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ระเบียบปฏิบัตทิ างการตลาดของสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2561

เกี่ยวกับสมาคม
สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก (สมาคมฯ) เป็ นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้เ ชี่ ยวชาญด้ า นโภชนาการในการสร้ างความเข้ า ใจที่ ถูก ต้ อ งสู่สาธารณชนเกี่ ย วกับ โภชนาการที่ ดี
ปลอดภัย และเหมาะสม ส าหรั บทารกและเด็กเล็ก และทางานร่ ว มกับภาครั ฐ ในการกาหนดกรอบ
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการทาการส่งเสริ มการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับด้ านโภชนาการสาหรับทารก
และเด็กเล็กของสมาชิก เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทารกและเด็กเล็กสามารถ
นามาปฏิบตั ิได้ เป็ นมาตรฐานในทางเดียวกัน สมาคมฯ มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาล
และยึดมัน่ ในการประกอบธุรกิจให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์สากลว่าด้ วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่
และนโยบายขององค์การอนามัยโลก รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารสาหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ.2560 ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ ทารกได้ รับโภชนาการที่ปลอดภัยและเหมาะสม ด้ วย
การปกป้องและการสนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ และสร้ างหลักประกันว่ามีการใช้ อาหารทดแทนนม
แม่อย่างเหมาะสมและตามความจาเป็ น ด้ วยการให้ ข้อมูลที่เพียงพอผ่านกิจกรรมทางการตลาดอย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม สมาชิกของสมาคมฯ มีทงบริ
ั ้ ษัทนานาชาติ และบริ ษัทไทยผู้ผลิตอาหารทารกและ
เด็กเล็กที่มีสารอาหารครบถ้ วนตามมาตรฐาน โดยใช้ เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่มีความก้ าวหน้ า
ทางวิทยาศาสตร์ มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยสูง มีจานวนทังหมด
้
6 บริษัท ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัท แอ๊ บบอต ลาบอแรตอรี ส จากัด
บริษัท ดูเม็กซ์ จากัด
บริษัท มี ้ด จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด, หน่วยธุรกิจ ไวเอท นิวทริชนั่
บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด
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เจตนารมณ์ ของสมาคมฯเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตฯิ นี ้
1. ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โภชนาการตามหลักวิ ชาการ โดยกาหนดและส่งเสริ มให้ มีนโยบาย
รวมถึงแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านความปลอดภัยและโภชนาการที่ดีให้ แก่ทารกและเด็กเล็ก
2. มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับหลัก
ปฏิบตั ดิ ้ านโภชนาการสาหรับทารกและเด็กเล็ก
3. ส่ง เสริ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มี คุณภาพและปลอดภัยให้ เป็ นที่ ยอมรั บของหน่วยงานภาครั ฐ
นักโภชนาการสาหรับทารกและเด็กเล็ก และประชาชนทัว่ ไป
4. ร่ วมสนับสนุนการควบคุม กิ จกรรมด้ านโภชนาการทารกและเด็กเล็กกับภาครั ฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง บุคลากรด้ านสาธารณสุข องค์กรการค้ าระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้ สอดคล้ องกับระเบียบทางการค้ า หลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก มาตรฐาน
อาหารสากล และพระราชบัญญัตกิ ารควบคุมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและนักโภชนาการในการสร้ างความเข้ าใจที่
ถูกต้ องให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป ทางด้ านโภชนาการที่ดี ปลอดภัย และเหมาะสมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
6. ให้ ความร่ วมมือกับภาครัฐในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารก โดยการควบคุมตรวจสอบกันเองในกลุม่ สมาชิกของสมาคมฯ
7. ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ สมาชิกยึดถื อปฏิ บตั ิตามระเบียบและกฎเกณฑ์ภายในของ
บริษัทที่เข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก หรื อระเบียบปฏิบตั นิ ี ้

