ช่องว่างนโยบายด้านโภชนาการ
และการอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศ
(Nutrition policy gaps and benchmarking)

การประชุมกําหนดและจัดลําดับหัวข ้องานวิจัย
ิ ใจเชงิ นโยบายด ้านโภชนาการ
สําหรับการตัดสน

ปฏิญญา ศรี ใส
แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพือการสร ้างเสริมสุขภาพ (FHP)
8 ก.ค. 2562
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1. Framework of reviewing nutrition policy
ข้ อ แนะนําระดับ โลก

สถานการณ์ ร ะดับ ประเทศ

การอ้ างอิงต่ างประเทศ

(global recommendation)

(benchmarking)

1. ระบบธรรมาภิบาล/งบระมาณ/ทรัพยาการที่เกี่ยวข้ อง (Governance/funding and resource)
ระบบโครงสร้ างและ
ฐานข้ อ มูล

2. ระบบติดตามและประเมินผล และระบบฐานข้ อมูล (Monitoring/surveillance system/database)
3. การแลกเปลี่ยนระหว่างนโยบาย/ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Platforms for interaction/Health‐in‐all
policies)

4.มาตรการ/นโยบาย
มาตรการที่มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ แบ่งต่างหลัก 4Ps

มาตรการ/นโยบาย ราคา

(Price)

มาตรการสนับสนุนรณรงค์

กฎ/ข้ อบังคับ

(promoting healthy choice)

Subsidies

Taxation

ผลิตภัณฑ์ (Product)

‐

Reformulation

สถานที่ (Place)

•
•
•

นโยบายสนับ สนุน (Promotion)

School lunch
Create supportive
environment
Young child nutrition and
breastfeeding

guideline/education/
campaign

•

Young child
nutrition and
breastfeeding

Food marketing,
labelling
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2. Documents in a review process
สรุ ป ที่จ ัด ทําในการนําเสนอนีม้ ากจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารหลัก ต่ อ ไปนี ้
1. เอกสารเกี่ยวกับ policy/action/strategy recommendations



Global strategy on
Diet,Physical Activity
and Health (WHO)



6 global Nutrition Target
(WHO)





WHO best buys for
prevention of NCDs

Global action plan for
prevention and control
of NCDs(WHO)





Strengthening nutrition
action (WHO, FAO)

Global strategy for Infant
and Young Child Feeding
(WHO)
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2. Documents in a review process
สรุ ป ที่จ ัด ทําในการนําเสนอนีม้ ากจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารหลัก ต่ อ ไปนี ้
2. ฐานข้ อมูลที่เกี่ยวกับการ implement nutrition policies ในกลุม่ ประเทศรายได้ สงู และรายได้ ปานกลางถึงตํ่า

 Global database on the
Implementation of Nutrition
Action (GINA,WHO)

 Official website, WHO
website, publication,
reliable published
factsheet
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3. Infrastructure support
2.1 Governance/funding and resource
Global recommendation
Source
Strengthening Nutrition
action (2016‐2025)
(FAO+WHO)

6 Global Nutrition
Target 2025
(2014,WHO,WHA 65.6)

detail
1. ผนวกเป้าหมายด้ านโภชนาการ
เข้ ากับแผนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศต่าง ๆ

2. มีการตังเป้
้ าหมายด้ าน

โภชนาการของประชากร ใน
ระดับประเทศ

National situation

Benchmarking

มีก ารดําเนิน การ
สํานักโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังมีแผน
ยุทธศาสตร์ การป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี รวม
เป้าหมายการลดการบริ โภคเกลือ
ร้ อยละ 30

‐

มีก ารดําเนิน การ
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย มี
การจัดตังเป้
้ าหมายตาม 6 global

Singapore
war on diabetes

nutrition target
Global strategy on diet,
physical activity and
health

3. แผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ

ควรมีการระบุ resource ที่จําเป็ น
และ focal point ในแต่ละ
หน่วยงาน

มีก ารดําเนิน การ
กรอบยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการ
ด้ านอาหารของประเทศไทย

Malaysia
National Plan of
Action for Nutrition
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3. Infrastructure support
2.2 2. Monitoring/surveillance system/database
Global recommendation
Source

detail

Strengthening
Nutrition action
(2016‐2025)
(FAO+WHO)

