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ขอเท็จจริงของนมแม



  

1. ขอเท็จจริงของนมแม
องคการอนามัยโลกแนะนำใหมารดาใหเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว โดยไมไดใหอาหารอื่นผสม

อยางนอย 6 เดือน1  เนื่องจาก

 - ชวยพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองอยางเต็มที่ 

 - ทำใหลูกไดรับสารอาหารที่จำเปนอยางเหมาะสม2  และเจริญเติบโตสมวัย 

 - มีพัฒนาการดานอารมณที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ  

    - ชวยสงเสริมสายสัมพันธระหวางแมและลูก3 

 - เพิ่มภูมิตานทาน ชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ2 และลดโอกาสเจ็บปวยดวยโรคตางๆ 

 - ลดปญหาอาการทองผูก 

 - กระตุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ชวยการยอยอาหารในทางเดินอาหาร3 

นอกจากนี้พบวา การเลี้ยงลูกดวยนมแมชวยลดคาใชจายดานสาธารณสุขของประเทศ เชน การศึกษาในป 

2537 ที่สหรัฐอเมริกาพบวา การเลี้ยงทารกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือน ชวยใหรัฐประหยัดงบประมาณ

ดานการประกันสุขภาพไดถึง 1,435,000 เหรียญสหรัฐ ในประเทศออสเตรเลีย เมื่อมีการณรงคใหเลี้ยงลูก

ดวยนมแมมากข้ึน จะทำใหประเทศประหยัดคาใชจายประมาณ 2.2 พันลานเหรียญออสเตรเลียเม่ือ พ.ศ. 2535 

และในประเทศอังกฤษพบวา ทารกที่กินนมผสมมีโอกาสเสียคาใชจายเพิ่มมากกวาทารกที่กินนมแม เนื่องจาก

ทารกกินนมผสมมีโอกาสตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกวาทารกท่ีกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 3 เดือน

 ถึง 2 เทา 

2. สถานการณการลาคลอดและการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทย
 • สถานการณการลาคลอด

 ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให “ลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดไดไมเกิน 90 

วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน ซึ่งวันดังกลาวจะ

นับรวมวันหยุดที่มีในระยะวันลาดวย5 ” และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 67 กำหนดให 

“ในกรณีที่ผูประกันตนหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อ

การคลอดบุตรไมเกินสองครั้งเปนการเหมาจายในอัตราครั้งละรอยละหาสิบของคาจาง เปนเวลา 90 วัน6 ” 

                                                
1 Breastfeeding. Available: http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/ 
2  - . Available from: http://www.thaibreastfeeding.org/vcharkarn/1186. 
3 , ., . , and . .  . 
Available from: http://110.164.59.182/ucontent3//_fulltext/20120222091735_357/chapter4.pdf 
4 . , . : . Available from: http://www.saiyairakhospital.com/back-
office/upload/document/breast_milk.rar. 
5  . . 2541.Available: http://www.trclabourunion.com/geocities1.html 
6  . . 2533. Available: http://welfare.buu.ac.th/provide.pdf 
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ซึ่งไมสอดคลองกับคำแนะนำขององคการอนามัยโลกที่แนะนำใหมารดาใหเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยาง

เดียว โดยไมไดใหอาหารอื่นผสมอยางนอย 6 เดือน

 ถึงแมวาลูกจางหญิงไทยจะมีสิทธิลาคลอดได 90 วัน แตก็มีลูกจางจำนวนหนึ่งที่ไมสามารถลาไดตาม

สิทธินั้น เนื่องจาก 

 - ตองการไดเงินเพิ่มหรือไมไดรับคาจาง เมื่อลาคลอดเกิน 45 วัน

 - หนวยงานใหไปทำงานกอนเนื่องจากขาดบุคลากร 

 - มารดาอยากไปทำงาน 

 - จะถูกตัดโบนัสหรือไมขึ้นเงินเดือน

 • สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทย

 จากการศึกษาสถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทย พบวา รอยละ 55 ของแมที่ไมไดทำ

