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 กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างทารกที่แข็งแรง

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	เนื่องจากทารกจะเติบโตจากสารอาหารที่มีประโยชน์และ

เหมาะกับวัยของตนเองมากที่สุด	 ซึ่งคือ	 “นมแม่”	 และความรักความอบอุ่นที่แม่

มอบให้ระหว่างที่เลี้ยงทารกด้วยนมแม่	อย่างไรก็ตาม	นมแม่เป็นอาหารตามธรรมชาติ

ที่อาจหยุดไหลได้หากไม่ได้รับการกระตุ้น	 หรือหยุดไหลจากปัจจัยอื่น	 ๆ	 ท�าให้แม่

เกิดความกังวลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีโอกาสเปลี่ยนไปเลือกเลี้ยงลูกด้วยนมผง

ในช่วงเวลาดังกล่าว	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่แม่และครอบครัวจะต้องได้รับ

ข้อมูลที่ถูกต้อง	และเหมาะสมในการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องหรือไม่

	 ในฐานะบุคลากรด้านสาธารณสุข	 ซึ่งเป็นบุคคลที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการให้

ความรู้	 ความเข้าใจ	 และเป็นที่ปรึกษาของแม่ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่

ก่อนคลอด	ไปจนถึงหลังคลอด	ผ่านกระบวนการส่งเสริมและสอนเรื่องนมแม่อย่างต่อเนื่อง 

ถึงกระนั้น	 เราจะเห็นได้ว่ายังมีการแทรกแซงของบริษัทอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก

ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด	ทั้งเรื่องการโฆษณา	การส่งเสริมการตลาด	การให้ข้อมูล 

หรือการสนับสนุนบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซึ่งอาจเป็น

กลยุทธ์หนึ่งที่ท�าให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของแม่และครอบครัวเพื่อให้ใช้

ผลิตภัณฑ์ได้	จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุม

การส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	๒๕๖๐	หรือ	พ.ร.บ.นมผง 

เพื่อควบคุมกลวิธีการส่งเสริมทางการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก		ให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม	และสร้างความมั่นใจว่าแม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	

ตรงความเป็นจริง	 ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่ดีที่สุดส�าหรับทารก

และเด็กเล็ก

คำานำา



 

 คู่มือนี้	 จัดท�าขึ้นมาเพื่ออธิบายแนวคิด	 สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติ

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านสาธารณสุข	 เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม	โดยเป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายที่จะปกป้อง

สิทธิของทารกและเด็กเล็กให้ได้อาหารที่เหมาะสมตามวัยที่สุด	คณะผู้จัดท�าหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า	จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน
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 มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตินี้

 “ทำรก” หมายความว่า	เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองเดือน

 “เด็กเล็ก” หมายความว่า	เด็กอายุเกินสิบสองเดือนจนถึงสามปี

 “อำหำรส�ำหรับทำรก”	หมายความว่า

     (๑)	นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร	ทั้งนี้	ที่มีส่วนประกอบของ

สารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้เลี้ยงทารกตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

	 				(๒)	นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร	ทั้งนี้	ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า

ใช้เลี้ยงทารกได้						

 “อำหำรส�ำหรับเด็กเล็ก”	หมายความว่า	นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็น

อาหาร	ทั้งนี้	ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าใช้ในการเลี้ยงเด็กเล็กและเฉพาะตามที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

 “อำหำรเสริมส�ำหรับทำรก”	 หมายความว่า	 อาหารที่ใช้เสริมคุณค่าทาง

โภชนาการและสร้างความคุ้นเคยในการบริโภคอาหารให้แก่ทารกที่มีอายุตั้งแต่

หกเดือนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 “ผู้ผลิต”	หมายความว่า	ผู้ท�า	ผสม	ปรุงแต่ง	แบ่งบรรจุ	รวมบรรจุ	หรือ

เปลี่ยนภาชนะบรรจุ

 “ผู้น�ำเข้ำ”	หมายความว่า	ผู้น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

 “ผู้จ�ำหน่ำย”	หมายความว่า	ผู้ขาย	จ่าย	แจก	แลกเปลี่ยน	ให้	หรือมีไว้เพื่อ

จ�าหน่าย	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 “ฉลำก”	หมายความว่า	ฉลากตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 “โฆษณำ” หมายความว่า	การกระท�าไม่ว่าโดยวิธีใด	ๆ	ให้ประชาชนเห็น

หรือทราบข้อความทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ทางการค้า
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 “ข้อควำม”	หมายความรวมถึง	การกระท�าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร	รูป

รอยประดิษฐ์	ภาพ	ภาพยนตร์	แสง	เสียง	เครื่องหมาย	หรือการกระท�าอย่างใด	ๆ	ที่ท�าให้

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้

 “ส่งเสริมกำรตลำด”	หมายความว่า	การกระท�าใด	ๆ	ที่มุ่งหมายเพื่อการ

จ�าหน่าย	 สร้างภาพลักษณ์หรือประชาสัมพันธ์	 หรือเพื่อการสนับสนุนหรือส่งเสริม

ให้มีการใช้อาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็กหรืออาหารเสริมส�าหรับทารก	

แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 “หน่วยบริกำรสำธำรณสุข”	 หมายความว่า	 สถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งด�าเนินการโดยกระทรวง	ทบวง	กรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาของรัฐ	หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หรือสภากาชาดไทย	 และให้หมายความรวมถึงองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�าไร

