แมทำงาน ใหนมลูกไม ได
…จร�งหร�อ?
คุณคาทางโภชนาการพรอมเสิรฟ
จดหมายขาวแผนงานว�จัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ�่อการสรางเสร�มสุขภาพ

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2559
แผนงานว�จัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ�่อการสรางเสร�มสุขภาพ
มูลนิธิเพ�่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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จดหมายขาวแผนงานว�จัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ�่อการสรางเสร�มสุขภาพ จัดทำข�้นโดยการสนับสนุนจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
เพ�่อเปนชุดความรูในการเผยแพรและประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวดานอาหารและโภชนาการ สูภาคสาธารณะ
ผูจัดทำ :
แผนงานว�จัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ�่อการสรางเสร�มสุขภาพ (FHP)
บรรณาธิการ : สุลัดดา พงษอุทธา
กองบรรณาธิการ : นิศาชล เศรษฐไกรกุล, กิติพร ทัพศาสตร, นงลภัส ศศิวัจน ไพสิฐ, วาทินี คุณเผือก, พญ.ชมพ�นุท โตโพธิ์ไทย,
นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย
พ�สูจนอักษร : มยุรา แกวประเสร�ฐศร�, นงนุช ใจชื่น
เนื้อหาในเอกสารนี้ เปนความเห็นทางว�ชาการของผูเข�ยน มิใชความคิดเห็นของหนวยงานและองคกรผูสนับสนุน
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สวัสดีคะ ทานผูอ า นทุกทาน จดหมายขาวฉบับนีเ้ ปนเร�อ่ งราวเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวยนมแม ซึง่ นมแมเปนอาหารของทารกและเด็กเล็กทีม่ ผี ลตอ
พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก และคุณภาพชีวต� ของเด็กในระยะยาว นอกจากนีก้ ารเลีย้ งลูกดวยนมแมยงั สงผลตอสุขภาพและหนาทีก่ ารงาน
ของแมอีกดวย ไมนาเชื่อนะคะวา “นมแม” คำธรรมดาๆ จะเปนเร�่องใหญไดขนาดนี้
ฉบับนี้ เราโชคดีไดทมี นักเข�ยนนำเขามาจากกองกำลังสงเสร�มการเลีย้ งลูกดวยนมแม ที่ไดกรุณามาบอกเลาเร�อ่ งราว แมทำงานและนมแม
ผานปลายปากกาของพวกเขาสูใ จของพวกเรา ซึง่ เขาจะเร�ม่ ทำความรูจ กั กับพวกเราดวยเร�อ่ ง “หนาทีก่ ารงานและการเลีย้ งลูกดวยนมแม
ไปดวยกันไมได จร�งหร�อ?” ในคอลัมน คุณรูหร�อไมวา ตอดวยเร�่อง “สถานประกอบการ หัวใจสำคัญของการสงเสร�มการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม” ในคอลัมนงานว�จัยในประเทศและนานาชาติ เมื่อพอจะคุนหนาคุนตากับเร�่องนมแมกันบางแลวก็มาทำความรูจักกับ
ผูนำในการสงเสร�มการเลี้ยงลูกดวยนมแม แพทยหญิงยุพยง แหงเชาวนิช เลขาธิการมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย ที่จะมาบอกเลา
ประสบการณในการสนับสนุนใหมีมุมนมแมในสถานประกอบการ เพ�่อใหแมทำงานไดเลี้ยงลูกดวยนมของตัวเอง จากนั้นก็มาอัพเดต
ขาวสารรูท นั ความคืบหนาของการทำงานสงเสร�มการเลีย้ งลูกดวยนมแม ในคอลัมนอาหารและเคร�อขาย และตบทายดวยเร�่องราวโหดมันฮา
ของคุณพอคุณแมมือใหมที่ทำงานหนักแตรักการเลี้ยงลูกดวยนมแม มาเร�ยนรู ไปดวยกันวาเขาเจอปญหาอุปสรรคอะไรมาบาง
และมีว�ธีการจัดการอยางไร
เพ�่อไมใหเปนการเสียเวลา เราไปทำความรูจักนมแมในอีกมุมกันเลยคะ
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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VS

การเลี
ย
้
ง
หนาที่การงาน
ลูกดวยนมแม
ไปดวยกันไม ได จร�งหร�อ?
โดยสวนตัวแลวเชื่อวาแมทุกคนในโลกใบนี้มีความตั้งใจเต็มรอย
ตัง้ แตตง้ั ครรภวา “เมือ่ คลอดลูกแลวนะ ฉันจะเลีย้ งลูกดวยนมแม” แตบอกไว
เลยคะ วาโลกไมไดสวยงามและทำใหแมทกุ คนสมหวัง ดังใจไดเพราะหลัง
คลอดแมจะเผชิญกับปญหาตางๆ เชน น้ำนมไมมา ตองกลับไปทำงาน
ปญหาสุขภาพของแม ปญหาสุขภาพของลูกรวมถึงการตลาดของบริษทั
นมผงทั้งหลายที่ทำใหแมไขวเขวลังเลวา เอะ! หรือวาจะเลี้ยงลูกดวย
นมผงดีนะ ซึง่ ปญหาอุปสรรคเหลานี้ ทำใหแมไมสามารถเลีย้ งลูกดวยนมแม
ไดค รบตามที่ องคการอนามัยโลก แนะนำนัน้ ก็คอื “เลีย้ งลูกดวยนมแม
อยางเดียว จนถึง 6 เดือน และควบคูตอเนื่องกับอาหารตามวัยจนถึง 2 ป
หรือนานกวานั้น”
แตอยางไรก็ตามแมแตละคนก็จะมีปญ
 หาและอุปสรรคทีแ่ ตกตางกันไป แตปญ
 หาใหญๆของแมในยุคปจจุบนั คือ การทีแ่ มจะตองกลับไป
ทำงานกอนครบกำหนดลาคลอด 90 วัน ถึง แมวา ประเทศไทยจะมี “กฎหมาย” ที่ระบุถึงเรื่องนี้ไวอยางชัดเจนถึง 2 ฉบับแลวก็ตาม นั้นคือ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541(1) และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533(2) ซึ่งกำหนดไววา แมจะสามารถลาคลอดได 90
วันโดยจะไดรับคาตอบแทนจากนายจาง 45 วันแรกของการลา และไดรับคาตอบแทน จากประกันสังคมใน 45 วันหลัง
ทั้งนี้เพราะ แมบางคนตองการจะกลับไปทำงานกอนเอง เนื่องจากแมอาจจะเปนผูรับผิดชอบหลักในการหารายไดเลี้ยงครอบครัว
ซึง่ การทีแ่ มขาดงานไปอาจจะมีผลตอหนาทีก่ ารงาน รายรับ โบนัส เงินเดือนของตัวแมเอง หรือบางบริษทั ฯตองการใหแมกลับมาทำงานกอน
เพราะขาดบุคลากร(3) ซึง่ หากแมไมกลับมาก็จะสูญเสียตำแหนงไปก็ไดคะ ดังนัน้ เมือ่ แมกลับมาทำงานก็จะสงผลตอการเลีย้ งลูกดวยนมแม(4) เพราะ
แมบางคนจะตองฝากลูกไวกับ ปู-ยา ตา-ยาย ที่ตางจังหวัด ทำใหแมกับลูกไมไดอยูดวยกัน หรือ ถึงแมวาแมกับลูกจะไดอยูดวยกัน
และแมตั้งใจจะบีบเก็บน้ำนม แตหากเพื่อนรวมงาน เจานายไมเขาใจ วาทำไมตองหายไปบอยๆ หายไปครั้งหนึ่งก็เกือบครึ่งชั่วโมงหรือแม
เกรงใจเพื่อนรวมงาน ก็จะทำใหแมคิดวาการบีบเก็บน้ำนมกอใหเกิดความยุงยากระหวางปฏิบัติงาน(5) ก็จะเลิกบีบเก็บนมแมในที่สุด

