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ระเบียบปฏิบัตทิางการตลาดของสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเดก็เล็ก  
พ.ศ. 2563 

 
เกี่ยวกับสมาคม 
 สมาคมผูผ้ลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก (สมาคมฯ) เป็นตวัแทนของภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนหน่วยงานภาครฐัและ
ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการในการสร้างความเข้าใจท่ีถูกตอ้งสู่สาธารณชนเก่ียวกับโภชนาการท่ีดี
ปลอดภัย และเหมาะสม ส าหรับทารกและเด็กเล็ก และท างานร่วมกับภาครัฐในการก าหนดกรอบ
นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิในการท าการส่งเสริมการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นโภชนาการส าหรบัทารก
และเด็กเล็กของสมาชิก เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทารกและเด็กเล็กสามารถ
น ามาปฏิบตัิไดเ้ป็นมาตรฐานในทางเดียวกนั  สมาคมฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมาภิบาล
และยดึมั่นในการประกอบธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑส์ากลว่าดว้ยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่
และนโยบายขององคก์ารอนามยัโลก รวมถึงพระราชบญัญัติควบคมุการตลาดอาหารส าหรบัทารกและ
เดก็เล็ก พ.ศ.2560 ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสนบัสนนุใหท้ารกไดร้บัโภชนาการท่ีปลอดภัยและเหมาะสม ดว้ย
การปกปอ้งและการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ และสรา้งหลกัประกนัว่ามีการใชอ้าหารทดแทนนม
แม่อย่างเหมาะสมและตามความจ าเป็น ดว้ยการใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอผ่านกิจกรรมทางการตลาดอย่าง
ถกูตอ้งและเหมาะสม สมาชิกของสมาคมฯ มีทัง้บริษัทนานาชาติ และบริษัทไทยผูผ้ลิตอาหารทารกและ
เด็กเล็กท่ีมีสารอาหารครบถว้นตามมาตรฐาน โดยใชเ้ทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตท่ีมีความกา้วหนา้
ทางวิทยาศาสตร ์มีคณุภาพและความปลอดภยัสงู มีจ  านวนทัง้หมด 6 บรษิัท ดงันี ้
 1.    บรษิัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั 
      2.    บรษิัท ดานอน สเปเชียลไลซ ์นิวทรชิั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
        3.    บรษิัท มีด้ จอหน์สนั นิวทรชินั (ประเทศไทย) จ ากดั 
        4.    บรษิัท เนสทเ์ล ่(ไทย) จ ากดั 
        5.   บรษิัท เนสทเ์ล ่(ไทย) จ ากดั, หนว่ยธุรกิจ ไวเอท นิวทรชิั่น  
            6.    บรษิัท แปซิฟิค เฮลทแ์คร ์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 
เจตนารมณข์องสมาคมฯเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตฯิ นี ้
 1. ส่งเสริมผลิตภัณฑโ์ภชนาการตามหลกัวิชาการ โดยก าหนดและส่งเสริมใหมี้นโยบาย
รวมถึงแนวทางปฏิบตัดิา้นความปลอดภยัและโภชนาการท่ีดีใหแ้ก่ทารกและเดก็เล็ก 
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 2. มีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัหลกั
ปฏิบตัดิา้นโภชนาการส าหรบัทารกและเดก็เล็ก 
 3.   ส่งเสริมผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพและปลอดภัยให้เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภาครัฐ      
นกัโภชนาการส าหรบัทารกและเดก็เล็ก และประชาชนทั่วไป 
 4. ร่วมสนบัสนุนการควบคมุกิจกรรมดา้นการตลาดของผลิตภัณฑโ์ภชนาการทารกและ
เด็กเล็กกับภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บุคลากรดา้นสาธารณสุข องคก์รการคา้ระหว่างประเทศ 
องคก์รภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบทางการคา้ หลกัเกณฑข์ององคก์าร
อนามยัโลก มาตรฐานอาหารสากล และพระราชบญัญัติการควบคมุการตลาดอาหารส าหรบัทารกและ
เดก็เล็ก พ.ศ. 2560 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครฐัและนักโภชนาการในการสรา้งความเขา้ใจท่ี
ถกูตอ้งใหก้บัประชาชนทั่วไป ทางดา้นโภชนาการท่ีดี ปลอดภยั และเหมาะสมส าหรบัทารกและเดก็เล็ก 
 6. ใหค้วามร่วมมือกบัภาครฐัในการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการควบคมุ
การสง่เสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารก โดยการควบคมุตรวจสอบกนัเองในกลุม่สมาชิกของสมาคมฯ 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดถือปฏิบตัิตามระเบียบและกฎเกณฑภ์ายในของ
บรษิัทท่ีเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก หรือระเบียบปฏิบตันีิ ้ 
 
