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 บทน า 
 เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ผู้ เขียนได้มี โอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากข้อมูลปี พ.ศ. 
2559 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
จ านวนประชากร 3.9 ล้านคน(1) ถ้าเปรียบ 
เทียบกับประชากรในเขตเมืองจะเทียบได้กับ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มี
จ านวน 9.7 ล้านคน(2) จากจ านวนประชากร
ไทยทั้ งประเทศ 67.5 ล้ านคน(3) แต่ที่ น่ าตกใจ 
คือสาเหตุการตายหลักของประชากรทั้งสอง
ประเทศคือ โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic 
heart disease) ซึ่งเป็นสาเหตุการตายสูง 
ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  2.9 แ ล ะ  9.0 จ าก จ า น ว น
ประชากรทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศไทย ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุของการ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคเรื้อรังต่าง ๆ 
เป็นผลมาจากพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารในชีวิต  ประจ าวันนั่นเอง แต่สิ่ งที่
ผู้ เขี ยนประทั บ ใจ  คื อ  การท างานของ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ที่ตื่นตัวต่อการรับมือกับโรคเรื้อรัง
ทั้งเรื่องการให้ความรู้ การป้องกันโรค และ
การควบ คุ ม ถึ งร ายล ะ เอี ย ด บ น ฉ ล าก
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผู้เขียนเห็นแล้วก็ไม่อยาก
พลาดที่จะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟัง อีกทั้งยัง
ง่ายต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในข้อก าหนด 
หรือนโยบายด้านการควบคุมฉลากโภชนาการ 
ขอ งส านั ก งาน คณ ะกรรม การอาห าร 
และยาอีกด้วย 
 สาเหตุการเสียชีวิตสิบอันดับแรกของ
ประชากรในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
สิ งค โป ร์  น อกจาก โรคหั ว ใจขาด เลื อด 
(Ischemic heart disease) แล้ ว  ยั งมี โรค
เรื้อรังที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตอีก 
ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด หรือ 
ส โ ต ร์ ค  (Cerebrovascular disease or 
Cerebrovascular accident; CVA or 



Cerebrovascular disorder; CVD or 
Ischemic stroke) โรคหัวใจโตจากความดัน
โลหิ ตสู ง (Hypertensive heart disease) 
และโรคเบาหวาน (Diabetes)(4 ,5) สาเหตุ
ของการเกิดโรคเรื้อรังตามสถิติข้างต้นพัฒนา
มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งรับประทาน
อ าห า ร แ ล ะ ก า รอ อ ก ก า ลั ง ก า ย  เช่ น  
การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ของมัน 
ของทอด กะทิ  ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี ร ะ ดั บ ค อ เล ส เ ต อ ร อ ล 
(Cholesterol) ในเลือดสูงได้ คอเลสเตอรอล 
(Cholesterol) คือไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกาย
สามารถสร้างเองได้ และสามารถพบได้ใน
อาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจ าวัน 
คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมันที่มี
ความจ าเป็น โดยเฉพาะในกระบวนการสร้าง
เซลล์ของร่างกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
ใหญ่  ๆ  ได้ แก่  คอ เลส เตอ รอลชนิ ดที่ ดี  
( High - Density Lipoprotein :  HDL)  
ท าหน้าที่ในการน าคอเลสเตอรอลส่วนเกิน
จากเซลล์กลับไปยังตับ เพ่ือท าลายหรือขับ
ออกในรูปของเสียจากร่างกาย และอีกชนิด
หนึ่งคือ คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (Low-
Density Lipoprotein: LDL) (6) ท าห น้ าที่
ขนส่งคอเลสเตอรอลไปยังเซลล์ต่าง ๆ ใน
ร่างกาย ซึ่งหากมีมากกว่าที่เซลล์ต้องการ 
ก็จะไปสะสมที่ บ ริ เวณ ผนั งหลอดเลื อด  
โดย LDL เป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่อันตราย

