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Why a Marketing Code? 
 Trade of BMS expanded ,  

BF declined late 19th century 

   - spread of mistaken 
idea about infant feeding 
by the medical profession  

 - The aggressive marketing of BMS 



- A loss of belief in the 
importance of BF for health 

   The distribution of cows’milk 
products by aid agencies and 
encouragement to use them 

 - A social model of artificial 

feeding as the norm 



How was the  

International Code 
developed? 



Joint WHO/UNICEF Meeting on  
Infant & Young Child Feeding  

October 1979 

Conclusions: 

“… responsibility of society to promote 

breastfeeding and to protect pregnant and 

lactating mothers from any influences that could 

disrupt it” 

“Poor infant-feeding practices are … a man-made 

problem … all over the world.” 



“There should be an international code of marketing of 
infant formula and other products used as breastmilk 
substitutes, supported by both exporting and 
importing countries and observed by all 
manufacturers.” 

“… no marketing or availability of infant formula or 
weaning foods … unless marketing practices are in 
accord with national legislation or with any agreed 
international code” 

Conclusions: 





สถานะของหลักเกณฑ 

 ลงมติรับเปนขอเสนอแนะ 

 ขาดสถานะผูกมดัทางกฎหมายเสมือน

สนธสิญัญาหรือกฎเกณฑ 

แต… 
 มีน้ําหนักทางศีลธรรมและวิชาชีพ และ

อํานาจการชักจูง 











เหตุผลท่ีตองมีกฎหมาย 
 มาตรการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ

เด็กเล็กไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 ประเทศไทยไดใหการรับรอง International Code of 

Marketing of Breast-milk Substitutes ในการประชุม

สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 34 พ.ศ. 2524 

 ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 พ.ศ.2553 มีมติให

แตละประเทศปรับปรุง Milk Code ใหเปนกฎหมาย 



การคุมครองผูบริโภค 
 

 เพื่อใหแมและครอบครัวไดรับขอมูลที่ถกูตองเกี่ยวกับ

อาหารทารกและเด็กเล็กซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจ

เลือกอาหารที่ดทีี่สุดใหแกเด็ก 

 ขอบเขตการดําเนินการกวางกวาการควบคุมมาตรฐาน

และความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ 
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ควบคุมการสงเสริมการตลาด 
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ไมไดหามขาย 



 

อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
 



1. การสงเสริมการตลาด 

2. การใหขอมูล 

3. หนวยบริการสาธารณสุขและบุคลากร 

 

 

 

 

 

สาระสําคัญประกอบดวย  



Reaching 
out to 

mothers 

การสงเสริมการตลาด 
 



   หามผูใดโฆษณาอาหารสําหรับทารก 

    หามผูใดโฆษณาอาหารสําหรับเด็กเล็กในลักษณะ  

        cross promotion กับอาหารสําหรับทารก 

   ฉลากอาหารสําหรับทารกตองแตกตางจากฉลาก 

       อาหารสําหรับเด็กเล็ก 

  ฉลากอาหารสําหรับทารก และฉลากอาหารสําหรับ  

      เด็กเล็กตองแตกตางจากฉลากอาหารอื่น 

       

การโฆษณา 
 



3 กลองนี้ คือผลิตภัณฑแบบเดียวกันหรือไม 

โฆษณาของผลิตภัณฑแบบขามชนิดพบไดบอยที่สุด คือ  
นมสําหรับเด็กเล็กและนมสําหรับหญิงต้ังครรภ 

 การโฆษณานมผงสําหรับเด็กเล็กในนิตยสาร แมจะคิดวา
เปนโฆษณานมสําหรับทารกเพราะจดจําชื่อและรูปลักษณ
ของผลิตภัณฑที่เหมอืนกนัได 

Nina J Berry et al, It’s all formula to me: women’s understandings of toddler milk ads, 
Breastfeeding Review 2009; 17 (3): 21–30 
 



การโฆษณาสนิคาชนดิหนึง่ เพือ่เชือ่มโยงกับสนิคาอกี
ชนดิหนึง่ของบรษิทัเดยีวกนั ดวยการทาํฉลากที่
คลายคลงึกนั เพือ่ใหจดจาํยีห่อ ได 

การโฆษณาผลิตภัณฑแบบขามชนดิ  
(Cross promotion) 



ฉลากอาหาร

สําหรับทารก 

ตองแตกตางจากฉลาก

อาหารสําหรับเด็กเล็ก 

แตกตางจากฉลากอาหารอื่น 



นมสําหรับหญิงตั้งครรภและแมใหนมบุตร 

ผลิตภัณฑไมอยูภายใตขอบเขตของหลักเกณฑ แต
ขอกําหนดบางขอของหลักเกณฑ สามารถควบคุมการ
กระทําบางอยางที่บริษัทใชสงเสริมผลิตภัณฑเหลานี้
ได  
 



 

 

