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แนะนําให 

เด็กทุกคนควรไดกินนมแมอยางเดียวถึง อายุ 6 เดือน 

และกินนมแมตอเนื่องควบคูกับอาหารตามวัยไปจนถึง 2 ป 

หรือนานกวานั้น 

 



สารอาหารครบถวน พัฒนาสมองและไอคิว 

น้ําหนักแมลดเร็ว ลดความเส่ียงโรคอวน 



ประเทศไทย (2015) % 

EBF 0-6 mo 23.1 

BF to 1 yr 33.3 

BF to 2 yr 15.6 



ท่ีมา : MICS3 2006, MICS4 2012, MICS5 2016 



 

แมจํานวนนอย 

ท่ีเล้ียงลูกดวยนมแม 

เพียงอยางเดียว 

 

 

แมสวนมาก 

เล้ียงลูกดวยนมแม รวมกับ นมผสม  

และ/หรือ อาหารเสริมอ่ืน 

นมผสมและ/หรือ อาหารเสริมอ่ืน 

โดย ไม รับประทานนมแมเลย 

 



• มีปญหาทางรางกาย  

• สุขภาพ โรคภัยไขเจ็บ โภชนาการ 

• ปญหาการสรางนํ้านม ปญหาของหัวนม 

•  มีปญหาชีวิต 

• อาชีพการงาน 

• ตองเรียนหนังสือ 

• เลี้ยงไมเปน 

• ยุงยากชีวิตถาคิดจะเลี้ยง 

 

 

 

อยากเลี้ยง    

แต……….. 
 



 

เชื่อวา/เขาใจวานมผสมมีคุณคาอาหาร  

เทากับ หรือ ดกีวา นมแม 

เพราะกลัวไมสวย ทรุดโทรม 

           

 

 

ไมอยากเลี้ยง    

เพราะ…….. 
 







สรางแพทย พยาบาล บุคลากร คุณแม   

 ใหมีความรู 

  ใหมีความเปนผูนํา หรือ เปนตัวอยาง 

  ใหมีเจตคตท่ีิด ี

 ใหเปน Role Model, Idol 







 สรางระบบท่ีมีคุณภาพ 

          การดูแลโภชนาการของคุณแม 

               ขณะต้ังครรภ 

               ภายหลังคลอด 

 การดูแลเพื่อปองกันและแกไขปญหา Breast Feeding 

          Antenatal Lactation Clinic 

          Postpartum Breastfeeding Clinic 

 กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเล้ียงลูกดวยนมแม 

         ลาคลอด ลาเล้ียงลูก 

         การใหนมบุตรในสถานท่ีทํางาน   



สรางเครือขาย ความรวมมือ และสนับสนุน การเล้ียงลูกดวยนมแม 

สรางความรวมมือระหวาง..........ท้ังภาครัฐและเอกชน  

          เพื่อ  

    อํานวยความสะดวก 

    ชวยเหลือ  

    สนับสนุน 

    ประคับประคอง 

 

หนวยงาน  

กลุม  

เครือขาย 
 







• เนื้อหางายๆ 

• ดวยการเลาเร่ือง 

• กระทบความรูสึก 













คุณประโยชนของการผลิต 

• อาหารขณะเกิดภัยพิบตัิ สงคราม 

• อาหารสําหรับแมท่ีเล้ียงลูกดวยนมแมไมได 

• อาหารสําหรับเด็กท่ีมีปญหา 



 

จะขายอยางไรถาไมมีการสื่อสารและการตลาดถึงคุณแม 



ระดับตัวบคุคล 

  ใหความรูคุณแมอยางมืออาชพี  

  ผานการฝกอบรมท่ีเปนระบบ 

  ดูแล ชวยเหลือ สนับสนุน ประคับประคอง 

  ทาทีนุมนวล รับฟง ไมกาวราว ไมตําหน ิไมเหยียดหยาม  

  มีของแจก ของฝาก ของท่ีระลึก  

  มีการตดิตาม 



ระดับส่ือ 

  รูปแบบการส่ือสารท่ีเหนือชั้นกวา  

  ลงทุนมากกวา  

  กระจายขอมูลไดมากกวา 

  แบบมืออาชีพ 

  เนื้อหานุมนวล นารัก นาตติาม นาชื่นชม นาหลงใหล 

  อยากทําเชนคณุแมในโฆษณา 



สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 

  ออกนิทรรศการ  

  ชวยเร่ืองส่ิงพมิพ  หนังสือ แผนพบั เอกสารความรูทางการแพทย 

  การบรรยายพเิศษ 

สนับสนุนการประชุมวชิาการตางประเทศ 

  เพื่อ  ภาพลักษณ 









ขั ง ป ศ า จ  

สรางคุณแมที่เขมแข็ง 

ไมใหจิตออนแอแพปศาจ 

International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes ( Milk code) 

     พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภณัฑท่ีเกี่ยวของ  



• ตองสรางระบบการส่ือสาร 

          ท่ี 

          เขาใจงาย  

          โดนใจ  

          ทําใหเห็นความสําคัญ 

        ดวยวิธีการท่ี 

          นุมนวล นารัก อบอุน  

           

 

 

•  ตองสรางคน 

          ผูนํา  

          ผูสรางแรงบันดาลใจ 

          role model, Idol 

           

 

 



• ตองผลักดันใหเกิด 

 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

   -  ท่ีเนนความสําคัญของ 

   -  การเล้ียงลูกดวยนมแม 

 



• ตองสรางและขยาย 

         เครือขาย                                 หนวยงานภาครัฐ 

         ความรวมมือ           กับ           หนวยงานเอกชน 

         ความผูกพัน                            บริษัทนม ? 

  

           

           

            

 



       



• ตองสรางกิจกรรมใหมๆ สรางความเคล่ือนไหวในองคกร 

  มิสนมแม 

  งานประจําปวันเล้ียงลูกดวยนมแม 

  การประกวดสุดยอดแมในการเล้ียงลูกดวยนมแม 

  ธนาคารน้ํานม  

  โครงการบริจาคนมแม, ซ้ือขายนมแม 

 

 

 

 



• เรารอน เรงรัด  

• กาวราว ประณาม คุกคาม ตําหนิ ดูถูก  

      เหยียดหยาม เสียดสี บีบคั้น คุกคามขมขู 

• ผูกขาดความสําคัญและความถูกตอง, ลัทธินมแม 

• ลดมิตร ขยายศัตรู 

• แปลงรางเปนปศาจเพื่อสูกับปศาจ 
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