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สารจากประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่
แห่งประเทศไทย

แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ในฐานะประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการผู้จัดการประชุมและ หน่วยงาน
ที่ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 นี้ ต้อนรับ พันธมิตร เครือข่าย ชาวนมแม่ทุกท่าน ที่ได้มาเข้า
ร่วมประชุม ด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุม เพราะท่าน เป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ที่ใช้ชื่อการประชุมว่า “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” (Sustaining Breastfeeding
Together) ประสบความส�ำเร็จ
การจัดการประชุมวิชาการเป็นพันธกิจส�ำคัญของมูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้รว่ มกับหน่วยงานพันธมิตร
นมแม่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุก 2 ปี การประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�ำหนดชื่อการประชุมเป็นประเด็นหลักที่
ต้องการสือ่ สารให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ตระหนักความส�ำคัญ โดยมีเนือ้ หาวิชาการและกิจกรรมการประชุมทีส่ อดคล้องกับ
ประเด็นหลักตามชื่อการประชุมนั้นๆ
ครัง้ นี้ ก็เช่นกัน วัตถุประสงค์สำ� คัญ ของการประชุมเป็นไปตามชือ่ “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยงั่ ยืน” กล่าว
คือ เพื่อให้เป็นเวทีของการรวมพลังของภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ก้าวทันความรูใ้ หม่ๆ และแนวทางต่างๆ ทีจ่ ะน�ำไปสูเ่ ป้าหมายความส�ำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งมีโอกาสมาระดมสมองร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เปิดเวทีให้ได้น�ำเสนอผลงานศึกษาวิจัย
นวัตกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ หาหนทางวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสมในการตอบโจทย์ปัญหาการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ตามบริบทพื้นที่ตนเอง
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมยังจะได้ร่วมปฏิบัติใน 3 workshop ที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2)
การขับเคลื่อนนมแม่สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน 3)From Kangaroo Mother Care to Safe Baby Wearing
ท่านที่มารวมประชุมวันนี้ มาจากหลายภาคส่วนของสังคม จากหลายพื้นที่ตั้งแต่ในเมืองใหญ่จนถึงชุมชนเล็กๆ
และจากหลากหลายวิชาชีพ ตั้งแต่เป็นบุคลากรวิชาชีพแพทย์หรือพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งคง
เป็นส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นอกนั้น เป็นบุคลากรวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุน
นมแม่จากสถานประกอบกิจการ หรือ เป็นอาสาสมัครจากกลุม่ สนับสนุนนมแม่ แต่ไม่วา่ ท่านจะมาจากส่วนไหนของสังคม
มาจากพื้นที่ใด ล้วนแต่มีบทบาทส�ำคัญ ในการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตามบริบทของตนเอง และเมือ่ ได้มาร่วมประชุมกัน มาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั จะช่วยเสริมสร้างพลังทาง
วิชาการ ที่สามารถน�ำไปพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเอง ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ที่ส�ำคัญนอกเหนือจากนี้ คือ เวทีวิชาการแห่งนี้เปิดโอกาสให้ได้เชื่อมสัมพันธ์กันเป็น
เครือข่ายนมแม่ที่ขยายกว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมพลังกันและกันในการท�ำงานนมแม่เป็นหลายเท่าทวีคูณ
ในระดับประเทศ งานการปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีกระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลัก ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา มูลนิธศิ นู ย์นมแม่ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มที่ ร่วมผนึก
ก�ำลังกันกับกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายนมแม่ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในโรงพยาบาล ในครอบครัว ที่บ้าน สถานที่
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ท�ำงาน และในชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างถูกต้อง เต็มที่ และนานพอ
ซึ่งหมายถึงการให้เริ่มดูดนมแม่ตั้งแต่บนเตียงคลอด ใน 1 ชั่วโมงแรกหลังเกิด การให้ได้รับนมแม่อย่างเดียวในระยะ 6
เดือนแรก และการให้ได้รบั นมแม่ควบคูไ่ ปกับอาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปี หรือ นานกว่านัน้ ดังสัญลักษณ์ตวั เลข 1 6 2
ซึง่ ท่านรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้สำ� หรับการรณรงค์ในโอกาสสัปดาห์การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในปีนี้ รวม
ทัง้ ร่วมกับภาครัฐ ผลักดันมาตรการต่างๆ ในการปกป้องการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ จนกระทัง่ ในทีส่ ดุ เราได้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ 2560 หรือ พ.ร.บ นมผง เป็นกฎหมายฉบับแรก
ของประเทศ ที่ช่วยปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พิทักษ์สิทธิในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของเด็ก
ในระดับโลก มีมุมมองต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมิติที่กว้างขึ้น ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ทางด้าน
สุขภาพต่อแม่และเด็กเท่านั้น แต่ดูถึงผลลัพธ์ในระยะยาวของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเพิ่มขึ้นของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ จะช่วยในการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้น
ในระดับโลก จึงถือว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ทีม่ กี ารพัฒนาเชือ่ มโยงกันทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
เป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยองค์การสหประชาชาติ ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทยต้อง
ใช้ SDGs เป็นทิศทางในการพัฒนาในช่วง 15 ปี (ค.ศ. 2015-2030) รัฐบาลทั่วโลกได้มีการตกลงกัน ในการตั้งเป้า
หมายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกให้เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2025 หรือ พ.ศ. 2568
ปัจจุบัน สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ยังห่างไกลจากเป้าหมาย กล่าว
คือ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของทั่วโลกโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 37 ส่วนในประเทศไทย
จาก ข้อมูล การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย โดยองค์กรยูนเิ ซฟ ล่าสุด พ.ศ. 2558-2559 (MICS5)
พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 23.1 การเริ่มต้นนมแม่ในชั่วโมงแรกหลังเกิด
เท่ากับร้อยละ 39.9 ได้รับนมแม่ที่ อายุ 2 ปี ร้อยละ 15.8 ซึ่งจะเห็นว่า หนทางในการจะเดินสู่เป้า 1 6 2 ยังคงมี
ปัญหาอุปสรรค มีช่องว่างของความรู้ หรือการปฏิบัติที่ต้องช่วยกันเติมให้เต็ม หรืออีกนัยยะ คือ เป็นโอกาสให้พวกเรา
ได้ร่วมรวมพลังในการพัฒนาได้อีกมากมาย
คาดหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ความรูแ้ ละแนวการปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีท่ า่ นได้รบั จากการประชุมวิชาการครัง้ นี้ จะเป็นประโยชน์
สามารถน�ำไปช่วยเติมช่องว่างที่ยังขาดให้เต็ม ขอให้พวกเราไปช่วยกันประกาศเจตนารมณ์ ในเป้าหมาย 1 6 2 เพื่อ
ให้เด็กในพื้นที่ของท่านได้กินนมแม่อย่างถูกต้อง เต็มที่ และนานพอ ประกาศเสียงดังให้เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันทั่ว
ประเทศ (Unified Voice) เมื่อไรที่ส่งเสียงดังพร้อมๆ กัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เสียงนั้นจะทรงพลัง จะมีคนได้ยินแม่และ
ครอบครัวจะได้ยิน สังคมโดยรวมจะได้ยินจะมีคนอยากสนับสนุนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้
ร่วมกัน ผนึกพลังความคิด พลังกาย พลังใจ กับผู้ร่วมงานและเครือข่ายในพื้นที่ในการพัฒนานมแม่สู่เป้าหมาย
1 6 2 ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหน หรือในหน่วยงานใดก็ตาม ท�ำให้เต็มความสามารถที่มีเพื่อการสร้างเด็กไทยที่มีคุณภาพ
สร้างคนไทยคุณภาพ ให้กบั ประเทศ เมือ่ มีการรวมพลังกันจากทุกส่วนของประเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน เปรียบเหมือน
การต่อจิ๊กซอว์ ต่อเป็นภาพเต็มส�ำเร็จ พวกเราทุกคนในห้องประชุมนี้ มีส่วนช่วยกันต่อจิ๊กซอว์ ภาพการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของประเทศไทย ให้ได้ภาพสมบูรณ์สวยงาม คือ ภาพของสังคมนมแม่ที่ยั่งยืน
หวังว่า นอกจากประโยชน์เรือ่ งความรูท้ จี่ ะน�ำสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ทุกท่านจะได้รบั ความสุขจาก
การได้พบปะสนทนากับคนในแวดวงสังคมนมแม่ด้วยกัน ตลอดระยะเวลาสามวันของการประชุม และที่คาดหวังยิ่งไป
กว่านั้น คือ ทุกท่านจะได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร เพื่อรวมพลังกัน
ในการสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืนต่อไป
ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านและขอบคุณทุกองค์กรที่สนับสนุน วิทยากรผู้
ทรงคุณวุฒทิ สี่ ละเวลามาร่วมให้ความรู้ ขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีช่ ว่ ยเสริมพลังให้เวทีประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ
“รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” ครั้งนี้ ประสบความส�ำเร็จ ด้วยความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาในพลังของคน
นมแม่

(แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ)
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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สารจากอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ประชาชน
ให้มีสุขภาพดี มีนโยบายในการปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง โดยมี
มูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย ขับเคลือ่ นการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม หลากหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ง
ประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติอย่างสม�่ำเสมอทุก 2 ปี ปีนี้ หัวข้อการจัด
ประชุมคือ “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับค�ำขวัญสัปดาห์นมแม่โลกปี 2560
“Sustaining Breastfeeding Together” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของการรวมพลังของ
หน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ก้าวทันความรู้ใหม่ๆ
ตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ไม่ชัดเจน เข้าใจธรรมชาติของปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแนวทางการแก้ไข ทั้งใน
บริบทด้านสาธารณสุข และด้านสังคม การน�ำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคนิคการสื่อสารคุณภาพ
เป็นต้น
กรมอนามัยให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ กับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ มีแนวทางการขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย
และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่เพิ่มมากขึ้น โดยใช้แนวคิดการ
พัฒนาตามเส้นทางชีวิต (Life course approach) ซึ่งในประเด็นของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะเห็นภาพ
ชัดเจนว่า การลงทุนด้านสุขภาพเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งเป็นช่วงแรกของชีวิต จะส่งผลถึงช่วงชีวิต
จนถึงเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในระยะต่อๆ มา เป็นต้นทุนชีวติ ทัง้ ด้านกายใจทีส่ ำ� คัญ ให้ผลลัพท์ดา้ นสุขภาพไปตลอด
ชีวิต กรมอนามัยมีนโยบายและกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วัน (270 วัน ในครรภ์
180 วัน 0-6 เดือน 255 วันต่อจาก 6 เดือนถึง 2 ปี ) โดยต้องมีการพัฒนาอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การ
สร้างพ่อแม่คุณภาพ การตั้งครรภ์คุณภาพของแม่ โภชนาการในแม่ สร้างเด็กฉลาด ด้วยน�้ำนมแม่
จากข้อมูลสถานการณ์และการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ผ่านมา ยังมีช่องว่างเพื่อการพัฒนา
มีปญ
ั หาอุปสรรคทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม รวมถึงปัญหาในระบบบริการสุขภาพ ปัญหาด้าน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ของบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้บริการ แม่และครอบครัว ปัญหาด้านการสื่อสารเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯลฯ ที่ยังต้องการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ให้เข้ากับยุคสมัย

6

“ประเทศไทย 4.0” หรือยุค “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ได้ถูกบรรจุ
อยู่ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ รวมถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ หรือประเด็นที่ยังคลุมเคลือไม่ชัดเจน ตลอดจน
แนวทางในการบังคับใช้ พ.ร.บ นมผงซึ่งเพิ่งมีการประกาศใช้
ตามสัญลักษณ์ 1 6 2 (นมแม่ 1 ชั่วโมงแรกหลังเกิด นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และนมแม่ต่อเนื่อง
หลังหกเดือนร่วมกับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี) ที่ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้ให้ไว้ การให้อาหารตามวัยทีเ่ หมาะสมเพียงพอ การส่งเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้ จากผลงานการผลักดันของกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ท�ำให้ได้
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ 2560 หรือ พ.ร.บ นมผง
เป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่คุ้มครองทารกและเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่อย่างเต็มที่
กรมอนามัย ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นร่วมในการจัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครัง้ นีท้ กุ ท่าน ขอบคุณ
ทุกองค์กรที่สนับสนุน ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และแนวคิดที่หลากหลาย และขอบคุณผู้เข้า
ร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการประชุมวิชาการครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้
เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับทั้งความรู้ทางวิชาการและแนวทางในการพัฒนางานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำความรู้และทักษะจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับ
บริบท ขยายถ่ายทอดต่อเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์กัน เพื่อร่วมมือกัน
“รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน”
กรมอนามัย จะยังคงมุ่งมั่นต่อไป ในการผลักดันนโยบายภาครัฐ พร้อมๆ กับร่วมรวมพลังกับทุกภาค
ส่วนในสังคมอย่างจริงจัง ในการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้แม่ไทยสามารถ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพิม่ ขึน้ และน�ำสูค่ วามความส�ำเร็จตามเป้าหมาย “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยงั่ ยืน”
ในสังคมไทย

(นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์)
อธิบดีกรมอนามัย

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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ก�ำหนดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6
“รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน”
The 6th National Breastfeeding Conference: “Sustaining Breastfeeding Together”
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
พิธีกรในพิธีเปิด/ ประจำ�วัน: ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล

ลงทะเบียน และ course overview
Special talk “After the Code act, What’s next?
วิทยากร
•นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
•ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
•รศ.ดร.พญ.ศิรินุช ชมโท
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
•ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร
สภาการพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย :
พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ประธาน :
รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ
ประธานร่วม :
นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
เลขานุการ :
นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
10:00 – 10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:15 – 10:30 น. พิธีเปิดการประชุม
•กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
•กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด
รศ. พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ
•ประธาน ในพิธีกล่าวเปิดการประชุม
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
10:30 – 11:00 น. ปาฐกถา “Sustaining Breastfeeding Together”
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
08.00 - 08.45 น.
08.45 - 10.00 น.

8

สถานที่

Grand Ballroom
ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
พิธีกรในพิธีเปิด/ ประจำ�วัน: ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล

11:00 – 11:15 น

11.15 -12.00 น.

พิธีมอบโล่
โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
•โล่เกียรติยศ ผูท้ มุ่ เทและวางรากฐานการทำ�งานด้านนมแม่ระดับชาติ
ผู้รับมอบ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์
ผู้กล่าวสดุดี
นายสง่า ดามาพงษ์
•โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ
“ศูนย์เรียนรู้สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่”
ผู้รับมอบ จำ�นวน 5 คน
1. นางนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
2. นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำ�กัด (มหาชน)
3. นางสาวกรรณิกา เซ็นมุกดา
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
4. นายพรณรงค์ ว่องสุนทร
บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
5. นายสิทธิพร ชลายน
บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
และ บริษัท สยามเคียวซัน เด็นโซ่ จำ�กัด
ผู้กล่าวรายนาม
รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ
Plenary 1 : Breastfeeding Benefits : Claim or Over Claim
•BF and IQ
•BF and Stem Cells
•BF and Lifelong Health Outcomes
•BF and Maternal Health
วิทยากร
•รศ.ดร.พญ.ศิรินุช ชมโท
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•พ.อ.หญิง ผศ.พญ.ปริศนา พานิชกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ดำ�เนินรายการ:
•พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ประธาน:
•รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์
ที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

สถานที่

Grand Ballroom
ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4
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วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
พิธีกรในพิธีเปิด/ ประจำ�วัน: ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล

12.00-13.00 น.

13.00-14.30 น.

14.30-15.00 น.
15.00-16.00 น.

10

เลขานุการ:
•รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่

ผูเ้ ข้าประชุม ชัน้ 4
1.ห้อง Harbour View
2.ห้อง Emperor
3.ห้องธารทอง ชัน้ G
แขกรับเชิญ วิทยากร
1.ห้องวิมานทอง ชัน้ 4

Grand Ballroom
Symposium 1: Clearing the Gray Zone in BF
ชัน้ 4
•Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D
		 วิทยากร: รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•“Breastfeeding and Stunting”
		 วิทยากร: ผศ.พญ.อรพร ดำ�รงวงศ์ศิริ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
•“Substance Use”
		 วิทยากร: พญ.ริชาพรรณ ชูแกล้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
•“Maternal Infection : CMV, varicella and Breastfeeding”
		 วิทยากร : ผศ.พญ.มิรา โครานา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 ผู้ดำ�เนินรายการ: พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
		 ประธาน: ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
		 เลขานุการ: นางสาววีระวัลย์ กรมงคลลักษณ์
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
Grand Ballroom
Plenary 2: Breaking the Barriers :
ชั้น 4
Breastfeeding at the Beginning
		 วิทยากร: ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ โรงพยาบาล BNH
พว.ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ
คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 ผู้ดำ�เนินรายการ: ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
      เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ประธาน: คุณนงนุช บุณยเกียรติ  
      มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เลขานุการ: พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย
สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย   

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
พิธีกรประจำ�วัน: นางฉวีวรรณ ต้นพุดซา

08.10- 08.30 น.
08.30-08.45 น.
08.45 -10.00 น.

