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หลักเกณฑสากลวาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

 
หลักเกณฑวาดวยการตลาด 

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
------------- 
หมวด ๑ 

ความมุงหมาย 
 
 เพื่อสงเสริมใหทารกไดรับการเลี้ยงดวยนมแมอยางเดียว ๖ เดือน หลังจากนั้นยังคงไดรับนมแมควบคูไป
กับอาหารเหมาะสมตามวัยจนอายุครบ ๒ ป ไดรับอาหารท่ีปลอดภัยและมีคุณคาอยางเพียงพอ สอดคลองกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย โดย 
    ๑.๑     ปกปอง  สงเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
    ๑.๒    สรางหลักประกันวา หากจำเปนตองไดรับอาหารทดแทนนมแม ตองอยูบนพื้นฐานความถูกตอง 
เหมาะสม และไดรับขอมูลเพียงพอ รวมทั้งมีการควบคุมกำกับดานการตลาดและการจำหนายที่เหมาะสม 
 

หมวด ๒  
ขอบเขต 

 
 หลักเกณฑนี้ใชกับการทำการตลาดและการดำเนินการที่เกี่ยวกับอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ ครอบคลุมถงึคณุภาพ การมีวางจำหนายในตลาด (availability) และการใหขอมลูการใชผลติภณัฑ ตอไปนี้ 
 ก.     อาหารทดแทนนมแม ไดแก   
  ๒.๑    นมดัดแปลงสำหรับทารก อาหารทารก  
  ๒.๒    นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก  
                 อาหารสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก  
  ๒.๓ อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
  ๒.๔ อาหารอื่นสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
 ข.  ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ไดแก  
     ภาชนะบรรจุขวดนม หัวนมยาง หัวนมหลอก และอุปกรณที่ใชกับสิ่งดังกลาวหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ 
ที่สื่อถึงการเลี้ยงทารกและเด็กเล็กดวยวิธีอื่นใดท่ีไมใชการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 ค.  ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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หมวด ๓   
นิยาม 

