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การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง
กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในและบริเวณด้านหน้า
โรงพยาบาลในประเทศไทย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพและสาเหตุของความสูญเสียก่อนวัย
อันควรในลำ�ดับต้นๆ ของประชากรไทย แนวโน้มในปัจจุบนั ยังไม่ลดลงตามเป้าหมาย
ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญประการหนึ่งคือ การบริโภคอาหารที่มีพลังงานสูงแต่คุณค่า
โภชนาการต่ำ�  การสำ�รวจพฤติกรรมการบริโภคของไทยที่ผ่านมา พบว่า ทั้งผู้ ใหญ่
และเด็กยังบริโภคผักและผลไม้ ไม่เพียงพอ และมีพฤติกรรมการบริโภคหวานมาก
เค็มมากและไขมันสูงเป็นประจำ�
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงอาหารชูสุขภาพเป็นหนึ่งใน
มาตรการสำ�คัญที่แนะนำ�สำ�หรับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ในแต่ละวัน
มีผู้มาใช้บริการเป็นจำ�นวนมาก ทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ
สภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงพยาบาลจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของคนจำ�นวนมากและยังเป็นการส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นอาหารเพื่อสุขภาพ
อีกด้วย ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้านนี้ของโรงพยาบาลในประเทศไทย
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วัตถุประสงค์
เพื่อสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทัง้ ภายในและ
ด้านหน้าโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

Conceptual Framework

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล
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วิธีวิจัย
ดำ�เนินการสำ�รวจแบบตัดขวาง โดยสุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแบบ Stratified multi-stage sampling แบ่งชัน้ ภูมติ ามภูมภิ าคทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของโรงพยาบาล
ออกเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และแบ่งชั้นภูมิ
ประเภทโรงพยาบาลตาม service plan คือ โรงพยาบาลศูนย์ (A) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (S)
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่
(F1) และโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) จำ�นวน 90 โรงพยาบาล แต่เพื่อให้มีการกระจายของ
โรงพยาบาลระดับต่างๆ ตามภูมิภาคที่เหมาะสม จึงสุ่มทั้งสิ้น 98 โรงพยาบาล
ขอบเขตการสำ�รวจ ในโรงพยาบาล สำ�รวจบริเวณศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม
ตู้ขายอาหารอัตโนมัติ ร้านค้าปลีก และการสื่อสารความรู้ ส่วนด้านหน้าโรงพยาบาลกำ�หนดให้
สำ�รวจในรัศมีซ้าย-ขวา 50 เมตร ของบริเวณประตูใหญ่หน้าโรงพยาบาล (ฝั่งโรงพยาบาล) และ
ตรงข้ามประตูใหญ่หน้าโรงพยาบาลในรัศมีซา้ ย-ขวา 50 เมตร โดยสำ�รวจร้าน/แผง/รถเข็นขายอาหาร
และร้านค้าปลีก
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงพยาบาลและบริเวณ
ด้านหน้าโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น 2 ชุดหลัก ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์นโยบายเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมด้านอาหารของโรงพยาบาล: สัมภาษณ์
ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลหรือผูแ้ ทน เรื่องสภาพแวดล้อมด้านอาหารของโรงพยาบาล
และนโยบายด้านอาหารทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังสำ�หรับบุคลากร
และผู้รับบริการในโรงพยาบาล
ชุดที่ 2 แบบสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงพยาบาลและบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล
แบ่งเป็น 2 ชุดย่อย คือ การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงพยาบาล และ
การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ในประเด็นต่างๆ
ได้แก่ ความหวาน ความเค็ม ผักและผลไม้ และการสื่อสารความรู้
ดำ�เนินการสำ�รวจระหว่างตุลาคม-ธันวาคม 2564
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ผลการสำ�รวจ
จากการสำ�รวจ 98 โรงพยาบาล พบโรงพยาบาลที่มีศูนย์อาหารหรือโรงอาหารในโรงพยาบาล
63 โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็นแบบมีที่นั่งรับประทาน 51 โรงพยาบาล และแบบซื้อกลับ (take away)
12 โรงพยาบาล สำ�หรับด้านหน้าโรงพยาบาล พบ 46 โรงพยาบาลมีแผง/รถเข็นและร้านค้าหน้า
โรงพยาบาลฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล ส่วนด้านตรงข้ามโรงพยาบาลพบว่ามีแผง/รถเข็นและร้านค้า
66 โรงพยาบาล
โรงพยาบาลที่ ไม่มีศูนย์อาหารส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) ร้อยละ 62.9
รองลงมาคือโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) ร้อยละ 20 และโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อ
ผู้ป่วย (M2) ร้อยละ 17.1

