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บทคัดย่อ ปัจจุบันแรงงานหญิงมีสทิ ธิลาคลอด �� วันตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. ���� และพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ���� ซึ�งน้ อยกว่าข้ อตกลงของ International Labour Organization (ILO) ในอนุสญ
ั ญา
ฉบับที� ��� ปี ค.ศ.���� ที�กาํ หนดให้ หญิงทํางานควรมีสทิ ธิ�ลาคลอดอย่างน้ อย �� สัปดาห์ อย่ างไรก็ตาม จาก
หลายการศึกษาพบว่ าหากแม่ได้ ลาคลอดในระยะเวลาที�เหมาะสม รวมทั�งหน่ วยงานมีนโยบายสนับสนุ นเกี�ยวกับ
การให้ นมบุ ตร จะทํา ให้ มารดาสามารถเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ได้ นานขึ� น วั ตถุ ป ระสงค์ ของการศึ กษานี� เพื� อศึ กษา
ความเป็ นไปได้ ในการขยายวันลาคลอดจาก �� วัน เป็ น ��� วัน หรือการใช้ มาตรการอื�นที�เหมาะสมในการสนับสนุน
การเลี�ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงทํางานในประเทศไทย โดยทําการศึกษาด้ วยวิธกี ารสํารวจภาคตัดขวาง และเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้ าผ่านแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ซึ�งผลการศึกษา
พบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ท�แี รงงานหญิงลาคลอดไม่ครบ �� วันคือการไม่อยากขาดรายได้ และการขาดแคลนบุคลากร
ของหน่วยงาน และผลกระทบหากมีการขยายวันลาคลอดไป ��� วัน คือกลุ่มลูกจ้ างจะมีผลกระทบต่อรายได้ และ
เศรษฐกิจในครัวเรือน ขณะที�นายจ้ างจะมีผลกระทบในเรื�องของกําลังคนในการดําเนินงาน ดังนั�นกลุ่มเป้ าหมายมี
ข้ อเสนอแนะต่ อการขยายวั นลาคลอด คือ ควรจะมีการกํา หนดเป็ นกฎหมายเกี�ยวกับการลาคลอดให้ ชั ดเจนและ
มีการบังคับใช้ อย่างจริงจัง รวมถึงควรมีกฎหมายอื�นที�เป็ นแรงจูงใจให้ กบั นายจ้ างและลูกจ้ าง นอกจากนี�อาจกําหนด
ลักษณะวันลาคลอดให้ มีความยื ดหยุ่ นหรื อมีหลายทางเลือกตามความต้ องการของลู กจ้ าง หรื อค่ อยๆ เพิ� มสิทธิ
การลาคลอด เป็ นต้ น นอกจากนี�ยังมีการเสนอแนวทางอื�นเพื�อสนับสนุนการเลี�ยงลูกในสถานประกอบการ คือ การจัด
มุมนมแม่ การจัดตั�งศูนย์เลี�ยงเด็กในสถานประกอบการ และการเพิ�มเวลาพักเบรกให้ แม่ท�ใี ห้ นมบุตร จากผลการศึกษา
ยังบ่ งชี� ว่ า การสนับสนุ นการเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่ ของหญิ งวั ยทํา งานต้ องเป็ นการทํางานร่ วมกันแบบบูรณาการโดย
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องควรมีบทบาทในการให้ ความรู้และช่วยเหลือแม่ในสถานประกอบการ
เกี�ยวกับการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ และประเทศไทยควรมีการดําเนินงานด้ านกฎหมาย และด้ านสังคม ควบคู่กนั ไปด้ วย
คําสําคัญ: การลาคลอด, การเลี� ยงลูกด้วยนมแม่, มุมนมแม่, หญิงวัยทํางาน

ความเป็ นไปได้ ในการขยายวันลาคลอดจาก �� วันเป็ น ��� วันในกลุ่มหญิงวัยทํางานในประเทศไทย

บทนํา

ปั จจุ บั นแรงงานหญิ งมีสิทธิลาคลอด 90 วั น ตาม
พระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541(1) ทีก� าํ หนด
ให้ ลกู จ้ างหญิงมีสทิ ธิลาคลอดได้ ไม่เกิน 90 วัน โดยมีสทิ ธิ
ได้รบั ค่าจ้ างเท่ากับค่าจ้ างในวันทํางานตลอดระยะเวลาทีล� า
แต่ไม่ เกิน 45 วัน ซึ� งวันดังกล่ าวจะนับรวมวันหยุดที�มี
ในระยะวันลาด้ วย และพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.
