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บทสรุ ปสำหรั บผู้บริหำร
สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก หรื อ Pediatric Nutrition Manufacturer Association (สมาคมฯ) มี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้ านโภชนาการ ในการสร้ างความเข้ าใจ
ที่ถกู ต้ องสูส่ าธารณชน เกี่ยวกับโภชนาการที่ดี ปลอดภัย และเหมาะสมสาหรับทารกและเด็กเล็ก นอกจากนี ้ สมาคมฯ
มีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ที่จะมุง่ มัน่ ทางานร่ วมกับภาครัฐในการกาหนดกรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการทา
การส่งเสริ มการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับด้ านโภชนาการสาหรับทารกและเด็กเล็กของสมาชิกสมาคมฯ
เพื่อให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทารกและเด็กเล็กสามารถนามาปฏิบตั ิได้ เป็ นมาตรฐานในทางเดียวกัน
เจตนำรมณ์ และจุดยืนของสมำคมผู้ผลิตอำหำรทำรกและเด็กเล็ก
1.

นมแม่เป็ นอาหารที่ดีที่สดุ สาหรับทารก และไม่มีอาหารใดมาทดแทนได้ อย่างสมบูรณ์แบบ นมดัดแปลงสาหรับ
ทารกควรถูกนามาใช้ อย่างถูกต้ องตามข้ อบ่งใช้ ในกรณีที่ทารกไม่สามารถได้ รับนมแม่เท่านัน้

2.

สมาคมฯ สนับสนุนนโยบายของกรมอนามัยที่จะส่งเสริ มการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ ตลอดจนเป้าหมายที่จะเพิ่ม
อัตราการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือนในประเทศไทยให้ สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้ นมแม่ถือเป็ นอาหารที่ดีที่สดุ
สาหรับทารกตังแต่
้ แรกเกิดถึง 6 เดือน หลังจากนันแม่
้ ควรให้ นมควบคูก่ บั อาหารอื่นที่เหมาะสมสอดคล้ องกับการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการตามวัย

3.

สมาคมฯ สนับสนุนนโยบายขององค์การอนามัยโลกในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ กล่าวคือ มารดาเลี ้ยงลูกด้ วยนม
แม่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ป้อนอาหารอื่นเลยแม้ แต่น ้า ตังแต่
้ แรกคลอดจนกระทัง่ ลูกอายุครบ 6 เดือน และ
สมาคมฯ พร้ อมที่จะทางานร่ วมกับภาครัฐและภาคีเครื อข่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้ อตั ราการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
เพียงอย่างเดียว 6 เดือนแรกเป็ นไปตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก และเป้าหมายของกรมอนามัยที่กาหนดไว้

ข้ อเสนอของสมำคมผู้ผลิตอำหำรทำรกและเด็กเล็ก
1. สมาคมฯ มีความเห็นว่า ควรจากัดขอบเขตของร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการตลาดอาหารสาหรับทารกและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องไว้ สาหรับทารกตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง 12 เดือนโดยไม่รวมถึงอาหารเสริ มตามวัยที่ไม่ต้องใช้
ขวดนม เพื่อให้ สอดคล้ องกับคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก กรมอนามัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง โดยให้
ทารกที่มีอายุ ตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง 6เดือนได้ รับมีโอกาสสูงสุดในการได้ รับนมแม่เพียงอย่างเดียวและมีโอกาส
ได้ รับนมแม่ร่วมกับอาหารอื่นๆต่อไปอีกอย่างน้ อยจนถึงอายุหนึง่ ปี แรก
2. สมาคมฯมุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาลและยึดมัน่ ในการประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ขององค์การอนามัยโลก โดยได้ จดั ทาระบบการกากับดูแลตนเอง เกี่ยวกับการทากิจกรรมส่งเสริ มการตลาด ของ
บริ ษัทสมาชิกสมาคมฯด้ วยความสมัครใจ (self-regulation) เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า การทากิจกรรมส่งเสริ ม
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การตลาดรวมถึงการให้ ความรู้ แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดตามมาตรฐานสากลและนโยบายขององค์การอนามัยโลก
ทังนี
้ ้เพื่อส่งเสริ มการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์และให้ คาแนะนาแก่บคุ ลากรทางการแพทย์
และ
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 เดือนไปแล้ วและรวมถึงอาหารเสริ มตามวัยสาหรับ
ทารกและเด็กเล็กอายุตงแต่
ั ้ 6เดือนขึ ้นไป สมาคมฯ มีความเห็นว่าภาครัฐและภาคีเครื อข่ายต่างๆ ควรเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ผู ลิต ผู้นาเข้ า และผู้จาหน่าย ได้ มีโอกาสเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องและเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แก่บคุ คลทัว่ ไปได้
3. สมาคมฯ เชื่อว่า ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้ เกิดโภชนาการที่ดีสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ดังนัน้ สมาคมฯ มุง่ มัน่ เป็ นอย่างยิ่งที่จะทางานร่ วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการเลี ้ยง
ลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และโครงการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ เกิดโภชนาการที่ดีสาหรับเด็กไทย โดยพร้ อม
ที่จะให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐดังนี ้
3.1

