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Estimated under-5 deaths prevented 
Source: Lancet Child Survival Series 2003 
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Exclusive Breastfeeding in 
Thailand 

MICS 

แหลง่ทีม่า : MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY (MICS) 2005-2006                        
by   NATIONAL STATISTICAL OFFICE , MINISTRY OF ICT AND UNICEF  3 



อตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
อยา่งเดยีว 6 เดอืน  
ระหวา่งประเทศ 

5.0

19.0

31.034.0

48.0

60.0
65.0

0

40

80

เกาหล ี 

พ.ศ.2547

เขมร   

พ.ศ.2548

จนี    

พ.ศ.2548

ฟิลปิปินส์

พ.ศ.2546

ตมิอร ์ 

พ.ศ.2546

เวยีดนาม

พ.ศ.2540

ไทย   

พ.ศ.2549

แหลง่ทีม่า : ส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์ กระทรวงสาธารณสขุ 

4 



บุคคลส าคญับางท่านในเร่ือง BFP 
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   Development the Code In Thailand 

 

• International Code of Marketing of  

 Breast-Milk Substitutes , WHA 34, 1981 

• ‘หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการโฆษณาและจ าหน่ายอาหารทดแทนนมแม่และ 
    ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง’ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 2524 

• ปรับปรุงใหม่ ปี 2551 
• Voluntary or Agreement Basis 
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Status of the code  

Korea Cambodia China Philippines Vietnam Thai 

Law 

Many 
provision laws 

Voluntary 
measure 

Few provision 
laws 

Some 
voluntary 
guidelines 

แหลง่ทีม่า : state of the code by country 2006, IBFAN 11 



Negative factors affected BF 

• การมทีศันคติทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบันมแม่ 

• อุปสรรคในการให้นมแม่ 

• การขาดการสนับสนุนจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ 

• นโยบายของรัฐทีเ่อื้อต่อแม่และทารก 

• การตลาดของอุตสาหกรรมนมผสม 
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การตลาดที่ขาดจริยธรรมของอุตสาหกรรมนมผสม 
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Code Violation 

2552 

THAILAND 
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การละเมดิหลกัเกณฑฯ์ จ านวน (แหง่) รอ้ยละ 

พบการละเมดิ 23 31.1 

ไมพ่บการละเมดิ 51 68.9 

รวม 74 100 

ตารางที ่1 การละเมดิหลกัเกณฑข์องสถานบรกิารสาธารณสขุ 
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ประเภทของผลติภัณฑ ์  บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 

นมผงส าหรับทารก Nestle 1 1.5 
Dumex 2 2.9 

นมผงสตูรตอ่เนือ่ง (follow up formula) Wyeth 2 2.9 
อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(complementary food) 

- - 
- 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ Nestle 1 1.5 
Wyeth 1 1.5 
Dumex 2 2.9 

ไมพ่บการละเมดิ - 59 86.8 
รวม 68 100 

 แสดงประเภทของผลติภัณฑแ์ละบรษัิททีม่กีารละเมดิหลักเกณฑ ์
a.เกีย่วกับการโฆษณาประชาสมัพันธท์กุ รปูแบบแกส่าธารณชน 
(Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) 
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ประเภทของผลติภัณฑ ์ บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 

นมผงส าหรับทารก Nestle 2 2.9 

Mead-Johnson 5 7.3 

Wyeth 1 1.5 

Dumex 5 7.3 

นมผงสตูรตอ่เนือ่ง Wyeth 1 1.5 

Dumex 1 1.5 

อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

(complementary food) 

- - 

- 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ Mead-Johnson 1 1.5 

Dumex 1 1.5 

ไมพ่บการละเมดิ - 51 75.00 

รวม 68 100 

แสดงประเภทของผลติภัณฑแ์ละบรษัิท 
b.ทีม่กีารแจกตัวอยา่งอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวญัแกแ่ม ่
(Distribution of samples of food for infants and small children and gifts 
to a mother) 
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 ประเภทของผลติภัณฑ ์ บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 
นมผงส าหรับทารก Nestle 1 1.5 

