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เป็ นสัปดาห์ที"ประเทศต่างๆ ทัว" โลก ร่วมกันรณรงค์การส่งเสริมการเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่พร้ อมกัน กําหนดเป็ น
สัปดาห์แรกของ เดือน สิงหาคม (วันที" 1-7 สิงหาคม) ของทุกปี สําหรับปี นี + คําขวัญ การรณรงค์ คือ
Understand the Past: Planning the Future ความหมายเป็ นไทย ก็คือ บทเรี ยนในอดีต นําสู่การวางแผน
ที"ดีในอนาคต ผู้กําหนดทิศทางรณรงค์คือ องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก (WABA - World Alliance for
Breastfeeding Action) และมีประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลอง ประมาณ 177 ประเทศ ทัว" โลก ปี นี +จัดมา
เป็ นปี ที" 20
เป็ นที"ทราบกันดีว่า ถ้ าทารกได้ กินนมแม่อย่างถูกต้ อง คือ กินตังแต่
+ แรกเกิด กินนมแม่อย่างเดียวล้ วนๆ ไม่
กินแม้ แต่ นํ +า หรื ออาหารอื"น 6 เดือนเต็ม แล้ วต่อด้ วย นมแม่ ร่วมกับอาหารเสริ มตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี และ
แม่มีสขุ ภาพแข็งแรงได้ รับอาหารเพียงพอทารก จะมีต้นทุนสุขภาพที"ดี ทัง+ กาย ใจ สมอง
ปั จจุบนั ฯ แม่ เริ" มมีความเข้ าใจ และอยากเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่ แต่ หลายๆ คน หลายๆ สถานการณ์ ก็ทําให้
แม่ไม่สามารถให้ นมแม่ได้ คําขวัญ ปี นี +ที"เริ" มด้ วย Understand the Past ก็ต้องการสื"อว่า 20 ปี ที"แล้ ว ที"
WABA เริ" มรณรงค์ให้ มีการจัดตัง+ รพ. สายสัมพันธ์ แม่ลูก บุคลากร จะรู้ วิธีการว่าต้ องทําตามบันได
10 ขัน+ เด็กไทยก็จะได้ กินนมแม่ และ อีก 10 ปี ต่อมา องค์การ UNICEF ได้ ประกาศนโยบายว่า ทารกควร
กินนมแม่อย่างเดียวล้ วนๆ 6 เดือน แทน 4 เดือน และให้ กิน นมแม่ ควบคูก่ บั อาหารอื"นต่อถึงอายุ 2 ปี
เราเข้ าใจ The past ว่า วิธีการมีแล้ ว แต่ทําไมเด็กไทยยังได้ กินนมแม่น้อย ข้ อมูลล่าสุด เฉพาะการกินนม
แม่อย่างเดียว ถึง 6 เดือน มีเพียง ร้ อยละ 29 (ถึงแม้ จะดีขึ +น ก็ยงั อยู่ ในระดับที"ตํ"ากว่า ค่าเฉลี"ยของโลก)
1. Understand the Past
สาเหตุทท
ี1 ําให้เด็ กไทยไม่ได้กน
ิ นมแม่ มีมากมาย ทีเ1 ด่นๆ คือ
1. ไม่ได้ ดูดนมแม่ ตัง+ แต่ แรกคลอด มี การนํ านํ า+ หรื อ นมผสมมาให้ ก่ อน มี การแยกแม่แยกลูก
โดยไม่จําเป็ น
2. เมื"อแม่เกิดปั ญหา โดยเฉพาะใน ระยะ 2 สัปดาห์แรก ไม่ร้ ูจะปรึกษาใคร ลูกกินนมแม่ไม่ได้ ดี ก็
นํานมผสมมาให้
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3. มี ก ารโฆษณา โดยนํ า นมผสมมาให้ ใ น รพ. การเยี" ย มคลอด หรื อ บางที แ ฝงมาในการจัด
ห้ องเรี ยนแม่ สอนว่านมแม่ดี แต่ถ้ากินไม่ได้ ให้ ใช้ นมผสม ที"บริษัทเป็ นเจ้ าของ
4. การรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น แม่กินยา ที"ไม่จําเป็ นต้ องหยุดนมแม่ก็ให้ หยุด เช่น ยาแก้ หวัด ยาแก้
อักเสบ พื +น ๆ เช่น amoxy หรื อลูกถ่ายบ่อย แม่ก็ให้ หยุดกินนมแม่ เพราะคิดว่าทําให้ ท้องเสีย
5. แม่ทํางาน
เป้าหมายของโลก ตามมติทีประชุมสมัชชาสหประชาติ ครั งที 65 ภายใน ค.ศ. 2025
เด็กทังโลก ซึงเกิดปี ละประมาณ 136 .7 ล้ านคน ต้ องได้ นมแม่ อย่ างเดียว 6 เดือน ให้
ได้ ร้อยละ 50 ปั จจุบัน อยู่ที ร้ อยละ 32.6 ข้ อมูลของประเทศเรา ยังตํากว่ าค่ าเฉลียของ
โลกอยู่ที ร้ อยละ 29
2. Planning the Future

เป็นความท้าทาย เป็นอย่างยิง1 ว่าในอนาคต เราจะจ ัดขบวนการอย่างไร

สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ ทรง มีพระราชเสาวนีย์ใน เรื" องนมแม่ เมื"อครัง+ เสด็จพระราชทาน
อนุปริญญาบัตรแก่นกั ศึกษาที"สําเร็จวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย เมื"อปี พ.ศ. 2511 ความว่า….
"มีอยู่สมัยหนึ"งที"สตรี ทวั" โลกพากันคิดว่า การอยู่บ้านเลี +ยงลูกเป็ นการกระทําที"ล้าสมัยและไม่สําคัญ
จึง เป็ นเหตุให้ โลกเราทุกวันนีป+ ระสบปั ญหาเรื" องอาชญากรวัยรุ่ น และคนที" ขมขื" นเกลียดโลก ถ้ าผู้เ ป็ น
มารดา และครอบครัวเห็นว่าการอบรมลูกให้ มีสขุ ภาพจิตที"สมบูรณ์นนสํ
ั + าคัญ เด็กเหล่านันเมื
+ "อเติบโตขึ +นก็
จะเป็ นพลเมืองดี เป็ นกําลังที"เข้ มแข็งของประเทศชาติต่อไป ตลอดเวลาสตรี ไทยเราตระหนักดีในความ
รับผิดชอบที"สําคัญยิ"งข้ อนี + จึงไม่ขวนขวายที"จะเรี ยกร้ องสิทธิเสมอภาคกับบุรุษโดยถือว่าตนมีส่วนร่ วมใน
การสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าให้ แก่บ้านเมืองอยูแ่ ล้ วตลอดมา"
ตามพระราชประเพณีโบราณ เมื"อแรกที"พระราชโอรสพระราชธิดาประสูติ จะต้ องมีสตรี สงู ศักดิgเป็ น
ผู้เบิกพระโอษฐ์ คือ ถวายนมให้ ทรงดูดก่อน แล้ วจึงให้ พระนมหรื อนางนมถวายนมให้ เ สวย ประเพณี นี +
ปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาจนถึงรัชกาลที" 6
แต่สําหรับ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ ว ไม่ทรงโปรดที"จะปฏิบตั ิพระองค์เยี"ยงแม่
สมัยใหม่ที"ไม่ชอบให้ ลกู น้ อยรับประทานนมของตนเอง เพราะเกรงสุขภาพและความงามจะเสื"อมถอยตาม
ความเชื"อ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนําหลักการแพทย์ สมัยใหม่ ทีสอดคล้ อง
กับวิถีชีวิตแบบดังเดิมทีว่ า "ไม่ มีอาหารใดวิเศษยิงไปกว่ านมมารดา"
ด้ วยเหตุนีสมเด็จเจ้ าฟ้าทุกพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ เสวย
อาหารทีวิเศษสุดจากแม่ ของพระองค์ ตังแต่ แรกประสูติ
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และในโอกาสต่อมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ ก็ได้ ทรงประทาน โครงการ