2533(2) มาตรา �� กํา หนดให้ ในกรณีท�ีผ้ ู ประกันตน
หยุดงานเพื�อการคลอดบุตร ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับ
เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื�อการคลอดบุตรไม่เกินสอง
ครั�งเป็ นการเหมาจ่ายในอัตราครั� งละร้ อยละ ��.� ของ
ค่าจ้ าง เป็ นเวลา 90 วัน ขณะที�ข้อตกลงของ International
Labour Organization (ILO)(3) ในอนุสญ
ั ญาฉบับที� 183
ปี ค.ศ.2000 กําหนดให้ หญิงทํางานควรมีสทิ ธิ�ลาคลอด
อย่างน้ อย 14 สัปดาห์ ซึ� งประเทศในกลุ่ ม European
Union (EU) เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States, CIS) และประเทศในแอฟริ ก า
ส่ วนมากจะกําหนดวั นลาคลอดอย่ างน้ อย �� สัปดาห์
ตามข้ อตกลงของ ILO แต่ในขณะทีป� ระเทศละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง และเอเชีย ส่วนมากกําหนดวันลาคลอด
ให้ หญิงทํางานน้ อยกว่า 14 สัปดาห์(3)
จากการศึกษาก่อนหน้ านี�(4) พบว่าแม่ทม�ี สี ทิ ธิลาคลอด
90 วันขึ�นไปและได้ รับเงินเดือนระหว่างลาคลอด ใช้ สทิ ธิ
ลาคลอดไม่ครบ 90 วัน มากถึงร้ อยละ 77.78 โดยสาเหตุ
ที�แม่ใช้ สทิ ธิลาคลอดไม่ครบ ได้ แก่
- ต้ องการได้ เงินเพิ�มหรือไม่ได้ รับเงินเดือนระหว่าง
ลาคลอด
- หน่ วยงานให้ ไปทํา งานก่ อนเนื� องจากขาดแคลน
บุคลากร
- มารดาอยากไปทํางาน
- มารดากลัวจะถูกตัดโบนัสหรือไม่ข� ึนเงินเดือน
นอกจากนี� ยั ง พบว่ า แม่ ท�ี ไม่ ไ ด้ ทํา งานส่ ว นใหญ่
สามารถให้ ลกู กินนมแม่ได้ โดยยังไม่ให้ นมผสม เป็ นระยะ
เวลา � เดือน คิดเป็ นร้ อยละ ��.� ขณะที�แม่ท�ที าํ งาน
ส่ ว นใหญ่ จ ะสามารถให้ ลู ก กิ น นมแม่ ไ ด้ โดยยั งไม่ ใ ห้
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

นมผสมจะอยู่ท�ชี ่วง �-� เดือนแรกเท่านั�น
องค์ การอนามัยโลกแนะนํา ให้ มารดาเลี� ยงลู กด้ วย
นมแม่เพี ยงอย่างเดียวโดยไม่ได้ ให้ อาหารอื� นผสมอย่าง
น้ อย 6 เดื อ น (5) ซึ� งในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี อั ต รา
การเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่เพี ยงอย่ างเดียวจนถึง � เดือน
เพี ยงร้ อยละ ��.�(6) ซึ� งจากการทบทวนวรรณกรรม
ต่างประเทศที�เกี�ยวข้ องพบว่าระยะเวลาการลาคลอดกับ
การเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่มีความสัมพั นธ์กัน คือ หากแม่
ได้ ลาคลอดในระยะเวลาที�เพียงพอ(7) รวมถึงบรรยากาศ
ในทีท� าํ งานทีเ� อื�อให้แม่ เช่น หน่วยงานมีนโยบายสนับสนุน
เกี� ยวกับการให้ นมบุ ตร โดยการจั ดห้ องสํา หรั บ ให้ นม
บุตรหรือการให้ หยุดพักเพื� อให้ แม่ได้ ป�ั มนมเก็บไว้ ให้ ลูก
จะทํา ให้ แม่สามารถให้ นมลูกได้ นานขึ� น(8,9) และปั จจั ย
สํา คั ญที� ทาํ ให้ เริ� มต้ นหยุ ดการเลี� ยงลู กด้ ว ยนมแม่ คื อ
แม่จะต้ องรีบกลับไปทํางานจึงทําให้ ระยะเวลาให้ นมบุตร
น้ อยลง(10) รวมถึ งการที� นมไม่ เพี ยงพอ กลั ว นํา� หนั ก
เพิ� มขึ� นหรื อลดลง การอดนอน กลั วการหย่ อนคล้ อย
ของเต้ านม ความเหนื�อยอ่อน(11)
ดังนั�น เพื�อให้ แม่มีโอกาสได้ เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวจนถึง 6 เดือน และต่อเนื�องไปจนถึง 2 ปี หรือ
นานกว่านั�น จึงควรขยายวันลาคลอด รวมถึงเพิ�มสวัสดิการ