Mead-Johnson 2 2.9 
Wyeth 1 1.5 

นมผงสตูรตอ่เนือ่ง (follow up formula) Nestle 1 1.5 
อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(complementary food) 

- - - 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ - - - 
ไมพ่บการละเมดิ - 63 92.6 
รวม 68 100 

แสดงประเภทของผลติภัณฑแ์ละบรษัิทที ่
C.พนักงานการตลาดตดิตอ่หญงิมคีรรภ ์แม ่และครอบครัวโดยตรง  
Marketing personals make a direct contact with a pregnant woman, a 
mother and their families 
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 ประเภทของผลติภัณฑ ์ บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 
นมผงส าหรับทารก Nestle 1 1.5 

Dumex 2 2.9 
นมผงสตูรตอ่เนือ่ง (follow up formula) Wyeth 2 2.9 
อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(complementary food) 

- - - 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ - - - 
ไมพ่บการละเมดิ - 63 92.7 
รวม 68 100 

แสดงประเภทของผลติภัณฑแ์ละบรษัิทที ่
d.ใชส้ถานบรกิารสาธารณสขุเป็นทีโ่ฆษณาประชาสมัพันธอ์าหารทารกและเด็ก
เล็ก(Use of public health centers as a venue of public relations and 
promotional campaigns of food for infants and small children) 
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 ประเภทของผลติภัณฑ ์ บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 
นมผงส าหรับทารก Nestle 3 4.4 

Dumex 1 1.5 
Wyeth 1 1.5 
Mead-Johnson 1 1.5 

นมผงสตูรตอ่เนื่อง (follow up formula) Wyeth 1 1.5 
อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(complementary food) 

- - - 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ - - - 
ไมพ่บการละเมดิ - 61 89.6 
รวม 68 100 

แสดงประเภทของผลติภัณฑแ์ละบรษัิท 
e.ทีบ่รจิาคอาหารทารกและเด็กเล็กแกส่ถานบรกิารสาธารณสขุ 
(Donation of food for infants and small children to public health service centers) 
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แสดงประเภทของผลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

f.ใหต้วัอยา่งอาหารทารกและเด็กเล็กแกบ่คุลากรสาธารณสขุ  
(Giving samples of food for infants and small children to public health officials 

 

 ประเภทของผลติภัณฑ ์ บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 
นมผงส าหรับทารก Nestle 2 2.9 

Mead-Johnson 2 2.9 
Dumex 1 1.5 

นมผงสตูรตอ่เนื่อง (follow up formula) Mead-Johnson 1 1.5 
อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(complementary food) 

- - - 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ - - - 
ไมพ่บการละเมดิ - 62 91.2 
รวม 68 100 
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g.ขอ้มลูเรือ่งอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไมอ่ธบิายประโยชนแ์ละคณุคา่ของการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่คา่ใชจ้า่ยและอันตรายของอาหารทีใ่ชท้ดแทนนมแม(่Giving 
information on food for infants and small children without explaining 

the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and 
risks of breast milk substitutes 

 ประเภทของผลติภัณฑ ์ บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 
นมผงส าหรับทารก (infant formula) - - - 
นมผงสตูรตอ่เนือ่ง (follow up formula) Wyeth 1 1.5 
อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(complementary food) 

- - - 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ Nestle 1 1.5 
ไมพ่บการละเมดิ - 66 97 
รวม 68 100 
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h.เอกสารวชิาการเรือ่งอาหารทารกและเด็กเล็กไมม่หีลักฐานอา้งองิทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเกนิความจรงิ (Academic paper on food for infants and 

small children is not supported by any scientific evidence and 
contains some exaggeration) 

ประเภทของผลติภัณฑ ์ บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 
นมผงส าหรับทารก (infant formula) Snow 

Brand 
1 1.5 

นมผงสตูรตอ่เนือ่ง (follow up formula) Wyeth 2 2.9 
อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(complementary food) 

