สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๑

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒
๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

คนสตูลไม่ กนิ หวาน
๑. สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
การกินอาหารนอกจากจะเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ ที่ทาให้เรารู ้สึกอิ่มและมีพลังในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ แล้ว ยังมีผลต่อสุ ขภาพระยะยาวของเราด้วย ในกลุ่มเด็กเล็ก การบริ โภคอาหารหวานล้นเกินเป็ น
ต้นเหตุหนึ่งของปั ญหาโภชนาการเกินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในเด็กของหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ภาวะโภชนาการเกินนาไปสู่ การเกิดโรคเรื้ อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสู ง โรคความดันโลหิ ต
สู ง โรคหลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่เป็ นโรคที่ สามารถป้ องกันได้ อันเป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วย
และตาย ของประชากร ทาให้รัฐต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อย่างมหาศาล บางคนตกอยูใ่ น
สภาพของ “การล้มละลายทางสุ ขภาพ” (๑)
ข้อมูลสถานการณ์การบริ โภคน้ าตาลของคนไทยล่าสุ ดใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า อัตราการบริ โภค
น้ าตาลของคนไทย เฉลี่ย มากถึง ๒๓.๔ ช้อนชา/วันโดยมาจากแหล่งหลัก ได้แก่ อาหาร ลูกอม และเครื่ องดื่ม
ซึ่ งเป็ นอัตราการบริ โภคสู งมากเมื่อเทียบกับปริ มาณที่แนะนาโดยองค์การอนามัยโลก ให้รับประทานน้ าตาล
ใน ๑ วัน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของปริ มาณพลังงาน ซึ่ งปริ มาณน้ าตาลที่เติม (added sugar) ไม่เกิน๖ ช้อนชา/วัน
ข้อมูลจากการสารวจของศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า คนไทยดื่มน้ าอัดลมสู งมาก
ที่สุดในอาเซี ยน การตลาดของเครื่ องดื่มน้ าอัดลมสู งมากถึง ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ยังไม่นบั รวมเครื่ องดื่ม
ประเภทชาเขียว กาแฟและเครื่ องดื่มสาเร็ จรู ปอื่นๆ ซึ่ง (๒) การศึกษาของเครื อข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า ประมาณ ครึ่ งหนึ่งของน้ าตาลที่เด็กได้รับใน ๑ วัน มาจากเครื่ องดื่ม ลูกอม และขนมกรุ บ
กรอบ หรื อประมาณ ๑๐ ช้อนชา/วัน ซึ่ งอัตราการได้รับน้ าตาลจากเครื่ องดื่มและลูกอมเพิ่มมากขึ้น นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กลุ่มเป้ าหมายหลักของขนมและเครื่ องดื่มเหล่านี้ คือกลุ่มเด็กและเยาวชน
การป้ องกันไม่ให้ได้น้ าตาลมากเกินไปที่ง่ายและได้ผลคือ การหลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มทุกชนิ ดที่มี
ส่ วนประกอบของน้ าตาล โดยเฉพาะถ้าดูจากฉลากโภชนาการแล้วพบว่ามีน้ าตาลมากกว่าร้อยละ ๕ เช่น
เครื่ องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งมีน้ าตาลร้อยละ ๑๒ หมายความว่าทุก ๑๐๐ มิลลิลิตร (มล.) ที่ดื่มจะได้รับน้ าตาล
เข้าสู่ ร่างกาย ๑๒ กรัม หรื อประมาณ ๓ ช้อนชาทีเดียว แต่ถา้ ดื่มหมดขวดประมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร (มล.) ก็จะ
ได้น้ าตาลมากถึง ๖๐ กรัม หรื อ ๑๕ ช้อนชา
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒ คนสตูลไม่กินหวาน
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การโฆษณาและการเติบโตของของตลาดอาหารสาเร็ จรู ปที่มีคาร์ โบไฮเดรต น้ าตาล และสารแต่ง
กลิ่นรสเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ มีอิทธิ พลต่อการรับประทานของเด็ก

