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ระเบียบปฏิบัตทิ างการตลาดของสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2563
เกี่ยวกับสมาคม
สมาคมผูผ้ ลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก (สมาคมฯ) เป็ นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้เ ชี่ ยวชาญด้า นโภชนาการในการสร้างความเข้า ใจที่ ถูก ต้อ งสู่สาธารณชนเกี่ ย วกับ โภชนาการที่ ดี
ปลอดภัย และเหมาะสม ส าหรับทารกและเด็กเล็ก และทางานร่ว มกับภาครัฐ ในการกาหนดกรอบ
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการทาการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนาการสาหรับทารก
และเด็กเล็กของสมาชิก เพื่อให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทารกและเด็กเล็กสามารถ
นามาปฏิบตั ิได้เป็ นมาตรฐานในทางเดียวกัน สมาคมฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
และยึดมั่นในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่
และนโยบายขององค์การอนามัยโลก รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารสาหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ.2560 ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทารกได้รบั โภชนาการที่ปลอดภัยและเหมาะสม ด้วย
การปกป้องและการสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และสร้างหลักประกันว่ามีการใช้อาหารทดแทนนม
แม่อย่างเหมาะสมและตามความจาเป็ น ด้วยการให้ขอ้ มูลที่เพียงพอผ่านกิจกรรมทางการตลาดอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม สมาชิกของสมาคมฯ มีทงั้ บริษัทนานาชาติ และบริษัทไทยผูผ้ ลิตอาหารทารกและ
เด็กเล็กที่มีสารอาหารครบถ้วนตามมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่มีความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยสูง มีจานวนทัง้ หมด 6 บริษัท ดังนี ้
1. บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด
2. บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริช่นั (ประเทศไทย) จากัด
3. บริษัท มีด้ จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จากัด
4. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
5. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด, หน่วยธุรกิจ ไวเอท นิวทริช่นั
6. บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด
เจตนารมณ์ของสมาคมฯเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตฯิ นี้
1. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โภชนาการตามหลักวิ ชาการ โดยกาหนดและส่งเสริมให้มีนโยบาย
รวมถึงแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยและโภชนาการที่ดีให้แก่ทารกและเด็กเล็ก
ระเบียบปฏิบตั ิทางการตลาดของสมาคมผูผ้ ลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2563
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2. มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิทางการตลาดให้สอดคล้องกับหลัก
ปฏิบตั ดิ า้ นโภชนาการสาหรับทารกและเด็กเล็ก
3. ส่ง เสริม ผลิ ตภัณ ฑ์ท่ี มี คุณภาพและปลอดภัยให้เป็ นที่ ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ
นักโภชนาการสาหรับทารกและเด็กเล็ก และประชาชนทั่วไป
4. ร่วมสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์โภชนาการทารกและ
เด็กเล็กกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรด้านสาธารณสุข องค์กรการค้าระหว่างประเทศ
องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบทางการค้า หลักเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก มาตรฐานอาหารสากล และพระราชบัญญัติการควบคุมการตลาดอาหารสาหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
5. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและนักโภชนาการในการสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กบั ประชาชนทั่วไป ทางด้านโภชนาการที่ดี ปลอดภัย และเหมาะสมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
6. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารก โดยการควบคุมตรวจสอบกันเองในกลุม่ สมาชิกของสมาคมฯ
7. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกยึดถื อปฏิ บตั ิตามระเบียบและกฎเกณฑ์ภายในของ
บริษัทที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก หรือระเบียบปฏิบตั นิ ี ้
บทที่ 1 วัตถุประสงค์
สมาคมฯ และสมาชิก มุง่ มั่นที่จะส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือน
แรก หลังจากนัน้ จึงให้นมแม่ควบคูไ่ ปกับอาหารที่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กอย่างน้อย 12 เดือน การให้