ดังนั้น การทำใหแมสามารถลาคลอดไดในระยะเวลาที่เพียงพอและพอกลับมาทำงาน
แลวที่ทำงานก็มีบรรยากาศที่เอื้อใหแมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมได เชน หนวยงานมี
นโยบายสนับสนุนเกีย่ วกับการใหนมบุตร โดยการจัดหองสำหรับใหนมบุตรหรือการใหหยุดพัก
เพื่อใหแมไดปมนมเก็บไวใหลูก ก็จะทำใหแมสามารถใหนมลูกไดนานขึ้นไดคะ(6,7)
ในประเทศไทยไดมีความรวมมือระหวางกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมอนามัย
สำนักอนามัยกรุงเทพฯ องคการยูนิเซฟ องคการอนามัยโลก และมูลนิธิศูนยนมแม
แหงประเทศไทย ในการสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ มุมนมแมโดยการกำหนดใหการจัดตัง้ มุม
นมแมในสถานประกอบการนั้นเปน “สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย” ซึ่งนั้นแปลวา
การจัดตัง้ มุมนมแมนน้ั ขึน้ อยูก บั ความพรอมและความสมัครใจของนายจาง(8)แตจริงๆแลว
การลงทุ น สำหรั บ มุ ม นมแม น ั ้ น ไม ไ ด ต  อ งลงทุ น อะไรที ่ ส ิ ้ น เปลื อ งมากมาย
เพียงตองการพื้นที่เล็กๆ ขนาดอยางนอย 4x5 เมตร อากาศถายเทสะดวก มีอุปกรณที่จำเปน เชน
ซิงคลางจาน เพื่อลางมือและอุปกรณตางๆ และตูเย็น เพื่อแชเก็บน้ำนม นายจางไมจำเปนตองสรางสถานที่ใหมใหยุงยากใดๆ
ทั้งสิ้นเลยนะคะ เพราะแมเองก็เพียงตองการพื้นที่เล็กๆ ที่มีความเปนสวนตัวเทานั้นเอง ซึ่งสถานที่นั้นอาจเปนมุมๆหนึ่งในหองพยาบาล
หรือ หองพักของพนักงานก็ไดคะ
การทีน่ ายจางใจดีจดั มุมนมแมในสถานประกอบการ มีขอ ดีหลายประการแรกสุดทีเ่ ห็นคือ องคกรของทานจะมีภาพลักษณทด่ี ใี นการดูแล
และใหสวัสดิการพนักงาน ประการที่สองคือ ชวยซื้อใจแมทำงาน เพราะแมเห็นวาองคกรใหความเอาใจใสกับพนักงานและลูกของเขา
อยางทีส่ ามแมจะลากิจลดลง เนือ่ งจากตองไปดูแลลูกหรือพาลูกทีป่ ว ยไปหาหมอ เพราะเด็กทีก่ นิ นมแมจะมีรา งกายแข็งแรงและมีภมู คิ มุ กัน
ที่ไดรับจากน้ำนมแมทำใหเจ็บปวยไมบอย นอกจากนี้จะชวยลดความเปนหวง ความกังวลของแม ซึ่งจะทำใหการทำงานของแมมีสมาธิ
และประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้นดวย(9)
ประโยชนสำหรับตัวแมเองนัน้ การมีมมุ นมแมจะทำใหแมมโี อกาสในการเลีย้ งลูกดวยนมแมทน่ี านมากขึน้ เพราะกลับมาทำงานแลวก็ยงั สามารถ
บีบเก็บน้ำนมใหลกู กินตอไปได ซึง่ การทีเ่ ด็กไดกนิ นมแมนานๆ นอกจากจะเปนผลดีตอ สุขภาพรางกายแลวยังเปนผลดีตอ พัฒนาการดานตางๆ
ของเด็กดวย จึงเปรียบเสมือนเปนการสรางคนใหมคี ณ
ุ ภาพตัง้ แตเริม่ ตนชีวติ นอกจากนีก้ ารเลีย้ งลูกดวยนมแมชว ยลดความเสีย่ งในการเกิด
มะเร็งเตานม มะเร็งรังไขและโรคหลอดเลือดหัวใจของแมในระยะยาว และยังเปนการลดภาระคาใชจายของครัวเรือนประมาณเดือนละ
4,000 บาท ในการซื้อนมผงไดอีกดวย
เห็นไหมคะ การมีมุมนมแม ตลอดจนนโยบายอื่นๆของบริษัทที่ชวยเอื้อตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมในที่ทำงาน ไมวาจะเปนการใหมี
ระยะเวลาในการพักเบรคนานขึน้ เลือกชวงเวลาการเขาทำงาน ตลอดจนความเขาใจของนายจางและเพือ่ นรวมงานก็จะทำใหแมทก่ี ลับมาทำงาน
มีกำลังใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแมจนประสบความสำเร็จไดเลยนะคะ เรามาชวยใหแมไทยเลี้ยงลูกดวยนมแมไดนานมากขึ้นกันเถอะคะ
1 พระราชบัญญัตค
ิ มุ ครองแรงงาน
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/2014-08-25-08-52-16/10-2014-08-28-08-30-28. 9 ยิม้ แยม ส, ทรัพยพนั แสน พ, ชุม ปน ศ. การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลีย้ งบุตรดวยนมมารดาในสถานประกอบการ. วารสารสภาการพยาบาล.
2555 เมษายน-มิถนุ ายน 2555;27(2):122-33.