- - - 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ - - - 
ไมพ่บการละเมดิ - 65 95.6 
รวม 68 100 
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i.ฉลากของผลติภัณฑอ์าหารทารกและเด็กเล็กแสดงรปูภาพของทารกหรอื
ขอ้ความทีช่กัจงูใหใ้ชส้นิคา้(Labels of food for infants and small 

children feature pictures of infants or persuasive message 

ประเภทของผลติภัณฑ ์ บรษัิท จ านวน รอ้ยละ 
นมผงส าหรับทารก Dumex 2 2.9 

Mead-Johnson 1 1.5 
นมผงสตูรตอ่เนือ่ง Nestle 1 1.5 

Wyeth 2 2.9 
Dumex 1 1.5 

อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(complementary food) 

Nestle 1 1.5 

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ Nestle 1 1.5 
Dumex 1 1.5 

ไมพ่บการละเมดิ - 58 85.2 
รวม 68 100 
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การโฆษณาประชาสมัพันธท์กุรปูแบบแกส่าธารณชน 
(Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) 
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การโฆษณาประชาสมัพันธท์กุรปูแบบแกส่าธารณชน 
(Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) 
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การโฆษณาประชาสมัพันธท์กุรปูแบบแกส่าธารณชน 
(Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) 
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ขอ้มลูเรือ่งอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไมอ่ธบิายประโยชนแ์ละคณุคา่ของการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่คา่ใชจ้า่ยและอันตรายของอาหารทีใ่ชท้ดแทนนมแม ่

(Giving information on food for infants and small children without explaining 
the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and 

risks of breast milk substitutes 
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ขอ้มลูเรือ่งอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไมอ่ธบิายประโยชนแ์ละคณุคา่ของการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่คา่ใชจ้า่ยและอันตรายของอาหารทีใ่ชท้ดแทนนมแม ่

(Giving information on food for infants and small children without explaining 
the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks 

of breast milk substitutes 
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ขอ้มลูเรือ่งอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไมอ่ธบิายประโยชนแ์ละคณุคา่ของการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่คา่ใชจ้า่ยและอันตรายของอาหารทีใ่ชท้ดแทนนมแม ่

(Giving information on food for infants and small children without explaining 
the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and 

risks of breast milk substitutes 
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 การแจกตวัอยา่งอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแกแ่ม่ 
(Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) 
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การแจกตวัอยา่งอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแกแ่ม ่
(Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a 

mother) 
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การแจกตัวอยา่งอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวญัแกแ่ม ่
(Distribution of samples of food for infants and small children 

and gifts to a mother) 
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เอกสารวชิาการเรือ่งอาหารทารกและเด็กเล็กไมม่หีลักฐานอา้งองิทางวทิยาศาสตร์
และเกนิความจรงิ (Academic paper on food for infants and small children 

is not supported by any scientific evidence and contains some 
exaggeration) 
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เอกสารวชิาการเร ือ่งอาหารทารกและเด็กเล็กไมม่หีลกัฐานอา้งองิทางวทิยาศาสตร์
และเกนิความจรงิ (Academic paper on food for infants and small 

children is not supported by any scientific evidence and contains 
some exaggeration) 
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ถึง                สมาชิกทุกบริษทั 

 

•             เน่ืองด้วย  บริษทั เนสท์เล่  มีโครงการส่งเสริมด้าน
โภชนาการให้แก่บุตร หลาน ของพนักงานในเครือฯ   เพ่ือให้เดก็ๆ   มี
พฒันาการที่สมวยั  โดยได้จัดท าชุดส่งเสริมความรู้เร่ือง  อาหารเสริม
ส าหรับเดก็เลก็  ตามภาพที่แนบมาพร้อมกนันี ้ ขอให้สมาชิก  ส่งส าเนา
สูติบัตรบุตร หลานพนักงาน  ที่เกดิระหว่างวนัที่  1 ธันวาค
2551  ถึง  31  มีนาคม  2553  ให้เขียนที่อยู่ และ เบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกไว้ด้านหลงัส าเนาสูติบัตร 

