
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) 
แนะน�าให้เด็กทุกคนกินนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือน
และกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือ
นานกว่านั้น1 งานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการทั่วโลกต่าง
ยืนยันว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของแม่และลูกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมหาศาล 
เนื่องจากในนมแม่มีสารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโต 
และมีภูมิคุ ้มกันโรค เด็กที่ได้กินนมแม่จึงเติบโตสมวัย 
ได้รบัการปกป้องจากการตดิเช้ือ โดยเฉพาะโรคท้องร่วงและ 
ปอดบวม ซ่ึงเป็นโรคที่พบบ่อยและท�าให้เด็กเสียชีวิตได้  
ในระยะยาวเดก็ท่ีได้กินนมแม่ยงัมโีอกาสเกดิโรคกลุม่ NCDs 
เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน น้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ 

 รวมทั้งงานวิจัยบางชิ้นพบว่าเด็กท่ีกินนมแม่มีระดับ
สติปัญญาเฉล่ียสูงกว่าเด็กท่ีไม่ได ้กินนมแม่ประมาณ  
3 จุด ส่วนประโยชน์ต่อคุณแม่นั้น การให้ลูกกินนมตัวเอง 
จะท�าให ้แม ่ต ้องใช ้พลังงานเ พ่ิม ข้ึนประมาณ 500  
กโิลแคลอรีต่อวนั จึงช่วยให้แม่ลดน�า้หนักได้เร็วและลดโอกาส
เกิดโรค NCDs ท้ังโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคมะเร็งรังไข ่
และมะเร็งเต้านม นอกจากนี้การให้นมลูกยังช่วยให้แม่
ฟื้นตัวได้เร็วและลดโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอดด้วย  
เหนือส่ิงอื่นใดในยุคสมัยนี้ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการซ้ือนมผงและอุปกรณ์ 
ซึ่งคิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ส่วนของรายได้ครอบครัวต่อเดือน
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“พ.ร.บ. นมผง” บังคับใช้ อะไรต้องมี อะไรเปลี่ยนไป ... หลายคนอาจสงสัยว่า ตั้งแต่วันนี้ เราจะไม่ได้เห็นโฆษณา
นมผงทางสื่อต่างๆ แล้วใช่หรือไม่ รวมถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคูปอง ส่วนลด รางวัล ตัวอย่าง
นมผง ภายในห้างสรรพสินค้าก็ไม่สามารถทำ ได้ใช่หรือไม่? 
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 เชื่อหรือไม่ว่า ทั้งท่ีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่อง
ธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ประเทศไทยกลับอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือน
น้อยที่สุดในเอเชีย คือเพียงร้อยละ 5.4 จากข้อมูลการ
ส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 25483 

กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกัน 
ส่งเสริมและสนบัสนนุ การเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างต่อเนือ่ง  
อาทิ โครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก โครงการ 
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ที่สร้างความตระหนัก
และตื่นตัวในการช่วยให้แม่สามารถเริ่มต้นการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเต็มที่ตั้งแต่ในโรงพยาบาล จนส่งผลท�าให้
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของเด็กทารกอายุ
ต�่ากว่า 6 เดือน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.3 ในปี 25554 

และเป็นร้อยละ 23 ในปี 25585 แต่กน็บัว่าต�า่มากเมือ่เทยีบกบั
ประเทศเพ่ือนบ้าน เหตผุลทีท่�าให้แม่ไทยไม่สามารถเล้ียงลูก 
ด้วยนมแม่ได้มีหลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น แม่ต้องกลับ 
ไปท�างานก่อน 6 เดือน แม่ขาดความรู้ความเชื่อมั่นว่า 
ตวัเองมนี�า้นมเพยีงพอ และแม่มคีวามเข้าใจผิดคดิว่านมแม่
มีประโยชน์น้อย หรอืนมผงมคีณุค่าเทยีบเท่านมแม่ เป็นต้น
 ข ้อมูลงานวิจัยพบว ่า อิทธิพลของการส ่ง เสริม 
การตลาดผ่านการโฆษณาของบริษัทนมผสมนั้นมีผลต่อ 
การตัดสินใจของแม่และครอบครัวในการเลือกใช้อาหาร
ส�าหรับทารกและเด็กเล็กทดแทนนมแม่ และอาจมีความ
สัมพันธ์กับการที่แม่เชื่อว่าน�้านมแม่มีสารอาหารไม่เพียงพอ 
หรอืเชือ่ว่านมผสมดเีทยีบเท่ากบันมแม่6 ไม่ใช่แค่ประเทศไทย 
แต่นานาประเทศทั่วโลกต่างประสบกับปัญหานี้เช่นกัน และ
นับวันการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของนมผงจะ
เพิ่มความเข้มข้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปในทางที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายง่ายข้ึน ประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องวางมาตรการและกลยุทธ์เพื่อให้เด็กไม่ได้รับผลทาง
ลบจากอิทธิพลการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของนมผสม
ท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานของภาครัฐได้พยายาม
ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจในการท�าโฆษณาและส่งเสริม
การตลาดตามแนวทางทีก่�าหนด แต่เนือ่งจากไม่มบีทลงโทษ
ส�าหรับผู้ฝ่าฝืน ท�าให้การโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของ
นมผงรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเครื่องมือท่ีน่าจะมีประสิทธิภาพ
มากทีส่ดุในขณะนี ้กค็อืการออกกฎหมายเพือ่ควบคมุแนวทาง
การโฆษณาและส่งเสรมิการตลาดนัน่เอง 