ต่างๆ ให้ กบั ลูกจ้ างหญิง
การศึกษาครั�งนี�มวี ัตถุประสงค์เพื�อศึกษาความเป็ นไป
ได้ ในการขยายวันลาคลอดจาก 90 วัน เป็ น 180 วั น
และแนวทางที�เหมาะสมในการสนับสนุนการเลี�ยงลูกด้ วย
นมแม่ของหญิงทํางานในประเทศไทย

วิธีการศึกษา

งานวิ จั ย นี� ใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การศึ ก ษาเชิ ง
ปริ มาณแบบภาคตั ดขวาง (Cross-sectional study)
เพื� อทราบสถานการณ์ การใช้ สิ ทธิลาคลอด และศึ กษา
เชิงคุณภาพเพื�อทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี�ยวข้ อง
ดังนี�
1. การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้ าผ่านแบบสอบถาม
โดยมี กลุ่ มเป้ าหมายคื อ หญิ งหลั งคลอดที� มี บุ ต รอายุ
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ระหว่าง 6-12 เดือน ครอบครัวของหญิงหลังคลอดที�มี
บุตรอายุระหว่าง 6-12 เดือน ที�มาคลินิกเด็กสุขภาพดี
โรงพยาบาลทั� วไปหรื อโรงพยาบาลศู นย์ โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ใน � ภูมิภาค (ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จํานวน 924
คน ซึ�งแบบสอบถามจะมีประเด็นคําถามเกี� ยวกับข้ อมูล
ทั� วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ข้ อมู ลทั� ว ไปของบุ ต ร
ข้ อมูลการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ และข้ อมูลการเข้ าถึงข้ อมูล
ของการเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่ และการโฆษณานมผงหรือ
อาหารเสริมสําหรับทารก
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ แก่
ผู้กาํ หนดนโยบาย ลูกจ้ าง และนายจ้ างว่าหากมีการขยาย
วันลาคลอดจาก �� วัน เป็ น ��� วัน จํานวน ��-��
คน โดยมีประเด็นคําถามดังนี� ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี� ยวกับรู ปแบบของการขยายระยะเวลาของการลา
คลอดจาก �� วัน เป็ น ��� วัน ผลกระทบและประโยชน์
ของการขยายระยะเวลาของการลาคลอด ความเป็ นไปได้
ในการขยายโอกาสระยะเวลาของการลาคลอดจาก �� วัน
เป็ น ��� วัน นโยบายที�จะมาช่วยสนับสนุนให้ สามารถ
ขยายระยะเวลาของการลาคลอด หน่ วยงานที� สามารถ
เข้ ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้ สามารถขยายระยะเวลา
การลาคลอด แนวทางการปฏิบัติในบริบทของสังคมไทย
เพื�อให้ สามารถขยายระยะเวลาของการลาคลอด
3. การสนทนากลุ่ ม (focus group) ตัวแทนของ
หน่วยงานรัฐ นายจ้ าง และลูกจ้ าง ทั�งหมด ��� คน จาก
� จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย อุดรธานี นครราชสีมา
อยุธยา ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา โดยมีประเด็น
คําถามดั งนี� ความรู้ ความเข้ าใจเกี� ยวกับประโยชน์ ของ
การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ กฎหมาย และนโยบายที�เกี�ยวข้ อง
กั บ การเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ประสบการณ์ ท�ี เกี� ยวกั บ
การใช้ สทิ ธิลาคลอด การกําหนดวันลาคลอด ผลทีเ� กิดจาก
การขยายวันลาคลอดจาก �� วัน เป็ น ��� วัน แนวทาง
การป้ องกันผลกระทบทีเ� กิดจากการขยายวันลาคลอดจาก
�� วั น เป็ น ��� วัน ความคิดเห็นเกี�ยวกับการขยาย
