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นมแม่ดีที่สุด ?
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“ขอทวงคืนโอกาสของเด็กไทย 
ที่จะได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ 
โดยไม่มีอิทธิพลใดๆ มากระทบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม”



• WHA รบัรองหลกั
เกณฑ ์CODE เป็น
มาตรฐานข ั-นตํAา
สาํหรบัประเทศ
สมาชกิ

• ประเทศไทยมี
หลกัเกณฑ ์        
ทีAสอดคลอ้งกบั 
CODE

• ประเทศไทย
ปรบัปรงุหลกั
เกณฑเ์ป็น
ฉบบัทีA 2

• หลักเกณฑ์ได้รับ
การปรับปรุงและ
ยกระดับเป็น
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข แต่
ไม่มีบทลงโทษ
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•WHA มมีตใิห ้
ทกุประเทศ
ผลกัดนั 
CODE เป็น
กฎหมาย

• ทีAประชุม
สมชัชาสขุภาพ
แหง่ชาตมิมีตใิห้
ประเทศไทย
ผลกัดนั CODE 
เป็นกฎหมาย 

• มตคิรม. ให้
กระทรวง 
สธ.เป็นเจา้
ภาพผลกัดนั 
กฎหมาย 
CODE
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กรมอนามยัจดั
ประชาพจิารณ ์
รบัฟงัความคดิ
เห็นตอ่รา่ง
กฎหมาย
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• รา่ง
พ.ร.บ.เขา้ 
ครม.และ 
ครม.เห็นชอบ
ในหลกัการ

• รา่งพ.ร.บ.ผา่น
การพจิารณา
ของ สาํนกังาน
คณะกรรมการ
กฤษฎกีา (ม.ีค. 
-  ส.ค.)

• ผา่นการ
พจิารณาของ 
สภานติบิญัญตั ิ
แหง่ชาต ิ
(สนช.) (พ.ย.- 
เม.ย.)

•กฎหมาย
ประกาศใน
ราชกจิจานุ
เบกษา
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 รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ

การควบคุม อาหารสำหรับ
ทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก อาหารเสริมทารก

ห้ามโฆษณา X โฆษณาได้แต่ห้าม
เชื่อมโยงทารก

X

ฉลากต้องแตกต่างจาก
อาหารอื่น

X X X

ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ 
แม่และครอบครัว ครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็ก

ครอบครัวที่มี
ทารกอายุต่ำกว่า 

6 เดือน

ห้ามส่งเสริมการตลาด 
(แจกตัวอย่าง ลด แลก 
แถม)

X X ห้ามเฉพาะในโรง
พยาบาล



 รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ

การควบคุม อาหารสำหรับ
ทารก

อาหารสำหรับเด็ก
เล็ก

อาหารเสริม
ทารก

ห้ามให้ของขวัญ สิ่งจูงใจ 
แก่บุคลากร ยกเว้น
ธรรมจรรยา

X X X

ห้ามให้สิ่งของที่มีตรา
สัญลักษณ์นมแก่สถาน
บริการสาธารณสุข

X X X

ห้ามจัดประชุม สัมมนาให้
แก่หญิงตั้งครรภ์ แม่และ
บุคลากรสาธารณสุข

X    (ยกเว้นให้ทุนแก่สถาบัน ราชวิทยาลัยเป็นคนจัด)



 รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ

การควบคุม อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็ก
เล็ก

อาหารเสริม
ทารก

บริษัทให้ข้อมูลบุคลากร
ได้แต่ต้องมีหลักฐาน
วิทยาศาสตร์

X X X

ห้ามบริษัทสาธิตการใช้
ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าที่ใดๆ X X X

ห้ามบริจาคอาหารทารก
ให้แก่สถานบริการ
สาธารณสุข ยกเว้นนม
สำหรับเด็กป่วย หรือกรณี
จำเป็นตามที่รมว.กำหนด

X X X











กรอบการดำเนินการตามกฎหมาย











แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
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กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข

การบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด

ประสานความร่วมมือ กับราชวิทยาลัยฯ โรงเรียนแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข ในการสนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตร

การบูรณาการนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง : 
BFHI, มุมนมแม่ในสถานที่ทำงาน, ชุมชน, การลาคลอด 6 เดือน, มาตรการทาง
ภาษีที่สนับสนุน.

การพัฒนาเด็กปฐมวัย คือการสร้างชาติ เป็นภาระกิจของทุกคนทั้งภาค
ราชการและเอกชน การสร้างสภาพแวคล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 



แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
โดยเฉพาะสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลห้องคลอด หลังคลอด คลินิกเด็กดี และ 
เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง

เฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

ดำเนินการ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก or BFHI มิสนมแม่ในโรงพยาบาล ตำบลนม
แม่ อสม. นมแม่ มุมนมแม่ในที่ทำงานทุกแห่ง

Kangaroo Mother Care (KMC) in premature babies 

เป้าหมาย EBF 50 % ในปีนี้ 



ชุมชนและประชาชน

ควรมีข้อมูลความรู้ literacy ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่าน คกก. 
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)  : การสนับสนุนในชุมชน 
สถานที่ทำงานทุกแห่ง ตำบลนมแม่

ยกย่อง ให้เกียรติหญิงตั้งครรภ์ ดูแลเด็กทุกคนถือเป็นลูกหลานของ
ชุมชน ที่ต้องช่วยกันดูแล

การสร้างสังคมแห่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน 



“ขอทวงคืนโอกาสของเด็กไทย 
ที่จะได้รับการเลี้ยงดูด้วย“นมแม่” 
โดยไม่มีอิทธิพลใดๆ มากระทบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม”



ขอบคุณในความห่วงใย
เด็กไทย 

Thank you for your attentions