 
 หลักเกณฑนี้ 
 ทารก (Infant) หมายความวา เด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุครบ ๑๒ เดือน 
 เด็กเล็ก (Young child) หมายความวา เด็กที่มีอายุเกินกวา ๑๒  เดือน จนถึงอายุครบ ๒ ป 
 อาหารทดแทนนมแม (Breastmilk Substitutes) หมายความวา อาหารใด ๆ ทีไ่ดทำการตลาดหรอืทำให
เขาใจวาใชทดแทนนมแมไดทั้งหมดหรือแตบางสวน ไมวาการทดแทนนั้นจะเหมาะสมหรือไมก็ตาม     
 นมดัดแปลงสำหรับทารก (Infant formula) หมายความวา นมดัดแปลงที่ใชเลี้ยงทารกตั้งแตแรกเกิด
จนถึงอายุครบ ๑๒ เดือน  
 นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Follow–up/Follow–on formula for 
infant and young child) หมายความวา นมดดัแปลงทีใ่ชเล้ียงทารกหรอืเดก็เล็กทีม่อีายุตั้งแต ๖ เดือน ถึงอายุ
ครบ ๓ ป (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเน่ือง
สำหรับทารกและเด็กเล็ก แตในหลักเกณฑฉบับนี้ใชขอบเขต ๒ ป) 
 อาหารทารก (Infant food) หมายความวา อาหารทีใ่ชเล้ียงทารกตัง้แตแรกเกดิจนถงึอายุครบ ๑๒ เดือน 
 อาหารสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Follow-up/Follow-on food for infant and 
young child) หมายความวา อาหารที่ใชเลี้ยงทารกหรือเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต ๖ เดือน ถึงอายุครบ ๓ ป 
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก แต
ในหลักเกณฑฉบับนี้ใชขอบเขต ๒ ป) 
 อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Complementary food) หมายความวา อาหารตามวัยที่ใช
รวมกับนมแมหรือนมผสมใหแกทารกอายุตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป จนถึงเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต ๑ ป ถึงอายุครบ ๓ ป 
เพื่อใหทารกหรือเด็กเล็กไดรับสารอาหารพอเพียง ทั้งนี้ใหรวมถึงอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กดวย 
 ภาชนะบรรจุ (Container) หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ ไมวาดวยการ
ใสหรือหอหรือดวยวิธีใด ๆ แตในหลักเกณฑนี้ใชขอบเขต ๒ ป 
 ฉลาก (Label) หมายความวา รูป  รอยประดิษฐ เครื่องหมายหรือขอความใด ๆ ที่แสดงไวที่ผลิตภัณฑ  
ภาชนะบรรจุ  หีบหอของภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑ และใบแทรกใด ๆ (Insert, Leaflet)  ที่ติดมากับภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ 
 ผูผลิต (Manufacturer) หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีทำธุรกจิหรือผลิตหรือแบงบรรจุผลิตภัณฑ
หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ภายใตหลักเกณฑนี้ ไมวาจะโดยตรงหรือผานตัวแทนหรือภายใตขอตกลง
รวมกัน 
 ผูนำเขา (Importer) หมายความวา  ผูนำหรือสั่งผลิตภัณฑตามหลักเกณฑนี้เขามาในราชอาณาจักร 
 ผูจำหนาย (Distributor) หมายความวา  ผูขาย จาย แจกหรือแลกเปลี่ยน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทาง
ออม ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนทางการคา หรือการมไีวเพือ่จำหนาย ทัง้น้ีใหรวมถึงตวัแทนหรือลกูจางของบุคคลดังกลาวดวย 
 การตลาด (Marketing) หมายความวา วิธีการใด ๆ ในการแนะนำหรือการจำหนายผลิตภัณฑภายใต
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ขอบเขตของหลักเกณฑนี้ และใหหมายความรวมถึงวิธีการสงเสริม สนับสนุน การจำหนาย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ และการใหขอมูลดวย  
 พนักงานการตลาด (Marketing Personnel) หมายความวา บุคคลใดก็ตามที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การตลาด  
 ตัวอยาง (Sample) หมายความวา ผลิตภัณฑที่แจกจายโดยไมคิดมูลคา 
 สิ่งสนับสนุน (Supplies) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ใหโดยไมคิดมูลคาหรือคิดราคาถูก เพื่อนำไปใช
ในระยะเวลาหน่ึงตามความจำเปน เชน เพือ่ชวยเหลอืดานสงัคม รวมถงึผลติภณัฑทีใ่หกบัครอบครวัทีมี่ความจำเปน
ตองใช   
 ระบบบริการสุขภาพ (Health care system) หมายความวา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งทางตรงและทางออม ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ มารดาและทารก และ
สถานบริบาลทารกและเด็กเล็ก รวมถึงบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทำงานในสถานพยาบาลเอกชน  
ทั้งนี้ ระบบบริการสุขภาพไมรวมรานขายยาและรานคาทั่วไป   
 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (Health worker) หมายความวา บุคคลทุกสายงานอาชีพที่
ทำงานในระบบบริการสุขภาพท้ังที่ไดรับและไมไดรับคาตอบแทน รวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ
โดยไมไดรับคาตอบแทน 
 

หมวด ๔ 
การใหขอมูลขาวสารและการใหความรู 

 
 ๔.๑  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มีหนาที่รับผิดชอบที่จะสรางความมั่นใจวาวัตถุประสงค
ในการใหขอมูลขาวสารและเน้ือหาสาระของขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับอาหารทดแทนนมแมตองมีความถูกตอง 
เที่ยงตรง และไมแอบแฝงเพือ่ประโยชนทางการคา ซึง่ความรบัผดิชอบนีร้วมถงึการวางแผน การจดัหา การออกแบบ 
การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการควบคุม ผูผลิต ผูนำเขาหรือผูจำหนาย จะกระทำไดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากกรมอนามัย และมีเครื่องหมายการไดรับอนุญาตไวดวย  
  
