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สวสัดี เครือข่ายนมแม่ทุกท่านค่ะ
	 จดหมายข่าวของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยฉบับนี้	 เป็นฉบับแรกของปีใหม	่
2559	ขออวยพรให้ทุกท่านมีพลังกาย	พลังใจที่เข้มแข็ง	สุขภาพแข็งแรง	มีแต่ความสดชื่น
แจ่มใส	และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะ
	 เนื่องจากปี	2558	ที่ผ่านมา	เป็นปีที่ทั่วโลกรณรงค์นมแม่ด้วยค�าขวัญ Breastfeeding 
and Work-Let’s make it work! ช่วยแม่ทกุคนให้เลีย้งลกูด้วยนมแม่พร้อมๆไปกบัการ
ท�างานได้	ซึ่งของไทยเราแปลความหมายว่า “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่” เนื่องจาก “นมแม่”	ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของแม่และครอบครัว	แต่เป็นเรื่องความ
รับผิดชอบของสังคม	ทุกภาคีภาคส่วนในสังคม	จึงมีบทบาทส�าคัญในการปกป้อง	ส่งเสริม	
และสนับสนุนนมแม่
	 ในจดหมายข่าวฉบับนี้	 จึงน�าเร่ืองราวของกิจกรรมเฉลิมฉลองรณรงค์นมแม่	 ภายใต้
ค�าขวัญนี	้ซึ่งมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น	พร้อมกันนั้นยังมีการ
เปิดตัวโครงการสร้างเสรมิคณุภาพชวีติสตรีวยัท�างานและครอบครวั	ซึง่เป็นโครงการทีข่ยาย
มุมมองนมแม่ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม	ขยายการพัฒนาสู่พนักงานทุกคน	โดยมีเรื่องนมแม่	เป็น
พื้นฐานท่ีส�าคัญในโครงการ	 และเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการต่างๆ	 สมัครเข้าร่วม
โครงการ	
	 และยงัอัดแนน่ไปดว้ยเรือ่งราว	กจิกรรม	โครงการดต่ีางๆ	ของมลูนิธิศนูยน์มแม่ฯ	ทีท่�า
ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน	ปี	2558		ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เรามุ่งมั่นท�ามาอย่างต่อเนื่อง	
	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่อง	 ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งท่ี	 5	 ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ 
ความรู้	น�าเสนอผลงาน	แลกเปลี่ยนเรียนรู	้แบ่งปันประสบการณ	์และยังเป็นเวทีที่ส่งเสริม
สนบัสนนุให้เกิดการขยายภาคเีครอืข่ายนมแม่เพิม่ขึน้		ในงานน้ีมผีูบ้รหิารและตัวแทนหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง	ได้มาร่วมแสดงเจตน์จ�านงมุ่งมั่นสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	ซึ่งท�าให้
ชาวนมแม่ได้มั่นใจในระดับหนึ่งว่า	เส้นทางสู่ความส�าเร็จในการช่วยแม่ไทยให้เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ย่อมไม่ตีบตัน
	 การร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายนมแม่ในระดบันานาชาตเิป็นอกีพนัธะกจิหนึง่ของมลูนธิศินูย์
นมแม่ฯ	ท่ีได้สร้างความสมัพนัธ์ในระดบันานาชาตไิว้ตัง้แต่เริม่ต้น	ส่งตวัแทนเข้าร่วมประชมุ
นานาชาติท่ีเกี่ยวข้องแทบทุกปี	 ในปี	 2558	 ที่ผ่านมา	 ก็เช่นเดียวกันที่เราได้เข้าร่วมการ
ประชุม	11th One Asia Breastfeeding Partners Forum “Maternity Protection for 
all working women”	ที่ประเทศมาเลเซีย	ธีมการประชุมเป็นเรื่อง	การช่วยแม่ให้เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ได้	เช่นเดยีวกนั	มเีรือ่งสถานการณ์นมแม่และประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครอง
แม่	จากประเทศต่างๆ	มาน�าเสนอในจดหมายข่าวฉบับนี้ค่ะ
	 ณ	ปัจจุบัน	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรกของไทยเรา	อยู่ที่ร้อยละ	
12.3	ซึง่ถงึแม้ว่าจะกระเตือ้งขึน้จากเดมิ	แต่กย็งัต�า่มาก	ดหู่างไกลความส�าเรจ็	ตามเป้าหมาย
ของประเทศทีต่ัง้ไว้ร้อยละ	50	ซึง่แน่นอนว่าเป้าหมายของคนในแวดวงนมแม่ทกุคนคงอยาก
คาดหวัง	ให้แม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเร็จไม่ใช่แค่ร้อยละ	50
	 แม้หนทางสู่ความส�าเร็จ	ดูเหมือนอาจยังยาวไกล	แต่ทุกท่านมีบทบาทที่สามารถช่วย
แม่ไทยได้
	 หวังว่าผู้อ่านทกุท่านจะได้ประโยชนจ์ากเนือ้หาสาระของจดหมายข่าวฉบับนี	้อยากให้
เรื่องราวดีๆ	ในจดหมายข่าวนี้	ได้มีส่วนในการให้ความหวัง		สร้างแรงบันดาลใจ	สร้างพลัง	
ให้ทุกท่าน	มาร่วมด้วยช่วยกัน	ร่วมแรงร่วมใจ	ร่วมเดินไปด้วยกัน	ช่วยแม่ไทย	ให้เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่กันต่อค่ะ	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ต่อไป	
	 เพราะ	“นมแม่” คือ	กุญแจส�าคัญ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “Breastfeeding: A key 
to Sustainable Development”

แพทยหญิงศิริพร กัญชนะ
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ประธานทักทาย



สารบัญ
I n d e x

ประธานทักทาย
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 ในปี 2558 ที่เพิ่งผ่านไป องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก (World Alliance For Breastfeeding Action:WABA) 
ได้ก�าหนดค�าขวัญ  คือ 

 สังคมทุกภาคส่วน ทุกระดับ สามารถสนับสนุนแม่ได้ เช่น
เรื่องสิทธิในการลาคลอดของแม่ สิทธิ์ในการพักการท�างานเป็น
ครั้งคราวเพื่อให้นมลูก (Breastfeeding Break) การสนับสนุน
ให้มีมุมนมแม่ในสถานท่ีท�างาน การมีสถานรับเล้ียงเด็กภายใน
หรือใกล้เคียงกับสถานที่ท�างานเพื่อให้แม่สามารถให้นมลูกได้ 
การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน กลุ่มสนับสนุนนมแม่ 
และจากครอบครัว
	 ในสัปดาห์นมแม่โลก	1-7	สิงหาคม	2558	
กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรม
สวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน	 กระทรวง
แรงงาน	 มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ	(สสส.)	และองค์การยูนิเซฟ	ประเทศไทย	
ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนแม่ท�างานให้
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้	 	 พนักงานหญิง
ควรได้ใช ้สิทธิลาคลอดอย่างเต็มที่	 สถาน
ประกอบกิจการจัดพื้นที่ส�าหรับบีบเก็บน�้านม	
และมีนโยบายให้พนักงานหญิงเหล่าน้ีมีช่วง
เวลาพกัเพ่ือบบีเกบ็น�า้นม	หรอืช่วงเวลาท�างาน
ที่ยืดหยุ่นได้

Breastfeeding and Work-Let’s make it work! 
“ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย
ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

	 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก	มูลนิธิศูนย์นมแม่
แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับเครือข่ายหลักได้แก่	 กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และองค์การ
ยูนิเซฟ	 จึงได้จัดงาน	 “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทยให้เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่”	ขึน้โดยการสนับสนนุงบประมาณจาก	องค์การยูนเิซฟ	ประเทศไทย
และองค์กรโครงการอไลฟ์แอนด์ไธรฟ์	 (Alive&Thrive)	 ในวันที่	 14	

สิงหาคม	2558	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	ถนน
พระราม	9	กรุงเทพฯ
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้ทุก
ภาคีทีเ่กีย่วข้องส่งเสรมิและสนบัสนนุแม่ท�างาน
ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้	 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานประกอบกจิการสนบัสนนุการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่โดยจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อแม่ท�างาน	
(Mother-Friendly	Workplace)	แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของบริษัทต้นแบบที่ประสบความ
ส�าเรจ็ในการด�าเนนิการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่	และเพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยท�างานและครอบครัว
ในสถานประกอบกจิการ	โดยมกีารเลีย้งลกูด้วย
นมแม่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญ

 มคีวามหมายคอื ให้สังคมร่วมด้วยช่วยกันสนบัสนุนส่งเสรมิให้แม่ผูท้ีเ่ป็นหญิงท�างาน ทัง้ในระบบและนอกระบบ 
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และท�างานไปด้วยได้พร้อมๆ กัน
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	 การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการ	 2	 กิจกรรมอันได้แก่	 การ
สื่อสารสู่สาธารณะ	 การรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก	 2558	 และเปิดตัว
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยท�างานและครอบครัว	กิจกรรม
ในงานประกอบด้วย	พธิขีบวนธงเฉลมิฉลองสปัดาห์นมแม่โลก	การฉาย
วีดีทัศน์มุมนมแม่เพื่อแม่ท�างาน	 /	 นมแม่แช่แข็ง	 จัดเวทีเสวนา	 ภาคี
ร่วมใจช่วยแม่ไทยให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ และเสวนา	จับเข่าคุย	 ขุดคุ้ย
ประสบการณ์	สูค่วามส�าเรจ็	การน�าเสนอ	โครงการสร้างเสรมิคณุภาพ
ชีวิต สตรีวัยท�างานและครอบครัว (สร้างงานดี ชีวีมีสุขด้วยนม
แม่)	 การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วม
เฉลมิฉลองสปัดาห์นมแม่โลก	และมกีารจดันิทรรศการมมุนมแม่ในสถาน
ประกอบกิจการ	 นิทรรศการมุมนมแม่สร้างงานดี	 ชีวีมีสุขได้อย่างไร	
นิทรรศการการให้ความรู้เก่ียวกับ	Healthy	Workplace	 โดยความ 
ร่วมมือของบริษัท	แมรีกอทจิวเวลรี่	ประเทศไทย	จ�ากัด	กองสวัสดิการ
แรงงาน	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 กลุ่มอนามัยวัยท�างาน	 
กรมอนามัย	และสมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทย
	 นอกจากนี้	 ยังมีการเปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการสนใจเข้า
ร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	สตรีวัยท�างานและครอบครัว			
	 โดยมีผู้ร่วมงานจากท้ังภาครัฐและเอกชนตัวแทนจากหน่วยงาน
ภาคี	 และสถานประกอบการทั้งในกรุงเทพฯ	 และเขตปริมณฑลอีก	 7	
จงัหวดั	จากจงัหวดัจนัทบรุ	ีนนทบุรี	ปทมุธาน	ีพระนครศรอียุธยา	ระยอง	
สมทุรปราการ	สระบรุ	ีมสีถานประกอบกิจการรายใหม่	เข้าร่วมฯ	จ�านวน		

5

67	 บริษัท	 สถานประกอบกิจการน�าร่องโครงการสร้างงานดี	 ชีวีมีสุข	
ด้วยนมแม่		จ�านวน	14	บริษัท		และเครือข่ายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในองค์กรเอกชนจาก	13	องค์กร	รวมทั้งสื่อมวลชน
	 โดยมีผศ.ดร.ปารีณา	 ศรีวนิชย์	 ผู้ช่วยอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นผู้ด�าเนินรายการที่ได้สร้างความประทับ
ใจ	ตรึงคนได้ทั้งงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับค�ากล่าวของดร.ปารีณา	ที่
ว่า	 “ขอเป็นตัวแทนแม่ทั้งประเทศ ขอบคุณทุกๆ ท่าน ท่ีมีส่วน
สร้างชาติ”
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  พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช	ได้บรรยายถึงผลดีของการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ต่อสุขภาพของท้ังแม่และลูก	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 
ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท้ังด้านสมองและจิตใจ	 ฉลาดในทุกมิติท้ัง	
IQ/EQ/MQ/AQ	 แม่เองก็มีความสุขจากการได้ให้นมแม่แก่ลูก	 เป็น 
กระบวนการสร้างสายใยความรกัความผกูพนัทีแ่น่นแฟ้นระหว่างแม่ลกู
และครอบครัว	
	 ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการลงทุนสนับสนุน
นมแม่ในสถานประกอบกิจการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	บริษัทได้ก�าไร
คืนถึง	สามเท่าของการลงทุน	(ได้$3ต่อการลงทุน	1$)	การจัดให้มีมุม
นมแม่ในสถานประกอบกิจการ	จึงเป็นการลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ว่าคุ้มค่า	 ในการช่วยให้แม่ท�างานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้	
พนกังานทีเ่ป็นแม่สามารถสร้างผลผลติทีด่ใีห้กบับรษิทั	ในขณะเดยีวกนั
ความกงัวลในเรือ่งการเลีย้งลกูลดลง	จากการทีลู่กมสีขุภาพทีด่จีากการ
ได้นมแม	่
	 มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	 อยากให้ทุกสถานประกอบกิจการมองนมแม่
ในมิติที่กว้างกว่าเดิม	เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่เป็นพื้นฐานส�าคัญ
ของการพฒันาคณุภาพชวิีต	เป็นพืน้ฐานของความสุขในการท�างานและ
สร้างงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบกิจการได้	 จึงได้ขยายการ

“สร้างงานดี ชีวีมีสุขด้วยนมแม่” ได้อย่างไร 
โดย พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช
เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

