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คำ�นำ�

	 โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการทั้งด้านการส่งเสริม	ป้องกัน	รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ	ในแต่ละวันมีผู้มาใช้

บริการเป็นจำานวนมาก	 ท้ังบุคลากรของโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยและญาติ	 สภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงพยาบาล 

จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสร้างความรอบรู้ด้านอาหาร	 เพื่อสุขภาพต่อคนจำานวนมาก	 การ

ปรบัสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลใหเ้อือ้ตอ่การเขา้ถงึอาหารชสูขุภาพจงึเปน็หนึง่ในมาตรการทีค่วรดำาเนนิการ

เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	แต่ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลด้านนี้ของโรงพยาบาลในประเทศไทย	

 โครงการสำารวจสภาพแวดลอ้มด้านอาหารท่ีเกีย่วขอ้งกบัโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงัในและบรเิวณดา้นหนา้โรงพยาบาล 

ในประเทศไทย	 เป็นโครงการย่อยในโครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนา

นโยบายและสื่อสารสุขภาวะของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ 

สยามบรมราชกุมารี	ที่ได้รับทุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	โครงการได้ทำาการสำารวจกลุ่ม

ตัวอย่างโรงพยาบาล	 ในช่วงตุลาคม	 -	 ธันวาคม	 2564	 เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านอาหารในศูนย์อาหารหรือ 

โรงอาหาร	ร้านขายเครื่องดื่ม	ร้านค้าปลีก	และตู้ขายอาหารอัตโนมัติทั้งด้านในและบริเวณด้านนอกโรงพยาบาล	

	 ผู้เขียนขอขอบคุณโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้อมูล	 ขอบคุณทีม

สำารวจขอ้มลูทัง้	4	ภาค	และขอบคณุทันตแพทยห์ญิงจนัทนา	อึง้ชศูกัดิ	์ที่ไดอ้า่นและใหค้วามคดิเหน็ทีเ่ปน็ประโยชน์

ตอ่การเรยีบเรยีงหนังสอืเลม่นี	้ผูเ้ขียนหวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะใหข้อ้มลูพืน้ฐานทีเ่ปน็ประโยชนส์ำาหรบัการขบัเคลื่อน

มาตรการและนโยบายเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้มีสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง	

	 	 ลัดดา		เหมาะสุวรรณ		:	สมศรี		เจริญเกียรติกุล

	 	 นิภา		โรจน์รุ่งวศินกุล		:	เยาวลักษณ์		รูปปัทม์	
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      การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง
กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในและบริเวณด้านหน้า
โรงพยาบาลในประเทศไทย

	 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพและสาเหตุของความสูญเสียก่อนวัย 

อนัควรในลำาดบัตน้ๆ	ของประชากรไทย	แนวโนม้ในปัจจบัุนยงัไมล่ดลงตามเป้าหมาย	

ปัจจัยเสี่ยงสำาคัญประการหนึ่งคือ	 การบริโภคอาหารที่มีพลังงานสูงแต่คุณค่า

โภชนาการต่ำา	 การสำารวจพฤติกรรมการบริโภคของไทยที่ผ่านมา	พบว่า	ทั้งผู้ ใหญ่

และเด็กยังบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ	 และมีพฤติกรรมการบริโภคหวานมาก	

เค็มมากและไขมันสูงเป็นประจำา

	 การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงอาหารชูสุขภาพเป็นหนึ่งใน

มาตรการสำาคัญที่แนะนำาสำาหรับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 โรงพยาบาลเป็น

หน่วยงานที่ให้บริการทั้งด้านการส่งเสริม	ป้องกัน	รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ	ในแต่ละวัน 

มีผู้มาใช้บริการเป็นจำานวนมาก	 ทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยและญาติ	 

สภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงพยาบาลจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารของคนจำานวนมากและยงัเป็นการสง่เสรมิความรอบรูด้า้นอาหารเพื่อสขุภาพ

อีกด้วย	ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้านนี้ของโรงพยาบาลในประเทศไทย

4
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      วัตถุประสงค์

	 เพื่อสำารวจสภาพแวดลอ้มดา้นอาหารทีมี่นยัสำาคญัตอ่การเกิดโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงัทัง้ภายในและ

ด้านหน้าโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ	ของประเทศไทย

Conceptual Framework
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      วิธีวิจัย

	 ดำาเนินการสำารวจแบบตัดขวาง	 โดยสุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลในสังกัดสำานักปลัดกระทรวง

สาธารณสขุแบบ	Stratified	multi-stage	sampling	แบง่ชัน้ภมูติามภมูภิาคทีเ่ปน็ทีต่ัง้ของโรงพยาบาล	

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)	จำานวน	90	โรงพยาบาล	แต่เพื่อให้มีการกระจายของ

โรงพยาบาลระดับต่างๆ	ตามภูมิภาคที่เหมาะสม	จึงสุ่มทั้งสิ้น	98	โรงพยาบาล	

 ขอบเขตการสำารวจ	ในโรงพยาบาล	สำารวจบรเิวณศูนยอ์าหารหรอืโรงอาหาร	รา้นขายเครื่องดื่ม 