และด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพแม่และเด็ก	และองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข

 “องค์กรวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุข”		หมายความว่า	คณะกรรมการวิชาชีพ

ในสาขาต่าง	ๆ 	ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ	แพทยสภาตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม	 สภาการพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์	ทันตแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม	เภสัชกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม	 สภากายภาพบ�าบัดตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพกายภาพบ�าบัด	สภาเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์	 สภาการแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	

สภาการสาธารณสุขชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	หรือ

สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 “บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข” หมายความว่า	บุคลากรทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบัติ

งานในหน่วยบริการสาธารณสุข	 และให้หมายความรวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขด้วย
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การรับรู้ รับทราบข้อมูลของบุคลากรด้านสาธารณสุข
(มาตรา ๑๗)

 ที่ผ่านมาเราจะพบว่า	 การรับรู้	 รับทราบข้อมูลของบุคลากรสาธารณสุข 

จะเป็นข้อมูลที่ผ่านการคัดสรร	กลั่นกรอง	และน�าเสนอออกมาเป็นตัวหนังสือในหลาย

หลายรูปแบบ	มีสีสัน	รูปภาพสวยงาม	ชวนน่าอ่าน	แต่เมื่ออ่านจนจบเราอาจจะพบว่า 

ข้อมูลวิชาการที่เราได้รับรู้	หรือรับทราบ	อาจจะมีการแอบแฝงและเชื่อมโยงไปยัง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว	ด้วยเหตุนี้	กฎหมายจึงก�าหนดแหล่งอ้างอิง

ข้อมูลทางวิชาการเพื่อเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการจัดท�าข้อมูล	เนื่องจากบุคลากร

สาธารณสุขเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้	และการสื่อสารกับแม่และครอบครัวเป็นอย่างสูง 

โดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกใช้นมผงหรืออาหารเสริมส�าหรับทารกในกรณีที่มี

ความจ�าเป็น	หรือด้วยเหตุผลทางการแพทย์

	 ดังนั้น	 บุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นกลุ่มคนที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

และเชื่อถือได้มากกว่าโฆษณาแอบแฝง	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารส�าหรับทารก	

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	และอาหารเสริมส�าหรับทารกที่บุคลากรด้านสาธารณสุข

สามารถรับทราบได้	จะต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือที่กฎหมายก�าหนด	๓	แหล่ง	ดังนี้	

	 ๑.	บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือต�าราที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับ

นานาชาติ

 ๒.	บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการที่มีการประเมิน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น	ๆ

	 ๓.	รายงานหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

									โดยข้อมูลที่น�ามาอ้างอิงนั้นจะมาในรูปแบบเอกสารเป็นกระดาษหรือข้อมูล

แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่ต้องเป็นฉบับที่สมบูรณ์มิใช่ตัดมาน�าเสนอเพียงบางส่วน
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรก

และเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

 มำตรำ ๑๗		การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับ

เด็กเล็กของผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับ

เด็กเล็ก	หรือตัวแทน	แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

รองรับ	ทั้งนี้	หลักฐานทางวิทยาศาสตร์	ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้

ประกอบกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรส�ำหรับทำรกอำหำรส�ำหรับเด็กเล็ก หรือ

อำหำรเสริมส�ำหรับทำรก แก่บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ข้อ	 ๑	 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 หลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับ

เด็กเล็ก	หรืออาหารเสริมส�าหรับทารกแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๖๑”

 ข้อ	๒	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ  ที่มำคือสำมแหล่งที่ก�ำหนด

กระดำษหรือไฟล์ช่ำงน่ำจ�ำจด  ต้องปรำกฏฉบับสมบรูณ์

““
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 ข้อ	๓		การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก		

หรืออาหารเสริมส�าหรับทารก	แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข	ให้ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือ

ผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรืออาหารเสริมส�าหรับทารก 

หรือตัวแทน	 ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ	 ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลอย่าง

หนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือต�าราที่เกี่ยวข้องและเป็นที่

ยอมรับในวงการวิชาการระดับนานาชาติ

	 (๒)		บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือโดยเป็นข้อมูลที่มา

จากวารสารวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการที่มีการประเมิน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น	ๆ		(Peer	review	journal)

	 (๓)	รายงานหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ	(expert	committee) 

ที่เกี่ยวข้อง

         ข้อ	๔		การอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามข้อ	๓	ให้ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือ

ผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรืออาหารเสริมส�าหรับทารก 

หรือตัวแทน	จัดท�าข้อมูลเสนอแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขทุกครั้ง	โดยต้องมีหลักฐาน

ประกอบการน�าเสนอข้อมูลเป็นเอกสารหรือบทความวิจัยฉบับเต็ม	(Full	paper)	ที่มี

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในแหล่งข้อมูลตามข้อ	๓	ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร

หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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รับมอบอย่างถูกต้อง (มาตรา ๑๙) 

 ในความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์และความประสงค์ดีของบริษัทผู้ผลิต

ผู้น�าเข้าและผู้จ�าหน่าย	อาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	และอาหารเสริม

ส�าหรับทารกที่มีความต้องการจะแบ่งปันสิ่งของ	อุปกรณ์	หรือของใช้	เพื่อเติมเต็ม

ในการบริหารจัดการภายในหน่วยบริการสาธารณสุข	ให้มีความสะดวก	รวดเร็ว

ซึ่งดูจะเป็นประโยชน์กับผู้มารับบริการ	ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ	จึงจัดหาสิ่งของ	อุปกรณ์	

