
ขอเท็จจรงิเกีย่วกบัการใหนมทารกในภาวะฉกุเฉิน 
 

ทานทราบหรอืไมวาการบรจิาคอาหารทารกอาจจะเปนโทษมากกวาเปนคณุ 
 
โปรดชวยกันใหความรูและสนับสนุนใหมีวิธีการสนองตอบที่เหมาะสมตอการใหน
มทารกในกรณีฉุกเฉิน ขอใหเนนถึงความสําคัญของการคุมครอง 
การสงเสริมและการสนับสนุนการใหนมจากเตานมในสถานการณฉุกเฉิน 
 
สายโซของการชวยเหลอือยางรบัผดิชอบ 
 
“การใหนมทารกเปนสวนหนึ่งของภาพรวม 
เปนเรื่องสําคัญที่ประชาชนจะตองมีการตัดสินใจโดยที่ไดรับขอมูลครบถวนเก่ียวกั
บวิธกีารสนองตอบของโครงการตาง ๆ  
และเขาใจถึงผลกระทบที่เก่ียวของของทางเลือกแตละอยาง” 

Lola Gostelow อดีตท่ีปรึกษาดานวิธีการดําเนินชีวิต (Livelihood Adviser)  
ของกองทุน Save the Children Fund สหราชอาณาจักร 2542 

 
การใหอาหารทารกในภาวะฉกุเฉนิ 
 
ในสถานการณฉุกเฉิน เปนตนวาสถานการณตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากคลื่นยักษสึนามิเมื่อเดือนธันวาคม 2547 
มีขอเท็จจริงที่สําคัญอยางยิ่งบางประการเกี่ยวกับการใหนมทารกที่จะตองนํามาพิจ
ารณา 
 

1. ไมมีนํ้าดื่มที่สะอาด 
2. ไมมีสภาพแวดลอมที่ผานการฆาเชื้อโรคแลว 
3. เปนไปไมไดที่จะรับรองไดวาจะมีการทําความสะอาดและการฆาเชื้อโรคเ

ครื่องมือที่ใชใหนมทารก 
4. ทารกและเด็กเล็กมักจะออนแออยูแลว และมีบาดแผลกาย หรือทางใจ 

 
การใหนมผงที่เปนสูตรสําเร็จหรือนมหรืออาหารผงชนิดอื่นๆ 
ในสภาวะการณดังกลาวเปนอันตรายและมีแนวโนมที่จะใหโทษมากกวาเปนคุณ 
 
วิธีการที่ดีกวาก็คือการใหอาหารแกแมของทารก (เด็กที่อายุต่ํากวา 1 ป) 
และสงเสริมใหพวกเขาใหนมจากเตานมแกลูก ๆ 
การใหทารกดื่มนมแมจะทําใหทารกสบายและมีภูมิคุมกัน 
และชวยปกปองทารกจากการติดเชื้อ 
 
นอกจากนั้นการใหนมลูกยังจะชวยใหแมของทารกรูสึกผอนคลายภายใตสถานกา
รณที่ยากลําบากและทําใหพวกเขามีความรูสึกวาควบคุมสถานการณได มีอํานาจ 
และมีความพึงพอใจ 
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ตอไปนี้คอืขอกังวลที่พบบอย ๆ 
เกีย่วกับการใหนมทารกจากเตานมในชวงภาวะฉุกเฉิน: 
 
“แมทีอ่ยูในภาวะขาดอาหารไมสามารถใหนมทารกได”  
ขอเท็จจริง: แมที่ขาดอาหารสามารถใหนมทารกได แตจําเปนตองไดรับอาหารและของเหลวอื่น 
ๆ เพ่ิม และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไดรับการสนับสนนุใหใหนมทารกบอย ๆ 
“ควรใหอาหารแกแมของทารกแลวใหเธอเปนผูใหอาหารแกลูกเอง”  
 
“แมเดก็คดิวาตนเองไมสามารถผลิตนมไดพอทีจ่ะเลีย้งลกู”  
ขอเท็จจริง: แมผลิตนมเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกถาหากวาแมใหลูกด่ืมนมตนเองบอย ๆ 
และนานเทาที่ลูกตองการในการใหนมแตละครั้ง 
เตมนมของแมอาจจะดูออนนุมแตก็จะยังคงสามารถผลิตนมได 
 