ตู้ขายอาหารอัตโนมัติ	 ร้านค้าปลีก	 และการสื่อสารความรู้	 ส่วนด้านหน้าโรงพยาบาลกำาหนดให้ 

สำารวจในรัศมีซ้าย-ขวา	 50	 เมตร	 ของบริเวณประตูใหญ่หน้าโรงพยาบาล	 (ฝั่งโรงพยาบาล)	 และ 

ตรงขา้มประตใูหญห่นา้โรงพยาบาลในรศัมีซา้ย-ขวา	50	เมตร	โดยสำารวจรา้น/แผง/รถเขน็ขายอาหาร	

และร้านค้าปลีก	

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ	แบบสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงพยาบาลและบริเวณ

ด้านหน้าโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น	2	ชุดหลัก	ดังนี้

	 ชุดที่	1	 แบบสมัภาษณน์โยบายเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มดา้นอาหารของโรงพยาบาล:	สมัภาษณ ์

	 	 ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลหรือผูแ้ทน	เรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นอาหารของโรงพยาบาล 

	 	 และนโยบายดา้นอาหารทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกันโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงัสำาหรบับุคลากร 

	 	 และผู้รับบริการในโรงพยาบาล

 ชุดที่	2		 แบบสำารวจสภาพแวดลอ้มดา้นอาหารในโรงพยาบาลและบรเิวณดา้นหนา้โรงพยาบาล 

	 	 แบ่งเป็น	2	ชุดย่อย	คือ	การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงพยาบาล	และ 

	 	 การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล	 ในประเด็นต่างๆ	 

	 	 ได้แก่	ความหวาน	ความเค็ม	ผักและผลไม้	และการสื่อสารความรู้

	 ดำาเนินการสำารวจระหว่างตุลาคม-ธันวาคม	2564
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      ผลการสำารวจ

	 จากการสำารวจ	98	โรงพยาบาล	พบโรงพยาบาลที่มีศูนย์อาหารหรือโรงอาหารในโรงพยาบาล	

63	โรงพยาบาล	โดยแบ่งเป็นแบบมีที่นั่งรับประทาน	51	โรงพยาบาล	และแบบซื้อกลับ	(take	away)	

12	 โรงพยาบาล	 สำาหรับด้านหน้าโรงพยาบาล	 พบ	 46	 โรงพยาบาลมีแผง/รถเข็นและร้านค้าหน้า 

โรงพยาบาลฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล	 ส่วนด้านตรงข้ามโรงพยาบาลพบว่ามีแผง/รถเข็นและร้านค้า	 

66	โรงพยาบาล	

	 โรงพยาบาลที่ไม่มีศูนย์อาหารส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	 (F2)	 ร้อยละ	 62.9	

รองลงมาคือโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	 (F1)	 ร้อยละ	 20	 และโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อ 

ผู้ป่วย	(M2)	ร้อยละ	17.1

ความหวานของเครื่องดื่ม

	 การสำารวจพบว่า	 มีกาแฟดำาร้อนจำาหน่ายในร้านเครื่องดื่มในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารของ 

โรงพยาบาล	 24	 แห่ง	 นอกศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร	 32	 แห่ง	 บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฝั่ง 

โรงพยาบาล	 14	 แห่ง	 และฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล	 39	 แห่ง	 และมีกาแฟดำาเย็นจำาหน่ายในพื้นท่ี 

สำารวจข้างต้น	30	แห่ง	33	แห่ง	19	แห่ง	และ	46	แห่ง	ตามลำาดับ

	 จากการตรวจวัดกาแฟดำาร้อนและกาแฟดำาเย็นของร้านเครื่องดื่มทั้งในโรงพยาบาลและหน้า 

โรงพยาบาล	โดยใช้เครื่องวัดความหวาน	Brix	Refractometer	พบว่า	ร้านเครื่องดื่มในโรงพยาบาล 

ที่ขายในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำาตาลในกาแฟดำาทั้งร้อนและเย็นสูงกว่าร้าน 

ที่อยู่นอกศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร	(ดังแผนภูมิที่	1)

	 เมื่ออา้งองิตามเกณฑห์วานนอ้ยสัง่ไดข้องกรมอนามัย	ท่ีกำาหนดใหมี้ปรมิาณน้ำาตาลในเครื่องดื่ม

น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 5	 กรัมต่อ	 100	 มิลลิลิตร	 พบว่า	 ร้านขายเครื่องดื่มเกือบทุกบริเวณที่สำารวจมี

ปริมาณน้ำาตาลในกาแฟดำาร้อนและกาแฟดำาเย็นเกินเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้	ยกเว้นร้านที่ขายกาแฟดำา

ร้อนนอกศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร	ที่มีปริมาณน้ำาตาลตามเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้มากถึงร้อยละ	81.2	

(ดังแผนภูมิที่	2)
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แผนภูมิที่	1		 ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำาตาลในกาแฟดำา

หมายเหตุ		 เกณฑ์หวานน้อยสั่งได้ของกรมอนามัย	คือ	หวานน้อยร้อยละ	5	มีความหวานเป็น

	 มาตรฐานเดียวกันที่ไม่เกิน	5%	โดยมีอัตราส่วนน้ำาตาลหรือน้ำาเชื่อม	5	ก.	ต่อน้ำา	100	มล.