พฒันาโครงการมมุนมแม่	ทีเ่ดมิมุง่เป้าหมายเฉพาะพนกังานสตรทีีเ่ป็น
แม่	 ขยายสู่พนักงานทุกคนทั้งหญิงและชาย	 ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการมีครอบครัวและการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ปรับกลยุทธ์
การด�าเนินงานโดยบูรณาการงานนมแม่เข้ากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กร	(Happy	Workplace)	ซึ่งริเริ่มโดยส�านักงานสนับสนุนองค์กร
สขุภาวะ	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	โดย
มีเครือข่ายการท�างานที่หลากหลายภายใต้โครงการ	 “สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตสตรีวัยท�างานและครอบครัว” จากแนวคิด : สร้าง
งานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่ จากแนวคิดนี้ตามโครงการ	 จึงเป็นการ
พฒันาคนท�างานทัง้หมด	ไม่ใช่เฉพาะกลุม่แม่	ให้มทัีกษะการท�างานร่วม
กบัการมทีกัษะการใช้ชีวติ	(work	skill	and	life	skill)	เพือ่สร้างความ
สมดุลย์ระหว่างชีวิตการท�างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว	 (work	 life	
balance)	 อันจะส่งผลให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น	 ซึ่งการด�าเนินงาน
นี้ยังมุ่งเน้นด้านสุขภาพพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการที่
สามารถท�าได้ไม่ยากในสถานประกอบกจิการ	ได้แก่การส่งเสรมิสขุภาพ
สตรตีัง้ครรภ์และให้นมบตุร	การส่งเสรมิสขุภาพของพนกังานทกุคนใน
องค์กรในเรื่อง	อาหาร	และการออกก�าลังกาย
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ผู้อ�านวยกองสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

	 ได้พูดประเด็น	การคุ้มครองมารดา
(Maternal	Protection)	เริม่ตัง้แต่การคุม้ครอง
ขณะตั้งครรภ์
	 มกีฎหมายการคุม้ครองมารดา	พรบ.คุม้ครองแรงงาน	2541	ท่ีห้าม
การอ้างเหตุเลิกจ้างเมื่อตั้งครรภ์	 สามารถเปลี่ยนงานได้	 ถ้างานน้ัน
อนัตรายต่อลกูในท้อง	กฎหมายคุม้ครองให้ลกูจ้างร้องขอเปลีย่นงานได้
	 การคุ้มครองมารดาหลังคลอด	 ตามกฎหมาย	 สามารถลาคลอด
ได้ไม่เกิน	90	วัน	 โดยผู้จ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็ม	45	วัน	และจะได้เงิน
สมทบจากประกนัสงัคม	รวมทัง้สิน้เท่ากบัมสีทิธลิาคลอดได้	90	วนัและ
ได้รับเงินเดือนเต็ม	90	วัน
	 ในส่วนของพ่อสามารถลาคลอดได้	 15	 วันเฉพาะพ่อท่ีเป็น
ข้าราชการ
	 เนื่องจากกฎหมายเขียนไว้ว่า	ลาคลอดได้ไม่เกิน	90	วัน	จึงเป็น
สิทธิ์ของพนักงาน	ถ้ากลัวขาดรายได้จะลาไม่ครบ	ที่ผ่านมาผู้หญิงไทย
ใช้สิทธิ์ลาพักหลังคลอด	ประมาณ	45	วัน
	 แต่ก็พยายามส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมุมนมแม	่ซึ่งยังไม่ทั่วถึง	ต้อง
อาศัยผู้ประกอบการให้ความส�าคัญ

  คุณอัปสร กฤษณะสมิต

ประธานสหพันธ์แรงงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

	 สหพนัธ์แรงงานรฐัวสิาหกจิแห่งประเทศไทย	
จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ	
พ.ศ.2543	มีสมาชิกทั้งหมด	๒๒	องค์กร	สมาชิกประมาณ	90,000	คน		
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ได้รับสิทธิลาคลอดได	้90	วัน	และได้รับเงินเดือน
เต็มทั้ง	90	วัน	
	 คณุอปัสร ได้ชีใ้ห้เหน็ประเดน็ปัญหาเด็กไทยมสิีทธิไ์ด้รบันมแม่ไม่
เท่ากัน	 มองจากกฎหมายรัฐที่มีอยู่	 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 มีโอกาส
มากกว่าในภาคเอกชน	จะช่วยเขาได้อย่างไร	
	 คุณอัปสร	อยากให้กฎหมายบังคับให้แม่พักหลังคลอดถึง	90	วัน	
ถ้าประเทศเพื่อนบ้านท�าได้	ท�าไมเราจะท�าไม่ได้

คุณสง่า ดามาพงษ ์เป็นผู้ด�าเนินรายการ

คุณอัปสร ได้ทิ้งโจทย์ใหญ่ให้ร่วมกันขบคิดต่อว่า
	 1.	 จะท�าอย่างไร	 ไม่ให้เกิดการเหลื่อมล�้าทางกฎหมาย	กฎหมาย 
ไม่เป็นสองมาตรฐาน
	 2.	เน้นความส�าคัญของ	คุณภาพ	“มุมนมแม่”	เรื่องความสะอาด	
มีมาตรฐาน	 และกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 จะช่วยรณรงค์ 
ส่งเสริมได้อย่างไร
	 3.	สถานประกอบกิจการ	ได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง	ในการจัดท�า	
“มุมนมแม่”

  คุณนภัทร พิศาลบุตร        

เจ้าหน้าที่สื่อสารเพื่อการพัฒนา
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย

	 คณุนภทัร	จากยูนเิซฟ	ได้พดูถงึมาตรฐาน
สากลจาก	ILO	ที่ก�าหนดให้มีการลาพักหลังคลอด	
14	 สัปดาห์	 แต่ในประเทศพัฒนาแล้วแถบสแกนดิเนเวีย	 ให้แม่ลาพัก
หลังคลอดได้เป็นป	ีและจ่ายเงินทดแทนเต็ม	และยังอนุญาตให้คุณพ่อ
ได้ร่วมลาดูแลลูกด้วยหลังแม่คลอด	บริษัทชั้นน�าของโลก	ในช่วงหลังๆ	
มีการให้ลาได้ทั้งพ่อและแม่	เช่นบริษัทกูเกิล	ให้แม่ลาพักหลังคลอดได้	
8	สัปดาห์	พ่อลาพักได้	7	สัปดาห์	บริษัทไอบีเอ็มช่วยในเรื่องการขนส่ง
นมแม่ให้พนักงาน	บริษัทโวดาโฟน	ซึ่งมีลูกข่าย	30	บริษัททั่วโลก	ให้
แม่ลาพักหลังคลอดได	้ 16	สัปดาห	์ โดยได้รับเงินเดือนเต็ม	และให้แม่
ท�างานเบาลงเมื่อกลับมาท�างาน	 โดยได้เงินเดือนเต็ม	 (30	 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ใน	6	เดือนแรกหลังกลับมาท�างาน)	ทั้งสามบริษัทชั้นน�านี้	ท�า
โดยไม่ได้มีเงื่อนไขทางกฎหมาย	แต่เคลื่อนด้วยตัวเอง	เอาคนเป็นที่ตั้ง	
อเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีกฎหมายในการลาพักหลังคลอด	แต่มี
บริษัทชั้นน�าที่ได้ให้ลาได้ทั้งพ่อและแม่และจ่ายเงินให้เต็ม	
	 ตัวอย่างที่ดี	 ใกล้บ้านเราคือประเทศเขมร	 ที่ประสบความส�าเร็จ
อย่างก้าวกระโดด	ส่วนในยุโรป	ต้องยกให้ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

เสวนา “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย
ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

ดร.วิภาวี ศรีเพียร

   Ms.PhanThi Hong Linh 

   PR & Advocacy Specialist,
   Alive & Thrive Vietnam      
 คุณลิน	จากองค์กร	Alive&Thrive	
จากประเทศเวียตนาม	ได้เล่าเรื่องการคุ้มครองมารดา
ในประเทศเวียตนามว่าได้ผ่านกฎหมายขยายการลาพักหลังคลอดแม่
จาก	4	เดือนเป็น	6	เดือนในปี	2555	โดยได้รับเงินเดือนเต็มจากประกัน
สังคม		และหลังจากกลับมาท�างาน	แม่ที่ลูกอายุน้อยกว่า	1	ปี	จะได้รับ
สิทธิท�างานน้อยกว่าปกติวันละ	1	ชั่วโมง	และให้สิทธิพ่อลาคลอด	5	วัน	
(ถ้าเป็นลูกแฝด	พ่อลาได	้10	วัน)
	 ในเวยีตนาม	มโีครงการเรยีกว่า	Lactation	space	ท่ีแม้แต่ในหน่วย
งานราชการก็จะมี	 Lactation	 room	 หรือห้องนมแม่	 มีการ 
ร่วมมอืกบัสหภาพแรงงาน	ให้จดัพืน้ทีใ่ห้นมลกู	โดยมีหน่วยงานราชการ
เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานในภาคส่วนอ่ืน	 ในการสนับสนุนการ 
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ	พบว่าการท�ามมุนมแม่ช่วยลด
การลาของพนักงาน	 เพิ่มความจงรักภักดี	 และเป็นเร่ืองที่มีความ 
คุ้มค่าในการลงทุน
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  อ.สง่า ดามาพงษ์        

ผู้ด�าเนินรายการ

	 ภาคีที่มีส่วนร่วมส�าคัญในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ใน
สถานประกอบกจิการของเวยีตนามคอื	สหภาพแรงงาน	โดยเริม่ต้นจาก	
70	บริษัท	แล้วไปขยายต่อ	สิ่งส�าคัญคือ	การมีหน่วยงานราชการเป็น
ตัวอย่าง
	 ปัจจบุนัร้อยละ	95	ของแม่เวยีตนาม	ให้นมแม่แก่ลกู	แต่ยงัมคีวาม
เชื่อดั้งเดิมเรื่องการเสริมน�้า	 เพื่อการท�าความสะอาดปากเด็ก	 ตอนนี้	 
เวียตนามสามารถแก้ปัญหาเรื่องการลาพักหลังคลอดได	้เป็น	6	เดือน
แล้ว	ปัญหาที่เหลือคือ	ปัญหาด้านคุณภาพของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ได้สรุปว่า “ไม่ว่ากฎหมายจะมีหรือไม	่
เราต้องพยายามเอง	ฝากให้สถานประกอบกิจการ
ช่วยประเทศในการสร้างมนุษย์	 นมที่ดีที่สุดส�าหรับมนุษย์คือ
นมแม่...”
	 “...ทุกคนในสังคมมีหน้าท่ีในการช่วยดูแลเด็กทุกคนที่
เกดิมา	การทีบ่รษิทัสง่เสริมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม	่จดัใหม้หีอ้ง
นมแม่	เท่ากับบริษัทได้ช่วยพัฒนาเด็ก	สู่อนาคตของประเทศ
ที่ดีต่อไป	ไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะแม	่ลูก	และบริษัทเท่านั้น	
แต่ได้สร้างประโยชน	์สร้างอนาคตประเทศไทย”

				 “แม่	คือ	คนส�าคัญ”	ถึงแม้เจ้านายจะให้
นโยบายมาแต่ตัวแม่จะเป็นคนที่จะท�าให้นโยบายนั้นเป็นจริง
	 ให้เรียงล�าดับความส�าคัญ	 ลูกกินนมแม่แค่ไม่นานเทียบกับเวลา
ท�างานของแม่	 การใช้เวลาเพ่ือเล้ียงลูกด้วยนมแม่คิดเป็นแค่ช่วงเวลา
เพียงร้อยละ	 2-4	 จากเวลาท�างานทั้งหมดในชีวิต	 ลงทุนกับนมแม่	 
ลงรากฐานที่ยาวนาน	 เจียดเวลาจากการท�างานมาให้นมแม่	 เด็กจะ 
แข็งแรง	สมองแจ่มใส	จิตใจที่เบิกบาน	
	 การลงทุนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 เป็นรากฐานความสัมพันธ์ของแม่
และลูก	ไม่มีใครท�าแทนได	้ขอให้แม่ใช้ประสบการณ์ตรงของตัวเองส่ง
ต่อ/ถ่ายทอดสู่แม่คนอื่นๆ

				 สหภาพแรงงาน	สหภาพแรงงานสตรี	
ควรร่วมมือกันในการเรียกร้องสิทธิเหล่านี้ให้
กับแรงงานหญิง	สมาพันธ์เครือข่ายทัพฟ้า	อยาก
ให้มีเครือข่ายที่ท�างานเรื่องนมแม่มารวมพลังกัน	 มาท�างานร่วมกัน 
อย่างมีพลังและขอแรงในการสนับสนุนในการผลักดันร่าง	 พรบ.การ
ตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กฯ	 เข้าสู่กฤษฎีกา	 และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

  คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล

คุณแม่ต้นแบบของประเทศ 
ขึ้นเวทีมาปลุกพลังนมแม่ 

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

ประธานสมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่ง
ประเทศไทย(เครือข่ายทัพฟ้า)

เสวนา จับเข่าคุย
ขุดคุ้ยประสบการณ สู่ความสำ เร็จ

	 อ.สง่า	 ดามาพงศ์	 ผู้ด�าเนินรายการมืออาชีพจากมูลนิธิศูนย์นม
แม่แห่งประเทศไทย	 ได้คุยเพื่อขุดคุ้ย	 ค้นหาประสบการณ์ดีๆ	 จากผู้
แทนของ	 6	 บริษัท	 ที่เป็นตัวอย่างในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในสถานประกอบกิจการ	จนประสบความส�าเร็จ	ให้ผู้เข้าร่วมเสวนา
ได้เรียนรู้ซึ่งพบว่า	 แต่ละบริษัท	 มีความแตกต่างกันทั้งชนิดของธุรกิจ	
ขนาดจ�านวนของพนักงาน	จุดเริ่มต้น	และความก้าวหน้าในการพัฒนา	
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ	การให้ความส�าคัญต่อพนักงานทุกคน ถือว่า
ทุกคน คือทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นพนักงานผู้เป็น
แม่ จึงสมควรได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อ�านวย
ความสะดวกให้พนักงานที่เป็นแม่ได้ท�าหน้าที่ได้ดีที่สุด	 ทั้งหน้าท่ีการ
เป็นแม่พร้อมๆ	 ไปกับการท�างานอย่างสมดุลย์	 จากการพูดคุยขุดคุ้ย
โดยผู้ด�าเนินรายการ	 พอสรุปได้ว่า	 ปัจจัยความส�าเร็จในการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ	เกิดมุมนมแม่/ห้องนม
แม่	ที่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิผล	ประกอบด้วย
	 1)	 ผู้บริหารเข้าใจความส�าคัญของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 มี
ทัศนคติที่ดี	มีความมุ่งมั่น	และมีนโยบายชัดเจน
	 2)	มีทีมแกนน�าที่ท�าหน้าที่ เป็นทั้งผู้อ�านวยความสะดวก	
วทิยากรกระบวนการในการฝกึอบรม	และดูแลการจดัตัง้มมุนมแม/่หอ้ง
นมแม่	
	 3)		มีการให้ความรู้แก่พนักงานต้ังแต่ขณะต้ังครรภ์	 และมีการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง
	 4)		มพีีเ่ลีย้งใหก้ารชว่ยเหลอืแมท่กุคน	และสรา้งเครือขา่ยแมป่ัม๊
นมในสถานประกอบกิจการ
	 5)	มีการติดตามประเมินผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเป็น
ระบบ

