจาก 2,400 มลิลกิรัมตอ่วนั เป็น 2,000 มลิลกิรัมตอ่วนั 



(รา่ง) ประกาศฯ ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการอาหาร ครัง้ที ่9-3/2561 
 เมือ่วนัพธุที ่11 กรกฎาคม 2561  

• เห็นชอบหลกัการและรายละเอยีดของ (รา่ง) ประกาศฯ ทัง้นี ้ใหป้รับแกไ้ขรปูแบบการเขยีน 

บทเฉพาะกาล และวันทีป่ระกาศมผีลบงัคับใช ้ใหถ้กูตอ้งตามเจตนารมณ์และหลกัของกฎหมาย โดยใหห้ารอืกลุม่

กฎหมาย ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุตอ่ไป 

• เห็นชอบใหเ้สนอ (รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที.่.. พ.ศ.... เรือ่ง ฉลากโภชนาการ (ฉบบัที ่3 )    

พรอ้มกนักบั (รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่ง อาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ และคา่พลงังาน 

น ้าตาล ไขมัน และโซเดยีมแบบจดีเีอ ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุพจิารณาลงนาม เนือ่งจากขอ้ก าหนด

ของปรมิาณโซเดยีมใน (รา่ง) ประกาศฯ ทัง้สองฉบบัตอ้งปรับแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกนั 

 

เวยีนขอขอ้คดิเห็นตอ่ (รา่ง) ประกาศฯ จากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุภาคสว่นภายในประเทศ  
และประเทศสมาชกิองคก์ารการคา้โลก (WTO)  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 51 
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วาระที ่5.5 ความกา้วหนา้การสง่เสรมิการแสดงสญัลกัษณโ์ภชนาการทางเลอืกสขุภาพของผลติภณัฑอ์าหาร 
(Healthier Choice  
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ขอ้กงัวลตอ่การใหร้างวลั 
ดว้ยการเสีย่งโชค 

วาระที ่5.6  การขบัเคลือ่นการหา้มโฆษณาสง่เสรมิการขายผลติภณัฑท์ีม่นี า้ตาล เกลอื ไขมนั เกนิ
ปรมิาณทีเ่หมาะสม 
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สถานการณเ์สีย่งโชค 
และผลกระทบทางสขุภาพ 

ยืน่ขออนญุาตเป็น
จ านวนมาก 

ใหร้างวลั 

ทีม่มีลูคา่สงู 

เปลีย่นแปลงคา่นยิม
และทศันคต ิ

ออกรางวลั 

ทกุวนั 

สถานการณ ์

เส่ียงโชค  

=  

เส่ียงโรค 
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การตลาดด้วยการให้รางวัลด้วยการเส่ียงโชค กระตุ้นการบริโภค 



รายไดข้องผูผ้ลติจากการจดักจิกรรมฯ 

ยอดผลติ 

*กรณีศกึษา 

ชาเขยีว 

1,153,604,000 

ไตรมาสที ่2  
(เม.ย. – ม.ิย. 60) 

2,930,897,000.- 2,787,501,000.- 

ยอดจ าหนา่ย 

2,377,648,000.- 2,084,516,000.- 

เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 106 เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 4.03 
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วาระที ่6 วาระอืน่ๆ 
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ภายในเดอืน ธนัวาคม 2561 

นดัหมายการประชุมคร ัง้ตอ่ไป 
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ขบัเคลือ่นแผนการป้องกนัและควบคมุ 

โรคไมต่ดิตอ่ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ครัง้ที ่1/2561 

วัน จันทร ์ที ่16 กรกฎาคม 2561 

ณ หอ้งประชมุชยันาทนเรนทร ตกึส านักปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

การประชมุคณะกรรมการ 
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