สายใยรั กแห่ง ครอบครั ว เพื" อให้ มี ขบวนการเลี ย+ งดูเ ด็ก เป็ นไปอย่า งมี ประสิทธิ ภ าพ และพระราชทาน
คําขวัญ ว่า “นมแม่ คือหยดแรกของสายใยรักแห่ งครอบครัว”
ณ วันนี + เป็ นที"ประจักษ์ ว่า การเลีย+ งลูกด้ วยนมแม่เป็ นเรื" องสําคัญ เป็ นเรื" องที"มีการยอมรับอย่าง
กว้ างขวาง แต่จะทําอย่างไร ให้ เด็กไทยได้ กินนมแม่ เป็ นความท้ าทายในอนาคตที"ต้องการ การช่วยเหลือ
ของระบบสาธารณสุข ความรู้ความเข้ าใจของบุคลากร และประชาชน ในการช่วยให้ เด็กไทยได้ กินนมแม่
มีเรื" องดีๆ ที"เกิดขึ +นในระยะนี + ที"จะช่วยให้ ในอนาคต การเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่จะดีขึ +น คือ
• แม่ลาคลอดบุตรครัง+ หนึ"งได้ 90 วัน ได้ รับเงินเดือน และลาต่อได้ อีกรวมไม่เกิน 150 วัน (90 วัน + 60
วัน) โดยไม่ได้ รับเงินเดือนส่วนที"ลาต่อ 60 วัน
• พ่อลาดูแลภรรยาและลูก ติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15วันทําการ โดยต้ องลาภายใน ระยะ 30 วันหลัง
ภรรยาคลอด
- หญิ งระยะให้ นมลูกมีสิทธิ หยุดพักจากงานเพื" อให้ นมลูก โดยรวมคิดเป็ นเวลาพักให้ นมลูก
ประมาณ 1 ชม. 30 นาที ต่อวัน
- สถานประกอบกิจการควรให้ การสนับสนุนการเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่ เช่น จัดพื +นที" หรื อมุมนมแม่
อย่างเป็ นสัดส่วนเฉพาะ และจัดให้ มีสถานรับเลี +ยงเด็กเล็ก
• หลักเกณฑ์การตลาด ห้ ามโฆษณา นมผสม หรื ออาหารอื"น ที"ใช้ เลี +ยงทารกอายุแรกเกิด ถึง 2 ปี
• ปรึกษา เรื" องนมแม่ คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลใกล้ บ้าน
• คลังข้ อมูลและสื"อดิจิทลั http://breastfeedinglib.saiyairak.com/
• เว็บไซด์นมแม่ www.thaibreastfeeding.org
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มติคณะรั ฐมนตรี ลาํ ดับที 16 ประกาศ ณ วันที 7 สิงหาคม
มาตรการกํากับดูแลเกี"ยวกับการทําการตลาดและการโฆษณานมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
มติ ครม. กล่ าวว่ าสถานบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขทุกแห่ งไม่ ควร :
• ไม่ควรส่งเสริมหรื ออนุญาตให้ มีกิจกรรมด้ านการขายและการตลาดทุกด้ านที"ส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์
อาหารทดแทนนมแม่และผลิตภัณฑ์ที"เกี"ยวข้ อง เช่น ขวดนม จุกนม ไม่ควรแสดงผลิตภัณฑ์และสื"อที"
เกี"ยวกับผลิตภัณฑ์ ยกเว้ นสื"อที"ได้ รับอนุญาต
• ไม่ควรมีการสาธิต หรื ออนุญาตให้ มีการสาธิตการใช้ นมดัดแปลงสําหรับทารกและอาหารทารก โดย
บริษัทฯ ผู้ผลิต ผู้นําเข้ า ผู้จําหน่าย
• ไม่ควรรับบริ จาค หรื อรั บการสนับสนุนใด ๆ ที"เกี" ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก รวมทัง+
การใช้ เครื" องมือสิ"งของอื"น ๆ ที"ใส่ชื"อ เครื" องหมายบริ ษัทฯ หรื อสื"อใดๆ ที"เกี"ยวข้ องที"สื"อความหมายถึง