•   

•           โดยรวบรวมส าเนาสูติบัตรของบุตรหลานแต่ละบริษทั   ส่งให้
ที่  คุณเรติมล (แอน) หน่วยบุคคล  บริษทั วาโก้ล าพูน จ ากดั  ภายใน
วนัที่  20  ตุลาคม 2553  เพ่ือจะได้แจ้งทางบริษทั  เนสท์เล่  ให้จัด
ชุดฯ ดงักล่าวตามจ านวนที่ต้องการ 

 

ถึง                สมาชิกทุกบริษทั 

 

•             เน่ืองด้วย  บริษทั เนสท์เล่  มีโครงการส่งเสริมด้าน
โภชนาการให้แก่บุตร หลาน ของพนักงานในเครือฯ   เพ่ือให้เดก็ๆ   มี
พฒันาการที่สมวยั  โดยได้จัดท าชุดส่งเสริมความรู้เร่ือง  อาหารเสริม
ส าหรับเดก็เลก็  ตามภาพที่แนบมาพร้อมกนันี ้ ขอให้สมาชิก  ส่งส าเนา
สูติบัตรบุตร หลานพนักงาน  ที่เกดิระหว่างวนัที่  1 ธันวาค
2551  ถึง  31  มีนาคม  2553  ให้เขียนที่อยู่ และ เบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกไว้ด้านหลงัส าเนาสูติบัตร 

•   

•           โดยรวบรวมส าเนาสูติบัตรของบุตรหลานแต่ละบริษทั   ส่งให้
ที่  คุณเรติมล (แอน) หน่วยบุคคล  บริษทั วาโก้ล าพูน จ ากดั  ภายใน
วนัที่  20  ตุลาคม 2553  เพ่ือจะได้แจ้งทางบริษทั  เนสท์เล่  ให้จัด
ชุดฯ ดงักล่าวตามจ านวนที่ต้องการ 
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ประชาสัมพนัธ์ ที ่ธนาคาร 

ซ้ือเช็คของขวญัเด็กแรกเกิด 
แจก dumex gift set 
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นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานข้อเรียกร้องตามที่ผู้ใช้แรงงาน
ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดนแร่งด่วนมีจ านวน 11 ข้อต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 

1. ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 
98 

2. ออกกฎหมายตัง้กองทนุประกันความเส่ียงให้แก่ลูกจ้างที่ตกงานเพราะ
โรงงานผิดกิจการ โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

3. ให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างเอกชน และเงิน
ตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ 

4. ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไข พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานกรรมการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 ให้มีการมาตรฐาน   

5. เดียวกับข้าราชการพลเรือน 

6. ผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุติการแปรรูปหรือยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจ  

7. ให้รัฐบาลเร่งตรา พ.ร.ฎ.สถาบันความปลอดภัยฯ 

8. ปฏิรูประบบประกันสังคมและเพิ่มสิทธิประโยชน์ รวมทั้งยกระดับส านักงาน
ประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ 

9. จัดต้ังศูนย์เลี้ยงเด็ก และศูนย์เก็บน้ำ้นมแมใ่นโรงงำน โดยผู้ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร สำมำรถน้ำไปลดหยอ่นภำษีได้ 

10. แก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มำตรำ 59 ให้นำยจ้ำงจ่ำย
ค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงซ่ึงเป็นหญิงในวันลำเพื่อ ตรวจรักษำสุขภำพก่อน
คลอดบุตร และคลอดบุตรเท่ำกับค่ำจ้ำงในวันท้ำงำนตลอดเวลำที่ลำ 
แต่ไม่เกิน 90 วัน และให้   ลูกจ้ำงซ่ึงเป็นชำยมีสิทธิลำเพื่อดูแลภรรยำ
ในกำรคลอดบุตรได้ 15 วันโดยได้รับค่ำจ้ำง และมำตรำ 118 ให้
นำยจ้ำง จ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ลูกจำ้งซ่ึงเลิกจำ้งเปน็ 2 เท่ำจำกเดิมที่
บัญญัติไว้ 

11. ออก พ.ร.ฎ. การจัดเก็บเงินสะสม และเงินสมทบ เพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง  

12. ตั้งคณะท างานติดตาม และประสานงานข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี 
พ.ศ. 2556 
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Thank you for your 
attention 
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