หรือของใช้		อาทิ	อุปกรณ์เครื่องเขียนส�านักงานที่มีมูลค่าไม่มาก	จนถึงของชิ้นใหญ่

ที่มูลค่าสูง	อย่างเช่น	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความส�าคัญ

และมีความจ�าเป็นต่อคนไข้	มามอบให้หน่วยบริการสาธารณสุข

	 ในทางกลับกันหากหน่วยบริการสาธารณสุขใดเห็นว่า	มีความจ�าเป็นต้อง

รับมอบสิ่งของจากบริษัทต้องก�ากับและตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติตามที่

กฎหมายก�าหนดไว้	เพื่อไม่ให้เกิดภาพสะท้อนว่า	หน่วยบริการสาธารณสุขแห่งนั้น

ท�าการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	รับรองคุณภาพสินค้า	หรือมีส่วนได้เสียใด	ๆ 	กับบริษัท	

จึงมีข้อสรุปเพื่อการปฏิบัติ	ดังนี้	

 ๑.	สิ่งของที่รับมอบต้องไม่ใช่อาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก

และอาหารเสริมส�าหรับทารก	

	 ๒.	สิ่งของ	อุปกรณ์	หรือของใช้	ต้องไม่มีชื่อ	ตรา	สัญลักษณ์	ที่สื่อให้เห็นว่า

เป็นอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	และอาหารเสริม	เช่น	บริษัทแกะไทย 

เป็นผู้ผลิตนมผงแกะขาว	สูตรส�าหรับอาหารทารกต้องการมอบเครื่องชั่งน�้าหนัก

และที่วัดส่วนสูงให้หน่วยบริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง	โดยติดป้ายที่เครื่องชั่งน�้าหนัก

และที่วัดส่วนสูงว่า“นมผงแกะขาวขอมอบให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาล”	

กรณีนี้เป็นการแสดงชื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นอาหารส�าหรับทารก
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	 ๓.	กรณีที่สิ่งของ	อุปกรณ์	หรือของใช้ปรากฏ	ชื่อ	ตรา	สัญลักษณ์	จะต้อง

ไม่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารก	 อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	 และ

อาหารเสริม	เช่น	บริษัทแกะไทย	เป็นผู้ผลิตนมผงแกะขาว	สูตรส�าหรับอาหารทารก

ต้องการมอบเครื่องชั่งน�้าหนักและท่ีวัดส่วนสูงให้หน่วยบริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง	

โดยติดป้ายที่เครื่องชั่งน�้าหนักและที่วัดส่วนสูงว่า	 “บริษัทแกะไทยขอมอบเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่โรงพยาบาล”	กรณีนี้เป็นการแสดงชื่อที่ไม่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยง

กับอาหารส�าหรับทารก

               กำรแบ่งปัน
อำจจะมีควำมหมำยว่ำโฆษณำ

กำรไม่รับจึงดีที่สุด

““
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรก

และเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

         มำตรำ ๑๙		ในกรณีที่ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกหรือ

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรือตัวแทน	ประสงค์จะมอบหรือให้สิ่งของ	อุปกรณ์	หรือ

ของใช้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข	 สิ่งของอุปกรณ์	 หรือของใช้ดังกล่าวจะต้องไม่มี

ชื่อ	ตรา	หรือสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าเป็นอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับ

เด็กเล็ก	กรณีที่มีชื่อ	ตรา	หรือสัญลักษณ์อื่น	ๆ 	จะต้องไม่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยง

กับอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็ก
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การให้ตามประเพณี (มาตรา ๒๐)

	 การให้ของขวัญ	เงิน	ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลในโอกาสต่าง	ๆ 	ตามประเพณี
หรือวัฒนธรรม	ถือว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย	ซึ่งการให้ในลักษณะเช่นนี้เป็นการ
ให้โดยไม่มีเงื่อนไข	หรือหลักเกณฑ์ใด	ๆ	แต่หากการให้นั้นเป็นการให้กับบุคลากร
ด้านสาธารณสุข	ต้องค�านึงถึงหลักการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม	เนื่องจากการให้และการรับทรัพย์สินของกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข
จะท�าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน	จึงจ�าเป็นต้องมีเงื่อนไข	หรือหลักเกณฑ์การรับและการให้เป็น
ไปด้วยความโปร่งใส	จึงมีข้อสรุปเพื่อการปฏิบัติ	ดังนี้
	 ๑.	การรับและการให้ของขวัญ	เงิน	สิ่งจูงใจ	หรือประโยชน์อื่นใดต้องเป็นการ
ให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยา	คือ	การให้โอกาสต่าง	ๆ	ที่โดยปกตติามประเพณี
หรือวัฒนธรรมปฏิบัติเป็นการทั่วไป	
	 ๒.	เงิน	สิ่งจูงใจ	หรือประโยชน์อื่นใดต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
ในแต่ละโอกาส
	 ๓.	เป็นลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป	ไม่เป็นการเลือกเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล	
	 ๔.	ต้องไม่มีเงื่อนไขว่า	จะต้องกระท�าการใดตอบแทน
 ๕.	ของขวัญ	เงิน	สิ่ง	จูงใจ	หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้จะต้องไม่มีชื่อ	ตรา	
หรือสัญลักษณ์ที่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับ
เด็กเล็ก	หรืออาหารเสริมส�าหรับทารก
	 แม้ว่ามาตรา	๒๐	พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	๒๕๖๐	“ห้ามผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับ
ทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็กหรือตัวแทน	ให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ	เงิน
สิ่งจูงใจ	 หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข”	 จะไม่ได้มีผลบังคับกับ
กลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขก็ตาม	 แต่บุคลากรด้านสาธารณสุขก็ยังต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องเพราะก็ยังมีข ้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องท่ีมีผลบังคับกับบุคลากรด้าน

