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การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก๑
รับทราบ มติการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใหแตละประเทศปรับปรุงหลักเกณฑ
สากลวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ใหเปนกฎหมาย
รับทราบ ถึงขอมูลที่ยืนยันไดวามีการทำการตลาดของอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่รุนแรงขึ้น มี
ความหลากหลายซับซอนมากขึน้ และมีขอ มูลยืนยั นถึงอุ บัติการณ พฤติกรรมการทำการตลาดในลักษณะทีฝ่ าฝน
หลักเกณฑสากลวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ดังกลาวอยางแพรหลาย
กังวล วาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมแตเพียงอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน ในประเทศไทยต่ำจนนากังวล
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ๑๐๙ ประเทศ ประเทศไทยเปนอันดับที่ ๑๐๕
รับทราบ วาผลกระทบของการทำการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเปนอุปสรรคตอการปกปอง
การเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเปนเปาหมายขององคการอนามัยโลก องคการยูนิเซฟ และรัฐบาลไทย
ตระหนัก วากลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการโนมนาวใหเกิด
การใชนมผสม รวมทั้งผลกระทบที่ตามมาตอคาใชจายในครัวเรือน ระบบเศรษฐกิจ และระบบบริการสาธารณสุข
กังวล วาหลักเกณฑวา ดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งเปนหลักเกณฑที่มิไดบังคับและไมมีบทลงโทษหากฝาฝน ยังไมพอเพียงในการควบคุมกลยุทธการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก และยังไมครอบคลุมการทำการตลาดในรูปแบบใหม ๆ
กังวล ถึงแนวโนมความรุนแรงจากผลกระทบของการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กตอการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมที่ลดลง หากไมมีกลไกใดมาควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอยางมีประสิทธิผล
รับทราบ ถึงผลการศึกษาวา ประเทศทีม่ รี ะบบการควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ในลักษณะที่เปนกฎหมายมีแนวโนมที่จะมีอุบัติการณของการฝาฝนหลักเกณฑสากลวาดวยการตลาดอาหารทารก
และเด็กเล็ก และผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของ ต่ำกวา และอัตราการเลีย้ งลูกดวยนมแมสงู กวาประเทศทีม่ กี ลไกการควบคุม
ตามความสมัครใจ
ตระหนัก วาการดำเนินการแกไขปญหากลยุทธการตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็กเล็กนั้นมีขอจำกัด
ดานการบังคับใช เนื้อหา และการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ ทำใหไมสามารถดำเนินการแบบบูรณาการได
ขาดกลไกหรือระบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการดำเนินงาน องคความรูที่เกี่ยวของ และศักยภาพของบุคลากร และ
ขาดขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๘๑

ตระหนัก วาการแกไขปญหาดังกลาวควรเปนการจัดการแบบบูรณาการ โปรงใส และเปนไปเพื่อปกปอง
ผลประโยชนของสาธารณะเปนสำคัญ เชน การพัฒนากลไกจัดการ การออกกฎระเบียบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
การรณรงคและสรางความตระหนักในการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม แ ละลดพฤติ ก รรมเลี้ยงลูกดวยนมผสม การจัด
สภาวะแวดลอมใหเอื้อตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ เปนตน รวมถึงตองอาศัยการรวมมือจาก
ทุกภาคสวนเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายในการสรางความมั่นคงใหกับอนาคตของสังคม
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่องการควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการดังตอไปนี้
๑.๑ ใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก
๑.๑.๑ ดำเนินการควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามหลักเกณฑวาดวยการ
ตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ กเล็ก และผลิต ภั ณฑ ที่ เ กี่ยวข อ ง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใชพระราชบั ญญั ติอ าหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนเครื่องมือและสรางการมีสวนรวมที่นำไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะการใหความรู การสรางกระแส
และการเฝาระวังการตลาดจากภาคสวนตาง ๆ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
๑.๑.๒ พัฒนาและผลักดัน ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
ใหสำเร็จภายในป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัดใหมีกลไกดำเนินการและใชหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๕๑๒ เปนหลักเกณฑพื้นฐานขั้นต่ำ ภายใตพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ใหมกี ารจัดตัง้ กองทุนสนับสนุนการเลีย้ งลูกดวยนมแม โดยพิจารณาทุนการดำเนินงานจากเงินภาษีการนำเขา
หรือรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑนมผสมจากตางประเทศในลักษณะเดียวกับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ ซึ่งเปนแบบอยางความสำเร็จของไทยและเปนที่ยอมรับในตางประเทศ
๑.๑.๓ พัฒนากลไกการปฏิบัติ ระบบการติดตามประเมินผล และระบบรายงานผล โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งระดับทองถิ่น จังหวัด ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ
๑.๒ ใหกระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานหลัก รวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ ศึกษาเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการขยายสิทธิการลาคลอด และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับ
สิทธิการลาคลอดใหเปน ๑๘๐ วัน รวมถึงการไดรับคาจางระหวางลา ในกรณีที่เลี้ยงลูกดวยนมแม และใหจัด
มาตรการหรือสวัสดิการในการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกสตรีที่คลอดบุตรและอยูระหวาง
การใหนมบุตรในสถานประกอบกิจการและสถานที่ทำงาน รวมทั้งพิจารณามาตรการการลดหยอนภาษี และการ
ประกาศเกียรติคุณใหแกสถานประกอบกิจการที่เปนแบบอยางของการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม

๒

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒ / ผนวก ๑

๒๘๒ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะใหความรวมมือในการสนับสนุนรางพระราชบัญญัติการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... และสงเสริมจิตสำนึกแกสังคมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงเสริมขยายสิทธิการลาคลอด
บุตรของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการโดยความสมัครใจ พัฒนากระบวนการติดตามเฝาระวังการฝาฝน
หลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เชน สถาบันการศึกษาทุกระดับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เครือขายโภชนาการสมวัย มูลนิธิเพื่อผูบริโภค มูลนิธิเครือขายครอบครัว
สหพันธองคกรผูบ ริโภค องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย และสมาคมผูผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก
เปนตน
๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ร ายงานความก า วหนา ต อ สมั ชชาสุ ข ภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๘๓