ความหวานของเครื่องดื่ม

การสำ�รวจพบว่า มีกาแฟดำ�ร้อนจำ�หน่ายในร้านเครื่องดื่มในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารของ
โรงพยาบาล 24 แห่ง นอกศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร 32 แห่ง บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฝั่ง
โรงพยาบาล 14 แห่ง และฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล 39 แห่ง และมีกาแฟดำ�เย็นจำ�หน่ายในพื้นที่
สำ�รวจข้างต้น 30 แห่ง 33 แห่ง 19 แห่ง และ 46 แห่ง ตามลำ�ดับ
จากการตรวจวัดกาแฟดำ�ร้อนและกาแฟดำ�เย็นของร้านเครื่องดื่มทั้งในโรงพยาบาลและหน้า
โรงพยาบาล โดยใช้เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer พบว่า ร้านเครื่องดื่มในโรงพยาบาล
ที่ขายในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำ�ตาลในกาแฟดำ�ทั้งร้อนและเย็นสูงกว่าร้าน
ที่อยู่นอกศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร (ดังแผนภูมิที่ 1)
เมื่ออ้างอิงตามเกณฑ์หวานน้อยสัง่ ได้ของกรมอนามัย ทีก่ �ำ หนดให้มปี ริมาณน้�ำ ตาลในเครื่องดื่ม
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร พบว่า ร้านขายเครื่องดื่มเกือบทุกบริเวณที่สำ�รวจมี
ปริมาณน้ำ�ตาลในกาแฟดำ�ร้อนและกาแฟดำ�เย็นเกินเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้ ยกเว้นร้านที่ขายกาแฟดำ�
ร้อนนอกศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร ที่มีปริมาณน้ำ�ตาลตามเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้มากถึงร้อยละ 81.2
(ดังแผนภูมิที่ 2)

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

7

แผนภูมิที่ 1

ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำ�ตาลในกาแฟดำ�

หมายเหตุ เกณฑ์หวานน้อยสั่งได้ของกรมอนามัย คือ หวานน้อยร้อยละ 5 มีความหวานเป็น
มาตรฐานเดียวกันที่ ไม่เกิน 5% โดยมีอัตราส่วนน้ำ�ตาลหรือน้ำ�เชื่อม 5 ก. ต่อน้ำ� 100 มล.

แผนภูมิที่ 2
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ร้อยละของร้านเครื่องดื่มตามเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อแยกวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มร้านเครื่องดื่มที่ลงนามเข้าร่วมนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้” ของ
กรมอนามัย พบว่า กาแฟดำ�ร้อนเกือบทั้งหมดของร้านเหล่านี้มีปริมาณน้ำ�ตาลเป็นไปตามเกณฑ์
หวานน้อยสั่งได้ (ร้อยละ 94.7) แต่กาแฟดำ�เย็นเป็นไปตามเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้เพียงร้อยละ 15
(ดังแผนภูมิที่ 3)
แผนภูมิที่ 3

ร้อยละของร้านเครื่องดื่มที่ร่วมลงนามกับกรมอนามัย จำ�แนกตามเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้

ปริมาณเกลือในอาหาร

การประเมินปริมาณเกลือในอาหารตรวจวัดจากน้ำ�ซุปของก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ใส (จากร้านทั้งบริเวณ
ในและนอกโรงพยาบาล) และน้ำ�แกงจืดในร้านข้าวราดแกง (เฉพาะในศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร
ในโรงพยาบาล) โดยใช้เครื่องวัดความเค็ม (CHEM Meter) ที่แสดงค่าเป็นร้อยละของเกลือ คือ
เกลือโซเดียมคลอไรด์ ในหน่วยมิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เป็น 3 ระดับ
o เค็มน้อย
มีร้อยละของเกลือ < 0.70                 
o เริ่มเค็ม
มีร้อยละของเกลือ 0.71-0.90                  
o เค็ม
มีร้อยละของเกลือ > 0.90