ชมรมทันตสาธารณสุ ขภูธร ศึกษา

ความสัมพันธ์การดูโฆษณาขนมทางโทรทัศน์กบั การบริ โภคขนมของเด็กเขตปริ มณฑล พบว่าจานวนขนมที่
เด็กรู ้จกั จากโทรทัศน์มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ความถี่ในการดูโฆษณาขนมทางโทรทัศน์
เด็กร้อยละ 59 อยากรับประทานขนมเมื่อเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ อิทธิ พลของแถมต่อการเลือกตัดสิ นใจซื้ อ
ขนมในการศึกษานี้ พบมีเด็กและผูเ้ ลี้ยงดูเด็กมีประสบการณ์ซ้ื อขนมเพราะของแถมร้อยละ 45.5 ซื้ อเพราะดู
โฆษณาขนมและเครื่ องดื่มในทีวมี ีร้อยละ 39.1 กลุ่มขนมที่โฆษณาได้แก่กลุ่มขนมกรุ บกรอบร้อยละ 43.3
นมเปรี้ ยวและเครื่ องดื่มชอกโกแลตร้อยละ 15.6 และ กลุ่มเยลลี่ต่างๆ ร้อยละ 14.4 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยการ
โฆษณาในทีวีและการมีของแจกแถมมีอิทธิ พลต่อการเลือกขนมกระตุน้ ให้บริ โภคขนม
สาหรับจังหวัดสตูล พบอุบตั ิการณ์การเกิดโรคต่างๆที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
หวาน เช่น โรคฟันผุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ดังนี้ อตั ราการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ3
ปี จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๗ เป็ น ร้อยละ ๗๖.๑๙ , ๖๕.๐๕ , ๗๓.๐๖ ,๗๑.๖๖ และ
๖๗.๖๙ ตามลาดับ อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ๑๒ ปี จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๗ เป็ น
ร้อยละ ๗๐.๔๙ ,๖๔.๖๓ , ๕๘.๗๕ ,๖๕.๓๙ และ ๖๒.๒๙ ตามลาดับ ซึ่ งการเกิดโรคฟั นผุในเด็ก
นอกจากมีผลให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานจากตัวโรคเองแล้ว ยังส่ งผลต่อพัฒนาการการเจริ ญเติบโต
ของเด็กในด้านต่างๆ อัตราการเกิดภาวะโภชนาการเกิน (โรคอ้วน) ในเด็กวัยเรี ยน จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๔
ถึงปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ดังนี้ ร้อยละ ๖.๒๗ , ๖.๘๑ และ ๘.๐๘
นอกจากนี้แนวโน้มการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งของจังหวัดสตูลก็เพิ่มมากขึ้น โดยปี
๒๕๕๗ มีผปู ้ ่ วยเบาหวานรายใหม่ ๙๕๑ คน ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งรายใหม่ ๑,๘๕๒ คน และมี
จานวนผูป้ ่ วยเบาหวาน ทั้งหมด๙,๗๒๑ คน ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งทั้งหมด จานวน ๒๓,๗๓๘ คน มีผทู้ ี่
เป็ นโรคและเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น โรคไตเสื่ อม จานวน ๔๕๓ คน โรคตา จานวน ๔๖๗
คน ต้องตัดอวัยวะจานวน ๖๙ คน เป็ นต้น
พื้นที่ตาบลปากน้ า อาเภอละงูจงั หวัดสตูล พบอัตราการบริ โภคอาหารหวานประเภทต่างๆ ดังนี้
อัตราการบริ โภค บริ โภคน้ าหวาน >๓วัน / สัปดาห์ ร้อยละ ๘๑.๙อัตราเด็กบริ โภคน้ าอัดลม ร้อยละ
๘๗.๙๓อัตราเด็กบริ โภคขนม ร้อยละ ๘๘.๗๙
โดยมาตรการและกฎหมายต่างๆที่มีมา เช่น การไม่ให้ใช้น้ าตาล น้ าผึ้ง หรื อวัตถุให้ความหวาน
อื่นใด การเติมน้ าตาลแลคโตสในนมสาหรับทารกและเด็ก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข(ฉบับที่ ๒๘๖
) พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อในปี ๒๕๔๘ ที่สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ระบุวา่ ปั ญหาการบริ โภค
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒ คนสตูลไม่กินหวาน
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ขนมและเครื่ องดื่มของเด็กเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขของประเทศไทย จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปั ญหา ซึ่ งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยน ระบุวา่ โรงเรี ยนทุกแห่งควรมี
มาตรการเลิกจาหน่ายขนมกรุ บกรอบและน้ าอัดลม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้
มีหนังสื อถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อขอความร่ วมมือในการพัฒนาสุ ขภาพนักเรี ยน โดยให้
โรงเรี ยนงดจาหน่ายน้ าอัดลม ขนมกรุ บกรอบ อาหารและเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณน้ าตาลมาก มาตรการเหล่านี้
ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างจริ งจัง
จึงยังต้องอาศัยการผลักดันผ่านภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างนโยบายที่เอื้อต่อการ “ลดการ
บริ โภคอาหารหวาน” ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
๑. ดร.วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ , หยุดหวาน-มัน-เค็ม หยุดยั้งโรคเรื้ อรัง ,นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่:
๓๙๓มกราคม ๒๕๕๕
๒. สสส. ,แผนอาหารเพื่อสุ ขภาวะ , เด็กไทยไม่กินหวาน ,๒๕๕๖
๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒๘๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๗
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒

ระเบียบวาระที่ ๑

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
คนสตูลไม่ กนิ หวาน

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้งทีส่ าม ได้พิจารณารายงานเรื่ อง “คนสตูล ไม่กินหวาน”ในการสร้าง
ความร่ วมมือระหว่างสาขาและทุกภาคส่ วน
รับทราบว่า

การรับประทานอาหารหวานเกินความจาเป็ นของร่ างกายต่อวันมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ

ก่อให้เกิดโรคเรื้ อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคฟันผุ เป็ นต้นและแนวโน้มการการ
บริ โภคสู งมากขึ้นสอดคล้องกับอัตราการป่ วยเป็ นโรคเรื้ อรังต่างๆด้วย
รับทราบว่า ปั ญหาการรับประทานอาหารหวานเกินความจาเป็ นของร่ างกายต่อวันมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั กับการตลาดอาหารสาเร็ จรู ป การโฆษณาขนม อาหารหวานทางโทรทัศน์
มีความกังวล ต่อการเพิ่มขึ้นของปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านสุ ขภาพและคุณภาพ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน การสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ และการพัฒนาประเทศ
ตระหนักว่า การควบคุมการบริ โภคน้ าตาล ให้มีปริ มาณที่เหมาะสมต่อวันมีความสาคัญต่อสุ ขภาพ
การให้ความสาคัญ

การส่ งเสริ มรณรงค์เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะระดับนโยบายมี

ความสาคัญ
ตระหนัก ถึงความสาคัญของการพัฒนาให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร และการจัดการความรู้ เพื่อรณรงค์
ให้ประชาชนตื่นตัวต่อการบริ โภคอาหารหวานเกิดความจาเป็ นต่อร่ างกาย
เห็นความสาคัญ ของภาคส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งเป็ นหน่วยงานสาคัญในการสนับสนุน
และส่ งเสริ มให้มีทางเลือกด้านสุ ขภาพ ส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อลดการบริ โภคอาหารหวาน
ต่อวันที่เกินความจาเป็ นของร่ างกาย
จึงมีมติดังต่ อไปนี้
๑. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสตูล งดจาหน่าย รับการจ่ายแจก
น้ าอัดลม อาหารหวาน ขนมถุงกรุ บกรอบ และให้นกั เรี ยนมีการแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน
๒. ขอให้หน่วยงานราชการ ทุกแห่งในสตูลประกาศนโยบาย การจัดอาหารว่างในการประชุม
(เฉพาะกรณี มีการจัดประชุม) เพื่อสุ ขภาพ
๓. ขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น(อปท.)ประกาศนโยบาย ส่ งเสริ มและให้มีแผนการปฏิบตั ิงาน
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ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อ“การลดการบริ โภคหวานในชุมชน”
๔. ขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) มีการควบคุม ส่ งเสริ มและให้ความรู ้ จัดทาทะเบียน ดูแล
ร้านน้ าชา กาแฟ ในแต่ละพื้นที่ และบริ เวณหน้าโรงเรี ยน และ ส่ งเสริ มให้มีการจาหน่ายเมนูทางเลือกเพื่อ
สุ ขภาพ (“อย่าหวานแรง”) โดยให้ติดป้ ายประกาศหน้าร้านค้าพร้อมเมนูทางเลือกด้านสุ ขภาพ
๕. ขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม “ ลดการกินหวานมัน เค็ม”
อย่างน้อยปี ละ1 ครั้งและมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น มี สื่ อ ป้ ายรณรงค์ หอ
กระจายข่าว
๖. ขอให้คณะกรรมการสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดเปิ ดเวทีระดับจังหวัดให้หน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุ ข ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น(อปท.)มีการคืนข้อมูลสุ ขภาพให้กบั ชุ มชนทุกปี
๗. ขอให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูลประสานกับประชาสัมพันธ์จงั หวัด ให้มีการสื่ อสาร
ข้อมูลต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ เตือนภัยอาหาร
หวาน ในคลื่นวิทยุในพื้นที่จงั หวัดสตูล อย่างน้อยเดือนละครั้ง
๙. ขอให้องค์กรศาสนา ประกาศนโยบาย ส่ งเสริ มและให้มีแผนการปฏิบตั ิงาน ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อ“การลดการบริ โภคหวานในชุมชน”
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