05

06

§Ò¹ÇÔ¨ÑÂã¹»ÃÐà·ÈáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ

à¢ÕÂ¹: ËÑÇã¨ÊÕ¹้Ó¹Á & µÒ¡ÅÁà´็¡¹ÁáÁ‹

นมแมและการทำงาน
จะไปดวยกันไดอยางไร?
สวัสดีคะ วันนี้มีเร�่องราวนาสนใจเกี่ยวกับสิทธิของคุณแมหลังคลอดมาเลาสูกันฟ�งคะ
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา “นมแม” เปนอาหารธรรมชาติที่มีประโยชนดีที่สุดสำหรับลูกและยังดี
ตอสุขภาพของแม ดังนัน้ องคการอนามัยโลกจึงแนะนำใหเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียวจนอายุครบ
6 เดือนและใหนมแมรว มกับอาหารตามวัยจนครบ 2 ปหรือนานกวานัน้ 1
แตการจะเลี้ยงลูกดวยนมแมใหประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากตัวแมและทารกแลว
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวแมก็เปนสิ่งสำคัญคะ โดยเฉพาะการ
สนับสนุนจากทีท่ ำงานตอนนี้ ในเมืองไทยทีท่ ำงานหลายแหง
ยั ง ไม ม ี น โยบายสนั บ สนุ น การเลี ้ ย งลู ก ด ว ยนมแม
อีกทัง้ ยังขาดอุปกรณ ในการปม และการเก็บนม และเวลา
การทำงานยังไมยดื หยุน มากพอทีจ่ ะใหแมมเี วลาพักเพือ่
มาปม นม2 เมือ่ แมไมสามารถปม นมเก็บไดนำ้ นมจึงหมดไป
ดังนัน้ แมทำงานหลายทานจึงตองหยุดใหนมแมเมือ่
กลับไปทำงาน3

1.WHO,UNICEF. Global strategy for infant and young child feeding. Geneva: WHO library
cataloguing-in-publication data; 2003.
2.The U.S. Department of Health and Human Service.
The Surgeon general’s Call to Action to Support Breastfeeding. Washington, DC: U.S. Department
of Health and Human Service, Ofﬁce of the Surgeon General; 2011.
3.International Labour Organization. Maternity Protection Resource Package – From Aspiration to
reality for All, Module 10: Breastfeeding Arrangements at Work. Geneva: International Labor
Ofﬁce. 2012
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เพือ่ แกปญ
 หาดังกลาว องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization – ILO)
จึงมีขอ แนะนำสำหรับสถานประกอบการและภาครัฐเพือ่ ชวยกันสรางสถานทีท่ ำงานและสังคมทีเ่ อือ้ ตอการ
เลีย้ งลูกดวยนมแมสำหรับแมทำงาน3 โดย
•ใหแมสามารถลาคลอดอยางนอย 18 สัปดาห
• แมควรไดรบั คาจางระหวางการลาคลอด ไมนอ ยกวา 2 ใน 3 ของเงินเดือนหรือคาจางปกติทไ่ี ดรบั
• แมจะตองไมถกู บังคับใหทำงานทีเ่ สีย่ งตอสุขภาพของตัวเองและของลูกทัง้ ชวงตัง้ ครรภระหวางคลอด
และชวงใหนม
• แมจะตองไมถกู เลือกปฏิบตั ิ เชน เลิกจาง การยายตำแหนงทีต่ ำ่ ลงจากเดิม เพราะการตัง้ ครรภ
• แมมสี ทิ ธิพกั อยางนอย 1 ครัง้ หรือลดชัว่ โมงการทำงานเพือ่ ใหนม โดยนับเวลาพักดังกลาวเปนเวลา
ทำงาน และมีคา ตอบแทน
ซึง่ หลายประเทศ ก็ไดนำเอาขอแนะนำเหลานีม้ าใชคะ โดยแนวทางทีป่ ระเทศตางๆนำมาใชมากทีส่ ดุ
ประเด็นหนึง่ คือ การใหสทิ ธิการลาคลอดแกลกู จาง เชน ในสหราชอาณาจักร แมสามารถลาคลอดไดถงึ 52
สัปดาหหรือประมาณ 1 ป เพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยไดรับคาจาง 39 สัปดาห4 เชนเดียวกับประเทศ
ออสเตรเลียทีใ่ หสทิ ธิแมลาคลอดได 12 เดือน และยังสามารถลาเพิม่ เติมไดอกี 12 เดือนอีกทัง้ ยังให
สิทธิพอ ในการลาคลอดดวย นอกจากนีห้ ากพอหรือแมของเด็กเปนลูกจางมีสทิ ธิทจ่ี ะไดรบั คาจางระหวาง
การลาคลอด ก็จะไดรบั เงินคาชดเชยการลาคลอดไดสงู สุดถึง 18 สัปดาห5 เลยทีเดียวคะ จากฝง ยุโรปและ
ออสเตรเลียมาดูฝง อเมริกากันบางคะ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แมมสี ทิ ธิลาคลอดไดสงู สุดไมเกิน 12 สัปดาห
ภายใน 1 ปหลังคลอด แตจะไมไดรบั คาชดเชยในการลาคลอด6คะ
กลาวถึงประเทศพัฒนาไปแลว สำหรับประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศเวียดนามเพือ่ นบานของเรา
เองก็ไมนอ ยหนาคะ โดยเมือ่ ป 2556 ประเทศเวียดนามเพิง่ ประกาศเพิม่ วันลาคลอดใหแกลกู จางหญิงจาก 4
เดือน เปน 6 เดือน เพือ่ ใหแมสามารถมีเวลาเลีย้ งดูลกู และใหนมแมไดอยางเต็มทีใ่ นชวง 6 เดือนแรกหลัง
คลอด นอกจากนีย้ งั ใหสทิ ธิพอ ใหสามารถลางานมาชวยแมเลีย้ งลูกไดอกี 14 วัน7 ดวยคะ
4. Gov.UK. Maternity pay and leave [Internet] 2016 [updated: 28 Jan 2016; cited 26 Apr 2016]. Available from: https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/leave
5. The Fair Work Ombudsman. Parental leave and related entitlements and the National Employment Standards. Australian Government [Internet] 2016 [cited 3
May 2016]. Available from:
https://www.fairwork.gov.au/how-we-will-help/templates-andguides/fact-sheets/minimum-workplace-entitlements/parental-leave-and-related-entitlements
6.U.S. Department of Labor. Section 7(r) of the Fair Labor Standards Act – Break Time for Nursing Mothers Provision [Internet]. 2010 [updated: 23 Mar 2010;
cited 3 May 2016]. Available from: https://www.dol.gov/whd/nursingmothers/Sec7rFLSA_btnm.html
7. Thuy Vi. Vietnamese men to get up to 14 days paternity leave .Thanh Nien News. 5 Nov 2015.
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สำหรับประเทศไทยในปจจุบันแมหลังคลอดสามารถลางาน
ไดสูงสุด 90 วัน หรือประมาณ 3 เดือนโดยไดรับคาจางเต็ม
ตลอดระยะเวลาที่ลาคลอด แตไมเกิน 90 วัน จายโดยนายจาง
45 วันและจายโดยสำนักงานประกันสังคมอีก 45 วัน หากคุณแมเปน
ขาราชการ ยังสามารถลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร สามารถมี
สิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทำการ
เมื่อลาคลอดครบ 3 เดือนแลว เทากับวาแมที่เปนขาราชการ
สามารถลาคลอดไดถึง 8 เดือนทีเดียว8 และในสวนของสิทธิ
ลาคลอดของคุณพอนั้นแมวาตอนนี้กฏหมายไทยยังไมไดให
สิทธิคุณพอใหลาคลอดได แตคุณพอที่เปนขาราชการมีสิทธิลา
คลอดได 15 วันโดยไดรับคาจางหากลาทันทีหลังภรรยาคลอด
บุตร เพื่อไปชวยคุณแมเลี้ยงลูก แตคุณพอที่มีอาชีพอื่นยังไม
สามารถลาคลอดไดนอกจากการลาคลอดแลว ที่ทำงานก็เปน
สถานที่สำคัญที่จะชวยสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมไดคะ
ในสหรัฐอเมริกา กำหนดใหที่ทำงานหรือนายจางตองจัดเตรียม
สถานที่(ซึ่งไมใชหองน้ำและมีความเปนสวนตัว) และใหเวลา
ที่เหมาะสม6 เพื่อใหแมสามารถใหนมหรือปมนมเก็บไดซึ่ง
คลายกับในออสเตรเลียที่ระบุใหนายจางตองอำนวยความ
สะดวกด า นสถานที ่ อ ุ ป กรณ แ ละเวลาพั ก แก แ ม ท ี ่ ต  อ งการ
ปมนมตามความเหมาะสม แตไมไดกำหนดใหชวงเวลาพักปม
นมตองนับเปนเวลางาน ดังนัน้ เวลาพักเพือ่ ปม นมนีแ้ มอาจไมได
รับคาจาง9
8. ไทย.กฎหมาย, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555.ราชกิจจา.
9. Australian Breastfeeding Association. BFW Factsheet: Your breastfeeding rights at
work V1 1214 [factsheet]. 2014. Available from:
https://www.breastfeeding.asn.au/system/ﬁles/BFW%20Fact%20Sheet%20-%20Your%20
rights%20at%20work%20V1%201214.pdf
10. Viet nam News. Ministry says ofﬁces need lactation rooms. Viet nam News. 10 Jul
2015. Available from:
http://vietnamnews.vn/society/272861/ministry-says-ofﬁces-need-lactation-rooms.html
11. มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย. มุมนมแมในสถานประกอบกิจการ [อินเตอรเน็ต]. 2559
[อางถึงเมื่อ 3 พ.ค.: 2559] เขาถึงไดที่: http://www.thaibreastfeeding.org/page.php?id=21