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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ในการสำ�รวจครั้งนี้ พบว่า ในโรงพยาบาล 37 แห่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ใสจำ�หน่ายในศูนย์อาหาร
หรือโรงอาหาร ส่วนบริเวณด้านนอกโรงพยาบาล 11 แห่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ใสหน้าโรงพยาบาล
ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล และ 34 แห่งมีร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ยร้อยละของเกลือ
ในก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ใสทุกพื้นที่สำ�รวจมีค่าใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 1 (ดังแผนภูมิที่ 4) เมื่อวิเคราะห์
ตามเกณฑ์ระดับความเค็มของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม พบร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ใสในศูนย์อาหารหรือ
โรงอาหาร (ร้อยละ 51.4) และร้านหน้าโรงพยาบาลทั้งฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล (ร้อยละ 36.4) และ
ฝั่งตรงข้าม (ร้อยละ 61.8) มีระดับเค็มมาก ดังแผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 4

ค่าเฉลี่ยของ %เกลือในก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ใส

สำ�หรับความเค็มในน้ำ�แกงจืด ร้านข้าวราดแกงในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารจากโรงพยาบาล
16 แห่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละของเกลือในน้ำ�แกงจืดเท่ากับ 1 เมื่อวิเคราะห์ระดับความเค็มตามเกณฑ์
ของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ร้อยละ 68.8 ของร้านข้าวราดแกงมีความเค็มในน้ำ�แกงจืดอยู่ที่ระดับ
เค็มมาก (ดังแผนภูมิที่ 6)
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การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แผนภูมิที่ 5

ร้อยละของร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ใสตามเกณฑ์ระดับความเค็มของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

แผนภูมิที่ 6

ร้อยละของร้านข้าวราดแกงในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารตามระดับความเค็มของน้ำ�แกงจืด

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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ผักและผลไม้

o ผัก ประเมินจากสัดส่วนจำ�นวนรายการอาหารที่มีผักเป็นหลักต่อจำ�นวนรายการอาหาร
ทั้งหมดของร้านข้าวราดแกงในศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร และนอกโรงพยาบาล และ
สำ�รวจการจำ�หน่ายผักในร้านค้าปลีกทั้งในและนอกโรงพยาบาล
o ผลไม้ ประเมินจากการมีผลไม้จำ�หน่ายในศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร และร้านค้าปลีกทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล
การสำ�รวจร้านข้าวราดแกงในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารพบว่า ร้อยละ 38.2 ของร้านมีรายการ
อาหารที่มีผักเป็นหลักอย่างน้อยหนื่งในสามของรายการอาหารทั้งหมด ในขณะที่ร้อยละ 3 ของร้าน
ไม่มีรายการอาหารที่มีผักเป็นหลักเลย ส่วนด้านหน้าโรงพยาบาล พบว่า ร้อยละ 42.9 ของร้าน
ข้าวราดแกงฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล และร้อยละ 47 ของฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล มีเมนูผักอย่างน้อย
หนื่งในสามของเมนูทั้งหมด (ดังแผนภูมิที่ 7)
แผนภูมิที่ 7

12

ร้อยละของร้านข้าวราดแกงจำ�แนกตามสัดส่วนของจำ�นวนรายการอาหารผักต่อจำ�นวน
รายการอาหารทั้งหมด

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำ�หรับร้านขายผลไม้สดนั้น พบว่า ร้อยละ 39.2 ของโรงพยาบาลมีร้านขายผลไม้สดอยู่ ใน
ศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร ส่วนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลและฝั่งตรงข้าม
พบว่ามีร้านขายผลไม้สด ร้อยละ 50 และ 24.2 ตามลำ�ดับ (ดังแผนภูมิที่ 8)
แผนภูมิที่ 8

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีร้านขายผลไม้สด

การบริการเครื่องปรุงกับน้ำ�ดื่มและการสื่อสารในศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร

จากการสำ�รวจพบว่า มีการวางเครื่องปรุงบริเวณหน้าร้านมากที่สุด (ร้อยละ 66.7) รองลงมา
คือวางบนโต๊ะรับประทานอาหาร (ร้อยละ 23.5) และวางเครื่องปรุงไว้ที่ส่วนกลางน้อยที่สุด (ร้อยละ
5.9) ส่วนการจำ�หน่ายหรือบริการน้ำ�เปล่าฟรี พบว่า ร้อยละ 56.9 ของศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร
ให้บริการน้ำ�เปล่าฟรี และร้อยละ 84.3 มีน้ำ�เปล่าจำ�หน่าย
สำ�หรับการติดป้ายแสดงข้อมูลโภชนาการ พบการติดป้ายแสดงพลังงานของอาหาร ร้อยละ
13.7 ติดป้ายแสดงสารอาหาร เช่น โซเดียม ร้อยละ 11.8 และติดป้ายแสดงปริมาณน้ำ�ตาลในอาหาร
ร้อยละ 7.8 โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการติดป้ายไม่เหมือนกัน เช่น บางโรงพยาบาลแสดงเฉพาะ
พลังงานอาหารอย่างเดียว ในขณะที่บางโรงพยาบาลแสดงพลังงานอาหารและโซเดียมหรือน้ำ�ตาล

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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โดยมีปา้ ยแสดงข้อมูลโภชนาการทุกร้านอาหาร สำ�หรับโรงพยาบาลทีแ่ สดงข้อมูลพลังงานอาหารแยก
เป็นคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และน้ำ�ตาล ติดป้ายแสดงเฉพาะรายการอาหารเมนูชูสุขภาพ

ตู้ขายอาหารอัตโนมัติ

โรงพยาบาล 19 แห่ง (ร้อยละ 19.4) มีตู้ขายอาหารอัตโนมัติ จากการสำ�รวจอาหารที่ขายใน
ตู้ขายอาหารอัตโนมัติ ได้แก่ น้ำ�เปล่า ผลไม้สด นม นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว น้ำ�ผลไม้ น้ำ�อัดลม
ชา/กาแฟ/ชานมไข่มุก และขนมขบเคี้ยว ในโรงพยาบาล 19 แห่งนี้ พบร้อยละ 73.7 มีน้ำ�เปล่า แต่
มีเพียงร้อยละ 10.5 ที่ขายผลไม้สด ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารนม นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว
น้ำ�ผลไม้ น้ำ�อัดลม ชา/กาแฟ/ชานมไข่มุก และขนมขบเคี้ยว ที่วางขายในตู้ขายอาหารอัตโนมัติ
ร้อยละ 47.4 มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier choice logo)
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มีตู้ขายอาหารอัตโนมัติร้อยละ 26.3 ที่ ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพขายอยู่ในตู้เลย (แผนภูมิที่ 9)
แผนภูมิที่ 9
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สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่จำ�หน่ายในตู้ขายอาหารอัตโนมัติใน
โรงพยาบาล

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อแยกวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการกลุ่มอาหาร พบว่า กลุ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่
นม เป็นกลุ่มอาหารที่มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพขายในตู้มากที่สุด
(ร้อยละ 43) รองลงมาคือน้ำ�ผลไม้ และนมถั่วเหลือง ตามลำ�ดับ สำ�หรับกลุ่มอาหารที่ ไม่ดีต่อสุขภาพ
พบน้ำ�อัดลมมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพขายในตู้มากที่สุด (ร้อยละ 31)
รองลงมาคือ ชากาแฟปรุงสำ�เร็จ/ชานมไข่มุก และนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ยังพบว่า
ไม่มีขนมขบเคี้ยวที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพขายในตู้อาหารอัตโนมัติเลย ดังแผนภูมิที่ 10
แผนภูมิที่ 10 สัดส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่จำ�หน่ายในตู้ขาย
อาหารอัตโนมัติในโรงพยาบาล

ร้านค้าปลีก

ร้านค้าปลีกในการสำ�รวจนีห้ มายถึงร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาลและร้านสะดวกซือ้ สำ�หรับ
ร้านค้าปลีกด้านหน้าโรงพยาบาลแบ่งเป็น ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกอิสระ/โชห่วย การสำ�รวจนี้
ประเมินร้านค้าปลีกในเรื่องการติดป้ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ การจำ�หน่ายเครื่องดื่มชง การ
จำ�หน่ายผักผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ
การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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การสำ�รวจนี้พบร้านค้าปลีกในโรงพยาบาล 41 แห่ง (ร้อยละ 41.8) พบร้านสวัสดิการเพียง
2 แห่ง (ร้อยละ 4.9) จาก 41 แห่งที่มีป้ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพติดอยู่หน้าหรือในร้าน ไม่พบ
การติดป้ายทางเลือกสุขภาพในร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล แต่พบการติดป้ายสัญลักษณ์นี้ที่ร้านค้า
ปลีกนอกโรงพยาบาลจำ�นวน 1 ร้าน (ร้อยละ 2.3) ดังแผนภูมิที่ 11
แผนภูมิที่ 11 ร้อยละของโรงพยาบาลมีป้ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่ร้านค้าปลีก