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วันลาคลอดจาก �� วัน เป็ น ��� วัน พร้ อมอธิบายเหตุผล
ข้ อเสนอแนะอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ อง
การศึ กษานี� ได้ รับการรั บรองจริ ยธรรมการวิ จัยโดย
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยในมนุ ษย์ สถาบั นพัฒนาการคุ้มครองการวิจยั ในมนุษย์ ลงวันที� 2 กรกฎาคม
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ผลการศึกษา

จากการสํารวจด้ วยแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
จะมีสิทธิลาคลอดตั�งแต่ ��-�� วัน และมีแม่บางส่วน
(ร้ อยละ 13.6) ทีใ� ช้ สทิ ธิลาคลอดไม่ครบกําหนดตามสิทธิ
โดยเหตุผลส่วนใหญ่ท�ลี าคลอดไม่ครบกําหนด คือ “การ
ไม่อยากขาดรายได้ ” และ “เกรงใจเพื�อนร่วมงาน” ทําให้
ไม่สามารถใช้ สิทธิ�ลาคลอดจนครบ (ตารางที� 1)
จากการสอบถามความเห็นเกี�ยวกับการขยายวันลาคลอดจาก �� วัน ไปเป็ น ��� วัน ในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในกลุ่มนายจ้ างทั�งหมดไม่เห็นด้ วยกับการขยาย
วันลาคลอด เนื� องจากนายจ้ างจะได้ รับผลกระทบต่างๆ
ในเรื� องของการขาดคนทํา งาน รวมถึงมีภาระค่ าใช้ จ่าย
ในการหาคนมาทดแทน ซึ� งการขาดคนทํางานส่งผลต่อ
ผลประกอบการของสถานประกอบการด้ วย
สําหรับกลุ่มของลูกจ้ างส่วนมากเห็นด้ วยกับการขยาย
วันลาคลอด ทั�งนี� เพราะจะได้ อยู่กับลูกและเลี� ยงลูกด้ วย
นมแม่ แต่ในส่วนทีไ� ม่เห็นด้วยนั�นส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าจะ
กระทบต่อเศรษฐกิจของครัวเรือน เช่น ขาดรายได้ หรือ
ตกงาน หรื อกลั บมาอาจไม่ มีตาํ แหน่ ง รวมถึงไม่ ได้ รับ
ตารางที� � เหตุผลของการใช้สิทธิลาคลอดไม่ครบกําหนด
เหตุผล
ไม่อยากขาดรายได้
เกรงใจเพื�อนร่วมงาน
นายจ้ างตามตัวให้ กลับไปทํางาน
เพื�อรักษาตําแหน่ง
กลัวไม่ได้ ข� นึ เงินเดือน
อื�นๆ

ร้ อยละ
37.8
24.3
18.9
16.2
2.7
10.8
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ความเป็ นไปได้ ในการขยายวันลาคลอดจาก �� วันเป็ น ��� วันในกลุ่มหญิงวัยทํางานในประเทศไทย

โบนั ส ไม่ได้ รับการเลื�อนตําแหน่ง นอกจากนี�ยังเกรงใจ
เพื� อนรวมงานที�ต้องแบกรั บภาระงานแทน รวมถึงการ
หยุ ด งานนานๆ จะทํา ให้ ทักษะการทํา งานลดลง หรื อ
ปะติดปะต่องานได้ ยากเนื�องจากเทคโนโลยี หรือขั�นตอน
การทํา งานต่ า งๆอาจมี ก ารเปลี� ยนแปลง นอกจากนี�
จะมี การกีดกันแรงงานหญิง และรั บแรงงานเพศที�สาม
หรือต่างด้ าวแทน
ในกลุ่มของผู้กาํ หนดนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐ
จะมีข้อคิดเห็นเกี� ยวกับการขยายวันลาคลอดทั� งในส่วน
ที�เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย โดยในส่วนที�เห็นด้ วยจะให้
ความเห็นว่า การขยายวันลาคลอดจะทําให้ แม่ได้ เลี�ยงลูก
ด้ วยนมแม่ และได้ อยู่ เลี� ยงดู ลู ก ซึ� งเป็ นการสร้ างความ
สัมพั นธ์ ความรักความอบอุ่ น และจะทําให้ เด็กเติบโต
มาเป็ นบุคลากรที�มคี ุณภาพ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศว่าสังคมมีสวัสดิการที�ดี แต่ขณะที�ผ้ ูท�ไี ม่เห็นด้ วย
จะเห็ นว่ า ปั จ จุ บั น ลู กจ้ างหญิ งยั งไม่ สามารถใช้ สิ ท ธิ
วันลาคลอดครบ �� วันตามที�กฎหมายกําหนด ดังนั�น
