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Breastfeeding

สถานการณการกินนมแมอยางเดียวถึง 6 เดือน ในประเทศไทย

 การเลี้ยงลูกดวยนมแม มีประโยชนอยูหลายอยาง ประการแรกคือ น้ำนมแมจัดเปนอาหารชั้นยอด เนื่องจาก

มีสารอาหารตามที่ทารกตองการตามธรรมชาติ ซึ่งเหมาะสมตอการเจริญเติบโต นอกจากนี้การเลี้ยงลูกดวยนมแม

ยังเปนการสรางภูมิคุมกันตามธรรมชาติ รวมถึงเปนการสรางความรักความผูกพันระหวางแมกับลูกดวย1 ดวยเหตุผล

ดังกลาว องคการอนามัยโลกจึงสนับสนุนใหลูกไดกินนมแมเพียงอยางเดียว โดยไมมีการใหน้ำและอาหารอื่นจนถึง 

6 เดือน อยางไรก็ตาม จากการสำรวจแมในสถานพยาบาลภาครัฐของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา รอยละ 33 ของแมกลุมตัวอยางเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียง

อยางเดียวจนถึง 6 เดือน และมีแมประมาณรอยละ 10 ที่เลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวมากกวา 6 เดือน 

นอกจากนี้จะเห็นวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวในชวงเดือนที่ 4 จะมีอัตราลดลงจากเดือนที่ 3 

คอนขางมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะแมสวนหนึ่งที่ตองกลับมาทำงาน หรือมีความจำเปนอื่นๆที่ไมไดอยูกับลูก (รูปที่ 1) 

 Breast milk has many benefits for children; first of all, breast milk is the best food for 

infants because it contains essential nutrients for child growth and development. Moreover, 

breast milk has immunity benefits and allows lovely bonding between mother and child. Thus, 

the World Health Organisation (WHO) supports 6 months exclusive breastfeeding1. The breast-

feeding survey of International Health Policy Program (IHPP) in 2013 found that 33 % of the 

sample exclusively breastfed for 6 months and 10% of samples exclusively breastfed for more 

than 6 months. Moreover, EBF rate at the 4th month rapidly decreased from the 3rd month as 

some of sample returned to work or could not stay with their baby. (Figure 1)

รูปที่ 1: อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวของประเทศไทย

การเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว EXCLUSIVE BREASTFEEDING (EBF)

  1Breastfeeding.WHO. Available from: www.who.int/topics/breastfeeding/en   1Breastfeeding.WHO. Available from: www.who.int/topics/breastfeeding/en
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Figure 1: The rate of exclusive breastfeeding in Thailand

Exclusive breastfeeding (EBF) Situation in Thailand 
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 However, the sample group which fed breast milk until 6 months gave us some reasons 

for exclusively breastfeeding their child. The first reason was they understood and knew about 

the benefits of breast milk. The second was they believed that breastfeeding is best for infants 

and the third reason was breastfeeding helped the household save money. 

 From the IHPP survey, it was found that the 6 months EBF group saved around 2,048 

Bath/month. In the less than 6 months EBF group, the samples will feed formula, water and fruit 

such as bananas to their child. (Figure 3) 

Why mothers cannot reach EBF feeding for 6 months?

Reason of no 6 months EBF

Figure 2: The reason of mothers in government hospitals 
             who do not exclusively breastfeed for 6 months

 The samples in government hospitals gave us some reasons for not being able to maintain EBF with 

their child for 6 months. The first reason was “the mother thinks breast milk is not enough,” the second was 

“the mother thinks nutrients in breast milk is not enough,” and the third was “the mother wants to return to 

work.” 
 แมกลุมตัวอยางที่เขาไปรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ใหเหตุผลวา “แมคิดวาน้ำนมไมเพียงพอ” 

มากที่สุด ในกรณีที่ไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวไดจนครบ 6 เดือน รองลงมาคือ “แมกังวลวา

นมแมมีสารอาหารไมพอ”และ เหตุผลอันดับที่ 3 คือ “แมตองกลับไปทำงาน” (รูปที่ 2)

  

 

เหตุใดแมไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวจนครบ 6 เดือน

เหตุผลที่ใหนมแมไมถึง 6 เดือน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