“ความเครียดทาํใหแมไมสามารถผลิตน้าํนมได” 
ขอเท็จจริง: ความเครียดไมไดทําใหการผลิตน้ํานมไมได 
แตอาจจะมีสวนทําใหน้ํานมไหลไมสะดวกชั่วคราว 
ควรสรางสภาพแวดลอมที่ลดความเครียดไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดสําหรับผูเปนแม 
เปนตนวาบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิด เตนทสําหรับแมและทารก 
การใหความมั่นใจจากสตรีรายอื่น ๆ- 
และใหทารกดูดนมจากเตานมอยูตอไปจนกระทั่งน้าํนมเริ่มไหลใหม  
 
“แมควรจะหยดุใหนมลกูถาหากวาเด็กทองเสยี” 
ขอเท็จจริง: นมจากเตานมชวยใหลูกหายทองเสียไดเรว็ข้ึน 
อยาหยุดใหนมลูกถาทารกมีอาการทองเสีย 
 
“เมือ่หยดุใหนมลกูไปแลวไมสามารถทีจ่ะเริม่ตนใหนมลกูไดอกี” 
ขอเท็จจริง: ถาแมหยุดใหนมลูก กย็ังสามารถเริ่มตนใหมไดเสมอ 
เพียงแตตองการความชวยเหลือในการที่จะกระตุนใหทารกดูดนม 
ปกติแลวการเริ่มตนใหมใชเวลาเพียงประมาณ 1 สัปดาห หรือมากกวานั้น 
กระบวนการดังกลาวนี้เรียกวา relactation 
 
“เมือ่แมมกีารบาดเจบ็ทางกายหรือทางใจเธอไมสามารถใหนมลูกได” 
ขอเท็จจริง: 
ประสบการณจากการบาดเจ็บทางกายหรือทางใจไมไดทําใหน้ํานมแมเสียหรือทําใหแ
มสูญเสียความสามารถในการใหนมลูก 
แตสตรีที่บาดเจ็บทางกายหรือทางใจทุกคนจําเปนท่ีจะตองไดรับการเอาใจใสดูแลและการ
สนับสนุนเปนพิเศษ 
อาจจะมีวิธีปฏบิัติแบบดั้งเดิมซึ่งทําใหแมพรอมที่จะใหนมลูกอีกหลังจากการบาดเจ็บดังกลาว 
 
 
ในสถานการณที่เปนกรณีฉกุเฉินและเปนการบรรเทาทกุข 
การใหนมจากเตานมมคีวามสาํคัญอยางยิง่ยวด 
วธิกีารเชนนีส้ามารถชวยชวีติทารกได 
การใหน้าํนมเทียมในสถานการณเหลานี้เปนเรื่องยากและเพิ่มความเสีย่งของการข
าดสารอาหาร การเกดิโรค และการเสยีชวีติของเดก็ทารก 
สิ่งพื้นฐานทีจ่าํเปนตองมีในการใหน้ํานมเทยีม เชนน้าํทีส่ะอาดและเชือ้เพลงิ 
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เปนสิง่ซึง่หายากในกรณีฉกุเฉิน 
การขนสงและสภาพในการจัดเกบ็ที่เพยีงพอสาํหรับสารทดแทนจากนมแม 
(Breastmilk Substitutes-BMS) ทําใหเกิดปญหาเพิ่มขึ้นอกี ยิง่ไปกวานั้น BMS 
ที่ไดรับบรจิาคมาในฐานะทีเ่ปนความชวยเหลอืดานมนุษยธรรมสวนใหญในที่สดุ
แลวมักจะตกไปอยูในตลาดในทองถิ่นและยังสามารถกอใหเกิดผลกระทบในทางล
บตอวธิปีฏบิัตใินการใหนมทารกในชุมชนในประเทศเจาบานอีกดวย 
 
