
 

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 
รองอธิบดีกรมอนามัย 

สาระส าคัญ 

รา่ง พระราชบญัญตัคิวบคุมการส่งเสรมิการตลาด 

อาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก พ.ศ....  
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ประเด็นน าเสนอ 

 1.ที่มาและความจ าเป็นของพ.ร.บ. 
 2. รายละเอียดร่างพ.ร.บ. 
 3. การด าเนินงานขั้นต่อไป 
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สถานการณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6 เดือน 
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อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

ที่มา: MICS3 2006, MICS4 2012, MICS5 2016 

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว MICS4 MICS5 

ยากจนมาก 15.8 24.0 

ยากจน 13.5 18.2 

ปานกลาง 12.2 24.7 

ร่่ารวย 11.3 18.5 

ร่่ารวยมาก 8.6 36.4 

ปัจจัยการศึกษาของมารดาและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว  

ที่มา: MICS4,2012 และMICs5,2016   



อตัราการกนินมแมอ่ยา่งเดยีวของเด็กไทย ลดลงตามอาย ุ
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•โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก(ฺฺBFHI) 
•การให้ความรู้แก่แม่โดยบุคลากรในหน่วย
บริการฝากครรภ์ ช่วงหลังคลอด และคลินิก
เด็กสุขภาพด ี
•มิสนมแม ่อสม.และปราชญ์นมแม่ในชุมชน 
1 คนต่อ 10-15 หลังคาเร่ือน  

•กฎหมายลาคลอด  
•กฎหมาย Milk Code  

การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 
สื่อสาธารณะและกระแสสังคม   

6 

ส่งเสรมิ 

สนบัสนุน 

ปกป้อง 

เป้าหมาย:  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 50%  
       ให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่า 

มาตรการ แนวทาง 

• ลางานได้ 90 วัน 
•  ร่างพ.ร.บ.อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช. 

•ร้อยละ 99 ของแม่ไปฝากครรภ์อย่างน้อย 1  ครั้ง  
•ร้อยละ 80 ไปฝากครรภ์อย่างน้อย 4 ครั้ง  
• ร้อยละ 99 ไปคลอดที่สถานบริการ 
(ข้อมูล MICS4 & Thailand country profile 2014 ) 
• อสม.ทั่วประเทศ 1 ล้านคน 

• เครือข่ายแม่อาสา แม่ออนไลน ์
• คลินิกนมแม่ส าหรับให้ค าปรึกษา 
• สื่อสาธารณะในการให้ความรู้  



 

(ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด 
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... 

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
ปกป้องสิทธิของแม่และเด็กโดย
ควบคุมการโฆษณา ส่งเสริม
การตลาดของบริษัทนมผงส าหรับ
ทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ไม่โอ้อวดเกินจริง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
แม่และครอบครัวได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการให้อาหาร
ทารกและเด็กเล็ก  
ท าให้เด็กมีโอกาสได้กินนมแม่
อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
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พรบ.ควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็กพ.ศ... 
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52 มาตรา  รายละเอียด 

 มาตรา 1-4  บททัว่ไป ค านยิาม รมว สธ. รกัษาการตาม พรบ.  

มาตรา 5-13 
 คณะกรรมการควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารก 
และเด็กเล็ก คสตท. 

มาตรา14-24 
 การควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและ
อาหารส าหรบัเด็กเล็ก  

 มาตรา 25-29  การควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารเสรมิส าหรบัทารก  

 มาตรา 30-33  พนกังานเจ้าหน้าที ่ 

 มาตรา 34-49  บทก าหนดโทษ  

 มกรา 50-52  บทเฉพาะกาล  



ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูก
ควบคุม 

ภายใต้นิยามตาม 
พ.ร.บ. 

 

 
ผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ควบคุมภายใต้
นิยามตามพ.ร.บ. 