แผนภูมิที่	2		 ร้อยละของร้านเครื่องดื่มตามเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้
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	 เมื่อแยกวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มร้านเครื่องดื่มที่ลงนามเข้าร่วมนโยบาย	 “หวานน้อยสั่งได้”	 ของ

กรมอนามัย	 พบว่า	 กาแฟดำาร้อนเกือบทั้งหมดของร้านเหล่านี้มีปริมาณน้ำาตาลเป็นไปตามเกณฑ์ 

หวานน้อยสั่งได้	 (ร้อยละ	 94.7)	 แต่กาแฟดำาเย็นเป็นไปตามเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้เพียงร้อยละ	 15	 

(ดังแผนภูมิที่	3)

 

 

ปริมาณเกลือในอาหาร

	 การประเมินปริมาณเกลือในอาหารตรวจวัดจากน้ำาซุปของก๋วยเตี๋ยวน้ำาใส	 (จากร้านทั้งบริเวณ

ในและนอกโรงพยาบาล)	 และน้ำาแกงจืดในร้านข้าวราดแกง	 (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

แผนภูมิที่	3	 ร้อยละของร้านเครื่องดื่มที่ร่วมลงนามกับกรมอนามัย	จำาแนกตามเกณฑ์หวานน้อยสั่งได้



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

10

      

แผนภูมิที่	4	 ค่าเฉลี่ยของ	%เกลือในก๋วยเตี๋ยวน้ำาใส

	 ในการสำารวจครั้งนี้	พบว่า	ในโรงพยาบาล	37	แห่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำาใสจำาหน่ายในศูนย์อาหาร

หรือโรงอาหาร	 ส่วนบริเวณด้านนอกโรงพยาบาล	 11	 แห่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำาใสหน้าโรงพยาบาล 

ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล	 และ	 34	 แห่งมีร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล	 ค่าเฉลี่ยร้อยละของเกลือ 

ในก๋วยเตี๋ยวน้ำาใสทุกพื้นที่สำารวจมีค่าใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ	 1	 (ดังแผนภูมิที่	 4)	 เมื่อวิเคราะห์

ตามเกณฑ์ระดับความเค็มของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม	 พบร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำาใสในศูนย์อาหารหรือ 

โรงอาหาร	(ร้อยละ	51.4)	และร้านหน้าโรงพยาบาลทั้งฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล	(ร้อยละ	36.4)	และ 

ฝั่งตรงข้าม	(ร้อยละ	61.8)	มีระดับเค็มมาก	ดังแผนภูมิที่	5

 

 

	 สำาหรับความเค็มในน้ำาแกงจืด	 ร้านข้าวราดแกงในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารจากโรงพยาบาล	

16	 แห่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละของเกลือในน้ำาแกงจืดเท่ากับ	 1	 เมื่อวิเคราะห์ระดับความเค็มตามเกณฑ์ 

ของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม	 ร้อยละ	 68.8	 ของร้านข้าวราดแกงมีความเค็มในน้ำาแกงจืดอยู่ที่ระดับ 

เค็มมาก	(ดังแผนภูมิที่	6)	
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แผนภูมิที่	6	 ร้อยละของร้านข้าวราดแกงในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารตามระดับความเค็มของน้ำาแกงจืด

แผนภูมิที่	5		 ร้อยละของร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำาใสตามเกณฑ์ระดับความเค็มของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
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ผักและผลไม้

	 o	 ผัก	 ประเมินจากสัดส่วนจำานวนรายการอาหารที่มีผักเป็นหลักต่อจำานวนรายการอาหาร 

	 	 ทั้งหมดของร้านข้าวราดแกงในศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร	 และนอกโรงพยาบาล	 และ 

	 	 สำารวจการจำาหน่ายผักในร้านค้าปลีกทั้งในและนอกโรงพยาบาล

	 o	 ผลไม้	ประเมินจากการมีผลไม้จำาหน่ายในศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร	และร้านค้าปลีกทั้งใน 

	 	 และนอกโรงพยาบาล

	 การสำารวจรา้นข้าวราดแกงในศูนย์อาหารหรอืโรงอาหารพบวา่	รอ้ยละ	38.2	ของรา้นมรีายการ

อาหารที่มีผักเป็นหลักอย่างน้อยหนื่งในสามของรายการอาหารทั้งหมด	 ในขณะที่ร้อยละ	 3	 ของร้าน

ไม่มีรายการอาหารที่มีผักเป็นหลักเลย	 ส่วนด้านหน้าโรงพยาบาล	 พบว่า	 ร้อยละ	 42.9	 ของร้าน 

ข้าวราดแกงฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล	และร้อยละ	47	ของฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล	มีเมนูผักอย่างน้อย

หนื่งในสามของเมนูทั้งหมด	(ดังแผนภูมิที่	7)

 

แผนภูมิที่	7	 ร้อยละของร้านข้าวราดแกงจำาแนกตามสัดส่วนของจำานวนรายการอาหารผักต่อจำานวน 