งานสามารถใหลูกกินนมแมไดโดยยังไมใหนมผสมเปนระยะเวลา 6 เดือน   ขณะที่แมที่ทำงานสวนใหญจะ

สามารถใหลูกกินนมแมไดโดยยังไมใหนมผสมเฉพาะในชวง 2-3 เดือนแรกเทานั้น7 

 จากรายงานผลทั่วราชอาณาจักรการสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม 2548-กุมภาพันธ

2549 พบวาทารกชวงอายุ 0-5 เดือน กินนมแมเพียงอยางเดียวเปนรอยละ 5.4 เมื่อพิจารณาเปนภูมิภาค

จะพบวาทารกอายุ 0-5 เดือนในภาคเหนือจะไดกินนมแมอยางเดียวมากที่สุด (รอยละ 10.9) และภาคกลาง

(รวมกรุงเทพฯ) จะไดดื่มนมแมเพียงอยางเดียวนอยมาก (รอยละ 2.4)8

 จากรายงานการสำรวจการอนามัยเจริญพันธุ พ.ศ. 2552 (The 2009 Reproductive Health 

Survey) พบวามีเด็กอายุ 0-6 เดือนที่ไดรับนมแมเพียงอยางเดียวภายใน 24 ชั่วโมงกอนการสำรวจ เพียง

รอยละ 15.1 และเมื่อแบงตามภูมิภาคจะพบวาในกรุงเทพฯ เลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวนอยที่สุด 

(รอยละ 1.7) และภาคเหนือเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากที่สุด (รอยละ 35.5) ซึ่งสาเหตุสวนใหญที่ไม

สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวคือ น้ำนมผลิตไมเพียงพอ (รอยละ 52.6) และ ตองออกไปทำงาน

นอกบาน (รอยละ 33.8)9

3. สถานการณการลาคลอดและการเลี้ยงลูกดวยนมแมในตางประเทศ
 จากการทบทวนสิทธิการลาคลอดในตางประเทศ พบวา กลุมประเทศเอเชีย สวนใหญใหสิทธิการลา

คลอด 14 สัปดาห สวนในกลุมประเทศยุโรปเปนกลุมประเทศที่ใหสิทธิการลาคลอดมากที่สุด (รูปที่ 1)10 เชน

ประเทศอัลเบเนีย.ใหสิทธิลาคลอดสูงสุดถึง 1 ป ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียก็ใหสิทธิลาคลอดสูงสุดถึง 1 ปเต็ม

เชนกัน ประเทศเวียดนามเปนประเทศในเอเชียที่ใหสิทธิลาคลอดสูงสุดถึง 25 สัปดาห (เริ่มใช 1 พฤษภาคม 

2556)11  ประเทศตูนิเซีย เปนประเทศที่ใหสิทธิลาคลอดนอยที่สุดคือใหเพียง 4 สัปดาห 

 
                                                
7  ,  .   
8    2548-  2549. .available: 
http://www.childinfo.org/files/MICS3_Thailand_FinalReport_2005-06_Thai.pdf  
9 The 2009 Reproductive Health Survey. Available: http://web.nso.go.th/en/survey/reprod/rhs09_100810.pdf 
10 MATERNITY AT WORK: A review of national legislation. Findings from the ILO Database of Conditions of Work and Employment Laws. 
Available: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_124442.pdf 
11 The new labour code. Available:  http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c2c953f5-ce51-4f3f-92ab-c29e53499d8f 
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 1  

หากพิจารณาระยะเวลาในการลาคลอดกับอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมของประเทศในกลุมอาเซียนจะพบวา  

ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมนอยกวา กัมพูชา ลาว พมา และอินโดนีเซีย ทั้งๆที่มีสิทธิในการ

ลาคลอดเทากัน12  (รูปที่ 2)

 อยางไรก็ตามแมวาเวียดนามจะมีจำนวนวันในการลาคลอดมากที่สุดในกลุมอาเซียน แตก็มีอัตราการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมคอนขางต่ำ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

 

 
 2 
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12Infant and young child feeding. Available: http://www.childinfo.org/breastfeeding_iycf.php



อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนขึ้นอยูกับปจจัยที่หลากหลาย และหนึ่งใน

นั้นคือ ระยะเวลาในการลาคลอดไดจริงของลูกจางหญิง13 นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม  คือ

 - ทัศนคติ ทักษะและเทคนิคของแมและคนในครอบครัว14  

 - นโยบายที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม เชน การจัดหองสำหรับใหนมบุตร หรือ การใหหยุดพัก

   เพื่อปมนม15 

 - ความเขมงวดของกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน หลักการตลาดวาดวยอาหารทารกและเด็กเล็ก   

    พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

 - การขาดความรู และความตระหนักในการเลี้ยงลูกดวยนมแมของแมและคนในสังคม

 - กระบวนการสื่อสาธารณะ/แผนการรณรงคที่ขาดประสิทธิภาพ รวมถึงสื่อ โฆษณา ของ

   นมกระปองที่ทำใหเกิดความเขาใจผิด

 เมื่อพิจารณาสิทธิการไดรับคาจางในกลุมประเทศอาเซียนพบวา ลูกจางหญิงในหลายประเทศจะได

รับคาจางเต็มจำนวนในขณะลาคลอด มีเพียงประเทศไทย สิงคโปร กัมพูชา และพมา ที่ไมไดจายเต็มจำนวน 

ซึ่งอาจทำใหเกิดปญหาดานการเงินภายในครัวเรือน จึงทำใหลูกจางหญิงตัดสินใจกลับมาทำงานกอนลาคลอด

ครบ 90 วัน

 
  

   45   45 
 

   
  60    60   

  
 

   
   
   

   
    

                  
13 , .   6 . Available from: 
http://hpc5.anamai.moph.go.th/download/file_pdf/research2/C6_nitaya.pdf. 
14 Camurdan AD, Ilhan MN, Beyazova U, Sahin F, Vatandas N, Eminoglu S.How to achieve long-term breast-feeding: factors associated 
with early discontinuation. Public Health Nutr. 2008 Nov;11(11):1173-9 
15 Chen YC, Wu YC, Chie WC. Effects of work-related factors on the breastfeeding behavior of working mothers in a Taiwanese 
semiconductor manufacturer: a cross-sectional survey. BMC Public Health. 2006 Jun 21;6:160. 
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ดังนั้น การขยายวันลาคลอดจาก 90 วัน เปน 180 วัน หรือ การมีนโยบายที่เอื้อใหแมสามารถเลี้ยงลูก

ดวยนมแมไดนานขึ้น จะสงผลใหอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน เพิ่มมาก

ขึ้นดวยและจะชวยลดคาใชจายในการเลี้ยงดูลูกและคาใชจายในการรักษาโรคของครัวเรือนและที่สำคัญ

ยังชวยรัฐลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศอีกทางหนึ่ง

4. ขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมการลาคลอดและการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทย
 1. การสรางความรู เพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนกระบวนการนโยบายสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย

นมแมเพียงอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน เชน ขอมูลความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในเชิงสังคม เศรษฐกิจ

และสุขภาพ ระหวางการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน กับการเลี้ยงลูกดวยนมผงและขอมูล

เกี่ยวกับทัศนคติและความเขาใจเกี่ยวกับการลาคลอดและการใหนมแมในสังคมไทยของกลุมผูมีสวนไดสวน

เสีย   

 2. การขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อสรางความตระหนัก ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของ

การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือน ประชาชนทั่วไป และกลุมเปาหมาย เชน แมและคนในครอบครัว 

บุคลากรทางการแพทย และผูกำหนดนโยบาย

 3. การพัฒนามาตรการและนโยบาย เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือน เชน 

กฎหมายควบคุมการตลาดของนมผง และกฎหมายขยายการลาคลอดจาก 90 วันเปน 180 วันพรอมไดรับ

คาจางเต็มจำนวนในชวงลาคลอด และผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยางจริงจัง พรอมกำหนด

บทลงโทษ 
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