หากขยายวั นลาคลอดโดยไม่แก้ ไขปั ญหาที�ทาํ ให้ ลูกจ้ าง
ใช้ สิทธิไม่ครบ ก็จะทําให้ ลูกจ้ างตัดสินใจกลับมาทํางาน
ก่อนครบกําหนดลาคลอดเช่ นเดิม รวมถึงจะทํา ให้ เกิด
การชะลอการลงทุนจากต่างชาติ หรือนักลงทุนเปลี�ยนไป
ลงทุ นในประเทศเพื� อนบ้ าน เพราะค่าใช้ จ่ายภาคสังคม
สูงขึ�น
ดังนั�นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื� อเพิ�ม
ความเป็ นไปได้ในกรณีทต�ี ้ องการขยายวันลาคลอดจาก ��
วัน เป็ น ��� วัน ดังนี�
1) ความเป็ นไปได้ ในการขยายวันลาคลอด
การขยายวันลาคลอดมีความเป็ นไปได้ ถ้ารัฐกําหนด
ให้ เ ป็ นกฎหมายที� ชั ด เจน และรั ฐ ต้ องมี การบั งคั บ ใช้
อย่างจริงจัง รวมถึงต้ องมีกฎหมายอื�นๆที�เกี�ยวข้ อง เช่น
– กฎหมายคุ้ มครองลูกจ้ างเพื� อเป็ นหลักประกันว่ า
กลับมามีงานทําภายหลังจากการลาคลอด
– กฎหมายที� สร้ างแรงจู งใจหรื อช่ วยเหลื อนายจ้ าง
ในการสนับสนุนการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ เช่น การ
ลดหย่อนภาษี
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

�) เนื�อหาของกฎหมายลาคลอด
– กฎหมายลาคลอดควรมีหลายทางเลือก เนื�องจาก
แต่ละคนก็มีความต้ องการแตกต่างกันไป
– กฎหมายลาคลอดควรค่ อ ยๆ ขยายสิ ทธิ� ก ารลา
คลอดจาก 90 วัน เป็ น 120 วัน และเป็ น 150 วัน
และ 180 วัน ตามลําดับ เพื�อให้ นายจ้ าง ลูกจ้ าง
และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้ องสามารถปรับตัวได้
�) แนวทางการดําเนินการ
– จั ดให้ มีการนํา ร่ องในหน่ วยงานภาครั ฐก่อนเพื� อ
หาจุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ง ของการขยายวั นลาคลอด
ซึ� งจะได้ ปรั บปรุงระบบให้ เกิดความเข้ มแข็งก่อน
นํา ไปบั งคั บใช้ กับภาคเอกชน รวมถึ งจะได้ เป็ น
แบบอย่างในการดําเนินการของหน่วยภาคเอกชน
ด้ วย
– ควรให้ ภาครั ฐ เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบค่ า ตอบแทนใน
การลาคลอดในช่วงเวลา �� วันที�เพิ�มมา แต่ท�งั นี�
ในส่วนของภาครั ฐเองก็ต้ องไปพิ จารณาถึงความ
เป็ นไปได้ ว่าจะสามารถจ่ายเงินชดเชยในส่วนนี� ได้
แค่ไหน
– ควรมีการติดตามว่าหากลาคลอดได้ 180 วัน แม่อยู่
กับลูกและให้ นมแม่กับบุตรจริงหรือไม่
นอกจากนี�ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ เสนอแนวทางอื�นๆ
เพื�อส่งเสริมการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบการ
กรณีท�ไี ม่สามารถขยายวันลาคลอดได้ ดังนี�
1) บังคับใช้ หรือสร้ างแรงจูงใจ หรือสนับสนุนให้ จัด
“มุมนมแม่” ในสถานประกอบการ เพื� อให้ แม่สามารถ
บี บปั� มนมเก็บไว้ ให้ ลูกได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดตั� ง
มุมนมแม่จะต้ องพิจารณาเรื�องความปลอดภัย และความ
เหมาะสมในด้ านต่างๆ เช่น สิ�งแวดล้ อม สุขอนามัย และ
มลภาวะ โดยเฉพาะในโรงงานหรื อสถานที� ทาํ งานบาง
ประเภท ซึ�งภาครัฐจะต้ องเข้ ามาช่วยเหลือและสนับสนุน
ในการจัดตั�งมุมนมแม่ เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ กับแม่
หรื อสถานประกอบการ รวมถึ งจั ด หาบริ การส่งนํา� นม
ที� เ ก็บ ไว้ กลั บ ไปหาลู ก เช่ น ฝากบริ ษั ท หนั งสื อ พิ มพ์
ไปรษณีย์ หรือบริษัทที�ทาํ ด้ านคมนาคมขนส่ง