10.00 -10.30 น.
10.30 -11.30 น.

11.30 -12.00 น.

กิจกรรม Q & A ( พร้อมมอบของรางวัล)
ดำ�เนินรายการโดย: พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย
Debrief ประจำ�วัน
วิทยากร: ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Symposium 2: Road to Breastfeeding Sustainability
•Maternal, Social and Workplace Factors
วิทยากร: ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล
•Maternity Leave
วิทยากร: นายมโนชญ์ แสงแก้ว
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
•BF in Workplace
วิทยากร: นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์
บริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำ�กัด (มหาชน)
•“BF DRG….Is it possible? “
วิทยากร: นพ.กฤช ลี่ทองอิน
ที่ปรึกษา สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ดำ�เนินรายการ: พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช
รองประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ประธาน: นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เลขานุการ: นางมีนะ สพสมัย
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง / Poster Round and Boot visit
Plenary 3: “Tongue-tie”
วิทยากร: ผศ.นพ.มงคล เลาหเพ็ญชาติ
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
พว.ชญาดา สามารถ โรงพยาบาลศิริราช
วิทยากร และผู้ดำ�เนินรายการ :
รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ประธาน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. สุวชัย อินทรประเสริฐ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เลขานุการ ผศ.ดร. จริยา วิทยะศุภร
รองเลขาธิการ คณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
“Highlight BF Resources”
วิทยากร: ศาสตราจารย์คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
เลขาธิการคณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

สถานที่

Grand Ballroom
ชั้น 4
Grand Ballroom
ชั้น 4
Grand Ballroom
ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
พิธีกรประจำ�วัน: นางฉวีวรรณ ต้นพุดซา

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.30 น.

นำ�เสนอผลงานวิจัยห้องที่ 1
นำ�เสนอผลงานวิจัยห้องที่ 2

13.00 -14.45 น.
14.45 -16.00 น.

12

สถานที่
ผู้เข้าประชุม  ชั้น 4
1.ห้อง Harbour View
2.ห้อง Emperor
3.ห้องธารทอง ชั้น G
แขกรับเชิญ วิทยากร
1.ห้องวิมานทอง ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4
ห้องเจ้าพระยา 1-4
ชั้น 3

พักรับประทานอาหารว่าง
Grand Ballroom
Workshop1: “Breastfeeding research”
ชัน้ 4
วิทยากร: ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธาน: พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เลขานุการ: นางสาวนิศาชล เศรษฐไกรกุล
สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
ห้องเจ้าพระยา 1-4
Workshop2 : “From Hospital to Community”
ชัน้ 3
“การขับเคลื่อนนมแม่สู่ชุมชน เพื่อความยั่งยืน”
วิทยากร: พว.วาสนา งามการ และคณะ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ประธาน: รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เลขานุการ: นางนรีลักษณ์ กุลฤกษ์
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ห้องวิมานทิพย์
Workshop 3: “From KMC to Safe Baby wearing”
ชั้น 5
วิทยากร: พว.หทัยทิพย์ โสมดำ�
คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค คุณแม่อาสา
คุณฐิตาภา บุญศิริ คุณแม่อาสา
คุณพีณภัทร์ รุจิเกียรติขจร
ผู้ดำ�เนินรายการ
พว.ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ
คลินิกนแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ประธาน: ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ บรรลิขิตกุล  
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดา้ นโรคหลอดเลือดสมอง           
แบบครงวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เลขานุการ: นางชนัญชิดา สมสุข
สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
พิธีกรประจำ�วัน : ภาคเช้า นางมีนะ สพสมัย ภาคบ่าย พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย

08.10- 08.30 น.
08.30-08.45 น.
08.45-09.30 น.

09.30-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00 -13.00 น.

กิจกรรม Q & A (พร้อมมอบของรางวัล)
ดำ�เนินรายการโดย : พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย
Debrief ประจำ�วัน
วิทยากร: ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Plenary 4 Social behavior change (Alive &thrive)
“No water project : Vietnam experience”
วิทยากร: Ms. Phan Hong Linh
องค์กร Alive & Thrive
ประธาน: นางศศิธร (ลอร่า) วัฒนกุล
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เลขานุการ: พญ.รัชดา เกษมทรัพย์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Plenary 5 “Breastfeeding: the starting of EF”
วิทยากร: อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา นักวิชาการอิสระ
ประธาน: นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขานุการ: ผศ.ดร.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
พักรับประทานอาหารว่าง
“มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session”
วิทยากร: รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
นายกสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์
รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
สำ�นักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ผู้ดำ�เนินรายการ : รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์
ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ
ประธาน: พลโท นพ.ศุภวิทย์ มุตตามระ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เลขานุการ: รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พักรับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่

Grand Ballroom
ชั้น 4
Grand Ballroom
ชั้น 4
Grand Ballroom
ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4

ผู้เข้าประชุม  ชั้น 4
1.ห้อง Harbour View
2.ห้อง Emperor
3.ห้องธารทอง ชั้น G
แขกรับเชิญ วิทยากร
1.ห้องวิมานทอง ชั้น 4

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
พิธีกรประจำ�วัน : ภาคเช้า นางมีนะ สพสมัย ภาคบ่าย พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย

13.00 -14.30 น.

14.30 -14.45 น.
14.45 -15.30 น.

14

Breastfeeding Talk
“The Power of Social Media in Sustaining Breastfeeding”
วิทยากร : คุณช่อผกา วิริยานนท์
นักสื่อสารมวลชน
พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
คุณหมอโอ๋ เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
ผู้ดำ�เนินรายการ : อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
ประธาน: นางสาวนงนุช บุณยเกียรติ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เลขานุการ: ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมอง
แบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
มอบรางวัลผลงานวิจัย และรางวัลชิงโชคสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม
พิธีปิดการประชุม
•Brief report  
ศ.คลินิกพญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
เลขาธิการคณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย   
•Closing Remark
พญ.ศิริพร กัญชนะ
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  

สถานที่

Grand Ballroom
ชั้น 4

Grand Ballroom
ชั้น 4

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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สารบัญ
ก�ำหนดการ
พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ

• ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์
• ศูนย์เรียนรู้สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่
บทความประกอบการบรรยายวิชาการ
Plenary 1: Breastfeeding Benefits: Claim or Over Claim

		 Breastfeeding and IQ
• พ.อ.หญิง ผศ.พญ.ปริศนา พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

8
20
21
23
30
31

Symposium 1: Clearing the Gray Zone in Breastfeeding 		

		 Breastfeeding and Stunting
• ผศ.พญ.อรพร ด�ำรงวงศ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
		 Substance Use and Breastfeeding
• พญ.ริชาพรรณ ชูแกล้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
		 Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D
• รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 Cytomegalovirus Infection and Breastfeeding
• ผศ.พญ.มิรา โครานา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Plenary 2: the Barriers: Breastfeeding at the Beginning
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พิธีมอบโล่เกียรติยศ
พิธีมอบโล่เกียรติยศ
เพื่อเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้อุทิศตน ทุ่มเท บุกเบิก
และวางรากฐานการทำ�งานด้านนมแม่ระดับชาติ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วีระพงษ์ ฉัตรานนท์
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เวลา 11.00 น.

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ คือ ผู้ทรงคุณค่าในการบุกเบิกและ
จุดประกายน�ำพาสังคมไทยและสังคมโลก เคลื่อนเข้าสู่สังคมนมแม่ ช่วยเด็กไทยให้รอดพ้นจากการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตอันเกิดการไม่ได้กินนมแม่ได้อย่างมหาศาล
ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ ท่านได้ทุ่มเทความรู้ ความมุ่งมั่น และความเพียร
ในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ทัง้ ในระดับชาติและสากล โดยเริม่ เป็นแกนน�ำร่วมมือกับกองโภชนาการ
กรมอนามัย ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศให้มีศักยภาพการส่งเสริมการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ต่อมาได้เป็นแกนน�ำร่างหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการโฆษณาและจ�ำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นฉบับแรกของประเทศไทย จนพัฒนามาเป็น พรบ. นมผง ในปัจจุบันนี้
ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Certification in Lactation Education
Management จาก WellStart USA ต่อจากนั้นได้รับทุนฝึกอบรม และจัดท�ำหลักสูตร Training of the
Trainers เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และที่ส�ำคัญคือได้ขอทุนจาก WellStart ให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ทัง้ ในระดับปฏิบตั แิ ละระดับบริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวรวม
7 รุ่น จนบุคคลกลุ่มนี้กลับกลายเป็นแกนน�ำระดับชาติกลุ่มแรกของประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนนมแม่ จนส่ง
ผลให้ประเทศไทยมีอัตราการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สูงขึ้น
ผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นมาก คือ เป็นแกนน�ำส�ำคัญการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่าน
โครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก หรือ Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) โดยด�ำเนินงาน
ตาม “บันได 10 ขั้นสู่ความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” โดยเป็นผู้น�ำและที่ปรึกษา UNICEF และ
กระทรวงสาธารณสุข ยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบ 1 ใน 11 ประเทศแรกของโลกในการน�ำ BFHI
มาทดลองใช้ จนแพร่หลายไปทั่วโลกในระยะต่อมา
จากผลงานที่ล�้ำค่าดังกล่าว คงไม่ผิดไปจากความจริงมากนักที่จะกล่าวว่า ศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์วรี ะพงษ์ ฉัตรานนท์ เป็นบิดาแห่งการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทย
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คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
“มุมนมแม่ เป็นการสร้างโอกาส
ให้พนักงานได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สร้างคนดี มีคุณภาพ เป็นความหวัง
และอนาคตของประเทศชาติ”

จุดเริ่มต้น เกิดจากแรงผลักดันภายใน เพราะตนเองไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งๆ ที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ตงั้ แต่เริม่ ตัง้ ครรภ์ แต่มปี ญ
ั หาต้องผ่าตัดคลอดและลูกอยูใ่ นตูอ้ บ ออกจากโรงพยาบาลไม่มนี ำ�้ นม
ให้ลกู เสียดายมาก และไม่มคี วามรูใ้ นการบีบเก็บน�ำ้ นม จึงตัง้ ใจว่าถ้ามีโอกาสบอกหรือแนะน�ำผูอ้ นื่ จะแนะน�ำ
ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเมื่อก่อนไม่มีการสอนการอบรมเตรียมตัวช่วงตั้งครรภ์ท�ำให้พลาดโอกาสดีๆ นี่
เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำโครงการนี้ และเห็นการป่วยของลูกที่ไม่ได้ดื่มนมแม่ไม่แข็งแรง เป็นภูมิแพ้ หอบหืด ตอน
เด็กๆ หยุดงานบ่อย ต้องไปหาหมอตอนดึกๆ ท�ำให้สิ้นเปลืองเงินทองและเสียเวลา บริษัท เดลต้าฯ จึงได้
เข้าร่วมโครงการเมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยความเห็นชอบของฝ่ายบริหารทีไ่ ด้เล็งเห็น
ความส�ำคัญและมอบนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้แนวทาง Happy work
place ตามนโยบายแห่งความสุข โดยมีแผนกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุน รวมถึงมีการลงทุนในการ
สนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งรวมไว้ในสวัสดิการส�ำหรับพนักงานหญิง
การด�ำเนินงานมุมนมแม่โดยเน้นการสื่อสาร

ในฐานะที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบโครงการนี้ตามเจตนารมณ์ของบริษัท โดยได้
รับค�ำแนะน�ำจากศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานสวัสดิการคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและ
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาให้ค�ำแนะน�ำในการจัดตั้งห้องมุมนมแม่ จึงได้น�ำมาถ่ายทอดให้คณะ
ท�ำงานให้เข้าใจ และเมื่อมีมุมนมแม่เปิดอย่างเป็นทางการจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กร
ทราบถึงโครงการมุมนมแม่ ผ่านช่องทางการฝึกอบรมพนักงานใหม่ การฝึกอบรมพนักงานตั้งครรภ์
อินทราเน็ต และการเปิดเผยข้อมูลบน website www.setsocialimpact.com บอร์ดประชาสัมพันธ์ ผ่าน
หัวหน้างาน จึงท�ำให้มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้าที่จะมีมุมนมแม่ก็มีพนักงานหลายท่าน
ที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของน�้ำนมแม่ได้บีบเก็บไว้ให้ลูกดื่มเองโดยไม่ไปบีบในห้องน�้ำ 
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ผลลัพธ์จากการด�ำเนินงาน

บุตรของพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย ลดการ ขาด ลา มาสายและ
ลดการลาออกจากงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูก คลายความวิตกกังวล พนักงานมีความ
รักผูกพันกับองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข Happy Family นอกจากนี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้กระป๋องนม ขวดนม แปรงล้างขวดนม น�้ำยาล้างขวดนม ภาชนะอื่นๆ ลดการ
ใช้น�้ำ  ใช้ไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีแต่ประโยชน์มหาศาล ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญใน
เรื่องนี้โดยรณรงค์ลดการใช้ขวดพลาสติก เป็นการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน การด�ำเนินโครงการนี้ ส�ำเร็จได้
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะท�ำงานที่เข้มแข็งช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน พนักงาน
ที่มาใช้บริการให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาด รักษาอุปกรณ์ของใช้ ทุกฝ่ายรู้จักหน้าที่ของ
ตนเองจึงท�ำให้มุมนมแม่เกิดความยั่งยืน
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นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส�ำนักพัฒนาองค์กร
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
“การมีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ
คือ โอกาสของพนักงาน ในการสร้างทุนสมอง
และทุนชีวิตกับลูก”

เริ่มรับผิดชอบการบริหารห้องนมแม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 โดยทางบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
จัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และได้ด�ำเนินการ
บริหารจัดการห้องนมแม่เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ให้ความสนใจ เพราะ “การดูแลพนักงาน
หญิงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ และเรามองว่าลูกพนักงานก็คือลูกของเรา เราจึงคาดหวังว่าลูกของ
เราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่แรกเกิด นั่นคือ นมแม่”
หลักการบริหารงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ด้วยองค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ สอดคล้องในทุกมิติของการด�ำเนินกิจกรรม Happy Workplace ขององค์กร หลักการบริหารเพื่อ
ให้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิดผลสัมฤทธิ์ สรุปโดยย่อดังนี้
1. การก�ำหนดนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
2. การไม่อนุญาตให้ตัวแทนจ�ำหน่ายนมผงเข้ามาประชาสัมพันธ์ หรือแจกผลิตภัณฑ์ในองค์กร
3. การสนับสนุนและสร้างทีมรับผิดชอบให้มีความรู้ในการด�ำเนินการ
4. การสร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ปั๊มนม รวมทั้งมีทีมให้การดูแลพนักงานตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ แรกคลอด และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5. การอนุญาตให้พนักงานที่เป็นคุณแม่มาบีบหรือปั๊มนมได้โดยไม่จ�ำกัดเวลา และจ�ำนวนครั้ง
  อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ยัง
ต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง การแสวงหา
ความรู้ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของทีมงาน มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในองค์กร
รูปแบบการใช้ชวี ติ ทีห่ ลากหลาย (Lifestyle) ของพนักงาน
การสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายเพือ่ ใช้ในการสื่อสาร
ให้กับพนักงาน พนักงานที่เป็นคุณแม่ เพื่อนร่วมงาน
หัวหน้างาน ผู้บริหาร และองค์กร ต้องสร้างความรับผิด
ชอบร่วมกัน ทัง้ ต่อเป้าหมายองค์กร และการมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี สิง่ เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยในความส�ำเร็จทีม่ คี วามท้าทายต่อ
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขององค์กร
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นายพรณรงค์ ว่องสุนทร
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและฝึกอบรม
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
“การสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่ ตระหนักถึงคุณค่าของน�้ำนม
มีผลดีต่อลูกน้อยอย่างไร การสนับสนุนให้มีห้องนมแม่
เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน อย่างยั่งยืน”

