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ผมมีความยินดีอยางยิ่ง ท่ีไดมารวมในพิธีรับมอบใบประกาศรับรองการเปนโรงพยาบาลสาย
สัมพันธแมลูก ของโรงพยาบาลสมิติเวช รวมกับทานทั้งหลายในวันนี ้ และในฐานะที่ผมเปนทูตพิเศษ
ของยูนิเซฟ  ผมรูสึกภูมิใจ ที่ไดเห็นโรงพยาบาลเอกชน เชน โรงพยาบาลสมิติเวช เขามามีบทบาทใน
การสนับสนุน  สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ดวยการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเปยมดวยส ํานึกแหง
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง ซึ่งนับวาเปนกาวที่สํ าคัญยิ่ง

การไดรับยกยองเปน “โรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก” นั้นหมายความวา โรงพยาบาลสมิติ
เวช สงเสริมและสนับสนุน การเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งถือวาเปนวิธีการใหอาหารทารกที่เหมาะสมที่สุด
และเปนการประกันการมีชีวิตอยูรอด การคุมครอง และการพัฒนาของเด็ก ดังนั้นโรงพยาบาลสมิติเวช
จึงตองปฏิบัติตามบันได ๑๐ ขั้น สูความส ําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งก ําหนดข้ึนรวมกัน โดย
องคการยูนิเซฟ และองคการอนามัยโลก และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามทั่วโลก บันไดสิบประการดัง
กลาว เปนที่ยอมรับกันวาชวยใหมารดามีความรูและทักษะในการใหนมลูกไดอยางถูกตอง และมีความ
สุขตอการใหนมลูก

สตรีและครอบครัวทุก ๆ ครอบครัว ยอมหวังที่จะใหในสิ่งที่ดีที่สุดแกลูกเสมอ ทั้งนี้ ไมมีขอ
สงสัยใด ๆ เลยวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้นเปนวิธีที่ดีที่สุดในการใหอาหารลูก ไมวาจะเปนในแงของ
วิทยาศาสตรสังคม หรือเศรษฐกิจก็ตาม พนักงานทุกคนของโรงพยาบาลสมิติเวชตองภูมิใจในภารกิจ
ของตน ที่ไดมีโอกาสบอกใหสตรี ไดรับรูถึงประโยชนของนมแม และไดชวยใหสตรีที่เปนแม มีความ



สุขในการใหนมลูก และซาบซึ้งถึงคุณคาของของขวัญอันลํ ้าคาจากธรรมชาติของสตรีช้ินน้ี แนนอนวา
การตัดสินใจในขั้นสุดทาย วาจะใหนมแมแกลูกหรือไมยอมข้ึนอยูกับตัวสตรีเอง และควรจะขึ้นอยูกับ
สตรีตลอดไป แตการตัดสินใจน้ัน จะตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่พอเพียง

การเลี้ยงดูเด็กนั้น เชนเดียวกับการลงทุนทางทรัพยากรมนุษยอื่น ๆ ถือเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของสังคม มิใชเฉพาะของพอแมเพียงล ําพัง เด็กในวันน้ีคืออนาคตของพวกเรา ดังน้ันจึงเปนผล
ประโยชนของพวกเราเองทุกคน ที่จะไดชวยใหพวกเขาไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  ยูนิเซฟเตือนให
เราระลึกวา น่ีมิใชเปนเพียงความตองการพ้ืนฐานของเด็กเทาน้ัน แตยังเปนสิทธิอันพึงมีพึงไดของเขา
ดวย เด็กมีสิทธิที่จะรับ  “ทางสาธารณสุขที่สูงที่สุดเทาที่จะหาได” และมีสิทธิที่จะไดรับ “มาตรฐาน
ของการดํ ารงชีวิตที่เพียงพอส ําหรับการพัฒนา ดานรางกายสมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก”
การเลี้ยงลูกดวยนมแม มีสวนใหไดมาซึ่งสิทธิดังกลาว

เด็กที่ไดกินนมแมจะลํ้ าหนาเด็กอ่ืน ๆ ไปหลายกาว ในการที่จะไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักย
ภาพ ไดมีการช้ีใหเห็นวา การเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนกระบวนการที่ส ําคัญ ที่น ําไปสูการ  “เปดสวิตช
สมองของเด็ก” และการเร่ิมกระบวนการการเรียนรู กระบวนการดังกลาว อาจเอ้ือใหเกิดการเพ่ิมพูน
สติปญญาของเด็ก ที่ไดรับการเลี้ยงดูดวยนมแม และอธิบายไดวาท ําไมเด็กที่กินนมแม จึงมีความเปน
ตัวของตัวเอง และม่ันใจในตนเอง เม่ือเติบโตเปนวัยรุนและผูใหญ

