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	 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 

โดยการดแูลภาวะสขุภาพของประชาชน	ลดภาวะความรนุแรงของการเจ็บป่วยด้วย

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 เช่น	 โรคหัวใจ	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 และ 

โรคไขมันในเลือด	ซึ่งนับเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ	ทั้งในมิติของจ�านวนการ 

เสยีชวีติและภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวม	การส่งเสรมิให้คนไทยมพีฤติกรรม

การบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายอย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 จึงเป็นหนึ่ง 

ในภารกิจที่ส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุข	

	 คู่มือ “อาหารเป็นยา...สู่วิถีรักษ์สุขภาพ”	 เล่มนี้	 เป็นจุดเร่ิมต้นของ

กระบวนการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย	“อาหารเป็นยา”	โดยอาศัยกลไก

ความร่วมมือ	 และการเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้

สามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นรปูธรรมและครบวงจร	เป็นตวัอย่างแนวทางปฏบัิติ

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถน�าไปด�าเนินการและขยายผลสู่วงกว้าง	 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับความส�าคัญของการบริโภคอาหาร

เป็นยา	น�าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม	รวมทั้งสามารถ

สร้างรายได้	สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง

	 ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณ	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมอนามัย	และส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 ท่ีเป็นแกนหลักส�าคัญในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานดังกล่าว	 

ขอช่ืนชมความอุตสาหะของคณะผูจ้ดัท�าคูม่อื	“อาหารเป็นยา...สูว่ถิรีกัษ์สุขภาพ” 
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ทกุท่าน	และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	คูม่อืฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้เกีย่วข้อง

ที่จะใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย	

“อาหารเป็นยา” ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	

	 	 	 	 												(ดร.สาธิต	ปิตุเตชะ)

	 	 	 											รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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	 ปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค	NCDs	 (Noncommunicable	

diseases)		เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ	ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ	

และทางด้านจิตใจ	อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม	 โดยปัจจัย

ส�าคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่ล้วนมาจากพฤติกรรมการดูแลตนเอง	

และการบริโภคอาหาร	

	 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของประชาชนในแต่ละวนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส	 2019	การมีสุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรงถือเป็นสิ่งที่ช่วยลดโรคภัยไข้เจ็บ	 ลดความรุนแรง	หรือลดภาวะ

แทรกซ้อนของโรคได้	จึงได้มีนโยบายขับเคลื่อน	“อาหารเป็นยา”	ขึ้น	และได้

จัดท�าแนวทางการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยาใน	15	จังหวัด	

12	 เขตสุขภาพขึ้น	 ในช่ือของ	“อาหารเป็นยา...สู ่วิถีรักษ์สุขภาพ”	 เล่มนี	้ 

เพือ่ส่งต่อการมสีขุภาพดด้ีวยการรบัประทานอาหารให้กบัประชาชนทัว่ประเทศ	

ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้	 สร้างความรอบรู้	 ความเชื่อมั่น	และการยอมรับ 

ในการบริโภคอาหารเป็นยา	 นอกจากนี้เพื่อสื่อสาร	 และสร้างกระแสให้

ประชาชนตระหนกัถึงความส�าคญัในการบรโิภคอาหารเป็นยา	อกีทัง้ยงัส่งเสรมิ

ให้สถานประกอบกิจการร้านอาหารปรุงอาหารให้เป็นยาเพิ่มมากขึ้น	 และ 

ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป	 และเครื่องดื่มพร้อมจ�าหน่าย 

ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น	 โดยการสร้างกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร	และผู้บริโภค 

เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา	
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1.1	ความเป็นมา

	 	 ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค	NCDs	 (Noncommunicable	

diseases)	 เป็นปัญหาที่ส�าคัญในระดับโลก	 เนื่องด้วยกลุ่มโรคดังกล่าวคร่าชีวิต

และบั่นทอน	สุขภาพของผู้คน	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม	ปัญหา

ภาวะน�้าหนักเกินและความอ้วนจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ส�าคัญที่ก่อให้

เกิดโรค	NCDs	ตามมา	สร้างผลกระทบทางสุขภาพทั้งปัญหาสุขภาพกายและ

สขุภาพจติ	ทีเ่ป็นปัญหาเฉยีบพลนัและปัญหาเรือ้รงั	โดยเฉพาะโรคหวัใจขาดเลอืด	

และเส้นเลอืดตบี	ยงัคงเป็นสาเหตุการสญูเสยีปีสขุภาวะอนัดบัต้นๆ	ของประชากร

ทัว่โลก	โดยพบเสยีชวีติจากโรคหวัใจขาดเลอืด	และเส้นเลอืดตบี	ในปี	2562	ท�าให้

สูญเสียปีสุขภาวะร้อยละ	7.19	และ	5.65	ตามล�าดับ	(GBD	Compare,	2562)	

โดยโรคอ้วนและการมีไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุส�าคัญในการเกิดโรคหัวใจ 

ขาดเลือดและเส้นเลือดตีบ	จึงจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	

	 	 จากข้อมูลการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย 

ครั้งที่	6	พ.ศ.	2562	-	2563	พบว่าภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย

มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	ทั้งในประชากรชายและหญิง	ถึงแม้ว่าประชากร

ชายจะมีความชุกต�่ากว่าหญิง	แต่มีอัตราการเพิ่มที่รวดเร็วกว่า	(วิชัย	เอกพลากร	

และคณะ,	2563)	การส�ารวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนไทยอายุ	15	ปีขึ้นไป	

ร้อยละ	42.4	มีภาวะอ้วน	 (BMI	≥25	kg/m2)	 (เพศชายร้อยละ	37.8	และ 

เพศหญิงร้อยละ	46.4)	 ส�าหรับภาวะอ้วนลงพุงประเมินโดยใช้เส้นรอบเอว 

ในประชากรไทยอายุ	15	ปีข้ึนไป	(ผู้ชายรอบเอวไม่เกิน	90	เซนติเมตร	ผู้หญิง

รอบเอวไม่เกิน	80	 เซนติเมตร)	พบภาวะอ้วนลงพุง	ร้อยละ	39.4	 (เพศชาย 

ร้อยละ	27.7	และเพศหญิงร้อยละ	50.4)	 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการส�ารวจ

สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี	5	 เมื่อปี	2557	พบความชุก
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ของภาวะอ้วนมแีนวโน้มสงูข้ึนอย่างชัดเจน	โดยเฉพาะในผูห้ญงิจากความชกุภาวะ
อ้วนเพิ่มจากร้อยละ	41.8	เป็นร้อยละ	46.4	ส่วนในผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ	32.9	 
เป็นร้อยละ	37.8	
	 	 โดยโรคเหล่าน้ีล้วนมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดจากวิถีการด�าเนินชีวิต 
ที่ไม่สมดุล	มีการบริโภคมากเกินความต้องการของร่างกาย	ออกก�าลังกายน้อย	 
จากรายงานผลส�ารวจพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในปี	 2560	 –	 2564	 
จากระบบข้อมูล	H4U	ของกรมอนามัย	พบคนไทยเกินครึ่งกินผักไม่เพียงพอ	 
ส่วนการกินน�้าตาลและไขมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	กรมอนามัย	กระทรวง
สาธารณสุข	 จึงได ้ด�าเนินนโยบายเพื่อจะป้องกันและลดปัญหาดังกล่าว	 
โดยด�าเนินโครงการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ	มีการก�าหนดเมนูที่ผ่านการรับรองเป็น
เมนชููสขุภาพของอาหารมือ้หลกั	จะต้องมผีกัเป็นส่วนประกอบอย่างน้อยมือ้ละ	2	
ทัพพีต่อคน	และมีสัดส่วนไขมันไม่เกินร้อยละ	30	
	 	 ในทฤษฎกีารแพทย์แผนไทยได้กล่าวไว้ว่า	กนิอย่างไรจะไม่เจบ็ไม่ป่วย	
ในองค์ความรู้ท่ีรู้กันเป็นธรรมดาในสมัยก่อนว่าท�าไมเราต้องกินก็เพราะร่างกาย
ของเราต้องการอาหารใหม่	น�าไปสร้างพลังงานเพื่อเจริญเติบโตและซ่อมแซม 
ส่วนที่สึกหรอ	 นั่นคือ	 ความรู ้ตั้ งแต ่สมัยเรียนชั้นประถมของเราทุกคน	 
และในทางการแพทย์แผนไทยยังได้กล่าวถึงเรื่องอาหารไว้ว่าเครื่องอาหาร	 
(ส่วนประกอบ	และส่วนปรุงรส)	บอกสรรพประโยชน์	รสอาหารบอกสรรพคุณ	 
ถ้ากินถูกส่วนถูกรส	ก็จะไม่ป่วยไข้	ถ้ากินผิดเรียกกินอาหารผิดส�าแดง	 เนื่องจาก
ไปขัดกับโรคหรืออาการที่เป็นอยู่	 ทั้งที่รู ้และยังไม่รู ้ว่าเป็นโรค	องค์ความรู้นี้ 
ได้สอนบอกลูกหลานต่อ	ๆ	มาเป็นเรื่องปกติ	และหากเมื่อใดที่เจ็บป่วยก็ให้ไป 
ทีส่วนข้างบ้านหรือหลงับ้าน	จะมตีวัยาอยูเ่ตม็ไปหมด	ถ้าเจบ็ป่วยมากขึน้ถงึจะไป
หาหมอ	ซึ่งมีอยู่จ�านวนน้อยมาก	ดังน้ัน	การไม่เจ็บป่วยด้วยการกินอาหารให้ถูก
จึงมีความส�าคัญมาก	ความรู้เหล่านี้ในสมัยก่อนรู้กันทุกบ้าน	แต่ปัจจุบันรู้กันน้อย
มาก	จึงควรช่วยกันเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส�าคัญของ
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารท่ีถูกต้อง	และเหมาะสม	ลดการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (NCDs)	อันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค
อาหาร
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	 	 ดังนั้นเมนูน�้าพริกจึงจัดเป็นเมนูท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการกินผัก 

ของคนไทย	 โดยที่ต้องกินคู่กับผัก	ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะมีเมนูประเภทน�้าพริก 

มากกว่า	 30	 เมนู	 ซึ่งเมนูน�้าพริกเป็นเมนูที่ให้ไขมันต�่า	 มีวิตามิน	 แร่ธาตุ	 

สารพฤกษเคมี	และเส้นใยอาหารสูง	จากผักที่น�ามาจิ้มกับน�้าพริก	เพื่อให้ทุกท่าน

ได้เลอืกไปท�ากนิเอง	จะช่วยให้ท่านได้รบัพลงังานจากอาหารทีไ่ม่มากเกนิไป	และ

ช่วยควบคุมน�้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ส่งผลให้ไม่เป็นโรคอ้วนและ	NCDs	ตามมา

	 	 จะเห็นได้ว่าอาหารไทยจะเน้นการประกอบอาหารด้วยวิธีการต้ม	 

ย�า	ต�า	แกงเป็นหลัก	 ในแต่ละมื้ออาหาร	ซึ่งเป็นกรรมวิธีการปรุงอาหารของ 

คนไทย	ผัด	จะเน้นน้อยมาก	ใช้ความมันจากน�้ามันน้อยมาก	อาหารของคนไทย 

จึงเป็นอาหารของคนท่ีไม่อยากอ้วน	 คนไทยในสมัยก่อน	 จะจิบยาลมอุ่นๆ	 

หลงัมือ้อาหาร	เพือ่ให้ช่วยย่อยอาหารได้เรว็ข้ึน	หรือทานน�า้สมุนไพร	เช่น	น�า้มะตูม	

น�้าขิง	 น�้าใบสะระแหน่	 ที่ผสมน�้าตาลกรวดและน�้ามะนาวลงไปเล็กน้อย 

เพื่อเสริมรสชาติและช่วยย่อยอาหาร	

สรรพรสของพืชผัก	บอกสรรพประโยชน์

สรรพรสของพืชผัก สรรพประโยชน์

-  ฝาด

-  หวาน

-  มัน

-  เค็ม

-  เปรี้ยว 

-  ขม

-  ร้อน

-  เย็น

สมาน

บ�ารุงเนื้อ

บ�ารุงเส้น

รักษาเนื้อ

ลดเสลด/ บ�ารุงโลหิต

บ�ารุงน�้าดี/ ตับ

ช่วยขับลม

ดับร้อนภายใน
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	 	 กระทรวงสาธารณสขุ	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของสขุภาพประชาชน	
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนาไวรัส	
2019	การมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงจะเป็นปราการหนึ่งที่ช่วยในการต้านทาน
โรคได้	ดังนั้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงที่จะช่วย 
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและลดโรคภัยไข้เจ็บได้	 ซึ่งการรับประทาน
อาหารเป็นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	 จึงได้มีนโยบาย 
เพื่อขับเคลื่อน	“อาหารเป็นยา”	 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะที่ปรึกษา 
คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	หน่วยงานในระดับกรมภายใต ้
การก�ากับฯ	ทั้ง	 4	หน่วยงาน	 ได้แก่	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลอืก	กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	กรมอนามยั	และส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	สร้างกระแส	
สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าถงึองค์ความรู	้มคีวามเชือ่มัน่น�าไปสู่การบริโภค
อาหารเป็นยา	และสร้างรายได้	 สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ	น�าครัวไทย 
ไปสู่ครัวโลก

1.2	วัตถุประสงค์
	 	 1)		เพ่ือพัฒนาองค์ความรู ้	 สร้างความรอบรู้	 ความเชื่อมั่น	 และ 
การยอมรับในการบริโภคอาหารเป็นยา	
	 	 2)		เพือ่สือ่สาร	และสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคญั
ในการบริโภคอาหารเป็นยา
	 	 3)		เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการร้านอาหารปรุงอาหาร 
ให้เป็นยาเพิ่มมากขึ้น
	 	 4)		เพ่ือส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป	และเครื่องดื่ม
พร้อมจ�าหน่ายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
	 	 5)		เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร	และผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา
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1.3	เป้าประสงค์
	 	 1)		คนไทยมีความรู้และใช้อาหารในการดูแลสุขภาพ	

	 	 2)		อาหารไทยเป็นอาหารสุขภาพ	น�าครัวไทยสู่ครัวโลก	

	 	 3)		พัฒนาอาหารไทยด้วยนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

1.4	เป้าหมาย
	 1)		 พื้นที่เป้าหมาย	คือ	15	จังหวัด	ใน	12	เขตสุขภาพ	ได้แก่	

	 	 (1)	จังหวัดเชียงราย	 (9)			จังหวัดมหาสารคาม

	 	 (2)	จังหวัดอุทัยธานี	 (10)	จังหวัดสุรินทร์

	 	 (3)	จังหวัดพิษณุโลก	 (11)	จังหวัดอุดรธานี

	 	 (4)	จังหวัดสระบุรี	 (12)	จังหวัดสกลนคร

	 	 (5)	จังหวัดนครปฐม	 (13)	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 	 (6)	จังหวัดเพชรบุรี	 (14)	จังหวัดสงขลา

	 	 (7)	จังหวัดปราจีนบุรี	 (15)	จังหวัดพัทลุง

	 	 (8)	จังหวัดจันทบุรี	

	 2)	 กลุ่มเป้าหมาย	คือ	สถานประกอบกิจการร้านอาหาร	และผลิตภัณฑ์

อาหารส�าเร็จรูปและเครื่องดื่มพร้อมจ�าหน่ายในชุมชน

1.5	นิยามที่เกี่ยวข้อง
  “อาหารเป็นยา”	หมายถงึ	อาหารทีมี่ผกั	ผลไม้พืน้บ้าน	และสมนุไพร

ท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ	ปลอดจากเชื้อโรค	สารเคมี	และสารพิษ	มีคุณค่าทาง

โภชนาการในปริมาณและสัดส่วนท่ีเหมาะสม	มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง

ภูมคิุม้กนั	ลดความเสีย่งในการเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	ส�าหรับประชาชนทีต้่องการ