จุดเริ่มต้นเปิดห้องนมแม่ห้องแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่โรงงานบางปะอิน โดยเริ่ม
จัดการให้มหี อ้ งนมแม่แยกออกจากห้องพยาบาล และถือเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “WD Happy Workplace
ในมิตขิ อง Happy Family มุง่ เน้นการให้ความส�ำคัญคุณภาพชีวติ กับคุณแม่ในสถานประกอบการได้ตระหนัก
ถึงการเลี้ยงลูกนมแม่
“มีคณะกรรมการ Happy workplace ร่วมก�ำหนดนโยบายและมีแผนการด�ำเนินงาน ใช้ Happinometer วัดระดับความสุข 8 มิติ มีมุมนมแม่ปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐาน 5 ห้อง พร้อมทั้งก�ำหนดผู้ดูแลให้ค�ำ
ปรึกษาโดยแม่อาสาประจ�ำตึก มีกิจกรรมฝึกอบรมให้พนักงานตั้งครรภ์ทุกเดือน และให้ความรู้ในเรื่อง
โภชนาการแก่พนักงานทุกระดับ มีพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มจากเดิม”
หลักการบริหาร ใช้การส่งเสริมในทุกมิติผ่านกิจกรรม Happy Workplace ภายใต้ค�ำว่า ขบวนการ
(PROCESS)
P : People/Passion
R : Role Model
O : Operation
C : Control/Communication
E : Enjoy/Environment
S : Satisfaction
S : Sustainable
การสร้างค่านิยมขององค์กร คือ คิดให้ไกล ไปให้ถึง ก้าวไปด้วยกัน สนับสนุนการจัดบรรยากาศในการ
ท�ำงาน ให้สอดคล้องกับพนักงานตลอดเวลา และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในการท�ำงาน มีการจัดระบบการท�ำงานในมาตรฐาน 6ส ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ Happy Family
เท่านั้น และเพิ่มเติมให้เกิดความรักความผูกพัน มาถึงพนักงานที่มีต่อองค์กร เริ่มจากมุมนมแม่ ถ่ายทอด
ออกไปสูค่ วามยัง่ ยืนจากเด็กวันนี้ อีกไม่กปี่ ี เขาอาจจะกลับมาเป็นบุคลากรทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพของ บริษทั เวสเทิรน์
ดิจิตอล (ประเทศไทย) ต่อไป
เรามีความภูมิใจที่จะบอกว่าขณะนี้เรามี “คู่แม่ลูก” ที่มาท�ำงานในบริษัทเรา 47 คู่ และเหตุผลนี้คง
บอกกับทุกคนได้วา่ เวสเทิรน์ ดิจติ อล เป็นทีท่ ำ� งานทีท่ ำ� ให้คนมีความสุขแห่งหนึง่ ในประเทศไทยเพือ่ คนไทย
และเพื่อสังคมไทย เราจะมุ่งมั่นท�ำให้คุณภาพชีวิตของพนักงาน ของเราดีขึ้นเท่าที่จะสามารถท�ำได้
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นายสิทธิพร ชลายน
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด และ
บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จ�ำกัด
“บริษัทมุ่งมั่นพัฒนามุมนมแม่
และการดูแลบุตรของพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรง
เพื่อให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข”

ได้จดั ตัง้ โครงการ “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” ตัง้ แต่
พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีโอกาส
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และเพือ่ ให้ทราบถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ฯ ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคุณแม่ที่ท�ำงานบีบน�้ำนมใน “มุมนมแม่
สานสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยจัดพืน้ ทีข่ า้ งห้องพยาบาล “มุมนมแม่”
ของบริษทั ฯ คือ หนึง่ ในกิจกรรม Happy Family ภายใต้โครงการ
Happy work place ที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับ
โครงการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่
พนักงานทุกคนในบริษทั โดยได้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธศิ นู ย์นมแม่ฯ
และสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และเนือ่ งจากบริษทั ฯ
เป็นบริษทั ญีป่ นุ่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารทุก 2-4 ปี ดังนัน้ เราจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ ในการน�ำเสนอ
ผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ รวมถึงให้การสนับสนุนมุมนมแม่ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะ
มุมนมแม่ของเรามีพนักงานมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการขยาย
หรือปรับปรุงมุมนมแม่อย่างต่อเนือ่ ง ถ้าผูบ้ ริหารยอมรับความคิดเห็นหรือให้การสนับสนุนการของบประมาณ
นั้นเป็นเรื่องที่ง่าย ดังนั้น ทีมงานต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้การด�ำเนินงานราบรื่นและมุมนมแม่ของเรายังคงอยู่ต่อไป
แผนพัฒนามุมนมแม่

Vision
เป็นผู้น�ำในการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมมุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัวในจังหวัดชลบุรี
Mission
• พัฒนาระบบบริการเรื่องกิจกรรมมุมนมแม่ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
• ให้ความรู้ด้านวิชาการในกิจกรรมมุมนมแม่และการดูแลบุตรให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้พนักงาน
ท�ำงานภายในบริษัทฯ อย่างมีความสุข
• สนับสนุนการเรียนรู้การเลี้ยงด้วยนมแม่สู่ชุมชน และพัฒนาไปพร้อมกับบริษัทฯ
Strategy 1 พัฒนาระบบบริการและสร้างมาตรฐานห้องมุมนมแม่และส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ 100%
Strategy 2 พัฒนาเรื่องสุขภาพของทารก และสุขภาพของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Strategy 3 พัฒนาท�ำกิจกรรมและสร้างมาตรฐานมุมนมแม่สู่ครอบครัวพนักงาน
Strategy 4 พัฒนาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมมุมนมแม่โดยให้เข้าถึงพนักงานครอบครัว และสู่ชุมชน
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นางสาวกรรณิกา เซ็นมุกดา
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
“มุมนมแม่เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัว
พนักงานหลังคลอดได้เลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง ส่งผลให้พนักงานในองค์กร
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บริหารเพราะได้สวัสดิการที่ดี”

เริ่มท�ำโครงการมุมนมแม่ในปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากผู้บริหารเห็นความส�ำคัญของการเลี้ยงลูก ด้วย
นมแม่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดสายใยรัก แม่กับลูกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงจัดท�ำโครงการนี้ ให้กับ
พนักงาน การด�ำเนินกิจกรรมในช่วงแรกๆ ใช้วธิ กี ารลองท�ำและแก้ปญ
ั หาไป โดยใช้วงจรพัฒนางานแบบง่าย
คือ Plan-Do-Check-Act ได้เกิดรูปแบบการด�ำเนินงานในการแก้ปัญหาหลายอย่าง ได้แก่ การจัดท�ำโมเดล
เต้านมต่างๆ ส�ำหรับการฝึกอบรม การให้โรงอาหารมีเมนูอาหารส�ำหรับพนักงานตั้งครรภ์และให้นมบุตร
รวมถึงการไปเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลพนักงานหลังคลอดและลูก
จากการด�ำเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทางบริษัทฯ ได้มีแผนการพัฒนางานนมแม่ดังนี้
• มีนโยบายสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยแม่ อนุญาตให้พนักงานมาบีบเก็บน�้ำนมได้โดย
ไม่จำ� กัดเวลา รวมถึงนโยบายดูแลสุขภาพพนักงาน เช่น การส่งเสริม
การดูแลเรือ่ งอาหารสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสุข
อนามัยที่ดี มีมุมนมแม่ที่ได้รับมาตรฐาน
• ประสานฝ่ายบุคคลหาข้อมูลพนักงานตั้งครรภ์ แยกพนักงานที่
ตั้งครรภ์แรกและครรภ์หลังออก
• อบรมให้ความรู้ และมีสื่อการสอนเรื่องเต้านม มีกระเป๋าเยี่ยม
หลังคลอดส�ำหรับพนักงาน แจกถุงนมเดือนละ 2 กลุ่ม คือ
พนักงานตั้งครรภ์และแม่ให้นม โดยมีพยาบาลประจ�ำมีการรวม
กลุม่ เพือ่ แชร์ประสบการณ์นมแม่ แก้ไขปัญหาหัวนม ทุกวันเสาร์
(สอนบีบนมด้วยมือ)
• กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมเยี่ยมบ้านหลังคลอด จัดประกวด
ค�ำขวัญวันแม่ในเดือนสิงหาคม มีโมเดลอาหารสมุนไพรพืชผัก
ส�ำหรับสอนพนักงาน
• ท�ำ work shop ลงพื้นที่คุณแม่ที่ก�ำลังบีบนม
• หาคุณแม่จิตอาสาหลังคลอดร่วมทีมงาน
• Moral คุณแม่ดีเด่น
โดยสรุป โครงการมุมนมแม่ เป็นแหล่งเรียนรู้และดูงานของรัฐและ
เอกชน และขยายเรื่องนมแม่ไปสู่การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและชุมชน
จากผลการประเมินพนักงานมีความพึงพอใจร้อยละ 87.50 ปัจจุบัน มีพนักงานใช้บริการ 26 คน
รวมตั้งแต่ตั้งโครงการมีพนักงาน 172 คน ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลให้พนักงานลากิจ ลาป่วยในกลุ่มที่
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงถึง 4.21 % มีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เฉลี่ย 8-14 เดือน (N = 172 ) พนักงาน
ประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กับสุขภาพสมองของแม่
พ.อ.หญิง ผศ. พญ. ปริศนา พานิชกุล