								บริษัท	ไทยซัมมิทฮาร์เนส	(ประเทศไทย)
จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสาย
ไฟประกอบรถยนตร์ของไทย	 มีพนักงาน	
2800	คน	ร้อยละ	83	เป็นผู้หญิง	เริ่มจัดท�า
มุมนมแม่	เมื่อปี	2552

1. คุณพยัพ แจ้งสวัสด์ิ บริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

 “เริม่จากผูบ้รหิารไฟเขยีว ลองผดิลองถกู คน้ควา้ ใหค้วามรู ้
แมอ่ยา่งสม่�าเสมอตอ่เน่ืองทกุป ีมกีารบนัทกึสถติต่ิางๆ ครบถ้วน 
จุดส�าคัญคือ ผู้บริหารต้องสนับสนุน มีนโยบาย ให้ทรัพยากร 
ทีมงานมีความรู้ ภาครัฐสนับสนุน”
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	 บรษิทั	เวสเทริน์	ดจิิตอล	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	บริษทัลกูขา่ยของบรษิทัในสหรัฐอเมรกิา
มีพนักงานประมาณ	23,000	คน	เป็นพนักงาน
หญิงประมาณ	20,000	คน	(ร้อยละ	85)

2. คุณพรณงค ว่องสุนทร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต  
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

	 บรษิทัผลติชิน้สว่นรถยนตข์องญีปุ่่น	
มีพนักงานประมาณเกือบ	 4	 พันคน	 เป็น
พนักงานหญิงร้อยละ	 60	 เริ่มมีมุมนมแม่
ตั้งแต่ปี	2550

3. คุณธาราทิพย ศรีเสวตร พยาบาล
บริษัท สยามเดนโซ่ แมนูเฟคเจอร่ิง และบริษัทสยามเคียวซัน จ�ากัด

 ...เริ่มจากการชงเรื่องให้ผู้บริหาร
ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้อนุมัติโครงการเพราะรู้ว่านมแม่มีประโยชน์ และ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท จุดส�าคัญคือการมีคณะกรรมการ
จากหลายๆ ส่วน ไมใ่ชเ่ฉพาะจากผูบ้ริหาร การมนีโยบายทีชั่ดเจน 
และการท�างานเป็นทีม
 ท่ีบริษทัทัง้สองแหง่น้ี พยาบาลของบรษัิททีม่บีทบาทส�าคญั
ในการสร้างความมั่นใจ ให้ความรู้รวมถึงการตรวจเต้านม ตรวจ
ครรภ์พนักงาน ติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพนักงาน จัด
กจิกรรมตา่งๆ เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
มากขึ้น…

 เริ่มต้นจากเป็นต้นแบบในโครงการ happy workplace 
ตอ่ยอดดว้ยนมแม ่มมีมุนมแมใ่นห้องพยาบาล แตไ่มม่ใีครใช ้ตอ่
มาป ี56 ส่งทมีแกนน�าเขา้รบัการอบรมกบัมลูนธิศูินยน์มแมฯ่ และ
กลบัมาพฒันาเปล่ียนจากมมุเปน็หอ้งนมแม ่มพีนกังานมาใช้ห้อง
นมแม่มากขึ้น มีจุดเด่นคือ สร้างแกนน�าเป็นทีมขับเคลื่อนหลัก
ที่ส�าคัญ (prime mover) ห้ามการเข้ามาของนมผสม มีระบบ 
พี่สอนน้อง และให้แรงจูงใจ

	 บรษิทั	เดลตา้	ผลติอปุกรณอ์เิลคโทรนิคส	์
มีพนักงาน	9,000	คน	เป็นหญิง	8,500	คน
 เร่ิมมีมุมนมแม่ในปี 2551 จาก
ความต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
พนักงานคนหนึ่ง (คุณมะลิวัลย์นั่นเอง) ที่
ประสบความส�าเรจ็ในการเกบ็น้�านมใหล้กูได ้
เป็นตัวอย่างให้แม่คนอื่นๆ ท�าตาม จนผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล น�าเร่ืองเสนอฝ่ายบริหาร เกิดโครงการ 
มุมนมแม่เกิดขึ้น ประกาศเป็นนโยบาย มีการขยายต่อแบบปาก
ต่อปาก เกิดกลุ่มสนับสนุนนมแม่ที่เข้มแข็ง มีการใช้เครื่องมือ
วัดผล พบมุมนมแม่ให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจชัดเจน

4. คุณมะลิวัลย อินเชียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัท เดลต้าอิเลคโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

	 บริษทัผลติเครือ่งประดบัครสิทอลของ
แบรนด์	 สวารอฟสกี้	 มีพนักงานท้ังหมด	
2,700	คน	ร้อยละ	90	เป็นผู้หญิง
 มีห้องนมแม่ ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อ
แกปั้ญหาการลาของพนักงาน ปัจจบุนั มี
การใชห้อ้งนมแมเ่ปน็เหมอินวฒันธรรม มี
การดูแลครบวงจรตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ 
ถึงหลังคลอด มีการเยี่ยมบ้านครบร้อยละ 100

 ความส�าเร็จของมาริกอทเกิดจาก ผู้บริหารให้ความ
ส�าคัญ ทีมงานเข้มแข็ง มีนวตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ ท�าให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. คุณกรรณิกา เซ็นมุกดา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท แมรีกอทจิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

พญ.ศิริพร กัญชนะ
ประธานมูลนิธิศูนยนมแม่แห่งประเทศไทย
	 ...ชั่วชีวิตของผู้หญิงที่เป็นแม่จะมีความสุขมากท่ีสุด
คือช่วงสั้นๆ	 ที่ให้นมแม่	 ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีลูกสักกี่คน	 ขอ
เรียกร้องให้ลาให้ได้ครบสามเดือน	 โดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มี
งานท�า	 คุณพ่อจะช่วยแม่ได้ในช่วงวิกฤตสองอาทิตย์หลัง 
คลอด	 สาเหตุหลักที่ท�าให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ส�าเร็จคือการ
ท�างานของแม่	 ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องเหล่านี้ มุมนมแม่ 
ลาหลังคลอดสามเดือนเต็ม พ่อลาช่วย ศูนย์เด็กอ่อน 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ย้�าให้ใช้ค�าว่าเด็กอ่อน)
	 ...ต่อไปนี	้HR	(Human	Resource	-	ฝ่ายทรัพยาการ
บุคคล)	บริษัทพูดแทนหมอพยาบาลได้แล้ว	ฟังแล้วได้ยิ้มตลอด
เลยค่ะ...	พญ.ศิริพร	กล่าวสรุปช่วงท้ายของการสัมมนา
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ประชาสังคม ตราด ร่วมใจ
ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 
 จงัหวดัตราด	เปน็จงัหวัดชายทะเลภาคตะวนัออกของไทย	
มีเนื้อที่	2,819	ตารางกิโลเมตร	ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศ
กัมพูชา	 มีเกาะเป็นจ�านวนมาก	 และเกาะที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันทั่วไป
คือ	เกาะช้าง		มี	7	อ�าเภอ	38	ต�าบล	และ	261	หมู่บ้าน	
	 มีประชากร	 224,730	 คน	 (2557)	 มีการคลอดประมาณปีละ	
2,000	คน	ข้อมลูจากรายงานของส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด	พบวา่	
มีอัตราเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง	6	เดือนในจังหวัด
ตราดในป	ี2558	เท่ากับร้อยละ	58.6	ซึ่งค่อนข้างสูง	แต่เมื่อวิเคราะห์
จากรายงานพบวา่	ยงัมปีญัหาการใหน้้�าหรอือาหารอืน่ปนอยู	่ไมใ่ชน่ม
แม่อย่างเดียว	ตลอดทั้ง	6	เดือนตามที่รายงาน

คำ ขวัญ
จังหวัดตราด

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ 
ระกำ แสนหวาน หลังอานหมาดี
ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา 
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จังหวัดตราด
 คุณอัฉราภรณ์ ละเอียดดี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข
จงัหวดัตราด	ไดก้ลา่วถงึการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นจงัหวดั
ตราดว่า	 มีการจัดโรงเรียนพ่อแม่	 ให้ความรู้และชี้ชวนให้เลี้ยงลูกด้วย 
นมแม่ต้ังแต่ขณะแม่ตั้งครรภ์	 มีอสม.นมแม่	 ช่วยในการติดตาม
ช่วยเหลือแม่หลังคลอดเม่ือกลับไปอยู่บ้าน	 และยังมีชมรมนมแม่	
ชมรมแม่อาสา	 ช่วยสนับสนุน	 ขณะนี้ก�าลังอยู่ในช่วงการพัฒนา
ต�าบลนมแม่ตามเกณฑ์กรมอนามัย	 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทกุภาคสว่นของชมุชนในต�าบล	ซึง่จงัหวดัตราดสามารถพัฒนาสูต่�าบล
นมแม่ได้เพียง	3	ต�าบล	จากทั้งหมด	38	ต�าบล	นับว่าความร่วมมือจาก
ชุมชนยังท�าได้ไม่เต็มที่นัก
 ปัญหาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในจังหวัดตราด ไม่ต่างจาก
จังหวัดอื่นๆ	 เช่น	 แม่ขาดความมั่นใจเมื่อเจอปัญหาลูกร้อง	 แม่เหนื่อย	
หรือแม่มีปัญหาที่เต้านม	 หัวนม	 การท�างานนอกบ้าน	 ฝากลูกไว้กับ 
ย่า-ยาย	ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุด	และยังมีความเชื่อเดิมๆ	ที่ให้ลูกกิน
กล้วยกินน้�า	ตอน	2-3	เดือน	ตลอดจนในชุมชน	ยังมีความเชื่อที่มีผล
ลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ เช่น	อย่าให้ลูกหลับคาเต้า	 ลูกดูดนมไป
ร้องไปแสดงว่านมแม่ไม่พอ	 นมแม่ดีแต่ควรมีนมผงไว้ด้วยเผื่อนมแม่ 
ไม่พอ	เป็นต้น
 และอุปสรรคที่ส�าคัญเช่นเดียวกับทุกพื้นที่ในประเทศไทย 
คือ บริษัทนมคุกคามนมแม่อย่างรุนแรง มีการแจกนมผงในชุด
เย่ียมแมห่ลงัคลอดผา่นทางโรงพยาบาลเอกชน	ส�านกังานประกนัสงัคม	 
ฝ่ายทะเบียนของอ�าเภอ	สโมสรเพื่อการกุศล	การแจกถุงเก็บน้�านมติด
โลโกข้องบรษิทันม	การแจกเอกสารวชิาการตดิโลโกข้องบรษิทันม	ฯลฯ

	 และเมื่อ	 คุณอาคม ภูติภัทร แกนน�าเครือข่ายกลุ่มสัจจะ 
ออมทรพัย	์จังหวดัตราด	ได้มโีอกาสรบัฟงัความส�าคญัของการเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่	 จากพญ.ยุพยงแห่งชวนิช	 ในเวทีสมัชชา	 แห่งชาติ	

เกิดแรงบันดาลใจอยากให้ทุกต�าบล	 เป็นต�าบล 
นมแม่	อยากให้พูด “นมแม่” ให้เป็นเสียง
เดียวกันทั้งจังหวัด ซึ่งจะท�าให้เป็นจริง
ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง	 ไม่ใช่เพราะ

ต้องท� าตามนโยบาย	 ต้องการพลังของ 
เครื อข่ ายภาคประชา สังคมในการผลักดัน 

ขับเคลื่อน	“นมแม่” จังหวัดตราดอย่างเข้าใจในเหตุและผล	ดังนั้นจึง
เหน็ความจ�าเปน็ของการใหค้วามรู	้	ความเขา้ใจ	คณุคา่ของการเลีย้งลกู
ด้วยนมแมใ่นการสรา้งคนสรา้งชาติ	แกเ่ครอืขา่ย	และใหเ้ขาไดท้ราบถงึ
ศักยภาพของตนเองในการปกป้อง	ส่งเสริม	และสนับสนุนนมแม่	

• จากซ้ายไปขวา นายแพทย์ ชวรัตน์ วสุธาดา, แพทย์หญิงยุพยง 
แห่งเชาวนิช, นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ, คุณวีระ จงไพศาล

	 จึงเป็นทีม่าของ	“เวทแีลกเปล่ียนเรยีนรูเ้ครอืข่ายภาคประชา
สังคม : ขับเคลื่อนเครือข่ายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
จงัหวดัตราด” ณ	หอ้งประชมุวทิยาลยัชมุชน	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดตราด	
เมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2558	ณ	หอ้งประชมุวทิยาลยัชมุชน	อ�าเภอเมอืง	
จังหวัดตราด	 สนับสนุนนโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	สสส.
และองค์กรยูนิเซฟ
	 มผีูเ้ขา้รว่มเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้นีเ้ตม็หอ้งประชมุ	ประกอบ
ด้วยแกนน�าอาสาสมัครสาธารณสุข	จาก	167	หมู่บ้าน	ในจังหวัดตราด	
แกนน�าเครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์	และ	เครือข่ายภาคประชาสังคม	
รวม	130	คน
	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	นายแพทย์ ชวรัตน์ วสุธาดา 
ได้มาต้อนรับชาวคณะศูนย์นมแม่	 และได้แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ 
เต็มที่ในฐานะผู้บริหารงานสาธารณสุขสูงสุดของจังหวัด	ในการพัฒนา 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของจังหวัดตราด
 คุณวีระ จงไพศาล นายกสมาคม
พลเมืองจิตอาสา	จังหวัดตราด	เป็นตัวแทน
ประชาสังคมจังหวัดตราดในการกล่าวต้อนรับ
และเป็นผู้ด�าเนินรายการตลอดทั้งวัน
	 และนับเป็นโชคดีมากของชาวจังหวัด
ตราด	เพราะมีประชาชนอาวุโส	คือ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ เป็นที่
ปรกึษา	มลูนธิิศนูยน์มแมแ่หง่ประเทศไทย	ทา่นได้กลา่วแสดงความยินดี
ในฐานะประชาชนอาวุโสจังหวัดตราด		ที่มีเวทีนี้เกิดขึ้น	และเนื่องจาก
ท่านเป็นคนท่ีนี่	 จึงให้ก�าลังใจเต็มท่ี	 พร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนเท่าที่
ศักยภาพจะท�าได้