รูปที่ 2: เหตุผลของแมในสถานพยาบาลของรัฐที่ไมสามารถใหนมแมไดถึง 6 เดือน

 สวนเหตุผลหลักในกลุมตัวอยางที่สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดจนครบ 6 เดือนคือ  การเห็นประโยชนของ

การเลี้ยงลูกดวยนมแม เชน ทำใหเจริญเติบโตสมวัย รางกายแข็งแรง มีภูมิตานทาน และไดรับสารอาหารครบถวน 

และเชื่อวานมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูก รวมถึงการเลี้ยงลูกดวยนมแมทำใหครัวเรือนประหยัดคาใชจาย

มากกวาการเลี้ยงลูกดวยนมผง

 จากการสำรวจของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ พบวากลุมตัวอยางท่ีเล้ียงลูกดวยนมแม 

จะมีคาใชจายในครัวเรือนนอยกวากลุมตัวอยางที่เลี้ยงลูกดวยนมผงประมาณ 2,048 บาทตอเดือนกรณีของแมที่ไม

สามารถเล้ียงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวจนถึง 6 เดือนโดยสวนมากแมกลุมตัวอยางจะให “นมผง”เพ่ิมเติม รองลงมา

คือ “น้ำ” และ ผลไมจำพวกกลวย (รูปที่ 3)



รูปที่ 3: ประเภทอาหารที่แมใหนอกเหนือจากนมแมในชวง 6 เดือนแรก

อาหารที่ใหเพิ่มเติมจากนมแม
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Figure 3: Food for infants in less than 6 months EBF

Food for infants

   



 สถานพยาบาลที่ใหบริการแกมารดาและบุตร เปนชองทางที่สำคัญในการทำการตลาดของบริษัทอาหาร

สำหรับทารกและเด็กเล็ก แตอยางไรก็ตาม แมวาในสถานพยาบาลของรัฐทุกระดับ มีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม และไมสนับสนุนการโฆษณานมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กอยางชัดเจน โดยเฉพาะการกำหนดให   

ปฏิบัติตาม “หลักเกณฑการตลาดวาดวยอาหารทารกและเด็กเล็ก หรือ Code2” ซ่ึงหามไมใหบริษัทนมผงทำการแจก

ของผานทางบุคลากรสาธารณสุขหรือติดตอกับมารดาโดยตรงนั้น จากการสำรวจของสำนักงานพัฒนานโยบาย

สุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) โดยการสัมภาษณบุคลากรสาธารณสุข พบวาในทางปฏิบัติบุคลากรสาธารณสุข

ในสถานพยาบาลของรัฐทุกระดับยังคงมีการละเมิดหลักเกณฑดังกลาว โดยพบการแจกของใหกับบุคลากรมาก

ที่สุด รองลงมาเปนการสนับสนุนการเขารวมประชุมทางวิชาการของบุคลากร และอันดับสามคือ การแจกนมผง

ตัวอยางใหกับสถานพยาบาล

 แตหากพิจารณาการละเมิดหลักเกณฑฯ ตามระดับของสถานพยาบาลจะพบวาโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

เปนสถานพยาบาลที่พบการละเมิดมากที่สุด สวนโรงพยาบาลศูนย (รพศ.) หรือโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) นั้นพบ

การละเมิดหลักเกณฑดังกลาวนอยกวา เนื่องจากมีการควบคุมการปฏิบัติตามหลักเกณฑฯที่เขมงวด และสวนหนึ่ง

ของบุคลากรทำหนาที่เปนผูประเมินโครงการโรงพยาบาลสายใยรักจึงตองเปนตัวอยางที่ดี และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีเด็กในความรับผิดชอบนอยที่นอยกวารพช.  จึงทำใหมีบริษัทฯ เขาไปยัง รพ.สต. นอยกวา 

รพช. (รูปที่ 4)

การสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม และ การตลาดของบริษัทอาหารทารก
และเด็กเล็กในสถานพยาบาลของรัฐ

รูปที่ 4: การละเมิดหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ในสถานพยาบาลรัฐ

การละเมิดหลักเกณฑการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

2ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ. Available from: http://www.jvkk.go.th/

newweb/NEWS/relation/Milk.htm

 Mother and Child Departments in hospitals are a target group of breast milk substitute 

marketing. Government hospitals have policies supporting breastfeeding, in particular the 

International Code of Marketing of Breast Milk Substitute (ICMBMS)2 that does not allow breast 

milk substitute companies to contact medical staff or mothers. However, medical staff and 

breast milk substitute companies have violated the ICMBMS. From the IHPP study, in-depth 

interviews with medical staff and surveys, it was found that all government hospital levels 

violated the ICMBMS. The first is giving gifts to medical staff, the second violation is supporting 

medical staff to attend conferences or forum and the third is giving formula samples to hospitals.