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นมาตั้งแต่แม่
ตัง้ ครรภ์ และ ต่อเนือ่ งจนกระทัง่ ถึงระยะคลอดและหลังคลอดทีเ่ รียกรวมว่า peripartum period ทัง้ นี้ เพือ่
เตรียมความพร้อมให้แก่สตรีนนั้ ในการเป็นแม่ในอนาคต เป็นช่วงเวลาทีถ่ อื ว่าสตรีมคี วามอ่อนไหวมากทีส่ ดุ
ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและสรีรวิทยา
การเปลี่ยนแปลงของสมองแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เช่นเดียวกัน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้เกิด
พฤติกรรมของการเป็นแม่ทจี่ ะช่วย เพือ่ ให้แน่ใจว่า แม่สามารถจะดูแลลูกทีเ่ กิดมาให้อยูร่ อดต่อไปได้ และยัง
มีการเปลีย่ นแปลงทีร่ ว่ มกับการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาและทางสุขภาพจิตของแม่ทตี่ อ้ งปรับเปลีย่ นอย่าง
เหมาะสมในระยะหลังคลอด
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมองของแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ในช่วง peripartum period พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมองของแม่ในบางส่วนที่
พิเศษทีอ่ าจเรียกว่าเป็น “วงจรไฟฟ้าของการเป็นแม่ (maternal circuitry)” ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อการเริม่ ต้น
ต่อการคงไว้ และการควบคุมพฤติกรรมของการเป็นแม่ เช่น การสร้างรัง การปกป้องลูก เป็นต้น นอกจากนี้
บางส่วนควบคุมความจ�ำ  การเรียนรู้ และการตอบสนองต่อความกลัวและความเครียด1 โดยส่วนหนึ่งของ
maternal circuitry นี้ คือ ระบบที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของแม่ (maternal motivational system) ที่พบใน
การศึกษาในหนูทดลองของ Numan M.2 ที่พบส่วนของสมองที่เรียกว่า medial preoptic area (MPOA)
ที่เป็นส่วนวิกฤติที่จะเป็นส่วนที่รวมสัญญานจากฮอร์โมนต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้ความรู้สึก
ทีเ่ ข้ามาในแม่นำ� ไปสู่ maternal circuitry และยังมีสว่ นของสมองทีเ่ รียกว่า nucleus supraopticus (SON)
ที่มีบทบาทส�ำคัญ1,3
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมองของแม่ พบว่า ขนาดของสมองส่วน pituitary จะขยายใหญ่
ขึ้น ขณะตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยอาจเป็นผลจากการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ รวมถึงที่บริเวณ MPOA
และ SON และส่วนอื่นๆ และยังพบมีการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ (neurogenesis) ในสมองของแม่ ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่เป็นที่เข้าใจชัดเจน แต่คาดว่าเซลล์ประสาทใหม่เหล่านี้ท�ำงานประสานกับวงจรไฟฟ้าของการ
เป็นแม่เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว และน่าจะช่วยส่งเสริมความอ่อนตัวและการตอบสนองของแม่ต่อสิ่งกระตุ้นที่
เฉพาะเจาะจงในสภาวะแวดล้อมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างมากในช่วงเวลาที่ส�ำคัญนี้1
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสมองของแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ในช่วง peripartum period โดยเฉพาะช่วงที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของ
สมองของแม่ที่พบเป็นผลมาจากฮอร์โมนหลัก2 ฮอร์โมน คือ โปรแลกติน (prolactin) และ ออกซิโทซิน
(oxytocin) โดยพบว่าระบบของโปรแลกตินและออกซิโทซินจะถูกกระตุ้นอย่างมากในช่วงนี้ พบว่ามี
oxytocin- และ prolactin-mRNA expression และ oxytocin–receptor, prolactin-receptor
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expression สูงในเนื้อสมอง ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด การมีการสร้างน�้ำนมแม่
(lactogenesis) และการหลัง่ ของน�ำ้ นมแม่ (milk ejection) รวมทัง้ การเกิดพฤติกรรม หรือ สัญชาตญาน
การเป็นแม่1
1. ฮอร์โมนโปรแลกติน รวมทัง้ ฮอร์โมนทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน คือ closely-related placental
lactogen ที่สร้างจากรกพบว่า ฮอร์โมนโปรแลกติน นอกจากจะมีบทบาทที่ส�ำคัญในการเจริญของ
ต่อมน�้ำนมและในการสร้างน�้ำนมแล้ว ยังพบว่ามีผลต่อสมองของแม่ในการกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมการเป็นแม่ในระยะหลังคลอด นอกจากนี้ โปรแลกตินที่
สูงยังมีผลให้เกิดการกดไม่ให้เกิดการตกไข่ ในขณะที่ตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อีกทั้งยังพบ
ว่ามีบทบาทเฉพาะที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองของแม่ที่อาจช่วย
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในด้านอารมณ์และพฤติกรรมการเป็นแม่4 โดยมีผลการศึกษา
ที่สนับสนุนว่าส่วนของสมองที่ตอบสนองต่อโปรแลกตินอยู่ที่ MPOA หากส่วนของ prolactinreceptor ที่ MPOA นี้หายไปจะมีผลให้เกิดการไม่สนใจที่จะดูแลเลี้ยงลูกในหนูทดลอง3
2. ฮอร์โมนออกซิโทซิน เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทส�ำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการกระตุ้นเซลล์
กล้ามเนื้อ (myoepithelial) ให้ต่อมน�้ำนมและท่อน�้ำนมบีบน�้ำนมออกจากเต้านม และยังมีผล
กระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูกลดการตกเลือดในระยะหลังคลอด นอกจากนีอ้ อกซิโทซิน ยังมีบทบาท
ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็นแม่ในระยะหลังคลอด รวมถึงการก่อเกิดสายสัมพันธ์แม่-ลูก หรือ เพิม่
พฤติกรรมความเป็นแม่ โดยท�ำงานร่วมกับโดปามีน (dopamine)1,5 โดยส่วนของสมองที่มีเซลล์
ประสาททีม่ อี อกซิโทซินสูงจะอยูท่ สี่ ว่ น SON นอกจากนี้ ยังพบว่า oxytocin-receptor expression
ทีส่ งู ในเนือ้ สมอง ส่งผลเพิม่ พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น และยังมีสว่ นส�ำคัญในการช่วยลดความเครียด
ของแม่ขณะให้นม (lactation-associated anxiolysis) ท�ำให้แม่สงบได้มากกว่า
จะเห็นได้ว่าการท�ำงานของทั้ง2 ฮอร์โมน คือ โปรแลกตินและออกซิโทซิน โดยท�ำงานร่วมกัน ถือเป็น
กุญแจส�ำคัญในการควบคุมเปลี่ยนแปลงบทบาทของแม่ในระยะหลังคลอด การจัดการกับความเครียดและ
ความกังวล ช่วยส่งเสริมให้แม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในช่วงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่าง
เหมาะสม และอาจส่งผลให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ประสบผลส�ำเร็จเพิ่มมากขึ้น
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คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นมแม่นบั เป็นอาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยสารอาหารและสารชีวภาพซึง่ ส่งเสริมให้ทารกทีก่ นิ นมแม่มพี ฒ
ั นาการ
และการเจริญเติบโตทีส่ มวัย ทารกที่มีสุขภาพดีและได้รบั นมแม่จากมารดาที่มีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์จะ
มีการเจริญเติบโตที่ดี และ พัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงอายุ แม้ว่าโดยธรรมชาติ ต่อมน�้ำนมจะมีการสร้าง
ให้นมแม่มสี ารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ผา่ นกลไกการขนส่งสารอาหารต่างๆ จากเลือดของมารดาสูต่ อ่ มน�ำ้ นม
แต่มีสารอาหารในนมแม่หลายชนิดแปรผันตามภาวะโภชนาการ และการได้รับอาหารของมารดา
ดังนั้น การที่ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียว อาจมีปัญหาด้านการเจริญเติบโตได้ หากทารกได้รับนมแม่
ไม่เต็มที่ หรือมารดามีปัญหาทุพโภชนาการ และ การขาดสารอาหาร
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะเตี้ย (stunting) ในเด็กเล็ก บางการศึกษาพบ
ว่า หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเตี้ยในทารกและเด็กเล็กคือ ระยะเวลาที่ทารกได้กินนมแม่ การศึกษา
ในประเทศเนปาลและไนจีเรีย พบว่า การที่ทารกได้รับนมแม่ยาวนานมากกว่า 12 เดือน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ท�ำให้ทารกมีภาวะเตี้ยประมาณ 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับทารกที่ได้รับนมแม่น้อยกว่า 12 เดือน การศึกษา
ในประเทศแทนซาเนียพบว่าทารกทีก่ นิ นมแม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะน�ำ้ หนักน้อยเมือ่ เทียบกับทารกที่
ไม่ได้กินนมแม่ แต่ไม่มีความแตกต่างของความยาว การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่ท�ำการส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ดว้ ยการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำอย่างใกล้ชดิ (peer counseling) กับพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ได้รบั การ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศอูกานดา พบว่า ทารกจากพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ มีภาวะเตี้ยและน�้ำหนักน้อยมากกว่าทารกจากพื้นที่ที่ไม่รับการส่งเสริม
แม้ว่าผลการศึกษาต่างๆ เหล่านี้ บ่งชี้ว่า การกินนมแม่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ในทารกและเด็กเล็ก แต่หากพิจารณาข้อมูลจากการศึกษาเหล่านี้ จะพบว่าเป็นข้อมูลจากการศึกษาในประเทศ
ทีก่ ำ� ลังพัฒนา ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามยากจน ซึง่ หญิงให้นมบุตรอาจมีภาวะโภชนาการทีไ่ ม่ดี รวมทัง้ การกินอาหาร
ของทารกและเด็กเล็กในช่วงหลัง 6 เดือนเป็นต้นไป อาจไม่มคี วามเหมาะสม จึงท�ำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้
สังเกตว่า ผลการศึกษาในลักษณะนี้ ไม่พบในประเทศที่พัฒนาแล้ว ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่าการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อาจช่วยลดดัชนีมวลกายของทารกและเป็นปัจจัยช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนในเด็กเล็ก
นอกจากนั้น อาจยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยกวน เช่น ผู้เลี้ยงดูหลัก (พ่อ แม่ หรือญาติคนอื่นๆ) สุขภาพ
ของทารก การขาดสารอาหารบางชนิด เป็นต้น
การศึกษาในประเทศเปรู พบว่า ระยะเวลาของการให้กนิ นมแม่มคี วามสัมพันธ์เชิงลบต่อความยาวของ
เด็กเล็กเมือ่ อายุ 15 เดือน แต่เมือ่ มีการวิเคราะห์ทางสถิตอิ ย่างละเอียด กลับพบว่า ทารกทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
และการเจริญเติบโตมักเป็นกลุ่มมารดามีความพยายามให้ทารกได้กินนมแม่มากกว่าที่จะเลือกกินนมผง
ดัดแปลงส�ำหรับทารก
อย่างไรก็ตาม ในทางคลินกิ กุมารแพทย์มกั ได้รบั ค�ำปรึกษาเรือ่ งทารกและเด็กเล็กทีม่ ภี าวะตัวเตีย้ หรือ
น�้ำหนักน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นทารกและเด็กเล็กที่กินนมแม่ยาวนาน เมื่อซักประวัติจะพบว่า ทารกมีการ
เจริญเติบโตดีในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้น มีการลดลงของอัตราการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 6-8 เดือน
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เป็นต้นไป ทารกจะกินนมแม่ได้ดแี ละบ่อยครัง้ แต่มปี ระวัตกิ ารกินอาหารตามวัยน้อย ไม่เหมาะสม และอาจ
มีภาวะกินยาก (feeding difficulty) ร่วมด้วย เนื่องจากในช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป ทารกจ�ำเป็น
ต้องได้รับพลังงานจากอาหารตามวัยควบคู่ไปกับนมแม่ และเมื่ออายุ 1 ปีขึ้นไป เด็กเล็กจ�ำเป็นต้องได้รับ
พลังงานและสารอาหารจากอาหารเป็นหลัก
ดังนัน้ ทารกและเด็กเล็กทีก่ นิ นมแม่และมีปญ
ั หาการกินอาหาร จึงไม่ได้รบั พลังงานเพียงพอในการเจริญ
เติบโต และ เกิดภาวะตัวเตี้ย หรือ น�้ำหนักน้อยตามมา
โดยสรุป สาเหตุที่ท�ำให้ทารกที่กินนมแม่มีภาวะเตี้ย ได้แก่ มารดาที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ มีภาวะทุพ
โภชนาการ หรือ ไม่สามารถให้กนิ นมแม่ได้อย่างเต็มที่ ทารกและเด็กเล็กทีก่ นิ นมแม่นานกว่า 6 เดือนเป็นต้นไป
แต่ได้รับอาหารตามวัยที่ไม่เหมาะสม ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของอาหารตามวัย ทารกและเด็กเล็กที่
มีปัญหาในการกินอาหาร เช่น ปัญหากินยาก เลือกกิน เป็นต้น
ดังนั้น การป้องกันปัญหาภาวะตัวเตี้ยในทารกและเด็กเล็กที่กินนมแม่ ควรให้ความส�ำคัญต่อการดูแล
ภาวะโภชนาการและการได้รับอาหารของมารดาที่ให้นมบุตร รวมทั้งการให้อาหารตามวัยแก่ทารกและเด็ก
เล็กที่เหมาะสม
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Substance Use
and Breastfeeding
พญ. ริชาพรรณ ชูแกล้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ปัญหาการใช้สารเสพติด เป็นปัญหาทีพ่ บได้บอ่ ยในช่วงหญิงวัยเจริญพันธุ์ ทัง้ สารเสพติดทีถ่ กู กฎหมาย
เช่น สุรา บุหรี่ และสารเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย เช่น อนุพนั ธ์ฝน่ิ สารกระตุน้ และ กัญชา เป็นต้น ท�ำให้สามารถ
พบปัญหาแม่ทตี่ งั้ ครรภ์ใช้สารเสพติดร่วมด้วยได้ ซึง่ แม่กลุม่ นีม้ กั จะได้รบั ค�ำแนะน�ำให้หยุดใช้สารตัง้ แต่ชว่ งตัง้ ครรภ์
แต่ถา้ หากยังมีการใช้ตอ่ ไป มักจะได้รบั ค�ำแนะน�ำให้งดการให้นมลูก เนือ่ งจากเชือ่ ว่าสารเสพติดนัน้ จะผ่านน�ำ้ นม
และเป็นอันตรายต่อทารก
ในความเป็นจริงแล้ว ข้อมูลเรื่องผลของการใช้สารเสพติดต่อการให้นมบุตรยังมีไม่มากพอที่จะสรุปได้
เป็นทีแ่ น่นอน เนือ่ งจากในการศึกษา แม่สว่ นใหญ่จะใช้สารเสพติดต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ตงั้ ครรภ์จนถึงให้นมบุตร
จึงไม่สามารถสรุปผลได้ชดั เจนว่าผลการศึกษานัน้ เป็นผลจากการทีแ่ ม่ใช้สารเสพติดช่วงให้นมบุตรด้วยหรือ
ไม่ อีกทั้งแม่ที่ใช้สารเสพติดมักจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพและสังคมอื่นๆ เช่น โรคทางกายอันเกิดจากการ
ใช้สารเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคร่วมทางจิตเวช ปัญหาด้านสถานะการเงินและความเป็นอยู่
การศึกษา เป็นต้น ซึง่ เป็นตัวแปรส�ำคัญต่อพัฒนาการของทารก ซึง่ ในการศึกษาวิจยั เชือ่ ว่า ปัญหาพัฒนาการ
ของเด็ก ที่แม่ใช้สารเสพติดมักเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้ มากกว่าจากผลกระทบจากสารที่ผ่านน�้ำนม
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลและการศึกษาทั้งหมด มีหลักการในการพิจารณาให้นมลูกในแม่ที่ใช้สาร
เสพติดดังนี้ คือ มุ่งเน้นให้แม่เข้าสู่การบ�ำบัดรักษาเรื่องการใช้สารเสพติดตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะช่วง
3 เดือน ก่อนครบก�ำหนดคลอด ควรหยุดสารทุกชนิด นอกจากมีเหตุผลทางการแพทย์ทจี่ ำ� เป็น และเน้นให้
เข้าสู่การบ�ำบัดรักษาต่อเนื่องไปจนกระทั่งช่วงหลังคลอด เนื่องจากแม่ที่หยุดใช้สารเสพติดช่วงตั้งครรภ์
ประมาณครึง่ หนึง่ จะกลับไปใช้สารเสพติดทันทีหลังคลอด ส่วนการให้นม ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
ประโยชน์ของการให้นมแม่กับความเสี่ยงจากสารเสพติดที่จะผ่านไปน�้ำนม รวมทั้งความเสี่ยงของการรับ
นมแม่บริจาคหรือการใช้นมผง และการไม่ได้รับนมแม่ด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป
โดยทั่วไป หากแม่ใช้สารเสพติดจ�ำพวกอนุพันธ์ฝิ่น เช่น เฮโรอีน เป็นต้น จะแนะน�ำให้แม่ได้รับการ
รักษาด้วยเมธาโดน (Methadone Maintenance Therapy : MMT) ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ เนื่องจากมีหลัก
ฐานถึงความปลอดภัยและคุ้มค่าในการให้นมเมื่อเทียบกับสารอื่นๆ
ส�ำหรับแอลกอฮอล์ สามารถดืม่ ได้ไม่เกิน 2 ดืม่ มาตรฐานโดยประมาณ (เบียร์ 2 กระป๋อง) และแนะน�ำ
ให้เว้นระยะเวลาให้นม 2 ชั่วโมง หลังจากดื่มครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม หากแม่มีน�้ำหนักตัวมากหรือดื่มใน
ปริมาณที่เกินกว่านี้ อาจต้องพิจารณาเว้นระยะนานกว่านั้น
ส�ำหรับกัญชา มีหลักฐานว่ามีผลต่อการพัฒนาของระบบประสาทชัดเจน หากได้รับในช่วงที่ระบบ
ประสาทก�ำลังมีการพัฒนา แต่ในแม่ให้นมนัน้ เชือ่ ว่า ผลกระทบจากภาวะง่วงซึม และ ความสามารถในการ
ดูแลลูกที่ลดลงของแม่ มีผลมากกว่าผลกระทบจากสารโดยตรง
ส�ำหรับแม่ทสี่ บู บุหรี่ แนวทางส่วนใหญ่ แนะน�ำให้สง่ เสริมให้แม่ให้นมบุตร ร่วมไปกับการกระตุน้ ให้หยุด
สูบบุหรี่ ยาที่ใช้รักษาการติดบุหรี่สามารถใช้ร่วมกับการให้นมบุตรได้ ทั้งยา Bupropion รวมถึง Nicotine
Replacement ส่วนแม่ทใี่ ช้สารเสพติดจ�ำพวกสารกระตุน้ แนะน�ำให้เว้นระยะการให้นมอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
จากการใช้ครั้งสุดท้าย แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่แม่ใช้ด้วย
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ภาวะขาดสารอาหารที่ต้องการปริมาณน้อย:
ธาตุสังกะสีและวิตามินดี
Micronutrient Deficiency:
Zinc and Vitamin D
รศ. พญ. กุสุมา ชูศิลป์

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารอาหารที่ต้องการปริมาณน้อย (Micronutrients) หมายถึง สารอาหาร ที่ร่างกายต้องการน้อย
กว่า 100 มิลลิกรัม ต่อวัน เพื่อช่วยการท�ำงานด้านสรีรวิทยาของร่างกาย ในการสร้างสารเร่งปฏิกิริยา
(Enzyme) ในกระบวนการเมตาบอลิซึม สร้างฮอร์โมน และสารชีวภาพต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการ รวมทั้งการเสริมสร้าง และ คงสภาพสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สารอาหารที่ต้องการปริมาณน้อย ประกอบด้วย
1) กลุ่มแร่ธาตุ ได้แก่ เหล็ก โคบอลท์ โครเมียม ทองแดง ไอโอดีน แมงกานีส ซีลีเนียม สังกะสี และ
โมลิบดีนัม
2) กลุม่ วิตามิน ได้แก่ วิตามินทีล่ ะลายน�ำ 
้ และ วิตามินทีล่ ะลายในไขมัน แม้รา่ งกายต้องการสารอาหารนี้
ในปริมาณน้อย แต่ภาวะขาดสารอาหารทีต่ อ้ งการปริมาณน้อย มีผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อสุขภาพ โดย
เฉพาะในเด็กและหญิงตั้งครรภ์ การได้รับในปริมาณที่มากเกินไป ก็มีผลเสียกับสุขภาพเช่นเดียวกัน
ภาวะขาดสารอาหารที่ต้องการปริมาณน้อยที่พบบ่อยในทารก ได้แก่ วิตามินดี วิตามินเค ธาตุเหล็ก
วิตามินเอ แคลเซียม และธาตุสงั กะสี สาเหตุการขาดสารอาหารทีต่ อ้ งการปริมาณน้อย ได้แก่ การได้รบั จาก
อาหารไม่เพียงพอ การดูดซึมลดลงจากภาวะติดเชื้อ หรือ โรคอื่นๆ อาจพบได้บ้างในมารดาและทารกที่มี
ความผิดปกติทางพันธุกรรม
ภาวะขาดธาตุสังกะสีในทารก

สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่จ�ำเป็นส�ำหรับทารกและเด็ก ร่างกายต้องการอย่างเพียงพอ ในระยะเริ่มต้นของ
ชีวิต ธาตุสังกะสีอยู่ในเซลล์ทั่วร่างกาย เพื่อกระตุ้นการท�ำงานของเอ็นไซม์ ประมาณ 100 ชนิด จ�ำเป็นใน
การสร้าง DNA ที่ใช้ในการแบ่งตัวของเซลล์ สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และจ�ำเป็นในการรักษาแผล สังกะสี
เป็นสารอาหารที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการเจริญเติบโตของทารก ตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่น แม้ว่าร่างกาย
ต้องการไม่มากนัก แต่ภาวะขาดสังกะสีมีผลกระทบสูงมากต่อร่างกาย
ร่างกายควรได้รับปริมาณสังกะสีเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทารกอายุ 0-6 เดือนต้องการสังกะสี 2
มิลลิกรัมต่อวัน ทารกอายุ 7-12 เดือน และ เด็กอายุ 1-3 ปี ต้องการเท่ากัน เพียง 3 มิลลิกรัมต่อวัน
ปริมาณสังกะสี ที่ได้รับจากอาหารจ�ำกัดสูงสุด ที่ 4 มิลลิกรัมต่อวัน 5 มิลลิกรัมต่อวัน และ 7 มิลลิกรัม
ต่อวัน เมื่ออายุ 0-6 เดือน 7-12 เดือน และ 1-3 ปีตามล�ำดับ
ธาตุสังกะสี (Zn) อยู่ในอาหารที่รับประทานเป็นประจ�ำ  แต่มีปริมาณแตกต่างกันในอาหารแต่ละชนิด
อาหารที่มีสังกะสีสูงมากๆ เช่น ข้าวสาลี ตับ เนื้อวัว เนื้อหมู หอยนางรม ไข่ ถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานต์
และเต้าหู้ ในนมผสมสูตรทารกมีสังกะสี 3.98±0.25 มิลลิกรัม ต่อลิตร
ระดับสังกะสีในน�้ำนมแม่ ลดลงตามระยะการสร้างน�้ำนมที่นานขึ้น หัวน�้ำนมวันแรกมีสังกะสีสูงสุด
11.0± 2.79 ไมโครกรัมต่อลิตร และลดลงเหลือ ประมาณ 6.78± 1.64 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2.95±0.77
มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อทารกอายุ 1 เดือน และ 2 เดือนตามล�ำดับ เมื่อทารกอายุ 6 เดือน ได้รับสังกะสีจาก
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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นมแม่ 1.0- 1.5 มิลลิกรัมต่อวัน ในช่วงอายุน้อยกว่า 6 เดือน ปริมาณสังกะสีในนมแม่ ยังเพียงพอกับ
ความต้องการของทารก แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการตั้งแต่อายุ 7 เดือนขึ้นไป ทารกจึงจ�ำเป็นต้องได้รับ
อาหารตามวัยที่มีสังกะสีอย่างเพียงพอ
ทารกที่มีภาวะขาดสังกะสีส่วนใหญ่ เกิดจากการได้รับประทานไม่เพียงพอ โดยเฉพาะทารกที่ได้รับนม
แม่อย่างเดียว ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ตั้งแต่อายุ 4-6 เดือน ทารกที่ขาดสังกะสีอาจมีความผิดปกติของ
ภูมิคุ้มกันโรคก่อนมีระดับสังกะสีในพลาสมาต�่ำกว่าปกติ (66-83 ไมโครกรัม/ เดซิลิตร) ควรสงสัยภาวะ
ขาดสังกะสีในทารกทีม่ ี 1)การเจริญเติบโตช้า โดยเฉพาะทารกทีม่ คี วามยาวเทียบอายุตำ�่ กว่าเกณฑ์ 2) การ
ดูดซึมสารอาหารผิดปกติในล�ำไส้ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นไขมัน ท้องเสียเรื้อรัง 3) มีผื่นแพ้ผิวหนัง 4) เจ็บ
ป่วยด้วยโรคติดเชื้อรุนแรงและ/ หรือ เรื้อรัง 5) โรคตับเรื้อรัง 6) โรคไต 7) โรคเลือดและ 8)ทารกที่มา
ด้วย acrodermatitis enterohepatica ซี่งมักจะเกิดร่วมกับความผิดปกติทางด้านพันธุกรรม หรือ ความ
พิการแต่กำ� เนิด ทารกทีเ่ กิดก่อนก�ำหนด น�ำ้ หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมีการเจริญเติบโตอย่างเร็วหลัง
เกิด จะต้องการสังกะสีเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อภาวะขาดสังกะสีที่รุนแรงได้
ทารกไทยมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะขาดสังกะสี การศึกษาในทารกอายุ 4-6 เดือน ของ ผศ. พญ.อรพร
ด�ำรงวงศ์ศิริและคณะ (ปี ค.ศ. 2015) พบว่า กลุ่มทารกที่ได้รับนมแม่ กลุ่มทารกที่ได้นมผสม และได้ทั้ง
นมแม่และนมผสม มีภาวะขาดสังกะสี (ระดับสังกะสีในเลือดน้อยกว่า 10.7 ไมโครโมลต่อลิตร) คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 ร้อยละ 53 และ ร้อยละ 2.9 ตามล�ำดับ ค่าเฉลีย่ ของสังกะสีในพลาสมา เท่ากับ (18.4±7.6,
20.0±6.3, 18.2±4.9 ไมโครโมลต่อลิตร ในกลุม่ ทารกทีไ่ ด้รบั นมแม่ กลุม่ ทารกทีไ่ ด้นมผสมและได้ทงั้ นมแม่
และนมผสมตามล�ำดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ การศึกษาเดียวกันนี้ สรุปว่า ปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับภาวะขาดสังกะสีของทารกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับสังกะสีในเลือดของมารดา
(10.0 :13.29 ไมโครโมลต่อลิตร, p=0.043) ภาวะขาดธาตุสังกะสีของมารดา( OR= 2.54, 95%CI
0.81-7.86, p=0.02) และระดับสังกะสีในนมแม่ (r=0.56, p=0.0)
แม้ว่าจะพบน้อยมาก ในทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว อาจมาด้วยความผิดปกติของผิวหนังจาก
acrodermatitis อย่างรุนแรง และตอบสนองอย่างรวดเร็วจากการเสริมยาที่มีสังกะสี ทารกเหล่านี้มีภาวะ
ขาดสังกะสี เนื่องจากเต้านมมารดามีความผิดปกติจากการส่งสังกะสีจากเลือดออกมาในน�้ำนม
Dumrongwongsiri O, Suthutvoravut U, Chatvutinun S, Phoonlabdacha P, Sangcakul A,
Siripinyanond A, Thiengmanee U, Chongviriyaphan N. Maternal zinc status is associated
with breast milk zinc concentration and zinc status in breastfed infants aged 4-6 months.
Asia Pac J Clin Nutr. 2015;24(2):273-80. doi: 10.6133/apjcn.2015.24.2.06
ภาวะขาดวิตามินดีในทารก