คุณวีระ จงไพศาล
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แพทยหญิงศิริพร กัญชนะ
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	นมแม่กับพัฒนาการเด็ก ได้ชี้ให้
เห็นปัญหา	พัฒนาการของเด็กไทยท่ีล่าช้า	 ซ่ึงเป็นปัญหาเรื้อรัง
ของประเทศ	 เน้นย้�าให้เห็นความจ�าเป็นของการลงทุนเพ่ือเด็ก	
เพือ่การพฒันาทีด่	ีโดยตอ้งใหเ้ดก็ไดร้บันมแมอ่ยา่งเดยีวหกเดอืน
แรก	 และต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง	 มีโภชนาการที่ดี	 อยู่ใน
ศูนย์เด็กเล็กที่ปลอดภัย	 ต้องส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่ระยะเริ่ม
แรกของชีวิต	ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตเร็วสูงสุด	การ
ได้รับนมแม่	การเลี้ยงดูที่ถูกต้องจะท�าให้เด็กฉลาด	มีการตัดสิน
ใจที่ดี	 จะช่วยป้องกันปัญหาในอนาคต	 เช่นปัญหาการตั้งครรภ์
ในวยัรุน่	นอกจากนีย้งัไดพู้ดถงึความส�าคญัของการเฝา้ระวงัและ
การสง่เสรมิพฒันาการเดก็โดยเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ	อาสาสมคัร
สาธารณสขุ	พอ่แม	่ผูป้กครอง	ซึง่จะชว่ยแกไ้ขและปอ้งกันปญัหา
พัฒนาการได้ทันการณ	์ซึ่งปัจจุบันมีคู่มือใหม	่2	เล่ม	ได้แก่คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยส�าหรับเด็กปกต	ิและ
คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

แพทยหญิงยุพยง แห่งเชาวนิช 
เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

แพทยหญิงกรรณิการ บางสายน้อย 
กรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

	 บรรยายเรื่อง	ท�าไมต้องนมแม่ เน้นย้�าประเด็นส�าคัญ
ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของน้�านมแม่	 ความเหนือกว่าของ 
นมแม่เม่ือเทียบกับนมผสม	 ประโยชน์นมแม่ต่อลูก	 ต่อแม่	 ต่อ
ครอบครวั	และต่อประเทศชาต	ิเดก็ไทยมปีญัหาไอควิเฉลีย่ต่�ากวา่
เกณฑ์	 ซึ่งมีเรื่องโภชนาการเป็นปัจจัยหนึ่ง	 รวมถึงสถานการณ์
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรกของไทยที่ยัง 
ต่�ามาก	 เรียกร้องให้ทุกคนร่วมใจ	 ช่วยแม่ไทย	 ให้เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่

	 น�าเสนอมุมมอง “พลังเครือข่าย กับการสนับสนุนส่ง
เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”	 โดยยกตัวอย่าง	 จากต�าบลนม
แม่ป่าแดด	ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยาวนาน
กว่า	10	ปี	โดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของชุมชนเอง	และ
มีแกนน�าที่เป็น	อาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้มแข็ง	มีทักษะในการ
บรหิารความสัมพนัธ์	และการบรหิารจัดการอยา่งดีเยีย่ม	สามารถ
ชีช้วนโนม้น้าวเครือขา่ยในชมุชนและนายกเทศมนตรีใหส้นบัสนนุ	
ท�าให้เกิดความยั่งยืน
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 ทมีนมแมจ่ากจงัหวดัจนัทบรุ ีทีอ่ยูต่ดิกนักับจงัหวดัตราด	
ได้มาช่วยเสริมพลังแก่เครือข่ายประชาสังคมให้ตื่นตัวอย่างคึกคัก	
ในภาคบา่ย	น�าทีมโดย	คณุวาสนา งามการ หวัหนา้กลุม่งานการ
พยาบาลผูป้ว่ยสูตนิรเีวช	รพ.พระปกเกล้า	ไดเ้ล่าประสบการณต์รง
ของตนเอง	 เร่ือง	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการ 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม	่จังหวัดจันทบุรี	โดยเริ่มต้นจากคลินิกนมแม่ใน
โรงพยาบาล	และรกุเข้าไปในชุมชนโดยการสรา้งแมอ่าสาทีเ่ขม้แขง็	
และร่วมกันชี้ชวนให้ท้องถิ่นเห็นความส�าคัญและให้ความร่วมมือ
ในการพฒันาใหเ้กดิชมุชนนมแม	่หลงัจากนัน้เสรมิพลงัดว้ยทอล์ค
โชว์นมแม่โดย	รอ.วิทยา งามการ และพ.จ.อ.วิสัย พิณธารทอง 
ค่ายตากสิน	ซึ่งเป็นเทคนิคที่สร้างความสนใจได้อย่างยอดเยี่ยม

	 ช่วงท้ายเป็นการเปิดประเด็น	 ระดมสมอง	 แนวทางการ 
ขบัเคลือ่นเครือขา่ยสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม	่จงัหวัดตราด	
สู่การปฏิบัติ	โดยคุณอาคม ภูติภัทร ได้เสนอแนวคิดให้ผู้เข้าร่วม
เวที	ได้แสดงความคิดเห็น
		 ผลจากการจัดเวทีแลกเปล่ียนฯ	 คร้ังนี้	 ได้	 “ร่างการขับ
เคลื่อนนโยบายสาธารณะธรรมนูญสุขภาพ 2559 ประเด็น 
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน” และทางพืน้ทีย่นิดี
ให้	มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	ติดตามผลการด�าเนินการ	ภายใน	6	เดือน
 

 
จากความมุ่งมั่น และคำ มัน่สญัญาของ
แกนนำ ภาคประชาสังคมครั้งนี้ เชื่อว่า 
การเปล่ียนแปลงต้องเกิดขึ้นในเร็ววัน 
เม่ือชาวมูลนิธิศูนยนมแม่ฯ ได้กลับไป
เมืองตราดอีกครั้ง เราคงจะได้ยินแต่
คำ ว่า “นมแม่” เป็นเสียงเดียวกันทั้ง
จังหวัด
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เครือข่ายโรงเรียนแพทย ร่วมใจ
ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 แพทยเป็นบุคลลากรสาธารณสุขท่ีมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพแม่
และลูก	ตั้งแต่ขณะแม่ตั้งครรภ์	คลอดลูก	จนกระทั่งหลังคลอดและเมื่อ
ลูกเติบโต	 มีบทบาทในการให้ค�าแนะน�าให้การปรึกษา	 และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาแก่แม่และครอบครัวตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
เรื่องการเลี้ยงดูลูก	 แพทย์มีอิทธิพลต่อความคิดของแม่และครอบครัว
สูง	 ในเรื่องการวางแผน	 การตัดสินใจในวิธีการเลี้ยงลูกตามบทบาท
แล้ว	 แพทย์มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน	 ช่วยเหลือให้แม่เล้ียงลูก
ด้วยนมแม่	จึงควรมีความรู้	มีทัศนคติที่ดี	และมีทักษะในการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่แม	่และครอบครัว	อีกทั้ง
แพทย์ยังต้องเป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
ซึง่หมายถงึวา่	แพทยต์อ้งผา่นการอบรมทัง้ดา้นความรู้และทกัษะอยา่ง
เพียงพอจนมัน่ใจไดจ้ากโรงเรยีนแพทย	์จงึจะท�าหนา้ทีต่ามบทบาททีพ่งึ
ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล	
	 แต่ในอดีต	 พบว่าเรื่องการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีอยู่ในหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์น้อยมาก	 ไม่มีหลักสูตรเฉพาะ	
และขาดอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังนั้น	การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
แพทย	์และพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่น
โรงเรียนแพทย์จึงมีความจ�าเป็น
 จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในป ี พ.ศ.2552 เมื่อ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	 ได้จับมือร่วมกับราชวิทยาลัยสูติ-
นรีแพทย์แห่งประเทศไทย	 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ด้วยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน	 สนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ	(สสส.)	และองคก์าร	UNICEF	ประเทศไทย	จัดโครงการพฒันา
ศักยภาพอาจารย์สูติแพทย์	และกุมารแพทย์ในโรงเรียนแพทย	์น�าร่อง	
18	 แห่งโดยมี	 ศ.เกียรติคุณ	 นพ.สุวชัย	 อินทรประเสริฐ	 เป็นประธาน	
โครงการตามด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่	 ในโรงเรียนแพทย์น�าร่อง	 ท�าให้ได้แผนการเรียนการสอน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และชุดสื่อต่างๆ	 ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ที่เป็น
มาตรฐาน	ท่ีโรงเรียนแพทยไ์ดน้�าแผนการเรยีนการสอนไปทดลองใชแ้ละ
พัฒนาตามบริบทของตนเอง	ผลที่ได้ในภาพรวม	คือ	นักศึกษาแพทย์
ในโรงเรียนแพทย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ตามแนวทางมาตรฐาน	 มีความรู้	 ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	มีอาจารย์แพทย์ให้ความสนใจ	ได้รับการพัฒนาให้
เช่ียวชาญมากขึน้	มาชว่ยสอนมากหวัขอ้การเล้ียงลกูดว้ยนมแมม่ากขึน้
	 และนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเสนอต่อแพทยสภา	 จนในท่ีสุด		
หวัข้อการเรยีนการสอนเร่ืองการเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ดบ้รรจอุยูใ่นเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.2555	ตามประกาศแพทยสภาที่	12/2555		

	 ต่อมาในชว่งปลายปี	พ.ศ.2557 ได้ขยายโครงการไปยงัสถาบนั
ผลิตแพทย์สมทบหรือโรงพยาบาลท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาแพทย์/นิสิตแพทย์	 แพทย์ใช้ทุน	 และแพทย์ประจ�าบ้านใน 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จ�านวน	11	โรงพยาบาลโดยไดรั้บความร่วมมอื 
จากคณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ซึง่เปน็สถาบนัพีเ่ลีย้งใน
พื้นที่	เป็นเจ้าภาพร่วม

การประชมุเชงิปฎิบัตกิาร การจดัการเรยีนการสอนในสถาบันผลติแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2-3 กันยายน 2557)

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์โรงเรียนแพทย์ จัด
อบรมหลักสูตรการเล้ียงลูกด้วยนมแม่เบื้องต้น 
และหลักสูตรขั้นสูง (พ.ศ.2552)
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การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอน การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในโรงเรียนแพทย์ (พ.ศ.2552)
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	 และในปี	พ.ศ.2558	 ที่ผ่านมานี้	 ได้มีการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอนในเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	13	แห่ง	เมื่อวันที	่2-3	กรกฎาคม		2558	
ณ	 ห้องประชุมแก่นนครา	 โรงแรมวีวิช	 จังหวัดขอนแก่น	 มีผู้เข้าร่วม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี	้ จ�านวน	 89	 คน	 เป็นสูติแพทย	์ 8	 คน	
กุมารแพทย์	 10	 คน	 นอกน้ันเป็นพยาบาล	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการ
เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการสอนนักเรียนแพทย์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอนในเครือข่ายสถาบัน
ผลิตแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 13 แห่ง (2-3 กรกฎาคม 
2558) 

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในเครือข่ายสถาบัน
ผลิตแพทย์ภาคใต้ (19-20 พฤศจิกายน 2558)

 ล่าสุด เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558	นี้	ได้ขยาย
โครงการไปยงัสถาบนัผลติแพทยส์มทบในภาคใต	้โดยความร่วมมอืของ
คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ซึง่เป็นโรงเรียนแพทย์
พีเ่ลีย้งในพืน้ทีภ่าคใต้	จัดประชมุเชงิปฏิบติัการ	เรือ่ง	“การจดัการเรยีน
การสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์”	 ณ	 ห้อง
ประชุมตึกเฉลิมพระบารมีชั้น	12		ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	มีโรงพยาบาลในภาคใต้เข้าร่วมทั้งหมด	9	แห่ง	(รวม
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)	มีผู้เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	71	คน	เป็น
สูติแพทย	์6	คน	กุมารแพทย์	11	คน	นอกนั้นคือพยาบาลผู้ช่วยสอน	ใน
การประชุมมีการบรรยาย	 ความรู้ด้านวิชาการ	 การน�าเสนอแนวทาง	
และมิติใหม่ในการจัดการเรียนการสอน	การน�าเสนอประสบการณ์การ
จดัการเรยีนการสอนจากโรงเรยีนแพทย์น�ารอ่ง	หลงัจากนัน้โรงพยาบาล
ต่างๆ	 ได้ร่วมกันระดมสมองจัดท�าแผนการจัดการเรียนการสอนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่จะน�าไปด�าเนินการต่อไป 
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โรงเรียนแพทย นำ ร่อง 18 แห่ง

สถาบันผลิตแพทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

สถาบันผลิตแพทย ภาคใต้
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
2.  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
3.  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี       
4.   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น        
5.  คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์         
6.   คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
7.  คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
8.   คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  
9.  คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์ทรวิโรฒ
10. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี        
11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า         
12. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ภูมิพลอดุลยเดช       
13. รพ.ราชวิถี    
14. รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี                        
15. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  
16. รพ.ชลบุรี
17. รพ.มหาราชนครราชสีมา 
18. วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

 1. รพ.หนองคาย 
 2. รพ.บุรีรัมย์
 3. รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ 
 4. รพ.อุดรธานี   
 5. รพ.ขอนแก่น 
 6. รพ.ศรีนครินทร์ 

1.  รพ.ตรัง
2. รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
3. รพ.ปัตตานี  
4. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 
5.  รพ.ยะลา
6. รพ.สงขลา
7. รพ.สุราษฎร์ธานี  
8. รพ.หาดใหญ่    