 Among government hospitals, provincial hospitals (PH), district hospitals (DH) and 

sub-district hospitals (SDH), the DH had the most violations because PH more strictly follow the 

regulations and some staffs are evaluators of the Saiyai Rak project. The companies do not 

contact staff in SDH as SDH have fewer children under their responsibility than DH. (Figure 4) 

2Announcement of the Ministry of Public Health on Regulations Regarding Infant and Child Food and Related Products  

  Available from: http://www.jvkk.go.th/newweb/NEWS/relation/Milk.htm

Breastfeeding Support and Breast milk Substitute (BMS) 
in Government Hospitals

Violation of ICMBMS

Figure 4: Violation of ICMBMS in government hospitals 
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 เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงที่จะถูกกลาวหาวา ละเมิดหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก บริษัทฯ 

จะมีวิธีการเขาหาบุคลากรสาธารณสุขในสถานพยาบาลระดับตางๆ ที่แตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 1 

บริษัทอาหารทารกและเด็กเล็กเขามาทำการตลาด
ในสถานพยาบาลรัฐอยางไร

ตารางที่ 1: รูปแบบการตลาดในสถานพยาบาลของรัฐแตละระดับ

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป           โรงพยาบาลชุมชน          โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

 The breast milk substitute companies try to avoid violating ICMBMS regulations by changing 

marketing patterns to contact staff of government hospitals. Each level of government hospital 

is contacted using different patterns. (Table 1)

    Provincial Hospital                   District Hospital               Sub-district Hospital

The Marketing of breast milk substitutes 
in government hospitals

Table 1: The marketing pattern at each hospital level

  

1. ใหโควตาประชุมวิชาการสนับสนุน  1. แจกของใหแกบุคลากร  1. แจกของใหแกบุคลากร เชน 

บุคลากรในการจัดประชุมอบรมวิชาการ เชน ตัวอยางนมผง ของใช  ตัวอยางนมผง ของใช ของเลน 

  ของเลน

 2. แจกตัวอยางนมผง 2. แจกตัวอยางนมผงสำหรับเด็ก

 สำหรับเด็กใหบุคลากร ใหบุคลากรเพื่อนำไปแจกแม 

 เพื่อนำไปแจกแม  

2. สนับสนุนตัวอยางนมผงสำหรับ  3. ฝากตัวอยางนมผง

เด็กปวย สำหรับหญิงตั้งครรภให

 บุคลากรแจก 

 4. ตัวแทนบริษัทนมผง

 เขามาใหสุขศึกษาแกหญิง

 ตั้งครรภในรพ. 

3. บริษัทสนับสนุนคาใชจายในการ 5. ส่ิงตอบแทนในรูปของเงิน

ลงทะเบียนคาเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยง และโควตาไปเที่ยว 

เพื่อเขารวมประชุม  

1. Sponsor forum or conference  1. Give a sample of   1. Give a sample of formula 

 formula and toys to  and toys to staff 

 staff

 2. Give a sample of 2. Give a sample of formula 

 formula to staff for to staff for distribution to   

 distribution to mothers mothers

2. Support formula for sick  babies  3. Give a sample of 

 formula for pregnancies

 o staff for distributiont

 to expecting mothers 

 4. Give information to

 expecting mothers in 

 hospital 

3. Support registration fee,  5. Give money or act as 

transportation for forum or  sponsor for vacation  

conference  



นโยบายของรัฐ            การตลาดบริษัทอาหารทารกและเด็กเล็ก

ตารางที่ 2: ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขกับการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและนโยบายของรัฐ

เจาหนาที่โรงพยาบาลคิดอยางไรเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมของรัฐและการทำการตลาดนมผง

 ในมุมมองของบุคลากรสาธารณสุข มีความคิดเห็นตอนโยบายการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของรัฐ 

และการทำการตลาดของบริษัทอาหารทารกและเด็กเล็ก ดังตารางที่ 2

“นมแม”
 The opinion of staffs in government hospitals regarding the breastfeeding policy in hospitals 

and breast milk substitute marketing are shown in Table 2. 