3.2
3.3

จัดทาโครงการและกิจกรรมที่มวี ตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนการเลี ้ยงทารกด้ วยนมแม่แต่เพียงอย่าง
เดียวในช่วง 6 เดือนแรก และการให้ อาหารอื่นที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่เพียงพอและปลอดภัย
ร่ วมกับการให้ นมแม่หลังจากอายุ 6เดือนเป็ นต้ นไป
ร่ วมกับภาครัฐในการร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการตลาดอาหารสาหรับทารกและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ โดยมีขอบเขตสาหรับทารกตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง 12 เดือน
ร่ วมมือกับภาครัฐและให้ ความรู้ แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวกับการใช้
นมผงสาหรับทารกอย่างถูกต้ องและเหมาะสมเมื่อจาเป็ น บนรากฐานของข้ อมูลที่เพียงพอ และ
ร่ วมมือกับภาครัฐสร้ างความมัน่ ใจในการให้ ข้อมูลที่อยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ งเกี่ยวกับการให้
อาหารทดแทนนมแม่กบั ทารกและเด็กเล็กแก่ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องของโภชนาการ
สาหรับทารกและเด็กเล็ก
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สมำคมผู้ผลิตอำหำรทำรกและเด็กเล็ก หรื อ Pediatric Nutrition Manufacturer Association (สมาคมฯ)
เป็ นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมอาหารทารกในประเทศไทย ประกอบด้ วยผู้ผลิตอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก ซึง่
เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติและบริ ษัทในประเทศ ที่มีวิวฒ
ั นาการก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตอาหารสาหรับทารก
และเด็กเล็กที่ปลอดภัย คุณภาพสูง และถูกต้ องตามหลักโภชนาการ สมาชิกของสมาคมฯ เหล่านี ้เป็ นบริ ษัทที่มี
มาตรฐานและจริ ยธรรมในการดาเนินการทางธุรกิจสูง และพร้ อมปฏิบตั ิตามกฎและระเบียบต่างๆ ที่ เป็ นไปตาม
ข้ อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ ซงึ่ ภาครัฐได้ กาหนดไว้
สมำชิกของสมาคมฯ ประกอบด้ วย 7 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท แอ๊ บบอต ลาบอแรตอรี ส จากัด (Abbott Laboratories Limited)
2. บริ ษัท ดูเม็กซ์ จากัด (Dumex Limited)
3. บริ ษัท มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จากัด (Mead Johnson Nutrition (Thailand) Ltd.)
4. บริ ษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด (Nestle’ (Thai) Ltd.)
5. บริ ษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด แผนกธุรกิจไวเอท นิวทริ ชนั่ (Nestle (Thai) Ltd., Wyeth Nutrition
Business Division)
6. บริ ษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด (Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.)
7. บริ ษัท สโนว์แบรนด์สยาม จากัด (Snow Brand Siam Ltd.)

วัตถุประสงค์ ของสมำคมฯ
1. เพื่อส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการบนพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พร้ อมพัฒนา สนับสนุนนโยบาย และ
หลักปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทางด้ านโภชนาการที่ดีสาหรับทารกและเด็กเล็ก
2. เพื่อมีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบาย และกฎระเบียบทางการตลาด ที่เกี่ยวข้ องกับหลักปฏิบตั ิทางด้ าน
โภชนาการสาหรับทารกและเด็กเล็ก
3. เพื่อส่งเสริ มให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพที่ดี และปลอดภัย โดยเป็ นที่ยอมรับต่อหน่วยงานภาครัฐ
และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโภชนาการที่เกี่ยวข้ องกับทารกและเด็กเล็ก รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจ และความน่าเชื่อถือใน
กลุม่ สมาชิกอุตสาหกรรม
4. เพื่อร่ วมสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมทางโภชนาการสาหรับทารกและเด็กเล็ก กับทางภาครัฐ และส่วนที่
เกี่ยวข้ องในบุคลากรทางการแพทย์ องค์กรการค้ าระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน หรื อสาธารณชนทัว่ ไป ไม่ให้
ขัดแย้ งต่อกฎการค้ า นโยบายขององค์การอนามัยโลก และมาตรฐานอาหารสากลอื่นๆ
5. เพื่อส่งเสริ ม และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโภชนาการ ในการสร้ างความเข้ าใจที่
ถูกต้ องสูส่ าธารณชน เกี่ยวกับโภชนาการที่ดี และปลอดภัย อย่างเหมาะสมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
6. เพื่อมีสว่ นร่ วมในการร่ างหลักเกณฑ์วา่ ด้ วยการตลาดสินค้ าอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก ก่อนนามา
บังคับใช้ โดยให้ ความสาคัญต่อการควบคุมกากับตรวจสอบกันเองของหมูส่ มาชิก
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เจตนำรมณ์ ของสมำคมฯ
จากความเป็ นมาข้ างต้ น สมาคมฯ จึงพร้ อมสนับสนุนการจัดให้ มีการทากฎระเบียบที่ชดั เจนในการทา
กิจกรรมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็ก โดยในการนี ้ สมาคมฯ มีเจตนารมณ์ดงั นี ้