บทที่ 1 วัตถุประสงค์
สมาคมฯ และสมาชิก มุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือน
แรก หลังจากนันจึ
้ งให้ นมแม่ควบคูไ่ ปกับอาหารที่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กอย่างน้ อย 12 เดือน การให้
เด็กได้ รับสารอาหารที่ปลอดภัย และเพียงพอกับพัฒนาการและการเจริญเติบโต ทาได้ โดย
1.1 สนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
1.2 กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม าทดแทนนมแม่ จะต้ อ งเป็ น การใช้ อ ย่ า ง
เหมาะสมบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่เพียงพอ ผ่านการตลาดและการจัดจาหน่ายที่เหมาะสม
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บทที่ 2 ขอบเขต
ระเบียบปฏิบตั ินี ้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับสมาชิกของสมาคมฯ ในการตลาดและกิจกรรม
เกี่ยวกับอาหารสาหรับทารกตามพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560 ซึ่งได้ แก่ นมดัดแปลงสาหรับทารก อาหารทารก อาหารทางการแพทย์สาหรับทารก นมดัดแปลง
สูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริ มสาหรับ
ทารก (ซึง่ รวมเรี ยกว่า “ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ ระเบียบปฏิบัตินี ้ หรื อ ผลิตภัณฑ์ ฯ ”) ทังนี
้ ้ ระเบียบปฏิบตั ินี ้
ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์นมสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์และหญิงให้ นมบุตร นมหรื ออาหารสาหรับเด็กอายุ 1 ปี
ขึ ้นไป

บทที่ 3 นิยาม
“ทารก” หมายความว่า เด็กตังแต่
้ แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองเดือน
“เด็กเล็ก” หมายความว่า เด็กอายุเกินสิบสองเดือนจนถึงสามปี
“อาหารสาหรับทารก” หมายความว่า
(1) นมหรื อผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ เป็ นอาหาร ทัง้ นี ้ ที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้ เลี ้ยงทารกตามกฎหมายว่าด้ วยอาหาร
(2) นมหรื อผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ เป็ นอาหาร ทังนี
้ ้ ที่มีข้อความแสดงให้ เห็นว่าใช้ เลี ้ยงทารก
ได้
“อาหารเสริมสาหรับทารก” หมายความว่า อาหารที่ใช้ เสริมคุณค่าทางโภชนาการและสร้ าง
ความคุ้นเคยในการบริโภคอาหารให้ แก่ทารกที่มีอายุตงแต่
ั ้ หกเดือนขึ ้นไปตามกฎหมายว่าด้ วยอาหาร
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ ประชาชนเห็น หรื อรับทราบ
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรื อสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ฯ โดยปรากฏตราสินค้ า หรื อสัญลักษณ์ใดๆ ที่สื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ทางการค้ า
“ข้ อความ” หมายความรวมถึง การกระทาให้ ปรากฏด้ วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภาพ
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่ องหมาย หรื อการกระทาอย่างใดๆ ที่ทาให้ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ าใจ
ความหมายได้
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“ส่ งเสริ มการตลาด” หมายความว่า การกระทาใดๆ ที่ม่งุ หมายเพื่อการจาหน่าย สร้ าง
ภาพลักษณ์หรื อประชาสัมพันธ์ หรื อเพื่อการสนับสนุนหรื อส่งเสริ ม ให้ มีการใช้ อาหารสาหรับทารก หรื อ
อาหารเสริมสาหรับทารก แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ทางการค้ า
“องค์ กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุข” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาชีพในสาขาต่างๆ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ แพทยสภาตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพเวชกรรม สภาการ
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตแพทยสภาตามกฎหมายว่า
ด้ วยวิชาชีพทันตกรรม สภาเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพเภสัชกรรม สภากายภาพบาบัดตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพ กายภาพบาบัด สภาเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ สภาการแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สภาการสาธารณสุข
ชุมชนตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรื อสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
อื่นตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
“หน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
สถานพยาบาล หรื อสถานพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อสภากาชาดไทย และให้ หมายความ
รวมถึงองค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์ไม่แสวงหากาไรและดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้ านสุขภาพแม่และเด็ก
และองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุข
“บุคลากรด้ านสาธารณสุข” หมายความว่า บุคลากรทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหน่วย
บริ การสาธารณสุข และให้ หมายความรวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ การสาธารณสุข
ด้ วย