สวนประเทศเวียดนาม แมจะยังไมไดออกกฏหมายใหสถาน
ประกอบการ มีมุมนมแม แตไดมีความพยายามขับเคลื่อนการ
ทำมุมนมแมรวมถึงเวลาพักเพือ่ ปม นมในสถานประกอบการจาก
ภาคประชาสังคม เพือ่ ใหแมสามารถมีพน้ื ที่ และมีเวลาปม นมเก็บ
เพือ่ ใหสามารถเลีย้ งลูกดวยนมแมไดนานทีส่ ดุ ลาสุดในป 2555
กระทรวงแรงงานของเวียดนามไดทำสำรวจความคิดเห็นของผู
มีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการมีมุมนมแมในสถานประกอบการ
กอนทีจ่ ะออกมาเปนกฏหมายกฤษฎีกา10 ซึง่ นับวาเปนเรือ่ งนายินดี
อยางมากคะ
ในประเทศไทย แมจะยังไมมีกฏหมายกำหนดใหบริษัท หรือ
โรงงานตางๆ ตองมีมุมนมแมในสถานประกอบการแตที่ผานมา
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย
กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และกรมอนามัย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดจดั ทำโครงการศึกษาความเปนไปได
ในการขับเคลื่อนการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาน
ประกอบกิจการ โดยมีพื้นที่นำรอง 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ11 ดังนัน้ ในอนาคต
ประเทศไทยอาจสามารถผลักดันใหเกิดมุมนมแมในสถานประกอบ
การ ไดหากภาครัฐ สถานประกอบการ รวมถึงพนักงานมีความพรอม
และตองการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางตอเนือ่ งหลังจากทีแ่ มกลับ
มาทำงานแลว

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจัดสถานเลีย้ งเด็กกลางวันทีส่ นับสนุนการใหนมแม มีการจัดตัง้ กลุม อาสา
สมัครนมแม เว็บไซตนมแม และกลุม ยุวทูตมีการสนับสนุนการเลีย้ งบุตรดวยนมแมอยางตอเนือ่ งเมือ่ คลอด
บุตร จนถึงการติดตามเยีย่ มหลังคลอด มีการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนทส่ี ง เสริมการเลีย้ งลูกดวยนมแม
เพื่อใหแมที่ตองการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีที่ปรึกษา และมีความมั่นใจวาจะสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมได
กลาวถึงมาตรการทีม่ ใี นประเทศตางๆ มาแลว คราวนีล้ องมาดูอตั ราการเลีย้ งลูกดวยนมแมกนั บางคะ
ประเทศแรก สหราชอาณาจักร พบวา อัตราการเลีย้ งลูกดวยนมแม (ไมใชนมแมลว น) เมือ่ เด็กอายุ 6
เดือนเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 25 เปนรอยละ 34 ในป 255312 เชนเดียวกับในสหรัฐอเมริกา
อัตราการเลีย้ งลูกดวยนมแม 6 เดือน (ไมใชนมแมลว น) คอยๆ เพิม่ ขึน้ จาก รอยละ 44.4 ในป 2551 เปน
รอยละ 51.4 ในป 255312 นอกจากนี้ จากขอมูลสำรวจสุขภาพของประเทศออสเตรเลียในป 2554-2555
พบวา มีเด็กรอยละ 17.6 ไดกินนมแมเพียงอยางเดียวครบ 6 เดือน หรือนานกวานั้น14 ในขณะที่อัตรา
การกินนมแมอยางเดียวในเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 เดือน ในประเทศเวียดนามยังคอนขางต่ำ เพียงรอยละ 17
เทานัน้ 15 แตทง้ั นีก้ ย็ งั สูงกวาประเทศไทยเล็กนอยนะคะ
สวนประเทศไทย จากการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทยในป 2548 พบอัตราของ
ทารกที่ไดรับนมแมเพียงอยางเดียวนาน 6 เดือนมีเพียงรอยละ 5.4216 ซึ่งต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟค และต่ำที่สุดเปนอันดับ 3 ของโลก แตหลังจากที่ไทยรณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางจริงจัง ดังนั้นจากการสำรวจอนามัยเจริญพันธุ ในป 2552 พบอัตราการเลี้ยงบุตรดวย
นมแมอยางเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 15.1317 และการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีใน
ประเทศไทยในป 2555 พบอัตราการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียวเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.3418 ซึง่ แปลวา
สถานการณการเลีย้ งลูกดวยนมแมในประเทศไทยกำลังเริม่ ดีขน้ึ อยางชาๆคะ แสดงวาเรามาถูกทางแลวแตเรายัง
ตองเพิ่มความเขมขนของมาตรการตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการในสถานประกอบการ
ซึ่งเปนอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
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13. Center for Disease Control and Prevention. Nutrition, Physical Activity and Obesity: Data, Trends and Maps [Internet] 2016 [cited 9 May 2016]. Available from:
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9 May 2016]. Available from: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/6664B939E49FD9C1CA257B39000F2E4B
15. UNICEF. At a glance: Viet Nam [Internet] 2013 [updated 31 Dec 2013; cited 9 May 2016]. Available from:
http://www.unicef.org/infobycountry/vietnam_statistics.html#114
16. National Statistical Ofﬁce. The multiple indicator cluster survey (MICS) December 2005 – February 2006. Bangkok: National Statistical Ofﬁce; 2007. (in Thai)
17. สำนักงานสถิติแหงชาติ. สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจอนามัยเจริญพันธุ พ.ศ.2552. 2553. เขาถึงไดที่ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/fertilityRep52.pdf
18. สำนักงานสถิติแหงชาติ. สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555. กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จำกัด; 2556.
19. The United States Breastfeeding Committee. Beneﬁts of breastfeeding [issue paper]. Raleigh, NC: United States Breastfeeding Committee; 2002.
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มุมนมแม

