
AFTER THE CODE ACT:  
WHAT’S NEXT 

ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร ผูบ้รรยาย แทน นายกสภาการพยาบาล 



ขอเกริ่นน าบทบาทสภาการพยาบาล 

กอ่นออกพรบ. 



บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการสง่เสรมิการ

เลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในสถานประกอบกจิการ 

๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๙  



นายกสภาการพยาบาลไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือการสง่เสรมิการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ใน 

สถานประกอบกจิการรว่มกบัหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่  

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ  

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ  

สภาการพยาบาล 

มูลนิธิศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

องคก์ารยูนิเซฟ ประเทศไทย และ 

กองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 



บทบาทของสภาการพยาบาลประกอบดว้ย 

1. ก าหนดใหห้ลกัสูตรสาขาการพยาบาลและการผดงุครรภบ์รรจุสาระในเรื่องการเลี้ยงลูก

ดว้ยนมแม่ และมีการเรยีนการสอนในเน้ือหาดงักลา่ว 

2. เผยแพร่นโยบายและขอ้มูลข่าวสารการสง่เสรมิการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในสถาน

ประกอบกจิการ 

3. พฒันาและจดัท าเกณฑม์าตรฐานการสง่เสรมิการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในสถานประกอบ

กจิการส าหรบัพยาบาล 

4. พฒันาศกัยภาพพยาบาลวชิาชีพในการสง่เสรมิการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในสถาน

ประกอบกจิการ 



บทบาทของสภาการพยาบาลประกอบดว้ย 

5. สง่เสรมิการท าวจิยัเรื่องการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในหลกัสูตรบณัฑติศึกษาในกลุม่อาจารย ์และกลุม่

พยาบาลวิชาชีพ 

6. เป็นที่ปรกึษาในการสนบัสนุนกจิกรรมการพฒันาศกัยภาพ ดา้นการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในสถาน

ประกอบกจิการ 

7. สง่เสรมิการจดัประชุมวชิาการและจดักจิกรรมวชิาการเกี่ยวกบัการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในสถาน

ประกอบกจิการ 

8. ประสานความร่วมมือกบัภาคเีครอืข่ายในการสง่เสรมิการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ในสถานประกอบ

กจิการ 
 



แถลงการณ์สภาการพยาบาล 

เกี่ยวกบัร่างพรบ.นมผง 

วนัที่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 



สภาการพยาบาลในฐานะตวัแทนผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

ท ัง้ประเทศ มีบทบาทภารกจิในการดูแลมารดาและทารกตัง้แต่ระยะกอ่นคลอด 

ขณะคลอด และหลงัคลอดอย่างใกลชิ้ด เพือ่ใหม้ารดา ทารก และเด็กเลก็ ไดร้บั

การดูแลที่ดี ปลอดภยั มีการเจรญิเติบโต และมีพฒันาการที่เหมาะสมตามวยั  



ในคราวประชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาลคร ัง้ที่ ๑๒/๒๕๕๙ วนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ จงึมี

มตดิงัต่อไปน้ี  

1. เหน็ดว้ยในหลกัการและสนบัสนุนร่างพรบ.ควบคุมการสง่เสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารก

และเด็กเลก็ พ.ศ. ........ 

2. ยนืยนันมแม่เป็นอาหารที่ส าคญัส าหรบัทารก และเด็กเลก็ และเป็นสทิธิของเด็กที่จะไดอ้าหาร

ที่ดีที่สดุจากแม่ เพือ่สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ 

3. ในกรณีแม่หรอืเด็กเลก็มีปญัหาสขุภาพ จ าเป็นตอ้งไดร้บัอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ ส าหรบัการ
เลอืกและผลติภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม 

4. ขอ้มูลที่สอดคลอ้งหรอืเหน็ต่างควรไดม้ีขอ้สรุปโดยมีขอ้มูลสนบัสนุนทางวิชาการที่ถกูตอ้ง 

ชดัเจน เพือ่ลดความสบัสนแกป่ระชาชนและผูเ้กี่ยวขอ้ง  



บทบาทสภาการพยาบาล 

หลงัจากมีพรบ.นมผง 

 



ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ  

ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

 



1) สนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ์และ ฝ่ายปฏบิตักิารพยาบาลที่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้ใน

โรงพยาบาลและชมุชน ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามพรบ. อย่างเคร่งครดั 

2) ใหค้วามร่วมมือกบัรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุผูร้กัษาการตามพรบ.น้ี เช่น  

 การเสนอกรรมการผูท้รงคุณวฒุจิากสภาการพยาบาลตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่รฐัมนตรกี าหนด เพือ่

ร่วมท าหนา้ที่ส าคญัยิ่ง ๕ ประการในมาตรา ๑๐ ไดแ้ก ่

1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์และมาตรการในการควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเดก็เลก็ 

และอาหารเสรมิส าหรบัทารก 

2. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาระบบในการเฝ้าระวงั...... 