1. ลด แลก แจก แถม ของรางวัล ของขวัญหรอืส่ิงอื่นใด 

2. แจกผลิตภณัฑไมวาทางตรงหรือทางออม 

3. ติดตอหรือแจก/ใหผลิตภัณฑแกหญิงตั้งครรภ หรือหญิงที่

มีบุตรซึ่งเปนทารกและเด็กเล็ก หรอืบุคคลในครอบครัวที่

มีทารกและเด็กเล็กไมวาทางตรงหรือทางออม 
                 

หามผูผลิต  ผูนําเขา ผูจําหนายหรือตัวแทนสงเสริม

การตลาดฯดังตอไปนี้ 



การใหขอมูล 
         ผูผลติ  ผูนําเขา ผูจําหนายหรือตัวแทน จัดทาํหรือเผยแพรขอมูล

ทางวิชาการเกีย่วกับสุขภาพแมและเดก็ ตองไมมลีักษณะเปนการสงเสรมิ

หรือสนับสนุนใหใชผลติภัณฑ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือสื่อใหเกดิ

ความเชื่อมโยงกบัผลิตภัณฑ 

ไมใชบังคับกับผูผลิตที่เปนบุคลากรดานสาธารณสุขซึ่งดําเนินการ

เพ่ือประโยชนในทางการแพทยหรือเพ่ือประโยชนในการรักษา

ทารกหรือเด็กเล็ก 



ขอมูลในฉลาก 



Prebiotic -Oligosaccharides 



การใหขอมูลแกบุคลากรดานสาธารณสุข 

ตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรรองรับ 



หนวยบริการสาธารณสุข 
และบุคลากร 

Protect , Promote & Support Breastfeeding 



 

ผูผลิต  ผูนําเขา ผูจําหนายอาหารหรือตัวแทน 

 
     มอบ/ใหส่ิงของ อุปกรณ/ของใชแกหนวยบริการสาธารณสุข 

ตองไมมีชื่อ ตรา หรือสัญลักษณที่ส่ือใหเห็นวาเปนผลิตภัณฑ 

หรือตองไมส่ือใหเกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ     
 
หามกระทํา ตอไปน้ี 

      ใหหรือเสนอวาจะใหของขวัญ เงิน ส่ิงจูงใจ หรือ

ประโยชนอ่ืนใดแกบุคลากรสาธารณสุข 

       ไมใชบังคับกับการใหตามประเพณีหรือธรรมจรรยา** 



ชื่อ ตรา หรือสัญลักษณที่ส่ือใหเห็นวาเปน

อาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก 

 



      

 

   หามกระทํา ตอไปน้ี 
 

    จัดหรือใหการสนับสนุนในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนา

ดานวิชาการเกี่ยวกับอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก

แกหนวยบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุข หญิง

ตั้งครรภ หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเปนทารกและเด็กเล็ก 

         เวนแตเปนการสนับสนุนองคกรวิชาชีพดาน

สาธารณสุขและสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐที่มกีารเรยีนการสอน

ที่เกีย่วของกับสุขภาพแมและเด็ก 



สาธิตหรือใหการสนับสนุนในการสาธิตการใชผลิตภัณฑใน

หนวยบริการสาธารณสุขหรือสถานที่อ่ืนใด เพ่ือการ

สนับสนุนหรือสงเสริมใหมีการใชผลิตภัณฑเพ่ิอประโยชน

ทางการคา 

        ไมใชบังคับกับผูผลิตที่เปนบุคลากรดานสาธารณสุข

ซึ่งดําเนินการเพ่ือประโยชนในทางการแพทยหรือเพ่ือ

ประโยชนในการรักษาทารกหรือเด็กเล็ก 

หามกระทํา ตอไปน้ี 



    บริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กใหแก

หนวยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากรสาธารณสุข 

    ไมใชบังคับกับการบริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหาร

สําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงคพิเศษเพ่ือใชสําหรับผูปวยเฉพาะ

โรคหรือผูที่มีความผิดปกติของรางกาย และการบริจาคในกรณี

จําเปน 

หามกระทํา ตอไปน้ี 



อาหารเสรมิสําหรบัทารก (แตกตางจากอาหารสําหรับทารก) 

• หามผูผลิต  ผูนําเขา ผูจําหนายอาหารหรือตัวแทนทําการ

สงเสรมิการตลาดอาหารเสริมสําหรับทารกแกบุคคลใดใน

สถานพยาบาล 

• หามผูผลิต  ผูนําเขา ผูจําหนายอาหารหรือตัวแทนทําการ

สงเสรมิการตลาดอาหารเสริมสําหรับทารกแกหญิงตัง้ครรภ หรือ

หญิงที่มีบุตรซึง่เปนทารกอายุไมเกินหกเดอืน 

 



บรษิัท 

 สรางโอกาสและใช  

สถานบริการสาธารณสุข + 

บุคลากรเปน                 

เครื่องมือดานการตลาด  

 
* เปนที่ยอมรับวาระบบบรกิารสุขภาพ เปนชองทางที่มี

ประสิทธิภาพสําหรับการสงเสริมการตลาดของบรษิัท 
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