36 ปี กว่าประเทศไทยจะมี พ.ร.บ. นมผง
 การผลักดัน “พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560”  
หรือเรียกส้ันๆ ว่า พ.ร.บ. นมผงของประเทศไทย เริม่ต้นในปี 
2524 นับต้ังแต่ประเทศไทยรับมติขององค์การอนามัยโลก
เร่ืองหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนม
แม่ International Code of Marketing of Breast-Milk 
Substitutes ซึ่งต่อไปจะเรียกง่ายๆ ว่า Milk Code ในเวท ี
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 34 WHA 34.22  
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2524 จากนั้นประเทศไทยได้ผลัก
ดันให้เกิดการประกาศใช้ Code ในประเทศเริม่ตัง้แต่ปี 2527  
โดยประกาศเป็นหลักเกณฑ์ขอความร่วมมือภาคธุรกิจ 
แบบสมัครใจ ต่อมาในปี 2538 มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ของหลกัเกณฑ์ฯ ในเชงิปฏบิตัแิต่การประกาศใช้หลกัเกณฑ์
ดังกล่าวยังไม่ประสบความส�าเร็จ เนื่องจากไม่มีบทลงโทษ 
กลุ่มอุตสาหกรรมนมผสมยังคงท�าการส่งเสริมการตลาด 
ที่ละเมิดหลักเกณฑ์ และรุกหนักขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเข้าถึงแม่ 
หญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรสาธารณสุข ปัญหาการส่งเสริม
การตลาดที่ขาดจริยธรรม และการส่งเสริมการตลาดท่ี 
มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องท�าให้เกิดการรับรู้ของ
แม่และครอบครวัทีไ่ม่เหมาะสมในวงกว้าง เกิดเป็นมายาคต ิ
ว่านมผสมดีเทียบเท่าหรือดีกว่านมแม่ มายาคติดังกล่าว
เป็นหนึ่งในเหตุผลท่ีท�าให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
อย่างเดยีวตัง้แต่แรกเกดิถึง 6 เดอืนของไทยอยูท่ีร้่อยละ 5.4  
ในปี 2548 ซึ่งถือว่าต�่าสุดในภูมิภาคเอเชีย 
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 ในปี 2551 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข 
ได้ผลกัดนัให้เกดิการควบคมุการส่งเสริมการตลาดผลติภณัฑ์
อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กท่ีจริงจังข้ึน โดยการออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ ์
ทีเ่กีย่วข้อง พ.ศ. 2551” แต่เนือ่งจากประกาศกระทรวงฉบบั
นีย้งัคงเป็นมาตรการสมคัรใจท่ีไม่มบีทลงโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืน  
จึงพบว่า ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า และผู้จ�าหน่ายจ�านวนมากยังคง 
ท�าการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กอย่าง 
ไม่เหมาะสม
 ต่อมาในปี 2553 ท่ีประชุมสมัชชาอนามัยโลก WHA 
63.23 มีมติให้ทุกประเทศผลักดันมาตรการการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 
ตามหลกัการของ The International Code of Marketing 
of Breast-Milk Subst itutes ให ้ เป ็นกฎหมาย 
กรมอนามัย มลูนธิศินูย์นมแม่แห่งประเทศไทยและเครอืข่าย
จงึขบัเคลือ่นโดยการน�ามตดิงักล่าวเข้าสูเ่วทสีมชัชาสุขภาพ 
แห ่งชาติ  ซ่ึงที่ประชุมได ้มีมติในป ี 2553 ให ้ เสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขผลักดัน
ร่างกฎหมายเพือ่ควบคุมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ
เดก็เลก็และผลติภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี
เม่ือเมษายน 2554 ได้มีมติรับรองตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาต ิมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสขุมหีน้าท่ีด�าเนนิ
การผลักดันกฎหมายดังกล่าวให้ส�าเร็จ 
 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับมูลนิธิ
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาต ิองค์การทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิองค์การอนามยั
โลกประจ�าประเทศไทย และภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องจงึร่วม
กนัพฒันาร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเน่ือง แต่ก็ไม่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นร่างกฎหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งในปี 2557 ศ.นพ. 
รชัตะ รชัตะนาวิน เป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
จึงได้บรรจุเรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวงฯ ผลักดันให้ 
เป็นกฎหมายส�าคัญล�าดับต้นๆ และได้รับการสานต่อ 
ในการผลักดันร ่างกฎหมายเข ้าสู ่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในสมัย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  
สกลสัตยาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