บทที ่1  วัตถุประสงค ์
  สมาคมฯ และสมาชิก มุง่มั่นท่ีจะสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่เพียงอยา่งเดียวในช่วง 6 เดือน
แรก หลงัจากนัน้จึงใหน้มแม่ควบคูไ่ปกบัอาหารท่ีเหมาะสมกบัช่วงอายเุด็กอย่างนอ้ย  12 เดือน การให้
เดก็ไดร้บัสารอาหารท่ีปลอดภยั และเพียงพอกบัพฒันาการและการเจรญิเตบิโต ท าไดโ้ดย 
 1.1 สนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
 1.2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์มาทดแทนนมแม่ จะต้องเป็นการใช้อย่าง
เหมาะสมบนพืน้ฐานของขอ้มลูท่ีเพียงพอ ผา่นการตลาดและการจดัจ าหนา่ยท่ีเหมาะสม 
 
บทที ่2  ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบตัินีเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัสมาชิกของสมาคมฯ ในการตลาดและกิจกรรม
เก่ียวกบัอาหารส าหรบัทารกตามพระราชบญัญัติควบคมุการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 ซึ่งไดแ้ก่ นมดดัแปลงส าหรบัทารก อาหารทารก อาหารทางการแพทยส์ าหรบัทารก นมดดัแปลง
สตูรต่อเน่ืองส าหรบัทารกและเด็กเล็ก อาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรบัทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมส าหรบั
ทารก (ซึ่งรวมเรียกวา่ “ผลิตภัณฑภ์ายใต้ระเบียบปฏิบัตินี ้หรือ ผลิตภัณฑฯ์”) ทัง้นี ้ระเบียบปฏิบตัินี ้
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ไม่ครอบคลมุผลิตภณัฑน์มส าหรบัหญิงตัง้ครรภแ์ละหญิงใหน้มบตุร นมหรืออาหารส าหรบัเด็กอาย ุ1 ปี
ขึน้ไป 
 