ดูแลสุขภาพ
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  “สถานประกอบกิจการร ้ านอาหาร” 	 หมายถึง	 ภัตตาคาร	 

ร้านอาหาร	แผงลอย	 ได้แก่	 ข้าวแกง	อาหารตามส่ัง	อาหารจานเดียว	ก๋วยเต๋ียว	 

น�า้พรกิ	ขนม	ของหวาน	เครือ่งดืม่สมนุไพร	ผลไม้ตัดแต่ง	ทัง้ส�าหรบัรบัประทานทีร้่าน

และสั่งกลับบ้าน	(Delivery)

	 	 “ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป	 และเคร่ืองด่ืมพร้อมจ�าหน่าย 
ในชุมชน”	หมายถึง	 ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปและเครื่องดื่มพร้อมจ�าหน่าย 

ในชุมชนที่มีผัก	ผลไม้พื้นบ้าน	และสมุนไพรท้องถ่ินเป็นส่วนประกอบ	ไม่รวมถึง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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ส่วนที่	1	การด�าเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
  อาหารเป็นยา

	 	 1.1		แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานระดับจังหวัด	ดังนี้

	 	 	 	 1)		คณะกรรมการอ�านวยการขับเคล่ือนโครงการอาหารเป็นยา	 

ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 (1)		 ผู้ว่าราชการจังหวัด	เป็นประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 (2)		 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด	

	 	 	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 	 	 	 	 	 (3)		 นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั	เป็นกรรมการและเลขานกุาร

	 	 	 	 2)		คณะกรรมการและคณะท�างานอื่น	ๆ	ตามบริบทของพื้นที่

	 	 1.2		จัดท�าแผนการด�าเนินงานโครงการของจังหวัด

	 	 1.3		จดัประชมุคณะกรรมการ	และคณะท�างาน	เพ่ือติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนินงาน

	 	 1.4		จัดเตรียมงานประชุมวิชาการอาหารเป็นยา

	 	 1.5		จัดประชุมวิชาการอาหารเป็นยา

แต่งตัั้งคณะกรรมการและ
คณะท�างานระดับจังหวัด

จัดเตรียมงานประชุมวิชาการ
อาหารเป็นยา

จัดประชุมวิชาการ
อาหารเป็นยา

จัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะท�างาน	เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

จัดท�าแผนการด�าเนินงาน
โครงการของจังหวัด



20

Ú. „π·µà≈–¡◊ÈÕÕ“À“√§«√°‘πº—°„Àâ ‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ Ú

™π‘¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â “√Õ“À“√À≈“°À≈“¬®“°º—°

Û. §«√°‘πº—°„Àâ ‰¥â§√∫ ı  ’

-  ’·¥ß ‰¥â·°à ¡–‡¢◊Õ‡∑» æ√‘°¢’ÈÀπŸ °√–‡®’Í¬∫

-  ’ â¡À√◊Õ ’‡À≈◊Õß ‰¥â·°à ·§√Õ∑ øí°∑Õß

¢â“«‚æ¥ÕàÕπ

-  ’‡¢’¬« ‰¥â·°à §–πâ“ µ”≈÷ß ·µß°«“

∂—Ë«Ωí°¬“« ∫«∫ ¡–√–

-  ’¡à«ß ‰¥â·°à °–À≈Ë”ª≈’¡à«ß ¡–‡¢◊Õ¡à«ß ¥Õ°

Õ—≠™—≠

-  ’¢“« ‰¥â·°à ÀÕ¡„À≠à °√–‡∑’¬¡ ¥Õ°·§

¥Õ°°–À≈Ë”

Ù. ‰¡à§«√°‘πº—°™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷Ëß‡ªìπª√–®”

‡≈◊Õ°´◊ÈÕº—°Õ¬à“ß©≈“¥
°“√‡≈◊Õ° ◊́ÈÕº—°‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§·≈â«‰¥âª√–‚¬™πåµàÕ

√à“ß°“¬‡√“π—Èπ ¡’§«“¡ ”§—≠‡æ√“–∂â“‡√“‰¥âº—°∑’Ë ¥°Á®–

§ß§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√‰«â ‰¥â¡“° ‚¥¬°“√‡≈◊Õ° ◊́ÈÕº—°

π—Èπ¡’¢âÕ·π–π”¥—ßπ’È

∂—Ë«Ωí°¬“« : ‡π◊ÈÕÕ«∫ ·πàπ·µà‰¡àæÕß  ’‡¢’¬«§àÕπ

¢â“ßÕàÕπ

·µß°«“ : ‡≈◊Õ°≈Ÿ°¢π“¥°≈“ß‰¡àæÕß≈¡ ≈Ÿ°·¢Áß

°≈¡ ‰¡àπ‘Ë¡ ‰¡à¡’√Õ¬·µ°  ’‡¢’¬«‰¡à¡’

≈“¬ ’‡À≈◊Õß

™–Õ¡ : ‡≈◊Õ°¬Õ¥ ’‡¢’¬«ÕàÕπ Àπ“¡‰¡à·¢Áß

À—«ª≈’ : ‡ª≈◊Õ°πÕ°‰¡à·¢Áß·≈–‰¡à‡À’Ë¬«

°–À≈Ë”ª≈’ :  ’‡¢’¬« ¥¥’°«à“ ’¢“« À—«·πàπ

¡–‡¢◊Õ‡∑» :  ’·¥ß ¥ ¡’¢—È«µ‘¥Õ¬Ÿà ‰¡à´È” ‰¡à‡πà“

∂—Ë«æŸ :  ’‡¢’¬« ¥‰¡àπ‘Ë¡

º—°°“¥¢“« : ‡≈◊Õ°µâπ·πàπÊ ÀàÕÊ ‰¡à∫“π

¡–‡¢◊Õ¬“« :  ’‡¢’¬« ¢—È«‰¡à¥”§≈È” ¢—È«

 ¥¬“«

ı. «‘∏’ „π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ
º—°„Àâª≈Õ¥¿—¬

º—° ‡À¡◊ÕπÕ“À“√

™π‘¥Õ◊Ëπ‡™àπ°—π§◊Õ¡’∑—Èßª√–‚¬™πå อาหารเป็นยา...	สู่วิถีรักษ์สุขภาพ		8

ตัวอย่าง	 	 การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการอาหารเป็นยาคนจันท์	ของจังหวัด	

	 	 	 จันทบุรี

	 	 	 (1)		 จัดหาสถานที่จัดงาน	พร้อมกระแสไฟฟ้า	 โดยกิจกรรมประกอบ

ด้วย	4	กิจกรรมหลัก	ดังนี้

      ●	 กิจกรรมประชุมวิชาการ

      ●	 บูธองค์ความรู้

      ●	 บูธนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	สร้างเศรษฐกิจ

      ●	 คลินิกการแพทย์แผนไทย

	 	 	 (2)		 จัดหาวิทยากรผู้บรรยาย

	 	 	 (3)		 จัดหาพิธีกรในพิธีเปิด

	 	 	 (4)		 จัดเตรียมบุคลากรส�าหรับให้บริการในคลินิกการแพทย์

	 	 	 (5)		 การลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วมงาน

	 	 	 (6)			การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน

	 	 	 (7)		 จัดเตรียมบูธนิทรรศการ	ได้แก่	บูธองค์ความรู้	บูธผู้ประกอบการ

จ�าหน่ายสินค้า	บูธบริการอาหารและเครื่องดื่ม	

	 	 	 (8)		 จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ	 และเจ้าหน้าที่พร้อม

อุปกรณ์เพื่อจัด	Workshop	ให้กับผู้ร่วมงาน

	 	 	 (9)		 การตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส	2019	ด้วยวิธี	Antigen	Test	Kit	

(ATK)	ส�าหรับผู้ออกบูธ	และผู้เข้าร่วมงาน	

	 	 	 (10)	จัดเตรียมจุดปฐมพยาบาล	
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º—°°“¥¢“«:‡≈◊Õ°µâπ·πàπÊ ÀàÕÊ ‰¡à∫“π