จน พ.ร.บ. นมผงได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก 
คณะรัฐมนตรี ในสมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
 แม้ว่าการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ยากล�าบากท่ามกลางการคัดค้านต่อต้านจากธุรกิจนมผง  
โดยประเด็นที่มีการโต ้เถียงและคัดค้านกันมากที่สุด  
คอืขอบเขตการควบคมุของกฎหมายฉบบันี ้ว่าจะควบคมุการ 
ส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัใครบ้าง จะรวมตัง้แต่ทารก 
จนถงึเด็กเล็ก คอื 3 ปี หรือจะควบคมุเฉพาะอาหารส�าหรบั
ทารกเพียงแค่อาย ุ1 ปี แต่ท้ายทีสุ่ด สภานติิบัญญตัแิห่งชาติ
ได้หาทางออกเป็นทางสายกลางส�าหรบักฎหมายฉบับนี ้และ
พระราชบญัญติัควบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรบั
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จึงได้รับความเห็นชอบจาก
สภานติิบญัญติัแห่งชาติในวนัที ่4 เมษายน 2560 และได้รบั
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 134 ตอนที่ 72 ก  
เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 25607 และมผีลใช้บงัคบัภายใน 60 วนั 
ตรงกับวันที่ 8 กันยายน 2560 ถือเป็นความส�าเร็จในรอบ 
36 ปี ที่ประเทศไทยรอคอยการปกป้องเด็กให้ได้กินนมแม่
อย่างเต็มที่

พ.ร.บ. นมผง มีเนื้อหาสาระอย่างไร 
 กฎหมายฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์ทีส่�าคญั คือ เพือ่ควบคุม 
การส่งเสริมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กให ้
เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่
ก�าหนดโดยองค์การอนามัยโลก และเพ่ือปกป้องสิทธิ 
และสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาหารที่ดีที่สุด
และสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจ�าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์
อาหารทารกและเด็กเล็ก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง

ภาพ : https://today.line.me
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 ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทที่ถูกควบคุมภายใต้ พ.ร.บ. นี้
1. อาหารส�าหรับทารก อายุ แรกเกิดถึง 12 เดือน  

(นมผสมส�าหรับทารก)
2. อาหารเสริมส�าหรับทารก (อาหารเสริมที่ระบุให้ใช้

ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
3. อาหารส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 1-3 ปี ตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก�าหนด 
 จุดเน้นของกฎหมาย : มุ่งเน้นการควบคุมการโฆษณา
และการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 
ผ่านการลด แลก แจก แถม และการส่งเสริมการขายด้วย
วิธีการอื่น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ และการ
ให้ข้อมูลอาหาร 

ค�าถามคาใจที่คนมักสงสัยเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. นมผง 
ถ้าห้ามการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดมากขนาดนี้ 
แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนมผงได้อย่างไร 
ปิดกั้นการได้รับข้อมูลมากไปหรือไม่
ตอบ ทุกวันนี้ข้อมูลจากการโฆษณาได้ให้ข้อมูลที่จ�าเป็น
ส�าหรับเด็กที่ต้องกินนมผงหรือไม่ เช่น ควรเลือกนมผงที่
เหมาะกับลูกอย่างไร ต้องเก็บนมผงอย่างไรให้สะอาดและ
ปลอดภัยจากเชื้อโรค ต้องชงนมอย่างไร ใช้น�้าอุณหภูมิเท่าไร 
นมที่ชงแล้วจะน�ามาใช้ต่อได้หรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บและ
ชงนมผสมจ�าเป็นต้องท�าความสะอาดอย่างไร ตามเจตนา
รมย์ของกฎหมาย แม่และครอบครัวควรจะได้รับข้อมูลที่
จ�าเป็นและถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาการโฆษณาและส่งเสริมการ
ตลาดไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ แต่เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือจูงใจให ้
ซื้อสินค้า ผ่านการออกแบบสื่อให้จดจ�าสารอาหารและ 
คุณประโยชน์จากการใช้นมผสมเหล่านั้น กฎหมายฉบับนี้จึง
ควบคุมไม่ให้การโฆษณาและส่งเสริมการตลาดจูงใจให้เกิด
ความเชื่อว่านมผสมนั้นน่าใช้และดีกว่านมแม่ อีกทั้งต้องการ

