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                    เปนภัยคุกคามที่สำคัญตอสุขภาพและพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในแตละปมีผูเสียชีวิตดวยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง  โรคระบบหายใจ

เรื้อรัง และโรคเบาหวาน ประมาณ 35 ลานคน โดยรอยละ 80 ของผูเสียชีวิตพบในประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง

ดวยภาระโรคที่สูง   และการเสียชีวิตดวยโรคเหลานี้สวนใหญเปนการเสียชีวิตกอนวัยอันควร  ซึ่งสามารถปองกันได จึง

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดำเนินงานดานสาธารณสุขและนโยบายในเรื่องดังกลาว

             เปนปจจัยเสี่ยงสำคัญที่สามารถหลีกเลี่ยงไดที่ทำให

เกิดโรคไมติดตอ กลาวคือ   หากไมไดรับการแกไข  จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง    ภาวะระดับ

น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ และภาวะน้ำหนักเกิน/โรคอวน  อันจะสงผลใหความชุกของโรคไมติดตอ

เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอพบมากในวัยผูใหญ ซึ่งความเสี่ยงตอการเกิดโรคดังกลาวจากการ

บริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพนั้นเริ่มตนในวัยเด็ก และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยไปตลอดชีวิต

 ในปจจุบันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนเปนภัยเสี่ยงตอการเสียชีวิตอันดับ 5 ของโลก   มีการประมาณการวา

ใน พ.ศ. 2553 เด็กที่มีอายุต่ำกวา 5 ป จำนวนมากกวา 42 ลานคน มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเปนโรคอวน โดยในจำนวน

นี้เกือบ 35 ลานคนอาศัยอยูในประเทศกำลังพัฒนา ภาวะน้ำหนักเกินในเด็กและวัยรุนไมเพียงแตสัมพันธกับความเสี่ยง

ที่เพิ่มขึ้นตอการเกิดโรคอวนในวัยผูใหญและการเกิดโรคไมติดตอแลว ยังสัมพันธกับปญหาสุขภาพเฉียบพลันตางๆ  เชน

โรคความดันโลหิตสูง และภาวะดื้ออินซูลิน เปนตน ดวย

 สภาพแวดลอมดานอาหารในปจจุบันคอนขางแตกตางจากในอดีต  ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย

สามารถหาซื้อไดในแทบทุกที่ทั่วโลก ทำใหเกิดความอยากอาหาร (palatability) ความสะดวกสบาย และความแปลก-

ใหม (novelty) แตในขณะเดียวกันการเขาถึงผลิตภัณฑอาหารไดงาย  ประกอบกับการทำการตลาดอยางหนักหนวงใน

ผลิตภัณฑหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล หรือเกลือเปนสวนประกอบในปริมาณสูง    ก็เปนอุป-

สรรคตอความพยายามในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ   และการควบคุมน้ำหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ    โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเด็ก

 

คำนำ
Foreword

  โรคไมติดตอ (noncommunicable diseases; NCDs)

การบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ (unhealthy diet)
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 การโฆษณาและการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในเด็กแบบอื่นๆนั้นมีจำนวนมาก   ซึ่งสวนใหญเกี่ยวของ

กับผลิตภัณฑที่มีไขมัน น้ำตาล หรือเกลือเปนสวนประกอบในปริมาณสูง  จากหลักฐานแสดงใหเห็นวา  โฆษณาทาง

โทรทัศนมีอิทธิพลตอรสนิยมการบริโภค (preferences) ความตองการซื้อ (purchase requests)  และรูปแบบการ

บริโภคอาหารในเด็ก นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อเขาถึงเด็กในโรงเรียน   สถานรับเลี้ยง

เด็ก และซุปเปอรมารเก็ต; ผานสื่อโทรทัศนและอินเตอรเน็ต; และในสถานการณอื่นๆดวย 

 ชุดขอเสนอแนะน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางแกประเทศสมาชิกในการกำหนดนโยบายและ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ

นโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดอาหารในเด็ก  โดยมีการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากประเทศ

สมาชิกและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ และไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63  ในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2553    ขอเสนอแนะตางๆในชุดขอเสนอแนะนี้    สะทอนถึงความกังวลเปนพิเศษจากทุกฝายเกี่ยวกับปญหาการ

สื่อสารการตลาดอาหารในเด็ก  และเนนย้ำความสำคัญของการประสานภาคีเครือขายหลายภาคสวนในวงกวาง  การ

รวมมือกันระหวางประเทศ และการสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 การทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลที่มีไขมัน  น้ำตาล  หรือเกลือ  เปนสวนประกอบใน

ปริมาณสูง   สงผลกระทบตอเด็กทั่วโลก  จึงจำเปนตองมีการดำเนินการใหมั่นใจวาเด็กในทุกที่ปลอดภัยจากผลกระทบ

ดังกลาว และมีโอกาสเจริญเติบโตและพัฒนาในสภาพแวดลอมดานอาหารที่เหมาะสม   กลาวคือ   ในสภาพแวดลอมที่

เกื้อหนุนและสงเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการควบคุมน้ำหนักตัวใหอยูในเกณฑปกตินั่นเอง

       Dr Ala Alwan
       ผูชวยผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลก
       ดานโรคไมติดตอและสุขภาพจิต
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 เอกสารฉบับนี้เรียกรองใหมีการดำเนินการในระดับโลก เพื่อแกไขปญหาผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาด

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว  กรดไขมันทรานส  น้ำตาล  หรือเกลือในปริมาณสูง   จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทาง

นโยบายและกลไกอันจะนำไปสูการบรรลุผลตามเปาหมาย     ดังแสดงในเอกสารประกอบสำคัญสองชุด ไดแก ชุดขอ-

เสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก และมติรับรองชุดขอเสนอแนะนี้