สมำคมฯ สนับสนุนนโยบำยส่ งเสริมกำรเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ เพียงอย่ ำงเดียวสำหรั บทำรกตัง้ แต่ แรก
เกิดถึง 6 เดือน และกำรให้ นมแม่ ควบคู่กับอำหำรเหมำะสมตำมวัยจนอำยุครบ 1 ปี เป็ นอย่ ำงน้ อย
สมาคมฯ สนับสนุนจุดประสงค์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก ที่สง่ เสริ มให้ มีการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
อย่างเดียวเป็ นเวลา 6 เดือน และหลังจากนันยั
้ งคงได้ รับนมแม่ควบคูไ่ ปกับการให้ อาหารตามวัยที่เหมาะสมสอดคล้ อง
กับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการตามวัยของทารกและเด็กเล็กอายุครบ 1 ปี เป็ นอย่างน้ อย สมาคมฯ เชื่อว่า นมแม่
เป็ นอาหารที่สาคัญ เหมาะสมและดีที่สดุ ในระยะเริ่ มต้ นของชีวิต และไม่มีอาหารอื่นใดทดแทนได้ อย่างสมบูรณ์ เพราะ
นมแม่เป็ นอาหารธรรมชาติที่ให้ คณ
ุ ค่าทังด้
้ านโภชนาการและมีภมู ิค้ มุ กัน อีกทังยั
้ งปลอดภัย สะอาด และมีประโยชน์
ต่อพัฒนาการที่ดีตามเกณฑ์ของทารก ทัว่ โลกยอมรับว่าเด็ก
นโยบำย 10 ประกำรของ WHO/UNICEF
ในกำรเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ ให้ ประสบผลสำเร็จ
ที่กินนมแม่จะมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
อารมณ์
1. มีนโยบายการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
สังคมและจิตใจดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ กินนมแม่ ขณะเดียวกัน
สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคน
จะมีความเจ็บป่ วยน้ อยกว่าเด็กที่กินนมดัดแปลง อันจะ
ได้ เป็ นประจา
ส่งผลให้ เด็กมีพฒ
ั นาการที่ดี เติบโตสมวัย ทังด้
้ าน
2. ฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนให้
มีทกั ษะที่จะนานโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิ
ร่ างกายและจิตใจ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพใน
3. ชี ้แจงให้ หญิงตังครรภ์
้
ทกุ คนทราบถึงประโยชน์และวิธีการ
การพัฒนาประเทศต่อไป ดังนันจึ
้ งเป็ นสิทธิของเด็กที่จะ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
ได้ รับการปกป้องให้ ได้ รับนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6
4. ช่วยแม่เริ่มให้ ลกู ดูดนมภายในครึ่งชัว่ โมงแรกหลังคลอด
เดือนแรก ซึง่ เป็ นหลักการที่สมาคมฯ สนับสนุนอย่างเต็ม
5. แสดงให้ แม่ร้ ูวิธีเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่และวิธีทาให้ น ้านม
ยังคงมีปริมาณพอเพียง แม้ วา่ แม่และลูกจะต้ องแยกกัน
ที่มาโดยตลอด
6. อย่าให้ อาหาร น ้า หรือเครื่องดื่มอื่นแก่เด็กแรกคลอด
นอกจากนมแม่ เว้ นแต่จะมีข้อบ่งชี ้ทางการแพทย์
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
7. ให้ แม่และลูกอยูใ่ นห้ องเดียวกันตลอด 24 ชัว่ โมง
ด้ านร่ างกาย และจิตใจของทังมารดาและทารก
้
โดย
8. สนับสนุนให้ ลกู ได้ ดดู นมแม่ทกุ ครัง้ ทีล่ กู ต้ องการ
9. อย่าให้ ลกู ดูดหัวนมยางและหัวนมปลอม (หรือหัวนม
ประโยชน์สาหรับมารดา คือ การให้ ลกู กินนมแม่แต่เพียง
หลอก)
อย่างเดียว อาจจะทาให้ การมีประจาเดือนช้ าลง จึงมี
10. ส่งเสริมให้ มีการจัดตังกลุ
้ ม่ สนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วย นม
ส่วนในการช่วยคุมกาเนิด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็ น
แม่ และส่งแม่ไปติดต่อกลุม่ ดังกล่าว เมื่อออกจาก
มะเร็ งเต้ านมและมะเร็ งรังไข่ ช่วยให้ น ้าหนักของมารดา
โรงพยาบาลหรือคลินิก
กลับคืนสูส่ ภาพก่อนตังครรภ์
้
เร็วขึ ้น และมีอตั ราการเป็ นโรคอ้ วนน้ อ11.
ยกว่าด้ วย 2
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สาหรับทารกนัน้ น ้านมจากมารดาที่มีสขุ ภาพดีในปริ มาณที่เพียงพอกับความต้ องการของทารก มีสว่ นช่วยให้
เด็กมีสขุ ภาพดีตลอดชีวิต องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง แนะนาให้ ทารกดูดนมแม่ภายในครึ่ง
ชัว่ โมงแรกหลังคลอด3 เนื่องจากน ้านมเหลือง หรื อน ้านมแรก (Colostrum) จากมารดาถือเป็ นน ้านมที่ดีที่สดุ สาหรับ
ทารก ซึง่ ประกอบด้ วยแอนตี ้บอดี ้ (Antibody) ที่จะช่วยปกป้องทารกจากการเจ็บป่ วย4 เช่น โรคทางเดินอาหาร โรค
ทางเดินหายใจ และหูสว่ นกลางอักเสบ ซึง่ เป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยหรื อเสียชีวิตของเด็กทัว่ โลก2,5
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้ ตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ องค์การอนามัย
โลก (WHO) และองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้ สนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ทวั่ โลก โดย
แนะนาให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศปฏิบตั ิตามนโยบาย 10 ประการในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ให้ ประสบ
ผลสาเร็ จ (Ten steps to successful breast-feeding)6 อนึง่ สาหรับประเทศไทย กลุม่ งานอนามัยแม่และเด็ก
สานักงานส่งเสริ มสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ รับเอานโยบายนี ้เพื่อนามาส่งเสริ มการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
ด้ วยเช่นกัน