สาธารณสุขที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๐	
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรก

และเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

 มำตรำ ๒๐	 ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกหรือ

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรือตัวแทน	ให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ	เงิน	สิ่งจูงใจ	หรือ

ประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข

         ความในวรรคหนึ่ง	ไม่ใช้บังคับกับการให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยา

ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการ

	 (๑)	ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในแต่ละโอกาส

	 (๒)	ต้องเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

	 (๓)	ต้องเป็นการให้ในลักษณะให้เปล่า	โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกระท�าการใด

ตอบแทน

	 (๔)	ของขวัญ	เงิน	สิ่งจูงใจ	หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือเสนอว่าจะให้

จะต้องไม่มีชื่อ	ตรา	หรือสัญลักษณ์ที่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารก 

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรืออาหารเสริมส�าหรับทารก

รักษำไมตรี
ตำมวำระโอกำส

ปรำศจำกเงื่อนไขให้เป็นกำรทั่วไป

ไม่เกินสำมพัน

““
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 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร

ให้ตำมประเพณีหรือธรรมจรรยำแก่บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ข้อ	๑	ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	หลักเกณฑ์	

วิธีการและเงื่อนไขการให้ตามประเพณี	หรือธรรมจรรยาแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข	

พ.ศ.	๒๕๖๑	

 ข้อ	๒	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ในประกาศนี้	“การให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยา”	หมายความว่า 

การให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญเงิน	สิ่งจูงใจ	หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่ให้กัน

ในโอกาสต่าง	ๆ	โดยปกติตามประเพณีหรือวัฒนธรรม

		 ข้อ	๔	ห้ามผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับ

เด็กเล็กหรืออาหารเสริมส�าหรับทารก	หรือตัวแทน	ให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ	

เงิน	สิ่งจูงใจ	หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข	เว้นแต่เป็นกรณีการให้

ตามประเพณีหรือธรรมจรรยา	ดังต่อไปนี้

    (๑)	ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในแต่ละโอกาส

	 			(๒)	ต้องเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

	 			(๓)	ต้องเป็นการให้ในลักษณะให้เปล่า	โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกระท�า

การใดตอบแทน

   	(๔)	ของขวัญ	เงิน	สิ่งจูงใจ	หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือเสนอว่าจะให้

จะต้องไม่มีชื่อ	ตรา	หรือสัญลักษณ์ที่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารก	

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรืออาหารเสริมส�าหรับทารก
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 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

 มำตรำ ๑๐๓	ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

จากบุคคล	 นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ	

ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เว้นแต่	การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ�านวนที่คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	ก�าหนด	

 ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

	 ข้อ	๕		เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได ้

ดังต่อไปนี้

    (๑)	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ�านวน

ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

	 			(๒)	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

   	(๓)	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ

ให้กับบุคคลทั่วไป
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การอบรมที่สมประโยชน์ (มาตรา ๒๑)

 การพัฒนาศักยภาพโดยผ่านการประชุม	อบรม	หรือสัมมนา	โดยมีเป้าหมาย

เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากร

วิชาชีพเฉพาะด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ในทางการแพทย	์

แตส่ิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้	คือ	การพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการที่มีค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินการ	 โดยเฉพาะการจัดประชุม	 อบรม	สัมมนาที่มีความเฉพาะเจาะจง

ในเนื้อหาหรือ	เทคโนโลยีใหม่	ๆ 	ที่ต้องอาศัยผู้ที่มีองค์ความรู้	ผู้เชี่ยวชาญ	เฉพาะด้าน

หรือเฉพาะต�าแหน่งซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่การด�าเนินการจัดประชุม	อบรม	หรือสัมมนา

มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

	 ในแง่มุมของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับ

ทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	ส�าหรับประเด็น	 เรื่อง	 การประชุม	 อบรม	หรือ

สัมมนา	 ด้านวิชาการที่มีเนื้อหาหรือหัวข้อเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารก	 อาหาร

ส�าหรับเด็กเล็ก	 หรืออาหารเสริมส�าหรับทารก	 พบว่า	 ที่ผ่านมาการสนับสนุนการ

ประชุม	อบรม	หรือสัมมนา	ไม่ได้มีกลไกหรือขั้นตอนในการปฏิบัติแต่อย่างใด	จึงท�าให้

เกิดการผูกขาดในตัวบุคคลและบริษัท	ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้	 ด้วยเหตุนี้	 กฎหมายจึงก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขโดย

ให้องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการ

สอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก	เป็นผู้รับการสนับสนุนได้เพียง	๒	หน่วยงาน	

โดยมีรายละเอียดสรุปได้	ดังนี้

	 ๑.	การสนับสนุนการจัดประชุม	อบรม	หรือสัมมนา	ต้องไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ

 ๒.	ในการจัดประชุมต้องไม่มีกิจกรรมหรือกระท�าการใด	ๆ 	ในลักษณะที่เป็น

การส่งเสริมการตลาดโฆษณาหรือมีการเชื่อมโยงถึงชื่อ	ตรา	หรือสัญลักษณ์อื่น	ๆ	ของ

อาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็กหรืออาหารเสริมส�าหรับทารก
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											๓.	การจัดหาสิ่งของ	อุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการประชุม	และค่าใช้จ่ายของ

วิทยากรให้เป็นหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็กที่เป็นผู้จัดประชุม

	 ๔.	ผู้ให้การสนับสนุนสามารถสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง	ค่าลงทะเบียน	

ค่าอาหาร	และค่าที่พักส�าหรับเฉพาะตัวบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุน

และจ�ากัดเฉพาะช่วงเวลาของการประชุมเท่านั้น

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและ

เด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

 มำตรำ ๒๑	 ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกหรือ

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรือตัวแทน	จัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม	

อบรม	หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับ

เด็กเล็กแก่หน่วยบริการสาธารณสุข	 บุคลากรด้านสาธารณสุข	 หญิงตั้งครรภ์	 หรือ

หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก	 เว้นแต่เป็นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้าน

สาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพแม่และเด็ก	ในการด�าเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

สนับสนุนเงินสด
งดดูงำน

เสริมสร้ำงวิชำกำร 

ผ่ำนโดย ๒ หน่วย

““
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        ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร

สนับสนุนองค์กรวิชำชีพ ด้ำนสำธำรณสุขและสถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่มี

กำรเรียนกำรสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพแม่และเด็ก ในกำรจัดประชุม อบรม

หรือสัมมนำด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับอำหำรส�ำหรับทำรกอำหำรส�ำหรับเด็กเลก็

หรืออำหำรเสริมส�ำหรับทำรก พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ข้อ	๑	ประกาศนี้เรียกว่า	“หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการสนับสนุน

องค์กรวิชาชีพ	ด้านสาธารณสุข	และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอน

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก	ในการจัดประชุม	อบรม	หรือสัมมนาด้านวิชาการ

เกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรืออาหารเสริมส�าหรับทารก	

พ.ศ.	๒๕๖๑”

  ข้อ	๒	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป	

	 	ข้อ	๓	ในประกาศนี้	“การประชุม”	หมายความว่า	การจัดการประชุม	อบรม 

หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับ	อาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรือ

อาหารเสริมส�าหรับทารก	และให้หมายความรวมถึง	การไปประชุม	อบรม	หรือ

สัมมนาดังกล่าวของบุคลากรด้านสาธารณสุข	“ผู้ให้การสนับสนุน”	หมายความว่า	

ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรือ

อาหารเสริมส�าหรับทารก	หรือตัวแทน	ที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนเงิน

 ข้อ	๔		ผู้ให้การสนับสนุน	สามารถสนับสนุนการประชุมตามประกาศนี้ได้

ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียน

การสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็กท�าแผนงานหรือโครงการการประชุมเป็น

หนังสือส่งให้ผู้ให้การสนับสนุนเท่านั้น	ทั้งนี้	แผนงานหรือโครงการดังกล่าวต้องเป็น

ประโยชน์ทางวิชาการ
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 ข้อ	๕	การให้การสนับสนุนการประชุมตามประกาศนี้	ต้องไม่มีเงื่อนไข
ผูกมัด	 เพื่อการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารก	 อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	 หรือ
อาหารเสริมส�าหรับทารก	 รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นการศึกษาดูงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมนั้น	 ในการจัดประชุมต้องไม่มีกิจกรรมหรือกระท�าการใด	ๆ	 ในลักษณะ
ที่เป็นการส่งเสริมการตลาดโฆษณาหรือมีการเชื่อมโยงถึงชื่อ	ตรา	หรือสัญลักษณ์
อื่น	ๆ	ของอาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็กหรืออาหารเสริมส�าหรับทารก	
เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ในองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	รวมทั้งนักวิชาการสาธารณสุข	โภชนากร	และ
นักก�าหนดอาหาร
	 ข้อ	๖	การจัดหาสิ่งของ	อุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการประชุม	และค่าใช้จ่าย
ของวิทยากรให้เป ็นหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็กที่เป็นผู้จัด
ประชุม	 ทั้งนี้	 ผู้ให้การสนับสนุนสามารถสนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการจัดท�าสิ่งของ	
อุปกรณ์ประกอบการประชุม	 และค่าใช้จ่ายของวิทยากรตามความเหมาะสมและ
จ�าเป็นได้
 ข้อ	๗	การสนับสนุนการไปประชุมของบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยผ่าน
องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอน
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็กผู้ให้การสนับสนุนสามารถสนับสนุนได้
เฉพาะค่าเดินทาง	ค่าลงทะเบียน	ค่าอาหาร	และค่าที่พักส�าหรับเฉพาะตัวบุคลากร
ด้านสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุนและจ�ากัดเฉพาะช่วงเวลาของการประชุม
เท่านั้น
	 ข้อ	๘	ให้ผู้ให้การสนับสนุนรวบรวมหลักฐานแบบการสนับสนุนในแต่ละครั้ง
ที่ลงลายมือชื่อ	ผู้ให้การสนับสนุนไว้ด้วย	แล้วจัดท�าเป็นแบบรายงานการสนับสนุน
ในการจัดประชุม	 อบรม	 หรือสัมมนา	 ด้วยวิชาการเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารก	
อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	 หรืออาหารเสริมส�าหรับทารกรายปี	 แจ้งต่อคณะกรรมการ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กตามแบบแนบท้าย	