What do medical staffs think about the breastfeeding policy 
in hospitals and breast milk substitute marketing?  

“nom mae”

Table 2: Opinion of staffs in government hospitals about breastfeeding policy in hospitals 

             and breast milk substitute marketing

Breastfeeding policy Breast milk substitute (BMS)

เปนโครงการที ่ดีที ่ตองการ  การทำการตลาด การติดตอของตัวแทนถูกมองเปน

การดำเนินการอยางตอเนื่อง  เรื่องธรรมดาและมักปฏิเสธไดยาก

แตตองการการสนับสนุนแก

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ใหมากขึ้น 

ทั้งเรื่องวิชาการ (สื่อความรู) 

และงบประมาณ 

หัวหนากลุมงานหรือผูบริหาร การบริจาคนมผง ถูกมองเปนเรื่องสีเทา การทำผิด 

เปนปจจัยสำคัญตอการปฏิบัติ หลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก 

ตามนโยบายในพื้นที่ ไมถูกมองวาไมสนับสนุนนมแม

ถาหลักเกณฑวาดวยการตลาด บริษัทนมผงและอาหารทารกและเด็กเล็กมีการปรับตัว

อาหารทารกและเด็กเล็กถูกผลัก ใหเขากับนโยบายของโรงพยาบาลอยูเสมอ การโฆษณา 

ดันเปนกฎหมาย จะสงผลให พบไดทั้งที่โรงพยาบาลและคลินิกแพทย

บุคลากรปฏิบัติตามเครงครัด

มากขึ้น เพราะเกรงตอบทลงโทษ

 

It is a good project that needs 

continuous work and support 

staffs on knowledge (educational 

tools) and budget. 

If ICMBMS becomes a regulation, 

staffs of hospitals will seriously

practice and be in compliance

due to fear of punishment. 

Marketing of breast milk substitute is seen as 

normal and difficult to deny to staff of BMS

companies.

Marketing plans of breast milk substitute 

companies will be adapted following 

government policy. 

Leaders in hospital are key 

persons to support 

breastfeeding policy

Formula donation is a gray zone and in

violation of ICMBMS is not seen as not 

supporting breast milk.



 นอกจากมีนโยบายที่เปนหลักใหบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติตามแลว ทางสถานพยาบาลของรัฐก็พยายาม

ใหขอมูล เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับแม ผานบุคลากรสาธารณสุข ณ จุดบริการตางๆของสถานพยาบาล เชน 

หองฝากครรภ หองคลอด หองหลังคลอด และคลินิกเด็กสุขภาพดี เปนตน ดังนั้นจึงพบวา ชองทางที่กลุมตัวอยาง

จะไดรับขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมมากที่สุดในชวงระหวางตั้งครรภและหลังคลอด คือ ผานบุคลากร

สาธารณสุข (รูปที่ 5)

 อยางไรก็ตามบริษัทอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ก็พยายามโฆษณาผลิตภัณฑผานสื่อตางๆ เพื่อใหเขาถึง

กลุมแมและญาติ โดยชองทางที่แมเห็นมากที่สุดคือ “โทรทัศน” (รูปที่ 6)

การรับรูเกี่ยวกับขอมูลการเลี้ยงลูกดวยนมแม และการโฆษณานมผง

รูปที่ 5: ชองทางการสื่อสาร “การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม”

รูปที่ 6: ชองทางการสื่อสาร “การโฆษณานมผง”

ชองทางการไดรับขอมูลเกี่ยวกับนมผง

ชองทางการไดรับขอมูลการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม

 In addition to breastfeeding policy in government hospitals, mothers are provided with 

information on breastfeeding from antenatal care staff (ANC), labour room (LR), postpartum (PP) 

and well baby clinic. Thus, we found that the best channel for giving breastfeeding information 

to mothers is through health personnel channels. (Figure 5)

 The majority of the sample group acknowledged breast milk substitute from the television 

advertisements. (Figure 6) 

Acknowledgement about breastfeeding 
and breast milk substitute information

Channels for giving breastfeeding information to mothers

Figure 5: Breastfeeding Campaign Channels 

The channel of breast milk substitute advertising

Figure 6: Breast milk substitute advertising channels



 สำหรับกลุมตัวอยางเนื้อหาที่จดจำไดมากที่สุดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม คือ “ประโยชนของนมแม

