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บทคัดย่อ การได้ รับ ข้ อมูลที�เหมาะสมส่งผลต่อความรู้และทัศนคติของมารดาเกี�ยวกับ การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ ซึ�งจะมีผล
ต่อการตัดสินใจและการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ที�สาํ เร็จของมารดา บุคลากรสาธารณสุขและสถานพยาบาลเป็ นแหล่งข้ อมูล
ที�สาํ คัญที�มีผลต่ อการส่งเสริ มการเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่ ในขณะเดียวกันสถานพยาบาลอาจกลายเป็ นช่ องทางในการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กได้ เช่นกัน การศึกษานี � มวี ตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาสถานการณ์การส่งเสริม
การตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กในสถานพยาบาลของรั ฐ และศึกษาช่องทางการสื� อสารข้ อมูลที�มารดาได้ รับ
เปรียบเทียบระหว่ างนมแม่กบั นมผสม โดยทําการศึกษาด้ วยวิธีการสํารวจภาคตัดขวาง เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการ
สัมภาษณ์หญิงหลังคลอด ��� คนโดยใช้ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสาธารณสุขที�ป ฏิบตั งิ าน ณ
หน่วยบริการฝากครรภ์ ห้ องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอด และคลินิกเด็กสุขภาพดี ในสังกัดสถานพยาบาล รัฐทั�ง � ภาค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร) จํานวน �� คน ผลการศึกษาพบว่า
ในบุคลากรกลุ่มตัวอย่ างยังพบเห็นการส่ งเสริ มการตลาดอาหารทารกและเด็ก เล็กที � ไม่เหมาะสมในสถานพยาบาล
ของรัฐในทุกรูปแบบ โดยพบการแจกของขวัญให้ กับ บุคลากร การสนับ สนุ นการเข้ าร่ วมประชุมของบุคลากร และ
การแจกตัวอย่ างนมผสมให้ กับ สถานพยาบาลมากที� สุด ในส่วนของช่ องทางการสื�อสารข้ อมูล มารดากลุ่มตัวอย่ าง
ได้ รั บ ข้ อมู ลเกี� ยวกั บการเลี� ยงลู กด้ ว ยนมแม่ จากบุ ค ลากรสาธารณสุ ขมากที� สุ ด โดยได้ รั บในระหว่ า งรั บบริ การ
ฝากครรภ์และหลังคลอดมากที�สดุ ส่วนข้ อมูลเกี �ยวกับนมผสมนั �น กลุ่มตัวอย่างรับ รู้ข้อมูลจากโทรทัศน์มากที�สดุ
คําสําคัญ: การส่ง เสริมการตลาดนมผสม, นมแม่, สถานพยาบาล, การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก

บทนํา

ให้ นมลูกของแม่ ซึ�งการที�แม่จะมีความรู้และทัศนคติที�
ความรู้ และทัศนคติ ท�ี ถู กต้ องเกี� ยวกับการเลี� ยงลู ก ถูกต้ อง จําเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูลที�เหมาะสมอย่างเพี ยงด้ วยนมแม่ มีผลต่ อการตัดสินใจและความสําเร็จในการ พอ (1) บุ คลากรสาธารณสุขและสถานพยาบาลถื อเป็ น