สำ�หรับเครื่องดื่มชงที่จำ�หน่ายในร้านค้าปลีกทั้งในและนอกโรงพยาบาล พบเฉพาะร้านค้าปลีก
ประเภทร้านสะดวกซื้อที่มีการจำ�หน่ายเครื่องดื่มที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ โดยพบในร้าน
สะดวกซื้อในโรงพยาบาลร้อยละ 61.6 และร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาลร้อยละ 40 นอกจากนี้ ในโรง
พยาบาลมี “ป้ายหวานน้อย” ในร้านสวัสดิการและร้านสะดวกซื้อร้อยละ 11.1 และร้อยละ 16.7 ตาม
ลำ�ดับ ดังแผนภูมิที่ 12
การจำ�หน่ายผักผลไม้สดในร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซือ้ มีการจำ�หน่ายผักและผลไม้มากทีส่ ดุ โดย
ร้อยละ 63 มีการขายผลไม้ตัดแต่ง ร้อยละ 48.2 มีการขายผลไม้เป็นลูก และร้อยละ 25.9 มีผักสด
ขาย ในขณะทีร่ า้ นสวัสดิการมีการขายผลไม้ตดั แต่งร้อยละ 26.8 ขายผลไม้เป็นลูกร้อยละ 22 และขาย
ผักสดร้อยละ 19.5 ส่วนร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาลพบร้อยละ 25 มีการขายผลไม้ตัดแต่ง ร้อยละ
22.7 มีผักสดขาย และร้อยละ 20.5 มีการขายผลไม้เป็นลูก ดังแผนภูมิที่ 13
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การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แผนภูมิที่ 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ร้านค้าปลีกมีรายการเครื่องดื่มชงที่ ได้รับสัญลักษณ์ Healthier
choice logo หรือติดป้ายหวานน้อย

แผนภูมิที่ 13 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจำ�หน่ายผักผลไม้สดในร้านค้าปลีก

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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เมื่อแยกวิเคราะห์ตามประเภทของร้านสะดวกซื้อ พบว่าร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลที่เป็น
แฟรนไชส์มีร้อยละของการจำ�หน่ายผักผลไม้สดมากกว่าร้านที่ ไม่ ใช่แฟรนไชส์ ทั้งผักสดรวมสลัด
(ร้อยละ 31.3) ผลไม้ตัดแต่ง (ร้อยละ87.5) และผลไม้เป็นลูก (ร้อยละ 62.5) ส่วนด้านนอกโรงพยาบาล
พบร้านสะดวกซื้อมีร้อยละของการจำ�หน่ายผักผลไม้สดมากกว่าร้านค้าปลีกอิสระหรือร้านโชห่วย ทั้ง
ผักสดรวมสลัด ผลไม้ตัดแต่ง และผลไม้เป็นลูก ดังแผนภูมิที่ 14
แผนภูมิที่ 14 ร้อยละของร้านสะดวกซือ้ ในโรงพยาบาลและร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาลทีม่ กี ารจำ�หน่าย
ผักผลไม้สด จำ�แนกตามประเภทของร้าน

การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ ในร้านสวัสดิการที่ ได้รับ
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นมถั่วเหลือง (ร้อยละ 95.1) รองลงมา คือ นม
(ร้อยละ 87.8) และบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป (ร้อยละ 48.8) ตามลำ�ดับ ส่วนในร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล
และร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาลมีบะหมีก่ งึ่ สำ�เร็จรูป เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ และขนมขบเคีย้ ว
ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจำ�หน่ายในร้านมากกว่าร้านสวัสดิการ โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวใน
ร้านสวัสดิการของโรงพยาบาลไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ ได้รบั สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเลย ดังแผนภูมทิ ี่ 15
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การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แผนภูมิที่ 15 สัดส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่จำ�หน่ายในร้านค้าปลีก

นโยบายเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมด้านอาหารของโรงพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ซึง่ เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทีส่ นับสนุนโรงพยาบาลทุกแห่งให้บริหารจัดการความ
ปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพเพื่อให้อาหารในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย
ครบวงจร การสำ�รวจครัง้ นีพ้ บโรงพยาบาล 95 แห่งจาก 98 แห่ง (ร้อยละ 96.9) มีนโยบายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย มี 2 โรงพยาบาล (ร้อยละ 2) เคยมีนโยบายแต่ล้มเลิกไป และมี 1 โรงพยาบาลที่
ไม่เคยมีนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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นโยบายการส่งเสริมบริโภคผักและผลไม้
โรงพยาบาล 39 แห่ง (ร้อยละ 39.8) มีนโยบายการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ โดยการ
จัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดสีเขียว ตลาดผัก ในจำ�นวนนี้ ร้อยละ 54.1 ได้เลิกไปแล้ว โดยมี
เหตุผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ร้อยละ 74) อย่างไรก็ตามร้อยละ 14 ของโรง
พยาบาลทีล่ ม้ เลิกกิจกรรมไป ได้จดั จำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (กลุม่ line, Facebook) แทน  เหตุผล
อื่นที่ล้มเลิกได้แก่ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจำ�หน่าย สินค้าขายไม่ดี มีการปรับปรุงสถานที่ และเกิด
ปัญหาในองค์กร ดังแผนภูมิที่ 16
แผนภูมิที่ 16 เหตุผลของการเลิกจัดตลาดนัดเกษตร/ผักอินทรีย์ ในโรงพยาบาล
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การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การสำ�รวจครัง้ นีแ้ สดงว่าสภาพแวดล้อมด้านอาหารของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ทงั้ ในอาณาบริเวณ
ของโรงพยาบาลและด้านหน้าโรงพยาบาลยังไม่เอือ้ ต่อการเข้าถึงอาหารสุขภาพทีป่ อ้ งกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรัง
การลดบริโภคโซเดียมหรือลดบริโภคเค็มเป็นหนึ่งในมาตรการสำ�คัญที่องค์การอนามัยโลก
แนะนำ�เพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การสำ�รวจครั้งนี้พบว่าโรงพยาบาลที่สำ�รวจมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ถึงสองในสามมีระดับความเค็มของน้�ำ ซุปก๋วยเตีย๋ วน้�ำ ใสและน้�ำ แกงจืดอยู่ในระดับเค็มมากตามเกณฑ์
ของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ ในโรงพยาบาลหรือบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล
การขับเคลื่อนเพื่อลดเกลือโซเดียมในอาหารทัง้ ในและบริเวณรอบโรงพยาบาลทีผ่ ปู้ ว่ ยและบุคลากร
ของโรงพยาบาลเข้าถึงได้จึงควรเป็นมาตรการเร่งด่วนอันดับต้น
การบริโภคผักผลไม้เป็นปัจจัยป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง การสำ�รวจครัง้ นีพ้ บว่าไม่ถงึ ครึง่ หนึง่
ของโรงพยาบาลที่ร้านข้าวราดแกงมีรายการอาหารที่มีผักเป็นหลักอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
รายการอาหารทัง้ หมด ศูนย์อาหารหรือโรงอาหารในโรงพยาบาลบริการรายการอาหารทีม่ ผี กั เป็นหลัก
ได้ตามเกณฑ์ข้างต้นน้อยกว่าร้านด้านนอกโรงพยาบาล และร้อยละ 3 ของโรงพยาบาลไม่มีรายการ
อาหารที่มีผักเป็นหลักบริการในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารเลย การมีร้านขายผลไม้ ในศูนย์อาหาร
หรือโรงอาหารในโรงพยาบาลเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงผลไม้สดหลังการบริโภคอาหารหลัก การ
สำ�รวจครั้งนี้พบว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลที่มีร้านขายผลไม้สดอยู่ภายในศูนย์อาหารหรือ
โรงอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ มาตรฐานของศูนย์อาหารหรือโรงอาหารในโรงพยาบาล
ควรมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการบริการอาหารที่มีผักและการขายผลไม้สดด้วย
การลดบริโภคหวานเป็นประเด็นที่มีการขับเคลื่อนมานานและประสบความสำ�เร็จในการ
ผลักดันนโยบายในระดับชาติและระดับพื้นที่ การสำ�รวจครั้งนี้พบว่าโรงพยาบาลร้อยละ 70-80 มี
เครื่องดื่มที่ขายในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารของโรงพยาบาลเองไม่ผ่านเกณฑ์ “หวานน้อยสั่งได้”