 ๔.๒   สื่อและเอกสารที่เปนขอมูลขาวสารและการใหความรูเกี่ยวกับการใหอาหารทดแทนนมแมที่ให
แกหญิงตั้งครรภ มารดาของทารกและเด็กเล็ก และประชาชนทั่วไป ทั้งขอเขียน เสียงและภาพ ตอง 
  ๔.๒.๑  มีขอมูลที่ชัดเจนทุกหัวขอ ดังนี้ 
   (ก.)  ประโยชนและคุณคาที่เหนือกวาของการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
   (ข.)  โภชนาการของแม  การเตรียมตัวสำหรับการเลี้ยงลูกดวยนมแม และการเล้ียงลูก 
         ดวยนมแมอยางตอเนื่อง        
   (ค.)  การใหอาหารทดแทนนมแมเรว็เกนิไปหรอืการใหรวมกบันมแมจะขัดขวางการเล้ียงลูก 
         ดวยนมแม  และทำใหยากตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
   (ง.)  ตองระบุวิธีใชที่ถูกตอง เมื่อจำเปนตองใชอาหารทดแทนนมแม 
    (จ.)  ตองระบุขอมูลคาใชจาย ผลกระทบทางดานเศรษฐกจิและสังคม รวมท้ังอันตรายตอ  
         สุขภาพ เมื่อจำเปนตองใชนมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารก 
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  ๔.๒.๒ ระบุอันตรายตอสุขภาพของการใชอาหารทดแทนนมแมที่ไมจำเปนและไมเหมาะสม 
  ๔.๒.๓ ไมมีรูปภาพหรือขอความท่ีชี้นำใหอยากใชอาหารทดแทนนมแม 
 
 ๔.๓ ผูผลิต ผูนำเขาและผูจำหนาย จะบรจิาคอปุกรณสือ่ เอกสารท่ีเปนขอมูลขาวสารและการใหความรู 
ตอเมื่อไดรับการรองขอเทานั้น และตองไดรับการยินยอมจากเจาพนักงานของรัฐที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษร 
ตามแนวทางท่ีกรมอนามัยกำหนด  อุปกรณหรือสื่อเหลานี้อาจใสชื่อหรือเครื่องหมายของบริษัทที่บริจาค แตหาม
สื่อความหมายถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของภายใตหลกัเกณฑนี้ และการแจกจายจะกระทำไดโดยระบบบริการสุขภาพ
เทานั้น 
 

หมวด ๕ 
แมและประชาชน 

 
 ๕.๑  หามโฆษณาและสงเสริมการขายในทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของภายใตหลักเกณฑนี้แกประชาชน  
 ๕.๒   หามผูผลิต ผูนำเขาและผูจำหนาย แจกจายตัวอยางอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของภายใตหลักเกณฑนี้แกหญิงตั้งครรภ  แม และสมาชิกอื่นในครอบครัว ทั้งทางตรงและทางออม 
 ๕.๓    เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายและขอบเขตของหลักเกณฑนี้ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนายตอง 
ไมโฆษณา ณ จุดขาย ไมแจกตัวอยางผลิตภัณฑหรือสงเสริมการขาย เพื่อชี้นำการขายใหผูบริโภคโดยตรงในระดับ
คาปลีก เชน การจัดแสดงผลิตภัณฑ การแจกคูปองลดราคา การจำหนายสินคาราคาถูกเปนพิเศษหรือถูกกวาที่ระบุ
บนฉลาก การจำหนายผลิตภัณฑคุณภาพพิเศษ การขายควบแถมกับผลิตภัณฑอื่น ๆ แตทั้งนี้ไมหามนโยบายการ
ขายของบริษัทที่กำหนดราคาสินคาใหถูกลงอยางถาวรหรือระยะยาว  
 ๕.๔ หามผูผลิต ผูนำเขาและผูจำหนาย แจกสิ่งของใด ๆ ที่มีลักษณะหรือสัญลักษณที่สื่อถึงผูผลิต ผูนำ
เขาและผูจำหนาย หรือผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ แกหญิงตั้งครรภ แมและสมาชิกในครอบครัว ทั้งทางตรง
และทางออม ที่อาจสงเสริมการตลาดของการใชอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ  
 ๕.๕    หามพนักงานการตลาดตดิตอกบัหญงิตัง้ครรภ แมและสมาชกิในครอบครวั ทัง้ทางตรงและทางออม 
เพื่อสงเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารกและเด็กเลก็ 
 