	 รายการอาหารทั้งหมด
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	 สำาหรับร้านขายผลไม้สดนั้น	 พบว่า	 ร้อยละ	 39.2	 ของโรงพยาบาลมีร้านขายผลไม้สดอยู่ใน 

ศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร	 ส่วนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลและฝั่งตรงข้าม	

พบว่ามีร้านขายผลไม้สด	ร้อยละ	50	และ	24.2	ตามลำาดับ	(ดังแผนภูมิที่	8)

  

การบริการเครื่องปรุงกับน้ำาดื่มและการสื่อสารในศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร

	 จากการสำารวจพบว่า	มีการวางเครื่องปรุงบริเวณหน้าร้านมากที่สุด	(ร้อยละ	66.7)	รองลงมา

คือวางบนโต๊ะรับประทานอาหาร	(ร้อยละ	23.5)	และวางเครื่องปรุงไว้ที่ส่วนกลางน้อยที่สุด	(ร้อยละ	

5.9)	 ส่วนการจำาหน่ายหรือบริการน้ำาเปล่าฟรี	 พบว่า	 ร้อยละ	 56.9	 ของศูนย์อาหารหรือโรงอาหาร 

ให้บริการน้ำาเปล่าฟรี	และร้อยละ	84.3	มีน้ำาเปล่าจำาหน่าย	

	 สำาหรับการติดป้ายแสดงข้อมูลโภชนาการ	 พบการติดป้ายแสดงพลังงานของอาหาร	 ร้อยละ	

13.7	ติดป้ายแสดงสารอาหาร	เช่น	โซเดียม	ร้อยละ	11.8	และติดป้ายแสดงปริมาณน้ำาตาลในอาหาร	

ร้อยละ	 7.8	 โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการติดป้ายไม่เหมือนกัน	 เช่น	 บางโรงพยาบาลแสดงเฉพาะ 

พลังงานอาหารอย่างเดียว	 ในขณะที่บางโรงพยาบาลแสดงพลังงานอาหารและโซเดียมหรือน้ำาตาล	

แผนภูมิที่	8	 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีร้านขายผลไม้สด
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โดยมปีา้ยแสดงขอ้มูลโภชนาการทกุรา้นอาหาร	สำาหรบัโรงพยาบาลทีแ่สดงขอ้มลูพลงังานอาหารแยก

เป็นคาร์ โบไฮเดรต	โปรตีน	ไขมัน	และน้ำาตาล	ติดป้ายแสดงเฉพาะรายการอาหารเมนูชูสุขภาพ

ตู้ขายอาหารอัตโนมัติ

	 โรงพยาบาล	19	แห่ง	(ร้อยละ	19.4)	มีตู้ขายอาหารอัตโนมัติ	จากการสำารวจอาหารที่ขายใน 

ตู้ขายอาหารอัตโนมัติ	 ได้แก่	 น้ำาเปล่า	 ผลไม้สด	 นม	 นมถั่วเหลือง	 นมเปรี้ยว	 น้ำาผลไม้	 น้ำาอัดลม	 

ชา/กาแฟ/ชานมไข่มุก	และขนมขบเคี้ยว	ในโรงพยาบาล	19	แห่งนี้	พบร้อยละ	73.7	มีน้ำาเปล่า	แต่ 

มีเพียงร้อยละ	 10.5	 ที่ขายผลไม้สด	 ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารนม	 นมถ่ัวเหลือง	 นมเปรี้ยว	 

น้ำาผลไม้	 น้ำาอัดลม	 ชา/กาแฟ/ชานมไข่มุก	 และขนมขบเคี้ยว	 ท่ีวางขายในตู้ขายอาหารอัตโนมัติ	 

ร้อยละ	47.4	มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ	 (Healthier	choice	 logo)	

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	 มีตู้ขายอาหารอัตโนมัติร้อยละ	 26.3	 ท่ีไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ี 

ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพขายอยู่ในตู้เลย	(แผนภูมิที่	9)	

แผนภูมิที่	9	 สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่จำาหน่ายในตู้ขายอาหารอัตโนมัติใน

	 โรงพยาบาล



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

15

	 เมื่อแยกวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการกลุ่มอาหาร	 พบว่า	 กลุ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	 ได้แก่	 

นม	 เป็นกลุ่มอาหารที่มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพขายในตู้มากท่ีสุด	 

(ร้อยละ	43)	รองลงมาคือน้ำาผลไม้	และนมถั่วเหลือง	ตามลำาดับ	สำาหรับกลุ่มอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ	

พบน้ำาอัดลมมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพขายในตู้มากที่สุด	(ร้อยละ	31)	

รองลงมาคือ	ชากาแฟปรุงสำาเร็จ/ชานมไข่มุก	และนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม	ตามลำาดับ	นอกจากนี้ยังพบว่า

ไม่มีขนมขบเคี้ยวที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพขายในตู้อาหารอัตโนมัติเลย	ดังแผนภูมิที่	10

 

ร้านค้าปลีก

	 รา้นคา้ปลกีในการสำารวจนีห้มายถงึรา้นคา้สวสัดกิารในโรงพยาบาลและรา้นสะดวกซือ้	สำาหรบั