ในสถานประกอบการ

“…ถาเขาเขาใจดีถอ งแทแลว
มันงายสำหรับเราทุกเร�อ่ งเลย
และทีน่ า ภาคภูมิใจทีส่ ดุ ก็คอื วา
เคาสามารถใหความรูเ ร�อ่ งนมแม ไดเอง
และไมตอ งใหบร�ษทั นมผง
มาเปนสปอนเซอรเหมือนเดิมแลวนีค้ อื
ความสำเร็จมหาศาลอยางยิง� ทีส่ ดุ …”

ไมยากอยางทีค่ ดิ

แพทยหญิงยุพยง แหงเชาวนิช หรือ คุณหมอยุพยง เลขาธิการมูลนิธิศูนยนมแม
แหงประเทศไทย ไดกลาวไวจากประสบการณที่ไดดำเนินการผลักดันเรื่องมุมนมแม
ในสถานประกอบการ มาอยางเขมขน เริ่มจากจุดเล็กๆ ดำเนินงานอยางคอยเปนคอยไป
จนหนาตางแหงโอกาสเปดใหจงึ เริม่ ขยับขยายงานอยางเต็มรูปแบบ จนเกิดมุมนมแมในโรงงาน
นับรอยกวาโรงงานทั่วประเทศไทย กวาจะถึงณ จุดๆ นี้ได มีกระบวนการและขั้นตอน
ความเปนมาอยางไรกันบาง

กวาจะมีวนั นีข้ องมุมนมแม
คุณหมอยุพยงเลาวาปจจัยที่แมไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางตอเนื่องหลังจากคลอด คือ การที่แมตองกลับไปทำงาน
ซึง่ จากรายงานอัตราการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียวของประเทศไทยขององคกร UNICEF ประเทศไทย ป 2549 พบวาทารก
ไดรบั นมแมอยางเดียว ในชวง 5 เดือนแรก อยูใ นระดับต่ำมาก เมือ่ เทียบกับประเทศตางๆ ในภูมภิ าคเอชียตะวันออกและแปซิฟก
ซึ่งประเทศไทยอยูในอันดับที่ต่ำที่สุดซึ่งนอยกวากัมพูชาและเวียดนาม จึงเกิดเปนคำถามวา อะไรคือสิ่งที่จะชวยใหแมทำงาน
สามารถเลีย้ งลูกดวยนมแมได เมือ่ พิจารณาดีๆ จะพบวา หากแมตอ งทำงาน สถานทีท่ แ่ี มทำงานนัน่ แหละเปนคำตอบถาแม
สามารถเอาลูกมาเลีย้ งไดหรือบีบน้ำนมไดแมทต่ี อ งทำงานก็สามารถเลีย้ งลูกดวยนมแมได จึงเกิดการจัดตัง้ มุมนมแมในสถานประกอบ
กิจการขึ้นมา

“ถามวาทางศูนยนมแมทำอะไรตัง้ แตแรก ศูนยนมแมคดิ อันแรก
คือ คิดเรือ่ งถุงเก็บน้ำนมกอน เพราะถาจะไปบอกเขาใหทำแตเขาไมมี
อุปกรณอะไรเลยเขาก็ทำไดยาก เพราะฉะนัน้ ก็เลยไดทำถุงเก็บน้ำนม
100,000 ใบ โดยทุนของ สสส. พรอมกับทำ CD สอนวิธบี บี เก็บ”
คุณหมอยุพยงเลาถึงจุดเริ่มตนในการดำเนินการดวยความ
ปลืม้ ปตถิ งึ ทีม่ ากอนทีจ่ ะเปนมุมนมแมในสถานประกอบกิจการวา
มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทยเริ่มที่จะแจกฟรีถุงเก็บน้ำนม
แมพรอมซีดีสอนวิธีบีบเก็บน้ำนมดวยมือรวมถึงมีการอบรมวิธี
การปมนมและเก็บนมใหกับคุณแมทุกคนที่สนใจ ผลจากการ
อบรม มีคุณแมที่สนใจตอบรับเปนอยางดี แตดวยขอจำกัด
เมื่อคุณแมกลับเขามาทำงานในโรงงานพบวาไมมีสถานที่ที่เอื้อ
อำนวยใหกับคุณแมในการใหนมลูกหรือปมเก็บน้ำนม จึงนำไปสู
การจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการของมูลนิธิศูนยนม
แมแหงประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก สสส.และ UNICEF
รวมกับ กรมอนามัยและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในป
พ.ศ.2549 และมีการประกาศใหเปนนโยบายนอกเหนือกฏหมาย
โดยกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน โดยมีพน้ื ทีน่ ำรอง 3 จังหวัด
ไดแก ชลบุรี สมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยา มีสถานประกอบ
กิจการนำรอง 37 แหง
คุณหมอยุพยงเลาตอไปถึงปจจัยหนึ่งที่จะนำไปสูความสำเร็จ
ในการจัดตัง้ มุมนมแมวา
“การทีจ่ ะทำแบบนีไ้ ด ตองใหความรูเ สริมไปดวยมีการทำเวิรค ช็อป
เดิมตอนเริ่มครั้งแรกดูเหมือนไมไปไหนเพราะเหมือนเราไปใหฟง
เฉยๆ แตเราไมไดสอนอยางเดียว มีการใหคำปรึกษาในทีส่ ดุ เคาก็กลับ
ไปทำไดหลังจากใหความรูแลวก็พบวาประเมินอยูในระดับที่สูง
ทีเดียวทำไดและเวิรคดี”
จากการดำเนินการในจังหวัดนำรองมาแลวประมาณ 2 ป จึงเริม่ มี
การตรวจเยีย่ มใหความรูแ ละชวยดูแล พบวาการจะจัดตัง้ มุมนมแม
ในสถานประกอบกิจการนัน้ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ไมใชสง่ิ อำนวยความสะดวก
แตกลับเปนความรูแ ละการทำเวิรค ช็อปใหกบั คุณแมทม่ี คี วามสนใจ