เด็กได้รบั สารอาหารที่ปลอดภัย และเพียงพอกับพัฒนาการและการเจริญเติบโต ทาได้โดย
1.1 สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
1.2 กรณี ท่ี มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ม าทดแทนนมแม่ จะต้อ งเป็ น การใช้อ ย่ า ง
เหมาะสมบนพืน้ ฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ผ่านการตลาดและการจัดจาหน่ายที่เหมาะสม
บทที่ 2 ขอบเขต
ระเบียบปฏิบตั ินีเ้ ป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับสมาชิกของสมาคมฯ ในการตลาดและกิจกรรม
เกี่ยวกับอาหารสาหรับทารกตามพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560 ซึ่งได้แก่ นมดัดแปลงสาหรับทารก อาหารทารก อาหารทางการแพทย์สาหรับทารก นมดัดแปลง
สูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสาหรับ
ทารก (ซึ่งรวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ภายใต้ระเบียบปฏิบัตินี้ หรือ ผลิตภัณฑ์ฯ”) ทัง้ นี ้ ระเบียบปฏิบตั ินี ้
ระเบียบปฏิบตั ิทางการตลาดของสมาคมผูผ้ ลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2563
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ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์นมสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์และหญิงให้นมบุตร นมหรืออาหารสาหรับเด็กอายุ 1 ปี
ขึน้ ไป
บทที่ 3 นิยาม
“ผลิตภัณฑ์ภายใต้ระเบียบปฏิบัตินี”้ หรือ “ผลิตภัณฑ์ฯ" หมายความว่า นมดัดแปลง
สาหรับทารก อาหารทารก อาหารทางการแพทย์สาหรับทารก นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก อาหารสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสาหรับทารก
“ทารก” หมายความว่า เด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองเดือน
“เด็กเล็ก” หมายความว่า เด็กอายุเกินสิบสองเดือนจนถึงสามปี
“อาหารสาหรับทารก” หมายความว่า
(1) นมหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ่ื น ที่ ใ ช้เ ป็ น อาหาร ทั้ง นี ้ ที่ มี ส่ว นประกอบของสารอาหารที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้เลีย้ งทารกตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) นมหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้เป็ นอาหาร ทัง้ นี ้ ที่มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าใช้เลีย้ งทารก
ได้
“อาหารเสริมสาหรับทารก” หมายความว่า อาหารที่ใช้เสริมคุณค่าทางโภชนาการและสร้าง
ความคุน้ เคยในการบริโภคอาหารให้แก่ทารกที่มีอายุตงั้ แต่หกเดือนขึน้ ไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่ า โดยวิ ธี ใ ดๆ ให้ป ระชาชนเห็ น หรื อ รับ ทราบ
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ฯ โดยปรากฏตราสินค้า หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ส่ือให้
เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รู ป รอยประดิษฐ์ ภาพ
ภาพยนตร์ แสง เสี ย ง เครื่ อ งหมาย หรื อ การกระท าอย่ า งใดๆ ที่ ท าให้บุค คลทั่ว ไปสามารถเข้า ใจ
ความหมายได้
“ส่ งเสริม การตลาด” หมายความว่า การกระทาใดๆ ที่ มุ่ง หมายเพื่ อการจ าหน่าย สร้าง
ภาพลักษณ์หรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการสนับสนุนหรือส่งเสริม ให้มีการใช้อาหารสาหรับทารก หรือ
อาหารเสริมสาหรับทารก แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
“องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาชีพในสาขาต่างๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิล ปะ แพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิช าชี พ เวชกรรม สภาการ
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตแพทยสภาตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพทันตกรรม สภาเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม สภากายภาพบาบัดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิช าชี พ กายภาพบาบัด สภาเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่า ด้วยวิ ช าชี พ เทคนิ ค
ระเบียบปฏิบตั ิทางการตลาดของสมาคมผูผ้ ลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2563
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การแพทย์ สภาการแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สภาการสาธารณสุข
ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
อื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
“หน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
สถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐ วิส าหกิ จ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสภากาชาดไทย และให้หมายความ