 7. รพ.มหาสารคาม 
 8. รพ.กาฬสินธ์ 
 9. รพ.ศรีสะเกษ 
10. รพ.ร้อยเอ็ด
11. รพ.ชุมแพ
12. รพ.มหาราชนครราชสีมา 
13. รพ.สุรินทร์ 

	 โรงเรียนแพทย์	 สถาบันผลิตแพทย์	 นับเป็นภาคีที่ส�าคัญ	 ใน
ระดับต้นเรื่อง	 เพราะเป็นสถาบันที่หล่อหลอมให้นักศึกษาแพทย์	 
ที่จะออกไปเป็นแพทย์ในโรงพยาบาล	 ให้เป็นแพทย์ท่ีมีความรู้	 ความ
สามารถ	 มีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 เป็นความหวังของ
แม่และครอบครัวว่า	 ชีวิตของลูกจะเริ่มต้นดีที่สุดที่สุดในโรงพยาบาล	
สามารถที่จะช่วยแม่	ตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์	คลอด	หลังคลอด	ให้มีความ
มั่นใจ	สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความส�าเร็จ
 แนวทางในการพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและ
ยั่งยืนคือ	การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา	เพื่อให้
แผนการเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ถูกบรรจุไว้ในโครงสร้าง
ของหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ศึกษา	 และผลักดันให้สถาบันแพทย์และ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	
(สบพช.)	 กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นนโยบายในการขยายผลการจัด
เรยีนการสอน	การเล้ียงลกูด้วยนมแม	่ใหก้บัสถาบนัผลติแพทย	์ในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ	ซึ่งจะมีผลให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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ศ.เกียรติคุณ	นพ.สุวชัย	อินทรประเสริฐ

	 “โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์แต่ละแห่ง	 ต่างมี
ศักยภาพและความพร้อมท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
สถาบัน	 เมื่อบุคลากรที่เป็นผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น	 และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สถาบัน	 ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน	 น�ามาพัฒนาใน
จุดขาดของสถาบันตนเอง	 ท�าให้แต่ละแห่งได้มีแนวทางในการ
จดัการเรยีนการสอนเรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นสถาบนัตนเอง
ได้อย่างมีมาตรฐาน	เป็นระบบและเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม	เป็น
นิมิตรหมายที่ด	ี ที่แพทย์รุ่นใหม่ที่ผ่านสถาบันนั้นๆ	 จะตระหนัก
เหน็ความส�าคญัในเร่ืองการเลีย้งลกูด้วยนมแม	่เป็นหนึง่ในทมีของ
โรงพยาบาลที่จะร่วมปกป้อง	ส่งเสริม	และสนับสนุนการเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่ต่อไป”
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แม่อาสา ร่วมใจ
ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 แม่อาสา คือกลุ่มแม่ที่ประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงลูก
ดว้ยนมแม	่ทีม่จิีตอาสาในการช่วยเหลอืแมท่มีปีญัหาในการเล้ียงลูก 
ด้วยนมแม่ท้ังในระดับครอบครัวและในชุมชน	 เป็นภาคีที่ส�าคัญ 
ในการปกป้อง	ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
	 สงัคมยุคไอทใีนปัจจบุนั	แมย่คุใหมนิ่ยมสืบคน้หาขอ้มลูตา่งๆ 
ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เนต	 ซึ่งมีข้อมูลจ�านวนมหาศาล	 
อาจมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง	 จึงเป็นที่มาของกลุ่มแม่อาสา
ออนไลนท่ี์อาสาท�างานเคียงคู่กับมลูนิธิศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย
มาตลอด	 ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่	 ตอบค�าถามแม่และครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ผ่านทางเวปไซด์และเฟสบุคของมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	สามารถสร้าง
ความมั่นใจ	และให้ก�าลังใจ	ช่วยให้ครอบครัวนมแม่ที่เข้าหาความ
ช่วยเหลือออนไลน์ประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแม่ท�างานนอกบ้าน
	 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและการเสริมพลังใจแก่กลุ่ม
แม่อาสาออนไลน์รวมถึงครอบครัวนมแม่ออนไลน์ที่สนใจร่วม
เป็นแม่อาสา	 จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส�าคัญของมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	 
จัดให้มีขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	โดยคณะกรรมการเว็บไซด์	มูลนิธิศูนย์
นมแม่ฯ	โดยมีแพทย์หญิง	ศิริพัฒนา	ศิริธนารัตนกุล	เป็นประธาน	 
มีรูปแบบในการจัดที่หลากหลาย	 ทั้งการให้ความรู้ออนไลน์	 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 รวมถึงการรวมพลังกลุ่มครอบครัวนมแม่
ออนไลน์ในวาระส�าคัญ	เช่น	สัปดาห์นมแม่โลก

	 เม่ือบ่ายวันอาทิตย์ที่	 11	 ตุลาคม	 2558	 เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่ส�าคัญของกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแก่แม่อาสาและ
ครอบครัวออนไลน์ที่คณะกรรมการเว็บไซต์มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	
ได้จัดขึ้น	 ณ	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)	 ในชื่องาน	 รวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 2/2558 “รอบรู้ 
นมแม ่ดแูลอาหาร และพฒันาการลกู”	ครัง้นีไ้ดน้�าเอาประเดน็
ส�าคัญจากการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติคร้ังท่ี	 5	 วันที่	 2-4	
กันยายน	 2558	 ส่วนหนึ่งมาเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ให้
แม่อาสา	และครอบครัวออนไลน์
 โดยกูรูนมแม่ รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์ อาจารย์ภาควิชา 
กุมารเวชศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และกรรมการมูลนิธิศูนย์
นมแม่ฯ	 ได้บรรยาย	 เรื่อง นมแม่กับการพัฒนาสมอง	 ซึ่งเป็น
ไฮไลท์ของการประชุมวิชาการปีนี้
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การให้นมแม่ช่วยพัฒนาสมองได้อย่างไร
	 สมองของทารกแรกเกดิมขีนาดเพยีง	1/4	ของสมอง
ผูใ้หญเ่ท่านัน้แตม่เีชลลส์มองถงึล้านลา้นเซลลเ์ทา่ผู้ใหญ่
	 ในสมองจ�านวนนับล้านล้านเซลล์มีการติดต่อ
สือ่สารสง่สญัญาณกันผา่นเสน้ใยประสาท	เกดิเปน็วงจร
ในสมองมากมาย	 จุดเชื่อมโยงของเซลล์สมองเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วใน	3	ขวบปี
	 ทารกตอ้งการการเลีย้งดแูละสารอาหารทีเ่หมาะสม 
ในช่วงอายุ	3	ปีแรกเพื่อให้สมองมีการเจริญพัฒนาเต็ม
ที่ตามศักยภาพของแต่ละคน

นมแม่มีส่วนช่วยพัฒนาสมองลูกเพราะ
	 1.	 การอุ้มลูกขึ้นมาดูดนมแม่ท�าให้ประสาทสัมผัส
ทุกส่วนของทารกได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องตลอด
ช่วงที่กินนมแม่
	 2.	 เมื่อแม่อุ้มลูกขึ้นดูดนมแม่มีการส่งสัญญาณ
ประสาทที่ผิวหนังที่ดวงตา	ที่หู	ลิ้นทุกส่วนล้วนสัมพันธ์
กันท�าให้ทารกมีปฏิกริยาสนองตอบเกิดวงจรประสาท
ใหม่ๆ	ขึ้นตลอดเวลา
	 3.	 สารอาหารในน้�านมแม่มีส่วนช่วยสร้างเส้นใย
ประสาท

	 ตามด้วยการแนะน� า	 
application	 “Khunlook” 
เวลา	 14.00-14.20	 น.	 โดย 
ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามพัฒนาการของลูก 
ในวัยต่างๆ

รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์
อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ 

หลังจากจบบรรยาย มีการแบ่งกลุ่มทำ  workshop 3 ห้อง ตามความสนใจ  

ห้องที่ 1     “โภชนาการและอาหารตามวัย“ 

	 น�าทีมโดย	 พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ�านวยการส�านัก
โภชนาการและทีมโภชนากรจากส�านักโภชนาการ	 กรมอนามัย	คุณวิไลลักษณ์ 
ศรสุีระ และคุณปิยะ ปุรโิส ไดม้าใหค้วามรูเ้รือ่งอาหารของคณุแมใ่นระหวา่งทีต่ัง้
ครรภแ์ละใหน้มลกูเพ่ือใหค้ณุแมต่ระหนักถึงการรับประทานอาหารท่ีดมีปีระโยชน์
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของลูกน้อยในอนาคต	 มีการแนะน�า
เมนูอาหารที่ช่วยเพิ่มน้�านม	 รวมทั้งแนวทางการเริ่มต้นให้อาหารทารกตามวัยที่
เหมาะสมและช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของลูก	นอกจากนี้ยังมีสาธิตวิธี
การท�าอาหารตามวัยและเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฝึกลงมือท�าอาหารทารก
ตามวัยอีกด้วย	 แถมท้ายด้วยแนวทางการประเมินภาวะโภชนาการของลูกด้วย
การใช้กราฟประเมินการเจริญเติบโตของลูก
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ห้องที่ 2    “แม่ทำ งานให้นมแม่ได้” 

“การบีบเก็บน้ำ นมด้วยมือและการป้องกันปัญหาเต้านม“ 

 งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 2/2558	มีแม่และครอบครัวมา
รว่มกจิกรรมจ�านวน	95	คน	มทีัง้คณุแมต่ัง้ครรภแ์ละคณุแมม่ลีกูอายุ
ตั้งแต่	3	เดือน	ถึง	2	ปีขึ้นไป	จากสาขาวิชาชีพต่างๆ	เช่น	วิศวกร
แพทย์	 พยาบาล	 การตลาด	 สื่อมวลชน	 และมีระดับการศึกษาจบ
ปรญิญาโทเปน็ส่วนใหญ	่ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมตา่งประทบัใจในวทิยากร
ทุกท่านท่ีถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่ายและมีการสาธิตน�าไปปฏิบัติ
ได้จริง	 และได้มีแม่ผู้สมัครเป็นสมาชิกแม่อาสาออนไลน์เพิ่มขึ้น 
ซึง่ทางมูลนิธศินูย์นมแม่แหง่ประเทศไทย	ไดจั้ดท�าบญัชที�าเนยีบแม่
อาสาไว้	แม่อาสาจะไดร้บัขา่วสารกจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการเลีย้งลกู 
ดว้ยนมแมจ่ากมูลนธิศินูยน์มแมฯ่	และสามารถเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ	
ที่มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	จัดขึ้นต่อไป

	 โดย	พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ สอนวิธีเตรียมตัวกลับไปท�างาน	และยังคงให้นมแม่ได้ต่อเนื่อง

	 โดย	พว.อังสนา วงศ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพประจ�าคลินิกนมแม่	โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ห้องที่ 3

“พลังของแม่อาสา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมช่วยเหลือ ร่วมถ่ายทอดความรู้ 

ทักษะ และร่วมปกป้องนมแม่
จะช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำ เร็จ”
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วิชาการก้าวไกล
ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ เป็นภารกิจ
ส�าคัญท่ีมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยได้	 ร่วมกับภาคีเครือ
ข่ายจัดข้ึนเป็นประจ�าทุก	 2	 ปี	 เป็นเวทีที่คนท�างานนมแม่โดย
เฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้การดูแลช่วยเหลือแม่และ
ลูก	 ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้	 แบ่ง
ปนัความรูแ้ละประสบการณ	์ไดน้�าเสนอ	เผยแพรผ่ลงาน	ได้รับรู้ถึง
ความกา้วหน้าทางวชิาการนมแม	่ไดอ้งคค์วามรูใ้หมท่ีท่นัสมยัหรอื
แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ	 ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับ
คณุภาพงานนมแม่	พัฒนางานใหม้คีณุภาพมากขึน้	เป็นประโยชน	์
ทั้งกับผู้เข้าประชุม	สถาบัน	และประเทศชาติ	
 ทีส่�าคัญอกีประการหนึง่คอื	การประชมุวชิาการนมแมแ่หง่
ชาต	ิยงัได้เปน็เวททีีค่นท�างานนมแมไ่ดม้โีอกาสพบปะ	สรา้งความ
สัมพันธ์	 เป็นเวทีท่ีจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็ง
ของภาคเีครอืขา่ยนมแมไ่ด้เปน็อยา่งดี		และช่วยกระตุน้	สง่เสรมิ	ให้
มกีารเพิม่	ขยายภาคเีครอืขา่ยในการปกป้อง	ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในทกุระดบั	ตัง้แต่ระดบัโรงพยาบาล	องค์กร
วชิาชพีดา้นสาธารณสขุ		หนว่ยงานรฐั/เอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง	สถานที่
ท�างาน	จนถึงระดับชุมชน	เพื่อเป้าหมายเดียวกัน	คือ	เด็กไทยได้
กินนมแม่

	 ป	ีพ.ศ.2558	เป็นการเวียนกลับมาครบรอบ	2	ปี	ของการ
ประชุมวิชาการนมแม่	 เป็นครั้งที่	 5	ณ	 โรงแรมมณเฑียร	 ริเวอร์
ไซด	์กรุงเทพมหานคร	มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับ
กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข		และภาคีเครือข่าย	ได้จัดขึ้นใน
ระหว่างวันที	่2-4	กันยายน	พ.ศ.2558	ผ่านมา	โดยมีธีมของงาน
วา่	“ภาครีว่มใจ ชว่ยแมไ่ทย ใหเ้ลีย้งลกูดว้ยนมแม”่	เนน้ความ
ส�าคญัของเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสริมสตรีท�างานใหส้ามารถ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเร็จ	 ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการรณรงค์ 
นมแม่โลก	 ในปี	 พ.ศ.2558	 นี้มีบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข	 และบุคลากรจากหน่วยงานที่สนับสนุนการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า	700	คน
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เส้นทางในการลงทุนในทารกและเด็กเล็ก เสมือนการสร้างโซ่
ทองท่ีจะก่อก�าเนิดเด็กท่ีสุดยอดปรารถนา ท่ีอนาคตจะท�าให้คน
ไทยย้ิมได้อย่างมีความสุข (A golden chain for a golden child,  
a certain smile will come after)	 แพทย์หญิงศริิพร	กญัชนะ	กลา่วรายงานในการประชมุ