จะเลี้ยงลูกดวยนมแมจึงจะสามารถทำใหการจัดตัง้ มุมนมแม
ประสบความสำเร็จสูง คุณแมทเ่ี ขารวมโครงการสามารถกลับไป
ทำเองไดจนเกิดมีโรงงานตนแบบดีเดนและมี ก ารเชิ ด ชู ก าร
ดำเนินงาน 2 โรงงานเกิดเปนโรงงานตัวอยางสำหรับการศึกษา
ดูงานเรือ่ งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการจนในป พ.ศ.2553
มูลนิธศิ นู ยนมแมแหงประเทศไทย รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวาง 8 หนวยงาน ในการสงเสริมสนับสนุนเลีย้ งลูกดวย
นมแมในสถานประกอบกิจการผลจากการบันทึกขอตกลงกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานไดกำหนดนโยบายใหสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด
ขยายผลการสงเสริมการจัด
ตั้งมุมนมแมทั่วประเทศ
ปละ 100 แหง

พลิกว�กฤตเปนโอกาส
“มุมนมแมกระจายไปทั่วประเทศ มีเกือบทุกจังหวัด ทำให
เราดูแลไมทั่วถึง และอีกอยาง อยางที่บอกวา จริงๆ เราเองก็
ไมรูวาจริงๆ แลวมุมนมแมมีหนาตาเปนยังไง ก็รูวามีคนมาใช
แตเราก็ไมชัดในขอมูล มันไมเต็มที่” คุณหมอยุพยงชี้ใหเห็นถึง
ปญหาและอุปสรรคที่เจอระหวางทางของการพยายามดำเนิน
การจัดตัง้ มุมนมแม วาการพยายามเพิม่ จำนวนสถานประกอบ
กิจการใหมีมุมนมแมมากขึ้นไมใชทางออกที่ดีในการที่จะทำ
ให ค ุ ณ แม ท ี ่ ส นใจเลี ้ ย งลู ก ด ว ยนมแม ม ี จ ำนวนเพิ ่ ม ขึ ้ น
สิ่งที่สำคัญจริงๆคือการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานใหกับมุม
นมแมในแตละที่ใหดีเปนสิ่งที่ถูกตองที่สุด การใหความรู
ความเขาใจ กับแมในการใหนมลูกดวยตัวเองจำเปนมากกวา
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12 มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทยจึงไดมีการบันทึกขอตกลงทำหนาที่ในดานการ ประสานงานตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล

และผลิตสื่อตางๆ ที่ทันสมัยและในป พ.ศ.2556 ไดมีการจัดประกวดมาตรฐาน มุมนมแมขน้ึ มีสถานประกอบกิจการทีผ่ า นเกณฑ
“มาตรฐานมุมนมแม” ในสถานประกอบกิจการและสามารถเปนตนแบบไดถงึ 47 แหง จาก17จังหวัด และในป พ.ศ.2547
มูลนิธศิ นู ยนมแมแหงประเทศไทยไดทำงานรวมกับสสส.ทีท่ ำงานประเด็นเรือ่ งของ Happy Workplace ภายใต “โครงการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว” ซึ่งประเด็นเรื่องมุมนมแมเปนเรื่องที่เกี่ยวของและสามารถทำงานสอดประสานกันไปได
ดวยดีอยูแลว ศูนยนมแมแหงประเทศไทยจึงไดปรับกลยุทธการดำเนินงานโดยยกระดับการจัดตั้งมุมนมแม ภายใตสโลแกน
“สรางงานดี ชีวมี สี ขุ ดวยนมแม” โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหการเลีย้ งลูกดวยนมแมขยายผลการรับรูแ กทกุ คนในองคกรการสรางทีมทีแ่ ข็งแกรง
การสรางแกนนำที่เกงและสรางเครือขายไปยังพนักงานทุกคนในองคกร รวมทั้งสามารถเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) แกสถานประกอบ
กิจการทีเ่ ขารวมโครงการ ผลจากการดำเนินการเกิดองคกรนำรองและประกาศเปนนโยบายไมใหบริษทั นมผงเขาบริษทั จำนวน 16 แหง
เกิดองคกรปฏิบัติการ จำนวน 5 แหง สรางวิทยากรนมแมมือโปร 31 คน คุณหมอยุพยงไดเลาทิ้งทายถึงผลลัพธที่ไดจริงๆจากการดำเนิน
โครงการไวอยางนาสนใจวา
“...จัดโครงการครัง้ นี้ เราเห็นความกาวหนาของระบบนมแมในโรงงานชัดเจนขึน้ ภาพชัดมาก และไมใชเฉพาะ 5 แหงทีด่ อี ยูแ ลวปรากฏวา
แหงอื่นๆ ที่เราไปเยี่ยม ณ วันนี้ เคาไมมีมุมนมแมมากอนแตภายใน 2 ป เคาทำไดสำเร็จทำไดดีดวยก็เปนคำตอบวา จริงๆ แลวการที่จะ
ทำใหมุมนมแมประสบความสำเร็จได ตองสรางทีมที่เกงและเขาใจจริงๆกอน แลวมันจะเกิดการทำงานไดและกลายเปนคนที่จะขยาย

กาวตอไปของมุมนมแม
หลังจากผานทัง้ วิกฤติและโอกาสมาอยางยาวนานกอนจะประสบ
ความสำเร็จแลวในระดับที่นาพึงพอใจคุณหมอยุพยงใหความคิด
เห็นวา สิ่งตอไปที่ควรจะทำ คือการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่
ผานมาทั้งหมด และนำเสนอขับเคลื่อนเขาสูระบบนโยบายของ
กรมอนามัย เพือ่ ทำงานรวมกับกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานที่
ดำเนินงานขยายผลไปทั่วประเทศแลว โดยดำเนินการพัฒนาแบบ
คูข นานระหวางการเพิม่ จำนวนและคุณภาพทีไ่ ดมาตรฐานของการ
จัดตัง้ มุมนมแมในสถานประกอบกิจการคุณหมอยุพยงยังใหความ
คิดเห็นเพิ่มเติมตอไปวา สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจะดำเนินการตอใน
อนาคต คือ การดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทำยุทธศาสตรรว มกันทีช่ ดั เจน และมีการอบรมใหความรูบ คุ ลากร
ที ่ จ ะต อ งช ว ยในการผลั ก ดั น การดำเนิ น งานจั ด ตั ้ ง มุ ม นมแม
มีการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลเนนสรางมาตรฐานมุมนมแม
ที่เคยลงทะเบียนที่เขารวมโครงการกับกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานแลว และสรางเครือขายกลุม คนทีข่ บั เคลือ่ นเรือ่ งมุมนมแม
ในสถานประกอบกิจการไดสำเร็จมาเปนกำลังสำคัญในการดำเนิน
งาน ขยายผลสูโ รงงานอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนตอไปในอนาคต
คุณหมอยุพยงยังไดฝากขอเสนอแนะดีๆ ใหชวนคิดถึงภาพของ
การดำเนินงานตอไปของการจัดตั้งมุมนมแมในอนาคตไววา
“...แตละโรงงาน มันมีบริบทที่ไมเหมือนกัน บางแหงให
ทุกอยาง ถามวาควรใหอยางนี้ไปเรื่อยไหม หรือแมควรจะ
ตระหนักไหม เราตองมองเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
ของคุณแมเอง คือ แมตองรูเองวาความเปนแมก็ควรจะ
ใหนมลูกนะ ที่นี่ก็ใหความรูอยูแลว มีความรูให คุณจะทำ
ยังไงใหสำเร็จ...”