 
จากการทีต่ระหนกัวาการใหน้าํนมเทยีมสา
มารถกอใหเกดิความเสยีหายอยางใดไดบา
ง 
องคกรบรรเทาทกุขสวนมากจงึลงัเลทีจ่ะให
จัดหา BMS ให 
อยางไรกต็ามหลกัฐานไดแสดงใหเหน็วายั
งคงมหีลายๆ  กรณทีีม่กีารบรจิาค BMS 
โดยไมไดรบัการรองขอไปยงัสถานทีซ่ึง่เกิ
ดภาวะฉกุเฉนิ 
สิ่งที่ไดรับบรจิาคดงักลาวนัน้ไมไดมกีาร
กําหนดเปาหมายหรอืมกีารประสานงานแล
ะกาํกบัดแูลอยางดแีละมกัจะมกีารติดสลาก
ตราสนิคาเชงิพาณชิยมาดวย 
การบรจิาคดงักลาวไมเพยีงแตจะเปนการ
ขดัขวางวธิปีฏบิตัใินการใหนมทารกทีเ่อือ้
ตอสขุภาพเทานั้น 
แตยงัเปนการใหโอกาสแกบรษิทัทีผ่ลตินม
สตูรสําเร็จสาํหรบัทารกทีจ่ะทาํการโฆษณ
าฟรแีละเขาถึงตลาดใหม ๆ ดวย 

 
 

“ในคายผูลี้ภัยและในพื้นที่ซึ่งประส
บกับภาวะวิกฤตอื่น ๆ 
ความเสี่ยงดานสุขภาพจากการใหน
มจากขวดและสารทดแทนนมแมเพิ่
มขึ้นอยางมากเนื่องจากสุขลักษณะ
ที่ไมดี สภาพที่แออัด 
และน้ําและเชื้อเพลิงที่จํากัด 
สภาพตาง ๆ 
เหลาน้ีมีสวนกอใหเกิดภาวะทองเสีย 
หรือในสภาวะที่เลวรายที่สุด 
ทําใหอัตราการตายของทารกสูงขึ้น
ดวย” 
 

        ขาวฺBFHI, UNICEF, 
กันยายน/ตุลาคม 2542

 
 
 
“การวิงวอนขอระดมทุนเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาแมไมสามารถใหนมลูกจากเตานมได 
การทําเชนน้ีมีผลกระทบที่กอใหเกิดความเสียหายตอมุมมองของสาธารณชนเกี่ยว
กับการใหนมจากเตานมและยังเปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทตาง ๆดวย”  
 

ท่ีมา: Crucial Aspects of Infant Feeding in Emergency and Relief Situations, IBFAN-GIFA, 1996 
 

 
ในการที่จะลดความเสีย่งของการเจบ็ปวย  
เปนเรื่องสําคญัอยางยิ่งที่จะตองปฏบิัติตามขั้นตอนที่แนะนําใหดังตอไปนี:้ 
 

 การบริจาคนมสูตรสําเรจ็และอาหารทารกอื่น ๆ 
ขวดนมและหัวนมควรจะมีการควบคมุอยางด ี

 
 ควรใหสารทดแทนนมแมแกทารกที่จําเปนตองไดรับสารนัน้จริงๆเทานัน้ 
และจะตองจัดใหมสีารทดแทนนมแมดังกลาวตราบเทาที่ทารกยังจําเปนต
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องไดรับสารนั้นอยู (จนกระทั่งทารกมีอายุสูงสุด 1 ป 
หรือจนกระทั่งสามารถใหนมจากเตานมแกทารกไดใหม) 

 
 สารทดแทนนมมารดาไมควรจะเปนสวนหนึ่งของการแจกจายอาหารโดยทั่ว 
ๆ ไป 

 
ไมควรแจกจายขวดนมและหัวนม และควรแนะนําไมใหมีการใชขวดนมและหัวนม   
 
 

ในกรณฉีุกเฉนิการใหนมจากเตานมเปนวิธกีารใหอาหารที่ดแีละปลอดภยัทีสุ่ด 
 

ในการประชมุสมัชชาอนามยัโลก (World Health Assembly) ครัง้ที่ 7 
ไดมกีารสนบัสนนุใหรฐัภาคี “ใชความระมัดระวงัอยางสงูสุดในการวางแผน 

นาํแผนไปดาํเนินการ 
หรือใหการสนบัสนนุตอการดาํเนนิงานบรรเทาทกุขในกรณฉีกุเฉนิโดยการคุมครอง  

สงเสรมิและสนบัสนนุการใหนมจากเตานมแกทารก 
มต ิWHA ฉบบัที ่47.5 (2537) 