¡–‡¢◊Õ¬“«: ’‡¢’¬« ¢—È«‰¡à¥”§≈È” ¢—È«

 ¥¬“«

ı. «‘∏’„π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ
º—°„Àâª≈Õ¥¿—¬

º—° ‡À¡◊ÕπÕ“À“√

™π‘¥Õ◊Ëπ‡™àπ°—π§◊Õ¡’∑—Èßª√–‚¬™πåอาหารเป็นยา...	สู่วิถีรักษ์สุขภาพ 9

ส่วนที่	2	การคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
  ประเภทท่ี 1 สถานประกอบกจิการร้านอาหาร ภตัตาคาร และแผงลอย 

ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	Clean	Food	Good	Taste	และด�าเนินกิจกรรม	2	เรื่อง	

ดังนี้

	 	 1)			 Foods	for	Health

	 	 2)			 เมนูชูสุขภาพ

  ประเภทที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป และเครื่องดื่มพร้อมจ�าหน่าย

ในชมุชน	ต้องได้รบัการขึน้ทะเบยีนจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	หรือ

ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้า	 และด�าเนินกิจกรรม	 

2	เรื่อง	ดังนี้

	 	 1)			 Foods	for	Health			

	 	 2)			 เมนูชูสุขภาพ
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Û. §«√°‘πº—°„Àâ ‰¥â§√∫ ı  ’

-  ’·¥ß ‰¥â·°à ¡–‡¢◊Õ‡∑» æ√‘°¢’ÈÀπŸ °√–‡®’Í¬∫

-  ’ â¡À√◊Õ ’‡À≈◊Õß ‰¥â·°à ·§√Õ∑ øí°∑Õß

¢â“«‚æ¥ÕàÕπ

-  ’‡¢’¬« ‰¥â·°à §–πâ“ µ”≈÷ß ·µß°«“

∂—Ë«Ωí°¬“« ∫«∫ ¡–√–

-  ’¡à«ß ‰¥â·°à °–À≈Ë”ª≈’¡à«ß ¡–‡¢◊Õ¡à«ß ¥Õ°

Õ—≠™—≠

-  ’¢“« ‰¥â·°à ÀÕ¡„À≠à °√–‡∑’¬¡ ¥Õ°·§

¥Õ°°–À≈Ë”

Ù. ‰¡à§«√°‘πº—°™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷Ëß‡ªìπª√–®”

‡≈◊Õ°´◊ÈÕº—°Õ¬à“ß©≈“¥
°“√‡≈◊Õ° ◊́ÈÕº—°‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§·≈â«‰¥âª√–‚¬™πåµàÕ

√à“ß°“¬‡√“π—Èπ ¡’§«“¡ ”§—≠‡æ√“–∂â“‡√“‰¥âº—°∑’Ë ¥°Á®–

§ß§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√‰«â ‰¥â¡“° ‚¥¬°“√‡≈◊Õ° ◊́ÈÕº—°

π—Èπ¡’¢âÕ·π–π”¥—ßπ’È

∂—Ë«Ωí°¬“« : ‡π◊ÈÕÕ«∫ ·πàπ·µà‰¡àæÕß  ’‡¢’¬«§àÕπ

¢â“ßÕàÕπ

·µß°«“ : ‡≈◊Õ°≈Ÿ°¢π“¥°≈“ß‰¡àæÕß≈¡ ≈Ÿ°·¢Áß

°≈¡ ‰¡àπ‘Ë¡ ‰¡à¡’√Õ¬·µ°  ’‡¢’¬«‰¡à¡’

≈“¬ ’‡À≈◊Õß

™–Õ¡ : ‡≈◊Õ°¬Õ¥ ’‡¢’¬«ÕàÕπ Àπ“¡‰¡à·¢Áß

À—«ª≈’ : ‡ª≈◊Õ°πÕ°‰¡à·¢Áß·≈–‰¡à‡À’Ë¬«

°–À≈Ë”ª≈’ :  ’‡¢’¬« ¥¥’°«à“ ’¢“« À—«·πàπ

¡–‡¢◊Õ‡∑» :  ’·¥ß ¥ ¡’¢—È«µ‘¥Õ¬Ÿà ‰¡à´È” ‰¡à‡πà“

∂—Ë«æŸ :  ’‡¢’¬« ¥‰¡àπ‘Ë¡

º—°°“¥¢“« : ‡≈◊Õ°µâπ·πàπÊ ÀàÕÊ ‰¡à∫“π

¡–‡¢◊Õ¬“« :  ’‡¢’¬« ¢—È«‰¡à¥”§≈È” ¢—È«

 ¥¬“«

ı. «‘∏’ „π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ
º—°„Àâª≈Õ¥¿—¬

º—° ‡À¡◊ÕπÕ“À“√

™π‘¥Õ◊Ëπ‡™àπ°—π§◊Õ¡’∑—Èßª√–‚¬™πå อาหารเป็นยา...	สู่วิถีรักษ์สุขภาพ		10

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ข้างต้นเพิ่มเติมได้ทางภาคผนวก
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º—°„Àâª≈Õ¥¿—¬

º—° ‡À¡◊ÕπÕ“À“√

™π‘¥Õ◊Ëπ‡™àπ°—π§◊Õ¡’∑—Èßª√–‚¬™πåอาหารเป็นยา...	สู่วิถีรักษ์สุขภาพ 11

ส่วนที่	1	สถานประกอบกิจการร้านอาหาร	ภัตตาคาร	และแผงลอย
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™π‘¥Õ◊Ëπ‡™àπ°—π§◊Õ¡’∑—Èßª√–‚¬™πå อาหารเป็นยา...	สู่วิถีรักษ์สุขภาพ		12

ส่วนที่	2	ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป	และเครื่องดื่มพร้อมจ�าหน่ายในชุมชน	

34 35

‡§√◊ËÕßª√ÿß
°ÿâß·Àâß∑Õ¥ Ò/Ú ∂â«¬

æ√‘°™’ÈøÑ“·Àâß Ò ‡¡Á¥

ÀÕ¡´Õ¬‡®’¬« Ò/Ú ∂â«¬

°√–‡∑’¬¡´Õ¬‡®’¬« Ò/Ù ∂â«¬

πÈ” â¡¡–¢“¡‡ªï¬° Û ™âÕπ°‘π¢â“«

πÈ”ª≈“ Ú ™âÕπ°‘π¢â“«

‡°≈◊Õ Ò/Ú ™âÕπ™“

πÈ”µ“≈∑√“¬ Ò ™âÕπ™“

πÈ”¡—π Ú ™âÕπ°‘π¢â“«

æ≈—ßß“π
(°‘‚≈·§≈Õ√’)

‚ª√µ’π
(°√—¡)

‰¢¡—π
(°√—¡)

§“√å‚∫‰Œ‡¥√µ
(°√—¡)

„¬Õ“À“√
(°√—¡)

·§≈‡´’¬¡
(¡‘≈≈‘°√—¡)

øÕ øÕ√— 
(¡‘≈≈‘°√—¡)

‡À≈Á°
(¡‘≈≈‘°√—¡)

‚´‡¥’¬¡
(¡‘≈≈‘°√—¡)

§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√µàÕπÈ”Àπ—° Ò °√—¡( ¯ ™âÕπ°‘π¢â“«)

ÚÙ˘ Ò˘.˘ ˘. ÚÚ.˘ Ò.Û ¯Ùı.¯ Ú˜˜.¯ ¯.Û Ò,ÛÚÙ

 “√–πà“√Ÿâ : ‡ªìππÈ”æ√‘°∑’Ë “¡“√∂‡°Á∫‰«â°‘π‰¥âÀ≈“¬«—π ·≈–®‘È¡°‘π°—∫¢â“«‡Àπ’¬«À¡Ÿ¬à“ß

πÈ”æ√‘°°≈“ß¥ß
«‘∏’∑”

Ò. æ√‘°·Àâß  ·°–‡¡≈Á¥ÕÕ°·™àπÈ”