1. ทำรกตัง้ แต่ แรกเกิดจนถึง 6 เดือน



สมำคมฯ สนับสนุนนโยบำยขององค์ กำรอนำมัยโลกในกำรส่ งเสริมให้ ทำรกตัง้ แต่ แรกคลอด
ได้ รับกำรเลีย้ งด้ วยนมแม่ อย่ ำงเดียว 6 เดือนโดยไม่ ป้อนอำหำรอื่นเลยแม้ แต่ นำ้ และสมำคมฯ
พร้ อมที่จะทำงำนร่ วมกับภำครัฐ กรมอนำมัย และภำคีเครือข่ ำยต่ ำงๆ เพื่อส่ งเสริมให้ อัตรำ
กำรเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ เพียงอย่ ำงเดียว 6 เดือนแรกเป็ นไปตำมนโยบำยขององค์ กำรอนำมัย
โลก

สมาคมฯ สนับสนุน “นโยบาย 10 ประการในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ให้ ประสบความสาเร็ จ” ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว และมุง่ มัน่ ในการร่ วมมือกับภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมเพื่อยกระดับ
โภชนาการของเด็กให้ ดีขึ ้น ในขณะที่ความสาคัญของการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่นนเป็
ั ้ นที่ตระหนักรับรู้ และยอมรับ
อย่างไม่มีข้อโต้ แย้ ง



จากการสารวจสถานการณ์การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ โดยกรมอนามัย ในปี พ.ศ .2552 พบว่า อัตราการเลี ้ยงลูกด้ วย
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 16.3 ในปี พ.ศ. 2548 เป็ น ร้ อยละ 29.67