 
การใหนมจากเตานมในชวงปฏบิัตกิารบรรเทาทกุขในกรณีฉุกเฉินควรไดรบัการคุมครอง 
สนบัสนุนและสงเสรมิ อาหารเดก็ใด ๆ 
ทีม่ีผูบรจิาคมาอาจจะนาํไปใหแกทารกไดภายใตเงือ่นไขทีเ่ขม็งวดเชน: 
 

 ถาทารกไมมีโอกาสทีจ่ะไดรบันมจากเตานม (เชนเด็กกาํพรา)  
 มีการจดัใหมาอยางตอเนื่องตราบเทาทีท่ารกตองการ 
 อาหารที่จัดใหมาไมไดนํามาใชเพื่อเปนการสงเสริมตราสินคา 

 

 

นโยบายและแนวทางปฏบิตัินัน้มอียู 
 
แมวาจะไมมีนโยบายทีใ่ชรวมกันเพยีงรปูแบบเดยีวของสหประชาชาตเิกีย่วกบัการใหนมทารกในกร
ณีฉกุเฉิน 
แตกม็ีฉันทามตริวมกนัอยูมากพอสมควรเกีย่วกบัความจาํเปนทีจ่ะตองคุมครองการใหนมจากเตานมใ
นกรณีฉกุเฉิน เอกสารพื้นฐานบางฉบบัในการทีจ่ะใหแนวทางแกผูกาํหนดนโยบาย 
ผูจดัการโครงการ และเจาหนาที่ภาคสนามไดแก: 
 
Infant and Young Child Feeding in Emergencies ของ Emergency Nutrition Network ฉบับป ค.ศ. 2001 

ซึ่งเปนแนวทางดําเนินการสําหรับเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและงานบรรเทาทุกขและผูกําหนดนโยบายในกรณีดังกลาว 
เอกสารนีจ้ัดทําขึ้นโดยกลุมทํางานซึ่งประกอบดวยบุคคลจากหลายหนวยงานในการเ
ลี้ยงดูทารกดวยนมแมในกรณีฉุกเฉินและไดรับการสนับสนุนจากองคกรบรรเทาทุกขท่ีสําคัญ ๆ 
หลายแหง เอกสารนี้จัดพิมพขึ้นในป 2544  สามารถขอสําเนาไดจาก Fiona O’ Reilly ท่ี 

foreilly@tcd.ie

 

Infant Feeding in Emergencies. Policy Strategy and Practice, Report of the Ad Hoc Group on Infant 

Feeding in Emergencies.  May 1999. ENN, Emergency Nutrition Network: http://ww.ennonline.net 

เอกสารฉบับน้ีเปนรายงานของคณะทํางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับเรื่องการใหอาหารทารกในกรณีฉุกเฉิน 
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ขอมูลเพิ่มเตมิและเอกสารที่ใชอางอิงที่สมบูรณกวานี้สามารถดไูดที่ 
http://www.ibfan.org/english/activities/emergencies/ife04.html หรือที่ 
http://www.ennonline.net. 
 
 
 
 
บทความตอไปนี้ไดปรับมาใชจากคําแนะนําของ CARE เก่ียวกับ   
 
การใชนมตาง ๆ และสารแทนนมแมในสถานการณฉกุเฉนิ 
 
[หมายเหตุ: สารแทนนมแม หรือ BMS หมายถึงนมผงสูตรสําเร็จ นม 
และอาหารตาง ๆ (ปกติซึ่งมักจะเปนผง) ที่ใหแกทารก 
นมผงเหลาน้ีจําเปนที่จะตองนําไปผสมกับนํ้าที่สะอาดโดยการใชเครื่องมือที่ผานกา
รฆาเชื้อโรคแลว 
และมักจะเปนการใหนมโดยใชขวดซึ่งทําใหนมดังกลาวเปนอันตรายอยางยิ่งในสถ
านการณฉุกเฉิน] 
 
