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แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบใหประชาชนบางกลุมขาดรายได ไมสามารถ
มีรายไดเพียงพอสำหรับจัดหาอาหารใหกับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งถือเปนกลุมวัยที่เปราะบางตองไดรับสารอาหารที่
จำเปนอยางเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย จากสถานการณดังกลาว จึงนำมาซึ่งการระดมทุน
จากหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อจัดหาซื้อนมผงและนมสำหรับเด็ก ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูบริจาคและผูขอรับบริจาค และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 กรมอนามั ยได จั ด ทำแนวทางสำหรั บการบริ จาคนมผงและนมสำหรั บเด็ ก ใน
สถานการณโรคระบาดโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอแนะนำสำหรับผูบริจาคที่เปนประชาชน องคกร หรือหนวยงานทั่วไป
1.1 กรมอนามัยขอเชิญชวนใหผูที่ตองการชวยเหลือแมและเด็ก รวมบริจาคเงินแทนการบริจาคนมผง
เพราะจะชวยใหครอบครัวไดรับความชวยเหลือตรงกับความตองการมากที่สุด โดยใหแกครอบครัว
ของทารกและเด็กทุกคนที่เดือดรอน เพราะการบริจาคเงินสามารถชวยใหแมที่เลี้ยงลูกดวยนมแม ไดซื้อ
อาหารที่มีประโยชนกิน เพื่อใหแมมีโภชนาการที่ดีเพียงพอสำหรับใหนมลูก และการบริจาคเงินสามารถ
ชวยใหครอบครัวที่ตองใชนมอื่นๆ ไดซื้อนมที่ตรงกับความตองการของเด็ก เนื่องจากนมผงที่ไดรับ
บริจาคมาอาจไมตรงตามความตองการของเด็ก ซึ่งอาจจะสงผลตอสุขภาพของเด็กได
1.2 ในกรณีที่ตองการบริจาคเปนนม ขอใหพิจารณาจัดหาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับอายุของเด็ก ดังนี้
1) กลุมเปาหมายที่เปนทารกอายุต่ำกวา 1 ป ขอใหผูบริจาคจัดหานมผงสูตรสำหรับทารก หมายถึง
นมผงสูตรที่ระบุใหใชสำหรับเลี้ยงทารกตั้งแตแรกเกิดจนถึง 1 ป (นมสูตร 1) เปนหลัก เนื่องจาก
เด็กที่ไมไดกินนมแมจำเปนตองกินนมผงจนกวาจะอายุครบ 1 ป
2) กลุมเปาหมายที่เปนเด็กเล็กอายุ 1 ปขึ้นไปถึง 3 ป ขอใหผูบริจาคจัดหานมกลอง UHT รสจืด
เปนหลัก เนื่องจากในวัยนี้แมจะกินขาวเปนอาหารหลักและยังกินนมแมตอได แตควรไดดื่มนมสด
วันละอยางนอย 2 กลอง (400 ซีซี) และเด็กอายุมากกวา 1 ป ไมมีความจำเปนตองใชนมผง
1.3 ในการแจกนม ขอใหผูดำเนินการแจก “คัดกรองและลงทะเบียน”ครอบครัวอยางเปนระบบ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ผูแจกที่เปนประชาชน หรือหนวยงานภาคเอกชน ขอใหประสานหนวยงานรัฐในพื้นที่เพื่อชวย
คนหากลุมแมและครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19
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2) หนวยงานรัฐในพื้นทีจ่ ัดทำทะเบียนแมและครอบครัวที่ตองการความชวยเหลือ เพื่อใหทราบจำนวนของ
กลุมเปาหมายสำหรับติดตามและวางแผนการใหความชวยเหลือระยะยาวได
3) ในการแจก ขอใหผูแจกพิจารณานมที่เหมาะสมตรงตามอายุของเด็ก โดยแจกจายนมผงสำหรับทารก
ใหแกครอบครัวที่มลี ูกอายุต่ำกวา 1 ปทเี่ ด็กไมไดกินนมแมแลว และแจกนมกลอง UHT รสจืดใหแก
ครอบครัวที่มเี ด็กอายุ 1 ปขึ้นไป
4) ในการแจก ขอใหไมมีรูปภาพ หรือขอความ ในลักษณะที่สื่อสาร หรือมีความหมายที่ทำใหเขาใจได
วา นมผงเปนอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทารกตองกินนมผงเทานั้น หรือเชิญชวนใหแมที่เลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยูกอนแลวมาเปลี่ยนใหลูกกินนมผง รวมทั้งในการจัดทำขาวเพื่อประชาสัมพันธ หรือ
จัดทำบันทึกขอใหไมมีการถายภาพกลองหรือบรรจุภัณฑของนมผงที่นำไปแจกจาย
5) ไมแจกนมผงใหกับแมที่เพิ่งคลอดลูก และแมที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยูกอนแลว เพราะจะเปนการตัด
โอกาสที่เด็กจะไดกินนมแม หากแมเปลี่ยนใจจากการเลี้ยงลูกดวยนมแมมาเลี้ยงดวยนมผงเพราะ
ไดรับนมผงบริจาค จะกลายเปนภาระระยะยาวใหครอบครัวเพราะตองซื้อนมผงใหลูกกินเอง