ของกรมอนามัย ร้านเครื่องดื่มในโรงพยาบาลที่อยู่นอกศูนย์อาหารหรือโรงอาหารและด้านนอก
โรงพยาบาลซึง่ เป็นร้านแฟรนไชส์จ�ำ หน่ายเครื่องดื่มทีผ่ า่ นเกณฑ์ได้สงู กว่า แต่ถงึ กระนัน้ แฟรนไชส์ทลี่ ง
นามร่วมโครงการ “หวานน้อยสั่งได้” กับกรมอนามัยเหล่านี้จำ�หน่ายเครื่องดื่มรายการกาแฟดำ�เย็น
ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ตัวชี้วัดเรื่องความหวานของเครื่องดื่มที่บริการในโรงพยาบาล
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และบริเวณรอบโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าถึงได้จึงเป็นอีกบริบทหนึ่ง
ที่ต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และควรมีการติดตามระดับความหวานของเครื่องดื่มของร้านแฟรนไชส์
ที่ร่วมลงนามกับกรมอนามัย เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือของตราสัญลักษณ์
นี้ ให้กับผู้บริโภค
ตำ�แหน่งการวางเครื่องปรุงเป็นปัจจัยที่กำ�หนดพฤติกรรมของผู้บริโภค ศูนย์อาหารหรือ
โรงอาหารของโรงพยาบาลเพียงร้อยละ 5.9 ที่วางเครื่องปรุงไว้ที่ส่วนกลาง ส่วนการจำ�หน่าย
หรือบริการน้ำ�เปล่าฟรีในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารของโรงพยาบาลอยู่ ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ การ
สื่อสารคุณค่าโภชนาการของอาหารสามารถช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ
ทีด่ แี ละตรงกับปัญหาสุขภาพของตนเอง การสำ�รวจครัง้ นีพ้ บว่าโรงพยาบาลส่วนน้อยทีม่ กี ารติดป้าย
แสดงพลังงาน สารอาหาร เช่น โซเดียม หรือ น้ำ�ตาลในอาหาร
ตู้ขายอาหารอัตโนมัติช่วยอำ�นวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอาหาร เครื่องดื่มและขนม
โดยไม่จำ�กัดเวลา การสำ�รวจครั้งนี้พบว่าโรงพยาบาลที่มีตู้ขายอาหารอัตโนมัติส่วนใหญ่มีน้ำ�เปล่า
จำ�หน่าย เป็นที่น่าสนใจว่าร้อยละ 10.5 จำ�หน่ายผลไม้สดด้วย ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น
โรงพยาบาลเกือบครึ่งหนึ่งมีตู้ขายอาหารอัตโนมัติที่มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณทาง
เลือกสุขภาพ (Healthier choice logo) อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แต่อีกประมาณ
หนึ่งในสี่ ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจำ�หน่ายอยู่ ในตู้เลย และขนมขบเคี้ยว
เป็นชนิดเดียวที่ ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพวางจำ�หน่ายในตู้ ใดๆ เลย ผลการ
สำ�รวจนี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ ในการกำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่วางจำ�หน่ายในตู้ขายอาหาร
อั ต โนมั ติ ใ นโรงพยาบาลมี สั ด ส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างเลื อ กสุ ข ภาพตามเกณฑ์
ข้างต้น รวมทั้งการจำ�หน่ายผลไม้สดในตู้ด้วย ในปัจจุบันที่ตู้ขายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติได้
รับความนิยมและมีการเพิ่มขยายการวางบริการในสถานที่ต่างๆ อย่างแพร่หลาย หน่วยงานที่กำ�กับ
ดูแลควรพิจารณากำ�หนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่ายในตู้ขายอาหารและเครื่องดื่ม
อัตโนมัติในสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ร้านค้าปลีก
การจำ�หน่ายผักผลไม้สด ร้านสะดวกซื้อทั้งในและนอกโรงพยาบาลมีการจำ�หน่ายผักสดรวม
สลัดและผลไม้สดทัง้ ผลไม้ตดั แต่งกับผลไม้เป็นลูกมากกว่าร้านสวัสดิการของโรงพยาบาลและร้านค้า
ปลีกอิสระ โดยร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลที่เป็นแฟรนไชส์มีการจำ�หน่ายผักผลไม้สดมากกว่าร้าน
ที่ ไม่ใช่แฟรนไชส์
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การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่ ได้รบั สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ร้านสะดวกซือ้ ในโรงพยาบาลและ
ร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาลมีบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ และขนมขบเคี้ยว
ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจำ�หน่ายในร้านมากกว่าร้านสวัสดิการ โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยว
ในร้านสวัสดิการของโรงพยาบาลไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเลย การสำ�รวจ