ºÍ¡àÅ‹Òà¡ŒÒÊÔº

à¢ÕÂ¹: Sneak Peek

สวัสดีคะ ทานผูอ า นทุกทาน กินฉลาดปราศโรคกลับมาพบกับทุกทานอีกครัง้ ในรอบกลางปนน้ี ะคะ โดยฉบับนีข้ อยกใหเครือขายนมแมเปน
เจาภาพหลักซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่นาสนใจออกมาอยางตอเนื่องดังนี้คะ
กรมอนามัย รวมกับมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย องคการยูนิเซฟประเทศไทย และโครงการ Alive & Thrive จัดงานประชุม
“The Lancet Breastfeeding Series Launch” ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อนำเสนอขอมูลใหมจาก The Lancet Breastfeeding Series และรายงาน The Cost of Not Breastfeeding
เพือ่ สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการเลีย้ งลูกดวยนมแมใหแกผบู ริหาร กระทรวงทีเ่ กีย่ วของและหนวยงานอืน่ ๆและสนับสนุน
ใหเกิดการผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมสนับสนุนการลงทุน และปกปองการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยไดรับเกียรติจาก
นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานเปดงาน พรอมกับผลการศึกษา “Cost of Not
Breastfeeding in Thailand: The economic cost of not breastfeeding on human capital development and health systems”
โดย Prof. Sue Horton, CIGI Chair in Global Health Economics, Department of Economics, University of Waterloo

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ “The Lancet
Breastfeeding Series Launch” และผลการศึกษาจาก
Prof. Sue Horton, CIGI Chair in Global Health
Economics, Department of Economics, University
of Waterloo

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายนมแม
ในประเทศไทยและประเทศอาเซียน “Advocacy for Infant and
Young Child Feeding: Strategy Updates in Selected Countries in
the ASEAN Region and Beyond” ซึ่งไดจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด
เซ็นเตอรพอยต เทอรมินอล 21 เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2556
ที่ผานมา โดย องคการยูนิเซฟประเทศไทย รวมกับ โครงการ Alive &
Thrive และ มูลนิธิ IRISH AID รวมกันเปนเจาภาพในการจัดงาน
การประชุมทั้งสองวันนี้อัดแนนไปดวยการสัมมนาในหัวขอสำคัญตางๆ
ทั้งหมด 15 หัวขอดวยกัน เชน “Advances in regulating the marketing of breastmilk substitutes in the ASEAN region and beyond”,
“Country-level research: Learnings from opinion leader
research and media monitoring activities”, “Regional and
global updates in health systems strengthening: Policies and
practices in health facilities Data for health system strengthening Financing health systems”
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ประสบการณพอแมมือใหม กับการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เราทราบกันดีวาอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทุกคนคือนมแม แตปจจุบันคนสวนใหญมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแมนอยลง วันนี้คอลัมน
ปกิณกะจึงอยากพาทุกทานไปพูดคุยกับคุณแมที่มีประสบการณตรงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมวาอะไรทำใหตัดสินใจเลี้ยงลูกดวย
นมแม และมีปจจัยอะไรบางที่สนับสนุนใหสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสำเร็จ เราไปรูจักกับครอบครัวโตโพธิ์ไทยซึ่งคุณพอแชมป
และคุณแมปุพึ่งจะมีโอกาสตอนรับสมาชิกใหมเมื่อตนปที่ผานมาชื่อวา “นองธัมม” ซึ่งเปนเด็กชายตัวจ้ำม่ำที่ไดกินนมแมอยางเดียว
ตั้งแตเกิดจนตอนนี้อวนทวนสมบูรณใครเห็นเปนตองอยากเขาไปอุมและขอเคล็ดลับจากคุณพอคุณแม ลองไปฟงเรื่องราวการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมของครอบครัวนี้กันคะ

1 อะไรทำใหคุณแมตัดสินใจเลี้ยงลูกดวยนมแมคะ

เพราะเรารูวาไมมีอาหารไหนจะแทนนมแมได นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุด
สำหรับลูก เปนทั้งอาหารกายและอาหารใจ เราจึงไมลังเลที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแม

ตอบ:นองธัมมเปนลูกคนแรกพวกเราหาขอมูลตั้งแตกอนตั้งทองเตรียมไวคะ
วา ถาทองตองทำอะไรหลังคลอดตองเลี้ยงลูกอยางไรโดยเฉพาะเรื่องอาหารการ
กิน โดยพืน้ ฐานพวกเราทำงานดานสงเสริมสุขภาพอยูแ ลวจึงรูว า นมแมดมี ปี ระโยชน
ประกอบกั บ การอ า นหนั ง สื อ การเข า อบรมกิ จ กรรมสอนพ อ แม ท ี ่ จ ั ด โดย
หนวยงานตางๆโดยเฉพาะโครงการจิตประภัสสรตั้งแตนอนอยูในครรภของ
เสถียรธรรมสถาน และการอบรมคุณแมยคุ ใหมของมูลนิธศิ นู ยนมแมแหงประเทศไทย
ทำใหยิ่งทราบวานมแมเปนอาหารที่ธรรมดาแตมหัศจรรยมากเพราะรางกาย
ผลิตใหมสี ารอาหารตามความตองการของลูก ทีส่ ำคัญในนมแมมภี มู คิ มุ กันทีช่ ว ยเปน
วัคซีน ปองกันโรคใหลูกตัดสินใจ ตั้งแตกอนทองเลยวาถามีลูกยังไงก็ตองใหลูก
กินนมตัวเอง โชคดีที่สามีและปูยาตายายที่บานรับรูขอมูลและสนับสนุนเต็มที่
และน้ำนมตัวเองมาพอคะ

2

เลี้ยงลูกดวยนมแมยากมั้ย คุณพอ
คุณแมเจออุปสรรคอะไรบางร�เปลา

สวนตัวคิดวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมสมัยนี้มัน
เหนือ่ ยมาก ยิง่ แมทำงานจะยิง่ มีโอกาสใหนมลูกสำเร็จ
นอยลง นึกแลวก็อจิ ฉาผูห ญิงสมัยกอนยุคทีย่ งั ใสสไบ
อยูบานเลี้ยงลูกใหนมกันไดเต็มที่จนลูกโตเลย