รวมถึงองค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์ไม่แสวงหากาไรและดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพแม่และเด็ก
และองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข
“บุคลากรด้านสาธารณสุข ” หมายความว่า บุคลากรทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหน่วย
บริการสาธารณสุข และให้หมายความรวมถึงอาสาสมัค รที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข
ด้วย
บทที่ 4 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการแก่สาธารณชน
เพื่อให้การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ และเผยแพร่ขอ้ มูลทางวิชาการแก่สาธารณชน เป็ นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ฯ โดยไม่ปรากฏข้อความที่เป็ นการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
และสุขภาพแก่ผบู้ ริโภค หรือเผยแพร่ขอ้ มูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กแก่สาธารณชนโดย
ไม่ใช่เป็ นการส่งเสริมการตลาด สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
4.1 สมาชิกสมาคมฯ จะต้องไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์ฯ แก่สาธารณชน
4.2 สมาชิกสมาคมฯ สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ แก่สาธารณชนได้ดว้ ยข้อความ
ตามที่ปรากฏในฉลากอาหารที่ได้รบั อนุญาต โดยไม่เป็ นข้อความที่เป็ นการกล่าวอ้างทางโภชนาการและ
สุขภาพ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดทาข้อมูล ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดทาข้อมูล และช่องทางในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสาหรับทารก พ.ศ. 2561
4.3 สมาชิกสมาคมฯ สามารถจัดทาหรือเผยแพร่ขอ้ มูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และ
เด็กแก่สาธารณชนได้ แต่ตอ้ งไม่มี ลักษณะเป็ นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ฯ
4.4 สมาชิกสมาคมฯ ต้องไม่กล่าวอ้างในสื่อใดๆ ว่าผลิตภัณฑ์ฯ ดีเท่าหรือดีกว่านมแม่ หรือ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ ในแง่ท่ีขดั ต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
4.5 ห้ามสมาชิกสมาคมฯ ทาการตลาดอาหารเสริมสาหรับทารกว่าสามารถใช้แทนนมแม่ได้
ระเบียบปฏิบตั ิทางการตลาดของสมาคมผูผ้ ลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2563
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บทที่ 5 การติดต่อหญิงตั้งครรภ์หรือมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก
ในการติดต่อหญิงตัง้ ครรภ์หรือมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก จะต้องไม่เป็ นไปเพื่อ
การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ โดยสมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
5.1 ห้ามแจกหรือให้คูปองหรือสิ ทธิ ท่ี จ ะได้รับ ส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ ย น หรือให้ของ
รางวัล ของขวัญ หรือสิ่งอื่นใดต่อผูบ้ ริโภคผ่านช่องทางการค้าต่างๆ
5.2 ห้ามแจกผลิตภัณฑ์ฯ แก่หญิงตัง้ ครรภ์หรือมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5.3 ห้ามให้ส่ิงของ หรือสิ่งอื่นใด แก่หญิงตัง้ ครรภ์หรือมารดาและบุคคลในครอบครัวของ
ทารก โดยมุง่ หมายเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ
5.4 ห้ามติดต่อหญิงตัง้ ครรภ์หรือมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หรือแนะนาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ หรือเพื่อสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ฯ
5.5 สมาชิกสมาคมฯ จะต้องไม่จัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือ
สัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ แก่หญิงตัง้ ครรภ์หรือมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก
เว้นแต่เป็ นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการ
สอนที่ เ กี่ ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ด้วยหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไข ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม
หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสาหรับ
ทารก พ.ศ. 2561
ในกรณีของอาหารเสริมสาหรับทารก
1. ห้ามส่ง เสริมการตลาดอาหารเสริมส าหรับทารกแก่บุคคลใดๆ ในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสภากาชาดไทย
โดยลักษณะดังนี ้
1.1 แจกหรือให้คปู องหรือสิทธิท่ีจะได้รบั ส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ของรางวัล
ของขวัญหรือสิ่งอื่นใด
1.2 แจกหรือให้อาหารเสริมสาหรับทารก หรือตัวอย่างอาหารเสริมสาหรับทารก สิ่งของ
หรือสิ่งอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ระเบียบปฏิบตั ิทางการตลาดของสมาคมผูผ้ ลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2563