วิตามินดี เป็นสารอาหารทีมึในอาหารเพียง 2-3 ชนิด ร่างกายได้รับวิตามินจาก 3 แหล่ง ได้แก่
1) การสังเคราะห์ที่ผิวหนังสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด
2) จากการรับประทานอาหาร
3) การเสริมในรูปของสารอาหารโดยตรง
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วิตามินดีจะออกฤทธิ์ โดย ถูกเปลี่ยนในตับเป็น 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D], หรือเรียกว่า
calcidiol. และถูกเปลีย่ นในไต เป็น 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(OH)2D], หรือเรียกว่า calcitriol
วิตามินดีสง่ เสริมการดูดซึมแคลเซียมจากทางเดินอาหาร และคงสภาพความสมดุลของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสในเลือด ช่วยสร้างเนื้อกระดูก และป้องกัน hypocalcemic tetany รวมทั้งโรคกระดูกอ่อน
(rickets) ในเด็ก โรคกระดูกบาง (steomalacia) และโรคกระดูกพรุน (osteoporosis.)
ในผู้ใหญ่ วิตามินดีท�ำหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ การดัดแปลงการเจริญของเซลล์เพื่อท�ำหน้าที่ต่างๆ ช่วยการ
ท�ำงานของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ การสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค และ การลดการอักเสบ เซลล์บางตัวสามารถ
เปลี่ยน 25(OH)D เป็น 1,25(OH)2D
Serum concentration of 25(OH) D เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดส�ำหรับสภาวะวิตามินดีในร่างกาย โดย
เฉพาะวิตามินดี ที่สังเคราห์จากแสงแดดและจากอาหาร ซึ่งสามารถหมุนเวียนในร่างกายนาน 15 วัน แต่
ไม่สะท้อนระดับวิตามินดีที่สะสมไว้ในร่างกาย
ส่วน 1,25(OH)2D ไม่ช่วยชี้วัดสภาวะวิตามินดีในร่างกาย เพราะมีอายุสั้นเพียง 15 ชั่วโมง ระดับ
ของ 1,25(OH)2D ในซีรั่มถูกควบคุมโดย parathyroid hormone, calcium, และ phosphate และลดต�่ำ
ลงเมื่อร่างกายขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงเท่านั้น
ทารกอายุ 0-6 เดือนทั้งเพศชายและเพศหญิงต้องการวิตามินดี 400 IU/10 mcg เมื่ออายุเพิ่มขึ้น
เป็น 7-12 เดือนต้องการวิตามินดี 600 IU/15 mcg จนถึงวัยรุ่นและเริ่มเป็นผู้ใหญ่ เด็กที่ไม่ได้รับแสงแดด
และได้รับวิตามินดีจากอาหารไม่เพียงพอ จะท�ำ ให้กระดูกเจริญผิดปกติและเป็นโรคกระดูกอ่อน เด็กที่ขาด
วิตามินดีจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งและโรคเบาหวานในวัยผู้ใหญ่
ทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียว และไม่ได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอ จะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะ
ขาดวิตามินดีและโรคกระดูกอ่อน ทารกมีความผิดปกติได้ตงั้ แต่แรกเกิด ถ้ามารดามีภาวะขาดวิตามินดีตงั้ แต่
ระยะตั้งครรภ์ และมีระดับวิตามินดีในน�้ำนมน้อยกว่าความต้องการของทารก ระดับวิตามินดีในนมแม่ จะ
เพิ่มขึ้นจากการเสริมวิตามินดีให้มารดา แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ปริมาณวิตามินดีในนมแม่สูงถึงระดับที่เป็น
อันตรายต่อลูกได้ การให้มารดาได้สมั ผัสแสงแดด หรือ รับประทานอาหารทีม่ วี ติ ามินดีอย่างเพียงพอ ตัง้ แต่
ระยะตั้งครรภ์และระยะให้นมบุตร จะช่วยให้ทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว ได้รับวิตามินดีจากนมแม่อย่าง
เพียงพอ
อย่างไรก็ตามทั้งมารดาและทารกที่มีผิวด�ำมากๆ ผิวหนังอาจสังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้เต็มที่ การได้รับ
อาหารที่มีวิตามินดีอย่างเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมาก
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า โอกาสเกิดภาวะขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงมีน้อยมาก แต่
ทารกทีไ่ ด้รบั นมแม่โดยไม่เสริมวิตามินดี มีภาวะขาดวิตามินดีในฤดูหนาว สูงถึงร้อยละ 78 โดยเฉพาะในชน
เผ่าเชื้อชาติแอฟริกา จึงมีข้อแนะน�ำให้เสริมวิตามินดีในทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว
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Cytomegalovirus Infection
and Breastfeeding
Meera Khorana MBBS.

Queen Sirikit National Institution of Child Health
The American Academy of Pediatrics (AAP) stated in its policy statement “Breastfeeding
should be considered a public health issue and not only a lifestyle choice”. Current evidence
shows both short and long term, dose dependent benefits of BF in the term and preterm
infant. Not only does BF play a major role in decreasing the under - 5 mortality, it also
significantly decreases otitis media (OM), respiratory and gastrointestinal tract infections,
allergic diseases like asthma, atopic dermatitis and eczema when compared to formula fed
infants. In premature babies, human milk feeding has been clearly shown to decrease mortality rate and morbidity rates of sepsis, necrotizing enterocolitis (NEC) and retinopathy of
prematurity (ROP). In addition, neurodevelopmental outcomes have consistently been better
in breastfed infants in comparison to formula fed infants. Long-term benefits of BF include
reductions in obesity, irritable bowel and celiac diseases, as well as reductions in type 1
and 2 diabetes mellitus, childhood leukemia, and lymphomas. Based on all these evidences,
the AAP recommends BF exclusively for about 6 months, and then continued by BF supplemented with appropriate complimentary feeding for 1 year and longer. The World Health
Organization (WHO) also made similar recommendations but extends the total duration of
breastfeeding to 2 years of age or more.
BF is contraindicated in certain maternal illnesses including infections, maternal drug
use and some inborn errors of metabolism in the infants. During BF, the infant can be infected by maternal pathogens via different routes such as;
1. Airborne (Measles, Varicella, disseminated Zoster and Tuberculosis)
2. Respiratory droplets (Adenovirus, RSV, Diphtheria, Influenza, Haemophilus spp, Mumps,
Mycoplasma, Neisseria spp, Pertussis, Rubella and Streptococcus spp.),
3. Contact (Varicella, multidrug resistant organisms) or
4. Via breast milk (HIV, HTLV I, CMV).
Frequently, multiple routes of transmission can be simultaneously implicated in causing
infection in the child. Maternal HIV and HTLV infections are considered as definite contraindication for breastfeeding. However, there is still uncertainty regarding breastfeeding infants
born to cytomegalovirus (CMV) seropositive mothers.
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Cytomegalovirus infection and breastfeeding

Human CMV (human herpes virus 5) is a double-stranded DNA virus belonging to the
herpesvirus family (Herpesviridae). It is highly species-specific and only human CMV has
been shown to infect humans. Transmission occurs horizontally (direct person-person contact
with the virus containing secretions), vertically (mother to infant), or via transfusion of
blood products from infected donors or with organ or hematopoietic stem cell transplantation.
CMV persists for a lifetime in the hematopoietic CD34+ precursor cells. It is usually
reactivated by stress, transient loss of CD4+ and CD8+ T cell immunity, cell cycle arrest,
DNA damage and, most importantly, in healthy immunocompetent seropositive women during
lactation.
In neonates, CMV transmission can occur in utero, perinatal or postnatal periods. In
utero, transmission is due to primary infection or recurrent infection. Between 0.5 to 1%
of all live birth infants are infected in utero and excrete CMV in their urine at or soon
after birth (< 3 weeks of age), making this the most common congenital infection in the
United States. About 5% of neonates congenitally infected with CMV will have disease
manifestation at birth, causing significant mortality and morbidity in the neonatal period.
However, 15% will manifest congenital infection later in infancy, presenting with progressive
late onset hearing loss and learning disability. Perinatal CMV transmission occurs via
exposure to infected maternal genital secretions during delivery, while postnatal CMV is
transmitted via blood transfusion, infected BM or contact with infected body fluids esp. in
children in day care centers.
Breastfeeding is a common route for CMV transmission esp. in population with high
seroprevalence and high breastfeeding rates. CMV seroprevalence in Western Europe, USA
and Australia is ~ 40-60%, whereas in South Africa, Brazil, India, Japan, Turkey it is >
90%. In Thailand, a study (Tantivanich S et al.) conducted in pregnant women showed the
seroprevalence of > 90% as well. Several reports have shown that infectious virus and
CMV DNA have been isolated from BM of 40-100% CMV seropositive lactating mothers,
whereas CMV seronegative women never had CMV detected in their breast milk either by
culture or CMV DNA. CMV reactivation at any stage of breastfeeding during the first three
months is > 95%. In lactating women, reactivation is a local process without dissemination
or compartmentalized infection in the plasma, throat or cervical swab.
Shedding of CMV viral DNA and virolactia in seropositive lactating women can be detected early, usually within the first week postpartum, peaking at 4-8 weeks and declining
steadily thereafter, ending at about 10-12 weeks or longer after birth. The onset of viral
shedding may begin as a low load (< 1000 copies /ml) and low infectivity. Although this
pattern may be similar in most lactating women, the onset, dynamics and end of viral shedding varies from woman to woman. However, peak values of virolactia and viral DNA lactia
coincide. The main risks for CMV transmission and symptomatic disease are related to extremely low birth weight (ELBW < 1000g), low gestation age (GA) < 30-32 weeks, early
onset of CMV DNA lactia and virolactia, prolonged viral excretion in BM, higher milk whey
viral loads and low infantile IgG titers.

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6

41

Clinical presentation
Congenital CMV

is acquired in utero and is defined as positive viral culture, shell vial
assay or CMV DNA test in cord blood or CMV-DNA test in cord blood or urine within the
first 3 weeks of life. Infants with congenital CMV may present with intrauterine growth
restriction, hepatosplenomegaly, hepatitis, purpura, thrombocytopenia, intracranial calcification, microcephaly and chorioretinitis, hearing loss and psychomotor retardation.
Postnatal CMV is defined as positive viral culture, shell vial assay or CMV DNA test in
urine not earlier than after 2 weeks of life where previous results were negative. Infants
with postnatal CMV may be
1) Clinically asymptomatic
2) Display CMV related symptoms which include hepatopathy, thrombocytopenia,
neutropenia and elevated liver enzymes, hyperbilirubinemia, pneumonia and atypical
necrotizing enterocolitis.
3) Unfortunately, some present with a sepsis-like symptoms (SLS), which is a term
used to describe sepsis like symptoms associated with postnatal CMV infection in
VLBW preterm infants, comprising of apnea, bradycardia, mottling, gray pallor,
respiratory deterioration hepatosplenomegaly, distending bowels, thrombocytopenia,
neutropenia and elevated liver enzymes in the absence of bacterial infection coincident
with CMV viruria. Some infants in this group may ultimately succumb to the infection
resulting in death.
Apart from the very rare cases that result in death, all parameters of postnatal CMV
are self-limiting with no impact on neonatal outcomes such as IVH, NEC, PVL, ROP and NEC.
Postnatal CMV disease is uncommon in the full-term infant. This is due to protection
from the passive transfer of maternal antibodies during the third trimester and the infants
own more mature immune system. Furthermore, transmission in term infants fed raw milk
is considered as natural immunization because there is no or minimal morbidity.
On the other hand, postnatal CMV exposures to susceptible infants like babies < 32
weeks gestational age (GA) or birth weight (BW) <1500 grams or immunodeficient infants
results in higher risk for developing symptomatic postnatal disease. CMV transmission to
the preterm infant varies from 5.6-58.6% (Kurath et al). In a systematic review and meta-analysis to estimate the pooled proportions of very low birth weight (VLBW) and premature infants born to CMV-seropositive women with breast milk-acquired CMV infection, CMV
related symptoms and CMV–SLS, Lanieri M et al. included 17 studies from 2001-2011.
From a total of 695 VLBW and premature infants born to and fed breast milk from CMV
seropositive mothers, BM acquired CMV infection occurred in 2-37 %, CMV-related symptoms
occurred from 0-18% and CMV-SLS occurred in 0-14%. Based on these proportions and
US population–based data, they estimated BM acquired CMV infection and disease in the
United States for 2008 as follows for infants fed untreated milk
A. BM acquired CMV infection 6.5% (95% CI 3.7-10.9%),
B. CMV-related symptoms 3.4% (95 % CI 1.7-5.8%),
C. CMV-SLS 1.4% (95% CI 0.7-2.4 %),
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The median time of onset or first detection of CMV was 50 day (27-120 days), with
the onset of CMV-viruria occurring between 28 - < 37 weeks GA in 75% of the cases. In
the infants who developed CMV-SLS, 32% had viruria at < 32 weeks postmenstrual age
(PMA) and 21% between 33-36 weeks PMA. In infants with CMV infection, the duration of
CMV shedding in biological fluid was about 2 years.
Nontheless, there have been studies (Capretti et al, Neuberger et al.) that suggest that
CMV transmission via BM may be a co-actor that aggravated the clinical course of existing
conditions in the sick premature baby, and that itself, it is unlikely to cause symptoms in
an otherwise healthy preterm.
There is little data available on the effectiveness of antiviral treatment with postnatal
CMV infection. Ganciclovir has been used in cases of SLS and multiple organ involvement,
effectively shortening the course of illness without adverse effect or relapse. However,
postnatal CMV infection in the neonate is usually self-limiting, resolving spontaneously
without antiviral therapy.
Long-term outcomes

While 15% of infants with congenital CMV infection will manifest congenital infection
later in life in the form of progressive late onset hearing loss and learning disability, there
is only limited data available on long term outcomes in premature infants with postnatally
acquired CMV infection. So far, most of the studies on premature infants have been limited
by the small number of cases per study. One study found no increase in sensorineural
hearing loss or neuromotor developmental delay in infected premature infants at 6 months
corrected age. Another study, comparing the outcomes between 22 postnatally infected CMV
with 22 non CMV infected premature infants at 2 to 4.5 years, found no difference
between the 2 groups in terms of sensorineural hearing loss, growth, neurologic and
neurodevelopmental outcomes. On the other hand, Rangmar et al found that infants with
postnatal CMV had significantly lower results in the simultaneously processing scales using
Kaufman Assessment Battery for Children when tested > 4 years suggesting some negative
influence on the cognitive development.
CMV inactivation in breast milk

