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ข่ าวประชาสัมพันธ์
สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก วางแนวทางปฏิบัตริ ่ วมกันภายใต้ พ.ร.บ.นมผง
กรุ งเทพฯ สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก ยืนยัน ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ กฎหมายและพร้ อมปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ท่ ีตกลงร่ วมกันอย่ างเคร่ งครั ด หลังจากที่พ.ร.บ. นมผง มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ 8 กันยายน 2560 แต่ ขัน้ ตอน
การปฏิบัติในบางเรื่องยังไม่ ชัดเจน กาลังประสานภาครั ฐเพื่อหาข้ อสรุ ป พร้ อมประกาศเจตนารมณ์ วางแนวทางปฏิบัติ
ร่ วมกัน
แพทย์ หญิงกิติมา ยุทธวงศ์ ผู้อานวยการบริหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก (PNMA) ให้ สมั ภาษณ์
สื่อมวลชน ในนามของสมาชิกทังหมด
้
6 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรี ส จากัด, บริ ษัท ดูเม็กซ์ จากัด, บริ ษัท มี ้ด
จอห์นสัน นิวทริ ชัน (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษัท เนสท์ เล่ (ไทย) จากัด,บริ ษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด แผนกธุรกิจไวเอท นิวทริ ชั่น
และบริ ษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด กรณีผลกระทบจากการประกาศใช้ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริ มการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
ผู้ผลิตอาหารทารกและเด็ กเล็กดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทาธุ รกิจภายใต้ กฎหมายและพร้ อม
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ได้ ตกลงร่ วมกันอย่ างเคร่ งครัดเสมอมา ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย สมาชิกทุกบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มความเข้ าใจที่ถูกต้ องของสาธารณชนเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสาหรับทารกและเด็กเล็ก โดยในส่วนของทารกนัน้ สมาชิกของสมาคมฯ สนับสนุนคาแนะนาขององค์การอนามัยโลกที่ม่งุ
ส่งเสริ มการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนันให้
้ นมแม่ควบคูก่ บั อาหารตามวัยที่เหมาะสมจนถึงอายุ 2
ปี หรื อมากกว่านัน้ และการใช้ อาหารสาหรับทารกเพื่อทดแทนหรื อเสริ มกับนมแม่นนั ้ ควรใช้ เมื่อจาเป็ น อย่างถูกต้ องบนพื ้นฐาน
ของการได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอ ผ่านการทาการตลาดและการจัดจาหน่ายอย่างเหมาะสม
สาหรับผลกระทบจากกฎหมายใหม่ที่อาจเกิดขึ ้นในด้ านต่างๆ สาหรับการดาเนินธุรกิจของสมาชิกในปั จจุบนั จะต้ องรอ
การประกาศกฎหมายรองที่มีความชัดเจนในเรื่ องต่างๆ เช่น การระบุผลิตภัณฑ์ใดๆ เพิ่มเติมที่จะถูกควบคุมโดยกฎหมายฉบับนี ้
นอกเหนือจาก อาหารทารก อันได้ แก่ นมผงสูตร 1 และสูตร 2 อาหารเสริ มสาหรับทารก รวมถึง อาหารเด็กเล็ก ซึ่งยังไม่มี
ประกาศออกมา
“นมผงสาหรับทารกสูตร 1 และสูตร 2 เป็ นอาหารทารกที ่ถูกควบคุมโดยกฎหมายอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่ งผู้ผลิ ตไม่
สามารถทาสื ่อสารการตลาดได้อยู่แล้ว และเราก็ มีการกากับดู แลกันเองในหมู่ สมาชิ กเพื ่อไม่ ให้เกิ ดการละเมิ ดระเบี ยบปฏิ บตั ิ ”
แพทย์หญิงกิติมา กล่าว ทังนี
้ ้ สมาคมฯ ได้ จดั ทา PNMA Code of Marketing of Breast-milk Substitutes เริ่ มต้ นใช้ ในปี 2549
ซึง่ เป็ นระเบียบปฏิบตั ิด้านการตลาดอาหารทดแทนนมแม่สาหรับแม่และเด็กที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ ตามคาแนะนาของแพทย์ (แรก
เกิดถึงหนึ่งปี ) มีการปรับปรุ งให้ ระเบียบปฏิบตั ิมีความทันสมัยในปี 2556 และปรับปรุ งครัง้ ล่าสุดในปี 2559 โดยได้ จัดอบรม
ผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายของบริ ษัทผู้ผ ลิตทุก แห่งเป็ นที่เ รี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อท าความเข้ าใจตรงกันในการปฏิบัติงานด้ านการส่งเสริ ม
การตลาดอย่างถูกต้ องและมีบทลงโทษกรณีสมาชิกละเมิดระเบียบปฏิบตั ิ
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ดังนัน้ การที่กระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายใหม่ฉบับนี ้เพื่อควบคุมเรื่ องการโฆษณาและการส่งเสริ มการตลาดของ