1. พัฒนาระบบตรวจสอบ

Strengthening
Nutrition action
(2016‐2025)
(FAO+WHO)

National situation

Benchmarking

‐

และติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ อาหาร
2. พัฒนาระบบ
มีก ารดําเนิน การ
ฐานข้ อมูลสําหรับขนาด • MICs survey สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ปั ญหาของ โรคอ้ วนในเด็ก
•

‐

การสํารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยสํานักสํารวจสุขภาพ
ประชาชนไทย
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3. Infrastructure support
2.2 2. platforms for interaction, health‐in‐all‐policies

Global recommendation
Source

National situation

Benchmarking

detail

Global strategy on 1. มีดําเนินงานร่ วมกัน
diet, physical
ระหว่างหน่วยงานที่
activity and health
หลากหลาย
(WHO)

มีก ารดําเนิน การ

‐

โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
ดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ
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4. Interventions‐Price
Source

Global
recommendation

National situation

Benchmarking

WHO,FAO

นํานโยบายและมาตรการ
ด้ านราคา และภาษีมาใช้

มีก ารดําเนิน การ
ด้ านมาตรการภาษี นํ ้าตาล

ประเทศเม็ก ซิโ ก, ฮังการี
,ฟิ ลิป ปิ นส์ มีการ
ดําเนินการด้ านภาษี

TAXATION

WHO best
buys and
good buys
intervention

1.ลดการบริ โภคนํ ้าตาล

ด้ วยการเก็บภาษีนํ ้าตาลใน
เครื่ องดื่มที่มีนํ ้าตาล
SUBSIDIES
2. เพิ่มการบริ โภคผักผลไม้

ด้ วยการลดราคา

TAXATION

มีก ารดําเนิน การ
กรรมสรรพสามิตมีการ
ประกาศเก็บภาษีเครื่ องดื่ม
ที่มีนํ ้าตาล ตาม พ.ร.บ.ปี

TAXATION

ประเทศฮังการี มีการเก็บ
ภาษีนํ ้าตาลในเครื่ องดื่มที่มี
นํ ้าตาล เครื่ องดื่มชูกําลัง
อาหารสําเร็จรูปที่มีนํ ้าตาล

2560
SUBSIDIES

มีก ารดําเนิน งานบางส่ วน
ธกส.มีการสนับสนุนทุนให้
เกษตรกรด้ านปั จจัยการผลิต
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4. Interventions‐Product(1)
Source

Global
recommendation

National situation

Benchmarking

WHO,FAO

ลดส่วนประกอบของเกลือ
และกําจัดไขมันทรานส์ใน
อาหาร (reformulation)

มีก ารดําเนิน การบางส่ วน
มีกฎหมายเพื่อการกําจัด
ไขมันทรานส์ ในอาหาร

บราซิล มีการจํากัดการใช้
เกลือ โซเดียมและงดการใช้
ไขมันทรานส์ในการผลิต
อาหาร

Salt
WHO best
buys and
good buys
intervention

Salt

จํากัดการใช้ เกลือและโซเดียมใน
การผลิตอาหาร

อยู่ใ นระหว่ างการดําเนิน การ
อยูใ่ นระหว่างดําเนินการผลักดันการ
เก็บภาษี เกลือเพื่อจํากัดการใช้ เกลือ
และโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหาร

Trans fat

Trans fat

ออกกฎหมายห้ ามการใช้ ไขมัน
ทรานส์ในอุตสาหกรรมอาหาร

มีก ารดําเนิน การ
ออกกฎหมายห้ ามผลิต นําเข้ า
จําหน่ายนํ ้ามันที่เป็ นแหล่งหลักของ
ไขมันทรานส์

Salt

แอฟริก าใต้ มีกฎหมาย
จํากัดการใช้ เกลือในการ
ผลิตอาหาร 13 ชนิด
ฮังการี เก็บ ภาษี เกลือ ใน
ขนมที่มีรสเค็ม และสารปรุง
แต่ง

Trans fat

บราซิล แคนาดา เดน
มาร์ ค นอร์ เ วย์ trans fat
banning
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4. Interventions‐Product(2)
Source