และส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้  ในสภาวะปกติ
ร่างกายต้องการคอเลสเตอรอล เพ่ือช่วยให้
การท างานของร่างกายเป็นไปได้อย่างเป็น
ปกติ แต่หากระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL 
มีมากจนเกินไป ก็จะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
เกิ ด โร ค หั ว ใจ แ ล ะห ล อ ด เลื อ ด สู งขึ้ น   
นอกจากการรับประทานอาหารจ าพวกไขมันสูงแล้ว
เมื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนามากขึ้น
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีเวลาส าหรับการออกก าลัง
กายน้อยลง การจัดงานฉลอง การเข้าสังคม
น า ม า ซึ่ ง ก า ร ดื่ ม สุ ร า แ ล ะ สู บ บุ ห รี่  
ก็ยิ่งเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่โรค
เรื้อรังชนิดร้ายแรงที่ เป็นอันดับหนึ่ งของ 
การตายและพิการได ้
 จากการศึกษาดูงานในช่วงปลายเดือน
ที่ผ่านมา ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความ
ตื่นตัวอย่างมากและเข้าใจถึงการป้องกัน 
การเกิดโรคเรื้อรัง เห็นได้จากนโยบายการ
ผลักดันให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการออก
ก าลังกาย เช่น โครงการ National Steps 
Challenge™  ที่ ก ระตุ้ น ให้ ป ระชากรใน
ประเทศออกก าลังกายทุกวันโดยมีเป้าหมาย
ในการเดิน 10,000 ก้าวตามรอบการแข่งขัน
ที่ ก าห น ด แล ะจู ง ใจ ผู้ เข้ า ร่ ว ม ที่ ส ะส ม 
Healthpoints ดังนี้ หากผู้เข้าร่วมสามารถ
เดินได้ถึง 5,000  7,500 และ 10,000 ก้าว
จะได้ รับ  10 25 และ 40 Healthpoints 
ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมต้องท าการเชื่อมต่อ



กับแอปพลิเคชัน Healthy 365 อย่างน้อย
ทุก 7 วัน เมื่อครบรอบการแข่งขันสามารถใช้
คะแนนสะสมแลกรับรางวัลชนะเลิศได้
เช่นเดียวกับบัตรก านัลซื้อสินค้าหรือบริการ
ได้ตามข้อก าหนดเรื่องการรับรางวัล (7) จาก
ค าแนะน าขององค์การอนามัยโลกเรื่องการ
ป้องกันโรคเรื้อรัง แนะน าให้ออกก าลังกาย
อย่ างน้ อยวัน ละ  30 น าที  ใน  5 วัน ต่ อ
สัปดาห์ จะช่วยป้องกัน รักษา และช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้(8,9,10) ตอนที่ไปศึกษาดูงานที่ Changi 
General Hospital ท าให้ผู้ เขียนทราบถึง 
นโยบายหลักของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เน้นถึง
การป้องกัน ปลูกฝังให้เกิดความเคยชินเรื่อง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การเตรียมความ
พร้อมถึงกระบวนการรับมือด้านการรักษา
อย่างรวดเร็วต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
จากสั งค ม ผู้ สู งอ ายุ ใน อน าคต อีกด้ ว ย  
จากปัญหาของการเกิดโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ
และหลอดเลือดสาเหตุที่แท้จริงเริ่มต้นมา
จากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการเลือก
รับประทานอาหาร การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ใน
ท้องตลาดสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือฉลาก
ผลิตภัณฑ์ที่คอยดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความ
ต้องการ เพราะฉลากเป็นภาพลักษณ์แรกใน
การมองเห็นก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อมา
รับประทาน 