Situation of Infant and Young Child Food Marketing in Public Hospitals

แหล่งข้ อมูลสําคัญทีม� อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลี�ยงลูกด้วย
นมแม่ของแม่(2) กล่าวคือ บุคลากรสาธารณสุขที �ให้ คาํ แนะนําและการสนับสนุ นแก่แม่จนสามารถเริ � มให้ นมลูก
ได้ ต�งั แต่หลังคลอดนั�น จะช่วยเพิ�มโอกาสทีม� ารดาจะเลี�ยง
ลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ � เดือนได้มากขึ�น ในทาง
ตรงข้ าม แม่ ท�ี ได้ รั บแจกตั วอย่ างนมผสมจากทางโรงพยาบาลหรือคลินกิ มีโอกาสเกิดความไม่มัน� ใจในการเลี� ยง
ลู กด้ วยนมแม่ และอาจเลี� ยงลู กด้ วยนมผสมแทนนมแม่
หรื อเกิดความเข้ าใจผิดคิดว่ า นมผสมยี� ห้อที�ได้ รับแจก
จะใช้ เลี� ยงลู กได้ ดี เพราะได้ รั บแจกจากผู้ ที� มีความน่ า
เชื�อถือ(3)
ดังนั�น การกําหนดบทบาทหน้ าที �สาํ หรับบุคลากรสาธารณสุขเพื� อให้ ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี � ยงลูกด้ วย
นมแม่จึงเป็ นสิ�งจําเป็ นกระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศ
นโยบายส่ งเสริ ม การเลี� ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ท�ี ชั ด เจนโดย
กําหนดให้ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งดําเนินนโยบายบันได ��
ขั� นสู่ ความสําเร็จของการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ซึ� งจะช่ วย
ให้ แม่ได้ รับข้ อมูลและคําแนะนําในการปฏิบตั ติ ัวที ถ� ูกต้ อง
พร้ อมทั� งอยู่ ในสภาพแวดล้ อมที�เอื�อให้ แม่สามารถเลี�ยง
ลู กด้ วยนมตนเองได้ ตั� งแต่ หลังคลอด (4) นอกจากนี� ยัง
กําหนดให้ สถานพยาบาลรัฐทุกแห่งปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์
ว่ า ด้วยการตลาดอาหารสําหรั บ ทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ท�ีเกี�ยวข้ อง พ.ศ. ����(5) ซึ� งเป็ นประกาศกระทรวงสาธารณสุขที�กาํ หนดแนวทางการควบคุ มการ
ส่ งเสริ มการตลาดอาหารสําหรั บทารกและเด็กเล็กตาม
มาตรฐานขององค์ การอนามั ยโลกอย่ า งเคร่ งครั ด โดย
เฉพาะการงดรับการสนับสนุนนมผสม ของขวัญและของแจกทุ กชนิดจากบริ ษัทนมผสมและอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก(6) อย่ างไรก็ตาม แม้ โรงพยาบาลรั ฐจะถูก
กํากับด้ วยนโยบายข้ างต้ น แต่จากผลการสํารวจของกรมอนามั ย พ.ศ. ���� ยังพบการส่งเสริมการตลาดของ
อาหารทารกและเด็กเล็กที�ไม่เหมาะสมและขัดต่อหลักเกณฑ์ฯ ที�กาํ หนดในสถานพยาบาลของรัฐ (7)
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การศึกษานี�มีวัตถุประสงค์เพื� อศึกษาสถานการณ์การ
ส่ งเสริ มการตลาดอาหารทารกและเด็ก เล็ กในสถานพยาบาลของรัฐทีเ� กิดขึ�นในปัจจุบนั และศึกษาช่องทางการ
สือ� สารข้ อมูลที� แม่ ได้ รั บโดยเปรี ยบเทียบระหว่ างข้ อมู ล
เรื�องนมแม่กบั นมผสม

วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี�ใช้ ระเบียบวิธวี ิจัย การสํารวจภาคตัดขวาง
(cross-sectional study) เก็บรวบรวมข้ อมูลโดย
1. การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้ าผ่านแบบสอบถาม
โดยมี กลุ่ มเป้ าหมายคื อ หญิ งหลั งคลอดที� มีบุ ต รอายุ
ระหว่าง �-�� เดือน และครอบครัวของหญิงหลังคลอด
ทีม� บี ตุ รอายุระหว่าง �-�� เดือนทีม� ารับบริการในคลินกิ เด็กสุขภาพดีโรงพยาบาลทัว� ไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ใน
� ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จํานวน ���
คน ซึ� งแบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อมูลทั �วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้ อมูลทั�วไปของบุตร ข้ อมูลการเลี� ยงลูก
ด้ วยนมแม่ และข้ อมูลการเข้ าถึ งข้ อมู ลของการเลี� ยงลู ก
ด้ วยนมแม่ และการโฆษณานมผสม
2. การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก บุ คลากรสาธารณสุ ข ที �
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริการฝากครรภ์ ห้ องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอด และคลินกิ เด็กสุขภาพดี ในสังกัดสถานพยาบาลรัฐทั �ง � ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จํานวน �� คน โดยมีประเด็นคําถามที �เกี�ยวข้ อง
ได้ แก่บทบาทหลักในการส่งเสริ มการเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่
การละเมิด หลักเกณฑ์ฯที�เคยพบเห็นการรับแจกสิ �งของ
และตัวอย่าง นมผสม และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษานี� ได้ รับการรั บรองจริ ยธรรมการวิ จัยโดย
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยในมนุ ษย์ สถาบั นพัฒนาการคุ้มครองการวิจยั ในมนุษย์ ลงวันที � � กรกฎาคม
2556
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ผลการศึกษา
สถานการณ์การส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและ
เด็กเล็กในสถานพยาบาลของรัฐ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสาธารณสุข พบว่า
กลุ่ มตัวอย่ างเคยพบเห็นการส่งเสริ มการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กที�ละเมิดหลักเกณฑ์ฯ ในหลากหลาย
รูปแบบ โดยรูปแบบที �กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นมากที�สดุ
สามอันดับได้ แก่ การแจกของขวัญให้ บุคลากร การสนับสนุนให้ บุคลากรไปประชุมวิชาการ และการแจกตัวอย่าง
นมผสมให้ กับสถานพยาบาล โดยบริษัทผู้ผลิต ผู้นาํ เข้ า
หรือผู้จาํ หน่ายนมผสม (ตารางที � �)