Global
recommendation

National situation

Benchmarking

WHO,FAO

ลดส่วนประกอบของเกลือ
และกําจัดไขมันทรานส์ใน
อาหาร (reformulation)

มีก ารดําเนิน การบางส่ วน
มีกฎหมายห้ ามผลิต นําเข้ า และ
จําหน่ายนํ ้ามันที่เป็ นแหล่งหลัก
ของไขมันทรานส์

บราซิล มีการจํากัดการใช้
เกลือ โซเดียมงดการใช้
ไขมันทรานส์ในการผลิต
อาหาร

Total energy
WHO best
buys and
good buys
intervention

ปรับลดขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อลด
พลังงานทังหมดจากการบริ
้
โภค
Saturated fat

ทดแทนไขมันทรานส์และไขมัน
อิ่มตัวด้ วยไขมันไม่อิ่มตัวใน
อุตสาหกรรมอาหาร

Total energy

ยังไม่ ม ีก ารดําเนิน การ

Saturated fat

ยังไม่ ม ีก ารดําเนิน การ

Total energy
ยังไม่ พ บการดําเนิน งานใน
ประเทศอื่น ๆ
Saturated fat
ยังไม่ พ บการดําเนิน งานใน
ประเทศอื่น ๆ
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4. Interventions‐Place (1)
School food provision and food standard
Source

WHO

Global
recommendation

1.สนับสนุนการจัดหา

อาหารที่สง่ เสริ มสุขภาพใน
ที่สาธารณะ (โรงเรี ยน, ที่
ทํางาน)

2. พัฒนาเกณฑ์เพื่อ
WHO,FAO

ส่งเสริมความสามารถใน
การเข้ าถึงอาหารที่สง่ เสริม
สุขภาพ ในที่สาธารณะ

National situation
SCHOOL

Benchmarking
SCHOOL

FOOD STANDARD

ศรี ล ังกา มีโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรี ยน ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสม
สวีเ ดน โครงการอาหาร
กลางวันที่มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการตามเกณฑ์ เด็ก
อายุ 7‐16 ปี ฟรี

มีก ารดําเนิน การ

FOOD STANDARD

Thai school lunch
program ใช้ ในการกําหนด

อิน เดีย บังคับใช้ School

เมนูอาหารกลางวัน แบบสมัครใจ

lunch program

มีก ารดําเนิน การ
พ.ร.บ. กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาปี พ.ศ. 2535 แต่
ยังพบว่าอาหารส่วนใหญ่ยงั มี
คุณค่าทางโภชนาการไม่ถงึ เกณฑ์
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4. Interventions‐Place (2)
Young child (0‐5 yrs) nutrition and breast feeding
Source

WHO

Global
recommendation

Benchmarking

ยุท ธศาสตร์ ช าติ

ยุท ธศาสตร์ ช าติ

ยุท ธศาสตร์ ช าติ

ใช้ นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ระดับโลกสําหรับ
โภชนาการการให้ อาหาร
ทารกและเด็กเล็ก

มีก ารดําเนิน งาน
มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
งานเรื่ องการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ และ
อาหารตามวัยสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก (กรมอนามัย)

เกาหลีใ ต้ , เวียดนาม มี

วัน ลาคลอด

WHO,UNICEF

National situation

มีการใช้ กฎหมายที่ คุ้มครอง
แม่ และช่วยให้ แม่สามารถ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้
หลังจากที่กลับไปทํางาน

ส่ วนขาด : ไม่ ม ีแ ผนยุท ธศาสตร์
ระดับ ชาติ ฉบับ สมบูร ณ์ ท่ รี วบรวม
แนวทางทุก หน่ อ ยงาน และขาด
คณะกรรมการกลางที่ด แู ลโดยเฉพาะ
วัน ลาคลอด

มีก ารดําเนิน งาน
พรบ. คุ้มครองแรงงาน ให้ ลาคลอดได้
98 วัน มีมมุ นมแม่ในที่ทํางาน ให้ ชวั่ โมง
พักเพิ่ม (ยังไม่เป็ นกฎหมาย)