หน้า 5 จาก 9

สมาคมผู้ผลิ ตอาหารทารก และเด็กเล็ก
Pediatric Nutrition Manufacturer Association
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. +66 2 126 8104 โทรสาร +66 2 126 8080
rd
63 Athenee Tower 23 Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel.+66 2 126 8104 Fax. +66 2 126 8080 Website : www.pnma.or.th

2. ห้ามทาการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมสาหรับทารกแก่หญิงตัง้ ครรภ์หรือหญิงที่มีบตุ ร
ซึ่งเป็ นทารกอายุไม่เกิน 6 เดือน
บทที่ 6 หน่วยบริการสาธารณสุข
เพื่อให้กิจกรรมและการติดต่อใดๆ ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยบริการสาธารณสุขไม่
เป็ นไปเพื่อการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
6.1 สมาชิกสมาคมฯ ต้องไม่สนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ
6.2 สมาชิกสมาคมฯ จะต้องไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ แก่หน่วยบริการสาธารณสุข โดยมี
เจตนาเพื่อให้เกิดการเลือกซือ้ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
6.3 สมาชิ กสมาคมฯ ต้องไม่สนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุข จัดแสดงผลิตภัณฑ์ฯ
รวมทั้งสื่อที่เกี่ ยวข้อง เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็ นต้น ที่ มีช่ือ ตรา หรือสัญลักษณ์ ที่ส่ือให้เห็นว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ฯ กรณีท่ีมีช่ือ ตรา หรือสัญลักษณ์ จะต้องไม่ส่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ฯ เว้นแต่
ชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์ของบริษัท
6.4 สมาชิกสมาคมฯ อาจให้ส่งิ ของ อุปกรณ์ หรือของใช้ แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ตามที่
ได้รับการร้องขอ โดยสิ่ ง ของ อุปกรณ์ หรือ ของใช้ดัง กล่า ว จะต้องไม่มี ช่ื อ ตรา หรือสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ฯ กรณีท่ีมีช่ือ ตรา หรือสัญลักษณ์ จะต้องไม่ส่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ฯ เว้นแต่
ชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์ของบริษัท
6.5 สมาชิ กสมาคมฯ ต้อ งไม่ส าธิ ต การใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ฯ ในหน่วยบริก ารสาธารณสุขหรื อ
สถานที่อ่ืนใด เพื่อการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อประโยชน์ทางการค้า เว้นแต่เป็ น
การสาธิตโดยเฉพาะให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการให้ขอ้ มูลแก่บุคลากรด้าน
สาธารณสุข เพื่อที่จะสามารถให้คาแนะนาทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
6.6 สมาชิ ก สมาคมฯ ต้อ งไม่บ ริจ าคผลิ ต ภัณ ฑ์ฯ ให้แ ก่ หน่ ว ยบริก ารสาธารณสุข หรื อ
บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษแก่หน่วยบริการสาธารณสุขเฉพาะที่
ร้องขอ และผลิตภัณฑ์ฯ ในกรณีจาเป็ นแก่องค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์ไม่แสวงหากาไร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาค
อาหารสาหรับทารกหรืออาหารสาหรับเด็กเล็กที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษและการบริจาคในกรณี จาเป็ นแก่
หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ทัง้ นี ้ ยกเว้นอาหารเสริมสาหรับทารก
6.7 สมาชิกสมาคมฯ จะต้องไม่จัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือ
สัมมนาด้านวิชาการเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ แก่หน่วยบริการด้านสาธารณสุข เว้นแต่เป็ นการสนับสนุน
องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
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แม่และเด็ก ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการ
เรีย นการสอนที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ สุข ภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม หรื อสัม มนาด้านวิ ช าการ
เกี่ยวกับอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสาหรับทารก พ.ศ. 2561
บทที่ 7 บุคลากรด้านสาธารณสุข
เพื่ อให้กิจ กรรมและการติดต่อใดๆ ระหว่างสมาชิ กสมาคมฯ กับบุคลากรด้านสาธารณสุข
เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็ นจริงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการของแม่และเด็ก โดยไม่เป็ นการ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
7.1 ห้ามให้หรือเสนอว่าจะให้ ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลากรด้าน
สาธารณสุขหรือครอบครัว เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ
7.2 ห้ามแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฯ รวมทัง้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมหรือใช้รว่ มกับผลิตภัณฑ์
ฯ ให้แก่บคุ ลากรด้านสาธารณสุข
7.3 สมาชิก สมาคมฯ อาจให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จ จริง เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ
แก่บคุ ลากรด้านสาธารณสุข โดยต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ แต่หา้ มโน้มน้าว ชักจูง หรือทา
ให้เชื่อว่าอาหารสาหรับทารกดีเท่ากับหรือดีกว่าการให้นมแม่ การให้ขอ้ มูลดังกล่าวอาจจะกระทาใน
รู ปแบบการบอกกล่าวแบบตัวต่อตัวหรือนาเสนอแก่กลุ่มคณะของบุคลากรด้านสาธารณสุขก็ได้ ทัง้ นี ้
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ใช้ประกอบการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสาหรับ
ทารก แก่บคุ ลากรด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561
7.4 สมาชิกสมาคมฯ จะต้องไม่จัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือ
สัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่เป็ นการสนับสนุนองค์กร
วิชาชีพด้านสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และ
เด็ก ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรีย น
การสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ ยวกับ
อาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสาหรับทารก พ.ศ. 2561
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7.5 สมาชิกสมาคมฯ อาจให้การสนับสนุนการไปประชุมวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ ของ
บุคลากรด้านสาธารณสุขโดยผ่านองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการ
เรี ย นการสอนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สุข ภาพแม่แ ละเด็ก โดยไม่มี เ งื่ อ นไขผูก มัด เพื่ อ การส่ง เสริม การตลาด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ฯ รวมทั้ง ไม่ มี ลัก ษณะเป็ น การศึก ษาดูง านที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประชุม นั้ น ทั้ง นี ้ ด้ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิ ชาการเกี่ยวกับอาหารสาหรับ
ทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสาหรับทารก พ.ศ. 2561
7.6 สมาชิกสมาคมฯ อาจจัดหรือสนับสนุนการจัดงานด้านวิชาการที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ
แก่บคุ ลากรด้านสาธารณสุข ทัง้ นี ้ ต้องอยูใ่ นขอบเขตของหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
7.7 สมาชิกสมาคมฯ อาจให้การสนับสนุนการศึกษาทางคลินิกหรืองานวิจยั ทัง้ ที่เกี่ยวหรือไม่
เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ฯ โดยบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ทาวิจัยต้องได้รบั อนุมัติจ ากคณะกรรมการด้าน
จริยธรรมของสถาบันที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
7.8 สมาชิกสมาคมฯ อาจให้ทนุ สนับสนุนทางการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพกับบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.8.1 การให้ทนุ สนับสนุนทางการศึกษาต้องไม่มีขอ้ ผูกมัดทางธุรกิจหรือเป็ นรางวัลจูง
ใจให้บคุ ลากรด้านสาธารณสุข เพื่อแนะนา สั่งจ่าย หรือซือ้ สินค้าและบริการของสมาชิกสมาคมฯ ทัง้ ใน
อดีต ปัจจุบนั หรืออนาคต
7.8.2 ทุนสนับสนุนทางการศึกษาต้องสอดคล้องกับระเบียบปฏิบตั ิทางวิชาชีพของ
บุคลากรด้านสาธารณสุขและสถาบันที่สงั กัด
7.8.3 ทุนสนับสนุนทางการศึกษาต้องมอบผ่านสถาบันที่สงั กัดตามกฎและระเบียบที่
บังคับใช้ โดยไม่ให้แก่บคุ ลากรด้านสาธารณสุขโดยตรง
บทที่ 8 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฯ
สมาชิกต้องดาเนินการให้ฉลากของผลิตภัณฑ์ฯ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องฉลากอาหารภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และให้ฉลากผลิตภัณฑ์ฯ
แตกต่างจากฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจน
ทัง้ นี ้ เฉพาะฉลากอาหารเสริมสาหรับทารกต้องแตกต่างจากฉลากอาหารสาหรับทารก หรือ
ฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่าย
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บทที่ 9 การตรวจสอบและบังคับใช้
สมาชิกมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการตรวจสอบการทางานของบริษัทให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
นี ้
ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัยว่ามีการละเมิดระเบียบปฏิบตั ินี ้ สมาชิกและบุคคลภายนอกอาจรายงาน
มาที่สมาคมฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
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