 เอกสารฉบับนี้สะทอนถึงความตระหนักที่เพิ่มขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมาตอความสำคัญของการจัดการ   กับ

ปญหาโรคไมติดตอ ดังจะเห็นไดชัดเจนที่สุดในรูปของแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและควบคุมโรคไม

ติดตอ  (พ.ศ. 2551-2556)     [the global strategy for the prevention and control of noncommunicable 

diseases (2008-2013)] ที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 61  ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 

(มติ WHA61.14) ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกลาวมีพื้นฐานมาจากการรับรองกรอบการดำเนินงานยุทธศาสตรโลกฯในเดือน

พฤษภาคมพ.ศ. 2543 ที่ขอใหผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลกดำเนินนโยบายที่ใหความสำคัญกับการปองกันและ

ควบคุมโรคไมติดตอตอไป  (มติ WHA53.17)    และจากมติของสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 60  ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2550 (มติ WHA60.23)   แผนปฏิบัติการดังกลาวจึงถูกพัฒนาขึ้น    เพื่อใหสามารถนำยุทธศาสตรโลกฯไปใชอยางเปน

รูปธรรม

 ยิ่งไปกวานั้น  มติ WHA60.23  ยังไดขอใหผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลก  “…สงเสริมการทำการตลาด

อยางรับผิดชอบซึ่งรวมถึงการจัดทำชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

ในเด็ก เพื่อลดผลกระทบจากอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง ภายใตการหารือ

กับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดขึ้นได”

 ภายหลังกระบวนการหารือและพิจารณาไตรตรองอยางถี่ถวนในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (executive

board)ครั้งที่ 126 ไดมีการนำเสนอชุดขอเสนอแนะฯในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 ในเอกสารเลขที่ A63/12

วาดวยเรื่องการดำเนินยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ     ซึ่งชุดขอเสนอแนะนี้ไดรับการรับรอง 

ผานมติ WHA63.14 วาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก

บทนำ
introduction
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 ชุดขอเสนอแนะนี้เปนการเนนย้ำเปาหมายของยุทธศาสตรโลกวาดวยเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกายและสุขภาพ 

(the global strategy on diet, physical activity and health)  ที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก

ครั้งที่ 57 ใน พ.ศ. 2547   เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดำเนินการอยางยั่งยืนทั้งใน

ระดับบุคคล  ระดับชุมชน  ระดับชาติ  และระดับโลก    โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาความรวมมือในลักษณะพหุภาคี 

(multisectoral approaches) ระหวางประเทศสมาชิกเพื่อกำกับดูแลการทำการตลาดอาหารในเด็ก นอกจากนี้ยังเปน

การปฏิบัติตามวัตถุประสงคขอที่ 3 ของแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ  ที่ระบุ

ใหประเทศสมาชิก “รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายจัดเตรียมและวางกรอบการดำเนินงานและ/หรือกลไกที่เหมาะสม

เพื่อสงเสริมการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็กอยางรับผิดชอบ   อันจะนำไปสูการลด

ผลกระทบจากอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง”

 

 เอกสารฉบับนี้ประกอบดวย  ชุดขอเสนอแนะฯซึ่งครอบคลุมประวัติความเปนมาและกระบวนการจัดทำชุดขอ

เสนอแนะฯ หลักฐานทางวิชาการ  และขอเสนอแนะจำนวน 12 ขอซึ่งแบงตามหัวขอยอย 5 ขอ ไดแก ที่มาและเหตุผล 

(rationale) การพัฒนานโยบาย (policy development)    การนำนโยบายไปใช (policy implementation)

การติดตามและประเมินผลนโยบาย (policy monitoring and evaluation)    และการวิจัย (research)   สำหรับมติ

รับรองชุดขอเสนอแนะฯ ประกอบดวยสวนนำ (preamble) และขอเสนอเพ่ือดำเนินการ (proposed actions) สำหรับ

ประเทศสมาชิกและผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลก
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ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 60   โดยมติ  WHA60.23   วาดวยเรื่องการดำเนินยุทธศาสตรโลกเพื่อการ

ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ไดขอใหผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลก   “…สงเสริมการทำการตลาด

อยางรับผิดชอบ   ซึ่งรวมถึงการจัดทำชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอลในเด็กเพื่อลดผลกระทบจากอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณ

สูง ภายใตการหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับ-

ซอนที่อาจเกิดขึ้นได”   

ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 61    โดยมติ WHA61.14 ไดรับรองแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรโลกเพื่อการ

ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ     ซึ่งเชิญชวนใหประเทศสมาชิกดำเนินการตามขอปฏิบัติตางๆที่ไดรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกตามมติ WHA60.23 และในวัตถุประสงคขอที่ 3 ของแผนปฏิบัติการ

ดังกลาว (ยอหนาที่ 24  วาดวยเรื่องการสงเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (e)   ไดระบุใหประเทศสมาชิก 

“รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  จัดเตรียมและวางกรอบการดำเนินงาน และ/หรือกลไกที่เหมาะสม   เพื่อ

สงเสริมการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็กอยางรับผิดชอบ    อันจะนำไปสูการลด

ผลกระทบจากอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง”

เพื่อใหเปนไปตามมติขางตน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551  ผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลกไดแตงตั้ง

คณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจขึ้นเพื่อใหคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับวัตถุประสงคเชิงนโยบายทางเลือกนโยบาย 

และกลไกติดตามและประเมินผลนโยบายที่เหมาะสม คณะผูเชี่ยวชาญไดรับทราบขอมูลลาสุดจากการทบทวน

วรรณกรรมอยางเปนระบบ ซึ่งยืนยันผลการศึกษาที่ผานมาวามีการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมัน 

น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูงในเด็กอยางกวางขวางทั่วโลก

ไดมีการจัดประชุมกับตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ ตัวแทนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ที่ไมมีแอลกอฮอลโลก และตัวแทนธุรกิจโฆษณาจำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทาง กระบวนการ และเครื่อง-

มือในการติดตามและประเมินผลการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก

  ดังแสดงในเอกสารเลขที่ A63/12
1

1

ชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาด
อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก
(Set of recommendations on the marketing of foods
and non-alcoholic beverages to children)

1

2

3

4
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จากการหารือรับฟงความคิดเห็น   พบวา  ประเทศสมาชิกเห็นวาการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอลในเด็กเปนประเด็นสำคัญระดับนานาชาติ  และมีความจำเปนที่จะตองมีการกำกับดูแลใหภาค

เอกชนทำการตลาดผลิตภัณฑอยางรับผิดชอบ   นอกจากนี้ยังพบวา นโยบายที่มีอยูในแตละประเทศ มีความ

หลากหลายทั้งในเรื่องวัตถุประสงคและเนื้อหา วิธีการ การติดตามและประเมินผล  และการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสีย โดยพบตั้งแตการใชกฎหมายหามไมใหมีการโฆษณาทางโทรทัศนอาหารบางชนิดในเด็กไป

จนถึงแนวทางปฏิบัติในลักษณะกำกับดูแลตนเอง (voluntary codes)   ของอุตสาหกรรมอาหารและโฆษณา

บางประเภท ประเทศสมาชิกหลายประเทศระบุวาตองการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักเลขาธิการฯในดาน

การพัฒนา ติดตาม และประเมินผลนโยบาย

ประเทศสมาชิกจำนวน 15 ประเทศไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับการทำการตลาดขามพรมแดน      อันเปนภัย

คุกคามที่หลายประเทศตองเผชิญ รวมทั้งประเทศที่ไดดำเนินการจำกัดการทำการตลาดอาหารดวย จึงจำเปน

ตองมีการดำเนินการเพื่อแกไขปญหาผลกระทบขามพรมแดนของการทำการตลาดอาหารหลายรูปแบบดังกลาว

ประเทศสมาชิกบางประเทศไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

ในเด็ก ในโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน    บทบาทของโรงเรียนที่มีตอการรับขอมูลขาวสารของ

เด็กในลักษณะหลีกเลี่ยงไมได (captive audience) และบทบาทในการสรางเสริมสุขภาพถือเปนปจจัยที่ตอง

กลาวถึงในขอเสนอแนะดวย

ชุดขอเสนอแนะนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางแกประเทศสมาชิกในการกำหนดนโยบายและ/หรือเพิ่มประสิทธิ-

ภาพนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดอาหารในเด็ก เพื่อลดผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาดอาหาร

ที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง 

ขอเสนอแนะตางๆในเอกสารฉบับนี้แสดงเปนตัวหนา  และแบงออกเปน 5 ประเด็น   ไดแก ที่มาและเหตุผล 

การพัฒนานโยบาย การนำนโยบายไปใช การติดตามและประเมินผลนโยบาย และการวิจัย

5

6

7

8

9

10

สำนักเลขาธิการองคการอนามัยโลกไดประมวลคำแนะนำ   จากคณะผูเชี่ยวชาญและขอคิดเห็นจากผูมีสวนได

สวนเสียจัดทำเปนรางกรอบขอหารือระดับภูมิภาค   เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับวัตถุ-

ประสงคเชิงนโยบาย ทางเลือกนโยบาย และกลไกติดตามและประเมินผลนโยบาย ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 

2552 มีประเทศสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 66 ประเทศรวมใหขอคิดเห็นตอขอหารือดังกลาว นอกจากนี้ยังไดมีการ

จัดประชุมติดตามผลผูมีสวนไดสวนเสียจำนวน 2 ครั้ง เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาว   โดยมี

ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ ตัวแทนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลโลก 

และตัวแทนธุรกิจโฆษณาเขารวมดวย
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  “การทำการตลาด” หมายถึง การสื่อสารพาณิชย (commercial communication) ในรูปแบบตางๆ หรือขอความซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการจำได (recognition) ความ

ดึงดูดใจ (appeal) และ/หรือการบริโภคผลิตภัณฑและบริการชนิดหนึ่งชนิดใด โดยครอบคลุมสื่อโฆษณาและการสงเสริมการขายตางๆ 

  “อาหาร” จากนี้ไป หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

  ขอมูลจาก Hastings G et al. Review of the research on the effects of food promotion to children. Glasgow, University of Strathclyde, Centre for Social 

Marketing; 2003 (http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2003/sep/promote); Hastings G et al. The extent, nature and effects of food promotion to 

children: a review of the evidence.Geneva, World Health organization, 2006 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595247_eng.pdf); 

McGinnis JM, Gootman JA, Kraak VI, eds. Foodmarketing to children and youth: threat or opportunity? Washington DC, Institute of Medicine, National 

Academies Press, 2006 (http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11514#toc); and Cairns G, Angus K, Hastings G. The extent, nature and effects of 

food promotion to children: a review of the evidence to December2008. Geneva, World Health Organization, 2009

(http://www.who.int/dietphysicalactivity/Evidence_Update_2009.pdf).