National infant and
young child
feeding/breastfeeding
strategy

วัน ลาคลอด

เวียดนาม ลาคลอดได้ 6
เดือนทังเอกชนและรั
้
ฐบาล
และมีกฎหมายเพิ่มชัว่ โมงพัก
ระหว่างวัน
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4. Interventions‐Place (3)
Young child (0‐5 yrs) nutrition and breast feeding
Source

Global
recommendation
BFHI

WHO,UNICEF

WHO,UNICEF

National situation
BFHI

Benchmarking
BFHI

สถานที่ทกุ แห่งที่ให้ บริ การ
คลอดบุตร ปฏิบตั ิตาม"สิบ
ขันตอนสู
้
ค่ วามสําเร็ จในการ
ให้ นมลูก“ BFHI

มีก ารดําเนิน งาน
โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก เพื่อ
ส่งเสริ มการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ มีการ
ประเมินซํ ้า (reassessment)
ทุก 3 ปี

เกาหลีใ ต้ ,เวียดนาม มี
โรงพยาบาลสายสัมพันธ์
แม่-ลูก เพื่อส่งเสริ มการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่

MILK CODE

MILK CODE

MILK CODE

1. มีการใช้ CODE of
marketing of breast‐
milk substitutes
2. การฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้ านสุขภาพที่ดแู ลแม่และเด็ก
ภายใต้ CODE

มีก ารดําเนิน งานระยะเริ่ม ต้ น
มียทุ ธศาสตร์ เพื่อการควบคุมการส่งเสริ ม
อาหารการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก ปี พ.ศ.2562-2564 และการ
ฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั ิงานตาม CODE
ยังไม่มีการ monitor กระบวนการ
และผลอย่างชัดเจน

เวียดนาม มีการ
ดําเนินงานตังแต่
้ พ.ศ.
2557
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4. Interventions‐Promotion(1)
Food Labelling
Source

WHO

Global
recommendation
ฉลากโภชนาการ

มีฉลากโภชนาการที่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน Codex

ฉลากอย่ างง่ าย

มีการใช้ ฉลากอย่างง่าย เพื่อ
WHO best
ส่งเสริ มการลดการบริ โภค
buys and
good buys
ผลิตภัณฑ์ที่มี เกลือ นํ ้าตาล
intervention และไขมันอิ่มตัว สูง

National situation
ฉลากโภชนาการ

มีก ารดําเนิน การบางส่ วน
มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข มี
อาหาร 5 กลุม่ 15 ประเภทสินค้ า ที่
ต้ องแสดงฉลลากโภชนาการ
ฉลากอย่ างง่ าย

มีก ารดําเนิน การบางส่ วน
มีประกาศใช้ ฉลาก GDA ใน
อาหาร 5 กลุม่ รวมถึง ขนมขบเคี ้ยว
ช็อคโกแลต ขนมอบ อาหารกึง่
สําเร็ จรูป

Benchmarking
ฉลากโภชนาการ

ประเทศจีน มีกฎหมาย
บังคับให้ pre‐packed
food products มี
การแสดงฉลากโภชนาการ
แม้ ไม่มีการกล่าวอ้ าง
สรรพคุณทางการแพทย์
ฉลากอย่ างง่ าย

เอกวาดอร์ : ออกกฎบังคับ
ใช้ traffic light
labelling
ชิล ี : ออกกฎบังคับใช้
Warning label “High
in…” ในผลิตภัณฑ์ที่ ไขมัน
นํ ้าตาล และ เกลือ เกินเกณฑ์
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4. Interventions‐Promotion(2)
Food marketing
Source

Global
recommendation

Children

WHO

ออกกฎหมายควบคุม
การตลาดอาหารและ
เครื่ องดื่มในเด็ก ตาม
WHO recommendation

National situation

Children

ไม่ ม ีก ารดําเนิน งานโดยตรง
ยังไม่มีกฎหมายควบคุม
การตลาดสําหรับอาหารที่มงุ่
เป้าไปที่เด็ก