การควบคุมการใช BMS ในพื้นทีซ่ึ่งเกดิภาวะฉุกเฉิน 
 
การจัดซื้อและการใชสารแทนนมแมในพื้นที่ซึ่งเกิดภาวะฉุกเฉินจะตองมีการควบ
คุมอยางเครงครัด 
1. ควรปฏิเสธอยางเปนระบบที่จะรับบริจาคสิ่งเหลานี้ในปริมาณมาก  
2. สิ่งที่ไดรับบริจาคมาโดยไมไดมีการรองขอควรจะใหองคกรที่มีหนาที่รับผิดช

อบสําหรับการใหอาหารทารกจัดเก็บไวเปนสวนกลาง 
3. เฉพาะนมสูตรสําเร็จสําหรับทารกที่ไมมียี่หอเทาน้ันที่ควรจะนํามาใช 

(ถาหากวามีแตนมสูตรสําเร็จที่มีตราสินคาอยูเทาน้ันและจําเปนตองนํามาใช 
ใหใชปากกาปากหัวกํามะหยี่สีดําขีดทับ หรือปดชื่อตราสินคาน้ันดวยเทป) 

 
การแจกจายและการใช BMS  
 
ไมควรจะแจกจาย BMS ใหแกแมทุกคนหรือทุกครอบครัว 
ควรแจกจายใหกับเจาหนาที่สาธารณสุข หรือบุคคลอื่น ๆ 
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือแมและทารก 
1. ไมควรบรจิาค BMS ขวดนม และหัวนม 

ใหแกระบบการดูแลทางดานสาธารณสุขเปนอันขาด 
เฉพาะในกรณีที่จําเปนจริง ๆ เทาน้ันจึงควรจะมีการจัดซื้อสิ่งเหลาน้ีมา 

2. ถามีผูให BMS มาสําหรับทารกรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ (เชนเด็กกําพรา) 
BMS 
ที่จัดหามาใหจะตองใหมาอยางตอเน่ืองจนกวาจะสามารถใหนมจากเตานมแก
ทารกไดอีก (เชนโดยแมของทารกอีกคนหน่ึง 
หรือจนกวาทารกน้ันจะมีอายุอยางนอย 6 เดือน) 
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3. จะตองมั่นใจไดวาแมหรือผูที่เปนผูดูแลมีเชื้อเพลิง นํ้า 
และอุปกรณในการที่จะผสมนมผงสูตรสําเร็จและรูวิธีที่จะผสมนมผงสูตรสําเร็
จอยางถูกตอง 

4. ตองไมอนุญาตใหมีการแจกขวดและหัวนมเทียม 
ควรแจกถวยใหและอธิบายถึงวิธีการใหนมดวยการใชถวย 
ถวยสามารถลางไดงาย แตขวดไมสามารถลางไดงาย ๆ  

 
กําหนดวาทารกใดจาํเปนตองไดรบั BMS  
 
1. ให BMS แกแมหรือผูดูแลทารกที่มีอายุ 0 ถึง 6 เดือนเทาน้ัน  
2. ถาแมของทารกเจ็บปวยอยางรุนแรง หรือไรความสามารถชั่วคราว 

หรือไมอยูเปนระยะเวลานาน และไมมีแมนม 
หรือบุคคลอื่นที่จะสามารถใหนมจากเตานมแกทารกนั้นได 
หรือถาแมของทารกนั้นเสียชีวิต  

3. ถาทารกนั้นใช BMS อยูแตเพียงอยางเดียวเมื่อเริ่มเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 
เด็กกําพรา และเดก็ซึง่ไมมีผูดแูล 
 
1. กําหนดสถานที่ (บาน หรือเตนท) ซึ่งสามารถใชเปนท่ีดูแลเด็กกําพรา 

หรือเด็กซึ่งแมสูญหาย 
2. ใหเจาหนาที่ดานสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบสถานที่น้ัน 
3. ดําเนินการใหมั่นใจไดวามีการให BMS ณ สถานที่น้ันโดยที่มีการกํากับดูแล 
4. อยาใชขวดและหัวนมในการใหนมทารก 

แสดงวิธีการใหนมทารกดวยถวยโดยมีผูดูแล 
 
การจัดการกับนมประเภทอื่น ๆ  
 
สามารถแจกนมประเภทอื่น ๆ ได (เชน เด็กโต) 
ถาหากเด็กไมไดรับประทานนมนั้นเพียงอยางเดียวแตนําไปผสมกับอาหารหลักอื่น 
ๆ 
 