ว่า	ผลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรใีนประเทศไทย	พ.ศ.	
2555	โดยองค์การยูนิเซฟในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่
พบว่าเด็กอายุต่�ากว่า	 6	 เดือนที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวมี
เพียงร้อยละ	 12.3	 และจากการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไทย	ป	ี2558	โดยกรมอนามัย	พบวา่อัตรากินนมแมอ่ยา่งเดยีว
ใน	6	เดอืนแรก	มเีพยีงรอ้ยละ	27.6		ซึง่ยงัต่�ากวา่คา่เฉลีย่ของ
ระดับโลก	ที่มีอัตราร้อยละ	39
	 ปัจจยัทีเ่ปน็อปุสรรค	ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	ทีส่�าคญั
ในประเทศไทยไดแ้ก	่ตวัแมเ่อง	ขาดความรู	้ความเขา้ใจ	และ
ทกัษะทีถ่กูตอ้งในเรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม	่แม่ท�างานนอก
บา้น	สิง่แวดล้อมในทีท่�างานไมเ่อือ้ใหแ้มส่ามารถเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ได้	เชน่	ไม่มีมุมนมแมใ่นสถานทีท่�างานใหแ้มไ่ดบ้บีเกบ็
น้�านม	ให้ลูกที่บ้าน การตลาดของนมผงดัดแปลงส�าหรับ
ทารกที่ท�าให้แม่เข้าใจว่านมผงมีคุณค่าเท่ากับนมแม่	 มีผล 
กระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ และปัจจัยต้นเรื่องที่ส�าคัญ
ยิง่	คอืบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ผูท้�าหนา้ที่
ใหบ้รกิาร	บางสว่นยงัขาดความรู	้ความเขา้ใจ	ทีถ่กูตอ้งชดัเจน	
ในการช่วยเหลือแม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเร็จ	 ก่อนออก
จากโรงพยาบาล	 หรือการติดตามช่วยเหลือเมื่อแม่ประสบ
ปัญหาหลังออกจากโรงพยาบาล
	 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมครั้งน้ี	 คือ	 ผู้เข้า
ร่วมประชุมทุกระดับ	มีความรู้	 ความเข้าใจ	 สามารถส่งเสริม	
สนับสนุน	ช่วยเหลือแม่ให้ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเร็จและ
เกิดการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทั่วประเทศ				

	 ในการประชมุวชิาการคร้ังนี	้มีปาฐกถาพเิศษโดย	นพ.วลัลภ	
ไทยเหนือ	 เร่ือง	 “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทยให้เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่”
	 ในปาฐกถา	นพ.วลัลภ	ได้กลา่วถงึประโยชนข์องการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมต่อ่สขุภาพทีด่ขีองเดก็	โดยเฉพาะอยา่งย่ิงตอ่พฒันาการ
ของสมอง	อันเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ซึ่งปัญหา
พัฒนาการล่าช้าของเด็กไทยเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ

	 โดยมีนายแพทยว์ลัลภ ไทยเหนอื ประธานทีป่รกึษาปลดั
กระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธานเปิดการประชุม

  การลงทุนที่คุ้มค่า คือ การลงทุนในเรื่องการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่และพัฒนาการของเด็กเล็ก	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ให้เด็กที่เติบโตขึ้นเป็นเด็ก	เฉลียวฉลาด	แข็งแรง	และมีทักษะทาง
ภาษาเพือ่การสือ่สารทีด่ใีนอนาคต	และนพ.วลัลภไดเ้สนอแนวทาง
สง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม	่ซึง่ตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมาย 
ผลกัดันพระราชบญัญตักิารเลีย้งลกูดว้ยนมแม	่รว่มมอืกบักระทรวง
แรงงานให้ด�าเนินงานมุมนมต่อไปให้เข้มแข็ง	 มาตรการทาง
เศรษฐกจิ	ในการลงทนุเรือ่งเดก็ปฐมวยั	โดยในช่วงแรกเกดิถึงสอง
ป	ีลงทุนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ส�าหรับเด็กเล็กในช่วงสาม
ถึงหา้ป	ีควรลงทนุในการพัฒนาศนูยเ์ดก็เล็ก	สร้างศนูยเ์ดก็เลก็ทีม่ี
คณุภาพ	และพฒันาการเรยีนรูส้องภาษาและมาตรการทางสงัคม
ทีส่ามารถท�าไดท้นัทแีละเปน็ความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงทีเ่ปน็
ไปได้สูง	ได้แก่	ต�าบลนมแม	่ที่ควรขยายให้เป็นอ�าเภอนมแม่
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	 ในการประชุม	 มีเวทีน�าเสนอ	นโยบาย ข้อก�าหนด และ
แนวทางปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุน	สตรีวัยท�างานให้
ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเร็จ	และต่อเนื่อง	โดยผู้บริหารและผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก	่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
กระทรวงแรงงาน	กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน	กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์		สภาการ
พยาบาล	และแพทยสภา
	 ซ่ึงท�าให้ทราบขอ้มลูทีน่า่หว่งใยจากผูแ้ทนกรมสวสัดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน	 เน่ืองจากถึงแม้จะมีนโยบาย	 “การจัดสวัสดิการ
แรงงานส่งเสรมิการเล้ียงลกูดว้ยนมแมใ่นสถานประกอบกจิการ” 
ส่งเสริมให้มีการจัดมุมนมแม่	 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
ไดร้ว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื	เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายและ
สนับสนุน	 ปกป้อง	 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการ	 ระหว่างภาคีเครือข่ายอันประกอบด้วย	 กระทรวงแรงงาน	
กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	กรุงเทพมหานคร	องค์การยูนิเซฟ	
องค์การอนามัยโลก	 และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	 ตั้งแต่ปี	
พ.ศ.2553	แต่จากข้อมูลของกระทรวงแรงงาน	ปัจจุบันประเทศไทย	มี
สถานประกอบกิจการถึง	350,863	แห่ง	มีแรงงานในระบบ	8,361,860	
คน	และมแีรงงานหญงิจ�านวน	4,012,220	คนเท่ากบัเกอืบครึง่หนึง่ของ
แรงงานในระบบเป็นผู้หญิง ไม่นับนอกระบบอีกมากมาย	ในจ�านวน
สถานประกอบการทั้งหมดน้ี	 มีแค่	 1,230	 แห่งท่ีมีมุมนมแม่	 อย่างไร
ก็ตาม	แม้มีจ�านวนมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการน้อยมาก	แต่ก็ได้
แสดงผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นรูปธรรม	
คือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ประมาณ	213,024,000	
บาท	(คิดจากการใช้บริการของมารดา	8,876	คน)
	 ในส่วนของกรมอนามัยมีการตั้งเป้าหมายให้ทารกได้กินนม
แม่อย่างเดียว	6	เดือนร้อยละ	50	ผ่านการด�าเนินโครงการมาตรฐาน

บริการอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุข และ
โครงการต�าบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ และร่วมผลักดันร่าง
พระราชบญัญตัคิวบคมุการสง่เสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารก
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึงแม้
ยังไม่มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 แต่มี
แนวทางทีจ่ะรว่มกบักระทรวงสาธารณสุข	รว่มสนบัสนนุในงานสง่เสริม 
สุขภาพแม่และเด็กในระดับต�าบล
 สภาการพยาบาล ได้มีการก�าหนดหัวข้อเรื่องการส่งเสริม 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพบรรจุอยู่ในสมรรถนะ
ด้านการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ในหลักสูตรพยาบาล
วชิาชพี พยาบาลทุกคนท่ีจบในหลกัสูตรต้องผ่านเกณฑน์ี	้สนับสนนุการ
อบรมหลักสูตรระยะส้ันการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 และจัดบท
เรียนศึกษาด้วยตนเองในเร่ืองการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 โดย
มีการรับรองและให้คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง	 และได้มีการพัฒนาเปิด
หลกัสตูรพยาบาลวชิาชพีเฉพาะทาง	รว่มกบัมกีารก�าหนดเปน็พยาบาล
เฉพาะสาขา	(Advanced	Practice	Nurse	หรือ	APN)	ที่ต้องมีการ
สอบรบัวฒุบิตัรพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา	และสนบัสนนุใหม้กีาร
ท�าวิจัยในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	
	 ส่วนแพทยสภาได้บรรจุเรือ่งการดูแลมารดาในเรือ่งการเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่	การดูแลปัญหาเรือ่งเต้านมและภาวะแทรกซอ้น	อยูใ่นเกณฑ์
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมปี	 พ.ศ.2555	คณะแพทยศาสตร์และ
โรงเรียนแพทย์ได้มีการจัดอบรมอาจารย์แพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้	
ทักษะในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	มีการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงเรียนแพทย์  เพื่อ
สร้างแพทยท่ี์มคีวามตระหนกัรูใ้น	เรือ่งการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่	ร่วมกับมีการสนับสนุนเรื่องการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย
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 มีการน�าเสนอประสบการณ ์และแลกเปลีย่นความคิดเหน็
ในเรื่องความส�าเร็จและปัญหาหรือความท้าทาย ในการส่งเสริม 
สนับสนุน	 ช่วยเหลือ	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 โดยผู้น�าเสนอจาก 
หลากหลายอาชีพ	 ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ	 จากพยาบาลคลินิกนมแม่
ของโรงพยาบาล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ศูนย์เด็กเล็ก	และ
สถานประกอบกิจการที่มีมุมนมแม่	 ตลอดจนการเสนอประสบการณ์
จากผู้เป็นแม่โดยตรง	 โดยแม่ที่เป็นแพทย	์นักธุรกิจ	แม่อาสา	และแม่
ที่เป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการ	 ซึ่งต่างได้สะท้อนข้อคิดเห็น	
ปญัหาอปุสรรคและแนวทางในการพฒันา	ผา่นมมุมองและประสบการณ์
ของตนเองที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของตนเองได้และเสียงสะท้อนของผู้มีประสบการณ์ตรงจาก
เวทีวิชาการครั้งนี้	 จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย
ผู้บริหาร	 หัวหน้างาน	 สามารถน�าข้อมูลไปพิจารณาเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 ส่วนภาคการบรรยายและการอภิปรายด้านวิชาการ  
ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศได้มาน�าเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ		 
องค์ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆ	 ที่ตอกย้�าความส�าคัญของการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่	รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนมแม่ในประเด็นที่ยังอาจมีความ
เข้าใจผิด	 คลุมเครือ	 หรือยังมีความเห็นขัดแย้งกัน	 เช่น	 เรื่องของธาตุ

เหล็ก	 วิตามินดี	 ไอโอดีน	 ในน้�านมแม่	 การเสริมสารอาหารเหล่าน้ีให้
กบัแมเ่พือ่เตรยีมความพรอ้มใหแ้มม่นีมแมท่ีม่คีวามสมบรูณย์ิง่ขึน้	การ
ชะลอการหนีบตัดสายสะดือระหว่างการคลอด	 ร่วมกับการให้อาหาร
เสรมิตามวยัแกท่ารกหลงัหกเดอืนทีม่เีนือ้สตัวท์ีเ่ปน็แหลง่ของธาตุเหลก็ 
ป้องกันการขาดธาตุเหล็กในทารก	 การให้นมแม่ในทารกเกิดก่อน
ก�าหนดที่มีน้�าหนักตัวน้อยกว่า	 1,500	 กรัม	 ปัญหาทารกตัวเหลือง	 
การแบ่งปันน้�านมแม่	 ฯลฯ	 ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ส�าคัญเช่น	 
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นชว่งวิกฤต	ิ14	วนัหลงัคลอด	และทีโ่ดดเดน่คอื
การอภิปรายในเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการพัฒนาความ
ฉลาดดา้นอารมณ ์และสตปิญัญา “Breastfeeding and EQ & IQ” 
ซึ่งมีการน�าเสนอประเด็นที่ก�าลังอยู่ในความสนใจของนักวิชาการ
ด้านสมอง	 คือเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน 
ความเฉลียวฉลาดของเด็ก (EF-executive function) อันเป็น
ทักษะความสามารถในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาในอนาคต	 ซ่ึงจาก
การน�าเสนอได้ท�าให้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาเรื่อง	IQ	EQ	EF	
ที่ดีที่สุดคือ	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 โดยให้ลูกดูดนมแม่จากเต้านมแม่
โดยตรง	 ดังนั้น	 ควรให้แม่ท�างานได้ลาพักหลังคลอดนานถึง	 6	 เดือน
ขึ้นไป



24

 
 การน�าเสนอผลงานวิชาการ มีการน�าเสนอผลงาน
วิชาการนมแม่ทั้งโดยวาจาและแบบโปสเตอร์	 ซึ่งในปีนี้ผลงานที่
ได้รับการคัดเลือกมาน�าเสนอมีทั้งหมดรวม	 31	 เรื่อง	 เป็นการน�า
เสนอทางวาจา	13	เรื่อง	และแบบโปสเตอร	์18	เรื่อง	แยกประเภท
เป็นงานวิจัย	17	เรื่อง	เป็นนวตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ	์8	เรื่อง	และ
โครงการประยุกต์ทางวิชาการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ	6	เรื่อง

 มีการแบ่งห้องย่อยใน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. “Maternal and Baby Sickness” 

 กุมารแพทย์และสูติแพทย์ผู้เช่ียวชาญเรื่องปัญหาการเจ็บ
ป่วยในแม่และลูกกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ได้มาตอบค�าถาม	
ปญัหาทีพ่บบอ่ย	และถูกถามบอ่ย	ในการปฏบัิตงิาน	เช่น	โรคตดิเชือ้ 
ท่ีเตา้นม	แม่ตดิเชือ้วณัโรค	แมต่ดิเช้ือไวรสัตบัอกัเสบบ	ีตบัอกัเสบซ ี
อีสุกอีใส	 หัดเยอรมันทารกเกิดก่อนก�าหนด	 แม่ป่วยกับการใช้ยา
ในแม่	ฯลฯ		ซึ่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้มาตอบข้อซักถามให้อย่าง
ชัดเจน	

2. “Breastfeeding: Work- life balance” 