นมผงและอาหารเสริ มสาหรับทารก (นมสูตร 1 –2) จึงสอดคล้ องกับ PNMA CODE ซึง่ ทากันมานานแล้ ว
ในระหว่างการรอความชัดเจนในหลักเกณฑ์และข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ ภายใต้ พ.ร.บ.นัน้ สมาคมฯ ได้ ประสานกับสมาชิกและมี
ข้ อตกลงในเบือ้ งต้ นเพื่อเป็ นแนวทางร่ วมกันสาหรั บการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และเพื่อ
แสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อให้ การบังคับใช้ กฏหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์
ของภาคอุตสาหกรรม แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ แก่
 การส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ นมสาหรั บเด็ก 1 ปี ขึน้ ไปหรื อนมผงสูตร 3 จะกระทาต่ อไปในลักษณะที่
ไม่ ทาให้ เข้ าใจว่ าเป็ นอาหารทารก เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้เป็ นทางเลือกในการเสริ มโภชนาการในวัยเด็กเล็ก
อายุ 1 ปี ขึ ้นไป ไม่ใช่อาหารทดแทนนมแม่ในทางวิชาการ และไม่ได้ ถกู ประกาศควบคุม ภายใต้ นิยามของกฎหมาย
ใหม่นี ้ อย่างไรก็ตาม สมาคมฯทราบถึงข้ อกั งวลจากภาครั ฐที่ไม่ต้องการให้ มีการทาการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มนี ้
เชื่อมโยง หรื อทาให้ เข้ าใจผิดว่าเป็ นนมสาหรับทารก ซึ่งหลังจากที่ได้ มีการทาเข้ าใจร่ วมกันกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์
ออกมา สมาคมก็พร้ อมที่จะปฏิบตั ิตาม
 การวางแผนจัดการเรื่ องฉลาก เนื่องจากกฎหมายระบุให้ ผู้ผลิตต้ องดาเนินการปรับเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์
อาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก(ยังไม่มีการประกาศระบุชนิด) และ อาหารอื่น ให้ แตกต่างอย่างชัดเจน
ภายใน 1 ปี นับจากประกาศใช้ กฎหมายในวันที่ 8 กันยายนที่ผา่ นมา ซึง่ ในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิต้องประสานงานกับ
หลายฝ่ ายรวมทังภาครั
้
ฐ จึงจาเป็ นต้ องได้ รับความชัดเจนในกฎเกณฑ์รายละเอียดของฉลากใหม่จากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทังนี
้ ้ ตามมาตรฐานสากลในการเปลี่ยนฉลากใหม่ จะใช้ เวลาโดยประมาณ 17
เดือน ดังนันสมาคมฯจึ
้
งมีข้อกังวลว่าจะสามารถปฏิบตั ิตามได้ อย่างไร
 ขอการมี ส่ ว นร่ วม สมาคมฯ เสนอให้ มี ตัว แทนภาคเอกชนได้ มี ส่ว นร่ ว มในการก าหนดและจัด ท านโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริ มการตลาดอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก และ
อาหารเสริ มสาหรั บ ทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการพิจ ารณาร่ างและออกกฎหมายลาดับ รอง โดย
คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริ มการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก (คสตท.) และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ควรเปิ ดโอกาสให้ มีการรั บฟั งความคิดเห็นของผู้ท่ ีเกี่ยวข้ อง อาทิ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า ผู้จาหน่าย
และภาคประชาสังคม เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกฎหมายลาดับ
รองต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพระราชบัญญัติฯ นี ้อย่างรอบด้ าน
แพทย์หญิ งกิ ติมา กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า การการประกาศใช้ กฎหมายใหม่ฉบับนี ้ถือเป็ นการผลักดันให้ สงั คมหันมาให้
ความสาคัญการเลี ้ยงทารกด้ วยนมแม่ตงแต่
ั ้ แรกเกิดได้ มากขึ ้น ผู้ประกอบการที่เป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ก็ยงั คงมุ่งมัน่ ที่จะเป็ น
ส่วนหนึ่งในการสร้ างหลักประกัน ว่า ทารกและเด็ก เล็ก ในประเทศไทย จะได้ รับโภชนาการที่ป ลอดภัยและเหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโตในช่วงแรกของชีวิต ที่มีสว่ นสาคัญในการกาหนดคุณภาพชีวิตในวันข้ างหน้ า และการทาธุรกิจของสมาชิกทุกบริ ษัท
เป็ นการทากิจการค้ าภายใต้ กฎหมายและพร้ อมปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
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