อันตรายจากการให BMS ในการปนสวนโดยทั่วไป 
 
1. BMS 

ยากในการที่จะผสมและใชอยางปลอดภัยในสถานการณซึ่งคุณภาพของน้ําแล
ะสุขอนามัยไมดี  

2.
 มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการเติบโตของแบคทีเรียในผลิตภัณฑนมที่ผสมกับนํ้า
ที่มีการปนเปอน 

3. ถาแมซึ่งใหนมเด็กไดรับอนุญาตใหให BMS 
ที่ไดมาจากการปนสวนโดยทั่วไปแกลูก 
สิ่งเหลาน้ีจะลดการดูดนมจากเตานมของลูก 
มีผลทําใหการผลิตนํ้านมแมลดลง  
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4.
 ดังน้ันลูกจะสูญเสียการปกปองจากภูมิคุมกันที่ไดจากนมแมและมีความเสี่ย
งจากความไมมั่นคงของอาหาร การขาดสารอาหาร และการเสียชีวิต 
ถาหากวาการจัดสง BMS ขาดตอน 

 
ควรสนับสนุนการใหนมจากเตานมแกทารกสวนมากอยางตอเนื่อง 
 
1.

 สตรีซึ่งใหนมลูกกอนภาวะฉุกเฉินจะสามารถใหนมลูกตอไปถาหากไดรับก
ารสนับสนุนอยางถูกตอง 

2. เลี้ยงดูและใหอาหารแมที่กําลังมีนํ้านม (ทั้งอาหารและน้ํา) 
3.

 ใหการสนับสนุนในการที่จะทำใหแมสามารถใหนมลูกไดใหมทันทีที่เปนไป
ไดสําหรับแมรายใดก็ตามซึ่งหยุดใหนมลูกในชวงภาวะฉุกเฉิน 

4.
 สนับสนุนและสงเสริมใหแมทั้งหลายที่ใหกําเนิดทารกหลังกรณีฉุกเฉินเริ่มใ
หนมลูกจากเตานมแตเพียงอยางเดียว 

 
ทานสามารถขอความชวยเหลือเพิ่มเติมไดจากที่ปรึกษาพิเศษของ CARE คือ Mary Lung’aho 
mlungaho@aol.com (website: www.care.org) 
 
โครงการ Rehydration – http://rehydrate.org 
มีขอมูลท่ีมีประโยชนและสามารถเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลไดในเรื่องวิธีการรักษาอาการทองเสีย 

และการใหนํ้าแกเด็กท่ีขาดนํ้า 
 
ขอแนะนําเกี่ยวกับการใหอาหารทารกในกรณีฉุกเฉิน  
เหลานี้ยอมาจากแหลงขอมูลตางๆโดย IBFAN/ICDC Penang 
เพื่อรับมือทันทีกับภาวะฉุกเฉินจากคลื่นยักษ สึนามิ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2547   
 
เสนอแนะใหผูอานศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติจา
กเอกสารดังกลาวขางตน 11 มกราคม 2548 (ติดตอ ibfanpg@tm.net.my )  
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The International Baby Food Action Network (IBFAN) 
เปนเครอืขายขององคกรตาง ๆ จากทัว่โลกในเรือ่งการใหอาหารแกทารกและเด็กเล็ก 
เครือขายนี้มุงหมายที่จะลดวิธีปฏิบัตดิานการตลาดซึ่งปราศจากจริยธรรมและไมรบัผิด
ชอบซึ่งนําไปสูการใหอาหารเด็กอยางผิด 
และมีผลทําใหเกิดสุขภาพที่ไมดแีละภาวะขาดสารอาหารตามมา 
 
The International Code Documentation Centre (ICDC) เปนหนวยงานซึ่ง 
IBFAN ไดกอตั้งขึ้นเพ่ือเปนผูนําในกิจกรรมตาง ๆ 
ซึ่งมุงหมายทีจ่ะนําเอาหลกัปฏิบัตริะหวางประเทศเกี่ยวกับการตลาดของสารทดแทนน
มแมซึ่งทางรฐัภาคีขององคการอนามัยโลกไดรับไปใชในป ค.ศ. 1981 
เพ่ือที่จะคุมครองสงเสรมิและสนบัสนนุการใหนมทารกจากเตานม 
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