1

2
3

คำนำหลักฐานทางวิชาการ
Evidence

11

12

13

การบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพเปนปจจัยเสี่ยงที่ทำใหเกิดโรคไมติดตอ   ความเสี่ยงตอการเกิดโรคดังกลาว

อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพนั้นเริ่มตนในวัยเด็กและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยไปตลอดชีวิต    เพื่อ

ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอในอนาคต  ควรใหเด็กควบคุมน้ำหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ และบริโภค

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล และเกลือในปริมาณต่ำ  อาหารที่ไมดีตอสุขภาพมีความเกี่ยว

เนื่องกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ซึ่งพบบอยมากขึ้นในเด็กทั่วโลกในชวงหลายปที่ผานมา 

หลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเกี่ยวกับขอบเขต ลักษณะ และผลกระทบของการทำการ

ตลาดอาหารในเด็ก ชี้ใหเห็นวา มีการโฆษณาอยางหลากหลาย    และมีการทำการตลาด อาหาร  ในเด็กแบบ

อื่นๆอยางกวางขวางทั่วโลก     โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาหารที่มีไขมัน  น้ำตาล  หรือเกลือเปนสวนประกอบใน

ปริมาณสูง  นอกจากนี้ยังพบวาโฆษณาทางโทรทัศนมีอิทธิพลตอรสนิยมการบริโภค  ความตองการซื้อ    และ

รูปแบบการบริโภคอาหารในเด็กดวย 

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ พบวา มีการใชการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานหลายชองทางเพิ่ม

มากขึ้น โดยเฉพาะในการสรางภาพลักษณ (branding) และการสรางความสัมพันธกับผูบริโภค แมวาโทรทัศน

จะยังคงมีบทบาทสำคัญอยูก็ตาม   เทคนิคทางการตลาดที่ใชมีหลากหลาย   ไดแก   การโฆษณา การอุปถัมภ 

(sponsorship) โฆษณาแฝง (product placement) การสงเสริมการขาย (sales promotion) การสงเสริม

การขายรวมกันโดยใชบุคคลผูมีชื่อเสียง  (cross promotion)   การใชตุกตาสัญลักษณ  (brand mascots) 

หรือตัวการตูนที่เปนที่นิยมในเด็ก    เว็บไซต   บรรจุภัณฑ   การติดฉลาก    การจัดแสดงสินคา ณ จุดซื้อ 

(point-of-purchase displays)  การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mails)  และขอความ (text messages) 

การจัดกิจกรรมการกุศลตาง ๆ   เพื่อประโยชนดานภาพลักษณ    และการทำการตลาดผานเครือขายสังคม 

(viral marketing)    และแบบบอกตอ (word-of-mouth)     ในปจจุบันการทำการตลาดอาหารในเด็กเปน

ปรากฏการณระดับโลก  โดยมีแนวโนมเปนแบบพหุนิยม (pluralistic)   และแบบบูรณาการ (integrated) 

กลาวคือ มีวิธีการและชองทางที่หลากหลาย

1 2

3
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 การทบทวนหลักฐานทางวิชาการแสดงใหเห็นถึงที่มาและเหตุผลอยางชัดเจนในการกำกับดูแลการทำการตลาด

 อาหารในเด็กของประเทศสมาชิก และในระหวางกระบวนการหารือเพื่อจัดทำชุดขอเสนอแนะนี้ ประเทศ

 สมาชิกหลายประเทศไดยอมรับถึงความจำเปนในการพัฒนาใหเกิดกลไกทางนโยบายที่เหมาะสม   เหลานี้เปน

 การสนับสนุนมติ WHA60.23 และ WHA61.14 ของที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก  วาดวยเรื่องการควบคุมและ

 ปองกันโรคไมติดตอ และเปนที่มาและเหตุผลสำคัญในการพัฒนานโยบายของประเทศสมาชิก 

 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ ไดแก   สื่อที่ปรากฏขอความที่ตองการ

 สื่อสาร และเนื้อหาทางความคิดสรางสรรค (creative content) ของสื่อนั้น โดยองคประกอบแรกเกี่ยวกับการ

 เขาถึง (reach) ความถี่ (frequency) และผลกระทบจากขอความที่ตองการสื่อสาร ซึ่งมีอิทธิพลตอการเปดรับ

 ขอความทางการตลาดในเด็ก องคประกอบที่สองเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ และการใชขอความทางการตลาดให

 สัมฤทธิ์ผล (execution of the marketing message)    ซึ่งมีอิทธิพลตออำนาจของการสื่อสารการตลาด ดัง

 นั้นประสิทธิผลของการทำการตลาดจึงขึ้นอยูกับปจจัยการเปดรับ และปจจัยอำนาจนั่นเอง

ขอเสนอแนะ
Recommendations

ที่มาและเหตุผล rationale

14

15

ขอเสนอแนะที่ 1

ขอเสนอแนะที่ 2

 นโยบายควรมีจุดมุงหมายเพื่อลดผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว

กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง

 เนื่องจากประสิทธิผลของการทำการตลาดขึ้นอยูกับปจจัยการเปดรับ (exposure) และปจจัยอำนาจ 

(power) นโยบายในภาพรวมจึงควรมีวัตถุประสงคเพื่อลดการเปดรับในเด็ก  และลดอำนาจของการทำ

การตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง
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ขอเสนอแนะที่ 4

ประเทศสมาชิกสามารถเลือกใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย  ตาม

ความเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและทรัพยากรในแตละประเทศ   ประเทศสมาชิกสามารถจำกัดการทำการ

ตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล   หรือเกลือเปนสวนประกอบในปริมาณสูงในเด็กทุกรูป

แบบ โดยดำเนินการอยางครอบคลุมซึ่งจะยับยั้งการเปดรับ     ตลอดจนอำนาจของการทำการตลาดนั้นอยาง

สิ้นเชิง อีกทางเลือกหนึ่ง ประเทศสมาชิกสามารถเริ่มจัดการกับการเปดรับ   หรืออำนาจของการทำการตลาด 

อยางใดอยางหนึ่ง หรือจัดการกับปจจัยทั้งสองพรอมกัน โดยดำเนินการเปนขั้นเปนตอน

วิธีการดำเนินนโยบายแตละวิธีนั้นมีศักยภาพที่แตกตางกันไปในการลดผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาด

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล    หรือเกลือเปนสวนประกอบในปริมาณสูง    ซึ่งวิธีการแบบ