ประการนี้
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การสาธิตที่ถูกต้อง (มาตรา ๒๒)

 ในทางการค้า	“กำรสำธิต”	คือ	วิธีการหนึ่งที่ท�าให้ผู้บริโภคได้รู้จักกับ

ผลิตภัณฑ์ได้โดยเร็วเพราะการสาธิตเพียงช่วงเวลาสั้น	 ๆ	 สามารถบอกถึงคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี	 เป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อและการใช้	

แต่ส�าหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท	เช่น	อาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก 

และอาหารเสริมส�าหรับทารกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับกลุ่มวัยที่เปราะบาง	 หากมี

ความจ�าเป็นต้องใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง	ดังนั้น	ผู้ที่มีหน้าที่ท�าการสาธิต

วิธีการใช้อาหารส�าหรับทารก	อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	และอาหารเสริมส�าหรับทารก

ให้แม่ได้รับทราบ	จึงต้องเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขเพราะแม่จะรับทราบ

วิธีการใช้อย่างถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์จากการสาธิต	 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

แก่แม่	

	 ในหลาย	ๆ	ครั้งจะพบว่า	พนักงานของบริษัทนมผงท�าหน้าที่แทนบุคลากร

ด้านสาธารณสุขในสถานที่ต่าง	ๆ 	แม้ว่าสถานที่นั้น	ๆ 	จะเป็นสถานที่ส�าหรับจ�าหน่าย

สินค้าอย่างแพร่หลาย		เช่น		ห้างสรรพสินค้า		ร้านค้า		งานจัดแสดงสินค้า	ฯลฯ

โดยพนักงานของบริษัทนมผงจะแนะน�าและสาธิตวิธีการใช้	การเก็บรักษารวมไปถึง

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการซื้อ	ราคาและข้อมูล	ที่เป็นประโยชน์

ทางการค้าอีกมากมาย	 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะให้

เป็นสถานที่ใด	โดยเฉพาะในหน่วยบริการสาธารณสุข	เนื่องจากหน่วยบริการ

สาธารณสุขไม่ใช่สถานที่ส�าหรับหาประโยชน์เพื่อการค้า	หรือสถานที่สร้างรายได้	

แต่อย่างใด	แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า	หากกรณีที่แม่มีความจ�าเป็นต้อง

เลือกอาหารอื่นให้แก่ลูก	แม่จะได้รับค�าแนะน�าและวิธีการใช้ที่ถูกต้องปราศจาก

อิทธิพลการส่งเสริมการตลาด	
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กฎหมำยจึงก�ำหนดว่ำ		ห้ามผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่าย	หรือตัวแทน	อาหาร

ส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็ก	สาธิตหรือให้การสนับสนุนในการสาธิตการใช้

อาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือ

สถานที่อื่นใดเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้อาหารส�าหรับทารก	 หรืออาหารส�าหรับ

เด็กเล็ก	ในมุ่งหวังประโยชนท์างการค้า 

                

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรก

และเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

        มำตรำ ๒๒	 	ห้ามผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกหรือ

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	 หรือตัวแทน	 สาธิตหรือให้การสนับสนุนในการสาธิตการใช้

อาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือ

สถานที่อื่นใดเพื่อการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใช้อาหารส�าหรับทารกหรือ

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 	ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ผลิตที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข

ซึ่งด�าเนินการเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาทารก

หรือเด็กเล็ก

กำรสำธิต
ตำมหลักวิชำกำร

คืองานของบุคลากรสาธารณสุข

““
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การบริจาคเป็นเรื่องดี (มาตรา ๒๓)

 กำรบริจำค	คือ	การมอบหรือการให้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน	ให้ด้วยเจตนา

ที่บริสุทธิ์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในสังคมของเรา	 แต่การบริจาคที่ดี

และเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะต้องบริจาคให้ถูกสถานที่และกลุ่มคนรับ	เพราะการ

บริจาคไม่ถูกที่หรือถูกคน	นอกจากไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังมีความหมายอย่างอื่น

ที่ซ่อนไว้ที่เราอาจจะนึกไม่ถึง	“ลองคิดดูว่า	หากบริษัทนมผงน�าอาหารส�าหรับทารก

ไปบริจาคให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข	ซึ่งในความเป็นจริง	ทารกแรกเกิดส่วนใหญ่

เป็นทารกที่มีสุขภาพดี	ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด 

จึงไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องรับบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับทารกหรืออาหาร

ส�าหรับเด็กเล็ก”	หากหน่วยบริการสาธารณสุขน�าอาหารส�าหรับทารกที่ได้รับบริจาค

มาชงให้ทารกแรกเกิดกิน	โดยเฉพาะภายใน	๒๔	ชั่วโมงแรกหลังคลอด	จะท�าให้

ทารกอิ่มและไม่ดูดน�้านมแม่จากเต้าซึ่งส่งผลท�าให้กระบวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สะดุดหยุดลง	นี่คือตัวอย่างของการบริจาคที่ไม่ถูกกับความต้องการและไม่ถูกกับกลุ่ม

ที่รับ...เริ่มต้นหนึ่งกล่องแรกภำยใน ๒๔ ชั่วโมง คือกำรโกงกำรดูดจำกเต้ำ ๒๔ เดือน...