Ú. À—Ëπæ√‘°·Àâßµ“¡¢«“ß∫“ß Ê æ—°‰«â

Û. ∑Õ¥°ÿâß·Àâß„Àâ‡À≈◊Õß°√Õ∫ ∑Õ¥æ√‘°·Àâß√–«—ß

Õ¬à“„Àâ ‰À¡â®–¢¡

Ù. „ àπÈ”¡—π≈ß„π°√–∑– „ à°ÿâß·Àâß∑Õ¥  æ√‘°∑Õ¥

ÀÕ¡‡®’¬«  °√–‡∑’¬¡‡®’¬«  º—¥√«¡°—π  ª√ÿß√ ¥â«¬  πÈ” â¡

¡–¢“¡‡ªï¬°  πÈ”µ“≈  πÈ”ª≈“  ‡°≈◊Õ  ®ππÈ”æ√‘°·Àâß

ı. √—∫ª√–∑“π°—∫º—° ¥  ‰¢àµâ¡  À√◊Õ°ÿâßπ÷Ëß
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  1.1  หลักเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐาน Clean Food Good 

Taste และ Clean Food Good Taste Plus

  1.2  กระบวนการรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
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  1.3 การรับรองมาตรฐานสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร: Clean Food 

Good Taste Plus (CFGT+)
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      	 โดย	ส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย

 2.1	หลักการและเหตุผล
  	 ประชาชนวัยท�างานมีแนวโน้มภาวะอ้วน	อัตราป่วย/ตาย	

	 	 	 จากโรค	NCDs	เพิ่มขึ้น	

	 	 		 สาเหตุเกิดจากการกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ	

  		 ปัจจัยเอื้อด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	(เมนูชูสุขภาพ)	ยังมีน้อย	

  		 จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาเกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพและด�าเนินการ

ให้เกิดการพัฒนาเมนูชูสุขภาพในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมร้าน

อาหารท่ัวประเทศ	เพือ่ให้ประชาชนมทีางเลอืกเมนอูาหารท่ีดต่ีอ

สุขภาพ

 	 เมนูชสูขุภาพ	หมายถงึ	อาหารทีป่ลอดภยัจากเชือ้โรค	สารเคม	ีและ

สารพษิ		มคีณุค่าทางโภชนาการในปรมิาณและสดัส่วนทีเ่หมาะสม	ทีก่รมอนามยั

แนะน�าส�าหรับประชาชนท่ีต้องการควบคุมน�้าหนัก	ลดความเสี่ยงในการเป็น 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เมนูชูสุขภาพ	แบ่งเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	

	 	 1)		 อาหารประเภทข้าวและกบัข้าว/อาหารตามสัง่/อาหารจานเดยีว	

อาหารประเภทเส้น				

	 	 2)		 ขนม																																																												

	 	 3)		 เครื่องดื่ม	

	 	 4)		 ผลไม้		

	 2.2	 เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพมี	 4	 ประเภท	คือ	อาหารมื้อหลัก	 

ขนม	เครื่องดื่ม	ผลไม้	ที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดการได้รับสารอาหารประจ�าวัน

ของคนไทยปี	2563	ดังตารางสรุปเกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ
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	 2.3	กระบวนการรบัรองเมนูชสูขุภาพ	มีการรับรองผ่านระบบออนไลน์	
ท�าได้ดังนี้	
  	 ผู้ประกอบการร้านอาหารพัฒนาเมนูชูสุขภาพ	และบันทึกเมนูและ

ส่วนประกอบอาหาร	ลงในโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์	

ช่วยลดระยะเวลาการออกใบรับรอง	ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร	

และมีข้อมูลเมนูชูสุขภาพ	จ�าแนกรายต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด	 เขต	

ประเทศ	 แบบ	 real	 time	 เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและ 

การประชาสัมพันธ์

	 2.4		การก�ากับติดตาม	ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเมนูชูสุขภาพ	ส่วนกลาง	เขต	ศูนย์อนามัย	

สสจ.	อปท.	กทม.	ก�ากบัตดิตามตรวจสอบคณุค่าทางโภชนาการของ

อาหารที่จ�าหน่ายในร้านอาหาร	

	 2.5	คุณสมบัติของร้านอาหารที่สามารถขอใบรับรองเมนูชูสุขภาพ
	 	 1)	ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร	

	 	 2)	ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ	ปี	2561

	 	 3)	มีเมนูที่ผ่านการรับรองเมนูชูสุขภาพ	อย่างน้อยร้านละ	1	เมนู

	 2.6		ใบรับรองเมนูชูสุขภาพมีอายุ	1	ปี

	 2.7		สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับรองเมนูชูสุขภาพ	:	ศูนย์อนามัยที่	1	–	12	

และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ 

 

  

เกณฑ์
รับรอง

(พลังงาน
และ

สารอาหาร 
ต่อ 1 คน

กิน) 

ประเภทอาหาร 
อาหารม้ือหลัก  

(ข้าวและ
กับข้าว/ 
อาหาร 

จานเดียว/                     
อาหารตามสั่ง/

อาหาร
ประเภทเส้น) 

ขนม 

เครื่องดื่ม  ผลไม้ 

ไม่มีฉลาก
โภชนาการ 

มีฉลาก
โภชนาการ*** 

พลังงาน 
(กิโลแคลอรี) 

≤ 600 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 40 ผลไม้รสไม่หวานจัด 
ปริมาณคนละ 1 ส่วน 

 
ตรวจสอบปริมาณ
ผลไม้   1 ส่วน  
ได้จากหนังสือ  

“คุณค่าทางโภชนาการ 
ในผลไม้ไทย”            

หน้า 10 

 

ไขมัน  
(กรัม) 

≤10 ≤ 3 ≤ 3 - 

น้ำตาล 
(กรัม) 

≤ 2 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 10 

โซเดียม 
(มิลลิกรัม) 

≤ 600 ≤ 100 ≤ 100 40 

โปรตีน 
(กรัม) 

ไม่กำหนด > 1.8 *** มีส่วนประกอบ
กลุ่มอาหาร                
กลุ่มข้าว-แป้ง              
กลุ่มเนื้อสัตว์-ถัว่-
ธัญพืช-ไข่ กลุ่มผัก 
กลุ่มผลไม้ กลุ่มนม 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
 4 กลุ่มอาหาร 

 

ไม่กำหนด 

ใยอาหาร 
(กรัม) 

ไม่กำหนด > 0.7 ไม่กำหนด 

เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ
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4. Foods for Health 
 

หลักเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานอาหาร “Foods for Health” 
โดย..กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

ส่วนที่ 1 : คำชี้แจง 

แบบตรวจมาตรฐานอาหาร “Foods for Health” ใช้สำหรับตรวจประเมินภัตตาคาร ร้านอาหาร สวนอาหาร 
ศูนย์อาหาร โรงอาหาร สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล แผงลอย ได้แก่ ข้าวแกง อาหารตามสั่ง 
อาหารจานเดียว ก๋วยเตี๋ยว น้ำพริก ขนม ของหวาน เครื่องดื่มสมุนไพร ผลไม้ตัดแต่ง ทั้งสำหรับรับประทานที่ร้าน
และสั่งกลับบ้าน (Delivery) และในกรณีของการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเฉพาะกิจ (Event) งานมหกรรมอาหาร 
งานเกษตรแฟร์ ของหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน และรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มพร้อม
จำหน่ายในชุมชน ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการร้านอาหาร/ ผู้ผลิต 

1. ชื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการ..................................................................................................................... 
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ ............................................................................................................................... 
3. ประเภทอาหารที่จำหน่าย ..................................................................................................... ......................... 
4. สถานที่ประกอบกิจการ/ จำหน่าย  
   ที่ตั้งเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย ....................................... หมู่ที่ ........ ถนน ................................................ 
   ตำบล/แขวง ......................................... อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด......................................  
5. เบอร์โทรติดต่อ............................................................E-mail……………………………………………………………….. 