ร้านค้าปลีกด้านหน้าโรงพยาบาลแบ่งเป็น	 ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกอิสระ/โชห่วย	 การสำารวจนี้

ประเมินร้านค้าปลีกในเรื่องการติดป้ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ	 การจำาหน่ายเครื่องดื่มชง	 การ

จำาหน่ายผักผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

แผนภูมิที่	10	 สัดส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่จำาหน่ายในตู้ขาย 

	 อาหารอัตโนมัติในโรงพยาบาล



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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	 การสำารวจนี้พบร้านค้าปลีกในโรงพยาบาล	 41	 แห่ง	 (ร้อยละ	 41.8)	 พบร้านสวัสดิการเพียง	 

2	แห่ง	 (ร้อยละ	4.9)	จาก	41	แห่งที่มีป้ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพติดอยู่หน้าหรือในร้าน	 ไม่พบ 

การติดป้ายทางเลือกสุขภาพในร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล	 แต่พบการติดป้ายสัญลักษณ์นี้ที่ร้านค้า

ปลีกนอกโรงพยาบาลจำานวน	1	ร้าน	(ร้อยละ	2.3)	ดังแผนภูมิที่	11

 

	 สำาหรับเครื่องดื่มชงที่จำาหน่ายในร้านค้าปลีกทั้งในและนอกโรงพยาบาล	พบเฉพาะร้านค้าปลีก

ประเภทร้านสะดวกซื้อที่มีการจำาหน่ายเครื่องดื่มที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ	 โดยพบในร้าน

สะดวกซื้อในโรงพยาบาลร้อยละ	61.6	และร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาลร้อยละ	40	นอกจากนี้ ในโรง

พยาบาลมี	“ป้ายหวานน้อย”	ในร้านสวัสดิการและร้านสะดวกซื้อร้อยละ	11.1	และร้อยละ	16.7	ตาม

ลำาดับ	ดังแผนภูมิที่	12

	 การจำาหน่ายผกัผลไมส้ดในรา้นคา้ปลกี	รา้นสะดวกซือ้มกีารจำาหนา่ยผกัและผลไมม้ากทีส่ดุ	โดย

ร้อยละ	63	มีการขายผลไม้ตัดแต่ง	ร้อยละ	48.2	มีการขายผลไม้เป็นลูก	และร้อยละ	25.9	มีผักสด

ขาย	ในขณะทีร่า้นสวสัดกิารมีการขายผลไม้ตดัแตง่รอ้ยละ	26.8	ขายผลไมเ้ปน็ลกูรอ้ยละ	22	และขาย

ผักสดร้อยละ	19.5	ส่วนร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาลพบร้อยละ	25	มีการขายผลไม้ตัดแต่ง	ร้อยละ	

22.7	มีผักสดขาย	และร้อยละ	20.5	มีการขายผลไม้เป็นลูก	ดังแผนภูมิที่	13	

แผนภูมิที่	11	 ร้อยละของโรงพยาบาลมีป้ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่ร้านค้าปลีก	



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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แผนภูมิที่	12	 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ร้านค้าปลีกมีรายการเครื่องดื่มชงที่ได้รับสัญลักษณ์	 Healthier	 

	 choice	logo	หรือติดป้ายหวานน้อย

แผนภูมิที่	13	 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจำาหน่ายผักผลไม้สดในร้านค้าปลีก



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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	 เมื่อแยกวิเคราะห์ตามประเภทของร้านสะดวกซ้ือ	 พบว่าร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลท่ีเป็น 

แฟรนไชส์มีร้อยละของการจำาหน่ายผักผลไม้สดมากกว่าร้านที่ ไม่ใช่แฟรนไชส์	 ทั้งผักสดรวมสลัด	 

(ร้อยละ	31.3)	ผลไม้ตัดแต่ง	(ร้อยละ87.5)	และผลไม้เป็นลูก	(ร้อยละ	62.5)	ส่วนด้านนอกโรงพยาบาล	

พบร้านสะดวกซื้อมีร้อยละของการจำาหน่ายผักผลไม้สดมากกว่าร้านค้าปลีกอิสระหรือร้านโชห่วย	 ทั้ง

ผักสดรวมสลัด	ผลไม้ตัดแต่ง	และผลไม้เป็นลูก	ดังแผนภูมิที่	14

 

	 การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ	 ผลิตภัณฑ์ ในร้านสวัสดิการท่ีได้รับ

สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมากที่สุด	3	อันดับแรก	คือ	นมถั่วเหลือง	(ร้อยละ	95.1)	รองลงมา	คือ	นม	

(ร้อยละ	87.8)	และบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป	(ร้อยละ	48.8)	ตามลำาดับ	ส่วนในร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล

และรา้นคา้ปลกีนอกโรงพยาบาลมบีะหมีก่ึง่สำาเรจ็รปู	เครื่องดื่มรสชอ็กโกแลตมอลต	์และขนมขบเคีย้ว

ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจำาหน่ายในร้านมากกว่าร้านสวัสดิการ	 โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวใน

รา้นสวสัดกิารของโรงพยาบาลไม่พบผลติภณัฑ์ที่ไดร้บัสญัลกัษณท์างเลอืกสขุภาพเลย	ดงัแผนภมูทิี	่15