หมวด ๖ 
ระบบบริการสุขภาพ 

 
 ๖.๑  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ควรมมีาตรการทีเ่หมาะสมเพ่ือปกปอง สงเสริมและสนับสนุน
การเลี้ยงลกูดวยนมแมและปฏบิตัติามหลกัเกณฑนี ้รวมทัง้การใหนโยบาย ขอมลู และแนวทางการปฏิบัติแกบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข  ตลอดจนการใหขอมูลดังระบุในหมวด ๔ ขอ ๔.๒  
       ๖.๒   สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพตองไมสงเสริมการใชผลิตภัณฑ
ภายใตหลักเกณฑนี้  
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 ๖.๓ สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสขุตองไมตัง้แสดงผลิตภณัฑและสือ่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑ เชน เอกสาร โปสเตอร แผนพับ ฯลฯ ยกเวนสื่อที่ไดรับการอนุญาตตามหมวด ๔ ขอ ๔.๓ 
 ๖.๔ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  เชน แพทย พยาบาล หรือบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวของ ตอง
ไมเปนตัวแทนของผูผลติ ผูนำเขา และผูจำหนายอาหารทดแทนนมแมและผลติภณัฑทีเ่กีย่วของ ภายใตหลักเกณฑนี้  
 ๖.๕ การสาธิตการใชนมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารก  
  ๖.๕.๑ โดยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น    
  ๖.๕.๒ การสาธิตใหแมและสมาชิกครอบครัวที่จำเปนตองใชผลิตภัณฑ  
  ๖.๕.๓ การใหขอมูลตองอธิบายอันตรายของการใชนมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารกท่ี
ไมถูกตองอยางชัดเจน 
 ๖.๖ การบริจาคและการขายราคาถูกผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้สำหรับทารกที่มีขอบงชี้
ทางการแพทย ใหเปนไปตามดุลยพินิจของสถาบันที่จะใชและหนวยงานที่ไดรับผลิตภัณฑ ทั้งนี้หามมิใหผูผลิต 
ผูนำเขา และผูจำหนาย ใชการบริจาคและการขายราคาถูกเปนเครื่องมือการตลาด  
 ๖.๗ ผูบริจาคและสถาบันที่รับบริจาคตองรับผิดชอบรวมกันกำหนดมาตรการที่สรางความม่ันใจ ให
ทารกไดรับนมดัดแปลงสำหรับทารกและผลิตภัณฑตามหลักเกณฑนี้อยางพอเพียงและตอเนื่องตามความตองการ
ของทารก  
 ๖.๘ เครื่องมือและส่ิงของอื่น ๆ ทีม่ไิดระบใุนหมวด ๔ ขอ ๔.๓ ซ่ึงบรจิาคใหสถานบรกิารทางการแพทย
และสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ อาจใสชื่อและเครื่องหมายบริษัทได แตหามสื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ
ภายใตหลักเกณฑนี้ 
 

หมวด ๗ 
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

 
 ๗.๑ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขตองปกปอง สงเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม
โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำหนาที่ในการโภชนาการและอนามัยแมและเด็กตองเรียนรูและรับผิดชอบตอการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑนี้  
 ๗.๒ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ตองใหขอมลูทีเ่ปนวทิยาศาสตรและเปนความจรงิแกแพทย พยาบาล 
นกัโภชนาการ และวชิาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยไมโนมนาว ชักจูง และสรางความเช่ือวา การเล้ียงลูกดวยนมผสมมี
คุณคาเทียบเทาหรือดีกวาการเลี้ยงลูกดวยนมแม รวมทั้งตองครอบคลุมขอมูลที่กำหนดในหมวด ๔ ขอ ๔.๒ กรณี
ขอมูลของผลิตภัณฑภายใตหลกัเกณฑนีใ้นวารสารทางการแพทย ตองไดรับการพจิารณาจากสำนกังานคณะกรรมการ
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 ๗.๓ หามผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย สนับสนุนการเงินและสิ่งของตาง ๆ  ที่จะชักนำใหสงเสริมการ
ใชผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ แกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ท้ังน้ี
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและสมาชิกในครอบครัวตองไมรับการสนับสนุนดังกลาวขางตนดวย 
 ๗.๔ หามผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย แจกจายตัวอยางผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ รวมทั้ง
อุปกรณและเครื่องใชสำหรับการเตรียมหรือใชผลิตภัณฑ ใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ยกเวนเพื่อ
การประเมินผลทางวิชาชีพในสถาบัน  
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  หามบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขแจกตัวอยางผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ใหแก
หญิงตั้งครรภ แม หรือสมาชิกในครอบครัว 
 ๗.๕ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนายผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ ตองเปดเผยการสนับสนุนที่ใหแก
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อการศึกษาอบรม  การดูงานกองทุนการศึกษาวิจัย และการประชุม
วิชาการ เปนตน รวมถึงสถาบันที่ผูรับการสนับสนุนปฏิบัติงานและผูไดรับการสนับสนุนตองเปดเผยขอมูลการ
สนับสนุนน้ีดวย 
 