Since there is clear evidence of CMV excretion in breast milk of seropositive lactating
women resulting in CMV infection preterm infants, it is imperative to find ways to eradicate
this infectious agent from the BM. This should be done without impacting on the nutritious
or immunologic properties of BM, which have been shown to be essential for protecting this
vulnerable group of infants.
Pasteurization and freezing have been shown to eliminate microorganisms from BM.
Heating milk to 62.5˚C for 30 minutes (Holder pasteurization) has been shown to eliminate
the CMV virus effectively but it also decreases the immunologic components. Another method,
the rapid high temperature treatment of human milk (72˚C for 5 or 15 seconds) can inactivate the CMV virus without impacting on the immune components.
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Freeze storage of breast milk at -20˚C for variable time periods may not eliminate the CMV
but it has been shown to decrease the infectivity. Studies (with small sample sizes) have
shown mixed results. While some showed that freezing at -20˚C for 3 days decreased
infectivity by 99%, others showed incomplete elimination after 4 to 10 days of storage in
samples with high viral load. A comparison between the groups showed that the frozen milk
group had lower acquired CMV infection and CMV-related symptoms compared with the
untreated group but the CMV-SLS did not differ (Lanieri et al.).
Weighing the potential benefits of human milk and risk of CMV transmission in the
preterm infant, The American Academy of Pediatrics states that, “the value of routinely
feeding [fresh] human milk from [CMV] seropositive mothers to preterm infants outweighs
the risks of clinical disease, especially because no long-term neurodevelopmental
abnormalities have been reported.”
Conclusion

Breastfeeding from a seropositive mother can result in postnatal transmission of CMV.
CMV reactivation can occur in > 95% seropositive mothers at any stage of breastfeeding
during the first three months after birth of the baby. Virolactia or CMV DNA lactia usually
occurs within the first week, peaks by 4-8 weeks and gradually diminishes by 3 months
after birth. CMV infection does not cause any significant illness or long-term sequelae in a
full term infant. In premature infants, it can result in asymptomatic infection (>50%); CMV
related symptoms or significant SLS disease in a small number of babies especially ELBW
< 1000g who have coexisting infections. No hearing loss or major neurodevelopmental
delays have been reported from long-term follow ups of premature infants with postnatal
CMV infection. Since formula feeding increases the mortality and morbidity in premature
infants and there are no major sequelae in infants with postnatal CMV, fresh BM feeding
premature babies esp. the extremely small ones should be encouraged after informed
consent of the parents. However, pasteurized or frozen/thawed BM till about 35-37 weeks
GA followed by fresh BM is a safe alternative. In view of the high CMV seroprevalence and
recent increase of premature births in Thailand, more prospective studies on the impact of
CMV in this group of vulnerable infants are needed.
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Breaking the Barriers:
Breastfeeding at the beginning
ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร

ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เป็นที่ยอมรับว่าการเริ่มให้นมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอดเป็น
เวชปฏิบตั ทิ คี่ วรได้รบั การสนับสนุน เนือ่ งจากการเริม่ นมแม่ชา้ จะเพิม่ ความเสีย่ งในการเสียชีวติ ของทารกใน
ช่วงเดือนแรกถึงสองเท่า และ เพิ่มโอกาสเจ็บป่วยจากโรคท้องร่วงและการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ(1)
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทั่วโลกยังพบว่าการเริ่มให้นมแม่ยังมีความล่าช้าในหลายพื้นที่ โดยค่าเฉลี่ยทั่ว
โลกมีอัตราการเริ่มให้นมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอดมีเพียง 39% และแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค(2)
ปัจจัยขัดขวางการเริ่มต้นให้นมแม่ (Barriers to Early Initiation of Breastfeeding)

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการศึกษาอย่างเป็นระบบในหลากหลายภูมิภาคของโลก พบว่า มี
ปัจจัยมากมายทีม่ ผี ลต่อการเริม่ ต้นให้นมแม่ ซึง่ มีทงั้ ปัจจัยทีพ่ บร่วมกัน และปัจจัยทีเ่ ฉพาะเจาะจงต่อภูมภิ าค
หรือ วัฒนธรรมประจ�ำถิ่น โดยสามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยด้านภูมิประเทศ (Geographic factors)

ความเป็นชุมชนเมือง หรือ พื้นที่ชนบทมีผลต่อการเริ่มต้นให้นมแม่ ที่แตกต่างกันไป จากการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์สำ� หรับแม่และเด็กแตกต่างกัน และ วัฒนธรรมพืน้ ถิน่ เช่น แถบเอเชียใต้ ยังคงมีอตั รา
การคลอดที่บ้านค่อนข้างสูง การเริ่มต้นนมแม่ จึงเป็นภารกิจของผู้ท�ำคลอด หรือ คนในครอบครัว ซึ่งต่าง
กับการคลอดในสถานบริการทางการแพทย์ที่มีบุคลากรเป็นผู้ดูแล ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทั้งแอฟริกา การคลอดในสถานบริการช่วยเพิ่มอัตราการเริ่มให้นมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด ตรง
ข้ามกับละตินอเมริกาและยุโรปตอนกลาง ซึ่งการคลอดที่บ้าน โดยผู้มีความช�ำนาญกลับมีอัตราการเริ่มให้
นมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอดมากกว่า(2)
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic factors)

ระดั บ ความรู ้ แ ละการศึ ก ษาของคนในสั ง คมเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ แม้ ใ นประเทศที่ เ จริ ญ แล้ ว อย่ า ง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งประชาชนมีความรู้ถึงประโยชน์ของการให้นมแม่ แต่ก็ยังไม่ทราบถึงความเฉพาะ และ
ความเสีย่ งของทารกทีไ่ ม่ได้รบั นมแม่ เช่น การเจ็บป่วยบ่อย ด้านทักษะการให้นมแม่ แม้จะเป็นเรือ่ งธรรมชาติ
ก็ยงั ต้องมีการเรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ แม่และทารก การทีแ่ ม่รสู้ กึ ว่าการให้นมลูก เป็นเรือ่ งยากเกินไปก็เป็นอุปสรรค
หนึ่งในการเริ่มต้นนมแม่(4)
การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจของแม่ในเอเชียใต้ ก็มีผลต่อการเริ่มให้นมแม่ แม่และพ่อที่
มีการศึกษาต�่ำสัมพันธ์กับการเริ่มต้นให้นมแม่ช้า เช่นเดียวกับ การเป็นครอบครัวเดี่ยว ที่มีจ�ำนวนบุตรน้อย
ในประเทศเนปาล
ในขณะที่สถานการณ์ท�ำงานของแม่ และ ฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลแย้งกันในแต่ละประเทศในภูมิภาค
นี้ นอกจากนี้ วัฒนธรรม และ ความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนความไม่เท่าเทียมทางเพศ ยังมีส่วนส�ำคัญ
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มากต่อการเริ่มต้นให้นมแม่ในประเทศเอเชียใต้ ซึ่งอิทธิพลของครอบครัวและความเชื่อที่สืบทอดกันมายัง
เป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต (3)
ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา พบว่า บทบาทของพ่อ มีความส�ำคัญต่อการเริ่มต้นให้
นมแม่ โดยบางการศึกษา พบว่า พ่อจะรูส้ กึ มีบทบาทน้อยในการดูแลลูก หากทารกได้นมแม่เพียงอย่างเดียว
การศึกษาในชาวแอฟริกันในอเมริกา พบว่า การให้ความรู้เรื่องนมแม่แก่พ่อจะช่วยเพิ่มอัตราการให้นมแม่
ถึง 20% และหากสอนให้พอ่ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการให้นมแม่ อัตราการการเริม่ ต้นนมแม่ภายใน 1 ชัว่ โมง
หลังคลอด และ ให้นมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรกจะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอน (4)
นอกจากนี้ ยังพบว่าการให้นมด้วยขวด กลายเป็นสิง่ ปกติในสหรัฐอเมริกา แม้ผทู้ อี่ พยพมาจากประเทศอืน่
ก็ยอมรับการให้นมด้วยขวด ทัง้ นี้ เป็นผลมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษทั ขายอาหารเสริมแทนนม
ซึง่ แผ่อทิ ธิพลไปทัว่ โลก จนองค์การอนามัยโลก ต้องออกหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่
(International Code of Marketing of Breast-mild Substitutes) โดยอาหารเสริมดังกล่าว ตอบโจทย์
ความเชื่อผิดๆ ที่ว่าเด็กอ้วนหรือตัวโต คือ เด็กแข็งแรง ท�ำให้แม่และคนรอบข้างส่งเสริมให้เด็กกินอาหาร
เสริมหรือนมผสมแทนนมแม่ เช่นเดียวกับความเชือ่ ทีว่ า่ อาหารเสริมพวกธัญพืชจะท�ำให้เด็กหลับนานขึน้ (4)
ในประเทศรายได้ต�่ำและรายได้ปานกลาง พบว่า อัตราการเริ่มให้นมแม่ค่อนข้างสูงความท้าทายอยู่ที่
อัตราการเริ่มให้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด ส่วนในประเทศรายได้สูงการเริ่มต้นให้นมแม่มีความแตกต่าง
หลากหลาย และ พบมากในแม่ที่มีการศึกษาและฐานะดี (5)
ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual factors)

ข้อมูลจากการศึกษาในประเทศเอเชียใต้ พบว่า คุณลักษณะของทารก ได้แก่ ล�ำดับการเกิด เพศ มีผล
ต่อการเริม่ ต้นนมแม่ โดยลูกคนแรกและลูกล�ำดับทีห่ า้ เป็นต้นไป มักได้รบั นมแม่ชา้ นอกจากนีท้ ารกเพศชาย
ซึ่งมักจะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองหลังคลอดตามความเชื่อ และทารกที่มีแม่อยู่ในวัยรุ่นมักได้รับนมแม่ล่าช้า
เช่นเดียวกัน (3)
ปัจจัยด้านสุขภาพ (Health related factors)

สุขภาพแม่หลังคลอดและทารก มีผลโดยตรงต่อการเริ่มให้นมแม่ แม่ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรหรือ
ไม่รู้สึกตัว อ่อนเพลีย มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตสูง ตกเลือดหลังคลอด มีข้อจ�ำกัดในการเริ่ม
ต้นให้นมแม่ เช่นเดียวกับทารกที่มีน�้ำหนักแรกคลอดน้อย คลอดก่อนก�ำหนด มีความพิการ หรือขาด
ออกซิเจน เนื่องจากแม่และทารกดังกล่าว จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาตามภาวะแทรกซ้อน (3,4)
แนวทางในการแก้ปัญหา

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการเริ่มให้นมแม่ภายใน 1 ชั่วโมง
หลังคลอดส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพทีย่ งั ไม่ดพี อ และไม่สามารถสรุปผลได้ชดั เจนเนือ่ งจากมีความหลากหลายของ
มาตรการ และจ�ำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยไม่มากพอ การศึกษาเรื่องนี้ในประเทศรายได้ต�่ำและรายได้ปานกลางยัง
มีความจ�ำเป็น (5) อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวพอสรุปได้ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลความรู้และการช่วยเหลือสนับสนุนแก่แม่หลังคลอด เรื่องการให้นมแม่โดยแพทย์
พยาบาล หรือ บุคลากรนอกวงการสาธารณสุขที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์เรื่องนมแม่ช่วยเพิ่ม
อัตราการให้นมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอดในหลายประเทศ
การศึกษาพบว่าการคลอดในสถานพยาบาลและการได้รับการส่งเสริมเรื่องการให้นมแม่จากบุคลากร
ทางการแพทย์ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเริม่ ต้นการให้นมแม่ของแม่หลังคลอด จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ใู้ ห้บริการ
ทางการแพทย์ ต้องมีความตระหนักถึงความส�ำคัญของการเริ่มต้นให้นมแม่อย่างรวดเร็ว และต้องมีความรู้
ในเรื่องเทคนิคในการให้นมแม่
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แม่หลังคลอดที่ประสบปัญหาการให้นม หัวนมแตก เจ็บ คัดตึงเต้านม น�้ำนมออกน้อย ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของทารก จะเกิดภาวะเครียดและหันไปใช้นมผสมหรืออาหารเสริม หากไม่ได้รบั การช่วยเหลือ
แนะน�ำอย่างเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นกลุ่มเล็กในช่วงฝาก
ครรภ์ยังช่วยเพิ่มอัตราการเริ่มนมแม่หลังคลอดในกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลายรวมทั้งกลุ่มผิวสีต่างๆ เช่น
เดียวกับการให้ข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่งส�ำหรับแม่ในประเทศรายได้ต�่ำ  โดยการให้ความรู้ดังกล่าวต้องขึ้นกับ
ความต้องการของผู้รับบริการและให้ซ�้ำๆ อย่างไม่เป็นทางการมากนัก (4) การขาดก�ำลังคนของผู้ให้บริการ
การที่ผู้ให้บริการต้องท�ำหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการส่งเสริมการเริ่มต้นนมแม่
อย่างรวดเร็ว (6) นอกจากนี้การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้ให้บริการทางการแพทย์ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
เริ่มนมแม่ เช่น การแยกแม่ลูกหลังคลอด การแจกตัวอย่างนมผงหรืออาหารเสริมแก่แม่หลังคลอด การผ่า
คลอดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ (4) ในแต่ละสถานบริการจึงควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการปัจจัยเหล่านี้
ในหลายประเทศ หมอต�ำแย หรือ หมอพื้นบ้านรวมทั้งคนในครอบครัว เช่น แม่ของผู้คลอด แม่สามี
มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูทารก ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องจากคนรอบข้าง รวมทั้งผู้น�ำทางจิตวิญญาณในสังคม
ล้วนมีผลต่อเวลาในการเริ่มต้นให้นมแม่ เช่น ในเอเชียใต้มีความเชื่อในการให้รับประทานอาหารมื้อพิเศษ
ก่อนนมแม่ รวมทัง้ ความเชือ่ เรือ่ งการทิง้ น�ำ้ นมเหลือง (Colostrum) ตลอดจนพิธกี รรมต่างๆ ทีต่ อ้ งท�ำก่อน
ให้นมแม่ (3) มาตรการในการแก้ปัญหาการเริ่มต้นให้นมแม่ล่าช้าจึงควรดึงคนเหล่านี้รวมทั้งชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม (7)
2. การให้ข้อมูลผ่านมัลติมีเดีย การใช้สื่อที่เหมาะสม รวมทั้งโซเชียลมีเดียในการให้ความรู้ และ
รณรงค์เรื่องการให้นมแม่
พบว่ามีสว่ นในการสนับสนุนการให้นมแม่ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังคลอด อย่างไรก็ตามในประเทศทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น ประเทศยากจนหรือแม่ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มาตรการเรื่องนมแม่ในระดับชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการปัญหานี้ (5)  
ในทางกลับกันการออกกฎหมายป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อจากผู้ขายอาหารเสริมแทนนมแม่อาจเป็น
มาตรการที่จ�ำเป็น เพื่อไม่ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (4)
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Breaking the Barriers:
Breastfeeding at the beginning
พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาล BNH
ถึงแม้จะมีหลักฐานว่าการให้นมแม่ชว่ ยลดความเสีย่ งในการเกิดโรคมากมาย ทัง้ ในแม่และลูก อุปสรรค
ในการให้นมแม่ก็ยังมีอยู่ จึงควรจะได้เรียนรู้ว่า อุปสรรคเหล่านั้นมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้มีมาตรการในการ
ก�ำจัดอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
อุปสรรคในการให้นมแม่ ได้แก่
1.การขาดความรู้

คุณแม่สว่ นใหญ่ทราบดีวา่ นมแม่เป็นอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับทารก แต่ยงั ไม่ทราบอย่างละเอียดว่าดีกว่า
อย่างไร และไม่ทราบว่า ผลเสียของการไม่ให้นมแม่มีอย่างไรบ้าง (risks associated with not breastfeeding)(1-3) ยกตัวอย่าง เช่น มีงานวิจัยท�ำแบบสอบถาม พบว่ามีคุณแม่เพียงร้อยละ 36 เท่านั้นที่ทราบ
ว่า การให้นมแม่ช่วยป้องกันโรคท้องเสีย(1) อีกงานวิจัยหนึ่งพบว่า มีคุณแม่เพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่ทราบ
ว่า การทานนมผงเพิ่มโอกาสที่ลูกจะป่วยบ่อย(2) นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า สูติแพทย์พูดให้ความรู้เรื่อง
นมแม่และนมผงขณะฝากครรภ์น้อยมาก(4) ยิ่งไปกว่านั้น คุณแม่และคุณหมอจ�ำนวนมากเชื่อว่า นมผงมี
คุณสมบัติมากมายตามที่โฆษณาเทียบเท่ากับนมแม่ ซึ่งไม่เป็นความจริง(2,3)
เมือ่ สังคมขาดการให้ความรูเ้ รือ่ งนมแม่แก่หญิงตัง้ ครรภ์ รวมถึงการขาดผูม้ ปี ระสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ท�ำให้ว่าที่คุณแม่มือใหม่ไม่ทราบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชีวิตจริงนั้น ต้องเผชิญกับ
ปัญหาอะไรบ้าง และต้องการการแก้ไขอย่างไร(5) ถึงแม้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเป็นเรื่อง “ธรรมชาติ”
แต่ยังต้องอาศัย “ศิลปะ” ที่แม่และลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน เช่น วิธีการอุ้มลูกเข้าเต้าอย่างถูกต้อง วิธีอม
ลานนม และเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปั๊มนม การบีบน�้ำนมด้วยมือ การรักษา
ภาวะท่อน�้ำนมอุดตัน
ไม่น่าประหลาดใจที่คุณแม่บางท่าน จะคิดว่าการให้นมแม่จะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์
จริงแล้ว กลับพบอุปสรรคมากมาย ความไม่ตรงกันระหว่างสิง่ ทีค่ ดิ กับ ชีวติ จริง จึงเป็นสาเหตุสำ� คัญ สาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้คุณแม่หลายท่านหยุดให้นมแม่ภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังคลอด(6) ในทางตรงกันข้าม คุณแม่
บางท่านอาจเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความยากล�ำบากมากมาย ท�ำให้ว่าที่คุณแม่
มือใหม่ เกิดความกังวลและลังเลที่จะตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(7–10)
ความไม่สะดวกในการให้นมแม่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
งานวิจัยพบว่าประชาชนร้อยละ 45 เชื่อว่า แม่ที่ให้นมลูกต้องงด หรือ หลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตแบบเดิมของ
ตัวเอง ท�ำให้เกิดความยุ่งยาก และคุกคามอิสรภาพของคุณแม่เป็นอย่างมาก(11-16)
โชคไม่ดีที่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่แพร่หลายและบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ แม่
บางท่านหาอ่านจากหนังสือ แผ่นพับ นิตยสาร โซเชียลเน็ทเวิรค์ (4,5,17) แต่ขอ้ มูลเหล่านีก้ อ็ าจไม่ได้ผลส�ำหรับ
คุณแม่ทุกท่าน โดยเฉพาะคุณแม่ที่ฐานะยากจน ซึ่งวิธีท่ีได้ผล ส�ำหรับคุณแม่กลุ่มนี้ คือ การท�ำให้ดูเป็น
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ตัวอย่าง(18) เป้าหมายของการแนะน�ำคุณแม่มอื ใหม่ คือ การให้ความรู้ ฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ และสร้าง
ทัศนคติด้านบวกต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.บรรทัดฐานของสังคม