ครอบคลุมนั้นมีศักยภาพสูงสุดที่จะทำใหบรรลุผลตามความตองการ

เมื่อกลาวถึงปจจัยการเปดรับ ควรพิจารณาวา เมื่อใด ที่ไหน เพื่อใคร และผลิตภัณฑใด จะอนุญาตใหมีการทำ

การตลาดไดหรือไมได เมื่อกลาวถึงปจจัยอำนาจ ควรพิจารณาจำกัดการใชเทคนิคทางการตลาดที่มีอิทธิพลสูง 

ยกตัวอยางเชน หากเลือกใชวิธีการแบบเปนขั้นเปนตอน ควรใหความสนใจกับการทำการตลาดอาหารที่สงผล

ตอการเปดรับในเด็กมากที่สุด และกับขอความทางการตลาดที่มีอำนาจมากที่สุด 

1   ประเทศสมาชิกสามารถเลือกใชวิธีตางๆในการจำแนกอาหารออกเปนหลายกลุม ยกตัวอยางเชน คูมือการบริโภคอาหารของประเทศ นิยามของหนวยงานทางวิทยาศาสตร

ตางๆ หรือแบบจำลองการจำแนกอาหาร (nutrient profiling models) หรือสามารถจำกัดการทำการตลาดอาหารบางชนิด

 รัฐบาลควรกำหนดนิยามที่สำคัญตางๆใหชัดเจน เพื่อประโยชนตอการนำนโยบายไปใชอยางเปน

มาตรฐาน การกำหนดนิยามตางๆใหชัดเจนจะชวยใหการดำเนินนโยบายเปนไปในทางเดียวกัน  ไมวา

ผูดำเนินนโยบายจะเปนผูใดก็ตาม ซึ่งในการกำหนดนิยามนั้น    ประเทศสมาชิกตองระบุถึงและใหความ

แตกตางกันในแตละประเทศเพื่อใหการดำเนินนโยบายบังเกิดผลสูงสุด

16

17

18

19 การนำนโยบายไปใชอยางมีประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับความชัดเจนของนิยามตางๆ ซึ่งนิยามเหลานี้เปนตัวกำหนด

ศักยภาพของนโยบายในการลดการเปดรับ และ/หรืออำนาจ  ตลอดจนผลกระทบจากการทำการตลาดนิยาม

ที่สำคัญๆ  มีดังนี้   กลุมอายุในการบังคับใชขอจำกัดตางๆ   ชองทางการสื่อสาร   สถานที่ (settings) และ

เทคนิคทางการตลาดที่ตองการกำกับดูแล    ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับการทำการตลาดในเด็ก เชน ผลิตภัณฑ 

จังหวะเวลา ผูรับชม โฆษณาแฝงและเนื้อหาของขอความทางการตลาดรวมถึงชนิดของอาหารที่ตองการกำกับ

ดูแลดวย 1

การพัฒนานโยบาย Policy development

ขอเสนอแนะที่ 3
 เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย ประเทศสมาชิกควรพิจารณาใชวิธีการท่ีหลากหลาย 

กลาวคือ  เปนขั้นเปนตอน (stepwise)  หรือมีความครอบคลุม (comprehensive)  ในการลดการทำการ

ตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูงในเด็ก
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ขอเสนอแนะที่ 6

ขอเสนอแนะที่ 7

การนำนโยบายไปใช Policy Implementation

 รัฐควรเปนผูดำเนินการหลักในการพัฒนานโยบาย และเปนผูนำ ผานเวทีเสวนาผูมีสวนไดสวนเสีย

หลายฝาย ในการดำเนินนโยบาย ติดตามนโยบาย และประเมินผลนโยบาย โดยในการจัดทำกรอบนโยบาย

ระดับชาตินั้นอาจจัดใหมีการกำหนด และแบงบทบาทกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ในขณะเดียวกันก็ควร

มีการดำเนินการเพื่อปกปองผลประโยชนสาธารณะและหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนดวย

 ประเทศสมาชิกควรเลือกใชวิธีการที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการลดการทำการตลาดอาหารที่มีไขมัน

อิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูงในเด็ก  ซึ่งควรอยูภายใตกรอบการดำเนินงานที่ได

พัฒนาขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบาย   โดยพิจารณาถึงทรัพยากร ผลประโยชน และภาระของผูมี

สวนไดสวนเสียทุกฝาย

20

21

โรงเรียน สถานดูแลเด็ก (childcare) และสถานศึกษาตางๆเปนสถาบันที่ไดรับความไววางใจใหทำหนาที่แทน

ผูปกครอง และไมควรมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในสถานที่เหลานี้ ที่จะสงผลเสียตอสุขภาวะของเด็ก ดังนั้นสุขภาวะทาง

โภชนาการของเด็กในโรงเรียนจึงเปนสิ่งสำคัญยิ่งและเปนรากฐานสำหรับสุขภาวะของเด็กในวัยเจริญเติบโต 

ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตรโลกวาดวยเรื่องอาหาร  กิจกรรมทางกาย  และสุขภาพ ซึ่งเชิญชวน

ใหรัฐดำเนินนโยบายสงเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียน 

นโยบายเกี่ยวกับการทำการตลาดอาหารในเด็กเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย      และเกี่ยวโยงกับ

หลายภาคสวนนโยบาย รัฐอยูในสถานะที่เหมาะสมที่สุดในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตรภาพรวม   เพื่อ

บรรลุเปาหมายดานสาธารณสุขที่ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ ซึ่งการรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

ควรเปนไปดวยความระมัดระวังเพื่อปกปองผลประโยชนสาธารณะและหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน    และ

ไมวากรอบนโยบายใดจะถูกนำมาใชควรมีการสื่อสารนโยบายออกไปอยางกวางขวางยังกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งหมด    ซึ่งรวมถึงภาคเอกชน    ประชาสังคม   องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ   สื่อมวลชน นักวิจัย 