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2) การจั ด ตั� งศู นย์ เลี� ยงเด็กประจํา นิ คมอุ ต สาหกรรมหรือชุมชน เพื� อให้ แม่สามารถให้ นมลูกได้ ในเวลา
พักได้ แต่การจัดตั�งศูนย์เลี�ยงเด็กนี�จะต้ องคํานึงในเรื�อง
ของการเดิ น ทางของแม่ แ ละเด็ ก มายั งศู นย์ ฯ รวมถึ ง
คุณภาพของพี�เลี�ยงเด็กด้ วย
3) การกําหนดช่วงเบรกที�นานขึ�น เพื� อบีบ/ปั� มนม
หรือกลับไปให้ นมลูก หรือลดเวลาการทํางานของแม่ใน
ช่ วงกลั บ มาทํา งานจนถึ งลู กมี อายุ ครบ � เดื อน หรื อ
ส่งเสริมให้ แรงงานทํางานในพื�นที� เพื�อให้ แม่กับลูกได้ อยู่
ด้ วยกัน
4) การรณรงค์ การเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ การสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจ/ความตระหนักในสังคม รวมถึงควรมี
การอบรมแม่ หรือผู้ท�เี ตรียมตัวจะเป็ นแม่ ทั�งในเรื�องการ
เตรียมความพร้ อม การดูแลตัวเองระหว่างตั�งครรภ์ การ
เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ โภชนาการสําหรับมารดา

วิจารณ์

จากการศึกษานี�พบว่าความเป็ นไปได้ ในการขยายวัน
ลาคลอดจาก 90 วั น เป็ น ��� วั นของประเทศไทย
มี ค วามเป็ นไปได้ น้ อยที� จ ะเกิ ด ขึ� นในช่ ว งระยะเวลานี�
เนื� องจากยังจําเป็ นต้ องมีการศึกษาเพิ� มเติมเกี�ยวกับผล
กระทบต่ อระดับบุคคล ต่อสถานประกอบการ และต่อ
เศรษฐกิจมหภาค รวมทั�งความเป็ นไปได้ในองค์ประกอบ
อื�นๆ เช่น แนวทางการจ่ายเงินชดเชย นอกจากนี�ยังพบว่า
การใช้ สทิ ธิลาคลอดของหญิงแรงงานในปัจจุบันยังไม่ครบ
ตามสิ ทธิ ท�ี พึ งจะได้ เนื� องจากเหตุ ผลด้ านการเงินและ
ความมั� นคงในการทํางาน ในปั จจุ บันมูลนิธิศูนย์นมแม่
แห่ งประเทศไทย ร่ วมมื อกับกระทรวงแรงงาน กรมอนามั ย และหน่ วยงานอื� นที� เกี� ยวข้ องให้ การสนับสนุ น
มุมนมแม่ในสถานประกอบการ เพื� อช่วยให้ แม่ท�ที าํ งาน
นอกบ้ านเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ได้ อย่ า งเต็มที� โดยไม่ ต้ อง
ลางานและช่วยเพิ�มโอกาสให้ เด็กได้กนิ นมแม่มากขึ�น โดย
สถานประกอบการจะมีแนวทางในการจั ดมุมนมแม่ (12)
ดังนี�
1. มี นโยบายสนั บสนุ นการเลี� ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใน
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สถานประกอบกิจการ โดยจัดทํานโยบายเป็ นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ ทราบทั�วกัน รวมถึงมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบเพื�อดําเนินงานตามนโยบาย
2. อนุญาตให้ พนักงานมาบีบปั�มเพื�อเก็บนํา� นม ทุกๆ
3 ชั�วโมง โดยจะใช้ เวลาในการบีบปั� มนมครั�งละประมาณ
30 นาที
3. มี ส ถานที� และอุ ป กรณ์ อาํ นวยความสะดวกให้
พนักงานในการบีบปั� มเพื�อเก็บนํา� นม
4. ให้ ความรู้ เรื� องการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ แก่
พนั กงาน ระยะตั� งครรภ์และหลั งคลอด เช่ น การแจก
แผ่นพับหรือสื�อความรู้ต่างๆ
จากการศึกษานี�พบว่า การสนับสนุนการเลี�ยงลูกด้ วย
นมแม่ของหญิงวัยทํางาน ต้องเป็ นการทํางานร่วมกันแบบ
บู ร ณาการของหน่ ว ยงานที� เ กี� ยวข้ อง โดยกระทรวงสาธารณสุขควรมีบทบาท