บทที ่3  นิยาม 
 “ผลิตภัณฑภ์ายใต้ระเบียบปฏิบัตินี”้ หรือ “ผลิตภัณฑฯ์" หมายความว่า  นมดัดแปลง
ส าหรับทารก อาหารทารก อาหารทางการแพทยส์ าหรับทารก นมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับ
ทารกและเดก็เล็ก อาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเดก็เล็ก อาหารเสริมส าหรับทารก 
 “ทารก” หมายความวา่  เดก็ตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงอายสุิบสองเดือน 
 “เดก็เล็ก”  หมายความวา่  เดก็อายเุกินสิบสองเดือนจนถึงสามปี  
 “อาหารส าหรับทารก”  หมายความวา่ 
   (1) นมหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีใช้เป็นอาหาร ทั้งนี ้ ท่ีมีส่วนประกอบของสารอาหารท่ี
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะใชเ้ลีย้งทารกตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร 
    (2)  นมหรือผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีใชเ้ป็นอาหาร ทัง้นี ้ท่ีมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าใชเ้ลีย้งทารก
ได ้
  “อาหารเสริมส าหรับทารก”  หมายความวา่  อาหารท่ีใชเ้สรมิคณุคา่ทางโภชนาการและสรา้ง
ความคุน้เคยในการบรโิภคอาหารใหแ้ก่ทารกท่ีมีอายตุัง้แตห่กเดือนขึน้ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร 
 “โฆษณา”  หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น หรือรับทราบ
คณุประโยชน ์คณุภาพ หรือสรรพคณุของผลิตภณัฑฯ์ โดยปรากฏตราสินคา้ หรือสญัลกัษณใ์ดๆ ท่ีส่ือให้
เกิดความเช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑฯ์ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนท์างการคา้ 
 “ข้อความ”  หมายความรวมถึง  การกระท าใหป้รากฏดว้ยตวัอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภาพ 
ภาพยนตร ์แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระท าอย่างใดๆ ท่ีท าให้บุคคลทั่ วไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได ้
 “ส่งเสริมการตลาด”  หมายความว่า  การกระท าใดๆ ท่ีมุ่งหมายเพ่ือการจ าหน่าย สรา้ง
ภาพลกัษณห์รือประชาสมัพนัธ ์หรือเพ่ือการสนบัสนนุหรือส่งเสริม ใหมี้การใชอ้าหารส าหรบัทารก หรือ
อาหารเสรมิส าหรบัทารก แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนท์างการคา้ 
 “องคก์รวิชาชีพด้านสาธารณสุข”  หมายความว่า  คณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตา่งๆ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรคศิลปะ แพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม สภาการ
พยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ทนัตแพทยสภาตามกฎหมายว่า
ดว้ยวิชาชีพทนัตกรรม สภาเภสชักรรมตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพเภสชักรรม สภากายภาพบ าบดัตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ าบัด สภาเทคนิคการแพทยต์ามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพเทคนิค
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การแพทย ์สภาการแพทยแ์ผนไทย ตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย สภาการสาธารณสขุ
ชมุชนตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน หรือสภาวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ
อ่ืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ 
  “หน่วยบริการสาธารณสุข”   หมายความว่า  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งด  าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รฐัวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรฐั หรือสภากาชาดไทย และใหห้มายความ
รวมถึงองคก์รเอกชนท่ีมีวตัถปุระสงคไ์มแ่สวงหาก าไรและด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัดา้นสขุภาพแม่และเด็ก 
และองคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสขุ 
 “บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า บุคลากรทุกสาขาอาชีพท่ีปฏิบตัิงานในหน่วย
บริการสาธารณสุข และใหห้มายความรวมถึงอาสาสมัครท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกับการบริการสาธารณสุข
ดว้ย 
 
บทที ่4  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑฯ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการแก่สาธารณชน 

เพ่ือใหก้ารใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑฯ์ และเผยแพรข่อ้มลูทางวิชาการแก่สาธารณชน เป็นไป
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มลูผลิตภัณฑฯ์ โดยไม่ปรากฏขอ้ความท่ีเป็นการกล่าวอา้งทางโภชนาการ
และสุขภาพแก่ผูบ้ริโภค หรือเผยแพร่ขอ้มูลทางวิชาการเก่ียวกบัสุขภาพแม่และเด็กแก่สาธารณชนโดย
ไมใ่ชเ่ป็นการสง่เสรมิการตลาด  สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
 4.1 สมาชิกสมาคมฯ จะตอ้งไมโ่ฆษณาผลิตภณัฑฯ์ แก่สาธารณชน 

 4.2 สมาชิกสมาคมฯ สามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกับผลิตภณัฑฯ์ แก่สาธารณชนไดด้ว้ยขอ้ความ
ตามท่ีปรากฏในฉลากอาหารท่ีไดร้บัอนญุาต โดยไม่เป็นขอ้ความท่ีเป็นการกล่าวอา้งทางโภชนาการและ
สขุภาพ ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และรายละเอียดในการจดัท าขอ้มลู ตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และรายละเอียดการจดัท าขอ้มูล และช่องทางในการให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาหารส าหรบัทารก พ.ศ. 2561  