ส่วนที่ 3 : แบบตรวจมาตรฐานอาหาร “Foods for Health” 

ข้อกำหนด:  สถานประกอบกิจการร้านอาหาร/ ผู้ผลิตต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาหาร 
“Foods for Health” ในระดับพ้ืนฐาน ดังนี้ 

วิธีการใช้แบบประเมิน: ให้แสดงเครื่องหมาย  ในช่องผลการตรวจสอบตามรายละเอียดของข้อกำหนด  
1) มี: สถานประกอบกิจการร้านอาหาร/ ผู้ผลิต เป็นไปตามข้อกำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 
2) ไม่มี: สถานประกอบกิจการร้านอาหาร/ ผู้ผลิตไม่มีสิ่งที่ระบุไว้ในข้อกำหนด  

  

หลักเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานอาหาร	“Foods	for	Health”
โดย..กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ประเภทท่ี 1 สำหรับสถานประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร และแผงลอย (จำนวน 4 ข้อ) 

ข้อกำหนด 
ผลการตรวจสอบ 

คำแนะนำ 
ม ี ไม่มี 

1. ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารตอ้งมีองค์ความรู้เบื้องต้นด้านผัก ผลไม้พื้นบ้าน 
และสมุนไพรท้องถิ่น 

   

2. มีเมนูอาหารเป็นยาอย่างน้อย 1 เมนู    
3. มีผัก ผลไม้พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ    
4. แสดงคุณค่าทางยาในเมนูอาหาร    

รวม    

ประเภทท่ี 2 สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มพร้อมจำหน่ายในชุมชน (จำนวน 4 ข้อ) 

ข้อกำหนด 
ผลการตรวจสอบ 

คำแนะนำ 
ม ี ไม่มี 

1. ผู้ผลติต้องมีองค์ความรู้เบื้องต้นด้านผัก ผลไม้พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น    
2. มีผัก ผลไม้พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ ์    
3. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มต้องไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม    
4. แสดงคุณค่าทางยาในผลติภณัฑ์    

รวม    
 
ข้อแนะนำเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

ลายมือชื่อ:  
ผู้ตรวจประเมิน (ช่ือ-สกุล) : ........................................................... ตำแหน่ง : ...................................................................... 
หน่วยงานท่ีตรวจประเมิน : ............................................................ จังหวัด : ......................................................................... 
 

ลายมือช่ือเจ้าของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร ................................................................................................................................. 
วันท่ีตรวจประเมิน ...................................................................................................................................................................... 

 
**************************************** 
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5. หลักเกณฑ์การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านสุขลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
โดย..กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5.1 ขอบข่ายการรับรอง 

1) ชนิดอาหาร 
(1) อาหารพร้อมบริโภค  
(2) เครื่องดื่ม 

2) ประเภทเชื้อจุลินทรีย์ด้านสุขลักษณะที่ให้การรับรอง 
(1) จำนวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม เกณฑ์กำหนดตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสัมผสัอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
(2) ยีสต์และรา CFU/กรัม (มิลลิลิตร) เกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานประกาศกระทรวง

สาธารณสุข หรือประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

5.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) เก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ รายละเอียดตามตาราง 

ชนิดตัวอย่าง รายการตรวจวิเคราะห์ เกณฑ์กำหนด/อ้างอิง 
1. อาหารผสมสมุนไพร   

• อาหารพร้อมบริโภคท่ัวไปผสมสมุนไพร เช่น  
ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ส้มตำ สลัดมีเนื้อสัตว์
เป็นส่วนประกอบ เป็นต้น 

• ผักและผลไม้ตัดแต่ง เช่น ผักและผลไม้ตัดแต่ง 
ที่บรรจุในถาดโฟม สลัดผัก เป็นต้น 

• ขนมหวานหรือขนมไทยผสมสมุนไพร เช่น  
ขนมหม้อแกง ทองหยอด ขนมชั้น กล้วยบวชชี เป็นต้น 

จำนวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม น้อยกว่า 1 x 106 
 

• อาหารประเภทยำสมุนไพร เช่น น้ำตก ลาบ  
ข้าวยำ เป็นต้น 

• ผักและผลไม้ดอง แช่อ่ิม เชื่อม กวน ทำให้แห้ง 
• ขนมอบที่เติมไส้หรือส่วนผสมอ่ืนหลังอบ เช่น  

เอแคลร์ แยมโรล ขนมเค้กหน้าต่างๆ และบิสกิต
หรือแครกเกอร์หรือเวเฟอร์ไส้ต่างๆ เป็นต้น 

จำนวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม น้อยกว่า 1 x 105 
 

• ขนมอบที่ไม่มีไส้หรือเติมไส้หรือส่วนผสมอ่ืนก่อนอบ  
เช่น คุกกี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ ขนมไหว้พระจันทร์ 
ขนมปัง และพาย เป็นต้น 

จำนวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม น้อยกว่า 1 x 104 
 

2. เครื่องดื่มสมุนไพร   
• เครื่องดื่มทีไ่ม่ได้บรรจุในภาชนะปิดสนิท ยีสต์และรา CFU/มิลลลิิตร ยีสต์ น้อยกว่า 5,000   

รา น้อยกว่า 100 
• เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   

          1. นำ้ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจน
ผสมอยู่ด้วย 

ยีสต์และรา CFU/มิลลลิิตร น้อยกว่า 1 CFU/
มิลลิลิตร 

5. หลักเกณฑ์การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านสุขลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
โดย..กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
.1 ขอบข่ายการรับรอง 

1) ชนิดอาหาร 
(1) อาหารพร้อมบริโภค  
(2) เครื่องดื่ม 

2) ประเภทเชื้อจุลินทรีย์ด้านสุขลักษณะที่ให้การรับรอง 
(1) จำนวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม เกณฑ์กำหนดตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสัมผสัอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
(2) ยีสต์และรา CFU/กรัม (มิลลิลิตร) เกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานประกาศกระทรวง

สาธารณสุข หรือประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) เก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ รายละเอียดตามตาราง 

ชนิดตัวอย่าง รายการตรวจวิเคราะห์ เกณฑ์กำหนด/อ้างอิง 
1. อาหารผสมสมุนไพร   

• อาหารพร้อมบริโภคท่ัวไปผสมสมุนไพร เช่น  
ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ส้มตำ สลัดมีเนื้อสัตว์
เป็นส่วนประกอบ เป็นต้น 

• ผักและผลไม้ตัดแต่ง เช่น ผักและผลไม้ตัดแต่ง 
ที่บรรจุในถาดโฟม สลัดผัก เป็นต้น 

• ขนมหวานหรือขนมไทยผสมสมุนไพร เช่น  
ขนมหม้อแกง ทองหยอด ขนมชั้น กล้วยบวชชี เป็นต้น 

จำนวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม น้อยกว่า 1 x 106 
 

• อาหารประเภทยำสมุนไพร เช่น น้ำตก ลาบ  
ข้าวยำ เป็นต้น 

• ผักและผลไม้ดอง แช่อ่ิม เชื่อม กวน ทำให้แห้ง 
• ขนมอบที่เติมไส้หรือส่วนผสมอ่ืนหลังอบ เช่น  

เอแคลร์ แยมโรล ขนมเค้กหน้าต่างๆ และบิสกิต
หรือแครกเกอร์หรือเวเฟอร์ไส้ต่างๆ เป็นต้น 

จำนวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม น้อยกว่า 1 x 105 
 

• ขนมอบที่ไม่มีไส้หรือเติมไส้หรือส่วนผสมอ่ืนก่อนอบ  
เช่น คุกกี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ ขนมไหว้พระจันทร์ 
ขนมปัง และพาย เป็นต้น 

จำนวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม น้อยกว่า 1 x 104 
 

2. เครื่องดื่มสมุนไพร   
• เครื่องดื่มทีไ่ม่ได้บรรจุในภาชนะปิดสนิท ยีสต์และรา CFU/มิลลลิิตร ยีสต์ น้อยกว่า 5,000   

รา น้อยกว่า 100 
• เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   

          1. นำ้ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจน
ผสมอยู่ด้วย 

ยีสต์และรา CFU/มิลลลิิตร น้อยกว่า 1 CFU/
มิลลิลิตร 

4

4
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Ú. „π·µà≈–¡◊ÈÕÕ“À“√§«√°‘πº—°„Àâ ‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ Ú

