แถลงข่าว
“เครือข่ายหมอเด็กออกโรง ชี้พรบ.นมสุดโต่ง ทาร้ายเด็กไทย แนะแนวทางแก้ไขเหมาะสม”
****************
วันนี้ (14 ธันวาคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แพทยสภา ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์ทั่วประเทศ ร่วมกันแถลงข่าว เรื่อง “เครือข่ายหมอเด็กออกโรง ชี้พรบ.นม
สุดโต่ง ทาร้ายเด็กไทย แนะแนวทางแก้ไขเหมาะสม” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตผู้อานวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) สานักงานใหญ่ที่กรุงโรม
- กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและเป็นประธานกรรมการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทย กันยายน ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมษายน ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการประเมินผลของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ตุลาคม ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
-ประธานคณะอนุกรรมการโภชนาการ การอวดอ้างทางสุขภาพและโภชนาการ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ผลงานวิจัยที่ได้รับยกย่องมาก ได้แก่ การคิดสูตรอาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็ก การวิจัยสูตร
อาหารเพื่อรักษาโรคอุจจาระร่วงในทารกและเด็กเล็ก
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและนายก
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
4. รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
5. รศ. นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
6. รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ ประธานชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
แพทยสภา ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมโภชนาการ
เด็กแห่งประเทศไทย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก

ในฐานะองค์กรผู้ ป ฏิบัติงานและให้ ความรู้ด้านสุ ขภาพเด็ก เห็ นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญ ญั ติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... นี้ ที่ต้องการส่งเสริมให้ทารกไทยได้รับนมแม่
เพราะเป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์แล้ วว่านมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสาหรับทารก การมีกฎหมายนี้จะช่วยลดการ
ส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม และจะทาให้ทารกไทยได้รับประโยชน์จากนมแม่อย่างเต็มที่ แต่ยังมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับ
รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัตินี้บางประการที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็ก และอาจจากัดสิทธิทางวิชาการ การให้ความรู้ และการวิจัย ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาองค์
ความรู้ของประเทศ ดังนี้
๑. พรบ.ฉบับนี้ควรครอบคลุมเฉพาะอาหารสาหรับทารกอายุแรกเกิดถึง ๑ปีเท่านั้น(จากเดิมที่กาหนดว่า
จะควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ซึ่งรวมตั้งแต่แรกเกิดถึง ๓ ปี)เพราะแรกเกิดถึง ๑ ปี เป็นช่วงอายุที่
นมยังเป็นอาหารหลักสาหรับเด็กอายุ ๑ ปี ขึ้นไป ควรรับประทานอาหารแข็งหรือกึ่งแข็งเป็นอาหารหลัก (เช่นข้าว
เนื้อสัตว์ไข่ผักผลไม้) วันละ ๓ มื้อและดื่มนมวันละ๒-๓มื้อเป็นอาหารเสริมการให้ทารกและเด็กบริโภคนมแม่นาน
มากเกินไปอาจจะมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตและสติปัญญาของทารกและเด็กได้
รายงานจากประเทศเนปาลพบว่าการได้รับนมแม่นานกว่า ๑๒ เดือน เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเตี้ยในเด็กอายุ
ต่ากว่า๒ปี ๒.๖เท่าและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเตี้ยรุนแรงในเด็กอายุต่ากว่า๒ปี ๒.๙เท่า1
การศึกษาในเด็กไทยก็ได้ผลเช่นเดียวกันเด็กที่ดื่มนมแม่นานน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ปีจะมีภาวะเตี้ยร้อยละ
๑๒.๓ เด็กที่กินนมแม่นาน ๑๓-๒๔เดือนจะมีภาวะเตี้ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๒๒.๒ และเด็กที่กินนมแม่นาน๒๕-๓๖เดือน
จะมีภาวะเตี้ยเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ ๒๔.๙2
จากโครงการวิ จั ย ระยะยาวในเด็ ก ไทยซึ่ งติ ด ตามเด็ ก ๔,๒๔๕ คนในพื้ น ที่ ช นบท ๔ แห่ งใน ๔ภาคและ
กรุงเทพฯพบว่าเด็กที่ได้รับนมแม่นานกว่า๑๒เดือนมีความเสี่ยงของภาวะเตี้ยที่อายุ๒ปีเพิ่มขึ้น๒.๗เท่า3
สรุปได้ว่าเด็กที่ได้รับนมแม่นานกว่า๑๒เดือนเสี่ยงต่อภาวะเตี้ยโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ยากจน และเมื่อศึกษา
ระดับเชาวน์ปัญญาที่อายุ๘.๕ปีพบว่าเด็กที่ได้รับนมแม่นาน๕-๑๑เดือนมีระดับสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่กินนมแม่นาน๑๒
เดือนขึ้นไป๒.๙จุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ4
๒. พรบ.ฉบั บ นี้ ค วรครอบคลุ ม เฉพาะอาหารส าหรั บ ทารกอายุ แ รกเกิ ด ถึ ง ๑ ปี เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากถ้ า
ครอบคลุมถึง ๓ ปี จะครอบคลุมถึงอาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็กที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร เช่น นมผสมสาหรับเด็กโต อาหารเสริมซึ่งเด็กอายุตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป รับประทานเป็นอาหารหลักซึ่งเป็นอาหาร

ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพเด็ก แต่พรบ.นี้จะไม่ครอบคลุมและไม่ควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหาร
อื่นๆที่ไม่มีประโยชน์แต่จะเป็นโทษต่อสุขภาพเด็ก เช่น ขนม เครื่องดื่มชาเขียวหรือเครื่องดื่มอื่นๆที่มีน้าตาลสูงฯลฯ
๓. พรบ.ฉบับนี้จะมีผลกระทบเป็นวงกว้างมากหากไม่แก้นิยามอาหารให้ครอบคลุมเฉพาะนมผสมหรือ
อาหารสาหรับทารกอายุไม่เกิน ๑ ปี เพราะจะครอบคลุมถึงนมกล่อง นมโรงเรียน นมเปรี้ยว ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
และอาหารทุกชนิดที่เด็กอายุตั้งแต่๑ปีขึ้นไปรับประทานซึ่งไม่ตรงกับเจตจานงของกฎหมายฉบับนี้
๔. ด้วยเหตุผลดังข้อที่ ๑, ๒ และ ๓ ในมาตรา ๑ และชื่อพรบ.ฉบับนี้ จึงควรแก้ไขเป็น “พระราชบัญญั ติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารก พ.ศ ....”
๕.“อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก ” ในพรบ.นี้ ไม่ควรรวมถึงอาหารทางการแพทย์ เพราะเป็นอาหารที่
จาเป็นสาหรับทารกที่ไม่สามารถใช้นมแม่ได้และจาเป็นอย่างยิ่งในการรักษาให้ผู้ป่วยนั้นหาย มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น อัตราการเจ็บป่วยลดลงและรอดชีวิตเพิ่มขึ้น อาหารทางการแพทย์จึงไม่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่
๖.“อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก” ในพรบ.นี้ไม่ควรรวมถึงอาหารเสริมอาหารแข็งหรือกึ่งแข็งซึ่งเด็กอายุ
ตั้งแต่๑ปีขึ้นไปรับประทานเป็นอาหารหลักและเป็นอาหารที่สาคัญยิ่งกว่านมหากไม่แก้ไขจุดนี้จะเป็นผลกระทบเป็นวง
กว้างเช่นการโฆษณาอาหารเสริมทุกชนิดข้าว ขนมปัง ผัก ผลไม้ ฯลฯที่เด็กอายุตั้งแต่ ๑ปีขึ้นไปรับประทานก็จะผิด
กฎหมายซึ่งไม่ตรงกับเจตจานงของกฎหมายฉบับนี้
๗. ควรให้ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้จาหน่ายสามารถสนับสนุน การประชุมอบรมหรื อสัมมนาด้า นวิชาการ
เกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็กได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสถาบัน องค์กร หน่วยบริการซึ่งเป็นต้นสังกัดได้อย่าง
เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขและของประเทศ
๘. ควรให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ น าเข้ า หรื อ ผู้ จ าหน่ า ยสามารถบริ จ าคอาหารทารกและเด็ ก เล็ ก แก่ ห น่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุข เพื่อใช้สาหรับทารกที่มีความจาเป็นต้องใช้และเพื่อการสังคมสงเคราะห์ได้ โดยได้รับการร้องขอจาก
สถาบัน องค์กร หน่วยบริการซึ่งเป็นต้นสังกัดอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
๙.การมีกฎหมายการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกเป็นสิ่งดีอันจะช่วยป้องกันการส่งเสริม
การตลาดแบบไม่เหมาะสมที่ อาจท าให้ ทารกไม่ได้รับ ประโยชน์จากนมแม่อย่างที่ ควรแต่ ต้องไม่กระทบสิท ธิแ ละ
เสรีภาพของทารกและครอบครัวในการรับความรู้เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจอย่างมี
ความรู้ต้องไม่จ ากัดการปฏิบัติ งานของหน่วยบริการสุขภาพและบุค ลากรทางการแพทย์ในการให้บริการด้าน

สุขภาพและวิชาการด้านอาหารทารกที่ถูกต้องแก่ทารก มารดาครอบครัวและผู้ดูแลต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ของประเทศและที่สาคัญยิ่งคือต้องไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาวะของทารกและเด็กทีจ่ าเป็นต้องใช้อาหาร
อื่นอันไม่ใช่นมแม่เพราะการเจริญเติบโตพัฒนาการและสุขภาวะที่ดีของทารกและเด็กเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลของการ
ให้บริการสุขภาพที่สูงสุดและสาคัญกว่าตัวเลขอัตราการปฏิบัติเช่น อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อันเป็นเพียงตัวชี้วัด
กระบวนการเท่านั้น
*******************************************
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