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แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก 
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

      สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบใหประชาชนบางกลุมขาดรายได ไมสามารถ
มีรายไดเพียงพอสำหรับจัดหาอาหารใหกับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งถือเปนกลุมวัยที่เปราะบางตองไดรับสารอาหารท่ี
จำเปนอยางเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย จากสถานการณดังกลาว จึงนำมาซึ่งการระดมทุน
จากหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อจัดหาซื้อนมผงและนมสำหรับเด็ก ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูบริจาคและผูขอรับบริจาค และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 กรมอนามัยไดจัดทำแนวทางสำหรับการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กใน
สถานการณโรคระบาดโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. ขอแนะนำสำหรับผูบริจาคท่ีเปนประชาชน องคกร หรือหนวยงานท่ัวไป 
1.1 กรมอนามัยขอเชิญชวนใหผูท่ีตองการชวยเหลือแมและเด็ก รวมบริจาคเงินแทนการบริจาคนมผง 

เพราะจะชวยใหครอบครัวไดรับความชวยเหลือตรงกับความตองการมากท่ีสุด โดยใหแกครอบครัว
ของทารกและเด็กทุกคนท่ีเดือดรอน เพราะการบริจาคเงินสามารถชวยใหแมท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแม ไดซ้ือ
อาหารท่ีมีประโยชนกิน เพ่ือใหแมมีโภชนาการท่ีดีเพียงพอสำหรับใหนมลูก และการบริจาคเงินสามารถ
ชวยใหครอบครัวท่ีตองใชนมอ่ืนๆ ไดซ้ือนมท่ีตรงกับความตองการของเด็ก เนื่องจากนมผงท่ีไดรับ
บริจาคมาอาจไมตรงตามความตองการของเด็ก ซ่ึงอาจจะสงผลตอสุขภาพของเด็กได  

1.2 ในกรณีท่ีตองการบริจาคเปนนม ขอใหพิจารณาจัดหาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับอายุของเด็ก ดังนี้ 
1) กลุมเปาหมายท่ีเปนทารกอายุต่ำกวา 1 ป ขอใหผูบริจาคจัดหานมผงสูตรสำหรับทารก หมายถึง 

นมผงสูตรท่ีระบุใหใชสำหรับเลี้ยงทารกตั้งแตแรกเกิดจนถึง 1 ป (นมสูตร 1) เปนหลัก เนื่องจาก
เด็กท่ีไมไดกินนมแมจำเปนตองกินนมผงจนกวาจะอายุครบ 1 ป  

2) กลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กเล็กอายุ 1 ปข้ึนไปถึง 3 ป ขอใหผูบริจาคจัดหานมกลอง UHT รสจืด
เปนหลัก เนื่องจากในวัยนี้แมจะกินขาวเปนอาหารหลักและยังกินนมแมตอได แตควรไดดื่มนมสด
วันละอยางนอย 2 กลอง (400 ซีซี) และเด็กอายุมากกวา 1 ป ไมมีความจำเปนตองใชนมผง  

1.3 ในการแจกนม ขอใหผูดำเนินการแจก “คัดกรองและลงทะเบียน”ครอบครัวอยางเปนระบบ                      
     ตามข้ันตอนดังตอไปนี้  

1) ผูแจกท่ีเปนประชาชน หรือหนวยงานภาคเอกชน ขอใหประสานหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีเพ่ือชวย
คนหากลุมแมและครอบครัวท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19  
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2) หนวยงานรฐัในพ้ืนท่ีจัดทำทะเบียนแมและครอบครวัท่ีตองการความชวยเหลือ เพ่ือใหทราบจำนวนของ
กลุมเปาหมายสำหรับติดตามและวางแผนการใหความชวยเหลอืระยะยาวได   

3) ในการแจก ขอใหผูแจกพิจารณานมท่ีเหมาะสมตรงตามอายุของเดก็ โดยแจกจายนมผงสำหรับทารก
ใหแกครอบครัวท่ีมีลูกอายุต่ำกวา 1 ปท่ีเด็กไมไดกินนมแมแลว และแจกนมกลอง UHT รสจดืใหแก
ครอบครัวท่ีมีเด็กอายุ 1 ปข้ึนไป 

4) ในการแจก ขอใหไมมีรูปภาพ หรือขอความ ในลักษณะท่ีสื่อสาร หรือมีความหมายท่ีทำใหเขาใจได
วา นมผงเปนอาหารท่ีดีท่ีสุดสำหรับทารก ทารกตองกินนมผงเทานั้น หรือเชิญชวนใหแมท่ีเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยูกอนแลวมาเปลี่ยนใหลูกกินนมผง รวมท้ังในการจัดทำขาวเพ่ือประชาสัมพันธ หรือ
จัดทำบันทึกขอใหไมมีการถายภาพกลองหรือบรรจุภัณฑของนมผงท่ีนำไปแจกจาย  