1. ให้ ความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้ องเพื� อเข้ าไปให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
ที� ถู กต้ องเกี� ยวกั บ การเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ การเตรี ยม
ความพร้ อมในการเป็ น “แม่ ” เพื� อให้ เข้ าใจถึ งวิ ธีการ
เตรี ยมตั วตั� งแต่ ก่ อนตั� งครรภ์ ระหว่ า งตั� งครรภ์ และ
หลังคลอด ทั�งในเรื�องสุขภาพ กฎหมาย และผลกระทบ
ต่างๆ ที�จะเกิดขึ�นกับลูกจ้ างหญิงในสถานประกอบการ
2. สนับสนุ นมุมนมแม่ ในสถานประกอบการ เช่ น
การสนับสนุนด้ านอุปกรณ์ การช่วยเหลือแก้ ไขแก้ ปัญหา
และให้ คํา ปรึ ก ษาเรื� องนมแม่ เช่ น วิ ธี ก ารให้ นมแม่
การบีบปั� มนม
3. สนับสนุ นให้ หญิงวัยทํางานมีการฝากครรภ์ตาม
ระยะเวลาที�กาํ หนด เพื� อให้ แม่ ได้ รั บทราบข้ อมูลต่ างๆ
ที�ส่งเสริมการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
4. พั ฒ นาบุ คลากรสาธารณสุ ข ให้ มี ความรู้ ความ
เข้ าใจและเกิ ด ความตระหนั ก ถึ งความสํา คั ญ ของการ
เลี� ยงลูกด้ วยนมแม่ เพื� อให้ มีความพร้ อมที�จะช่วยเหลือ
หญิงวัยทํางานในการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
นอกจากนี� เพื� อให้ หญิ งวั ยทํา งานมี โ อกาสในการ
เลี� ยงลู กด้ ว ยนมแม่ เพิ� มมากขึ� น ประเทศไทยควรจะมี
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ความเป็ นไปได้ ในการขยายวันลาคลอดจาก �� วันเป็ น ��� วันในกลุ่มหญิงวัยทํางานในประเทศไทย

การดําเนินงานในด้ านอื�นๆ ดังต่อไปนี�
1. ด้ านกฎหมาย
• เข้ าร่ วมและรับข้ อตกลงระดับสากล เช่น การเข้ า
ร่วมลงนามในอนุสญ
ั ญาที�เกี�ยวข้ องขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
• มี ก ารบั ง คั บ ใช้ กฎหมายที� เกี� ยวข้ องกั บ การลา
คลอดเพื� อคุ้ มครองแรงงานให้ สามารถลาคลอดได้ ครบ
ตามสิ ท ธิ และสนั บ สนุ น ให้ การลาคลอดในปั จจุ บั น
มีคุ ณภาพและมีประสิทธิภาพคือ หญิ งแรงงานใช้ สิทธิ
ลาคลอดครบกํา หนดและมี รายได้ ท�ี พอเพี ยงต่ อความ
ต้ องการของครอบครัว
• มี นโยบายหรื อมาตรการ ที� สร้ างแรงจู งใจให้ กับ
นายจ้ าง เช่น การลดหย่อนภาษีให้ กบั สถานประกอบการ
ที�สนับสนุ นการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
• สนั บสนุ นนโยบายที� มีอยู่ แล้ วให้ มีป ระสิทธิภาพ
หรื อให้ เป็ นกฎหมาย เช่ น นโยบายมุ มนมแม่ ในสถาน
ประกอบการหรือในที�สาธารณะ
2. ด้ านสังคม สภาพแวดล้ อมในสถานประกอบการ
• สถานประกอบการควรมี นโยบายที� ชั ดเจนเกี� ยว
กั บการสนั บสนุ นการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ในสถาน
ประกอบการ
• ปรั บมุ มมองทัศนคติของบุคลากรในสถานประกอบการให้ เกิดความตระหนั กเห็นความสําคัญของการ
เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ และยินดีท�จี ะช่วยเหลือเพื�อนร่วมงาน
ที�อยู่ในช่วงการให้ นมบุตร
• สร้ างค่ า นิ ยมและสภาพแวดล้ อมในสถานประกอบการให้ เป็ นมิตรกับการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
ข้อจํ ากัดของการศึกษา
กลุ่ มตั ว อย่ า งที� สั มภาษณ์ ผ่ า นแบบสอบถาม หรื อ
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก หรื อ การทํา สนทนากลุ่ มอาจไม่
หลากหลายและมีจาํ นวนไม่มากเพียงพอ จึงทําให้ ความ