ผูปกครอง และชุมชนดวย

ขอเสนอแนะที่ 5
 สถานที่ที่มีเด็กอยูรวมกันจำนวนมากควรปลอดการทำการตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว   กรดไขมัน-

ทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูงทุกรูปแบบ สถานที่ดังกลาวรวมถึงแตไมจำกัดเพียงสถานรับเลี้ยงเด็ก 

โรงเรียน บริเวณโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (pre-school centres) สนามเด็กเลน   คลินิกครอบครัว-

และเด็ก   และศูนยบริการดานกุมารเวชศาสตร     และระหวางการจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมตางๆใน

สถานที่เหลานี้ดวย
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ขอเสนอแนะที่ 8

ขอเสนอแนะที่ 9

 ประเทศสมาชิกควรรวมมือกันในการวางมาตรการที่จำเปนเพื่อลดผลกระทบจากการทำการตลาด

ขามพรมแดนอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูงในเด็ก  (ทั้งจากการ

ทำการตลาดภายนอกประเทศที่สงผลตอภายในประเทศ   และจากการทำการตลาดภายในประเทศที่สงผล

ตอภายนอกประเทศ) ทั้งนี้เพื่อใหนโยบายมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

23

24

25

ประเทศสมาชิกที่ไดดำเนินการจำกัดการทำการตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว  กรดไขมันทรานส  น้ำตาล  หรือ

เกลือเปนสวนประกอบในปริมาณสูงในเด็ก ในทุกๆดานหรือในบางดาน     ควรตรวจสอบใหแนชัดวาขอจำกัด

ตางๆ เหลานี้ครอบคลุมการทำการตลาดที่เกิดขึ้นภายในประเทศซึ่งสงผลตอภายนอกประเทศ  (out-flowing)

ดวย ในหลายประเทศพบวาการทำการตลาดที่มาจากภายนอกประเทศ (in-flowing) ก็มีความสำคัญเชนเดียว

กับการทำการตลาดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ   ดังนั้นการจำกัดการทำการตลาดในระดับชาติจึงควรครอบคลุม

การทำการตลาดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเปนพันธะผูกพันระหวางประเทศสมาชิก      ในกรณี

ดังกลาวการรวมมือกันระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ   เปนสิ่งจำเปนที่จะทำใหการดำเนินการในระดับ

ประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีนัยสำคัญ

 กรอบนโยบายควรระบุถึงกลไกในการบังคับใชนโยบาย และพัฒนาระบบการนำกลไกเหลานี้ไปใช 

ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และการจัดใหมีระบบรายงานเรื่องรองเรียน 

ไมวาการดำเนินนโยบายจะเปนไปดวยวิธีใด   ควรกระตุนใหผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคเอกชนดำเนินการตาม

ขอปฏิบัติทางการตลาดที่สอดคลองกับจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของนโยบายดังไดระบุไวในขอเสนอแนะนี้ 

รวมทั้งนำขอปฏิบัติดังกลาวไปใชทั่วโลก เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในเด็กทั่วทุกที่   และไมเปนอุปสรรคตอ

ความพยายามในการจำกัดการทำการตลาดขามพรมแดน

ภาคประชาสังคม องคกรเอกชน และนักวิชาการมีศักยภาพในการสนับสนุนใหเกิดการนำนโยบายไปใช   โดย

ผานการพัฒนากำลังคน (capacity building)   การขับเคลื่อนนโยบาย (advocacy)   และความเชี่ยวชาญใน

สายงาน (technical expertise)

22 การนำนโยบายที่กำหนดขึ้นไปใช สามารถทำไดอยางหลากหลาย การกำกับดูแลตามกฎหมายเปนวิธีการหนึ่ง

ซึ่งกำหนดใหการบังคับใชและการปฏิบัติตามนโยบายเปนเรื่องที่ตองดำเนินการตามกฎหมาย   การกำกับดูแล

ตนเองของภาคอุตสาหกรรมเปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำไดนอกเหนือจากการกำกับดูแลโดยภาครัฐ โดย

ครอบคลุมทุกภาคสวนอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน ภาคการโฆษณา  โดยรัฐยังคงสามารถเขามามีบทบาทใน

รูปของการกำหนดเปาหมาย และการติดตามผลโดยใชตัวชี้วัดได เปนตน วิธีการอื่นๆ ไดแก    การกำกับดูแล

รวมกัน   ซึ่งประกอบดวยการกำกับดูแลทางกฎหมาย การกำกับดูแลตนเอง และ/หรือการดำเนินการโดย

สมัครใจของภาคอุตสาหกรรม    โดยมีกฎหมายรองรับหรือเปนการดำเนินการแบบไมเปนทางการก็ตาม 

นอกจากนี้ภาครัฐหรือหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ยังสามารถออกหรือบังคับใชคูมือตางๆได
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ขอเสนอแนะที่ 10

การติดตามผลเปนการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายวาตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

หรือไม ในขณะที่การประเมินผล ซึ่งมีความสำคัญเชนกันเปนการวัดผลกระทบของการดำเนินการตามจุด

มุงหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย การติดตามและประเมินผลนโยบายอาจตองอาศัยวิธีการที่หลากหลาย 

ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิผล และเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน

กรอบนโยบายควรครอบคลุมชุดตัวชี้วัดกระบวนการแกนหลัก  (core process)  และผลลัพธ  บทบาทและ

หนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนดชัดเจนในการติดตามและประเมินผลนโยบาย    และกลไกการทำงานที่ปลอด

ผลประโยชนทับซอน ตัวชี้วัดควรมีความจำเพาะเจาะจง  เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณซึ่งสามารถวัดประเมินไดดวย

เครื่องมือที่มีความเที่ยง (valid) และเชื่อถือได (reliable) 

การติดตามผลนโยบายควรใชตัวชี้วัดที่มีความตรงประเด็น (relevant) สามารถบงชี้ถึงผลกระทบของนโยบาย