 4.3 สมาชิกสมาคมฯ สามารถจดัท าหรือเผยแพรข่อ้มูลทางวิชาการเก่ียวกบัสขุภาพแม่และ
เด็กแก่สาธารณชนได ้แต่ตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนใหใ้ชผ้ลิตภัณฑ์ฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม หรือส่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑฯ์   
       4.4 สมาชิกสมาคมฯ ตอ้งไม่กล่าวอา้งในส่ือใดๆ ว่าผลิตภัณฑฯ์ ดีเท่าหรือดีกว่านมแม่ หรือ
ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑฯ์ ในแง่ท่ีขดัตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

4.5  หา้มสมาชิกสมาคมฯ ท าการตลาดอาหารเสรมิส าหรบัทารกวา่สามารถใชแ้ทนนมแมไ่ด ้ 
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บทที ่5  การตดิต่อหญิงตั้งครรภห์รือมารดาและบุคคลในครอบครัวของทารก 
 ในการติดต่อหญิงตัง้ครรภห์รือมารดาและบคุคลในครอบครวัของทารก จะตอ้งไม่เป็นไปเพ่ือ
การสง่เสรมิการตลาดผลิตภณัฑฯ์ โดยสมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
 5.1   ห้ามแจกหรือให้คูปองหรือสิทธิท่ีจะไดร้ับส่วนลด ขายพ่วง แลกเปล่ียน หรือให้ของ
รางวลั ของขวญั หรือสิ่งอ่ืนใดตอ่ผูบ้รโิภคผา่นชอ่งทางการคา้ตา่งๆ   
  5.2  หา้มแจกผลิตภณัฑฯ์ แก่หญิงตัง้ครรภห์รือมารดาและบคุคลในครอบครวัของทารก ไม่
วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 5.3  หา้มใหส้ิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใด แก่หญิงตัง้ครรภห์รือมารดาและบุคคลในครอบครวัของ
ทารก โดยมุง่หมายเพ่ือสง่เสรมิการตลาดผลิตภณัฑฯ์  
 5.4  หา้มตดิตอ่หญิงตัง้ครรภห์รือมารดาและบคุคลในครอบครวัของทารก ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน หรือแนะน าใหใ้ชผ้ลิตภัณฑ์ฯ หรือเพ่ือส่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงกับ
ผลิตภณัฑฯ์  
 5.5 สมาชิกสมาคมฯ จะตอ้งไม่จัดหรือใหก้ารสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือ
สมัมนาดา้นวิชาการเก่ียวกับผลิตภณัฑฯ์ แก่หญิงตัง้ครรภห์รือมารดาและบคุคลในครอบครวัของทารก 
เวน้แตเ่ป็นการสนบัสนนุองคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสขุ และสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัท่ีมีการเรียนการ 
สอนท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ดว้ยหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการสนบัสนุนองคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสุข และ
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพแม่และเด็ก ในการจดัประชมุ อบรม 
หรือสมัมนาดา้นวิชาการเก่ียวกับอาหารส าหรบัทารก อาหารส าหรบัเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมส าหรบั
ทารก พ.ศ. 2561   
 
ในกรณีของอาหารเสริมส าหรับทารก 
 1. หา้มส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส าหรับทารกแก่บุคคลใดๆ ในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งด  าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการศกึษาของรฐั หนว่ยงานอ่ืนของรฐั หรือสภากาชาดไทย  
โดยลกัษณะดงันี ้  
  1.1 แจกหรือใหค้ปูองหรือสิทธิท่ีจะไดร้บัสว่นลด ขายพว่ง แลกเปล่ียนหรือใหข้องรางวลั
ของขวญัหรือสิ่งอ่ืนใด 
  1.2  แจกหรือใหอ้าหารเสรมิส าหรบัทารก หรือตวัอย่างอาหารเสริมส าหรบัทารก สิ่งของ 
หรือสิ่งอ่ืนใด ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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 2. หา้มท าการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส าหรบัทารกแก่หญิงตัง้ครรภห์รือหญิงท่ีมีบตุร
ซึ่งเป็นทารกอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
 