เมื่อพิจารณาดี	ๆ	เราจะพบว่า	หน่วยบริการสาธารณสุข	ตามนิยามที่เข้าใจง่าย	ๆ	

คือ	โรงพยาบาลที่ท�าการรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย	รักษาอาการผิดปกติของร่างกาย	

ส�าหรับกลุ่มทารกที่ป่วย	โรงพยาบาลอาจต้องการนมผงประกอบกับยารักษาโรค

	 ดังนั้น	หากเป็นนมผงก็ควรจะเป็นนมผงที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อใช้ส�าหรับ

เด็กที่ป่วยเฉพาะโรค	หรือมีความผิดปกติของร่างกาย	หากจะสรุปในเรื่องการบริจาค

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด	จึงมีหลักในการท�าความเข้าใจ

ได้ง่าย	ๆ	คือ	หากมีความประสงค์ต้องการบริจาคนมผงสูตรปกติทั่ว	ๆ	ไป	เป็นนมที่

เหมาะสมส�าหรับเด็กสุขภาพปกติ	แข็งแรงดี		แต่ถูกทอดทิ้ง	หรือก�าพร้า	ต้องบริจาค

ให้กับองค์กร	มูลนิธิ	หรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก�าไรที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
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แม่และเด็กเท่านั้น	 แต่หากมีความประสงค์ต้องการบริจาคนมผงในโรงพยาบาลสามารถ

บริจาคได้แต่ต้องเป็นนมผงส�าหรับคนป่วยและต้องเป็นนมผงที่มีข้อบ่งชี้ในการ

ใชเ้ฉพาะโรคที่ก�าหนดไว้ในประกาศฯ	 	ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ	 เรื่อง	การบริจาคนี้ใช้บังคับ

เฉพาะกับ	 ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่าย	 หรือตัวแทนอาหารส�าหรับทารกหรือ

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	แต่ในฐานะบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วย

บริการสาธารณสุขควรท�าความเข้าใจ	เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการ

รับบริจาค	และยังสามารถท�าการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อท�าให้การ

บริจาคในแต่ละครั้งเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรก

และเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

 มำตรำ ๒๓	 ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกหรือ

อาหารส�าหรับเด็กเล็ก	 หรือตัวแทน	 บริจาคอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับ

เด็กเล็กให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข

	 ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับการบริจาคอาหารส�าหรับทารกหรือ

อาหารส�าหรับเด็กเล็กมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อใช้ส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้ที่มี

ความผิดปกติของร่างกาย และการบริจาคในกรณีจ�าเป็นตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

										หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการบริจาคตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

กำรบริจำค

เป็นเรื่องดี
หำกถูกที่และถูกคน

““
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 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข

ในกำรบริจำคอำหำรส�ำหรับทำรกหรืออำหำรส�ำหรับเด็กเล็กท่ีมีวัตถุประสงค์

พิเศษและกำรบริจำคในกรณีจ�ำเป็นแก่หน่วยบริกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ข้อ	๑	ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	หลักเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็กที่มี

วัตถุประสงค์พิเศษ	และการบริจาคในกรณีจ�าเป็นแก่หน่วยบริการสาธารณสุข

พ.ศ.	๒๕๖๑”	

 ข้อ	๒	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ในประกาศนี้	“ผู้บริจาค”	หมายความว่า	ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่าย

อาหารส�าหรับทารก	หรืออาหารส�าหรับเด็กเล็ก	หรือตัวแทน	ที่ประสงค์จะบริจาค

อาหารส�าหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอาหารส�าหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

หรืออาหารส�าหรับทารก	หรืออาหารส�าหรับเด็กเล็ก

 ข้อ	 ๔	 การบริจาคอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็กที่มี

วัตถุประสงค์พิเศษผู้บริจาคสามารถบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล	หรือสถานพยาบาลซึ่งด�าเนินการโดยกระทรวง	ทบวง	กรม	

ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	สถาบันการศึกษาของรัฐหน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือ

สภากาชาดไทย	 ที่มีทารกหรือเด็กเล็กซึ่งเป็นผู้ป่วยเฉพาะโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก	

(Inborn	Errors	of	Metabolism)	แพ้โปรตีนนมวัวรุนแรง	ล�าไส้ล้มเหลวทุพโภชนาการ	

ระดับสาม	(รุนแรง)	ภาวะการดูดซึมไขมันบกพร่อง	(Fat	Malabsorption)	หรือ

ทารกเกิดก่อนก�าหนดที่ต้องได้รับอาหารเสริมนมแม่ส�าหรับทารกเกิดก่อน

ก�าหนด	(Human	Milk	Fortifier)
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	 ข้อ	 ๕	 การบริจาคอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็กในกรณี

จ�าเป็นผู้บริจาคสามารถบริจาคให้แก่องค์กรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�าไร

และด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพแม่และเด็กที่มีทารกซึ่งเป็นก�าพร้า	หรือ

ทารกที่ถูกทอดทิ้ง	หรือทารกที่แม่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าไม่สามารถให้นมบุตรได้