ตอวัตถุประสงคได (กลาวคือ การลดการเปดรับและอำนาจของการสื่อสารการตลาด)

ตัวอยางการประเมินการเปดรับสื่อที่ลดลงอาจวัดปริมาณ   หรือคาใชจายดานการสื่อสารการตลาดอาหารที่มี

ไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง     โดยวัดจากจำนวนโฆษณาที่มุงเปาไปยังเด็ก 

ซึ่งออกอากาศทางโทรทัศนในชวงเวลา 24 ชั่วโมง

ตัวอยางการประเมินอำนาจที่ลดลงของการสื่อสารการตลาดอาจวัดจากความแพรหลายของการใชเทคนิคทาง

การตลาดนั้นๆ กลาวคือ วัดจากความแพรหลายของโฆษณาที่มุงเปาไปยังเด็ก  ซึ่งใชตัวการตูนที่ไดรับอนุญาต

อยางถูกตองจากเจาของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลผูมีชื่อเสียง    หรือใชเทคนิคทางการตลาดอื่นๆที่ดึงดูดความสนใจ

ของเด็ก ซึ่งออกอากาศทางโทรทัศนในชวงเวลา 24 ชั่วโมง

ขอมูลที่ไดจากการติดตามผลนโยบายสามารถนำไปใช (i)  เพื่อสนับสนุนการบังคับใชนโยบาย (ii) เพื่อรายงาน

การปฏิบัติตามนโยบายอยางเปดเผยตอสาธารณะ (iii)  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย

ใหดีขึ้น และ (iv) ในการประเมินผลนโยบาย

การติดตามและประเมินผลนโยบาย Policy monitoring
and evaluation

      กรอบนโยบายตางๆควรครอบคลุมระบบติดตามผลนโยบาย ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยใชตัวชี้วัด

ที่กำหนดชัดเจน

26

27

28

29

30

31
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 ประเทศสมาชิกควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอบเขต ลักษณะ และผลกระทบของการทำการตลาด

อาหารในเด็กที่พบในประเทศ    และใหการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของเพิ่มเติม    โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในเรื่องการนำนโยบายไปใชและการประเมินผลนโยบาย  เพื่อลดผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาด

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง

ขอเสนอแนะที่ 12

ตัวอยางการประเมินผลกระทบที่ลดลงจากการทำการตลาดอาหารในเด็กอาจวัดจากการเปลี่ยนแปลงยอดขาย

หรือสวนแบงทางการตลาดของอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว    กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง และ

วัดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารในเด็กอันเปนผลมาจากการดำเนินการตามนโยบาย 

การประเมินผลนโยบาย หากเปนไปได ควรใชขอมูลพื้นฐาน (baseline data)    เปนเกณฑในการเปรียบเทียบ 

ซึ่งการเก็บขอมูลเหลานี้เปนขั้นตอนแรกในการประเมินผลกระทบจริงของนโยบาย

การวิจัย Research

33

34

35 จากการทบทวนวรรณกรรมทั่วโลกพบวา     หลักฐานทางวิชาการที่มีอยูในปจจุบันสวนใหญมาจากประเทศที่มี

รายไดสูง ประเทศสมาชิกหลายประเทศยังไมมีขอมูลในระดับชาติและยังไมมีงานวิจัยที่ระบุถึงขอบเขต ลักษณะ 

และผลกระทบของการทำการตลาดอาหารในเด็ก อันจะเปนประโยชนตอการนำนโยบายไปใช   และการบังคับ

ใชนโยบายในแตละประเทศตอไป

32 การประเมินผลนโยบายควรใชตัวชี้วัดที่มีความจำเพาะเจาะจง   สามารถบงบอกถึงผลกระทบของนโยบายตอ

จุดมุงหมายในภาพรวมได (กลาวคือ การลดผลกระทบจากการทำการตลาดอาหารในเด็ก)   และควรสามารถ

บงบอกถึงเด็กดวยวาไดรับผลกระทบโดยตรงหรือโดยออม    จากขอความทางการตลาดซึ่งมุงเปาไปยังกลุม

ผูรับสารหรือสื่ออื่นๆ

ขอเสนอแนะที่ 11
 กรอบนโยบายควรครอบคลุมระบบประเมินผลกระทบและประสิทธิผลของนโยบายตอจุดมุงหมาย

ที่ตั้งไวในภาพรวม โดยใชตัวชี้วัดที่กำหนดชัดเจน
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มติที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63
รับรองเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มติ WHA63.14 การทำการตลาดอาหารและเครื ่องดื ่ม
ที ่ไมมีแอลกอฮอลในเด็กสมัชชาสุขภาพโลกครั ้งที ่ 63

  เอกสารเลขที่ A63/12

  เอกสารเลขที่ A61/2008/REC/1, Annex 3

1

2

 ไดพิจารณาเอกสารวาดวยเรื่องการดำเนินยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอและเอกสาร

แนบชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก;

ระลึกถึง (recalling) มติ WHA53.17  วาดวยเรื่องการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ   และมติ WHA60.23 

วาดวยเรื่องการดำเนินยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ; 

ยืนยัน (reaffirming) ความมุงมั่น (commitments)   ที่จะจัดการกับปจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำใหเกิด

โรคไมติดตอ 2 ปจจัย อันไดแก การบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ และการไมไดออกกำลังกาย (physical inactivity) 

โดยผานการดำเนินยุทธศาสตรโลกวาดวยเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพ  ซึ่งไดรับการรับรองจากที่ประชุม

สมัชชาอนามัยโลกใน พ.ศ. 2547 (มติ WHA57.17)    และผานการดำเนินยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและควบคุม

โรคไมติดตอ  ซึ่งไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกใน พ.ศ. 2551 (มติ WHA61.14); 

กังวล (concerned) อยางยิ่งเกี่ยวกับความชุกที่อยูในระดับสูงและกำลังเพิ่มขึ้นของโรคไมติดตอในประเทศที่มี