ผลิตภัณฑ์เหล่านี +
•

นอกจากนี +มติ ครม. ยังขอให้ บคุ ลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข “ปกป้อง ส่งเสริ ม สนับสนุนการ
เลี +ยงลูกด้ วยนมแม่” และไม่ควรเป็ นตัวแทนของผู้ผลิต ผู้นําเข้ า และผู้จําหน่ายอาหารทดแทนนมแม่
และผลิตภัณฑ์ที"เกี"ยวข้ อง

การโฆษณาและการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่ในสถานบริ การสุขภาพต่างๆ นับเป็ น
การละเมิดหลักเกณฑ์สากลว่าด้ วยการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก (International Code of
Breast-milk substitutes) ซึ"งเป็ นมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพโลกใน ปี 2524 เพื"อรับมือกับปั ญหา
ที"เกิดขึ +นกับทารกและความเสี"ยงต่างๆ ของการให้ นมทารกอย่างไม่ถกู วิธี ตลอดจนการใช้ อาหารแทนนมแม่
อย่างไม่จําเป็ นและไม่เหมาะสม
การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้ เห็นว่า การใช้ อาหารทดแทนนมแม่อาจทําให้ เกิดการตายในเด็ก
แรกเกิ ด มากขึน+ การเจริ ญ เติบ โตและภาวะโภชนาการแย่ล ง รวมทัง+ ทํ า ให้ ก ารพัฒ นาทางสมองและ
การเรี ยนรู้ตํ"าลงด้ วย นอกจากนันการเลี
+
+ยงทารกด้ วยนมผสมยังขัดขวางสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลกู ทังยั
+ งจะ
ทําให้ เกิดความเสี"ยงที"จะเป็ นโรคภัยเรื อ+ รังในภายหลัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ งบางชนิดและโรคอ้ วน
นอกจากนันนมผงสํ
+
าหรับเลี +ยงทารกไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื +อและมีสิ"งปนเปื อ+ นได้ ง่าย นับตังแต่
+ ปี 2543
เป็ นต้ นมา มีการเรี ยกคืนนมผงสําหรับเลี +ยงทารกมากกว่า 70 ครัง+ โดยส่วนใหญ่ในประเทศอุตสาหกรรม
มติคณะรัฐมนตรี นี +น่าจะช่วยหยุดยังการกระทํ
+
าเช่นนันได้
+ เป็ นสิ"งควรชื"นชม และเป็ นก้ าวสําคัญก้ าวแรกที"จะ
มุง่ ไปสูก่ ารเริ"มต้ นของชีวิตที"ดีที"สดุ สําหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย
องค์การ UNICEF และ องค์การอนามัยโลก ได้ ให้ ขา่ วเรื" องนี + เมื"อวันที" 10 ส.ค. ที"ผา่ นมา
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ภาคผนวก

(รายละเอียดด้ านวิชาการ)
ั
แนะนําสปดาห์
นมแม่โลก
World Alliance for Breastfeeding Actions (WABA) หรือ องค์กรพันธมิตรโลกเพื"อการส่งเสริมการเลี +ยง
ลูกด้ วยนมแม่ (WABA) ถือกําเนิดในปี 1991 ตามปฏิญญา Innocenti Declaration (1990) เพื"อป้องกัน
ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่ทวั" โลก อันจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่ วยและอัตราตายของ
มารดาและทารก มีแผนปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ที"จะช่วยรณรงค์สง่ เสริม ผนึกกําลังสร้ างความแข็งแกร่งให้ แก่