ครัง้ นีพ้ บป้ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพติดอยูด่ า้ นหน้าหรือด้านในของร้านสวัสดิการของโรงพยาบาล
2 แห่ง (ร้อยละ 4.9) จาก 41 แห่งและในร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาล 1 แห่ง แต่ไม่พบการแสดง
ป้ายนี้ ในร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลทั้งที่มีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์นี้
เครื่องดื่มชง ร้านสะดวกซื้อร้อยละ 61.6 และร้านค้าปลีกอิสระด้านนอกโรงพยาบาลร้อยละ
40 มีการจำ�หน่ายเครื่องดื่มที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ส่วน “ป้ายหวานน้อย” พบในร้อยละ
11 ของร้านสวัสดิการและร้อยละ 16.7 ของร้านสะดวกซื้อที่มีเครื่องดื่มชง  
ผลการสำ�รวจนี้ชี้ว่าควรมีการกำ�หนดมาตรฐานของอาหารและเครื่องดื่มที่จำ�หน่ายในร้าน
สวัสดิการของโรงพยาบาลและร้านสะดวกซื้อที่ตั้งในโรงพยาบาล เพื่อเอื้อต่อการเข้าถึงอาหาร
สุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการจากโรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลเอง
การสำ�รวจครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลนโยบายสภาพแวดล้อมด้านอาหารของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเป็นนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อให้อาหารในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยครบวงจร การสำ�รวจครัง้ นีพ้ บว่าโรงพยาบาล
เกือบทัง้ หมดยังดำ�เนินการตามนโยบายนี้ ส่วนนโยบายส่งเสริมบริโภคผักและผลไม้โดยการจัดตลาด
นัดเกษตรหรือตลาดนัดผักอินทรีย์ การสำ�รวจครั้งนี้พบว่าร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลมีนโยบาย
และกิจกรรมดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่ได้เลิกกิจกรรมในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 แต่ โรงพยาบาล
จำ�นวนหนึ่งได้ปรับเป็นจัดจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์แทน
โดยสรุป แม้ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังมีสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ ไม่เอื้อต่อการป้องกันโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ผลของการสำ�รวจครัง้ นีบ้ ง่ ชีว้ า่ มีโรงพยาบาลจำ�นวนไม่นอ้ ยทีส่ ามารถจัดสภาพแวดล้อม
ด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพตามการประเมินข้างต้นได้ เป็นการสะท้อนว่าการพัฒนาให้ โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายโรงพยาบาลทีม่ สี ภาพแวดล้อมด้านอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพเป็นเรื่องทีเ่ ป็นไป
ได้และควรดำ�เนินการอย่างจริงจังต่อไป
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ภาคผนวก
ที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ
ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี  จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
ศ.พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ
รศ.ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล
น.ส.เยาวลักษณ์  รูปปัทม์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะทำ�งานโครงการสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในและบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลในประเทศไทย
ศ.พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ      
รศ.ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล
รศ.ดร.นิภา  โรจน์รุ่งวศินกุล
ทีมสำ�รวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.เบญจา  มุกตพันธุ์  
ผศ.ดร.รัฐพล  ไกรกลาง
ดร.พรพิมล  ชูพานิช
นายศักดา  ศรี โสภณ
ทีมสำ�รวจภาคใต้
ผศ.ดร.ลักษณา  ไชยมงคล  
น.ส.นูรีซัน  อาแวกะจิ
น.ส.ซูไลลา  สามุยามา   
น.ส.ซอลีฮะห์  ต่วนยูนุ๊
น.ส.โซไรดา  หะยีมะ
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ทีมสำ�รวจภาคเหนือ
อ.ดร.จิตราพร  งามพีระพงศ์
น.ส.สุทธิดา  สุทธิเลิศ
น.ส.รัชฎาภรณ์  ลิ้นฤาษี      
น.ส.ลักษมน  บวรภัควรา
น.ส.นาฎจร  ภูมิภักดิ์
ทีมสำ�รวจภาคกลาง
น.ส.เยาวลักษณ์  รูปปัทม์
น.ส.ศิวพร  ตันติกัลชาญ

การสำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

    