อาหารทารก อาหารเด็กเล็ก 
ตามประกาศรัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ 
( ตอนนี้ยังไม่มี)  

อาหารเสริมส าหรับทารก 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามนิยาม 

นมผงสูตร 3 นมส าหรับหญิงตั้งครรภ์
และหญิงให้นมบุตร 

นมโค  นมสด  นมพาสเจอร์ไรซ์  นม UHT 

นมผงสูตร 1 และ 2 
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 รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ 
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การควบคุม อาหารส าหรับทารก อาหารส าหรับเด็กเล็ก อาหารเสรมิทารก 

ห้ามโฆษณา X โฆษณาได้แต่ห้าม
เชื่อมโยงทารก 

X 

ฉลากต้องแตกต่างจากอาหารอื่น X X X 

ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ ์แม่และ
ครอบครัว 

ครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็ก ครอบครัวที่มีทารกอายุ
ต่ ากว่า 6 เดือน 

ห้ามส่งเสรมิการตลาด (แจก
ตัวอย่าง ลด แลก แถม) 

X X ห้ามเฉพาะใน
โรงพยาบาล 



 รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ 
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การควบคุม อาหารส าหรับทารก อาหารส าหรับเด็กเล็ก อาหารเสรมิทารก 

ห้ามให้ของขวัญ สิ่งจูงใจ แก่
บุคลากร ยกเว้นธรรมจรรยา 

X X X 

ห้ามให้สิ่งของที่มีตราสัญลกัษณ์
นมแก่สถานบริการสาธารณสุข 

X X X 

ห้ามจัดประชุม สัมมนาให้แก่
หญิงตั้งครรภ ์แม่และบุคลากร
สาธารณสขุ 

X    (ยกเว้นให้ทุนแก่สถาบัน ราชวิทยาลัยเป็นคนจัด) 



 รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ 
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การควบคุม อาหารส าหรับทารก อาหารส าหรับเด็กเล็ก อาหารเสรมิทารก 

บริษัทให้ข้อมูลบุคลากรได้แต่
ต้องมีหลักฐานวิทยาศาสตร ์

X X X 

ห้ามบริษัทสาธิตการใชผ้ลติภัณฑ์
ไม่ว่าที่ใดๆ 

X X X 

ห้ามบริจาคอาหารทารกให้แก่
สถานบริการสาธารณสุข ยกเว้น
นมส าหรับเด็กป่วย หรือกรณี
จ าเป็นตามที่รมว.ก าหนด 

X  X X 



 คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก  
- รวมทั้งสิ้น 22 คน 
- ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ และสนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ 
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บทก าหนดโทษ 
• ไม่มีโทษส าหรับบุคลากร มีโทษส าหรับบริษัท 
• โทษส าหรับบริษัท มีตั้งแต่ปรับไม่เกิน 1 แสนถึง 3 แสนบาท  
• โทษจ าคุกในกรณีฝ่าฝืนโฆษณา  

รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ 
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สรุปประเด็นส าคญั 

1. พ.ร.บ. ควบคุมเรือ่งการโฆษณาและการส่งเสรมิการตลาด ของ
นมผง และอาหารเสรมิส าหรบัทารก 

2. นมผงทีถ่กูควบคุมคอื  นมผงส าหรบัทารก (สูตร 1 และ 2) 

3. พ.ร.บ. ไมค่วบคุมการขาย ขายไดต้ามปกตทิุกที ่ทุกเวลา 

4. บุคลากรสาธารณสุขให้ข้อมลูเรือ่งนมผงได ้  และรบัข้อมลู
เรือ่งนมผงจากตวัแทนบรษิทัได ้



 ผา่น 
ความเห็นชอบ 

จาก สนช.  

เม่ือ 4 เม.ย. 60 

รอประกาศ 

ในราชกิจจา 
นุเบกษา 

มีผลบงัคบัใช ้

เม่ือ 60 วนั 

หลงัประกาศ 

จดัท าประกาศ 
กระทรวง 

เพ่ือประกอบ 
การบงัคบัใช ้

ภายใน 180 วนั 

 การด าเนินงานขัน้ตอ่ไป 



1. กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกีย่วข้องเพื่อเพ่ิมการรับรู้
เกี่ยวกบั พรบ.  

 
2. สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ คสตท. 

 
3. จัดท ากฎหมายล าดับรอง 

 
4. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที ่

 
5. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามการบงัคับใช้กฎหมาย 

 การด าเนินงานขัน้ตอ่ไป 



ประเด็นค าถาม 
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