หมวด ๘ 
พนักงานของผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย 

 
 ๘.๑ การใหเงินสมนาคุณแกพนักงานทางการตลาดตองไมนำยอดการขายผลิตภัณฑภายใต
หลักเกณฑนี้เปนเกณฑพิจารณา และตองไมตั้งเปาหมายการขายผลิตภัณฑดังกลาว ท้ังนี้ไมไดรวมถึงยอดขายรวม
ของสินคาตัวอื่น ๆ ของบริษัท 
  ๘.๒ หามพนักงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ใหขอมูลความรูแกหญิงตั้งครรภ  
แมและครอบครัว ท้ังนี้ไมรวมกรณีที่ระบบบริการสุขภาพเปนผูขอมาใหปฏิบัติหนาที่อื่น โดยมีหนังสือรับรองจาก
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ 
 

หมวด ๙   
ฉลาก 

 
 ๙.๑ ฉลากตองออกแบบใหสื่อถึงขอมูลที่จำเปนตอการใชผลิตภัณฑอยางเหมาะสม  โดยไมขัดตอการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม 
 ๙.๒ ฉลากของอาหารทดแทนนมแมจะตองไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แลวเทานั้น ทั้งนี้ตองมีขอความดังตอไปนี้ 
  ๙.๒.๑  กรณีเปนนมดัดแปลงสำหรับทารก  
            (ก) ขอความวา “สิ่งสำคัญที่ควรทราบ” 
        - นมแมเปนอาหารท่ีดีที่สุดสำหรับทารกเพราะมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน 
        - นมดดัแปลงสำหรบัทารกควรใชตามคำแนะนำของแพทย พยาบาล หรอืนกัโภชนาการ   
        - การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก 
            (ข) ขอความแสดงวิธีใชหรือตารางแนะนำการเลี้ยงประจำวัน 
    (ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้ำตาล น้ำผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะอาจ 
        ทำใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” 
  ๙.๒.๒  กรณีเปนอาหารทารก 
            (ก) ขอความวา “สิ่งสำคัญที่ควรทราบ” 
        - นมแมเปนอาหารท่ีดีที่สุดสำหรับทารกเพราะมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน 
        - อาหารทารกควรใชตามคำแนะนำของแพทย พยาบาล หรือนักโภชนาการ 
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        - การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก 
            (ข) ขอความแสดงวิธีใชหรือตารางแนะนำการเลี้ยงประจำวัน 
    (ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้ำตาล น้ำผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะอาจ
ทำใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” 
  ๙.๒.๓ กรณีเปนนมดัดแปลงสูตรตอเน่ืองสำหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารสูตรตอเนื่อง
สำหรับทารกและเด็กเล็ก  
            (ก) ขอความวา “อยาใชเลี้ยงทารกอายุต่ำกวา ๖ เดือน” 
  ขอความวา “ไมควรเติมน้ำตาล น้ำผ้ึง หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะอาจทำใหทารก
และเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” 
  ๙.๒.๔ กรณีเปนอาหารตามวัยสำหรบัทารกและเดก็เล็ก หรอือาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
   (ก) ขอความ “อยาใชเลี้ยงทารกอายุต่ำกวา ๖ เดือน” 
  ฉลากตองไมมีรูปทารก ขอความ และภาพท่ีสื่อความหมายของการเล้ียงทารกในลักษณะที่ถือวา
เปนสิ่งดีเลิศที่สุดที่พึงใหแกทารก หามใชคำวา “humanized” “maternalized” หรือขอความ “ใกลเคียงนมแม
ที่สุด” หรือขอความที่มีความหมายทำนองเดียวกัน 
  ๙.๓ ฉลากของอาหารทดแทนนมแมตองแสดงสวนประกอบที่สำคัญของอาหาร คาพลังงาน ชนิดและ
ปริมาณสารอาหารตอ ๑๐๐ กรัม (หรือ ๑๐๐ มิลลิลิตร) และที่พรอมบริโภค ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