 “สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่” เป็นเวทีเสวนา	 ที่
วิทยากรจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 และบริษัท	 เวสเทิร์น	 ดิจิตอล	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัดได้เสวนาร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติใน
สถานที่ท�างานที่จะท�าให้สตรีที่เป็นแม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง 
สมดุลย์ทั้งการท�างานและการใช้ชีวิต	 สามารถให้นมแม่ลูกได้
พร้อมๆ	ไปกับการท�างาน

3. “Relactation” 
	 วิธีการเรียกน้�านมแม่กลับคืน	 เป็นการบรรยายแสดงขั้น
ตอนต่างๆ	ในการช่วยเหลือแม่ที่น้�านมแห้ง	หยุดให้นมแม่ไปแล้ว 
แต่สามารถกู้น้�านมแม่กลับคืนได้	 แต่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจ	 
ซึ่งการเริ่มต้นต้องมีการเตรียมมารดา	 และต้องมีแพทย์เป็นผู้ดูแล
ช่วยเหลือ	ท�าได้โดยกระตุ้นเต้านมให้สร้างน้�านมด้วยวิธีธรรมชาติ
หรืออาจใช้ยาช่วยร่วมด้วย

4. “Breastfeeding research” 
	 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท�าวิจัยในงานการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ที่วิทยากรได้แสดงตัวอย่างของวิธีการท�างาน
วิจัย	จากงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ท�าอยู่ตามปกติ	เพื่อพัฒนางาน
ให้ดีขึ้น

	 นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงมือปฏิบัติ 
เพื่อความส�าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 (Hand-on  
Practices)	เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมได้มโีอกาสทบทวนทกัษะตา่งๆ	 
ในการช่วยแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	ให้ประสบความส�าเร็จทั้ง
ในเรือ่ง	ทักษะพืน้ฐานทีส่�าคญั (Key skills to successful  BF) 
ทีว่ทิยากรได้เน้นการปฏบิตัติามบนัไดสบิขัน้สูค่วามส�าเรจ็ของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลขององค์การอนามัยโลกและ
องค์กรยูนิเซฟ	 และทักษะในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม(่Problem Solving skills) ซ่ึงวิทยากรได้เนน้ความส�าคญั
ในการช่วยเหลือทารกเกิดก�าหนดและทารกป่วย	และขั้นตอนการ
ปฏิบัติต่างๆ	ที่จะช่วยให้ทารกกลุ่มนี้	สามารถกินนมแม่ได้ส�าเร็จ

รางวัลชนะเลิศ การนำ เสนอทางวาจา

รางวัลชนะเลิศ การนำ เสนอแบบโปสเตอร

งานวิจัย
นางจันทรัสม์ สมศรี   โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการเสริมสร้างพลังอ�านาจต่อการรับรู้ความสามารถ
ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ของแม่วัยรุ่น

นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
นางปุญพิชชา พร้อมสุข   โรงพยาบาลพะเยา
เร่ือง สมาธิ	 การสั่งจิตใต้ส�านึกกับความส�าเร็จของการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่

โครงการประยุกต์ทางวิชาการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
นางจตุพร เพิ่มพรสกุล
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เรื่อง การประเมินผลโครงการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแม่ที่
มีบุตรป่วยในหอผู้ป่วยหลังคลอดโรงพยาบาลมหาราช

งานวิจัย
นางผะอบ ไกรด�า    โรงพยาบาลหาดใหญ่
เรื่อง ผลของการนวดด้วยถุงมืออุ่นต่อความปวดและ
การคัดตึงเต้านมมารดาหลังคลอด

นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
น.ส.อิชยา มอญแสง    กลุ่มวิชาการพยาบาลสตรี
และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ชุดสายใยรัก	ถักทอรอคลอด

โครงการประยุกต์ทางวิชาการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
นางวรุณี  นามสงวน    โรงพยาบาลพังงา
เรือ่ง ผลการคดักรองและจดัการภาวะลิน้ติดต่อประสทิธภิาพ
การดูดนมของทารก
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	 นอกจากนี้	 ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 
มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	 และกรมอนามัยทั้งหมด	 4	 เร่ือง	 ได้แก่	
นิทรรศการภาคีร่วมใจช่วยแม่ไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
นิทรรศการ “นมแม่กับการพัฒนาสมอง” นิทรรศการกลุ่ม
แม่ออนไลน์ และนิทรรศการต�าบลนมแม่

 การประชุมวชิาการนมแมแ่หง่ชาตคิรัง้นี ้เปน็ครัง้แรก
ที่จัดให้มีรายการ “Talk Show” “ยอมทอดทิ้งสายธารแห่ง
ชีวิต เพียงแค่คิดจะท�างานเท่านั้นหรือ” 
โดย	รศ.นพ.วิทยา	ถิฐาพันธ์	จากภาค
วิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ซึ่งได้ให้ทั้งสาระ	ความบันเทิงและ
ความประทับใจ	ตรึงใจผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคน

	 ก่อนจะปิดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติประจ�าปีนี้	 
ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	
สภาการพยาบาล	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	 กรมอนามัย	 เครือข่าย
สถานประกอบกิจการ	 และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	 ได้
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ที่จะร่วมมือกันใน
การส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป อนัจะน�าไปสูเ่ปา้หมาย
คือ	ช่วยแม่ไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเร็จ	ทั้งนี้ได้เสนอแนวทาง
ก�าหนดอนาคตนมแม่ในประเทศไทยที่จะต้องพัฒนาต่อไป	 โดย
ยังคงยึดหลักการเดิมที่ท�าอยู่แล้ว	 แต่พัฒนาเป้าหมายให้สูงขึ้นใน
ประเด็นต่างๆ	ดังนี้

 …น้�านมแม่ คือ สายธาร เพื่อสร้างชีวิตใหม่จาก
ความรักและห่วงใยของชีวิต…
 บุคลากรทางการแพทย์  ควรฝากข้อคิดให้กับ
มารดาว่า “การให้นมแม่อย่างเดียวหกเดือนแม้ท�าได้
ยาก แต่เป็นเรื่องที่มีความสุข ...การเป็นแม่เต็มเวลา ได้
ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดเป็นความรัก
 “ขอให้นมแม่เป็นแผนพัฒนาคนแห่งชาติ” 

 •	 พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์	 เพื่อ
สอนใหแ้พทยไ์ดเ้ขา้ใจและชว่ยในการสนบัสนนุเรือ่งการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น
 •	 พัฒนาการวิจัย	สร้างองค์ความรู้ใหม่และให้ความรู้
ด้วยข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์แก่สังคม	
 •	 สนับสนุนการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางของ
พยาบาลผู้ดูแลเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่
 •	 ส่งเสริมให้มีการลาคลอดตามที่ควรจะเป็น	 คือ	
ลาพักหลังคลอด	 90	 วันอย่างมีคุณภาพ	 และผลักดันให้มี
สวัสดิการการลาพักหลังคลอดเพิ่มขึ้นเป็น	6	เดือน
 •	 สร้างเครือข่ายสถานประกอบกิจการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 มีมุมนมแม่	 และสนับสนุน
เรื่องนโยบายเวลาพักและอุปกรณ์ในการบีบเก็บน้�านม	
 •	 รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวใน	6	เดือนแรกให้ได้ร้อยละ	50

มอบรางวัลงานศิลป์นมแม่

มอบรางวัลแด่ผู้โชคดี
ที่เข้าร่วมประชุม

The way forward 
ก้าวต่อไปของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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ภาคีนานาชาติ ร่วมใจ ปกป้อง ส่งเสริม 
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 
การประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ
11th One Asia Breastfeeding Partners Forum
“Maternity Protection for all working women”
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สถานท่ีจัดการประชุม : Ministry of Women, Family and 
Community Development, Putrajaya, Malaysia.

 องคกรภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ มีบทบาท
ส�าคัญในการผลักดันประเทศสมาชิกให้เกิดการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย	
เพื่อน�าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับประเทศของสมาชิก	การ
ประชุมสัมมนา	ขององค์กรระหว่างประเทศ	เป็นกลไกหนึ่งในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งความร่วมมือกัน	 แลกเปล่ียน
ประสบการณแ์ละความรู	้เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันางานของประเทศสมาชกิ	
เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก	และสังคมโลกในภาพรวม
 IBFAN (IBFAN	 –	 International	 Baby	 Food	Action	
Network)	 เป็นองค์กรภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศด้านการปกป้อง	
สง่เสรมิ	สนบัสนนุ	การเล้ียงลกูดว้ยนมแม่	และการใหอ้าหารตามวัยของ

ทารกและเด็กเลก็	ซึง่ประเทศสมาชกิของ	IBFAN	ในภมูภิาคเอเชยี	ได้
ผนึกก�าลังขับเคลื่อนนมแม่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันจัดการประชุม
ทกุปโีดยใหป้ระเทศสมาชกิหมนุเวียนกนัจดัประชมุในแตล่ะปี	ภายใตช้ือ่	
One	Asia	Breastfeeding	Partners	Forum	โดยแต่ละปีจะมีประเด็น
หลกัหรอืธมีส�าหรบัการประชมุ	ส�าหรบัในป	ี2558	ซึง่เปน็การจดัประชมุ
เป็นครั้งที่	11	มีธีมการประชุมคือ
 “Maternity Protection for all working women” การ
คุม้ครองผูห้ญงิท�างานทกุคน	ซึง่สอดคลอ้งกบัธมีสปัดาหน์มแมโ่ลกของ
ป	ี2558	ที่ว่า	Breastfeeding and Work: Let’s make it work! 
(ในประเทศไทยแปลความหมายเป็นค�าขวัญว่า	ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่
ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่)	
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	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	มากกว่า	150	คน	จาก	21	ประเทศในเอเชีย	
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 องค์กรวิชาชีพ	
องค์กรส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ	องค์กร
การขับเคลื่อนภาคประชาชน	 องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	 และ
บุคลากรจากประเทศ	บังคลาเทศ	ภูฐาน	 	บรูไน	กัมพูชา	จีนแผ่นดิน
ใหญ่	ฮ่องกง	ไต้หวัน	อินเดีย	อินโดนีเซีย	เกาหลี	ลาว	เนปาล	มาเลเซีย	
มลัดฟี	มองโกเลยี	พมา่	ปากสีถาน	ฟลิปิปินส	์ศรลีงักา	ประเทศไทย	เวยี
ตนาม	และรวมถึงผู้บรรยายจากอังกฤษและสวิสเซอร์แลนด์
	 ผู้ จัดการประชุมครั้ งนี้ ไ ด้แก่	 IBFAN Asia ร่วมกับ  
Malaysian country Representative Breastfeeding  
Information Bureau (BIB)	โดยไดร้บัการสนบัสนนุจาก	กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงพฒันาสตรี	ครอบครัว	และชุมชนของประเทศ
มาเลเซีย
	 ในวันแรกของการ	 เปิดประชุม	 ได้มีการเปิดตัวและเผยแพร่
หนังสือ	 “Labour Lost” ซึ่งเป็นหนังสือรายงานสถานการณ์การ
คุ้มครองมารดาใน	57	ประเทศ	
	 ประเดน็หลกัของการประชุมครัง้นีค้อืการการคุม้ครองแมท่�างาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	อย่างเท่าเทียมกัน
	 เร่ิมด้วยการปราศรัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักจาก	 
Key	Note	speaker	Jean	Enriquez,	Executive	director,	CATW-
AP	เป็นเรื่อง	“ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (Trans-Pacific partnership หรือ TPP) กับสุขภาพ
ของแม่” ซึ่งจากข้อตกลงด้านการค้านี้	 มีการพูดถึงประเด็นการหวัง
ผลก�าไรในการค้าเป็นอันดับแรก	 ก่อนที่จะค�านึงถึงเร่ืองสุขภาพของผู้
หญิงที่เป็นแม่ทั้งในฐานะแรงงานและในฐานะผู้บริโภค
 Ms. Innes Fernandez	ผูแ้ทนจาก	IBFAN	กลุม่ประเทศ	แถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้เสนอประวัติความเป็นมาของอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมารดาโดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	 (ILO	 –	
International	 Labor	 Organization)	 ซึ่งฉบับแรกเกิดขึ้นมาตั้งแต่
ปี	 ค.ศ.1919	 มุ่งเน้นที่ผู้หญิงก่อนคลอดและหลังคลอด	 ในปี	 ค.ศ.1952	
ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งแรกในอนุสัญญาฉบับที่	 103	 เรียกร้องให้แต่ละ
ประเทศมีการก�าหนดสิทธิการลาคลอดได้	 ไม่ต่�ากว่า	 12	 สัปดาห์โดย
ยงัไดร้บัคา่จา้ง	และในป	ีค.ศ.2000	มกีารแกไ้ขอกีครัง้ในอนสุญัญาฉบบั
ที่	183		ก�าหนดให้ผู้หญิงลาคลอดได้นาน	14		สัปดาห์โดยได้รับค่าจ้าง	