สมาคมฯ ตระหนักถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อย 6 เดือน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ คือ อาชีพของมารดาทังก่
้ อนและหลังการมีบตุ รคนล่าสุด ภาวะผิดปกติหรื ออาการแทรกซ้ อนของเด็กขณะอยู่
ในโรงพยาบาล ระยะเวลาที่คิดจะเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ของมารดา ความพึงพอใจของมารดาที่ได้ เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
การได้ รับการสนับสนุนจากสามี การปฏิบตั ิตามบันได 10 ขันสู
้ ค่ วามสาเร็ จการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ที่มารดาได้ รับ
จากสถานบริ การฯ8
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สมาคมฯ ตระหนักว่า สาเหตุที่มารดาไม่สามารถเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน ยังเกิดจาก แม่มีน ้านม
น้ อย และต้ องกลับไปทางานหลังครบกาหนดลาคลอด เดือน 9
o
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จากการสารวจอนามัยการเจริ ญพันธุ์ พ.ศ. 2552 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในกลุม่ หญิงเคยสมรส
อายุ 15 - 49 ปี ที่มีบตุ รคนสุดท้ องที่ยงั มีชีวิตอยู่อายุต่ากว่า 6 เดือน และไม่ให้ บตุ รคนสุดท้ องดื่มนมแม่มีร้อย
ละ 16.0 ทังนี
้ ้ สาเหตุที่หญิงกลุม่ นี ้ไม่สามารถเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่เพราะไม่มีน ้านมให้ ลกู กิน (ร้ อยละ 52.6)
และแม่ต้องไปทางาน (ร้ อยละ 33.8) ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลก็มีเหตุผลเช่นเดียวกับภาพรวมของ
ประเทศ แต่สาหรับแม่ที่ทางานในเขตเทศบาลมีสาเหตุจากแม่ต้องไปทางานในสัดส่วนที่มากกว่าแม่ไม่มี
น ้านมให้ ลกู กินเกือบ 2 เท่า (ร้ อยละ 49.2 และ 27.5 ตามลาดับ)

สมาคมฯ ตระหนักดีวา่ มีปัจจัยหลายประการที่สง่ ผลกระทบให้ มารดาไม่สามารถให้ นมลูกได้ อย่างเดียวได้
เป็ นเวลา 6 เดือน ซึง่ จากงานศึกษาหลายฉบับได้ ชี ้ให้ เห็นว่า มารดาส่วนใหญ่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ตงแต่
ั ้ แรก
เกิด แต่มีแนวโน้ มลดลงตามระยะเวลา โดยมีปัจจัยที่สาคัญได้ แก่
1. วิถีชีวิตและความจาเป็ นทางเศรษฐกิจและสังคมและการประกอบอาชีพในปั จจุบนั
ทาให้ มารดาต้ อง
กลับไปทางานประจาภายหลังการลาคลอด 3 เดือน จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม มีผลต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อย 4 เดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยเฉลี่ยอาชีพที่มีโอกาสที่จะไม่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่และเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ไม่ครบ 4
เดือน คือ อาชีพรับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้ างทัว่ ไป ทาไร่ ทานา ทาสวน เลี ้ยงสัตว์ ประมง ซึง่
เป็ นอาชีพที่ต้องไปทางานนอกบ้ าน และด้ วยปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จากการวิจยั จึง
พบว่ามีมารดาที่ไม่สามารถเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวครบ 4 เดือน และมารดาที่ไม่สามารถเลี ้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ได้ เลยมีจานวนมากถึงร้ อยละ 86.2
ปั จจัยทำงประชำกร เศรษฐกิจ
สังคม
อำชีพของมำรดำหลังมีบุตรคนล่ ำสุด
แม่ บ้ำน
 ทำไร่ ทำนำ ทำสวน เลีย้ งสัตว์
ประมง
 รั บรำชกำร/พนักงำนรั ฐวิสำหกิจ
 ค้ ำขำยอยู่ในบ้ ำนตัวเอง/ธุรกิจ
 รั บจ้ ำงทั่วไป
N=1506


เลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ อย่ ำงเดียว
ไม่ ได้ นมแม่
ครบ 4 เดือน ไม่ ครบ 4 เดือน
10.4
18.2

64.3
64.8

20.3
17.0

7.2
12.5
10.3
13.8

68.0
66.5
73.4
66.5

24.8
21.0
16.3
19.7

P-Value

*0.035

ที่มา: รายงานการวิจยั อัตราการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่และปั จจัยที่มีผลต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อย 4 เดือน