ตอลูก” รองลงมาคือ “ประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมตอตัวแมเอง” และ อันดับสามคือ “วิธีการใหนมแม”

(รูปที่ 7)

 สำหรับเนื้อหาที่จดจำไดมากที่สุดผานการโฆษณานมผง ไดแก “ยี่หอนมผง” ถัดมาคือ “คุณประโยชนของ

นมผง และ อันดับสามคือ “ลักษณะผลิตภัณฑ” (รูปที่ 8)



รูปที่ 7: เนื้อหาที่จดจำไดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม

รูปที่ 8: เนื้อหาที่จดจำไดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม

เนื้อหาที่จดจำไดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม

เนื้อหาที่จดจำไดเกี่ยวกับการโฆษณานมผง

 The sample group mostly remembered “benefits for the child” “benefit for the mother” 

and “how to feed breast milk” respectively. (Figure 7)

 

 Sample group mostly remember about “brand” “benefit” and “form of product” 

respectively. (Figure 8) 



Figure 7: The retention of breastfeeding information

Figure 8: The retention from breast milk substitute advertising

Retained information

Retained information



การขยายวันลาคลอดเปน 180 วัน
 อีกปจจัยหนึ่งที่ทำใหแมเลี้ยงลูกไมถึง 6 เดือนคือตองกลับไปทำงานกอน ไมวาเปนเพราะแมตองการ

กลับไปทำงานเอง หรือ เพราะที่ทำงานตองการใหกลับไป เนื่องจากขาดบุคลากร แตก็ทำใหแมสวนหนึ่งไมสามารถ

อยูกับลูกจนถึง 6 เดือน จากการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการลาคลอด ตามกฎหมายแรงงาน หญิงทำงานมีสิทธิลา

คลอด 90 วัน แตจากการสำรวจพบวากลุมตัวอยางมีสิทธิลาคลอดตั้งแต 30-90 วัน และมีแมบางสวนที่ใชสิทธิ

ลาคลอดไมครบกำหนดตามสิทธิ โดยเหตุผลสวนใหญที่ลาคลอดไมครบกำหนด คือ “การไมอยากขาดรายได” และ 

“หนวยงานขาดบุคลากร” ทำใหไมสามารถใชสิทธิ์ลาคลอดจนครบ 90 วัน (รูปที่ 9)

 จากการสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการขยายวันลาคลอดจาก 90 วัน ไปเปน 180 วัน ในกลุมผูมีสวนได

สวนเสีย ผูที่เห็นดวยกับการขยายวันลาคลอดจะใหเหตุผลวา จะไดอยูกับลูกและเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนการกอเกิด

สายสัมพันธระหวางแมกับลูก ขณะที่ผูที่ไมเห็นดวยจะใหเหตุผลวา เกรงใจเพื่อนรวมงานและไมอยากขาดรายได 

(รูปที่ 10)

รูปที่ 9: เหตุผลของการใชสิทธิลาคลอดไมครบกำหนด

 

เหตุผลในการใชสิทธิลาคลอดไมครบ

 Another factor which led to the inability to exclusively breastfeed for six months is 

returning to work, regardless of whether the mother wanted to return or the place of employment 

wanted the mother to return to work. Thus some mothers could not stay with their child until 

6 months. According to Thai labour laws, females have the right to take 90 days maternity 

leave. However, the IHPP survey found that in practice, they have the right to take 30-90 days 

maternity leave, with some returning to work before the end of the maternity leave period. 

Reasons for returning to work before the end of the period are “financial problems” and “man 

power problems”. (Figure 9)  

 From in-depth interviews and focus groups, samples who agreed with extending maternity 

leave gave some reasons including that they can feed breast milk to their child, leading to 

bonding between them and their baby. On the other hand, the samples who disagree with 

maternity leave extension gave some reasons including taking into consideration colleagues 

and loss of income. (Figure 10)

180
วัน

days

The extension of maternity leave period to 180 days

Figure 9: Reasons for returning to work early

Reasons why mothers return to work early



 ในดานผลกระทบที่เกิดจากการขยายวันลาคลอดนั้น ทั้งนายจางและลูกจางจะไดรับผลกระทบทั้งแงบวก 