บทที ่6  หน่วยบริการสาธารณสุข 

เพ่ือใหกิ้จกรรมและการติดต่อใดๆ ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยบริการสาธารณสุขไม่
เป็นไปเพ่ือการสง่เสรมิการใชผ้ลิตภณัฑฯ์ สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
 6.1 สมาชิกสมาคมฯ ตอ้งไมส่นบัสนนุใหห้นว่ยบรกิารสาธารณสขุสง่เสรมิการใชผ้ลิตภณัฑฯ์  
 6.2 สมาชิกสมาคมฯ จะตอ้งไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ แก่หนว่ยบรกิารสาธารณสขุ โดยมี
เจตนาเพ่ือใหเ้กิดการเลือกซือ้ หรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องสมาชิก 

6.3  สมาชิกสมาคมฯ ตอ้งไม่สนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฯ 
รวมทั้งส่ือท่ีเก่ียวข้อง เช่น โปสเตอร ์แผ่นพับ เป็นตน้ ท่ีมีช่ือ ตรา หรือสัญลักษณ ์ท่ีส่ือใหเ้ห็นว่าเป็น
ผลิตภัณฑฯ์ กรณีท่ีมีช่ือ ตรา หรือสญัลกัษณ ์จะตอ้งไม่ส่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัผลิตภัณฑ์ฯ เวน้แต ่
ช่ือ ตรา หรือสญัลกัษณข์องบรษิัท 

 6.4 สมาชิกสมาคมฯ อาจใหส้ิ่งของ อปุกรณ ์หรือของใช ้แก่หนว่ยบรกิารสาธารณสขุ ตามท่ี 
ไดร้ับการร้องขอ โดยสิ่งของ อุปกรณ์ หรือของใช้ดังกล่าว จะต้องไม่มีช่ือ ตรา หรือสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑฯ์ กรณีท่ีมีช่ือ ตรา หรือสญัลกัษณ ์จะตอ้งไม่ส่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัผลิตภัณฑ์ฯ เวน้แต ่
ช่ือ ตรา หรือสญัลกัษณข์องบรษิัท 

 6.5  สมาชิกสมาคมฯ ต้องไม่สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือ
สถานท่ีอ่ืนใด เพ่ือการสนบัสนนุหรือส่งเสริมใหมี้การใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ เพ่ือประโยชนท์างการคา้ เวน้แตเ่ป็น
การสาธิตโดยเฉพาะใหแ้ก่บุคลากรดา้นสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใหข้อ้มูลแก่บุคลากรดา้น
สาธารณสขุ เพ่ือท่ีจะสามารถใหค้  าแนะน าทางวิชาชีพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 6.6  สมาชิกสมาคมฯ ต้องไม่บริจาคผลิตภัณฑ์ฯ ให้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุขหรือ
บคุลากรดา้นสาธารณสขุ เวน้แตผ่ลิตภณัฑฯ์ ท่ีมีวตัถปุระสงคพ์ิเศษแก่หน่วยบริการสาธารณสขุเฉพาะท่ี
รอ้งขอ และผลิตภณัฑฯ์ ในกรณีจ าเป็นแก่องคก์รเอกชนท่ีมีวตัถปุระสงคไ์ม่แสวงหาก าไร ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไข ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการบริจาค
อาหารส าหรบัทารกหรืออาหารส าหรบัเด็กเล็กท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษและการบริจาคในกรณีจ าเป็นแก่
หนว่ยบรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2561  ทัง้นี ้ยกเวน้อาหารเสรมิส าหรบัทารก 