 ฉลากโภชนาการตามข้อก าหนดของ
ส านั กอาหาร ส านั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ก าหนดให้อาหารที่มีการ 
กลาวอ้างทางโภชนาการ จะตองแสดงขอ 
ค ว า ม เป น ภ า ษ า ไท ย  แ ต จ ะ มี ภ าษ า 
ตางประเทศดวยก็ไดซึ่งตองมีรูปแบบและ
เงื่อน ไขของการแสดงกรอบขอมูลด้ าน
โภชนาการให้ครบถ้วน ได้แก่ หน่วยบริโภค 
จ านวนหน่วยบริโภค คุณค่าทางโภชนาการ
ต่อหนึ่ งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด ร้อยละ 
ของปริมาณที่แนะน าต่อวัน ได้แก่ ปริมาณ
ไขมันทั้ งหมด  คอ เลส เตอรอล  โปรตี น 
คาร์โบไฮเดรต โซเดียม วิตามินและแร่ธาตุ 
ซึ่งปัจจุบันกรอบข้อมูลโภชนาการที่แสดงอยู่
ด้านหลังซองผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีขนาดเล็กมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดซองผลิตภัณฑ์
อาหารแบบเดียวกันกับประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ จากการสังเกตของผู้เขียน จะเห็น
การระบุถึงปริมาณพลังงานทั้งหมด ในหน่วย
กิโลแคลอรี่ และตารางคุณค่าทางโภชนาการ
ที่ค่อนข้างเด่นชัดเท่าเทียมกับรูปภาพซอง
ผลิตภัณฑ์ โดยระบุไว้ด้านหน้า และอีกครั้ง
หนึ่งที่ผู้เขียนมีโอกาสไปที่ศูนย์อาหารของ 
Changi General Hospital ก่อนสั่งอาหาร
รับประทานสายตามองเห็นปริมาณพลังงาน
ในหน่วย กิโลแคลอรี่เด่นชัดใหญ่กว่าราคา
สินค้าเสียอีก ท าให้ เวลาผู้ เขียนหยิบซอง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร ห รื อ จ ะ สั่ ง อ าห า ร



รับประทาน เกิดความตระหนักถึง ปริมาณ
พลังงานที่ต้องรับเข้าไปในร่างกายแล้วเกิด
ความยับยั้งชั่งใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นได ้
 สาเหตุที่ การตระหนั กถึ งปริมาณ
พลังงานทั้งหมดในหน่วยกิโลแคลอรี่ก่อนที่
เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมา
รับประทานนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะว่าใน
ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุ คคลมีความ
ต้องการพลังงานพ้ืนฐาน (Basal Energy 
Expenditure) ที่ต่างกัน พลังงานตามความ
ต้องการพ้ืนฐาน (Basal Energy Expenditure  
ของ Harris Benedict หมายถึง พลังงานที่
น้อยที่สุดที่ท าให้เกิดกระบวนการ เมตาบอลิซึม 
ของร่างกายก่อนที่ จะมี  การท างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ความสมดุลของ
พลังงาน (energy balance) จะเกิดขึ้นเมื่อ
พ ลั งงาน ที่ ได้ รั บ  เท่ ากั บ พ ลั ง งาน ที่ ใช้  
( energy intake = energy expenditure) 
การประเมินความต้องการพลังงานในแต่ละ
วันของ แต่ละบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท า  
เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไข
ปัญหาจากความไม่ สมดุลของพลั งงาน  
ถ้าได้รับพลังงานมากเกิดไปจะน าไปสู่การ
สะสมของพลังงานในร่างกายที่มากเกินและ
เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมา หรือหากได้รับ
พลังงานในร่างกายน้อยเกินไปก็จะน าไปสู่
ภาวะทุพ โภชนาการ (malnutrition) ได้