บทที่ 4 การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ และเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการแก่ สาธารณชน
เพื่อให้ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการแก่สาธารณชน เป็ นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฯ โดยไม่ปรากฏข้ อความที่เป็ นการกล่าวอ้ างทางโภชนาการ
และสุขภาพแก่ผ้ บู ริ โภค หรื อเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กแก่สาธารณชนโดย
ไม่ใช่เป็ นการส่งเสริมการตลาด สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
4.1 สมาชิกสมาคมฯ จะต้ องไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์ฯ แก่สาธารณชน
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4.2 สมาชิกสมาคมฯ สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ แก่สาธารณชนได้ ด้วยข้ อความ
ตามที่ปรากฏในฉลากอาหารที่ได้ รับอนุญาต โดยไม่ปรากฏข้ อความที่เป็ นการกล่าวอ้ างทางโภชนาการ
และสุขภาพ ด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดทาข้ อมูล ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียดการจัดทาข้ อมูล และช่องทางในการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารสาหรับทารก พ.ศ. 2561
4.3 สมาชิกสมาคมฯ สามารถจัดทาหรื อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และ
เด็กแก่สาธารณชนได้ แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็ นการส่งเสริ มหรื อสนับสนุนให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อสื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ฯ
4.4 สมาชิกสมาคมฯ ต้ องไม่กล่าวอ้ างในสื่อใดๆ ว่าผลิตภัณฑ์ฯ ดีเท่าหรื อดีกว่านมแม่ หรื อ
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ ในแง่ที่ขดั ต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
4.5 ห้ ามสมาชิกสมาคมฯ ทาการตลาดอาหารเสริมสาหรับทารกว่าสามารถใช้ แทนนมแม่ได้

บทที่ 5 การติดต่ อหญิงตัง้ ครรภ์ หรือมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก
ในการติดต่อหญิงตังครรภ์
้
หรื อมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก จะต้ องไม่เป็ นไปเพื่อ
การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ โดยสมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
5.1 ห้ ามแจก หรื อให้ คปู อง หรื อสิทธิที่จะได้ รับส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ยน หรื อให้ ของ
รางวัล ของขวัญ หรื อสิ่งอื่นใดต่อผู้บริโภคผ่านช่องทางการค้ าต่างๆ
5.2 ห้ ามแจกผลิตภัณฑ์ฯ แก่หญิงตังครรภ์
้
หรื อมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก ไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
5.3 ห้ ามให้ สิ่งของ หรื อสิ่งอื่นใด แก่หญิงตังครรภ์
้
หรื อมารดาและบุคคลในครอบครัวของ
ทารก โดยมุง่ หมายเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ
5.4 ห้ ามติดต่อหญิงตังครรภ์
้
หรื อมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม เพื่อส่งเสริ มสนับสนุน หรื อแนะนาให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ฯ หรื อเพื่อสื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ฯ
5.5 สมาชิกสมาคมฯ จะต้ องไม่จัดหรื อให้ การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรื อ
สัมมนาด้ านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ แก่หญิงตังครรภ์
้
หรื อมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก
เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรี ยนการ
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สอนที่ เ กี่ ยวข้ องกับสุขภาพแม่และเด็ก ด้ วยหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไข ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุข และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับสุข ภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม
หรื อสัมมนาด้ านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรื ออาหารเสริ มสาหรับ
ทารก พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
1. ห้ ามส่ง เสริ มการตลาดอาหารเสริ มส าหรั บทารกแก่บุคคลใดๆ ในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล หรื อสถานพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อสภากาชาดไทย
โดยลักษณะดังนี ้
1.1 แจกหรื อให้ คปู องหรื อสิทธิที่จะได้ รับส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรื อให้ ของรางวัล
ของขวัญหรื อสิ่งอื่นใด
1.2 แจกหรื อให้ อาหารเสริมสาหรับทารก หรื อตัวอย่างอาหารเสริ มสาหรับทารก สิ่งของ
หรื อสิ่งอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. ห้ ามทาการส่งเสริ มการตลาดอาหารเสริ มสาหรับทารกแก่หญิงตังครรภ์
้
หรื อหญิงที่มีบตุ ร
ซึง่ เป็ นทารกอายุไม่เกิน 6 เดือน