รายไดต่ำและปานกลาง ซึ่งเมื่อประกอบกับโรคติดตอที่ยังคงสงผลกระทบตอคนจน    จะนำไปสูทวิภาระโรค (double

burden of disease) อันเปนอุปสรรคสำคัญตอการแกปญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งทำให

ชองวางทางสุขภาพระหวางประเทศและภายในประเทศกวางมากขึ้น;

กังวลอยางยิ่งวาใน พ.ศ. 2553 ประมาณการวาเด็กที่มีอายุต่ำกวา 5 ปจำนวนมากกวา 42 ลานคนจะมีน้ำหนักเกินหรือ

เปนโรคอวน โดยในจำนวนนี้เกือบ 35 ลานคนอาศัยอยูในประเทศกำลังพัฒนา  และยังกังวลวาความชุกของโรคอวนใน

เด็กกำลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในหลายพื้นที่ทั่วโลก;

ตระหนัก (recognizing) วาการบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพเปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญปจจัยหนึ่งที่ทำใหเกิด

โรคไมติดตอ   และความเสี่ยงตอการเกิดโรคดังกลาวอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพนั้นเริ่มตนใน

วัยเด็กและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยไปตลอดชีวิต;

1

2
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ตระหนักวาการบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพมีความเกี่ยวเนื่องกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน    ซึ่งเด็กควรควบคุม

น้ำหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติและบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณต่ำ เพื่อ

ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอในอนาคต;

รับรูถึง (cognizant of) งานวิจัยที่ระบุวามีการโฆษณาอาหารในเด็กอยางหลากหลาย และมีการทำการตลาด

อาหารในเด็กแบบอื่นๆอยางกวางขวางทั่วโลก;

ตระหนักวาการทำการตลาดจำนวนไมนอยเปนการทำการตลาดอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล หรือเกลือเปนสวนประกอบใน

ปริมาณสูง  และโฆษณาทางโทรทัศนมีอิทธิพลตอรสนิยมการบริโภค  ความตองการซื้อ  และรูปแบบการบริโภคอาหาร

ในเด็ก;

ตระหนักถึงการดำเนินการตางๆที่ผานมาของเอกชนหลายภาคสวนในการลดการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม

มีแอลกอฮอลในเด็ก   และเนนความสำคัญ (noting) ของการติดตามที่เปนอิสระและโปรงใส ใหภาคเอกชนดำเนินการ

ตามพันธสัญญาที่ตั้งไว ทั้งในระดับชาติและระดับโลก;

ตระหนักวาประเทศสมาชิกบางประเทศ   ไดมีการเสนอกฎหมายและนโยบายระดับชาติวาดวยเรื่องการทำการตลาด

อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก,

      รับรองชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก;

      กระตุน (urge) ใหประเทศสมาชิก:

 (1) ดำเนินมาตรการที่จำเปนเพื่อนำขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี

  แอลกอฮอลในเด็กไปใชตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงกฎหมายและนโยบายที่มีอยูเดิมดวย;

 (2) ระบุถึงวิธีการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมที่สุดกับสภาวะแวดลอมในแตละประเทศ   รวมทั้งกำหนด

  นโยบายและ/หรือ  เพิ่มประสิทธิภาพนโยบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อลดผลกระทบในเด็กจากการทำการ

  ตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง;

 (3) จัดตั้งระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหาร

  และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก;

 (4) ดำเนินการเชิงรุกในการสรางความรวมมือระหวางรัฐบาลเพื่อลดผลกระทบจากการทำการตลาดขาม

  พรมแดน;

 (5) รวมกับภาคประชาสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจากภาครัฐและเอกชนนำชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่อง

  การทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็กไปใช เพื่อลดผลกระทบจากการทำการ

  ตลาดและหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดขึ้นได;



19

               ขอใหผูอำนวยการใหญ:

 (1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศสมาชิก หากมีการรองขอ ในการนำชุดขอเสนอแนะวาดวย

  เรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็กไปใช    รวมทั้งในการติดตามและ

  ประเมินผลการดำเนินงานดวย;

 (2) ใหการสนับสนุนเครือขายในระดับภูมิภาคที่มีอยูเดิม    และอำนวยความสะดวกในการสรางเครือขาย

  ใหมตามความเหมาะสม   เพื่อการเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมแข็งขึ้นในการลดผล

  กระทบจากการทำการตลาดอาหารในเด็กที่มีไขมันอิ่มตัว   กรดไขมันทรานส   น้ำตาล  หรือเกลือใน

  ปริมาณสูง;

 (3) รวมกับภาคประชาสังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาครัฐและเอกชนนำชุดขอเสนอแนะไปใช  เพื่อ

  ลดผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล  หรือเกลือ

  ในปริมาณสูง และเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดขึ้นได;

 (4) เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศกับองคกรและหนวยงานระหวางรัฐบาลใหเขมแข็งขึ้น ในการ

  สงเสริมการดำเนินการตามชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี

  แอลกอฮอลในเด็กในประเทศสมาชิก;

 (5) ใชระเบียบวิธีการประเมินผลที่มีอยูเดิม   สำหรับแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและ

  ควบคุมโรคไมติดตอ    ในการติดตามนโยบายวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี

  แอลกอฮอลในเด็ก;

 (6) รายงานการดำเนินการตามชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี

  แอลกอฮอลในเด็ก  โดยใหเปนสวนหนึ่งของรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตรโลก

  เพื่อการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอและแผนปฏิบัติการฯ ตอที่ประชุม   สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่

  65 โดยผานคณะกรรมการบริหาร

      
      (การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 8, 21 พฤษภาคม 2553
      – คณะกรรมาธิการ A, รายงานฉบับที่ 4) 
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