เช่นกัน เราสามารถทราบปริมาณพลังงาน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พ้ื น ฐ า น (Basal Energy 
Expenditure)(12) ได้จากสูตร ดังต่อไปนี้ 
 เพศชาย : BEE = 66.47 + (13.75 x 
น้า หนัก (kg)) + (5.00 x ความสูง( cm)) – 
(6.75 x อายุ (ปี ))  
 เพศหญิง : BEE = 665.09 + (9.56 x 
น้า หนัก (kg)) + (1.85 x ความสูง (cm)) – 
(4.68 x อายุ (ปี ))  
 จากสูตรจะเห็นได้ว่า ปริมาณพลังงาน
ความต้องการพ้ืนฐานจะขึ้ นอยู่ กับ เพศ 
น้ าหนัก ความสูงและอายุที่ แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้น ก่อนหยิบซองขนมครั้งถัดไป
ขอให้ฉงนใจหยิบฉลากโภชนาการขึ้นมา 
พลิกด้านหลังแล้วค านวณปริมาณพลังงาน
ทั้งหมดคูณกับหน่วยบริโภคที่ เราก าลังจะ
รับประทานเข้าไปเพ่ือตรวจสอบปริมาณ
พลั งงานที่ เรารับ เข้าไปกับพลั งงานที่ ใช้ 
ในแต่ละวันว่าสมดุลกันหรือไม่ 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
มีบทบาทหน้ าที่ ในการด าเนิ นการตาม
กฎหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งด้านการพัฒนาระบบ
และกลไก เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบการเฝ้า
ระวังก ากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการ
โฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของ



ผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้า
ระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
เพ่ือสร้างระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (11) อีกทั้ งส่งเสริมและพัฒนา
ผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภค
ผลิ ตภัณ ฑ์ สุ ขภ าพที่ ถู กต้ อ ง เหมาะสม 
ปลอดภัย และคุ้มค่า บทบาทหลักที่ส านัก
อาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สามารถน าข้อคิดที่ได้จากประเทศสิงคโปร์ใน
เรื่องการระบุปริมาณพลั งงานในหน่ วย 
กิโลแคลอรี่และข้อมูลโภชนาการให้มีขนาด
ใหญ่ มองเห็ น เด่ นชั ด จะช่ วย เพ่ิ มความ
ตระหนักของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า
มากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง หรือพัฒนาความร้ายแรงของโรค
เรื้อรังต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ยังสามารถเพ่ิม
มาตรการการให้ความรู้ต่อประชาชนผ่านสื่อ
วีดี โอ แผ่นภาพ (Info graphic) แอปพลิ เคชัน 
ทางโทรศัพท์มือถือถึงการเลือกรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน์ จ าเป็น และเพียงพอ
ต่อร่างกาย โดยอาศัยความร่วมมือผ่าน
โครงข่ายส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 77 
จังหวัด และโครงการ อย.น้อยที่เดินทางไป
ให้ความรู้กับน้อง ๆ นักเรียนตามโรงเรียน 
ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การสร้างระบบสุขภาพเชิงรุกในการป้องกัน
สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เพราะโรค
เรื้อรังเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตและ
ความพิการทั่วโลก ในอัตราเร่งที่เกิดขึ้นทั่ว
โลกและแผ่ซ่านไปทั่วทุกภูมิภาค ทั่วทุกชน
ชั้นของสังคมและเศรษฐกิจ จากรายงาน
สุขภาพโลกปี  2545 กล่าวว่า “การลดความ
เสี่ยง ด้วยการส่งเสริมชีวิตให้มีสุขภาพดี  
ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตความเจ็บป่วยและ
ความพิการที่เกิดจากโรคเรื้อรัง ที่เป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตได้มากถึงร้อยละ 60 ของ
การเสียชีวิตทั้งหมดและร้อยละ 43 ของผู้ที่มี
ภาวะโรคเรื้อรังเป็นโรคประจ าตัว ซึ่งคาดการณ์ 
ว่าในปี 2563 จะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรค
เรื้อรังเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 73 ของการเสียชีวิต
ทั้งหมด และร้อยละ 60 ของผู้เป็นโรคเรื้อรัง
จากทั่ วโลก นอกจากนี้ ร้อยละ 79 ของ
ผู้เสียชีวิตจากโรคเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศ
ก าลังพัฒนา(8,9) แต่อย่าลืมว่าสาเหตุของการ
เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เริ่มมาจากพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของเราทั้งสิ้น หากเรารู้จักยับยั้ง
ชั่ งใจ  รับประทานอาหารที่ มีป ระโยชน์  
ออกก าลังอย่างสม่ าเสมอแล้วละก็ ผู้เขียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะห่างไกลโรคเรื้อรัง
ได้อย่างแน่นอน 
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