หลักการณ์และจุดยืนของสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก

หน้ า | 7

2. สภาพทางร่ างกายหรื อปั ญหาสุขภาพอนามัยหลังคลอดของมารดา
ตลอดจนอายุของมารดาซึง่ มีผลต่อ
ความสามารถในการเผาผลาญอาหารเพื่อการผลิตนมแม่ หรื อมารดาที่มีสขุ ภาพไม่แข็งแรงจึงมีปริ มาณ
น ้านมน้ อย และมีสารอาหารไม่เพียงพอสาหรับการเจริ ญเติบโตตามวัยของทารกทังร่้ างกายและสมอง
อย่างเต็มศักยภาพ
3. การขาดการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อการให้ นมลูกได้ อย่างต่อเนื่อง เช่นสถานที่หรื อมุมสาหรับการให้ นม
แม่ในสถานประกอบกิจการ เป็ นต้ น
4. มารดามีโรคเรื อ้ รัง หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง รวมทังการที
้
่มารดาได้ รับยารักษาโรคบางชนิด ทาให้ ไม่
สามารถให้ นมลูกได้
5. ปั จจัยอื่นอีกหลายประการ เช่น ความยากจน การขาดการศึกษา ความเหลื่อมล ้าทางสังคมอื่นๆ ที่ทาให้
มารดาไม่มีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารหรื อความรู้ ทางโภชนาการที่เหมาะสมนาไปสูภ่ าวะทุพโภชนาการ
ในเด็ก10 ทาให้ มารดาใช้ อาหารอื่นที่ไม่เหมาะสมเพื่อทดแทนนมแม่ เช่น น ้าผลไม้ ข้ าวเหนี ยว น ้าข้ าว


สืบเนื่องมาจากปั จจัยหลายประการดังกล่าวข้ างต้ น สมาคมฯ เชื่อว่า นมดัดแปลงสาหรับทารกตังแต่
้ แรกเกิด
จนถึงอายุ 6 เดือน ควรใช้ ในกรณีที่มารดาไม่สามารถให้ นมบุตรได้ เท่านัน้ โดยมารดาที่ไม่สามารถให้ นมบุตร
ได้ และมีความจาเป็ นต้ องพึง่ นมดัดแปลงสาหรับทารก ควรได้ รับคาแนะนาจากแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ ดังนั
้ น้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริ มและสนับสนุนให้ แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ ได้ รับ
ข้ อมูลนมดัดแปลงสาหรับทารกที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ รวมถึงวิธีการเตรี ยมส่วนผสมที่ถกู ต้ อง เพื่อแพทย์และ
บุคคลากรทางการแพทย์เหล่านี ้ จะสามารถทาหน้ าที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับความสาคัญ และประโยชน์ของการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ และทางเลือกเหมาะสมในกรณีที่มารดาไม่สามารถให้ นมลูกได้ เนื่องจากปั จจัยและความ
จาเป็ นต่างๆ เพื่อให้ ทารกได้ รับสารอาหารที่ครบถ้ วน เหมาะสมและสอดคล้ องกับการพัฒนาการของเด็ก
ขณะเดียวกัน มารดาจะได้ รับทราบถึงวิธีจดั เตรี ยมนมดัดแปลงที่ถกู ต้ องและปลอดภัย



สมาคมฯ เชื่อว่า มารดาที่ไม่สามารถให้ นมบุตรได้ และมีความจาเป็ นต้ องใช้ นมดัดแปลงสาหรับทารก ควร
ได้ รับโอกาสในการเลือกตัดสินใจให้ โภชนาการที่ดที ี่สดุ แก่ลกู ของตนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยอยู่บนพื ้นฐานของการได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องและสมบูรณ์

2. ทำรกอำยุ 6 เดือนเป็ นต้ นไป
สมาคมฯ ส่งเสริ มให้ ทารกที่มอี ายุตงแต่
ั ้ 6 เดือนขึ ้นไป ได้ รับนมแม่และอาหารเหมาะสมตามวัยที่ปลอดภัย
และมีคณ
ุ ค่าอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่วงเวลาที่เด็กจะได้ รับนมแม่ให้ ได้ มากและนานที่สดุ
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สมาคมฯ ตระหนักว่า ในช่วงอายุ 6 เดือนแรก ทารกจาเป็ นต้ องได้ รับนมแม่เพียงอย่างเดียวจาก
มารดาที่มีสขุ ภาพดีเพื่อได้ รับสารอาหารที่เพียงพอ
หรื ออาจได้ รับนมดัดแปลงสาหรับทารกในกรณีที่ไม่
สามารถให้ นมแม่ได้ ถ้ าแม่มีสขุ ภาพดีและสามารถให้ นมแม่แก่ลกู ได้ อย่างเต็มที่ และทารกเติบโตได้ ตาม
เกณฑ์ นมแม่อย่างเดียวจะเพียงพอต่อการเติบโตของลูกจนถึงอายุประมาณ 6 เดือน หลังจากนัน้ ทารก
จาเป็ นต้ องได้ รับพลังงานและสารอาหารบางชนิดเพิ่มเติมจากอาหารตามวัยสาหรับทารก เช่น โปรตีน เหล็ก
แคลเซียม สังกะสี ไอโอดีน วิตามินเอ เป็ นต้ น เพื่อให้ เจริ ญเติบโตตามวัยทังร่้ างกายและสมองอย่างเต็ม
ศักยภาพ12