เมือ� พิจารณาความถีข� องการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กที�ละเมิดหลั กเกณฑ์ฯ แบ่ งตามระดับ
ของสถานพยาบาลจะพบว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็ นสถานพยาบาลที �กลุ่มตัวอย่างพบการละเมิดมากที�สดุ (ร้ อยละ
��.�) รองลงมาคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
(ร้ อยละ ��.�) ส่วนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั� วไป พบการละเมิ ดหลั กเกณฑ์ ฯ ดั งกล่ า วน้ อยที� สุ ด
(ร้ อยละ ��.�) เมื�อเปรียบเทียบวิธกี ารส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กที� กลุ่ มตั วอย่ างเคยพบเห็นใน
สถานพยาบาลแต่ละระดับ จะพบว่ ามีความแตกต่ างกัน
อย่างชัดเจน (ตารางที� �) โดยเฉพาะรูปแบบการส่งเสริม

ตารางที� � รูปแบบการส่ง เสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กในสถานพยาบาลรัฐ
การละเมิดหลักเกณฑ์ฯ

ร้ อยละ

แจกของขวัญให้ บคุ ลากร
สนับ สนุนบุคลากรไปประชุม
แจกตัวอย่างนมผสมไว้ ท�สี ถานพยาบาล
บุคลากรแจกนมผสมให้ มารดา
บุคลากรแจกของขวัญของบริษัทนมผสมให้ มารดา
บุคลากรใช้ เอกสารของบริษัทนมผสม
ตัวแทนบริษัทนมผสมเปิ ดพื�นที�แจกนมผสมในโรงพยาบาล
ตัวแทนบริษทั เชิญชวนแม่ท�มี ารับ บริการเข้ าร่วมสัมมนา
ตัวแทนบริษัทนมผสมเข้ ามาขายนมผสมในโรงพยาบาล

46.6
43.8
43.1
28.8
24.7
22.2
15.5
7.5
4.1

ตารางที� � วิธีการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กในสถานพยาบาลของรัฐแต่ละระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั�วไป