การขับเคลื"อนเรื" องการเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่ในทุกสังคมทัว" โลก คือ “การจัดเฉลิมฉลองสัปดาห์ นมแม่ โลก
หรือ World Breastfeeding Week” ทุกๆ วันที" 1 - 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็ นการจัดพร้ อมกันมากกว่า 177
ประเทศทัว" โลก ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ได้ แก่ UNICEF, WHO, FAO และ IPA เริ"มจัดเป็ นครัง+ แรกตังแต่
+ ปี
1992 เป็ นต้ นมา โดยมีคําขวัญรณรงค์เรื" องการเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่ในแต่ละปี ดังนี +
1992
Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI)
1993
Mother-Friendly Workplace Initiative (MFWI)
1994
Protect Breastfeeding: Making the Code Work
1995
Breastfeeding: Empowering Women
1996
Breastfeeding: A Community Responsibility
1997
Breastfeeding: Nature's Way
1998
Breastfeeding: The Best Investment
1999
Breastfeeding: Education for Life
2000
Breastfeeding: It's Your Right
2001
Breastfeeding in the Information Age
2002
Breastfeeding: Healthy Mothers and Healthy Babies
2003
Breastfeeding in a Globalised World for Peace and Justice
2004
Exclusive Breastfeeding: The Gold Standard - Safe, Sound, Sustainable
2005
Breastfeeding and Family Foods: LOVING & HEALTHY
2006
Code Watch - 25 Year of Protecting Breastfeeding
2007
Breastfeeding: The 1st Hour - Save ONE million babies!
ชัว" โมงทองของชีวิตให้ ลกู กินนมแม่
2008
Mother Support: Going for the Gold Everyone Wins!
นมแม่ดีที"หนึง" เลย ทุกที"ทกุ คน สนับสนุนนมแม่ได้
2009
Breastfeeding: A Vital Emergency Response. Are you ready?
นมแม่พร้ อมใช้ ช่วยลูกปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน
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2010
2011
2012

Breastfeeding - Just 10 Steps! The Baby-Friendly Way
เติมพลังรักสูล่ กู ด้ วยนมแม่….แค่ 10 ขัน+
Talk to me! Breastfeeding - a 3D Experience
นมแม่ บอกต่อรอบทิศ ด้ วยจิตอาสา
Understanding the Past - Planning the Future

สําหรับสัปดาห์นมแม่โลกในปี นี + นอกจากจะเป็ นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี สัปดาห์นมแม่โลกแล้ ว
ยังมุง่ เน้ นพิจารณากระบวนการติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินการตามกลยุทธ์ The Global Strategy
for Infant and Young Child Feeding (GSIYCF) ของ WHO และ UNICEF ที"ครบรอบการดําเนินงาน 10
ปี เนื"องจากการดําเนินการตามกลยุทธ์ the Global Strategy ได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน+ จะช่วยเพิ"มอัตรา
การเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่ทวั" โลก โดยเฉพาะอย่างยิ"งอัตราการเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อย 6 เดือน
อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal: MDG) เพื"อลด
อัตราการตายของเด็กอายุตํ"ากว่าห้ าปี ลงสองในสาม
สําหรับสถานการณ์ระบาดของโรคมือเท้ าปากในเด็กอายุตํ"ากว่า 5 ปี ในประเทศไทยขณะนี + จากการ
ศึกษาวิจยั พบว่าหากทารกและเด็กเล็กได้ รับนํ +านมแม่ ทารกและเด็กจะมีความเสี"ยงในการติดเชื +อน้ อยลง เพราะ
นมแม่มาพร้ อมกับภูมิค้ มุ กันมีสารต่อต้ านการติดเชือ+ มากมาย เมื"อทารกและเด็กได้ รับเชือ+ โรคเข้ ามาใน
ระบบทางเดินอาหาร lysozyme ที"เป็ นโปรตีนสําคัญที"พบในนํ +านมแม่และมีความเข้ มข้ นสูงกว่านมวัวนัน+
จะเข้ าสลายเชื +อโรค พร้ อมกับป้องกันการติดเชื +อและต้ านการอักเสบ (Lönnerdal, 2003; Newberg, 2005;
Newberg, Ruiz-Palacios, & Morrow, 2005) ส่วน secretory immunoglobulin A (IgA) ในนํ +านมแม่ จะ
ทําหน้ าที"ป้องกันเชือ+ ไวรัสและแบคทีเรี ย โดยการจับเชื +อโรคให้ ติดกับเยื"อเมือกบุทางเดินอาหาร สลาย
สารพิษของเชื +อจุลินทรี ย์ให้ หมดฤทธิg และเพิ"มการขับเชื +อไวรัสให้ ออกจากร่างกาย (Hosea Blewett et al.,
2008; Le Huerou-Luron et al.,2010) สาร secretory IgA นันจะมี
+
การสังเคราะห์และเก็บไว้ ในเต้ านมของ
มารดา โดยนํ +านมเหลือง (colostrums) จะมีปริ มาณเข้ มข้ นที"สงู ที"สดุ (10 กรัม / ลิตร) สาร secretary IgA
มีบทบาทในการเป็ นภูมิค้ มุ กันที"สําคัญในลําไส้ ของทารกแรกเกิดและป้องกันการติดเชื +อในระบบทางเดิน
อาหาร (Chirico, Marzollo, Cortinovis, Fonte, & Gasparoni, 2008; Thapa, 2005) นอกจากนี +
Oligosaccharide ในนํ +านมแม่จะช่วยเคลือบทางเดินอาหาร เพื"อแย่งจับเชื +อโรคหรื อสารพิษ ทําให้ เชื +อโรค
ไม่สามารถเกาะผิวเยื"อบุทางเดินอาหารและไม่สามารถก่อโรคได้ นมแม่มีปริ มาณของ Oligosaccharide
มากกว่านมวัวถึง 100 เท่า จึงมากพอในการเป็ นเกราะปราการป้องกันผิวเยื"อบุเดินอาหาร (กุลกัญญา โชค
ไพบูลย์กิจ, 2546; Niers et al., 2007; Newberg, 2009; Newberg et al., 2005) อีกทังสาร
+ Cytokines ใน
นํ +านมแม่ เช่น interferon และ interleukin-2 จะออกมาทําลายเชื +อไวรัสแบคทีเรี ยและและไวรัสได้ อย่าง
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ทันท่วงที และยังมีคณ
ุ สมบัติต้านการอักเสบ จึงไม่แนะนําให้ ใช้ นํ +าล้ างปากเด็กหลังกินนมแม่ (กุลกัญญา
โชคไพบูลย์กิจ, 2546; Garofalo, 2010)
เป็ นที"ทราบกันดีวา่ สาร Lactoferrin ที"พบได้ ในนํ +านมแม่นนั + เป็ นองค์ประกอบสําคัญเกี"ยวกับการตอบสนอง