หมวด ๑๐ 
คุณภาพ 

 
 ๑๐.๑ คุณภาพของผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้เปนสิ่งสำคัญตอการปกปองสุขภาพของทารก ดังนั้น 
ผลิตภัณฑจึงตองมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูง เปนที่ยอมรับ 
 ๑๐.๒   ผลิตภัณฑอาหารภายใตหลักเกณฑนี้จะตองไดมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
ออกตามกฎหมายวาดวยเรื่องอาหาร      
 

หมวด ๑๑ 
การนำสูปฏิบัติและกำกับติดตาม 

 
 ๑๑.๑  กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการดำเนินงาน การตรากฎหมาย กฎกระทรวงและมาตรการ 
ทีเ่หมาะสม ใหบรรลุหลักการและเปาประสงคของหลักเกณฑนี้  อยางสอดคลองกับสภาพสังคมและกรอบกฎหมาย 
ดวยการประสานกับองคการอนามัยโลก กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ 
 นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่กำหนดตามหลักการและความมุงหมายของหลักเกณฑนี้  
รวมทั้งที่กำหนดตอการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ ควรแจงใหรับรูทั่วกัน 
 ๑๑.๒ กระทรวงสาธารณสุขกำกับ ติดตามการนำหลักเกณฑนี้สูการปฏิบัติ รวมทั้งรวมมือกับองคการ
อนามัยโลก กำกับ ติดตามการปฏิบัติของระบบบริการสุขภาพ และการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๙๙

 ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ที่เปนสมาชิกของสมาคมการคาอาหารสำหรับทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของ องคกรสาธารณประโยชน กลุมวิชาชีพ และองคกรผูบริโภค ควรมีสวนรวมกับกระทรวงสาธารณสุข  
กำกับ ติดตาม และนำหลักเกณฑนี้สูการปฏิบัติ   
 ๑๑.๓ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย รับผิดชอบกำกับ ติดตาม และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติทุกระดับ 
ตอวิธีการทางการตลาด ใหสอดคลองกับหลักการและความมุงหมายของหลักเกณฑนี้ และสรุปผลการดำเนินงาน
ของสมาคมการคาอาหารสำหรับทารก เดก็เลก็ และผลิตภณัฑทีเ่กีย่วของ ใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
 ๑๑.๔ องคกรสาธารณประโยชน กลุมวิชาชีพ สถาบัน และผูเกี่ยวของ รับผิดชอบที่จะเฝาระวังและ
แจงขอมูลใหกระทรวงสาธารณสุขตอกิจกรรมของผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ที่ไมสอดคลองกับหลักการและ
ความมุงหมายของหลักเกณฑ เพื่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เหมาะสม 
 ๑๑.๕ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ตองใหคำแนะนำ ควบคุม และอบรมพนักงานการตลาดของ
สมาชิก ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ถึงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามหลกัเกณฑนี้อยางเครงครัด รวมถึง
การรายงานการฝาฝน และการดำเนินการกับผูฝาฝน และรายงานใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกป 
 ๑๑.๖ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักการและความมุงหมายของ
หลักเกณฑนี้ตอผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลกทุกป ตามมาตรา ๖๒ ของธรรมนูญองคการอนามัยโลก  
 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
               (นายชวรัตน  ชาญวีรกูล) 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 