บทที่ 6 หน่ วยบริการสาธารณสุข
เพื่อให้ กิจกรรมและการติดต่อใดๆ ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยบริ การสาธารณสุขไม่
เป็ นไปเพื่อการส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ฯ สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
6.1 สมาชิกสมาคมฯ ต้ องไม่สนับสนุนให้ หน่วยบริการสาธารณสุขส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ฯ
6.2 สมาชิ กสมาคมฯ ต้ องไม่สนับสนุนให้ หน่วยบริ การสาธารณสุขจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ฯ
รวมทังสื
้ ่อที่เกี่ยวข้ อง เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็ นต้ น ที่ มีชื่อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ ที่สื่อให้ เห็นว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ฯ กรณีที่มีชื่อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ จะต้ องไม่สื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ฯ เว้ นแต่
ชื่อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ของบริษัท
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6.3 สมาชิกสมาคมฯ อาจให้ สิ่งของ อุปกรณ์ หรื อของใช้ แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ตามที่
ได้ รับการร้ องขอ โดยสิ่ง ของ อุปกรณ์ หรื อของใช้ ดงั กล่าว จะต้ องไม่มีชื่ อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ฯ กรณีที่มีชื่อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ จะต้ องไม่สื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ฯ เว้ นแต่
ชื่อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ของบริษัท
6.4 สมาชิ กสมาคมฯ ต้ อ งไม่ส าธิ ต การใช้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ฯ ในหน่วยบริ ก ารสาธารณสุขหรื อ
สถานที่อื่นใด เพื่อการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มให้ มีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ฯ เพื่อประโยชน์ทางการค้ า เว้ นแต่เป็ น
การสาธิตโดยเฉพาะให้ แก่บุคลากรด้ านสาธารณสุข ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการให้ ข้อมูลแก่บุคลากรด้ าน
สาธารณสุข เพื่อที่จะสามารถให้ คาแนะนาทางวิชาชีพได้ อย่างถูกต้ อง
6.5 สมาชิ ก สมาคมฯ ต้ อ งไม่บ ริ จ าคผลิ ต ภัณ ฑ์ ฯ ให้ แ ก่ หน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุข หรื อ
บุคลากรด้ านสาธารณสุข เว้ นแต่ผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษแก่หน่วยบริ การสาธารณสุขเฉพาะที่
ร้ องขอ และผลิตภัณฑ์ฯ ในกรณีจาเป็ นแก่องค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์ไม่แสวงหากาไร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริ จาค
อาหารสาหรับทารกหรื ออาหารสาหรับเด็กเล็กที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษและการบริ จาคในกรณี จาเป็ นแก่
หน่วยบริ การสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ยกเว้ นอาหารเสริมสาหรับทารก
6.6 สมาชิกสมาคมฯ จะต้ องไม่จัดหรื อให้ การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรื อ
สัมมนาด้ านวิชาการเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ แก่หน่วยบริ การด้ านสาธารณสุข เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุน
องค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
แม่และเด็ก ด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการ
เรี ย นการสอนที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ สุข ภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม หรื อสัม มนาด้ านวิ ช าการ
เกี่ยวกับอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรื ออาหารเสริมสาหรับทารก พ.ศ. 2561

