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สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สถานการณ์การลาคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ [1] ได้จัดทาอนุสัญญาฉบับที่ 183 ปี ค.ศ.2000 กาหนดให้ห ญิงทางานควรมีสิท ธิ์ลา
คลอดอย่างน้อย 14 สัป ดาห์ ห รือ 98 วัน แต่ในปัจจุบันหญิงทางานในประเทศไทยสามารถลาคลอดได้เพีย ง 90 วัน (หรือ
ประมาณ 13 สัปดาห์) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่กาหนดให้ลูกจ้างหญิงมีสิท ธิลาคลอดได้ไ ม่เกิน 90
วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน ซึ่งวันดังกล่าวจะนับ รวมวันหยุดที่
มีในระยะวันลาด้วย[2] นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 67 กาหนดให้ในกรณีที่ผู้ป ระกันตนหยุด
งานเพื่อการคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกินสองครั้งเป็นการเหมา
จ่ายในอัตราครั้งละร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง เป็นเวลา 90 วัน[3]
องค์การอนามัยโลกได้แนะนาว่าควรให้ลูกได้กินนมแม่เพีย งอย่างเดีย ว โดยไม่มีการให้น้าและอาหารอื่นจนถึง 6
เดือน แต่การที่แม่ต้องกลับไปทางานหลังจากครบกาหนดการลาคลอด 90 วันนั้น มีผลกระทบกับอัตราการเลี้ย งลูกด้วยนมแม่
ในประเทศไทย จากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 [4] (รูป ที่ 1) พบว่าอัตราการเลี้ย งลูก
ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนครบ 6 เดือน ลดลงจาก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดีย วจนครบ 3 เดือน อย่างเห็น
ได้ชัด

รูปที่ 1: อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พ.ศ. 2551-52
ที่มา: รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
อย่างไรก็ตามอัตราการเลี้ย งลูกด้วยนมแม่ เพีย งอย่างเดีย วจนถึง 6 เดือนนั้น ยังขึ้นอยู่กับ ปัจจัย อื่นๆ อีกหลาย
ประการ เช่น ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจของแม่และครอบครัว การสนับสนุนของบุคลากรทางการแพทย์ นโยบายที่ส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ การควบคุมการตลาดของบริษัทนมผง เป็นต้น
ทางออกในการแก้ไขปัญหา

ในปัจจุบั นประเทศไทยมีโ อกาสในการผลัก ดันนโยบายที่เกี่ ย วข้องกั บ การเลี้ ย งลูกด้ว ยนมแม่ เนื่องจาก มีการ
เคลื่อนไหวเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับโลก เช่น นโยบาย Every Women Every Child ขององค์การสหประชาชาติ
และองค์การอนามัยโลก รวมถึงความพยายามของประเทศไทยในการผลักดันให้ห ลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก เป็น กฎหมาย การจัดตั้งมุ ม นมแม่ ในสถานประกอบการ และที่ส าคัญการมีโครงการ “สายใยรักแห่ ง
ครอบครั ว ” ในพระด าริ พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์เ จ้าศรีรัศ มิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าช สยาม
มกุฎราชกุมาร ซึ่งทาให้สังคมเกิดความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีช่องว่างที่ทาให้การขับเคลื่อนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากยังไม่
มีกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาและการตลาดของอาหารสาหรับ ทารกและเด็กเล็ก จึงทาให้มีการละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตลาดอาหารสาหรับเด็กและทารกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการขาดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขาดความตระหนักต่อความสาคัญของการลาคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคนในสังคม
ดังนั้นสิ่งที่ควรดาเนินการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย จึงต้องประกอบด้วย
1. การสร้างความรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ย งลูกด้วยนมแม่เพีย งอย่างเดีย วอย่าง
น้อย 6 เดือน เช่น ข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับการเลี้ยงลูกด้วยนมผง และข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับการลาคลอด
และการให้นมแม่ในสังคมไทย ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม เป้าหมาย เช่น แม่แ ละคนในครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ และผู้
กาหนดนโยบาย
3. การพัฒนามาตรการและนโยบาย เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน เช่น กฎหมายควบคุม
การตลาดของนมผง และกฎหมายขยายการลาคลอดจาก 90 วันเป็น 180 วันพร้อมได้รับ ค่าจ้างเต็ม จานวนในช่วงลาคลอด
และผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง พร้อมกาหนดบทลงโทษ
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