คิ ด เห็นส่ วนใหญ่ เป็ นของกลุ่ ม ของผู้ ทํา งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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Abstract: Feasibility of the Extension of Paid Maternity Leave from 90 Days to 180 Days in Thailand
Nisachol Cetthkrikul, M.Sc.*; Chompoonut Thaichinda M.D., M.P.H.**; Thitikorn Topothai, M.D.,
M.P.H.**; Phusit Prakongsai, M.D., Ph.D.*; Thaksaphon Thammarangsi, M.D., Ph.D.*; Suladda Pongutta,
M.Sc., M.P.H.*; Watinee Kunpeuk, M.Sc.*
* International Health Policy Program; ** Department of Health, Ministry of Public Health
Journal of Health Science 2015;24:720-6.
Thai female employees have rights to take a maternity leave for 90 days according to the Labour
Protection Act B.E. 2541 (1998) and Social Security Act B.E. 2533 (1990) although the Maternity
Protection Convention, 2000 (No. 183) of the International Labour Organization (ILO) suggested that
female employees should be entitled to a period of maternity leave at least for 14 weeks. Some studies
showed that the longer period of maternity leave taken by mothers relates to the longer period of breastfeeding.
The objectives of this study are to explore the feasibility of the extension of paid maternity leave from 90
days to 180 days, and also identify appropriate polices for supporting working woman to continue breastfeed.
This is a cross-sectional study collecting data using face-to-face questionnaire survey, in-depth interview, and focus group discussion. The results showed that a number of female employees did not take a
maternity leave for 90 days because of financial problem. Moreover, the extension of maternity leave from
90 days to 180 days may affect to the employers in terms of manpower shortage, and to the employees in
terms of inadequate incomes. The suggestions from focus group on the extension of maternity leave are
Thailand should have a clear labour law and serious law enforcement. Furthermore, there should be other
measures that provide some additional incentives or several flexible options for employers and employees.
Additionally, the breastfeeding-friendly environment should be provided in the workplaces including
“breastfeeding corner”, “child care center”, longer periods of break time for breast pump, and reduction of
work hours for breastfeeding mother. To achieve these recommendations, the multi-stakeholders should
work closely to establish the measures to educate and support the employees as well as the legal and social
measures to convince the employers.
Key words: maternity leave, breastfeeding, breastfeeding corner, female labour
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