™π‘¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â “√Õ“À“√À≈“°À≈“¬®“°º—°

Û. §«√°‘πº—°„Àâ ‰¥â§√∫ ı  ’

-  ’·¥ß ‰¥â·°à ¡–‡¢◊Õ‡∑» æ√‘°¢’ÈÀπŸ °√–‡®’Í¬∫

-  ’ â¡À√◊Õ ’‡À≈◊Õß ‰¥â·°à ·§√Õ∑ øí°∑Õß

¢â“«‚æ¥ÕàÕπ

-  ’‡¢’¬« ‰¥â·°à §–πâ“ µ”≈÷ß ·µß°«“

∂—Ë«Ωí°¬“« ∫«∫ ¡–√–

-  ’¡à«ß ‰¥â·°à °–À≈Ë”ª≈’¡à«ß ¡–‡¢◊Õ¡à«ß ¥Õ°

Õ—≠™—≠

-  ’¢“« ‰¥â·°à ÀÕ¡„À≠à °√–‡∑’¬¡ ¥Õ°·§

¥Õ°°–À≈Ë”

Ù. ‰¡à§«√°‘πº—°™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷Ëß‡ªìπª√–®”

‡≈◊Õ°´◊ÈÕº—°Õ¬à“ß©≈“¥
°“√‡≈◊Õ° ◊́ÈÕº—°‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§·≈â«‰¥âª√–‚¬™πåµàÕ

√à“ß°“¬‡√“π—Èπ ¡’§«“¡ ”§—≠‡æ√“–∂â“‡√“‰¥âº—°∑’Ë ¥°Á®–

§ß§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√‰«â ‰¥â¡“° ‚¥¬°“√‡≈◊Õ° ◊́ÈÕº—°

π—Èπ¡’¢âÕ·π–π”¥—ßπ’È

∂—Ë«Ωí°¬“« : ‡π◊ÈÕÕ«∫ ·πàπ·µà‰¡àæÕß  ’‡¢’¬«§àÕπ

¢â“ßÕàÕπ

·µß°«“ : ‡≈◊Õ°≈Ÿ°¢π“¥°≈“ß‰¡àæÕß≈¡ ≈Ÿ°·¢Áß

°≈¡ ‰¡àπ‘Ë¡ ‰¡à¡’√Õ¬·µ°  ’‡¢’¬«‰¡à¡’

≈“¬ ’‡À≈◊Õß

™–Õ¡ : ‡≈◊Õ°¬Õ¥ ’‡¢’¬«ÕàÕπ Àπ“¡‰¡à·¢Áß

À—«ª≈’ : ‡ª≈◊Õ°πÕ°‰¡à·¢Áß·≈–‰¡à‡À’Ë¬«

°–À≈Ë”ª≈’ :  ’‡¢’¬« ¥¥’°«à“ ’¢“« À—«·πàπ

¡–‡¢◊Õ‡∑» :  ’·¥ß ¥ ¡’¢—È«µ‘¥Õ¬Ÿà ‰¡à´È” ‰¡à‡πà“

∂—Ë«æŸ :  ’‡¢’¬« ¥‰¡àπ‘Ë¡

º—°°“¥¢“« : ‡≈◊Õ°µâπ·πàπÊ ÀàÕÊ ‰¡à∫“π

¡–‡¢◊Õ¬“« :  ’‡¢’¬« ¢—È«‰¡à¥”§≈È” ¢—È«

 ¥¬“«

ı. «‘∏’ „π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ
º—°„Àâª≈Õ¥¿—¬

º—° ‡À¡◊ÕπÕ“À“√

™π‘¥Õ◊Ëπ‡™àπ°—π§◊Õ¡’∑—Èßª√–‚¬™πå อาหารเป็นยา...	สู่วิถีรักษ์สุขภาพ		50

ชนิดตัวอย่าง รายการตรวจวิเคราะห์ เกณฑ์กำหนด/อ้างอิง 
         2. เครื่องดื่มท่ีมีหรือทำจากผลไม้ พืช หรือผัก 
หรือทำจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตามที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

3. เครื่องดื่มที่มีหรือทำจากผลไม้ พืช หรือผัก 
หรือทำจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม ชนิดเข้มข้นซึ่งต้องเจือจางก่อนบริโภคท่ี
ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

ยีสต์และรา CFU/กรัม น้อยกว่า 10 CFU/กรัม 

          4. เครื่องดื่มท่ีมีหรือทำจากผลไม้ พืช หรือผัก 
หรือทำจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม ที่ผ่านกรรมวิธีนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ 
หรือ ยู เอช ที 

5. เครื่องดื่มที่มีหรือทำจากผลไม้ พืช หรือผัก 
หรือทำจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม ชนิดเข้มข้นซึ่งต้องเจือจางก่อนบริโภคท่ี
ผ่านกรรมวิธีนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

6. เครื่องดื่มที่มีหรือทำจากผลไม้ พืช หรือผัก 
หรือทำจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม ชนิดแห้ง 

ยีสต์และรา CFU/กรัม น้อยกว่า 100 CFU/กรัม 

5.3 เกณฑ์การประเมิน  
• ผลการตรวจวิเคราะห์ ผ่าน ให้การรับรอง 
• ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่ผ่าน ให้คำแนะนำเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ครั้งที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ ผ่าน ให้การรับรอง 
 

 
คู่มือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย 

34 35

‡§√◊ËÕßª√ÿß
°ÿâß·Àâß∑Õ¥ Ò/Ú ∂â«¬

æ√‘°™’ÈøÑ“·Àâß Ò ‡¡Á¥

ÀÕ¡´Õ¬‡®’¬« Ò/Ú ∂â«¬

°√–‡∑’¬¡´Õ¬‡®’¬« Ò/Ù ∂â«¬

πÈ” â¡¡–¢“¡‡ªï¬° Û ™âÕπ°‘π¢â“«

πÈ”ª≈“ Ú ™âÕπ°‘π¢â“«

‡°≈◊Õ Ò/Ú ™âÕπ™“

πÈ”µ“≈∑√“¬ Ò ™âÕπ™“

πÈ”¡—π Ú ™âÕπ°‘π¢â“«

æ≈—ßß“π
(°‘‚≈·§≈Õ√’)

‚ª√µ’π
(°√—¡)

‰¢¡—π
(°√—¡)

§“√å‚∫‰Œ‡¥√µ
(°√—¡)

„¬Õ“À“√
(°√—¡)

·§≈‡´’¬¡
(¡‘≈≈‘°√—¡)

øÕ øÕ√— 
(¡‘≈≈‘°√—¡)

‡À≈Á°
(¡‘≈≈‘°√—¡)

‚´‡¥’¬¡
(¡‘≈≈‘°√—¡)

§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√µàÕπÈ”Àπ—° Ò °√—¡( ¯ ™âÕπ°‘π¢â“«)

ÚÙ˘ Ò˘.˘ ˘. ÚÚ.˘ Ò.Û ¯Ùı.¯ Ú˜˜.¯ ¯.Û Ò,ÛÚÙ

 “√–πà“√Ÿâ : ‡ªìππÈ”æ√‘°∑’Ë “¡“√∂‡°Á∫‰«â°‘π‰¥âÀ≈“¬«—π ·≈–®‘È¡°‘π°—∫¢â“«‡Àπ’¬«À¡Ÿ¬à“ß

πÈ”æ√‘°°≈“ß¥ß
«‘∏’∑”

Ò. æ√‘°·Àâß  ·°–‡¡≈Á¥ÕÕ°·™àπÈ”