ภาพ : https://news.thaipbs.or.th/infographic/102#&gid=1&pid=1

ภาพ : http://chefspantry.com.au/product/skim-milk-powder-tatura-25kg
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ให้แม่และครอบครัวได้รับข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสขุ แทนการได้รบัข้อมูลจากบรษิทันมผงเพราะ
บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และตัดสินใจได้ว่า ข้อมูลใด
แม่และครอบครวัจ�าเป็นต้องรู ้และไม่มผีลประโยชน์แอบแฝง
ในการให้ข้อมูลต่างๆ

แม่และครอบครัวที่จ�าเป็นต้องใช้นมผงมีจ�านวนมาก 
จะหาซื้อนมผงได้ยากกว่าเดิมหรือไม่ 
ตอบ กฎหมายไม่ได้ห้ามการขายนมผง ไม่จ�ากัดสถานที่และ
ผู้ขาย เด็กที่จ�าเป็นต้องใช้นมผงจริงๆ สามารถหาซื้อได้ตาม
ปกต ิใช้ได้ตามปกต ิทีส่�าคัญกฎหมายไม่ได้บังคับว่าเด็กทกุคน
ต้องกินนมแม่ถึง 3 ปี แต่เน้นปกป้องแม่และครอบครัวให้ได้
รับข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากอิทธิพลของการโฆษณาส่งเสริม
การตลาด จนท�าให้เด็กเสียโอกาสที่จะได้กินนมแม่  

การให้ข้อมลูเก่ียวกบันมผงของบคุลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าท่ี จะถอืเป็นการโฆษณาส่งเสรมิการตลาดหรือไม่
ตอบ การให้ข้อมลูทางวิชาการ ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิของบคุลากร
ทางการแพทย์ ไม่ถือว่าเป็นผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่าย
อยูแ่ล้ว จงึสามารถให้ข้อมลูความรูไ้ด้เช่นเดมิ ไม่ได้ห้าม และ
ถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ี
ถกูตอ้ง ในกรณีเด็กที่จ�าเปน็ต้องให้นมผงแทนนมแม่ยังท�าได้
ตามปกติ แต่ต้องไม่ใช่การโฆษณา โน้มน้าวชักจูงให้ซื้อ หรือ
แนะน�ายี่ห้อนม

บทส่งท้าย
 ประเทศไทยนับว่าด�าเนินการล่าช้าในการใช้เครื่องมือ
ทางกฎหมายในการปกป้องคุม้ครองไม่ให้เด็กไทยเสยีโอกาส
ที่จะได้กินนมแม่ ดังน้ันในวันนี้เมื่อการผลักดันกฎหมาย
ส�าเร็จแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
หน่วยงานภาครฐัทีต้่องวางแนวทางการขบัเคล่ือนและบงัคบั
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ภาคประชาสังคมและประชาชนทุกคน ที่จะต้องช่วยจับตา
มองและสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิทักษ์สิทธิของเด็กทุกคนให้ได้กินนมแม่
อย่างเต็มที่ ปราศจากการแทรกแซงของการส่งเสริมการ
ตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กที่ไร้จริยธรรม 
 ขณะน้ีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริม 
การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กคณะหนึ่งตามที่
กฎหมายก�าหนด โดยมปีลัดกระทรวงสาธารณสขุเป็นประธาน 
และมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการ
ชุดนี้จะเป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง
ในการบังคับใช้และขับเคล่ือนกลไกต่างๆ เพื่อให้กฎหมาย
ฉบับนี้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมอนามัย
จะท�าหน้าที่เป็นเลขานุการในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ 
อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยมี พ.ร.บ. นมผง อาจยังไม่
สามารถปิดช่องว่างต่างๆ ทีเ่ป็นอปุสรรคขัดขวางการเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่ของแม่ไทยให้ได้ตามเป้าหมาย ทุกภาคส่วนคง
ต้องร่วมมือกันผลักดันนโยบายสาธารณะอื่นๆ การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ของแม ่
ที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งการสร้างทัศนคติและ 
ค่านิยมที่ถูกต้องต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะยาวด้วย 
เพ่ือให้เด็กทุกคนไม่เสียโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่ดี
ที่สุดและเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนควรได้รับตามธรรมชาตินั่นคือ 
การได้กินนมแม่ของตัวเอง
 

นี่ (พ.ร.บ. นมผง) คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่
บุคลากรทางการสาธารสุข และสังคมโดยรวม
ที่ได้ต่อสู้มายาวนานหลายสิบปี เพื่อปกป้อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศ
ถือเป็นวิธีที่ส�าคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการ
ช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง

• มร. โธมัส ดาริน
  ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
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