6.7 สมาชิกสมาคมฯ จะตอ้งไม่จัดหรือใหก้ารสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือ
สัมมนาดา้นวิชาการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฯ แก่หน่วยบริการดา้นสาธารณสุข เว้นแต่เป็นการสนับสนุน
องคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสขุ และสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ
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แม่และเด็ก ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลกั เกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการสนบัสนนุองคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสขุและสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัท่ีมีการ
เรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการ
เก่ียวกบัอาหารส าหรบัทารก อาหารส าหรบัเดก็เล็ก หรืออาหารเสรมิส าหรบัทารก พ.ศ. 2561 
 
บทที ่7  บุคลากรด้านสาธารณสุข 
 เพ่ือให้กิจกรรมและการติดต่อใดๆ ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับบุคลากรดา้นสาธารณสุข 
เป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มูลผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีเป็นจริงตามหลกัฐานทางวิทยาศาสตรห์รือเพ่ือ
สนบัสนนุการศกึษาตอ่เน่ืองทางวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัสขุภาพและโภชนาการของแม่และเด็ก โดยไม่เป็นการ
สง่เสรมิการใชผ้ลิตภณัฑฯ์ สมาชิกสมาคมฯ มีระเบียบปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
 7.1  หา้มใหห้รือเสนอว่าจะให้ ของขวญั เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชนอ่ื์นใดแก่บุคลากรดา้น
สาธารณสขุหรือครอบครวั เพ่ือสง่เสรมิการตลาดผลิตภณัฑฯ์  
              7.2  หา้มแจกตวัอยา่งผลิตภณัฑฯ์ รวมทัง้อปุกรณท่ี์ใชใ้นการเตรียมหรือใชร้ว่มกบัผลิตภณัฑ์
ฯ ใหแ้ก่บคุลากรดา้นสาธารณสขุ  

 7.3  สมาชิกสมาคมฯ อาจใหข้้อมูลทางวิทยาศาสตรแ์ละข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฯ    
แก่บคุลากรดา้นสาธารณสขุ โดยตอ้งมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตรร์องรบั แตห่า้มโนม้นา้ว ชกัจงู หรือท า
ใหเ้ช่ือว่าอาหารส าหรบัทารกดีเท่ากับหรือดีกว่าการใหน้มแม่ การใหข้อ้มูลดงักล่าวอาจจะกระท าใน
รูปแบบการบอกกล่าวแบบตวัต่อตวัหรือน าเสนอแก่กลุ่มคณะของบุคลากรดา้นสาธารณสุขก็ได ้ทัง้นี ้
ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง หลกัฐานทางวิทยาศาสตรท่ี์
ใชป้ระกอบการใหข้อ้มูลเก่ียวกับอาหารส าหรบัทารก อาหารส าหรบัเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมส าหรบั
ทารก แก่บคุลากรดา้นสาธารณสขุ พ.ศ. 2561  

7.4  สมาชิกสมาคมฯ จะตอ้งไม่จัดหรือใหก้ารสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือ
สมัมนาดา้นวิชาการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฯ แก่บุคลากรดา้นสาธารณสุข เวน้แตเ่ป็นการสนบัสนุนองคก์ร
วิชาชีพดา้นสาธารณสขุ และสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพแม่และ
เด็ก ดว้ยหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขในการสนบัสนุนองคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสุขและสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัท่ีมีการเรียน
การสอนท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจดัประชุม อบรม หรือสัมมนาดา้นวิชาการเก่ียวกับ
อาหารส าหรบัทารก อาหารส าหรบัเดก็เล็ก หรืออาหารเสรมิส าหรบัทารก พ.ศ. 2561  
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 7.5  สมาชิกสมาคมฯ อาจใหก้ารสนบัสนุนการไปประชมุวิชาการเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์ฯ ของ
บคุลากรดา้นสาธารณสขุโดยผ่านองคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสุข หรือสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัท่ีมีการ
เรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก โดยไม่มีเง่ือนไขผูกมัดเพ่ือการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ฯ รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นการศึกษาดูงานท่ีไม่เ ก่ียวข้องกับการประชุมนั้น ทั้งนี ้ ด้วย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการสนับสนุนองคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสุขและสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัท่ีมีการเรียนการสอนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพแมแ่ละเดก็ ในการจดัประชมุ อบรม หรือสมัมนาดา้นวิชาการเก่ียวกบัอาหารส าหรบั
ทารก อาหารส าหรบัเดก็เล็ก หรืออาหารเสรมิส าหรบัทารก พ.ศ. 2561  