แผนภูมิที่	14	 รอ้ยละของรา้นสะดวกซือ้ในโรงพยาบาลและร้านคา้ปลกีนอกโรงพยาบาลทีมี่การจำาหนา่ย 

	 ผักผลไม้สด	จำาแนกตามประเภทของร้าน



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

19

นโยบายเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มดา้นอาหารของโรงพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนั

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	

 ซ่ึงเปน็นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุทีส่นบัสนนุโรงพยาบาลทกุแหง่ใหบ้รหิารจดัการความ

ปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพเพื่อให้อาหารในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย

ครบวงจร	การสำารวจครัง้นีพ้บโรงพยาบาล	95	แหง่จาก	98	แหง่	(รอ้ยละ	96.9)	มนีโยบายโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย	มี	2	โรงพยาบาล	(ร้อยละ	2)	 เคยมีนโยบายแต่ล้มเลิกไป	และมี	1	โรงพยาบาลที่ 

ไม่เคยมีนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

แผนภูมิที่	15	 สัดส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่จำาหน่ายในร้านค้าปลีก



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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	 นโยบายการส่งเสริมบริโภคผักและผลไม้	

	 โรงพยาบาล	39	แห่ง	 (ร้อยละ	39.8)	มีนโยบายการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ โดยการ

จัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์	ตลาดนัดสีเขียว	ตลาดผัก	ในจำานวนนี้	ร้อยละ	54.1	ได้เลิกไปแล้ว	โดยมี

เหตุผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	(ร้อยละ	74)	อย่างไรก็ตามร้อยละ	14	ของโรง

พยาบาลทีล่ม้เลกิกจิกรรมไป	ไดจ้ดัจำาหน่ายผา่นชอ่งทางออนไลน	์(กลุม่	line,	Facebook)	แทน		เหตผุล

อื่นที่ล้มเลิกได้แก่	ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจำาหน่าย	สินค้าขายไม่ดี	มีการปรับปรุงสถานที่	และเกิด

ปัญหาในองค์กร	ดังแผนภูมิที่	16

แผนภูมิที่	16	 เหตุผลของการเลิกจัดตลาดนัดเกษตร/ผักอินทรีย์	ในโรงพยาบาล	



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
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      บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 การสำารวจครัง้นีแ้สดงวา่สภาพแวดลอ้มดา้นอาหารของโรงพยาบาลสว่นใหญท่ัง้ในอาณาบรเิวณ

ของโรงพยาบาลและดา้นหนา้โรงพยาบาลยงัไม่เอือ้ตอ่การเข้าถึงอาหารสขุภาพทีป้่องกันโรคไม่ตดิตอ่

เรื้อรัง	

 การลดบริโภคโซเดียมหรือลดบริโภคเค็มเป็นหนึ่งในมาตรการสำาคัญที่องค์การอนามัยโลก

แนะนำาเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 การสำารวจครั้งนี้พบว่าโรงพยาบาลที่สำารวจมากกว่าครึ่งหนึ่ง 

ถงึสองในสามมรีะดบัความเคม็ของน้ำาซปุกว๋ยเตีย๋วน้ำาใสและน้ำาแกงจดือยู่ในระดบัเคม็มากตามเกณฑ์

ของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม	 ไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล	 

การขบัเคลื่อนเพื่อลดเกลอืโซเดยีมในอาหารท้ังในและบริเวณรอบโรงพยาบาลทีผู่ป้ว่ยและบคุลากร

ของโรงพยาบาลเข้าถึงได้จึงควรเป็นมาตรการเร่งด่วนอันดับต้น

 การบรโิภคผกัผลไมเ้ปน็ปจัจยัปอ้งกนัโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงั	การสำารวจครัง้นีพ้บวา่ไม่ถึงครึง่หนึง่

ของโรงพยาบาลที่ร้านข้าวราดแกงมีรายการอาหารที่มีผักเป็นหลักอย่างน้อยร้อยละ	 30	 ของ 

รายการอาหารทัง้หมด	ศูนย์อาหารหรอืโรงอาหารในโรงพยาบาลบรกิารรายการอาหารท่ีมผีกัเป็นหลกั

ได้ตามเกณฑ์ข้างต้นน้อยกว่าร้านด้านนอกโรงพยาบาล	และร้อยละ	3	ของโรงพยาบาลไม่มีรายการ

อาหารที่มีผักเป็นหลักบริการในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารเลย	 การมีร้านขายผลไม้ ในศูนย์อาหาร

หรือโรงอาหารในโรงพยาบาลเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงผลไม้สดหลังการบริโภคอาหารหลัก	 การ

สำารวจครั้งนี้พบว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลที่มีร้านขายผลไม้สดอยู่ภายในศูนย์อาหารหรือ 

โรงอาหาร	เพื่อสง่เสรมิการบรโิภคผกัผลไม	้มาตรฐานของศนูยอ์าหารหรอืโรงอาหารในโรงพยาบาล

ควรมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการบริการอาหารที่มีผักและการขายผลไม้สดด้วย	