สมาคมฯ ตระหนักว่า ความต้ องการพลังงานของทารกเพิ่มขึ ้นตามวัย โดยในช่วงอายุ 0-5 เดือน น ้านมแม่จะ
ให้ พลังงานเพียงพอต่อความต้ องการของทารก กล่าวคือประมาณ 512-575 กิโลแคลอรี่ (สาหรับมารดาที่มี
น ้านมปริ มาณมาก) และพลังงานที่มีอยู่ในนมแม่จะลดน้ อยลงขณะที่ทารกต้ องการพลังงานมากขึ ้นตามช่วง
อายุ 9



สมาคมฯ ตระหนักดีวา่ การที่ทารกไม่ได้ รับสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้ องการในแต่ละช่วงอายุ ทาให้
ทารกได้ รับพลังงานและสารอาหารไม่ครบถ้ วนหรื อมากเกินความต้ องการซึง่ จะก่อให้ เกิดภาวะทุพโภชนาการ
เจ็บป่ วย หรื อแม้ กระทัง่ เสียชีวิต รวมทังอาจก่
้
อปั ญหาเรื อ้ รังที่จะส่งผลทาให้ เด็กเจริ ญเติบโตได้ ไม่ตรงตาม
เกณฑ์ หรื อเกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมาในวัยเด็กโต ผู้ใหญ่ และผู้สงู วัย จนเกิดเป็ นปั ญหาทางสุขภาพโดยใน
ภาพรวม จึงสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้ องแก้ ไขอย่างเป็ นระบบตังแต่
้ แรกเกิด

ข้ อเสนอของสมำคมฯ
เพื่อส่งเสริ มให้ ทารกในทุกช่วงวัยได้ รับโภชนาการที่ดีและเหมาะสม
สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการทังร่้ างกายและสมองอย่างเต็มศักยภาพ สมาคมฯ จึงขอเสนอแนวทาง คือ ควรจากัดขอบเขตของร่ าง
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการตลาดอาหารสาหรับทารกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องไว้ สาหรับทำรกตัง้ แต่ แรกเกิดจนถึง
12 เดือนเท่ ำนัน้ โดยไม่ รวมถึงอำหำรเสริมตำมวัยที่ไม่ ต้องใช้ ขวดนม สำหรั บทำรกและเด็กเล็กอำยุ 6 เดือน
ขึน้ ไป11 เพื่อให้ สอดคล้ องกับคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก
ทังนี
้ ้ อาหารเสริ มตามวัย หรื อ Complementary Food หมายความถึง “อาหารใดๆ ที่ได้ รับการผลิตหรื อ
จัดเตรี ยมขึ ้นอย่างเหมาะสม เพื่อเสริ มนมแม่หรื อนมผสม เมือ่ ทารกมีอายุถงึ วัยเริ่ มหย่านม คือ 6 เดือนขึ ้นซึง่ เป็ นช่วงที่
จะได้ รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้ องการด้ านโภชนาการหากได้ รับนมแม่แต่เพียงอย่างเดียว อาหารดังกล่าว
อาจเรี ยกว่า “อาหารเสริ มทารกวัยหย่านม" หรื อ “อาหารเสริ มนอกเหนือจากนมแม่”12
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กำรนำเสนอข้ อมูล
การส่งเสริ มการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนการเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้านสินค้ า ผลิตภัณฑ์
ของผู้ผลิต ผู้นาเข้ า และผู้จาหน่าย นับเป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ โภคมีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่มีคณ
ุ ค่า
ถูกต้ องและเพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตามสิทธิที่พงึ ได้ รับ เพื่อสามารถตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ได้ ถกู ต้ องและ
เหมาะสม
สมาคมฯ เห็นด้ วยกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่เปิ ดโอกาสให้ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า และผู้จาหน่ายสามารถ
นาเสนอข้ อมูล ข่าวสาร และให้ ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสารอาหารที่เป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์แก่แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยมุง่ เน้ นการนาเสนอข้ อมูลทางวิชาการที่เป็ นข้ อเท็จจริ งและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพ12
สาหรับผลิตภัณฑ์สาหรับทารกที่มีอายุมากกว่า 12 เดือนไปแล้ ว เช่น นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับทารก
และเด็กเล็ก อาหารเสริ มตามวัยสาหรับทารก นมผงปรุ งแต่ง และนมยูเอชที สมาคมฯ มีความเห็นว่าภาครัฐและภาคี
เครื อข่ายต่างๆ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ผู ลิต ผู้นาเข้ า และผู้จาหน่าย ได้ มีโอกาสเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องและเป็ น
ประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่บคุ คลทัว่ ไปได้
สมาคมฯ จะร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายใต้ กระทรวงสาธารณสุขในการจัดทารายการสารอาหารที่
จาเป็ นต่อความต้ องการของทารกและเด็กเล็ก
พร้ อมทังก
้ าหนดข้ อความเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณของ
สารอาหารเหล่านันไว้
้ โดยเฉพาะ โดยที่ข้อมูลเหล่านันจะต้
้ องมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนอย่างชัดเจน ซึง่ ผู้ผลิต
ผู้นาเข้ า และผู้จาหน่ายสามารถนาข้ อความของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวไปเผยแพร่ ได้ โดยไม่ผิดกฎหมายหรื อ
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ และไม่เป็ นการอวดอ้ างสรรพคุณเกินจริ ง