โรงพยาบาลชุมชน

1. สนับ สนุนงบประมาณให้ แก่บุคลากร- 1. แจกของใช้ ของเล่น หรือ ตัวอย่าง
สาธารณสุขเพื�อเข้าร่วมประชุมวิชาการ นมผสมให้ แก่บ ุคลากร
หรือสนับ สนุนบุคลากรในการจัด
2. แจกตัวอย่างนมผสมสําหรับ ทารก
ประชุมอบรมวิชาการ
และเด็กเล็กให้ บุคลากรเพื � อนําไป
2. สนับ สนุนตัวอย่างนมผสมสําหรับ
แจกแม่ท�มี ารับ บริการ
เด็กป่ วยให้ แก่สถานพยาบาล
3. แจกตัวอย่างนมผสมสําหรับ
หญิงตั�งครรภ์ให้ บุคลากรเพื� อนําไป
แจกหญิงตั�งครรภ์
4. ตัวแทนบริษทั นมผสมให้ สขุ ศึกษา
แก่หญิงตั�งครรภ์ในโรงพยาบาล
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
1. แจกของใช้ ของเล่น หรือ ตัวอย่าง
นมผสมให้ แก่บ ุคลากร
2. แจกตัวอย่างนมผสมให้ บ ุคลากร
เพื�อนําไปแจกแม่ท�มี ารับ บริการ
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การตลาดที�เกิดขึ� นในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั�วไปที�มักเป็ นการสนับสนุ นให้ บุคลากรเข้ าร่วมประชุมวิชาการ ซึ�งต่างจากการส่งเสริมการตลาดในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที �มักจะเป็ น
การแจกของขวั ญ และการแจกตั วอย่ างนมผสมให้ แก่
บุคลากรและกลุ่มแม่ที �มารับบริการในโรงพยาบาล
การรับรูข้้ อมูลของแม่เกีย� วกับการเลี� ยงลูกด้วยนมแม่
และข้อมู ลนมผสม
จากการสอบถามแม่กลุ่มตัวอย่าง พบว่าได้ รับข้ อมูล
เกี�ยวกับการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ จากหลายช่ องทาง โดย
สถานพยาบาลของรัฐเป็ นแหล่งข้ อมูลที ส� าํ คัญทีส� ดุ โดยแม่
จะได้ รั บ ข้ อมู ล ความรู้ และคํา แนะนํา จากบุ คลากรสาธารณสุข เมื� อไปรั บบริ การ ณ จุ ดบริ การต่ างๆของ
สถานพยาบาล อันได้ แก่ หน่วยบริการฝากครรภ์ ห้ องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอด และคลินิกเด็กสุขภาพดี ซึ� ง
บุคลากรสาธารณสุขจะให้ ข้อมูลเกี �ยวกับการเลี�ยงลูกด้ วย
นมแม่ มากที� สุดแก่ แม่ ในช่ วงระหว่ างตั� งครรภ์และหลั ง
คลอด
ส่วนการรับรู้ข้อมูลเกี �ยวกับนมผสมนั � นพบว่ามีแหล่ง
ข้ อมู ลหลากหลายช่ องทาง โดยช่ องทางที� แม่ ได้ เห็นสื� อ
โฆษณาของนมผสมมากที �สดุ คือโทรทัศน์ (ตารางที � �)
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากสามารถจดจําเนื � อหาที�เกี�ยวกับ
การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ อย่างน้ อย � เรื�อง โดยสองเรื�อง
แรกที�จดจําได้ มากที� สุดคือ ประโยชน์ของนมแม่ต่อแม่
ตารางที� � ช่องทางการรับรูข้ อ้ มูลเกี�ยวกับการเลี� ยงลูกด้วย
นมแม่ และนมผสม
ช่องทางการรับ รู้ข้อมูล
ทีวี
วิทยุ
อินเตอร์เน็ต
นิตยสาร/แผ่นพับ
แผ่นป้ ายโฆษณา
บูธประชาสัมพันธ์
บุคคล
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ร้ อยละ
นมแม่
นมผสม
79.7
26.2
43.5
69.7
58.3
84.1

87.8
26.0
39.1
59.2
58.7
56.6
40.6

กับประโยชน์ของนมแม่ต่อลูก รองลงมาคือประโยชน์ของ
นมแม่ต่อลูกกับวิธกี ารให้ นม (ตารางที � �)
สํา หรั บการจดจํา เนื� อหาเกี� ยวกั บ นมผสมก็เช่ นกั น
กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากสามารถจดจําเนื� อหาเกีย� วกับนมผสม
ได้ อย่างน้ อย � เรื�อง โดยสองเรื�องแรกทีจ� ดจําได้ มากที�สดุ
คือ ยี�ห้อกับคุณประโยชน์ของนมผสม รองลงมาคือยี �ห้อ
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ตารางที � �)
ตารางที� � เนื� อหาที�เกี�ยวกับนมแม่ � เรื�องที�แม่จดจําได้
เนื�อหานมแม่ � เรื�องที�จดจําได้
ประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของแม่และ
สุขภาพของลูก
ประโยชน์นมแม่ต่อสุขภาพของลูกกับ
วิธกี ารให้ นมแม่
ประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของแม่กบั
วิธกี ารให้ นมแม่
ประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของลูกกับ
บุคลากรในสื�อ
ประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของลูกกับ
ดาราในสื�อนมแม่
บุคลากรในสื�อกับวิธกี ารให้ นมแม่
ประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของแม่กบั
ดาราในสื�อ
บุคลากรกับดาราในสื�อนมแม่
ประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของแม่กบั
บุคลากรในสื�อ