Ú. À—Ëπæ√‘°·Àâßµ“¡¢«“ß∫“ß Ê æ—°‰«â

Û. ∑Õ¥°ÿâß·Àâß„Àâ‡À≈◊Õß°√Õ∫ ∑Õ¥æ√‘°·Àâß√–«—ß

Õ¬à“„Àâ ‰À¡â®–¢¡

Ù. „ àπÈ”¡—π≈ß„π°√–∑– „ à°ÿâß·Àâß∑Õ¥  æ√‘°∑Õ¥

ÀÕ¡‡®’¬«  °√–‡∑’¬¡‡®’¬«  º—¥√«¡°—π  ª√ÿß√ ¥â«¬  πÈ” â¡

¡–¢“¡‡ªï¬°  πÈ”µ“≈  πÈ”ª≈“  ‡°≈◊Õ  ®ππÈ”æ√‘°·Àâß

ı. √—∫ª√–∑“π°—∫º—° ¥  ‰¢àµâ¡  À√◊Õ°ÿâßπ÷Ëß

4.3
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Ú.„π·µà≈–¡◊ÈÕÕ“À“√§«√°‘πº—°„Àâ‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ Ú

™π‘¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â “√Õ“À“√À≈“°À≈“¬®“°º—°

Û.§«√°‘πº—°„Àâ‰¥â§√∫ ı  ’

- ’·¥ß ‰¥â·°à ¡–‡¢◊Õ‡∑» æ√‘°¢’ÈÀπŸ °√–‡®’Í¬∫

- ’ â¡À√◊Õ ’‡À≈◊Õß ‰¥â·°à ·§√Õ∑ øí°∑Õß

¢â“«‚æ¥ÕàÕπ

- ’‡¢’¬« ‰¥â·°à §–πâ“ µ”≈÷ß ·µß°«“

∂—Ë«Ωí°¬“« ∫«∫ ¡–√–

- ’¡à«ß ‰¥â·°à °–À≈Ë”ª≈’¡à«ß ¡–‡¢◊Õ¡à«ß ¥Õ°

Õ—≠™—≠

- ’¢“« ‰¥â·°à ÀÕ¡„À≠à °√–‡∑’¬¡ ¥Õ°·§

¥Õ°°–À≈Ë”

Ù.‰¡à§«√°‘πº—°™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷Ëß‡ªìπª√–®”

‡≈◊Õ°´◊ÈÕº—°Õ¬à“ß©≈“¥
°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕº—°‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§·≈â«‰¥âª√–‚¬™πåµàÕ

√à“ß°“¬‡√“π—Èπ ¡’§«“¡ ”§—≠‡æ√“–∂â“‡√“‰¥âº—°∑’Ë ¥°Á®–

§ß§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√‰«â‰¥â¡“° ‚¥¬°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕº—°

π—Èπ¡’¢âÕ·π–π”¥—ßπ’È

∂—Ë«Ωí°¬“«:‡π◊ÈÕÕ«∫ ·πàπ·µà‰¡àæÕß  ’‡¢’¬«§àÕπ

¢â“ßÕàÕπ

·µß°«“:‡≈◊Õ°≈Ÿ°¢π“¥°≈“ß‰¡àæÕß≈¡ ≈Ÿ°·¢Áß

°≈¡ ‰¡àπ‘Ë¡ ‰¡à¡’√Õ¬·µ°  ’‡¢’¬«‰¡à¡’

≈“¬ ’‡À≈◊Õß

™–Õ¡:‡≈◊Õ°¬Õ¥ ’‡¢’¬«ÕàÕπ Àπ“¡‰¡à·¢Áß

À—«ª≈’:‡ª≈◊Õ°πÕ°‰¡à·¢Áß·≈–‰¡à‡À’Ë¬«
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ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่	426/2565

เรื่อง		แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา	

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	 (NCDs)	 เช่น	 โรคหัวใจ	 เบาหวาน	 

ความดันโลหิตสูง	และโรคมะเร็ง	 เป็นปัญหาที่ส�าคัญของประเทศ	และมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น	 

ส่งผลให้จ�านวนคนที่มีความเสี่ยงและป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสะสมเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ	 

เกิดภาระค่าใช้จ่ายจ�านวนมหาศาลในการดูแลรักษา	 ในขณะที่ความสามารถในการท�างาน 

ก็ด้อยลงตามสภาพร่างกาย	ส่งผลเสียเป็นวงกว้างท้ังในระดับบุคคล	ครอบครัว	และประเทศ

ชาติ	โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร	ขาดการออกก�าลังกาย	วิธีการ 

ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (NCDs)	 คือ	การส่งเสริมให้ประชาชน 

หันมาดูแลสุขภาพของตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เป็นยา	 

เลอืกกนิอาหารทีม่ปีระโยชน์ในปรมิาณทีเ่หมาะสม	โดยเน้นผกัพืน้บ้าน	ผลไม้	และสมนุไพรไทย 

ที่หาได้ง่าย	มีสรรพคุณในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค	และรักษาสมดุลในร่างกายได้	

	 ดังนั้น	 เพ่ือให้การด�าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	จึงแต่งตั้ง 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา	โดยมีองค์ประกอบ	หน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้

	 1.		องค์ประกอบ	

	 	 1.1	นายไพจิตร์		วราชิต	 ที่ปรึกษา

	 	 	 ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	

	 	 1.2	พลเอก	ภาณุวัชร		นาควงษม์	 ที่ปรึกษา

	 	 	 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	

	 	 1.3	นายสมศักดิ์		พะเนียงทอง	 ที่ปรึกษา

	 	 	 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 	

	 	 1.4	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ปรึกษา

	 	 1.5	อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ที่ปรึกษา

	 	 1.6	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ที่ปรึกษา

	 	 1.7	อธิบดีกรมอนามัย	 ที่ปรึกษา

	 	 1.8	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	 ที่ปรึกษา
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	 	 1.9	 นายสมชัย		นิจพานิช	 ที่ปรึกษา

	 	 	 ข้าราชการบ�านาญ	 	

	 	 1.10	 นายณรงค์		สายวงศ์	 ประธาน

	 	 	 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ด้านพัฒนาการแพทย์	 	
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	 	 1.14	 นายวิทิต		สฤษฎีชัยกุล	 กรรมการ

	 	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	

	 	 1.15	 นางเลขา		ปราสาททอง	 กรรมการ

	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

	 	 	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 	

	 	 1.16	 นางสาวสายพิณ		โชติวิเชียร	 กรรมการ

	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักโภชนาการ	

	 	 	 กรมอนามัย	 	

	 	 1.17	 นางสาววรสุดา		ยูงทอง	 กรรมการ

	 	 	 ผู้อ�านวยการกองอาหาร

	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 	

	 	 1.18	 นางสาวสุภาภรณ์		ปิติพร	 กรรมการ

	 	 	 ข้าราชการบ�านาญ	 	

	 	 1.19	 นายจักราวุธ		เผือกคง	 กรรมการ

	 	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

	 	 	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 	

	 	 	 และเลขานุการ

	 	 1.20	 นางอัจฉรา		เชียงทอง	 กรรมการ

	 	 	 รองผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

	 	 	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 	

	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ
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	 2.		หน้าที่และอ�านาจ

	 	 2.1	 จัดท�าข้อเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอาหารเป็นยาและน�านโยบาย 

สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ	

	 	 2.2		 จัดระบบและกลไกการสร้างกระแส	สร้างความเข้าใจ	 ให้ประชาชนเข้าถึง 

องค์ความรู้	มีความเชื่อมั่น	น�าไปสู่การบริโภคอาหารเป็นยา

	 	 2.3	 บูรณาการงานด้านแผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	และทรัพยากร 

ในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา

	 	 2.4		 ประสานหน่วยงานในสงักดัและหน่วยงานอืน่ๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง

ให้ด�าเนนิการขบัเคลือ่นนโยบายอาหารเป็นยาให้เป็นเอกภาพ	เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิใ์นการด�าเนนิ

นโยบายอาหารเป็นยาในพืน้ทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม	และมทีศิทางเดยีวกนักบันโยบายอาหารเป็นยา

ในภาพรวมระดับประเทศ

	 	 2.5		 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	หรือคณะท�างานในการท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 2.6		 ตดิตาม	ประเมนิผล	รายงานผลการด�าเนนิงานเสนอต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

สาธารณสุข

	 	 2.7		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 	 		 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	30	มีนาคม		พ.ศ.	2565

	 	 	 	 		 	 	 (นายสาธิต	ปิตุเตชะ)

	 	 	 	 		 	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ปฏิบัติราชการแทน

	 	 	 	 		 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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