 การลดบริโภคหวานเป็นประเด็นที่มีการขับเคลื่อนมานานและประสบความสำาเร็จในการ 

ผลักดันนโยบายในระดับชาติและระดับพื้นที่	 การสำารวจครั้งนี้พบว่าโรงพยาบาลร้อยละ	 70-80	 มี 

เครื่องดื่มที่ขายในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารของโรงพยาบาลเองไม่ผ่านเกณฑ์	 “หวานน้อยสั่งได้”	 

ของกรมอนามัย	 ร้านเครื่องดื่มในโรงพยาบาลที่อยู่นอกศูนย์อาหารหรือโรงอาหารและด้านนอก 

โรงพยาบาลซึง่เปน็รา้นแฟรนไชสจ์ำาหนา่ยเครื่องดื่มท่ีผา่นเกณฑ์ไดส้งูกวา่	แตถ่งึกระนัน้แฟรนไชสท่ี์ลง

นามร่วมโครงการ	 “หวานน้อยสั่งได้”	 กับกรมอนามัยเหล่านี้จำาหน่ายเครื่องดื่มรายการกาแฟดำาเย็น

ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ	15	เท่านั้น	ตัวชี้วัดเรื่องความหวานของเครื่องดื่มที่บริการในโรงพยาบาล
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และบริเวณรอบโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าถึงได้จึงเป็นอีกบริบทหนึ่ง 

ที่ต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจัง	และควรมีการติดตามระดับความหวานของเครื่องดื่มของร้านแฟรนไชส์

ที่ร่วมลงนามกับกรมอนามัย	เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือของตราสัญลักษณ์

นี้ ให้กับผู้บริโภค

	 ตำาแหน่งการวางเครื่องปรุงเป็นปัจจัยท่ีกำาหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ศูนย์อาหารหรือ 

โรงอาหารของโรงพยาบาลเพียงร้อยละ	 5.9	 ท่ีวางเครื่องปรุงไว้ท่ีส่วนกลาง	 ส่วนการจำาหน่าย 

หรือบริการน้ำาเปล่าฟรีในศูนย์อาหารหรือโรงอาหารของโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ	 การ

สื่อสารคุณค่าโภชนาการของอาหารสามารถช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ 

ทีดี่และตรงกับปญัหาสขุภาพของตนเอง	การสำารวจครัง้นีพ้บวา่โรงพยาบาลส่วนนอ้ยท่ีมกีารตดิปา้ย

แสดงพลังงาน	สารอาหาร	เช่น	โซเดียม	หรือ	น้ำาตาลในอาหาร	

 ตู้ขายอาหารอัตโนมัติช่วยอำานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอาหาร	เครื่องดื่มและขนม

โดยไม่จำากัดเวลา	 การสำารวจครั้งนี้พบว่าโรงพยาบาลที่มีตู้ขายอาหารอัตโนมัติส่วนใหญ่มีน้ำาเปล่า

จำาหน่าย	 เป็นที่น่าสนใจว่าร้อยละ	 10.5	 จำาหน่ายผลไม้สดด้วย	 ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น	 

โรงพยาบาลเกือบครึ่งหนึ่งมีตู้ขายอาหารอัตโนมัติที่มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณทาง 

เลือกสุขภาพ	 (Healthier	 choice	 logo)	 อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	แต่อีกประมาณ

หนึ่งในสี่ ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจำาหน่ายอยู่ในตู้เลย	 และขนมขบเคี้ยว

เป็นชนิดเดียวที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพวางจำาหน่ายในตู้ ใดๆ	 เลย	 ผลการ

สำารวจนี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ ในการกำาหนดให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทท่ีวางจำาหน่ายในตู้ขายอาหาร

อัตโนมัติในโรงพยาบาลมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพตามเกณฑ์ 

ข้างต้น	 รวมทั้งการจำาหน่ายผลไม้สดในตู้ด้วย	 ในปัจจุบันที่ตู้ขายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติได้ 

รับความนิยมและมีการเพ่ิมขยายการวางบริการในสถานที่ต่างๆ	 อย่างแพร่หลาย	 หน่วยงานที่กำากับ

ดูแลควรพิจารณากำาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่วางจำาหน่ายในตู้ขายอาหารและเครื่องดื่ม

อัตโนมัติในสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน

 ร้านค้าปลีก 

 การจำาหน่ายผักผลไม้สด	 ร้านสะดวกซื้อท้ังในและนอกโรงพยาบาลมีการจำาหน่ายผักสดรวม

สลดัและผลไมส้ดทัง้ผลไมต้ดัแตง่กบัผลไมเ้ปน็ลกูมากกวา่รา้นสวสัดกิารของโรงพยาบาลและรา้นคา้

ปลีกอิสระ	 โดยร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลที่เป็นแฟรนไชส์มีการจำาหน่ายผักผลไม้สดมากกว่าร้าน 

ที่ไม่ใช่แฟรนไชส์	



การสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

23

 การจำาหน่ายผลติภัณฑ์ที่ ไดร้บัสญัลกัษณท์างเลอืกสขุภาพ	รา้นสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลและ

ร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาลมีบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป	 เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์	 และขนมขบเคี้ยว 

ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจำาหน่ายในร้านมากกว่าร้านสวัสดิการ	 โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยว 