 ข้อ	๖	ให้ผู้บริจาคตามข้อ	๔	และข้อ	๕	รวบรวมหลักฐานแบบการบริจาค

ในแต่ละครั้ง	 ที่ลงรายมือชื่อผู้บริจาคและผู้รับบริจาคไว้ด้วยแล้วจัดท�าเป็นแบบ

รายงานการบริจาครายปี	แจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

ส�าหรับทารกและเด็กเล็กตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
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ข้อมูลสำาเร็จรูป (มาตรา ๒๔)

 ทุกวันนี้การรับทราบ	 หรือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว	

เพราะการจัดท�าหรือการเผยแพร่ข้อมูลมีอยู่รอบ	ๆ	ตัวเรา	ประกอบกับช่องทาง

ในการสื่อสารมีหลายช่องทางท�าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย	สะดวกรวดเร็ว	โดยเฉพาะ

ข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นข้อมูลที่คนส่วนมากให้ความสนใจสืบค้นเพิ่มเติมอยู่เสมอ	

 แต่เราเคยพิจารณาหรือสังเกตหรือไม่ว่า	ก่อนที่เราจะบริโภคข้อมูลจากสื่อ

ที่แสดงออกมาในรูปแบบที่	สะดุดตา	สะดุดหู	เรานั้น	เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง

น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด	หรือมีการแอบแฝงและซ่อนความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์

หรือไม่	โดยเฉพาะในกลุ่มแม่และเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและส่งเสริม

สุขภาพอย่างใกล้ชิด	จึงจ�าเป็นต้องได้รับข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า	การจัดท�าเผยและแพร่ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับแม่และเด็ก

มีหลายรูปแบบ	ตั้งแต่เป็นกระดาษจนถึงช่องทางออนไลน์	และสื่อสารโดยวิธีการยก

ชื่อสารอาหารที่เป็นจุดขายส�าคัญของผลิตภัณฑ์มาเป็นหัวข้อในการให้ข้อมูล	โดยมี

บทสรุปที่เป็นใจความส�าคัญไม่แพ้เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด	คือ	สารอาหารที่ดี	ๆ

ที่ทารกควรได้รับนั้นมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้จัดท�าข้อมูล	 หรืออีกวิธีคือช่องทาง

ออนไลน์ที่มีอยู่ใน	Social	media	ต่าง	ๆ 	อย่างเช่น	facebook	ซึ่งเป็นพื้นที่ออนไลน์

ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถใส่รูปหรือคลิปเพื่อเพิ่มความ

สนใจได้มากยิ่งขึ้น	หรือจะในรูปแบบ	application	ที่จะให้เรากรอกประวัติ	หรือ

ข้อมูลสุขภาพต่าง	 ๆ	 ลงไป	 และระบบก็จะให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมใน

แต่ละช่วงอายุของทารก	 ซึ่งการให้ข้อมูลก็จะมีการแอบแฝงหรือเชื่อมโยงไปยัง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้จัดท�าข้อมูล	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของ

แม่และครอบครัวเป็นอย่างมาก
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 ด้วยเหตุนี้	เพื่อเป็นการคัดกรองข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก	จึงมกีาร

ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดท�าข้อมูลเพื่อไม่ให้บริษัทนมผงให้ข้อมูลท่ีมีลักษณะ

เป็นการส่งเสริม	สนับสนุนหรือสื่อให้ใช้อาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็ก

หรือให้เกิดความเชื่อมโยง

	 อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้มิได้บังคับใช้กับผู ้ผลิตที่เป็นบุคลากรด้าน

สาธารณสุขซึ่งด�าเนินการเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์หรือเพ่ือประโยชน์ในการ

รักษาทารกหรือเด็กเล็ก

 

       

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและ

เด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

 มำตรำ ๒๔	การจัดท�าหรือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ

แม่และเด็กของผู้ผลิตผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับ

เด็กเล็ก	หรือตัวแทน	ต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน	ให้ใช้อาหาร

ส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็กไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรือสื่อ

ใหเ้กิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็ก

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ผลิตที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข

ซึ่งด�าเนินการเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาทารก

หรือเด็กเล็ก

จัดท�ำข้อมูลทำงวิชำกำร

ต้องไม่สื่อสำร
ส่งเสริมให้ใช้นมผง

““



บรรณานุกรม 

 ๑.	พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ

เด็กเล็ก	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๒.	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามปราม

การทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒

 ๓.	ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

เรื่อง	หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓



คณะผู้จัดทำา 

นายแพทย์สุวรรณชัย		วัฒนายิ่งเจริญชัย		 อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์อรรถพล		แก้วสัมฤทธิ์					 รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์เอกชัย		เพียรศรีวัชรา		 	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมสุขภาพ

	 	 	 	 	 กรมอนามัย

แพทย์หญิงพิมลพรรณ		ต่างวิวัฒน์		 หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

	 	 	 	 	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

บรรณำธิกำร

แพทย์หญิงฐิติภรณ์		ตวงรัตนานนท์	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

นางชนัญชิดา		สมสุข	 	 	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

นางสาวเบญจวรรณ		ยี่คิ้ว		 	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

นางพิมพาพร	เมฆมัธยันห์		 	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

ผู้ประสำนงำน

นางสาวอัมพร		ค�าแก้ว	 	 	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

นางวิมล		พรหมกระแส	 	 	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย



บันทึก  
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