 7.6  สมาชิกสมาคมฯ อาจจดัหรือสนบัสนนุการจดังานดา้นวิชาการท่ีไมเ่ก่ียวกบัผลิตภณัฑฯ์   
แกบ่คุลากรดา้นสาธารณสขุ ทัง้นี ้ตอ้งอยูใ่นขอบเขตของหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม  
  7.7 สมาชิกสมาคมฯ อาจใหก้ารสนบัสนนุการศกึษาทางคลินิกหรืองานวิจยัทัง้ท่ีเก่ียวหรือไม่
เก่ียวกับผลิตภัณฑฯ์ โดยบุคลากรดา้นสาธารณสุขผู้ท  าวิจัยตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการดา้น
จรยิธรรมของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งลว่งหนา้ 
 7.8  สมาชิกสมาคมฯ อาจใหท้นุสนบัสนนุทางการศกึษาตอ่เน่ืองทางวิชาชีพกบับคุลากรดา้น
สาธารณสขุ ในหวัขอ้ท่ีไมเ่ก่ียวกบัผลิตภณัฑฯ์ โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้
 7.8.1  การใหท้นุสนบัสนนุทางการศกึษาตอ้งไม่มีขอ้ผกูมดัทางธุรกิจหรือเป็นรางวลัจงู
ใจใหบ้คุลากรดา้นสาธารณสขุ เพ่ือแนะน า สั่งจ่าย หรือซือ้สินคา้และบริการของสมาชิกสมาคมฯ ทัง้ใน
อดีต ปัจจบุนัหรืออนาคต 
 7.8.2 ทุนสนับสนุนทางการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกับระเบียบปฏิบตัิทางวิชาชีพของ
บคุลากรดา้นสาธารณสขุและสถาบนัท่ีสงักดั 

      7.8.3  ทนุสนบัสนนุทางการศึกษาตอ้งมอบผ่านสถาบนัท่ีสงักดัตามกฎและระเบียบท่ี
บงัคบัใช ้โดยไมใ่หแ้ก่บคุลากรดา้นสาธารณสขุโดยตรง 
       
บทที ่8   การแสดงฉลากของผลิตภัณฑฯ์ 
  สมาชิกตอ้งด าเนินการให้ฉลากของผลิตภัณฑฯ์ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี
เก่ียวขอ้งว่าดว้ยเรื่องฉลากอาหารภายใตพ้ระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และใหฉ้ลากผลิตภณัฑฯ์ 
แตกตา่งจากฉลากอาหารอ่ืนอยา่งชดัเจน 
 ทัง้นี ้เฉพาะฉลากอาหารเสริมส าหรบัทารกตอ้งแตกต่างจากฉลากอาหารส าหรบัทารก หรือ
ฉลากอาหารอ่ืนอยา่งชดัเจนและสามารถมองเห็นหรือแยกแยะไดโ้ดยง่าย 
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บทที ่9   การตรวจสอบและบังคับใช้ 
  สมาชิกมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการตรวจสอบการท างานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิ
นี ้
  ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัว่ามีการละเมิดระเบียบปฏิบตัินี ้สมาชิกและบุคคลภายนอกอาจรายงาน
มาท่ีสมาคมฯ เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 