และแงลบทั้งสองฝาย โดยในกลุมลูกจางผลกระทบหลักจะเปนผลกระทบดานการเงิน สวนนายจางจะเปนดาน

กำลังคนและผลประกอบการ (รูปที่ 11)

จะไดเลี้ยงลูกดวยนมแม

แมลูกจะไดอยูดวยกัน สรางความอบอุนไดมากขึ้น

90 วันนอยไปในการอยูกับลูก

เพื่อคุณภาพเด็กในอนาคต

ชวยลดปญหาเรื่องเด็กถูกทอดทิ้ง

แสดงถึงสังคมมีสวัสดิการที่ดี และสงเสริมภาพลักษณ

การลงทุน บริษัทที่เขามาลงทุนก็จะเปนบริษัทที่มีคุณภาพ

พนักงานคงลาไมครบ เปนหวงรายได

ทำใหแมเสียรายไดมีผลกระทบกับครอบครัว

มีผลกระทบกับเศรษฐกิจ

อยูบานนาน เบื่อเปนโรคซึมเศรา

เพื่อนรวมงานตองแบกรับภาระ

การชะลอการลงทุนจากตางชาติ/ 

การเปลี่ยนไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 

เพราะคาใชจายภาคสังคมสูงขึ้น

มีผลกระทบตอตนทุนการผลิต

รูปที่ 10: ความคิดเห็นตอการขยายวันลาคลอดเปน 180 วัน

ไมเห็นดวย

เห็นดวย

 There are both positive and negative impacts for the stakeholders. The highest impact 

for the employee is finances and the highest impact for the employer is man power and profit. 

(Figure 11) 

Figure 10: Stakeholders opinions regarding extension of maternity leave

They will breastfeed their child

 This will create a mother-child bond

 90 days is not enough to stay with child

 Improves quality of life for the child

 Reduces abandonment problems

 Demonstrates good social welfare, attracting

investment from high quality company

 

AGREE

DISAGREE

Employees will return to work before 

the end of maternity leave period

Empolyees lose income

Affects national and household economies

Mother will experience depression

Increased work load for collegues Leads to lower 

foreign investment/investing in 

neighbouring countries due to higher social costs 

Affects cost of production



ดานบวก

ดานลบ

นายจาง

     ไดความรักองคกรจากลูกจาง

     ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกจางไมตองลางาน เพื่อดูแลลูกที่ปวย

ลูกจาง

     ไดพักผอน เพื่อฟนฟูรางกาย

     ไดอยูกับลูก สรางความรักความผูกพัน

นายจาง

    ขาดคนทำงานตองหาคนทำงานแทน

    ผลผลิตนอยลง

    เพิ่มภาระคาใชจายในการหาคนมาแทน 

ลูกจาง

    ตกงาน หรือกลับมาอาจไมมีตำแหนง

    ขาดรายได

    ไมไดรับโบนัส หรือการเลื่อนตำแหนง

    ทักษะการทำงานลดลง กลับมาทำงานอาจปะติดปะตองานไดยาก

    กีดกันแรงงานหญิง รับแรงงานเพศที่สาม หรือตางดาว

    เพื่อนรวมงานตองแบกภาระ

รูปที่ 11: ผลกระทบจากการขยายวันลาคลอดตอนายจางและลูกจาง

Leads to lack of man power

Profit is reduced

It is a financial burden to replaceme man power

They will lose their job

They will not recieve a bonus or promotion

Their skills will reduce

Employers discriminate against female labour

Collegues will  be burdened with work load

POSITIVE

They will recieve royality from employee

Produtivity is increased

They will take a break to recover

They will stay with their baby, allowing 

bonding between them and their child

Employers

Employees

NEGATIVE
Employers

Employees

Figure 11: Impact of maternity leave extension to stakeholders



มีความเปนไปไดถารัฐกำหนดใหเปนกฎหมายที่ชัดเจน และรัฐตองปฏิบัติจริงจัง 

รวมถึงตองมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน

 กฎหมายคุมครองลูกจางเพื่อเปนหลักประกันวากลับมามีงานทำ 

 กฎหมายที่สรางแรงจูงใจหรือชวยเหลือนายจาง เชน การลดหยอนภาษี

กำหนดใหมีลักษณะยืดหยุน หรือ มีหลายทางเลือก ในการขยายวันลาคลอดเนื่องจากแตละคนก็มีความตองการ