3. ใหค้ าแนะน าหรอืความเหน็แก่ รมต. ในการออกประกาศเพือ่ปฏบิตัติามพรบ.นี้ 

4. ใหค้ าแนะน าหรอืความเหน็แก่ รมต. ในการควบคุมการส่งเสรมิ...เพือ่ใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามพรบ.นี้ 

5. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ม.ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ หรอืตาม รมต.มอบหมาย 

 

 

 

 



3)ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในกจิกรรมการควบคมุการสง่เสรมิการตลาด อาหารส าหรบั
ทารกและอาหารส าหรบัเด็กเลก็ ตามมาตรา ๑๔ ถงึ ๒๔ เช่น  

 มาตรา ๑๔  
 หา้มผูใ้ดโฆษณาอาหารส าหรบัทารก (0-1 ปี)  

 หา้มท ากจิกรรมสง่เสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเลก็ (0-3 ปี)  

 หา้มโฆษณานมสูตร 1 ส าหรบัทารก (0-12 เดอืน) และนมสูตร 2 ส าหรบัเดก็ (6 เดอืน ถงึ 3 ปี) 

 นมผงสูตร 3 ยงัสามารถโฆษณาได ้ 
 มาตรา ๑๕  

ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ หรอืผูจ้  าหน่ายอาหารส าหรบัทารก หรอือาหารส าหรบัเดก็เลก็ หรอืตวัแทน ตอ้งด าเนินการให ้

ฉลากอาหารส าหรบัทารกและฉลากอาหารส าหรบัเด็กเลก็แตกต่างกนัอย่างชดัเจนและสามารถมองเหน็หรอื

แยกแยะไดโ้ดยงา่ย  



3) ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในกจิกรรมการควบคุมการสง่เสรมิการตลาด อาหารส าหรบั
ทารกและอาหารส าหรบัเด็กเลก็ ตามมาตรา ๑๔ ถงึ ๒๔ เช่น  

 มาตรา ๑๘  
 หา้มแจกหรอืใหคู้ปอง หรอืใหส้ทิธิสว่นลด รางวลั ของขวญั  

 หา้มแจกนมผงสูตร 1 และ 2 แมแ้ต่นมผงตวัอย่าง และ 

 หา้มตดิต่อหญิงต ัง้ครรภห์รอืบคุคลในครอบครวั ท ัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุน หรอืแนะน า

ใหใ้ชอ้าหารส าหรบัทารกหรอือาหารส าหรบัเดก็เลก็ รวมท ัง้ 

หา้มตวัแทนผูใ้ดจดัหรอืใหก้ารสนบัสนุนในการจดัการประชมุ อบรม หรอืสมัมนาดา้นวชิาการเกี่ยวกบัอาหาร

เสรมิส าหรบัทารกดว้ย  



4) ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในกจิกรรมการควบคุมการสง่เสรมิการตลาด อาหารเสรมิ
ส าหรบัทารก ตามมาตรา ๒๕ ถงึ ๒๙ เช่น  

 มาตรา ๒๖   ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ หรอืผูจ้ าหน่ายอาหารเสรมิส าหรบัทารก หรอืตวัแทน ตอ้งด าเนินการให ้ฉลาก
อาหารเสรมิส าหรบัทารกแตกต่างจากฉลากอาหารส าหรบัทารก ฉลากอาหารส าหรบัเดก็เลก็ อย่างชดัเจนและ

สามารถมองเหน็หรอืแยกแยะไดโ้ดยงา่ย 

 มาตรา ๒๗  

หา้มแจกหรอืใหคู้ปอง หรอืใหส้ทิธิสว่นลด รางวลั ของขวญั  

 หา้มแจกอาหารเสรมิส าหรบัทารก หรอืตวัอย่างอาหารเสรมิส าหรบัทารก 



4)ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในกจิกรรมการควบคมุการสง่เสรมิการตลาด เกี่ยวกบั
พนกังานเจา้หนา้ที่ ตามมาตรา ๓๐ ถงึ ๓๓ เช่น 

 มาตรา ๓๐ เจา้หนา้ที่มีอ านาจ 

เขา้ไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวา่งเวลาท าการเพือ่ตรวจเอกสาร สือ่โฆษณา.......ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท า

ความผดิ 

ยดึหรอือายดัเอกสาร สือ่โฆษณา.........อนัควรเชื่อวา่เกี่ยวขอ้งกบัความผดิตามพรบ.นี้ 

มหีนงัสอืเรยีกบคุคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค า หรอืค าชี้แจง... เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาของพนกังาน

เจา้หนา้ที ่

 

 



5) ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในกจิกรรมการควบคมุการสง่เสรมิการตลาด ที่เกี่ยวขอ้งกบั
บทก าหนดโทษ ตามมาตรา ๓๔ ถงึ ๔๙ เช่น 

 มาตรา 34 ไดก้ าหนดโทษว่า ผูใ้ดโฆษณาอาหารส าหรบัทารกหรอือาหารส าหรบัเดก็เลก็อนัเป็นการฝ่าฝืน 

มาตรา 14 วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง หรอืผูใ้ดโฆษณาอาหารเสรมิส าหรบัทารกอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 25 ตอ้ง

ระวางโทษจ าคกุไม่เกนิหน่ึงปี หรอืปรบัไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั และปรบัอกีวนัละไม่เกนิหน่ึงหม่ืน

บาทตลอดเวลาทีย่งัไมป่ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

มาตรา ๓๖ ถงึ ๔๘ มอีตัราโทษทีแ่บง่ตามลกัษณะการกระท าความผดิ ซึง่ไดก้ าหนดไว ้มที ัง้จ าคุก หรอืปรบั หรอื

ท ัง้จ าและปรบั ซึง่มโีทษจ าคุกไมเ่กนิ 1 ปี และปรบัต ัง้แต่ 100,000 บาท จนกระท ัง่สูงสุดถงึ 300,000 บาท แลว้แต่

กรณี 

 

 

 

 



5) ท าความเขา้ใจบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๕๐ ถงึ ๕๒ เช่น 

 ฉลากที่ก าหนดไวก้อ่นหนา้ที่พรบ. น้ีประกาศใชใ้หส้ามารถใชต่้อ ไม่เกนิ ๑ ปี 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งด าเนินการเปลี่ยนแปลงฉลากภายในระยะเวลา 1 ปี ดงันัน้ กนัยายน ปี 2561 

ผูป้ระกอบการทกุรายจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ตามกรอบเวลาของกฎหมาย 

 

 

 

 