5) ไมแจกนมผงใหกับแมท่ีเพ่ิงคลอดลูก และแมท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแมอยูกอนแลว เพราะจะเปนการตัด
โอกาสท่ีเด็กจะไดกินนมแม หากแมเปลี่ยนใจจากการเลี้ยงลูกดวยนมแมมาเลี้ยงดวยนมผงเพราะ
ไดรับนมผงบริจาค จะกลายเปนภาระระยะยาวใหครอบครัวเพราะตองซ้ือนมผงใหลูกกินเอง
ตอเนื่องจนถึง 1 ปประมาณ เดือนละ 4,000-6,000 บาท (ตามประเภทและยี่หอของนมผง)  
ซ่ึงนมแมเปนอาหารท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับทารก มีประโยชนทางดานโภชนาการ มีภูมิคุมกัน  
การใหนมลูกเปนกระบวนการสรางความผูกพันระหวางแมและลูก 
 

2. ขอกำหนดสำหรับผูบริจาคท่ีเปนผูผลิต ผูนำเขา ผูจำหนายอาหารสำหรับทารกหรือตัวแทน 
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีขอกำหนด

ท่ีเก่ียวของกับการบริจาคหรือแจกจายนมผง ดังนี้ 
1) ในมาตรา 18 ผูผลิต ผูนำเขา หรือผูจำหนายอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก หรือ

ตัวแทน ไมสามารถใหอาหารสำหรับทารกแกแมและครอบครัวท่ีมีลูกอายุต่ำกวา 3 ปและไม
สามารถแจกอาหารสำหรับทารกได  

2) ในมาตรา 23 ผูผลิต ผูนำเขา หรือผูจำหนายอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก หรือ
ตัวแทน ไมสามารถบริจาคอาหารสำหรับทารกใหแกหนวยบริการสาธารณสุขและบุคลากรดาน
สาธารณสุขได  

2.2 ในกรณีท่ีผูผลิต ผูนำเขา หรือผูจำหนายอาหารสำหรับทารกหรือตัวแทนตองการบริจาคนมผงเพ่ือ 
ชวยเหลือแมและครอบครัว จะตองดำเนินการ ดังนี้ 
1) มอบเงินหรือนมผงใหแกหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนท่ีไมแสวงผลกำไรดานแมและเด็กเปน

ผูรับแทนเทานั้น ไมสามารถมอบใหแกแมและครอบครัวโดยตรงหรือผานบุคคลอ่ืน 
2) การมอบนมผงใหตองเปนไปตามการรองขอ มีหลักฐานการขอรับสนับสนนุจากหนวยงานท่ี

ตรวจสอบได 
3) การมอบนมผงใหตองเปนการใหเปลาโดยไมมีขอผูกมัดเพ่ือการตอบแทนใดๆ ไมมีการขอรายชื่อ

ผูรับบริจาค รวมท้ังไมมีการติดตอกับแมและครอบครัวท่ีไดรับบริจาคนมผงไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
4) ในการมอบนมผง ขอใหไมมีการประชาสัมพันธ ไมมีการทำขาว ไมมีการถายภาพผลิตภัณฑ รวมท้ัง

ไมมีการระบุยี่หอนมผงหรือแสดงรูปผลิตภัณฑนมผงเพ่ือการโฆษณาในทุกรูปแบบ ท้ังจากผูผลิต 
ผูนำเขา ผูจำหนายอาหารสำหรับทารกหรือตัวแทน และผูรับมอบ 
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5) ขอใหจัดทำรายงานการบริจาคนมผง โดยใชแบบการบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับ
เด็กเล็กท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษและการบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กใน
กรณีจำเปน ท่ีรวบรวมขอมูลเชนเดียวกับการการบริจาคตามมาตรา 23 และสงใหกรมอนามัย
ตามท่ีกำหนด 

6) การมอบนมผงหรือการดำเนินการใดๆตองไมขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.3 ขอกำหนดในการบริจาคโดยผูผลิต ผูนำเขา ผูจำหนายอาหารสำหรับทารกหรือตัวแทน ขอใหใชใน
เฉพาะสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เทานั้น  
 

หมายเหตุ: อาหารสำหรับทารก หมายถึง นมผงท่ีระบุใหใชสำหรับทารกซ่ึงในทองตลาดจะระบุชวงอายุ 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 หรือศูนยอนามัยท่ี 1-12 ของกรมอนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หรือ
ศูนยใหคำปรึกษาเรื่องนมแมในโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อใหทุกครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสำเร็จโดย
ใหลูกกินนมแมอยางเดียวถึง 6 เดือนและกินนมแมตอเนื่องถึง 2 ปเปนอยางนอย ### 

 
 