ในร้านสวัสดิการของโรงพยาบาลไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเลย	 การสำารวจ

ครัง้นีพ้บปา้ยสญัลกัษณท์างเลอืกสขุภาพตดิอยูด่า้นหนา้หรอืดา้นในของรา้นสวสัดกิารของโรงพยาบาล	

2	แห่ง	 (ร้อยละ	4.9)	จาก	41	แห่งและในร้านค้าปลีกนอกโรงพยาบาล	1	แห่ง	แต่ไม่พบการแสดง 

ป้ายนี้ ในร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลทั้งที่มีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์นี้

 เครื่องดื่มชง	 ร้านสะดวกซื้อร้อยละ	 61.6	 และร้านค้าปลีกอิสระด้านนอกโรงพยาบาลร้อยละ	

40	มีการจำาหน่ายเครื่องดื่มที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ	ส่วน	“ป้ายหวานน้อย”	พบในร้อยละ	

11	ของร้านสวัสดิการและร้อยละ	16.7	ของร้านสะดวกซื้อที่มีเครื่องดื่มชง		

	 ผลการสำารวจนี้ชี้ว่าควรมีการกำาหนดมาตรฐานของอาหารและเครื่องดื่มท่ีจำาหน่ายในร้าน

สวัสดิการของโรงพยาบาลและร้านสะดวกซื้อที่ตั้งในโรงพยาบาล	 เพื่อเอื้อต่อการเข้าถึงอาหาร

สุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการจากโรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลเอง

	 การสำารวจครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลนโยบายสภาพแวดล้อมด้านอาหารของโรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง

กับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเป็นนโยบายของกระทรวง

สาธารณสขุเพื่อใหอ้าหารในโรงพยาบาลมีความปลอดภยัครบวงจร	การสำารวจครัง้นีพ้บวา่โรงพยาบาล

เกอืบทัง้หมดยังดำาเนนิการตามนโยบายนี	้สว่นนโยบายส่งเสริมบริโภคผกัและผลไม้โดยการจดัตลาด

นัดเกษตรหรือตลาดนัดผักอินทรีย์	 การสำารวจครั้งนี้พบว่าร้อยละ	 40	 ของโรงพยาบาลมีนโยบาย 

และกิจกรรมดังกล่าว	 แต่ส่วนใหญ่ได้เลิกกิจกรรมในช่วงระบาดของโรคโควิด-19	 แต่โรงพยาบาล 

จำานวนหนึ่งได้ปรับเป็นจัดจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์แทน

 โดยสรุป	 แม้ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังมีสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ไม่เอื้อต่อการป้องกันโรค 

ไมต่ดิตอ่เรือ้รงั	ผลของการสำารวจครัง้นีบ้ง่ชีว้า่มีโรงพยาบาลจำานวนไมน่อ้ยทีส่ามารถจดัสภาพแวดลอ้ม

ด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพตามการประเมินข้างต้นได้	 เป็นการสะท้อนว่าการพัฒนาให้ โรงพยาบาลใน

ประเทศไทยบรรลเุปา้หมายโรงพยาบาลทีม่สีภาพแวดลอ้มดา้นอาหารท่ีดตีอ่สขุภาพเป็นเรื่องทีเ่ป็นไป

ได้และควรดำาเนินการอย่างจริงจังต่อไป
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      ภาคผนวก

ที่ปรึกษา  

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย	ฯ

ศ.คลินิก	ดร.พญ.นลินี		จงวิริยะพันธุ์		 นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย	ฯ

คณะกรรมการบริหารโครงการ

ศ.พญ.ลัดดา		เหมาะสุวรรณ		 	 ผู้รับผิดชอบโครงการ

รศ.ดร.สมศรี		เจริญเกียรติกุล	

น.ส.เยาวลักษณ์		รูปปัทม์

คณะทำางานโครงการสำารวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในและบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลในประเทศไทย

ศ.พญ.ลัดดา		เหมาะสุวรรณ							

รศ.ดร.สมศรี		เจริญเกียรติกุล	

รศ.ดร.นิภา		โรจน์รุ่งวศินกุล

ทีมสำารวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมสำารวจภาคเหนือ

รศ.เบญจา		มุกตพันธุ์			 อ.ดร.จิตราพร		งามพีระพงศ์	

ผศ.ดร.รัฐพล		ไกรกลาง	 น.ส.สุทธิดา		สุทธิเลิศ

ดร.พรพิมล		ชูพานิช		 น.ส.รัชฎาภรณ์		ลิ้นฤาษี							 				

นายศักดา		ศรีโสภณ	 น.ส.ลักษมน		บวรภัควรา	

	 	 	 	 น.ส.นาฎจร		ภูมิภักดิ์

ทีมสำารวจภาคใต้

ผศ.ดร.ลักษณา		ไชยมงคล			 ทีมสำารวจภาคกลาง

น.ส.นูรีซัน		อาแวกะจิ	 น.ส.เยาวลักษณ์		รูปปัทม์

น.ส.ซูไลลา		สามุยามา				 น.ส.ศิวพร		ตันติกัลชาญ

น.ส.ซอลีฮะห์		ต่วนยูนุ๊

น.ส.โซไรดา		หะยีมะ
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