ร้ อยละ
49.2
31.3
7.3
4.5
2.8
2.4
1.6
0.4
0.4

ตารางที� � เนื� อหาที�เกี�ยวกับนมผสม � เรื�องที�แม่จดจําได้
เนื�อหานมผสม � เรื�องที�จดจําได้

ร้ อยละ

ยี�ห้อนมผสมกับคุณประโยชน์
ยี�ห้อนมผสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์
ยี�ห้อนมผสมกับดาราในสื�อ
ลักษณะผลิตภัณฑ์กบั คุณประโยชน์
ดารากับคุณประโยชน์
ลักษณะผลิตภัณฑ์กบั ดาราในสื�อ

52.2
25.3
9.1
6.5
2.7
2.2
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การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กในสถานพยาบาลของรัฐ

วิจารณ์
จากผลการศึ กษาพบว่ าแม้ กระทรวงสาธารณสุขจะ
ประกาศนโยบายเพื�อส่ งเสริ มการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ท�ี
ชัดเจน เพื�อควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที �เกี�ยวข้ องโดยการออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้ ว แต่ในทางปฏิบัติ ยังคง
มีการส่งเสริมการตลาดที�ละเมิดหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวเกิด
ขึ� นในสถานพยาบาลของรั ฐโดยการส่ งเสริ มการตลาด
ที� กลุ่ มตั วอย่ างเคยพบเห็นมี หลากหลายรู ปแบบและมี
ความแตกต่างกันตามระดับของสถานพยาบาล รูปแบบ
การส่งเสริมการตลาดที �พบในการวิจัยครั � งนี� เป็ นลักษณะ
เดี ยวกั น กั บ การละเมิ ดหลั กเกณฑ์ ฯ ที� พบจากผลการ
สํารวจของกรมอนามัยในปี พ.ศ. ����(7) โดยการแจก
ของขวั ญและการแจกตั วอย่ างนมผสมเป็ นรูปแบบการ
ละเมิดที�พบมากที�สุด ซึ�งสอดคล้ องกับผลการวิจัยที�เคย
ทําการศึกษาในปี พ.ศ. ���� โดย Anna Taylor(8) นอกจากนี�การให้ การสนับสนุนแก่บคุ ลากรเพื �อเข้าร่วมประชุมวิชาการก็เป็ นรูปแบบการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนมผสมที �พบเช่นเดียวกับในประเทศอื �น(9)
ในส่วนผลการศึกษาช่ องทางการสื�อสารการเลี�ยงลูก
ด้ วยนมแม่และนมผสมนั �นพบว่า บุคลากรสาธารณสุขเป็ น
แหล่ งข้ อมู ลที� สาํ คั ญที� สุดของแม่ และญาติเกี� ยวกับการ
เลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ทั� งนี� อธิบายได้ จากอัตราการเข้ าถึง
บริ การอนามั ยแม่ และเด็กของหญิ งตั� งครรภ์ และหญิ ง
คลอดบุตรในประเทศไทยที �สงู ถึงร้ อยละ ��.�(10) ทําให้
แม่ และครอบครั วมี ความใกล้ ชิดกับสถานพยาบาลและ
บุ คลากรสาธารณสุขจึ งได้ รับข้ อมูลเกี�ยวกับการเลี� ยงลูก
ด้ วยนมแม่ ซึ �งสถานพยาบาลมีการจัดให้ ความรู้ตั �งแต่เริ�ม
ตั�งครรภ์ต่อเนื�องจนกระทั�งหลังคลอด
ในส่ ว นของข้ อมู ลเกี� ยวกั บ นมผสม แม่ แ ละญาติ
ส่วนใหญ่จะได้ รับจากช่องทางการสื�อสารในรูปแบบต่างๆ
มากกว่าการได้ รับข้ อมูลจากบุคลากร โดยเฉพาะจากโทรทัศน์ซึ�งเป็ นช่องทางที�เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายในวงกว้ าง
เมือ� วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาทั� งสองส่ ว น จะพบว่ า
บุ คลากรสาธารณสุ ขให้ ความสํา คัญกับการส่งเสริ มการ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ของแม่และครอบครัว การที�บุคลากร
สาธารณสุขบางส่วนไม่ ได้ เฝ้ าระวั งหรื อควบคุ มการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กที �เกิดขึ�น
ในสถานพยาบาลอย่างเคร่ งครัด เป็ นไปได้ ว่า ส่วนหนึ� ง
อาจเกิดจากการทีบ� ุคลากรสาธารณสุขได้ รับการสนับสนุน
ด้ านวิชาการ งบประมาณ หรือสิ �งของจากบริษัทนมผสม
ดังเช่นที�พบในต่างประเทศ (9) แต่ส่วนใหญ่น่าจะเกิดจาก
ความเข้ าใจผิดของบุคลากรที�คิดว่าการส่งเสริมการตลาด
เหล่านี� ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่
ซึ�งในความเป็ นจริงงานวิจัยของต่างประเทศพบว่า แม่ที�
ได้ รั บแจกตัวอย่ างนมผสมสําหรั บทารกจากบุ คลากรสาธารณสุขในระหว่างตั �งครรภ์หรือหลังคลอดจะเลี�ยงลูก