จากธีมหลักในเรื่องการคุ้มครองผู้หญิงท�างานทุกคน	 ได้แบ่ง
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ไว	้	3	ประการคือ
 1. สนับสนุนแม่ท�างานทุกคนในสังคมให้ได้รับการ
คุม้ครอง ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต้ังครรภ	์การเล้ียงดทูารกและ
เดก็เล็ก	สง่เสรมิการเลีย้งลูกดว้ยนมแมอ่ยา่งตอ่เน่ืองแม้ต้องท�างาน	
รวมถึงการประยุกต์ใช้นโยบายให้มีกฎหมายคุ้มครองมารดา	ตาม
อนุสัญญาขององค์การแรงงานสากลระหว่างประเทศ	(Maternity	
Protection	Convention	2000	(C191)).
 2. สนบัสนนุเรือ่งสทิธขิองผูห้ญงิในเร่ืองการคลอดและ
การดูแลแม่หลังคลอด 	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ	ท�าลายความ
พยายามในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่
 3. การผลักดันหลักเกณฑ์สากลการตลาดอาหาร  
ทารกทดแทนนมแม่ให้เป็นกฎหมาย (Internation Code of 
Breastmilk Substitutes-CODE)
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และมีอย่างน้อย	 6	 สัปดาห์เป็นการลาหลังลูกเกิด	 และมีค�าแนะน�าว่า
ควรขยายระยะเวลาในการลาคลอดได้ถึง	18	สัปดาห์
	 และอนุสัญญาน้ียังระบุถึงความมั่นคงในการท�างาน	 (Job	 se-
curity)	ได้แก่แรงงานหญงิจะตอ้งไมถ่กูกดีกนัการท�างานเนือ่งจากการ
แตง่งาน	การตัง้ครรภห์รอืการใหน้มบตุร	และเม่ือกลบัมาท�างานจะตอ้ง
ได้ท�างานในต�าแหน่งเดิม	และได้รับค่าจ้างเท่าเดิม
	 ปัจจบุนัมปีระเทศในเอเชยีทีใ่หล้าคลอดไดถ้งึ	6	เดอืนแลว้ได้แก	่
เวียดนาม	บังคลาเทศ	พม่า	และอินเดีย	(รัฐ		Haryana)	และประเทศที่
ลาคลอดได้น้อยที่สุดคือ	ฟิลิปปินส์	ได้	8	สัปดาห์
 Dr.Arun Gupta ผู้ประสานงานระดับภูมิภาคของ	 IB-
FAN	 Asia	 ได้เสนอระดับของประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 รวมท้ัง 
ประเทศไทย	ที่ได้ด�าเนินการด้าน	Maternity	Protection	และรายงาน
ผ่าน	World	Breastfeeding	Trend	Initiative	(WBTi)	ในภาพรวม
ของ	57	ประเทศในเอเชีย	อฟัรกิา	ลาตินอเมรกิา	ยโุรป	และในโลกอาหรบั	
พบว่าการด�าเนินการตามนโยบายหรือโปรแกรมต่างๆ	 ยังไม่เข้มแข็ง	
ค่าเฉลี่ยคะแนนของตัวชี้วัด	เรื่อง	“Maternity protection” ของทุก
ประเทศอยูใ่นระดับต่�า		เท่ากบั	4.5	จาก	10	คะแนน	โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในแรงงานนอกระบบสว่นใหญไ่มไ่ดร้บัการคุม้ครอง	ระยะเวลาในการลา
คลอดของประเทศในเอเซยีสว่นมากยงัลาคลอดไดน้อ้ยกวา่	14	สัปดาห์
	 และได้เสนอแนะวิธี	เอาชนะปัญหาอุปสรรคเพื่อให้หญิงท�างาน
ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานขึ้นโดยต้องขยายระยะเวลาลาคลอดโดย
มีกฎหมายที่เข้มแข็งครอบคลุมทุกมิติของแรงงานหญิง	ทั้งในและนอก
ระบบ	ให้แรงงานหญิงนอกระบบมีสิทธิการลาคลอดได้เช่นเดียวกัน
 ในเร่ืองสิทธิในการคลอด	 ได้มีการน�าเสนอทั้งในรูปแบบ
บรรยาย	และการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	ท่ีเน้นในเรือ่งการคลอดธรรมชาติ	
โดยใชศ้พัท์วา่	“Respectful Birth” และไดใ้ชก้รณศีกึษาจากประเทศ
มาเลเซีย	 เป็นตัวอย่างให้ท่ีประชุม	 โดยสูติแพทย์	Dr.Noor	Haliza,	

จาก	Maternity	Hospital,	Kuala	Lumpur	ได้บรรยายถึงนโยบาย	
Respectful	maternity	care/Mother	friendly	care	ซึ่งหมายถึงการ
ทีแ่มท่กุคนจะตอ้งไดร้บัความเคารพในศกัดิศ์ร	ีความรูส้กึ	การตดัสนิใจ
และความพงึพอใจของแม	่ซึง่กค็อืสทิธิมนษุยชนขัน้พ้ืนฐานนัน่เอง	รวม
ถึงการดูแลที่เป็นมิตรกับแม่	 โดยจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีความพร้อมใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 สนับสนุนให้มีผู้ดูแลช่วยเหลือที่ไม่ใช่บุคลากร
ทางการแพทยใ์หก้�าลงัใจขณะคลอดและหลงัคลอดหรอืท่ีเรียกวา่	doula 
เนน้การคลอดธรรมชาต	ิสง่เสรมิใหผู้ห้ญงิเชือ่มัน่ในศกัยภาพของตนเอง
ในการคลอดลูกด้วยตัวเอง	เลอืกทา่คลอดได้	หลกีเลีย่งการใชย้าแกป้วด	
ฯลฯ	 โดยได้อ้างอิงหลักฐานงานวิจัยที่ชัดเจนว่าท�าให้แม่คลอดง่ายขึ้น	
สุขภาพแข็งแรงเร็วขึ้น	ลูกมีการตื่นตัว	พร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มากกว่า
	 และ	Ms.Velvet Roxas ซึ่งเป็น	 	 Certified	 Birth	Doula	
จากประเทศฟิลิปปินส์ได้น�าเสนอกรณีศึกษา	 เรื่องการคลอดปกติหลัง
การผ่าตัดคลอด	 (Vaginal	Birth	After	Caesarean-VBAC)	และ
การคลอดในน้�า	 (Water	 Birth)	 นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากฟิลิปปินส์
น�าเสนอวิธีการเต้นร�าขณะต้ังครรภ์	 ที่ช่วยให้การคลอดทางช่องคลอด
ง่ายขึ้น
 ในเร่ืองการผลกัดนั CODE ให้เปน็กฎหมาย Dr.MQK 
Talukder จากบังคลาประเทศ	 ได้น�าเสนอวิธีการและขั้นตอนการ
ท�างานที่สามารถผลักดัน	CODE	ให้เป็นกฎหมายได้ส�าเร็จ	ในบังคลา
ประเทศ	 ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส�าคัญคือ	 ได้รับการสนับสนุนเรื่องการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเต็มที่จากนายกรัฐมนตรีของบังคลาเทศซึ่งเป็นผู้
หญงิ	นอกจากนีย้งัมหีนว่ยงานทัง้ภายในประเทศ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่
องค์กรวิชาชีพของบังคลาประเทศ		และหน่วยงานต่างประเทศช่วย
กนัผลกัดนัเรือ่ง	CODE	เชน่	IBFAN	ICDC	BPNI	WHO	UNICEF
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 • การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) 
จากภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Gas, GHG) ซึ่งเกิด
จากกระบวนการผลิตนมผสม	 ในขณะที่นมแม่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดลอ้ม	เปน็ขอ้มลูทีต่อ้งเสนอใหผู้จ้ดัท�านโยบายและผูเ้กีย่วขอ้ง
ทราบ	มีการน�าเสนองานวิจัยของ	IBFAN	ในเรื่องนี	้โดยการเก็บ
หาปริมาณ	GHG	ที่เกิดใน	6	ประเทศ	ที่เกิดจากนมผงเทียบกับ	
GHG	ที่เกิดจากอย่างอื่น	ซึ่งพบว่านมผงเป็นแหล่งส�าคัญในการ
ปลดปลอ่ย	GHG	สงูสดุ	ดงันัน้การเพ่ิมการขายนมผงกจ็ะเปน็การ
เพิ่มการปล่อย	GHG	เข้าสู่บรรยากาศด้วย
 • ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (COI -Con-
flict of Interest)	 มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของ	 COI	 อย่าง
กว้างขวางในการประชุมครั้งนี	้Patti	Rundall	จาก	Baby	Milk	
Action	ประเทศอังกฤษ	ไดพ้ดูถงึการบริจาคเงนิของบรษิทัใหญ่ๆ 	
ให้กับหน่วยงานที่ท�างานด้านสุขภาพเพื่อหวังผลประโยชน์ด้าน
การตลาด	 ดังนั้นองค์กรท่ีท�างานด้านอาหารทารกและเด็กเล็ก
ต้องระวังเรื่องการรับเงินจากบริษัทเหล่าน้ี	 ยกตัวอย่าง	 Global	
Alliance	 for	 Improved	Nutrition	 (GAIN)	 และ	 Scaling	
Up	Nutrition	 (SUN)	ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรที่มีวัตถุประสงค์
ช่วยคนที่มีภาวะทุพโภชนาการ	 โดยเฉพาะในเด็กเล็กแต่องค์กร
ที่รวมตัวของ	GAIN	และ	SUN	ก็มีผลประโยชน์แอบแฝงในการ
เข้ามาช่วยเหลือ	 เพราะอาหารท่ีน�ามาแจกให้เด็กก็จะเป็นอาหาร
ส�าเร็จรูปพร้อมกิน	 ซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นเครือ
ข่ายกับองค์กรที่อยู่ใน	GAIN	หรือ	SUN	นั่นเอง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่น่าสนใจ การมีส่วนร่วมของทีมไทย 

•	 ทีมนมแม่ของประเทศไทย	 น�าโดย	 แพทย์หญิงยุพยง	 แห่งชวนิช	เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	 ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี ้และร่วมน�าเสนอนิทรรศการ	 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแม่ท�างานนอกบ้านของไทย

•	แพทยห์ญิง	กรรณกิาร์	บางสายน้อย	น�าเสนอตวัอยา่งและกรณีศึกษาการละเมิด	Code	ในประเทศไทย

•	 คุณมีนะ	 สพสมัย	 เป็นคณะท�างานการจัดประชุม	 และ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน	Workshop	 การคลอด

ธรรมชาต	ิ(Respectful	Birth	/	Gentle	Birth)

•	 แพทย์หญิงกุสุมา	 ชูศิลป์	 น�าเสนอกิจกรรมเฉลิมฉลอง
สัปดาห์นมแม่โลก	เรื่องการสร้างภาคีเครือข่ายนมแม	่

•	 แพทย์หญิงยุพยง	 แห่งชวนิช	 	 เป็นประธานร่วมในกา
ร

อภิปรายเรื่อง	Pregnancy&Birthing	Options

 ในวันสุดท้าย ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันสรุปประเด็นส�าคัญ
ที่ได้จากการประชุมในกลุ่มย่อยจนถึงกลุ่มใหญ่ เพื่อให้ได้แผน
งานท่ีจะด�าเนินต่อไปในแต่ละภูมิภาค การเสนอธีม ส�าหรับ 
World Breastfeeding Week ของปีหน้า เพื่อส่งให้ WABA และ
ได้มีมติร่วมกันในการแสดงเจตนารมณ์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล  
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ด�าเนินการเพื่อการ
คุ้มครองแม่ (Putrajaya Call to Action)



30

  ในภาพรวม	จากขอ้มลูการน�าเสนอของผูแ้ทนจากประเทศ
ต่างๆ	 ในการประชุมครั้งน้ี	 เรื่องสถานการณ์การคุ้มครองมารดา	
การละเมิดหลักเกณฑ์การตลาดฯ	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่การให้
อาหารทารกและเด็กเล็ก	ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ถึงช่องว่างของนโยบายและโปรแกรมต่างๆ	 ของการด�าเนินงาน	
และมีข้อห่วงใยหลายประการ ได้แก่	
 • แรงบบีคัน้ทางเศรษฐกจิทีท่�าใหผู้ห้ญงิต้องออกท�างาน
นอกบา้นมากขึน้ ในขณะทีผู่ห้ญงิมากกวา่	800	ล้านคนหรอืรอ้ย
ละ	 41	 ของผู้หญิงท�างานเหล่าน้ีท่ัวโลกยังไม่ได้รับการคุ้มครองที่
เพียงพอ	 ทั้งๆ	 ที่มีอนุสัญญาขององค์การแรงงานสากลระหว่าง
ประเทศในการคุ้มครองมารดามาตั้งแต่ปี	 ค.ศ.1919	 นับเป็นเวลา
กว่า	 90	 ปีแล้ว	 แต่จากรายงานสถานการณ์การคุ้มครองมารดา
ใน	57	ประเทศ	พบว่าการด�าเนินการตามนโยบายหรือโปรแกรม
ตา่งๆ	ยงัไม่เขม้แขง็	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแรงงานหญงินอกระบบ
ของประเทศในเอเชีย
 • ภาวะทุพโภชนาการและการขาดความมั่นคงทาง
อาหาร	 พบเป็นปัญหาใหญ่ด้านสาธารณสุขในประเทศเอเชีย	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียใต้
 • พบปัญหาเร่ืองโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อ มีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	
 • มีการใช้ Ready to use Therapeutic food (RUFT)
 ในการรักษาและป้องกันการขาดอาหารในประเทศก�าลัง 
พฒันา	โดยไมไ่ดค้�านงึถงึปญัหาทีซ่อ่นเรน้อยูด่า้นสขุอนามยัของ
อาหาร
 • มีการท�าการตลาดเรื่องอาหารแปรรูปมากขึ้น อาหาร
พื้นบ้านท�าเองที่ปรุงใหม่สด	 ถูกแทนที่ด้วยอาหารแปรรูปพร้อม
ทาน
 • หลายประเทศล้มเหลวในการลงทุน เพ่ือการปกป้อง 
สง่เสรมิ สนบัสนนุ การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ และการใหอ้าหาร
ทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานส�าหรับการเจริญเติบโต	
พัฒนาการ	และสุขภาพที่ีดีของเด็ก
 • ในประเทศแถบเอเชยีแปซฟิกิ	อตัราการเล้ียงลกูดว้ยนม
แม่อย่างเดียว	6	เดือนต่�ากว่าร้อยละ	40		และอัตราการกินนมแม่
ต่อไปจนถึงอาย	ุ2	ปีต่�ากว่าร้อยละ	50	มีเด็กเพียงหนึ่งในสามที่ได้
อาหารทารกตามวัย	เมื่อ	6-8	เดือน
 • มีการเพิ่มขึ้นของการเลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างมาก 
โดยเฉพาะประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจก�าลังเจริญเติบโต	
 • การด�าเนนิการควบคมุการตลาดอาหารทารกทดแทน
นมแม่ไม่เป็นที่น่าพ่อใจ 
 • การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ 
และการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องของภาคเอกชนในระดับนโยบาย
หรือระดับด�าเนินงาน	ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

• Mr.Syad Aamir Raza พระเอกตัวจริงของหนังเรื่อง Tigers ผู้เปิดโปง
บริษทันม ไดม้าแสดงความรูส้กึในเวทกีารประชมุ ท่ีหนังเร่ืองนีไ้ดม้าฉาย
ให้ดูในการประชุมครั้งนี้
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ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย

ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่