Benchmarking

Children

ชิล ี มีกฎห้ ามไม่ให้ ทํา
โฆษณาอาหารที่ไม่ดีตอ่
สุขภาพที่เน้ นกลุม่ เป้าหมาย
เด็กอายุตํ่ากว่า 14 ปี
เกาหลีใ ต้ มี พ.ร.บ. ฉบับ
พิเศษในการควบคุมการ
โฆษณาอาหารที่มีไขมัน
นํ ้าตาล และโซเดียมสูง และ
มุง่ เป้าไปที่เด็ก
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สรุปช่องว่างนโยบาย/มาตรการด ้านโภชนาการ(1)

Price
1. ภาษีนําตาล
่
• ยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทมี
ี นําตาลทุกประเภท เชน
ผลิตภัณฑ์อาหาร นม
• เดือนตุลาคม 2562 จะมีการจัดเก็บอัตราภาษี คด
ิ จากค่า
ึ
ปริมาณนํ าตาลทังหมดในเครืองดืม ซงหากมี
การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินมาตรการทางภาษี การปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และผลกระทบทางด ้านสุขภาพ จะชว่ ยให ้
สามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงานต่อได ้ดีขน
ึ
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สรุปช่องว่างนโยบาย/มาตรการด ้านโภชนาการ(1)
Product
2. มาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
• เมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได ้มีแนวคิดเสนอในมีการ
ึ
จ ัดเก็บภาษีเกลือ ซงในการสนั
บสนุนนโยบายนีจําเป็ นต ้องมี
่ อัตราภาษี ผลกระทบต่อ
หลักฐานทางวิชาการด ้าน เชน
สุขภาพ ค่าใชจ่้ ายทางสุขภาพทีเกิดจากการบริโภคเกลือและ
โซเดียมเกิน ความคุ ้มทุนของมาตรการ เป็ นต ้น
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สรุปช่องว่างนโยบาย/มาตรการด ้านโภชนาการ(2)
Place
1. School lunch
็ ต์ ยังมีขอ
• อาหารกลางวัน 97 เปอร์เซน
้ จําก ัดด้านคุณค่าทาง
็ ต์ จากกลุม
โภชนาการ และ 24.9 เปอร์เซน
่ ตัวอย่าง พบว่านม
โรงเรียนไม่ได ้มาตรฐาน
• โปรแกรม Thai school lunch ยังไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน
2. Young child nutrition and breast-feeding
• ไม่มแ
ี ผนยุทธศาสตร์ระด ับชาติ ฉบับสมบูรณ์ทรวบรวมแนวทาง
ี
ทุกหน่อยงาน และขาดคณะกรรมการกลางทีดูแลโดยเฉพาะ
ั
• การให ้ชวโมงพั
กเพิมกับผู ้ทีเพิงคลอดบุตร ย ังเป็นแบบสม ัครใจ
• วันลาคลอดทีได ้ ยังน้อยกว่า 6 เดือน
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สรุปช่องว่างนโยบาย/มาตรการด ้านโภชนาการ(3)
Promotion
1. Food labelling
• กฎหมายบังคับการแสดงฉลากยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์
อาหารทุกประเภท
• มีมติสมัชชาสุขภาพให ้ขับเคลือนมาตรการเร่งด่วน ให ้มีการใช ้
ี ญ
ั ญาณ พร ้อมคําเตือน อย่างไรก็ตาม
มาตรการลักษณะสส
้
ปั จจุบน
ั นันใชฉลาก
GDA ทีครอบคลุมอาหาร 5 กลุม
่
• อย่างไรก็ตาม การแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA
(Guideline Daily Amounts) ยังคงสร ้างความเข้าใจให้แก่
ผูบ
้ ริโภคได้ไม่มากนัก เนืองจากผู ้บริโภคยังขาดความรู ้
ความเข ้าใจด ้านคุณค่าโภชนาการและปริมาณของสารอาหาร
ต่างๆ ทีควรบริโภคในแต่ละวัน
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สรุปช่องว่างนโยบาย/มาตรการด ้านโภชนาการ(3)
Promotion
2. Food marketing
• ย ังไม่มก
ี ฎหมายควบคุมการตลาดสําหรับอาหารทีมุง่ เป้ าไป
ทีเด็กโดยตรง มีเพียง พระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ.
ึ
้
2522 ซงควบคุ
มและบังคับใชการทํ
าการตลาดได ้เพียง
บางสว่ นและบางผลิตภัณฑ์อาหารเท่านัน
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