ตอเนื่องจนถึง 1 ปประมาณ เดือนละ 4,000-6,000 บาท (ตามประเภทและยี่หอของนมผง)
ซึ่งนมแมเปนอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารก มีประโยชนทางดานโภชนาการ มีภูมิคุมกัน
การใหนมลูกเปนกระบวนการสรางความผูกพันระหวางแมและลูก
2. ขอกำหนดสำหรับผูบริจาคที่เปนผูผลิต ผูนำเขา ผูจำหนายอาหารสำหรับทารกหรือตัวแทน
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีขอกำหนด
ที่เกี่ยวของกับการบริจาคหรือแจกจายนมผง ดังนี้
1) ในมาตรา 18 ผูผลิต ผูนำเขา หรือผูจำหนายอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก หรือ
ตัวแทน ไมสามารถใหอาหารสำหรับทารกแกแมและครอบครัวที่มีลูกอายุต่ำกวา 3 ปและไม
สามารถแจกอาหารสำหรับทารกได
2) ในมาตรา 23 ผูผลิต ผูนำเขา หรือผูจำหนายอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก หรือ
ตัวแทน ไมสามารถบริจาคอาหารสำหรับทารกใหแกหนวยบริการสาธารณสุขและบุคลากรดาน
สาธารณสุขได
2.2 ในกรณีที่ผูผลิต ผูนำเขา หรือผูจำหนายอาหารสำหรับทารกหรือตัวแทนตองการบริจาคนมผงเพื่อ
ชวยเหลือแมและครอบครัว จะตองดำเนินการ ดังนี้
1) มอบเงินหรือนมผงใหแกหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนที่ไมแสวงผลกำไรดานแมและเด็กเปน
ผูรับแทนเทานั้น ไมสามารถมอบใหแกแมและครอบครัวโดยตรงหรือผานบุคคลอื่น
2) การมอบนมผงใหตองเปนไปตามการรองขอ มีหลักฐานการขอรับสนับสนุนจากหนวยงานที่
ตรวจสอบได
3) การมอบนมผงใหตองเปนการใหเปลาโดยไมมีขอผูกมัดเพื่อการตอบแทนใดๆ ไมมีการขอรายชื่อ
ผูรับบริจาค รวมทั้งไมมีการติดตอกับแมและครอบครัวที่ไดรับบริจาคนมผงไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4) ในการมอบนมผง ขอใหไมมีการประชาสัมพันธ ไมมีการทำขาว ไมมีการถายภาพผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ไมมีการระบุยี่หอนมผงหรือแสดงรูปผลิตภัณฑนมผงเพื่อการโฆษณาในทุกรูปแบบ ทั้งจากผูผลิต
ผูนำเขา ผูจำหนายอาหารสำหรับทารกหรือตัวแทน และผูรับมอบ
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5) ขอใหจัดทำรายงานการบริจาคนมผง โดยใชแบบการบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับ
เด็กเล็กที่มีวัตถุประสงคพิเศษและการบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กใน
กรณีจำเปน ที่รวบรวมขอมูลเชนเดียวกับการการบริจาคตามมาตรา 23 และสงใหกรมอนามัย
ตามที่กำหนด
6) การมอบนมผงหรือการดำเนินการใดๆตองไมขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2.3 ขอกำหนดในการบริจาคโดยผูผลิต ผูนำเขา ผูจำหนายอาหารสำหรับทารกหรือตัวแทน ขอใหใชใน
เฉพาะสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เทานั้น
หมายเหตุ: อาหารสำหรับทารก หมายถึง นมผงที่ระบุใหใชสำหรับทารกซึ่งในทองตลาดจะระบุชวงอายุ คือ นมผง
สูตร 1 สำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ป และนมผงสูตร 2 สำหรับทารกอายุตั้งแต 6 เดือนถึง 3 ป

### กรมอนามัยขอสงเสริมใหแมและครอบครัวเริ่มตนการเลี้ยงดูลูกดวยการใหกินนมแม เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดทางรางกาย จิตใจ อารมณและพัฒนาการของลูก และสุขภาพของแม อีกทั้งเพื่อเปนการชวย
ประหยัดคาใชจายจากการหาซื้อนมผงของครอบครัวโดยเฉพาะในภาวะที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งสงผล
กระทบดานเศรษฐกิจและรายไดของครอบครัว ###
### ในกรณีที่แมและครอบครัวตองการปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม ขอใหติดตอคลินิก
นมแมในรพ.ใกลบานทุกแหง หรือศูนยอนามัยที่ 1-12 ของกรมอนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หรือ
ศูนยใหคำปรึกษาเรื่องนมแมในโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อใหทุกครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสำเร็จโดย
ใหลูกกินนมแมอยางเดียวถึง 6 เดือนและกินนมแมตอเนื่องถึง 2 ปเปนอยางนอย ###