ด้ วยนมแม่น้ อยกว่ าแม่ ท� ีไม่ เคยได้ รับแจกตัวอย่ างนมผสมจากบุคลากรสาธารณสุขอย่างมีนัยสําคัญ (11,12)
ดังนั� น เพื�อให้ การควบคุ มการส่งเสริ มการตลาดใน
สถานพยาบาลของรัฐเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที� เ กี� ยวข้ อ งควรให้ ข้ อมู ลและสร้ างความเข้ าใจกั บ
บุคลากรสาธารณสุขให้ เห็นความสําคัญของการควบคุม
การส่งเสริ มการตลาดอาหารสําหรั บทารกและเด็กเล็ก
นอกจากนี�การผลักดันให้ มีกฎหมายเพื� อควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ
และการสร้ างระบบเฝ้ าระวังที �มปี ระสิทธิภาพเป็ นอีกหนทางที� จะช่ ว ยสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กั บ ระบบบริ ก าร
สาธารณสุขในการควบคุ มการส่ งเสริ มการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก(13)
ข้อจํ ากัดทางการศึกษา
ข้ อมูลการส่งเสริมการตลาดในสถานพยาบาลได้ จาก
ผู้ให้ สัมภาษณ์เป็ นหลัก ได้ แก่ บุคลากรสาธารณสุขผู้ให้
บริการ ซึ�งมีความเป็ นไปได้ ว่าข้ อมูลที �ได้ น�ันอาจไม่ครบถ้ วน ถึงแม้ ผ้ ู วิจั ยได้ ทาํ การสอบทวนข้ อมู ลดั งกล่ าวกั บ
ผู้รับบริการเพื� อให้ เกิดความน่ าเชื�อถือมากขึ� นแล้ วก็ตาม
นอกจากนี� การศึกษาปัจจัยของการสื �อสารต่อการเลี� ยงลูก
ด้วยนมแม่ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา เป็ นแม่หรือญาติที ม� ี
ลูกอายุ �-�� เดือน ทีพ� าลูกเข้ามารับวัคซีนในคลินิกเด็ก343
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วิชาการนมแม่แห่ งชาติครั�งที� �; วันที� 2-4 ก.ย. 2558;
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Appropriate information about breastfeeding is important for building mother’s knowledge and
attitude which would impact mother’s decision on infant feeding. Medical staff are potential sources of
information for mothers, and their support would influences on mother’s decision toward breastfeeding. At
the same time, however, health facilities could be a channel to promote the use of breast-milk substitutes.
This study aimed to explore the situation of inappropriate promotion of breast-milk substitutes in public
hospitals and explore the channel of information that mothers access to information about both breastfeeding
and breast-milk substitute. It was conducted as a cross-sectional study collecting data through face-toface questionnaire survey with 924 postpartum mothers and in-depth interview with 74 health personnel
working at antinatal clinics, labour rooms, post partum wards and well-baby clinics of health facilities in
5 regions of Thailand. The result showed that there was inappropriate promotion of breast-milk substitute
occurred in all level of public hospitals. The most common promotion activities were providing gifts to
health personals, providing sponsorship for health personnel to attend academic conferences, and providing
samples of infant formula, follow-on formula and growing-up milk to hospitals. In terms of channel of
information, majority of mothers and family members accessed to information about breastfeeding through
health personal. On the other hand, television was found to be the best way to promote information about
the formula.
Key words:promotion, formula marketing, breastfeeding, child food marketing
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