บอกตรงๆ วาเหนือ่ ยมากกก (ขอลากเสียงยาว) เหนือ่ ยกวาทีค่ ดิ ไวสบิ เทาเพราะไมมโี อกาสไดนอนเต็มทีเ่ ลยตองใหนมลูกทัง้ วันทัง้ คืน ยิง่ หลัง
คลอดเดือนแรกๆ ลูกตื่นบอยกลางวันกินนมทุกชั่วโมงกลางคืนทุก 1-2 ชม.แมเปนผีดิบตาโบเลยคะ แตพอเริ่มโตหลัง 3 เดือนกลางคืนนอน
ไดนานขึน้ แมกค็ อ ยๆ คืนสภาพ เรือ่ งปญหาในการใหนมลูกไมตอ งพูดถึงเจอมาครบทุกอยางตอนกอนคลอดอานตำรามาอยางดีคดิ วานาจะรอด
พอเจอของจริงทฤษฎีปกปฏิบัติแปกเลยคะหัวนมแตกบอยๆ สวน whitedot (จุดสีขาวบริเวณหัวนม) ก็ขึ้นทั้งสองขางสวนน้ำนมไหลนอยก็เปน
พักๆ เปนมากชวงอดนอนสุดๆ เครียดมากหรือละเลยเรื่องอาหารการกิน

3

เจอปญหาเยอะๆ แลวทำอยางไร
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เจอปญหาอะไรก็คอยๆ แกไปไมทอแท เพราะความสุขที่ไดใหนมลูกนั้นมันเกินบรรยาย เราดูลูกดูด
นมเราก็รูวาลูกมีความสุข ยิ่งเห็นลูกแข็งแรงมีพัฒนาการดีอารมณก็ดีปญหาอะไรก็ดูจะเล็กนอยลงไป

ตอบ:เวลาเจอปญหาจะเริ่มหาวิธีแกจากการอานจากหนังสือและถามผูรู เชน คุณหมอคุณพยาบาล
โดยเฉพาะมิสนมแม (ใชบริการพี่นกนมแมนครปฐมอยูเรื่อยๆ ขอขอบคุณไว ณ ที่นี้นะคะ) การคุยกับเพื่อนๆ
คุณแมดว ยกันก็ชว ยไดมากคะเพราะมีประสบการณตรงเจอปญหามาเหมือนกันประสบการณสว นตัวทำใหรซู ง้ึ เลยวาอยาไปยึดติดกับทฤษฎีมาก
เชน ตองกินนมนานกี่นาทีตองกินบอยทุกกี่ชั่วโมงเด็กแตละคนไมเหมือนกันดูลูกเปนหลักแลวปรับตามนั้นคะ สำคัญสุดๆคือคิดถึงความสุขที่ได
จากการใหนมลูก ซึ่งหาที่ไหนไมได มันเปนกำลังใจใหไมลังเลที่จะใหนมแมตอไป

4 มีปจจัยอะไรบางทำใหเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสำเร็จตามตั้งใจ
คิดวาที่สำคัญมีอยู 5 ปจจัย

1. คือตัวแมเอง เปนแมสมัยนี้ตองเขมแข็งนะคะ ยิ่งเปนแมทำงานก็จะเหนื่อย
มากหนอยตองอดทน ใหคิดเสมือนวาถาลูกไมไดกินนมแมก็ไมมีนมอื่นใหลูกกินแลวนะ
2. สามีและครอบครัว คุณพอจะใกลชดิ คุณแมมากทีส่ ดุ จะเห็นความเหนือ่ ยของคุณแมตลอดเวลา ดังนัน้ ตองคอยเปนกำลังใจเอาใจใสชว ย
อุม ลูกเช็ดกนอาบน้ำเพือ่ ใหคณ
ุ แมมเี วลาพักบาง เทานีก้ ช็ ว ยไดมากๆ เลยคะ ของนองธัมมถา ไมได คุณพอและคุณยายชวยคุณแมคงจะไมรอด 555
3. หัวหนาและเพื่อนรวมงานควรเขาใจและเห็นใจคะ ไมทำใหรูสึกวาการใหนมแมเบียดบังเวลางานตัวเองโชคดีที่ทำงานเขาใจแถมสนับสนุน
เต็มที่เลยไมมีปญหาคะ
4. โรงพยาบาลทีไ่ ปฝากทองและคลอดลูกควรเลือกโรงพยาบาลทีส่ ง เสริมการเลีย้ งลูกดวยนมแม เพราะจะชวยใหเราเริม่ ใหนมลูกไดเร็วและตามตองการ
ยิ ่ ง ช ว งหลั ง คลอดวั น แรกๆน้ ำ นมมาน อ ยยิ ่ ง ต อ งการคุ ณ พยาบาลที ่ ช  ว ยเหลื อ คอยสอนวิ ธ ี เ ข า เต า ช ว ยจั ด ท า แนะนำการประคบเต า นม
ถาโรงพยาบาลไหนแจกตัวอยางนมผงก็ไมแนะนำใหไปรับบริการเลยคะ
5. สังคมรอบขางอยากใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนเรื่องปกติที่คนในสังคมเห็นแลวไมตกใจคะ(หัวเราะ) วันกอนไปรพ.นั่งใหนมลูกแบบ
เอาผาคลุมเห็นคนที่นั่งรออยูแถวนั้นหันมามองเต็มเลยแรกๆก็เขินแตเราเขมแข็งและมุงมั่นเลยใหตอไปทุกคนก็คอยๆ ชินและเลิกมองไปเอง
เฮอ!!! ถาหากสังคมไทยเห็นวาการใหนมแมเปนเรื่องปกติ แมๆ คงจะใหนมลูกไดสบายใจไมวาอยูที่ไหนนะคะ

5 สุดทายอยากฝากอะไรถึงคุณแมมือใหมทุกคน

อยากเปนกำลังใจใหคณ
ุ แมทต่ี ดั สินใจเลีย้ งลูกดวยนมแมหรือกำลังใหนมอยูว า ใหสๆู นะคะการเลีย้ งลูกดวยนมตัวเองมีประโยชนตอ ลูกอยาง
มากอยาทอแท ถาสามารถใหนมแมไปไดถึง 2-3 ปจะดีมากเลยคะ คุณจะไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับความเหน็ดเหนื่อยเปนพัฒนาการและ
ความสุขของลูกคุณจะรูส กึ ภูมใิ จทีท่ ำไดคะ อออีกอยางใหนมลูกนัน้ มีประโยชนตอ ตัวคุณแมมากเลยนะคะเพราะชวยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งเตานม
และทำใหน้ำหนักลดเร็วมากหลังคลอดคะ
อยางไรก็ตามสำหรับคุณแมที่ไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมตัวเองไดก็อยากเปนกำลังใจใหนะคะไมอยากใหคุณแมรูสึกผิด
หรือโทษตัวเองคะเพราะสวนตัวเชื่อวาคุณแมทุกคนไดพยายามเต็มที่แลวเพื่อลูก

- มารวมกันสรางสังคมที่เอื้อตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพื่อแมและลูกทุกคนกันคะ -

“Breastfeeding and work. Let's make it work.”
ภาคีรวมใจ ชวยแมไทยเลี้ยงลูกดวยนมแม
The World Breastfeeding Week 2015

“Breastfeeding :A key to Sustainable Development.”
การเลี้ยงลูกดวยนมแม : กุญแจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
The World Breastfeeding Week 2016

The World Breastfeeding Week
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