แตกตางกันไป (case by case)

คอยๆ ขยายสิทธิ์การลาคลอดจาก 90 วัน เปน 120 วัน เปน 150 วัน และ เปน 180 วัน ตามลำดับ

จัดใหมีการนำรองในหนวยงานภาครัฐกอน

ควรใหภาครัฐเปนผูรับผิดชอบคาตอบแทนในการลาคลอดในชวงเวลาที่เพิ่มมา 

ควรมีการติดตามวาหากลาคลอดได 180 วัน แมอยูกับลูกและใหนมแมกับบุตรจริงๆ 

ขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการขยายวันลาคลอดเปน 180 วัน

บังคับใช/สรางแรงจูงใจ/สนับสนุนใหจัด “มุมนมแม” ในสถานประกอบการ อยางไรก็ตามการจัดตั้งมุมนมแม

จะตองพิจารณาเรื่องความปลอดภัย และความเหมาะสมในดานตางๆ เชน สิ่งแวดลอม สุขอนามัย มลภาวะดวย

การจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กประจำนิคมอุตสาหกรรม/ชุมชน แตตองคำนึงในเรื่องของการเดินทางของแมและเด็ก

มายังศูนยฯ รวมถึงคุณภาพของพี่เลี้ยงเด็กดวย

ภาครัฐยื่นมือเขามาชวย ในการจัดตั้งมุมนมแม เชน จัดเตรียมอุปกรณใหกับแม หรือสถานประกอบการ รวมถึง

จัดหาบริการสงน้ำนมที่เก็บไวกลับไปหาลูก เชน ฝากบริษัทหนังสือพิมพ ไปรษณีย หรือ บริษัทที่ทำดานคมนาคม

ขนสง

การกำหนดชวงเบรกท่ีนานข้ึน เพ่ือบีบนม/กลับไปใหนมลูก หรือลดเวลาการทำงานของแมในชวงกลับมาทำงาน

จนถึงลูกมีอายุครบ 6 เดือน 

การรณรงคการเลี้ยงลูกดวยนมแม การสรางความรูความเขาใจ/ความตระหนักในสังคม

ควรมีการอบรมแม หรือผูท่ีเตรียมตัวจะเปนแม ท้ังในเร่ืองการเตรียมความพรอม การดูแลตัวเองระหวางต้ังครรภ 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม โภชนาการสำหรับมารดา

สงเสริมใหแรงงานทำงานในพื้นที่ เพื่อใหแมกับลูกไดอยูดวยกัน 

แนวทางอื่นๆ จากกลุมตัวอยางเพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
We should enforce, motivate and encourage having a “breastfeeding corner” in the 

work place. However we should be concerned about safety and appropriateness of the 

environment, hygiene and pollution in the work place.

We should have child care centers in industrial estates or communities near industrial 

estates, and be concerned about transportation of the mother and child and the quality of 

babysitters.  

The government should support “breastfeeding corner” such as equipment, refrigerator 

pump and bag, and breast milk delivery to employee’s home town. 

Work places should have policies supporting 6 months exclusive breastfeeding such as 

longer break periods to pump breast milk or to return home to feed their child with breast 

milk or reduce work hours. 

The government should educate people on the benefits of breastfeeding. 

The government should educate expecting mothers on preparation during pregnancy, 

breastfeeding and mother nutrition.

The government should support “working in hometowns.”

Recommendations from stakeholders regarding extension 
of maternity leave to 180 days 

Other breastfeeding policy options from stakeholders

Thailand should have a clear labour law and seriously enforce the law. In addition, we should 

have related laws such as:

 Laws protecting employees from being fired or losing their job 

 Laws to help employers such as taxation reduction 

The law should be flexible and have several options to support different needs.

Policy makers should gradually extend from 90 days to 120 days and 120 days to 150 days

and 150 days to 180 days.

We should begin the extension in government offices.

The government should be responsible for payment of the extended period.

Implement a follow up system to confirm that mothers stay with their baby and breastfeed

for 180 days.