บทที่ 7 บุคลากรด้ านสาธารณสุข
เพื่ อให้ กิจ กรรมและการติดต่อใดๆ ระหว่างสมาชิ กสมาคมฯ กับบุคลากรด้ านสาธารณสุข
เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฯ ที่เป็ นจริ งตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หรื อเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการของแม่และเด็ก โดยไม่เป็ นการ
ส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ฯ สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
ระเบียบปฏิบตั ิทางการตลาดของสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2561
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7.1 ห้ ามให้ หรื อเสนอว่าจะให้ ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้ าน
สาธารณสุขหรื อครอบครัว เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ
7.2 ห้ ามแจกตัว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ รวมทั ง้ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ในการเตรี ย มหรื อ ใช้ ร่ ว มกั บ
ผลิตภัณฑ์ฯ ให้ แก่บคุ ลากรด้ านสาธารณสุข
7.3 สมาชิก สมาคมฯ อาจให้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และข้ อเท็จ จริ ง เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ
แก่บคุ ลากรด้ านสาธารณสุข โดยต้ องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รองรับ แต่ห้ามโน้ มน้ าว ชักจูง หรื อทา
ให้ เชื่อว่าอาหารสาหรับทารกดีเท่ากับหรื อดีกว่าการให้ นมแม่ การให้ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะกระทาใน
รู ปแบบการบอกกล่าวแบบตัวต่อตัวหรื อนาเสนอแก่กลุ่มคณะของบุคลากรด้ านสาธารณสุขก็ได้ ทัง้ นี ้
ด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่
ใช้ ประกอบการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรื ออาหารเสริ มสาหรับ
ทารก แก่บคุ ลากรด้ านสาธารณสุข พ.ศ. 2561
7.4 สมาชิกสมาคมฯ จะต้ องไม่จัดหรื อให้ การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรื อ
สัมมนาด้ านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ แก่บุคลากรด้ านสาธารณสุข เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนองค์กร
วิชาชีพด้ านสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพแม่และ
เด็ก ด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรี ยน
การสอนที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม หรื อสัมมนาด้ านวิชาการเกี่ ยวกับ
อาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรื ออาหารเสริมสาหรับทารก พ.ศ. 2561
7.5 สมาชิกสมาคมฯ อาจให้ การสนับสนุนการไปประชุมวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ ของ
บุคลากรด้ านสาธารณสุขโดยผ่านองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุข หรื อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการ
เรี ย นการสอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สุข ภาพแม่แ ละเด็ก โดยไม่มี เ งื่ อ นไขผูก มัด เพื่ อ การส่ง เสริ ม การตลาด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ฯ รวมทัง้ ไม่มี ลักษณะเป็ น การศึกษาดูง านที่ ไ ม่เ กี่ ย วข้ องกับ การประชุม นัน้ ทัง้ นี ้ ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม หรื อสัมมนาด้ านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสาหรับ
ทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก หรื ออาหารเสริมสาหรับทารก พ.ศ. 2561
7.6 สมาชิกสมาคมฯ อาจจัดหรื อสนับสนุนการจัดงานด้ านวิชาการที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯ
แก่บคุ ลากรด้ านสาธารณสุข ทังนี
้ ้ ต้ องอยูใ่ นขอบเขตของหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
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7.7 สมาชิกสมาคมฯ อาจให้ การสนับสนุนการศึกษาทางคลินิกหรื องานวิจยั ทังที
้ ่เกี่ยวหรื อไม่
เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ โดยบุคลากรด้ านสาธารณสุข ผู้ทาวิจัยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด้ าน
จริยธรรมของสถาบันที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ า
7.8 สมาชิกสมาคมฯ อาจให้ ทนุ สนับสนุนทางการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพกับบุคลากรด้ าน
สาธารณสุข ในหัวข้ อที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.8.1 การให้ ทนุ สนับสนุนทางการศึกษาต้ องไม่มีข้อผูกมัดทางธุรกิจหรื อเป็ นรางวัลจูง
ใจให้ บุคลากรด้ านสาธารณสุข เพื่อแนะนาสัง่ จ่ายหรื อซื ้อสินค้ าและบริ การของสมาชิกสมาคมฯ ทังใน
้
อดีต ปัจจุบนั หรื ออนาคต
7.8.2 ทุนสนับสนุนทางการศึกษาต้ องสอดคล้ องกับระเบียบปฏิบตั ิทางวิชาชีพของ
บุคลากรด้ านสาธารณสุขและสถาบันที่สงั กัด
7.8.3 ทุนสนับสนุนทางการศึกษาต้ องมอบผ่านสถาบันที่สงั กัดตามกฎและระเบียบที่
บังคับใช้ โดยไม่ให้ แก่บคุ ลากรด้ านสาธารณสุขโดยตรง

บทที่ 8 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ ฯ
สมาชิกต้ องดาเนินการให้ ฉลากของผลิตภัณฑ์ฯ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้ องว่าด้ วยเรื่ องฉลากอาหารภายใต้ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และให้ ฉลากผลิตภัณฑ์ฯ
แตกต่างจากฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจน
ทังนี
้ ้ เฉพาะฉลากอาหารเสริ มสาหรับทารกต้ องแตกต่างจากฉลากอาหารสาหรับทารก หรื อ
ฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นหรื อแยกแยะได้ โดยง่าย

บทที่ 9 การตรวจสอบและบังคับใช้
สมาชิกมีหน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการทางานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
นี ้
ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีการละเมิดระเบียบปฏิบตั ินี ้ สมาชิกและบุคคลภายนอกอาจรายงาน
มาที่สมาคมฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
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