ถึงกระนั้นก็ตาม การเลี้ยงลูกดวยนมแมก็ยังเปนสิ่งที่ท ํากันไดยากล ําบากอยูน่ันเอง ในขณะที่
นอยคนนักที่จะสามารถปฏิเสธประโยชนของนมแมได  แตคนจํ านวนมากยังเคลือบแคลงความเปน
ไปไดในการใหนมแมแกทารก โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสตรีท ํางาน จริงอยูที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่
อนุญาตใหสตรีลาคลอดได ๓ เดือนโดยไดรับเงินเดือนท้ังในภาครัฐและเอกชน แตมีสตรีเพียงรอยละ
๕๐ โดยประมาณเทานั้นที่ใชสิทธินี้เหตุผลก็คือถาหากสตรีใชสิทธินี้อาจท ําใหเจานายเลือกปฏิบัติ
หรือจางสตรีนอยลง เราจะตองไมยอมใหการกระท ําดังกลาวเกิดขึ้นในภาคเอกชน ดังน้ันจะตองมี
ระบบในการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังโดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือเจาหนาที่แรงงานอยางทั่ว
ถึง

มีกี่ครั้งที่ทานทั้งหลาย เคยเห็นสตรีใหนมทารกในที่สาธารณะคงจะนอยครั้งเต็มท ี ผมจึง
สงสัยวาเปนเพราะในบานเราเมืองเรา เห็นการเล้ียงลูกดวยนมแมเปนเร่ืองนาอายหรือ ผมหวังเหลือ
เกินวาจะไมเปนเชนนั้น เพราะนอกเหนือจากการใหก ําเนิด ซ่ึงเปนของขวัญอันล้ํ าคาของความเปนแม
แลว การใหนมแมแกลูก ยังเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ท ําใหเกิดความสุขอยางลึกซึ้งที่สุด ที่สตรีจะพึงหาไดให
ตัวเอง และใหแกลูกของตน



บริษัทผลิตนมผงตางแขงขันกันที่จะจํ าหนายสินคาของตน  ทุมเงินมหาศาลในการโฆษณา
และการตลาด ประชาชนก็เสียเงินทองซื้อนมผง และยังมีคาใชจายที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน คาไฟในการ
อุนชงนม รวมทั้งกระบวนการท ําความสะอาดตาง ๆ ที่ตามมา โดยที่ทํ าไปทั้งหมดนี้แลว เด็กก็ไมได
รับโภชนาการท่ีดีเทานมแม และถาหากเด็กเกิดเจ็บปวยขึ้นมา ไมครอบครัว หรือรัฐบาล หรือนายจาง
เอง ก็จะตองเปนผูเสียเงินคารักษา ภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนจึงเปนผูรับในบางครั้ง  และบาง
คร้ังก็รัฐบาล นอกจากน้ี เด็กที่ไมไดกินนมแม อาจจะเรียนรูชากวาเล็กนอยเม่ือเทียบกับเด็กอ่ืน ๆ ที่กิน
นมแม และอาจจะตองการความเอาใจใสจากครูมากกวา  พวกเขาอาจจะเรียนไมไดดีนักหรือไมไดงาน
ดี ๆ ทํ า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือ  พวกเขาก็อาจจะหาเงินไดนอยส ําหรับตัวเองและครอบครัว  ซึ่ง
อาจเอื้อประโยชนแกเศรษฐกิจและการพัฒนาของชาติไดนอยกวา ถามองในแงนี ้ ผลเสียของการที่ไม
ใหนมแมแกลูก จึงมหาศาลและเปนผลระยะยาว ท้ังหมดน้ีใครคือผูท่ีไดประโยชน  นายจางที่เห็นแก
ตัว และบริษัทผลิตนมผงนั่นเอง คนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนั้นลวนเสียประโยชนทั้งสิ้น ดังน้ันจึงจํ าเปน
และส ําคัญมาก ที่เราจะตองพยายามสนับสนุน ใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑสากล วาดวยการควบคุม
การตลาด ของผลิตภัณฑทดแทนนมแมอยางจริงจังโดยทุกฝายที่เกี่ยวของ

เมื่อคํ านึงถึงสถานการณที่ซับซอนดังกลาว พวกเราจึงควรรวมกันแสดงความยนิดี แกโรง
พยาบาลสมิติเวช ผูบริหารและพนักงานทุกคนที่มีสวนชวยใหสังคมดีขึ้น ผมม่ันใจเหลือเกินวา ความ
พยายามของโรงพยาบาลสมิติเวช จะเปนที่ชื่นชม และมีคุณคาตอสตรีทุกคน และครอบครัวทุกครอบ
ครัว ท่ีมารับการบริการ และขอค ําแนะนํ าจากโรงพยาบาล ผมรูสึกภูมิใจที่ไดมีสวนเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้และยินดีที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลสมิติเวช ในวิถีทางใด ๆ ก็ตามที่ท ําไดดวยบทบาท
ของทูตพิเศษของยูนิเซฟ ผมจะท ําหนาที่ประกาศใหเปนที่รับรูกันวา การเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้น เปนสิ่ง
ที่มีความส ําคัญอยางยิ่งยวดตอเด็กแตละคน ตอครอบครัว และตอสังคม ผมจะรวมพลังเสียงกับองค
การอนามัยโลก องคการยูนิเซฟ และองคกรอื่น ๆ สนับสนุนความพยายาม ในการสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม และโรงพยาบาลสายสัมพันธ เพื่อที่จะไดมีสวนท ําใหโลกของเราดีข้ึน
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