ขอเสนอแนะของการศึกษาเพื่อการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

การเขารวม/รับขอตกลงระดับสากล เชน การเขารวมลงนามในอนุสัญญาที่เกี่ยวของขององคกรแรงงาน

ระหวางประเทศ (International Labour Organization – ILO)

ผลักดันใหหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กใหเปนกฎหมาย เพื่อควบคุมการตลาดของ

ผลิตภัณฑอาหารทารกและเด็กเล็กอยางจริงจัง 

กฎหมายคุมครองแรงงานใหสามารถลาคลอดไดครบตามสิทธิ และสนับสนุนใหการลาคลอดในปจจุบันมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ คือ หญิงแรงงานใชสิทธิลาคลอดครบกำหนดและมีรายไดที่พอเพียงตอความ

ตองการของครอบครัว เมื่อทำไดแลวจึงขยายเวลาการลาคลอดใหครอบคลุมจนถึง 6 เดือน

นโยบาย หรือมาตรการ ที่สรางแรงจูงใจใหกับนายจาง เชน การลดหยอนภาษีใหกับสถานประกอบการที่

สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ผลักดันนโยบายท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพ หรือใหเปนกฎหมาย เชนนโยบายมุมนมแมในสถานประกอบการ

หรือในที่สาธารณะ 

 

การจัดการอบรมใหกับหญิงวัยเจริญพันธุเพื่อเตรียมความพรอมในการเปน “แม”เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการ

เตรียมตัวต้ังแตกอนต้ังครรภ ระหวางต้ังครรภ และหลังคลอด ท้ังในเร่ืองสุขภาพ กฎหมาย และ ผลกระทบตางๆ

ที่จะเกิดขึ้น เชน ดานการเงิน เพื่อชวยให คนที่คิดจะเปน “แม” ไดเตรียมพรอมรับมือกับผลกระทบตางๆ 

การใหความรูดานเพศศึกษากับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเพื่อปองกันการทองไมพรอม

 

การจัดใหสถานพยาบาลทุกแหงมีความพรอมในการชวยแกปญหาและใหคำปรึกษาเรื่องนมแม เชน 

วิธีการใหนมแม เพราะ การใหนมใหทาที่ผิดมีผลตอการดูดกระตุนน้ำนมไดไมดี สงผลใหมีน้ำนมนอยลงและ

สุดทายก็หมดไปได

สนับสนุนใหมีการฝากครรภตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อใหแมไดรับทราบขอมูลตางๆ ที่สงเสริมการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม

พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหมีความรูความเขาใจและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม

ปรับมุมมองของสังคม ใหเห็นวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนเรื่องสำคัญ และ 

เพราะเด็กในวันน้ีจะเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพตอไป ทุกคนในสังคมจะตองมีสวนชวยผลักดัน และสนับสนุน

ใหเด็กไดรับสิ่งที่ดีที่สุด 

สรางคานิยมและสภาพแวดลอมในสังคมใหเปนมิตรกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม ( Breastfeeding friendly)

1. ดานกฎหมาย

2. ดานการศึกษา

3. ดานสาธารณสุข 

4. ดานสังคม

เปนเรื่องของทุกคน We must change attitudes people have about the importance of breastfeeding and                          

                          is concerned as breastfeeding is the right of the child. We should 

support children to receive the best things in order to become quality adults.

We should create a social environment that is breastfeeding friendly.

Recommendations from this study 

Legal recommendations

We should accept international regulations such as convention 183 of the International 

Labour Organization – ILO.

We must push the International Code of Marketing of Breast Milk Substitute to become 

a law. 

Labour protection laws allowing for the right to take full maternity leave of 180 

days. Problems must be addressed to allow women to take maternity leave for the 

entitled period at the same time as having enough income for the family.  Once 

addressed, the maternity period should be extended to 180 days.

Policies or measures which encourage employers such as tax deductions for employers 

who support breastfeeding. 

We should enforce the current policies or push them to become law such as the 

breastfeeding corner policy in the work place and public places. 

Education recommendations 

Public Health recommendations

Social recommendations

We should educate all women who plan to be a mother on preparation since 

before pregnancy until after delivery and provide information on the financial impact, 

involved laws and health problems that can occur if they have a child. 

We should educate youth and other people on sexuality to prevent unexpected 

pregnancies.

All health care centers and hospitals can advise mothers and solve problems such as 

proper breastfeeding position as the wrong position may lead to low breast milk supply. 

Encourage expecting mothers to receive antenatal care and providing information on 

breastfeeding. 

We should educate medical staff on understanding and realization of the importance 

of breastfeeding.

everybody 



ติดตอสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็นไดท่ี

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

ชั้น 2-3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) 
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