ของระบบภูมิค้ มุ กัน มีฤทธิgต้านเชื +อจุลินทรี ย์และเชื +อโรคที"แข็งแกร่งหลากหลายชนิด ได้ แก่ ไวรัส แบคทีเรี ย
เชื +อราและโปรโตซัว สาร lactoferrin สามารถทําลายเยื"อหุ้มเซลล์ของจุลินทรี ย์ได้ โดยตรง และยังเป็ นปั จจัย
ในการเจริญเติบโตที"สําคัญสําหรับเม็ดเลือดขาวชนิด B และ T lymphocytes ที"ช่วยในการต่อกรกับเชื +อโรค
(Riordan, 2010) จากการศึกษาทางห้ องปฏิบตั ิการของทีมนักวิจยั ชาวไต้ หวัน ภายหลังเกิดการระบาดของ
ของโรคมือเท้ าปากในประเทศไต้ หวันในปี 1998 (Ho, et al. 1999) พบว่า สาร lactoferrin สามารถยับยัง+
การติดเชื +อ Enterovirus 71 (EV71) ได้ ในหลอดทดลอง ดังนัน+ สาร lactoferrin ที"ส่งผ่านจากมารดาสู่ทารก
ทางนํ +านมแม่นนั + จึงน่าที"จะมีส่วนช่วยในการป้องกันทารกจากการติดเชื +อขันรุ
+ นแรงจากเชื +อ EV71 ได้ จาก
การทดลองดังกล่าว ทีมนักวิจยั ได้ สรุ ปว่า สาร lactoferrin มีประโยชน์ในการช่วยป้องกัน หรื อรักษาโรคที"
เกิดจากการติดเชื +อ EV71 (Lin, Chu, & Chiu, 2002) ต่อมาในปี 2009 ทีมนักวิจยั ชาวไต้ หวันได้ ศกึ ษา
ทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ พบว่า สาร glycan (natural sialic acid - linked glycan) ในนํ +านมแม่นนั +
สามารถปกป้องและยับยัง+ การติดเชือ+ EV71 ในลําไส้ นอกจากนีท+ ีมนักวิจัยได้ สรุ ปว่า การที" ทารกได้ รับ
นํ +านมแม่ซงึ" มีสาร lactoferrin และ glycan ตามธรรมชาตินนทํ
ั + าให้ ร่างกายของเด็กและทารกสามารถรับมือ
กับการบุกรุกของเชื +อ EV71 ที"เข้ าสูร่ ่างกายได้ (Yang, Chuang, & Yang, 2009)
นํ +านมแม่อดุ มไปด้ วยสารที"ทําหน้ าที"เป็ นปราการด่านแรกในการต่อสู่กบั เชื +อโรคนานาชนิดดังที"กล่าวมาแล้ ว
การเลี +ยงลูกด้ วยนมแม่จึงเป็ นกระบวนการตามธรรมชาติของมารดาในการปกป้องบุตรที"นมชนิดอื"นๆ ไม่
สามารถทําได้ (Kim & Froh, 2012) สารเหล่านี +จะปกป้องเคลือบผิวเยื"อบุทางเดินอาหารลําไส้ และทางเดิน
หายใจ ทําให้ เชื +อโรคเข้ าสูร่ ่างกายของทารกไม่ได้ อีกทังยั
+ งมีฤทธิgฆ่าเชื +อ EV71 เชื +อไวรัสอื"นๆ และแบคทีเรี ย
ที"ก่อโรคทางเดินอาหารและทางเดินหายใจอีกหลายชนิด ถ้ าทารกได้ รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อย 2
สัปดาห์ จะลดการติดเชื +อ EV71 ได้ ครึ"งหนึ"งในช่วงอายุ 1 ขวบ ดังนัน+ ยิ"งเด็กและทารกได้ รับนมแม่มากและ
ยาวนาน ประสิทธิภาพในการปกป้องการติดเชื +อจะเพิ"มมากขึ +น โดยเฉพาะอย่างยิ"ง การที"ทารกได้ รับนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้ อย 6 เดือนโดยไม่กินนมผงเสริ ม เพราะสารอุดมประโยชน์ที"เต็มเปี" ยมอยู่ในนํ +านมแม่ตา่ ง
จากสารสกัดที"อยูใ่ นนมผง อีกทังยั
+ งมีปริมาณที"เข้ มข้ นมากกว่า
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