กำรมีส่วนร่ วมของสมำคมฯ กับภำครั ฐและภำคีเครื อข่ ำยต่ ำงๆ
สมาคมฯ เชื่อว่านมแม่เป็ นอาหารที่ดีที่สดุ สาหรับทารกเนื่องจากอุดมไปด้ วยพลังงานและสารอาหารต่างๆ ที่
สาคัญต่อสุขภาพและการเจริ ญเติบโตของทารก และสมาคมฯ
ต้ องการที่จะมีสว่ นร่ วมในการที่จะทางานกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครื อข่ายต่างๆ ในรู ปแบบของการประชุม สัมมนาทางวิชาการ การระดมความคิด การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ตามนโยบาย 10 ประการของกรมอนามัย และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริ มโภชนาการของทารกเพื่อโภชนาการที่ดีขึ ้นของเด็กไทย
สมาคมฯ
มุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาลและยึดมัน่ ในการประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดขององค์การอนามัยโลก โดยได้ จดั ทาระบบการกากับดูแลตนเอง เกี่ยวกับการทากิจกรรมส่งเสริ มการตลาดของ
บริ ษัทสมาชิกสมาคมฯด้ วยความสมัครใจ (self-regulation) ซึง่ ประกอบด้ วยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและตักเตือนซึง่
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กันและกัน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า การทากิจกรรมส่งเสริ มการตลาดรวมถึงการให้ ความรู้ แก่แพทย์ บุคคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้ องกับข้ อกาหนดตามมาตรฐานสากลและนโยบาย
ขององค์การอนามัยโลก และหลักเกณฑ์วา่ ด้ วยการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง พ.ศ.
2551 ของกระทรวงสาธารณสุข ในการนี ้ สมาคมฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการพัฒนาและปรับปรุ งกลไกการกากับดูแล
ตนเองอย่างต่อเนื่องทังในด้
้ านการเฝ้าระวัง และการตรวจสอบเพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสมาคมฯ เต็ม
ใจที่จะร่ วมมือกับภาครัฐในการกากับดูแลผู้ผลิต ผู้นาเข้ า และผู้จาหน่ายอาหารสาหรับทารกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ เป็ นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
จากการที่ภาคเอกชนมีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้ เกิดโภชนาการที่ดีสาหรับทารกและเด็กเล็ก สมาคมฯ
มุง่ มัน่ ที่จะให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐดังนี ้
1. จัดทาโครงการและกิจกรรมที่มวี ตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนการเลี ้ยงทารกด้ วยนมแม่แต่เพียงอย่างเดียว
ในช่วง 6 เดือนแรก และการให้ อาหารอื่นที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่เพียงพอและปลอดภัยร่ วมกับการให้
นมแม่ตงแต่
ั ้ อายุ 6 เดือนเป็ นต้ นไป
2. ร่ วมกับภาครัฐในการร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการตลาดอาหารสาหรับทารกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ โดยมีขอบเขตสาหรับทารกตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง 12 เดือน
3. ร่ วมมือกับภาครัฐและให้ ความรู้ แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวกับการใช้ นมผง
อย่างถูกต้ องและเหมาะสมเมื่อจาเป็ น บนรากฐานของข้ อมูลที่เพียงพอ และร่ วมมือกับภาครัฐสร้ างความ
มัน่ ใจในการให้ ข้อมูลที่อยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ งเกี่ยวกับการให้ อาหารทดแทนนมแม่กบั ทารกและ
เด็กเล็กแก่ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องของโภชนาการสาหรับทารกและเด็กเล็ก

หลักการณ์และจุดยืนของสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก
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