ปัจจุบนั การเลีย้ งลูกด้วยนมผงถูกมองว่าเป็นเรือ่ งปกติ งานวิจยั พบว่า อัตราการให้นมแม่ลดลงผกผัน
กับอัตราการโฆษณานมผงทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี จึงเป็นทีม่ าของหลักเกณฑ์ควบคุมการตลาดอาหารทดแทนนมแม่
ที่แนะน�ำโดยองค์การอนามัยโลก (the Code)(19) โดยหลายประเทศได้น�ำไปเป็นแม่บทในการออกกฎหมาย
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพนื้ ฐานสุขภาพทีด่ ตี งั้ แต่แรกเกิด ด้วยการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ รวมถึงประเทศไทย
ก็มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วเช่นกัน
ความเข้าใจผิดๆ ทีเ่ ชือ่ ว่า เด็กอ้วน คือ เด็กแข็งแรง ท�ำให้มกี ารเสริมนมผงและให้อาหารอืน่ ทีไ่ ม่ใช่นมแม่
เร็วเกินไป ยิ่งในโลกโซเชียลที่มีความเชื่อว่าเด็กอ้วน คือ เด็กที่สมบูรณ์ ยิ่งท�ำให้คุณแม่ที่มีลูกหุ่นผอมบาง
เสริมนมผงโดยไม่จ�ำเป็น(21)
คุณแม่บางท่านใช้นมแม่ร่วมกับนมผง เพราะคิดว่า จะได้รับประโยชน์ 2 ด้าน คือ ด้านนมแม่ให้
ภูมิคุ้มกัน แต่ด้านนมผงให้วิตามินบางตัวที่นมแม่ไม่มี ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง ขณะที่คุณแม่บาง
ท่านผสมข้าวหรือธัญพืชลงไปในขวดนม เพื่อท�ำให้ลูกอยู่ท้องหลับได้นานขึ้น ตั้งแต่ลูกอายุไม่ถึง 6 เดือน
ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง(20)
3.ขาดการสนับสนุนจากคนรอบข้างและสังคมแวดล้อม

คุณแม่ที่มีเพื่อนให้นมแม่ มักจะเลือกให้นมแม่เช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ทัศนคติที่ไม่ดีของครอบครัว
และเพือ่ นๆ เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ จะเป็นอุปสรรคต่อการให้นมแม่ แต่คณ
ุ แม่บางท่านบอกว่า ไม่เคย
ขอค�ำปรึกษาเรื่องนมแม่จากครอบครัวหรือเพื่อนๆ เลย เพราะทราบดีว่า จะไม่ได้รับค�ำตอบที่ถูกต้อง(14)
ในหลายครอบครัว คุณพ่อมีบทบาทส�ำคัญต่อการตัดสินใจว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(22,23) คุณพ่อบาง
ท่านไม่อยากให้นมแม่ เพราะกังวลว่า ตัวคุณพ่อจะไม่มีส่วนร่วมในการให้นมลูก กลัวว่าลูกจะไม่ผูกพันกับ
พ่อ บางท่านกลัวว่าถ้าคุณแม่ให้นมแม่ จะไม่มีเวลาท�ำงานบ้าน(4,12,24,25) งานวิจัยพบว่า ถ้ามีการให้ความรู้
เรื่องนมแม่แก่คุณพ่อ จะเพิ่มคุณแม่ที่ให้นมแม่ส�ำเร็จได้อีกร้อยละ 20 จึงเป็นการยืนยันว่า คุณพ่อเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญอย่างมากในการตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่(22,26)
คุณพ่อมีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมาก งานวิจัย พบว่า ถ้าคุณพ่อได้ฟัง
ความรูเ้ รือ่ งนมแม่กอ่ นคลอด จะช่วยสนับสนุนให้คณ
ุ แม่เลีย้ งลูกด้วยนมแม่และเพิม่ อัตราความส�ำเร็จในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 74(23) อีกงานวิจัยหนึ่งพบว่าอัตราการให้นมแม่นาน
ถึง 6 เดือนจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 25 และหากช่วงเวลาก่อนคลอด คุณพ่อได้ฟังความรู้
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการให้นมแม่ เพิ่มเติมนอกจากการฟังเพียงความรู้เรื่องประโยชน์ของ
นมแม่เท่านั้น เช่น ปัญหาเจ็บหัวนม หรือ ความกังวลว่าน�้ำนมไม่พอ เนื่องจากหากได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยว
กับปัญหาที่พบได้บ่อย จะท�ำให้สามารถตั้งรับสถานการณ์ได้ดีขึ้น(27)
4.ความรู้สึกอึดอัดใจในการให้นมแม่

ปี พ.ศ.2544 งานวิจยั สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับความคิดเห็นเรือ่ งการให้นมแม่
ในสถานที่สาธารณะ พบว่าเห็นด้วยเพียงร้อยละ 43(28) ถ้าคุณแม่ให้นมในที่สาธารณะ ก็จะมีคนเดินเข้าไป
บอกว่าอย่ามาให้นมตรงนี(29)
้ ท�ำให้คณ
ุ แม่รสู้ กึ อับอายเวลาทีจ่ ะให้นมลูก(8,25,30-31) ความรูส้ กึ อับอายต่อการ
ให้นมลูกไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการให้นมในที่สาธารณะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการรู้สึกถูกแบ่งแยกใน
สถานการณ์ทผี่ คู้ นบางคนแสดงท่าทีรงั เกียจทีจ่ ะต้องอยูใ่ กล้ๆ กับคุณแม่ทใี่ ห้นมลูก(5) คุณแม่หลายท่านรูส้ กึ ว่า
การให้นมลูกท�ำให้คณ
ุ แม่ไม่ได้ทำ� กิจกรรมหลายอย่างเพราะถูกแบ่งแยกจากสังคม จึงตัดสินใจทีจ่ ะเลิกให้นมลูก
(32-33)
เร็วขึ้น
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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5.ปัญหาการผลิตและการให้น�้ำนมแม่

หากคุณแม่มีปัญหาเหล่านี้ ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของการให้นมแม่ เช่น หัวนมแตก เต้านมปวดคัดตึง
เต้านมอักเสบ น�้ำนมไหลซึมเลอะเสื้อผ้า ลูกดูดเต้าไม่ได้(4,34) แล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ จะ
มีผลต่อความส�ำเร็จในการให้นมแม่ เพราะปัญหาเหล่านี้ อาจท�ำให้คุณแม่ตัดสินใจไม่ให้นมต่อ(4,20) ความ
วิตกกังวลกลัวว่า ปริมาณน�้ำนมแม่อาจไม่เพียงพอ ก็เป็นปัจจัยที่ท�ำให้คุณแม่ตัดสินใจหยุดให้นมแม่ งาน
วิจยั หนึง่ พบว่า ความกังวลว่าน�ำ้ นมแม่มไี ม่พอ เป็นสาเหตุทท่ี ำ� ให้คณ
ุ แม่หยุดให้นมแม่ถงึ ร้อยละ 50(20,34-38)
จริงอยู่ที่ว่าปริมาณน�้ำนมที่มีน้อยจริงๆ อาจเกิดจากการไม่ได้ดูดกระตุ้นเต้าบ่อยๆ และเทคนิคการให้นมไม่
ถูกต้อง เช่น การงับเต้านมไม่ถูกต้อง หรือมีพังผืดใต้ลิ้นแล้วไม่ได้รับการแก้ไข(37,39-41)
แต่จากประสบการณ์ที่พบ คือ คุณแม่จ�ำนวนมาก ความจริงแล้วมีปริมาณน�้ำนมเพียงพอ แต่ทว่าขาด
ความมั่นใจ คิดว่าน�้ำนมไม่พอ เพราะเห็นลูกร้องไห้เก่ง และ ขอดูดนมตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ลูกมีน�้ำหนักขึ้น
ตามเกณฑ์(42-43)
นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก็ให้ค�ำแนะน�ำวิธี
การแก้ปัญหาอย่างไม่ถูกต้องแก่คุณแม่(24,44-45) ซึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้นมแม่เหล่านี้ หากได้รับการ
แก้ไขที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณแม่สามารถให้นมแม่ต่อไปได้(46-50)
6.สถานที่ท�ำงานและศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก

การกลับไปท�ำงานเป็นอุปสรรคส�ำคัญ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะไม่สามารถปั๊มนมได้ตามเวลา
ไม่มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับการปัม๊ นม ไม่มศี นู ย์เลีย้ งเด็กเล็กรับดูแลลูกในบริเวณใกล้ทที่ ำ� งาน ทีค่ ณ
ุ แม่สามารถเดินไป
ให้นมตามเวลา คุณแม่กลัวว่าถ้าลาคลอดนานเกินไป จะท�ำให้สูญเสียต�ำแหน่งงาน ครอบครัวจะขาดรายได้
(51,30,38,52-54)
คุณแม่จ�ำนวนมากได้รับแรงกดดันจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาท�ำให้ไม่กล้าที่จะปั๊มนมที่
(55)
ท�ำงาน ถ้าที่ท�ำงานไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปั๊มนม ท�ำให้คุณแม่ต้องไปปั๊มนมในสถานที่ไม่เหมาะสม
เช่น ห้องสุขาหรือห้องเก็บของซึ่งไม่สะอาด จึงท�ำให้คุณแม่ตัดสินใจเลิกให้นมแม่เร็วเกินไป(56-59)
ลาหลังคลอดได้ไม่นาน ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้คุณแม่เลิกให้นมแม่ งานวิจัยพบว่า คุณแม่ที่มีสิทธิ์
ลาหลังคลอดได้นอ้ ย ตัดสินใจให้นมผงลูกตัง้ แต่แรกเกิดมากกว่าคุณแม่ทลี่ าหลังคลอดได้นานกว่า คุณแม่ทที่ ำ� งาน
นอกบ้านเต็มเวลาจะให้นมแม่ได้ไม่นานเท่ากับคุณแม่ทที่ ำ� งานแบบไม่เต็มเวลา หรือคุณแม่ทไี่ ม่ได้ทำ� งานนอก
บ้านเลย(52,60) คุณแม่ที่ได้รับค่าจ้างแบบรายชั่วโมง จะมีความยากล�ำบากมากกว่าคุณแม่ที่รับเงินเดือน
เนือ่ งจากลักษณะการท�ำงานท�ำให้ปม๊ั นมได้ยากกว่า และถ้าเอาเวลางานไปปัม๊ นม ก็จะได้รบั ค่าจ้างลดลง(61)
7.อุปสรรคที่เกิดจากบุคลากรทางการแพทย์

ปัญหาหลัก คือ นโยบายของโรงพยาบาล และทัศนคติของผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ ก็คอื แพทย์และพยาบาลต่อ
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยการไม่ให้ความส�ำคัญในการให้ความรูเ้ รือ่ งนมแม่ และไม่ให้ความช่วยเหลือให้ลกู
ดูดเต้าแม่ได้สำ� เร็จ นอกจากนี้ ยังมีขนั้ ตอนการดูแลคุณแม่และทารกหลังคลอดทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเริม่ ต้นให้
นมแม่ การไม่มคี ลินกิ นมแม่ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำคุณแม่ทมี่ ปี ญ
ั หาต่างๆ เกีย่ วกับการให้นมแม่อย่างต่อเนือ่ ง(62-63)
งานวิจัยพบว่า การให้ค�ำปรึกษาเรื่องนมแม่จากบุคลากรของโรงพยาบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จ�ำนวน 2,687 แห่ง พบบ่อยๆ ว่า ค�ำแนะน�ำทีค่ ณ
ุ แม่ได้รบั มักเป็นข้อมูลทีไ่ ม่ตรงกับค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านนมแม่ และหลายครั้งพบว่า เป็นค�ำแนะน�ำที่ท�ำให้การให้นมแม่เป็นเรื่องที่ยากล�ำบากมากขึ้น งานวิจัย
พบว่า โรงพยาบาล ทีไ่ ด้รบั การส�ำรวจจ�ำนวนร้อยละ 24 มีการเสริมนมผงให้แก่ทารกครบก�ำหนดทีส่ ขุ ภาพ
แข็งแรงปกติดีเป็นจ�ำนวนเคสที่มากกว่าทารกที่ไม่ได้รับการเสริมนมผง(78) ซึ่งการท�ำเช่นนี้ ท�ำให้การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ล้มเหลว(64-65)
นอกจากนี้ยังพบว่า มีโรงพยาบาลที่แจกตัวอย่างนมผงกลับบ้านถึงร้อยละ 70 ซึ่งการท�ำเช่นนี้ท�ำให้
คุณแม่มีน�้ำนมน้อย และส่งผลให้นมแม่ไม่ได้นาน(66–69) การแยกแม่ลูกในโรงพยาบาล ก็ส่งผลเสียต่อการส่ง
ดูดนมแม่ทันทีหลังคลอด ท�ำให้น�้ำนมมาน้อย และส่งผลให้นมแม่ไม่ได้นานเช่นกัน(70-71)
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มีโรงพยาบาลเพียงร้อยละ 57 ที่มีนโยบายให้แม่กับลูกได้อยู่ในห้องเดียวกัน(72) วิธีการคลอดที่ไม่ใช่
การคลอดแบบธรรมชาติ ก็ส่งผลเสียท�ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง(73) เช่น การผ่าตัดคลอดท�ำให้คุณแม่
และลูกได้รับการสัมผัสเนื้อแนบเนื้อ และได้ดูดนมแม่น้อยลง (skin-to-skin contact) ท�ำให้มีการเสริม
นมผงมากขึ้น(73-77)
ไม่วา่ จะเป็นสูตแิ พทย์ กุมารแพทย์ หรือ ผูเ้ กีย่ วข้องกับการดูแลคุณแม่และทารก ล้วนมีโอกาสทีจ่ ะได้สง่
เสริม สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ถึงแม้วา่ การตัดสินใจว่าต้องการเลีย้ งลูกด้วยนมอะไรจะเป็นสิทธิของ
คุณแม่ แต่ความเป็นจริงแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์มีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจของ
คุณแม่ด้วยเช่นกัน ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ มักไม่ทราบบทบาทความส�ำคัญของตัวเองในเรื่องนี้(79-80)
แพทย์บางท่านรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีความช�ำนาญด้านนี้ จึงไม่มั่นใจในการให้ค�ำแนะน�ำ(63)
งานวิจัยพบว่ากุมารแพทย์จ�ำนวนมากเชื่อว่า ประโยชน์ของนมแม่ที่มากกว่านมผงนั้น ยังไม่มีน�้ำหนัก
เพียงพอ ที่แพทย์และคุณแม่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจฝ่าฟันความท้าทายและอุปสรรค เพื่อบรรลุเป้าหมายที่
จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และยังมีข้ออ้างอีกหลายต่อหลายข้อที่ท�ำให้แพทย์บอกให้คุณแม่เลิกให้นมแม่(81)
ในอดีตนัน้ การฝึกหัดแพทย์ ไม่ได้เน้นองค์ความรูแ้ ละฝึกฝนภาคปฏิบตั กิ าร (workshop) เพือ่ ช่วยคุณแม่
ให้นมแม่ได้ส�ำเร็จ จึงเป็นเหตุให้แพทย์รู้สึกไม่มั่นใจว่า จะช่วยแม่ได้อย่างไร และหากเจอปัญหาที่ซับซ้อน
เกีย่ วกับการให้นมแม่ ก็จะไปต่อไม่ถกู ยิง่ ไปกว่านัน้ งานวิจยั ยังพบว่า การแนะน�ำคุณแม่ ส่วนใหญ่แพทย์จะใช้
ประสบการณ์สว่ นตัวมากกว่าการใช้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องจากแหล่งความรูท้ เี่ ป็นมาตรฐานสากล(20,30,63,79-80,82-85)
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Breaking the Barriers:
Breastfeeding at the Beginning
การทลายอุปสรรค
ขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ

พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) สาขาการพยาบาลเด็ก
ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษนมแม่ในเด็กป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นมแม่เป็นอาหารทีด่ แี ละมีประโยชน์ทสี่ ดุ ส�ำหรับลูก นมแม่เป็นโภชนาการพืน้ ฐาน นอกจากจะมีวติ ามินและ
สารอาหารครบถ้วนแล้ว นมแม่ยงั เต็มไปด้วยสารต่อสูก้ บั โรคทีช่ ว่ ยป้องกันลูกน้อยจากการเจ็บป่วย นัน่ เป็น
เหตุผลที่ WHO, UNICEF และ American Academy of Pediatrics แนะน�ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกและให้นมแม่ต่อเนื่อง ควบคู่อาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือ
มากกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของแม่อีก
ด้วย อย่างไรก็ตามพบว่า เมื่อสังคมมีความเจริญก้าวหน้า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็พบกับอุปสรรค ที่ท�ำให้
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงจนน่าเป็นห่วง อุปสรรคพบได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
ระหว่างอยู่โรงพยาบาล หลังคลอดระยะแรก ระยะหลัง การสนับสนุนจากสามีและครอบครัว สังคม สิทธิ
ประโยชน์ทางสังคมและบังคับใช้กฎหมาย ความเชื่อ การสื่อสารในโลกสังคมออนไลน์ ธุรกิจที่เฟื่องฟูตาม
อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทเี่ พิม่ ขึน้ การโฆษณาของนมผสมและเทคนิควิธกี ารส่งเสริมการขายของบริษทั
นมผสม ดังนั้นค�ำตอบของการทลายอุปสรรค ขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ส�ำคัญคือ การปฏิบัติตาม
บันได 10 ขั้น สูความสําเร็จของการเลี้ยงลูกดวยนมแม่
บันไดขั้นที่ 1 นโยบายการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
บันไดขั้นที่ 2 ฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูและทักษะที่เพียงพอในการดําเนินการตามนโยบาย
บันไดขั้นที่ 3 สอนหญิงตั้งครรภเกี่ยวกับประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม่
บันไดขั้นที่ 4 ชวยแมหลังคลอดใหริเริ่มเลี้ยงลูกดวยนมแมภายในครึ่งชั่วโมงหลังคลอด
บันไดขั้นที่ 5 แสดงวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมและวิธีการทําใหนมแมมีพอเพียงแมมีเหตุจําเปนตอง
แยกจากกัน
บันไดขั้นที่ 6 ไมใหลูกกินอยางอื่นนอกจากนมแม ยกเวนในกรณีที่มีขอบงชี้ทางการแพทย 
บันไดขั้นที่ 7 ใหลูกและแมอยูหองเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง
บันไดขั้นที่ 8 ใหลูกกินนมแม บอยเทาที่ลูกตองการ
บันไดขั้นที่ 9 ไมใชจุกนมนมหลอก หัวนมยาง ในทารกที่เลี้ยงลูกดวยนมแม 
บันไดขั้นที่ 10 จัดตั้งกลุมสนับสนุนชวยเหลือการเลี้ยงลูกดวยนมแม และสงตอแมในรายที่มีปญหา
นอกจากบันได 10 ขั้นสูความสําเร็จของการเลี้ยงลูกดวยนมแม่แล้ว การทลายอุปสรรค ขัดขวางการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปัจจุบัน พบได้ดังนี้
ระยะตั้งครรภ์

• ความรู้หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับความรู้เรื่องนมแม่ ประโยชน์ของนมแม่ การสร้างและการหลั่งน�้ำนม
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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เข้าใจว่านมแม่มีเพียงพอส�ำหรับลูกแน่นอน ผู้ให้ค�ำแนะน�ำไม่ว่าจะเป็นแพทย์และ/หรือพยาบาล
ควรมีความรู้และประสบการณ์ด้านนมแม่อย่างแท้จริง กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนความ
ก้าวหน้าทางวิชาชีพในการตอบแทนผู้ที่ท�ำงานด้านนมแม่ ควรได้รับความรู้ที่ใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ
• เสวนานมแม่ ควรจัดให้มีเสวนานมแม่เป็นประจ�ำ  เพื่อให้แม่และบุคลากรและหญิงตั้งครรภ์มีการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรู้ การเสวนา เป็นเวทีทมี่ กี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรู้
ไม่ใช่การให้ความรูเ้ พียงอย่างเดียว แต่หมายความถึงการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ เพือ่ ให้แม่
มีความมั่นใจ
• การสือ่ สารในโลกสังคมออนไลน์ แม่ควรพิจารณาว่า ควรหาความรูจ้ ากสือ่ สังคมออนไลน์ทเี่ ชือ่ ถือได้
สื่อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ชักชวนให้เสียเงิน ไม่ชวนเข้า
Workshops เช่น เพจแพทย์หญิงสุธรี า เอือ้ ไพโรจน์กจิ เพจเลีย้ งลูกตามใจหมอ เพจมูลนิธศิ นู ย์นมแม่
แห่งประเทศไทย LINE@ คลินิกนมแม่ร.พ. เด็ก ฯลฯ เนื่องจากการสนับสนุนของรัฐและเอกชนที่มี
ความน่าเชื่อถือ ด้านความรู้และประสบการณ์มีการอ�ำนวยความสะดวกให้แม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ทางโทรศัพท์อยูแ่ ล้ว ด้านการให้บริการทางคลินกิ นมแม่ ให้มกี ารจ่ายค่าบริการเป็นไปตามมาตรฐาน
ให้บริการโดยแพทย์และพยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญและช�ำนาญเรือ่ งนมแม่ ไม่ชกั ชวนแม่ออกไปนอกสถานที่
เพื่อจ่ายค่าบริการ
ระยะคลอด ระหว่างอยู่โรงพยาบาล ควรเลือกโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
แท้จริง
• สนับสนุนให้ลูกได้ดูดนมแม่บนเตียงคลอด
• ไม่แยกแม่แยกลูก หรือน�ำลูกมาให้แม่ภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอด หลังคลอดให้แม่ลูกได้อยู่ร่วมกัน
เพือ่ ลูกได้ดดู นมแม่ตามต้องการ ไม่ใช้นมผสมโดยไม่จำ� เป็น ไม่ใช้ขวดนม แม่และครอบครัว ควรเป็น
ปากเป็นเสียง ร้องขอให้โรงพยาบาลสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างแท้จริง
• สนับสนุนการช่วยให้ลกู ได้ดดู นมแม่ตงั้ แต่อยูโ่ รงพยาบาลทุกมือ้ เพือ่ แม่ได้เรียนรูก้ ารให้นมแม่ ลูก
ได้ดูดกระตุน้ การสร้างน�ำ้ นมแม่ แม่หวั นมไม่เจ็บ หัวนมไม่แตกตัง้ แต่อยูโ่ รงพยาบาลและเมือ่ กลับบ้าน
โรงพยาบาลเห็นความส�ำคัญในการจัดอัตราก�ำลัง เพือ่ ช่วยเหลือแม่ในการให้นม ลดอัตราการเจ็บป่วยและ
การนอนโรงพยาบาลของลูก จัดล�ำดับความส�ำคัญของอัตราก�ำลังพยาบาลในการช่วยแม่ ไม่เพียงแค่
มีอัตราก�ำลังเพียง 1-2 คน ต่อเวร หรือ 1-3 คน ต่อเวร อัตราก�ำลังเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอต่อการ
ช่วยแม่ในการให้นมลูกได้สำ� เร็จ หากผูบ้ ริหารยอมรับข้อมูลก็จะท�ำให้อตั ราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของ
ประเทศสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ
• การช่วยเหลือเมือ่ แม่มเี ต้านมคัด (Engorgement) ทีถ่ กู ต้อง บุคลากรต้องมีความรูว้ า่ การป้องกัน
ไม่ให้เกิดเต้านมคัด (engorgement) เป็นวิธีที่ดีที่สุด อธิบายให้แม่เข้าใจ แม่จะได้ไม่ตกใจกลัวภาวะ
เต้านมคัด (engorgement) การช่วยเหลือมี ดังนี้
การช่วยเหลือแม่ ลูกในการให้นมแม่ ให้ลกู ดูดนมแม่เร็วตัง้ แต่คลอด ดูดนมแม่บอ่ ยทุก 2-3 ชัว่ โมง
หรือทุกครั้งที่ลูกต้องการ ลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธี
สอนการประคบร้อน การประคบเย็น
สอนการท�ำ self lymph drainage massage
สอนการท�ำ reverse pressure softening การบีบน�ำ้ นมด้วยมือ สอนการใช้เครือ่ งปัม๊ นมทีถ่ กู วิธี
ไม่มงุ่ ทีก่ ารนวด การเค้นเต้านม หรือการท�ำ ultrasound (deep heat) เต้านมในระยะนีจ้ ะตึง น�ำ้ นม
ระยะนี้จะข้น เหนียว (colostrum) ไม่ต้องรีด เพื่อให้เต้านมนิ่มหรือรีดให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูก จนท�ำให้แม่เต้านมช�้ำ  เขียว เจ็บ ท�ำให้แม่ทุกข์ทรมาน ควรน�ำลูกมาช่วยดูดระบายน�้ำนม
การใช้ thermal ultrasound อาจช่วยแก้ไขได้ไม่มากนัก หรือการบีบเค้นหัวนม เพื่อเปิดท่อน�้ำนม
โดยใช้เข็มเจาะ สอดใส่ลงไปในท่อน�ำ้ นม จนท�ำให้เกิดการอักเสบติดเชือ้ ได้ ท�ำให้แม่ทอ้ ไม่อยากเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ ไม่หลงไปกับค�ำว่านวดเปิดท่อน�้ำนม นวดเพิ่มน�้ำนม นวดกระตุ้นน�้ำนม
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• การประเมินความเพียงพอของน�้ำนม เพื่อให้แม่มั่นใจ ประเมินน�้ำหนักลูก ประเมิน Tongue-tie ลูก
• ประเมินความอ่อนล้า ภาวะทางจิตใจของแม่และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
ครอบครัว
• ช่วยเหลือแม่ไม่ให้แม่หัวนมแตก
• ไม่มีการแจกตัวอย่างนมผสม หรือชุดเยี่ยมคลอดที่ส่งเสริมการตลาดนมผสม เช่น ถุงเก็บน�้ำนม
กระเป๋าเก็บความเย็น กระเป๋าใส่ของใช้เด็ก ผ้าคลุมให้นม ฯลฯ
ระยะหลังคลอด เมื่อกลับบ้าน เมื่อแม่พบปัญหาควรมี
• สายด่วนให้คำ� ปรึกษาการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยบุคลากรทางการแพทย์หรือแม่อาสาทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ ง
นมแม่ทถี่ กู ต้อง ได้รบั การสอนและฝึกอย่างถูกต้อง โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ผูบ้ ริหารเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการให้คำ� ปรึกษาปัญหาการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ การให้คำ� ปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์
เป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลา เพื่อให้การให้ค�ำปรึกษาเรื่องนมแม่ทางโทรศัพท์มีประสิทธิภาพ ควรจัด
เวลาให้แม่ปรึกษาได้สะดวก 24 ชัว่ โมง แม่จะได้มที พี่ งึ่ จากบุคลากรทีม่ คี วามรู้ มีประสบการณ์ ไม่ปรึกษา
ทางสือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ กี ารเรียกเก็บเงิน หรือให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง เป็นช่องทางให้แม่สะดวกต่อการ
ขอค�ำปรึกษา การให้บริการการให้ค�ำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ ควรได้รับการ
สนับสนุนการดูงานระบบ Call center เพื่อให้การให้บริการเป็นที่ประทับใจ
• คลินิกนมแม่ หากแม่พบปัญหา แม่สามารถกลับเข้ามาให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือ แก้ไข ไม่ไปพึ่งพิง
ผู้หวังผลประโยชน์ทางการค้าในการสอนจาการท�ำ Workshop ที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความรู้ ควรเปิดให้
บริการเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง ควรสนับสนุนอัตราก�ำลังและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพื่อทลาย
อุปสรรค ขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับแม่หลังคลอด
• ปลูกฝังวัฒนธรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การใช้ขวดเป็นวัฒนธรรมนมผสมทีม่ กี ารใช้ขวดจนเคยชิน
หากจ�ำเป็นแม่และครอบครัวควรรูส้ กึ ว่าการป้อนนมด้วยถ้วย ช้อน lactation aid และ finger feeding
เป็นการให้นมที่เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช้ขวดนมก่อนลูกอายุ 45 วัน สนับสนุนการดูดนมแม่จากเต้า
• ไม่งดอาหารกลุม่ เสีย่ ง หรือไม่เสีย่ งโดยไม่มขี อ้ มูลทางการแพทย์ ควรให้แพทย์เป็นผูล้ งความเห็น ไม่งด
ตามสือ่ สังคมออนไลน์ หรือไม่ใช้ยาเพิม่ น�ำ้ นมเอง หรือขายตามสือ่ สังคมออนไลน์เพราะยานัน้ อาจเป็น
ยาปลอม หรือไม่ปลอดภัยต่อแม่และลูก
• ควรใช้สิทธิลาคลอดให้ครบและไม่จ�ำเป็นไม่ควรใช้สิทธิก่อนคลอด เพื่อหลังคลอดจะได้มีเวลาในการ
ให้นมลูกและเลี้ยงดูลูก
• การเลือกใช้เครื่องปั๊มนม ควรมีการสอนการใช้เครื่องปั๊มนมที่ถูกต้อง เนื่องจากยุคปัจจุบัน ต้อง
ยอมรับว่ามีการใช้เครื่องปั๊มนมอย่างแพร่หลาย บุคลากรจึงควรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การใช้เครื่องปั๊มนม
อุปสรรคจากสือ
่ สังคมออนไลน์และบุคลากร ปัจจุบน
ั การสือ่ สารในบาง social media มีความสับสน
สร้างความกังวลให้กับแม่ ในเรื่อง ท่อน�้ำนมอุดตัน จุดขาวที่หัวนม (white dot) การนวดเปิดท่อน�้ำนม
การท�ำ ultrasound จึงควรเข้าใจเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน
เต้านมเต็ม (full breasts)
อาการ :

full breasts จะเกิดหลังวันที่ 3–5 หลังคลอด เมื่อน�้ำนมมา แม่จะรู้สึกไม่สุขสบาย รู้สึก
เต้าหนัก เต้าร้อนและแข็ง บางครั้งอาจรู้สึกเต้าเป็นก้อน อาจพบน�้ำนมไหล หยดออกจากเต้านม
สาเหตุ : เต้านมเต็มถือว่าเป็นภาวะปกติหลังคลอด
Management: จ�ำเป็นต้องให้ทารกดูดนมได้ถูกต้อง อมลึก ท่าอุ้มของแม่กระชับ ให้ลูกดูดนมแม่
บ่อยตามต้องการ อาการเต้านมเต็มจะดีขึ้น หลังลูกดูดนมแม่จากเต้า หลังจากนี้ 2-3 วันน�้ำนมจะมาเพียง
พอกับความต้องการของทารก
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เต้านมคัด (breast engorgement)
อาการ :

เต้านมบวม (swollen) และมีนำ�้ นมตึง (oedematous) เต้านมดูตงึ เงา มักเป็นทัง้ 2 เต้า เจ็บ
มีไข้ตำ�่ ๆ เมือ่ เต้านมคัด หัวนมจะถูกดึง จนท�ำให้หวั นมดูสนั้ หัวนม ลานนม เต้านมตึงท�ำให้ทารกดูดนมแม่ยาก
เป็นเหตุให้น�้ำนมระบายออกไม่ดี
สาเหตุ : Failure to remove breast milk, especially in the first few days after delivery
สาเหตุทที่ ำ� ให้ระบายน�ำ้ นมได้ไม่ดี เกิดจาก delayed initiation of breastfeeding ลูกดูดไม่บอ่ ยตามต้องการ
poor attachment และ ineffective suckling.
Management:

• แม่จ�ำเป็นที่จะต้องระบายน�้ำนม โดยให้ลูกช่วยดูดนมแม่ ให้ลูกดูดนมแม่บ่อยตามต้องการ ถ้าลูกไม่
สามารถ attach และดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่ต้องบีบน�้ำนม เพื่อระบายน�้ำนม หรือใช้
เครื่องปั๊มออกจนเต้านมเบาลง ทารกสามารถ attach ดีขึ้น
• ใช้การประคบร้อนก่อนบีบน�้ำนม เพื่อช่วยให้น�้ำนมออกดี
• lymphatic breast drainage therapy
• combination of hang technique (Balman,2013) และ reverse pressure softening ร่วมกับ
การนวดแบบ TBML
• ประคบเย็น หรือใบกระหล�ำ่ ปลีแช่เย็นตามหลังให้ลกู ดูดนมหรือหลังบีบน�ำ้ นมจะช่วยลดอาการเต้านม
บวม (oedema) ได้
• เต้านมคัดพบน้อยใน baby-friendly hospitals ซึ่งปฏิบัติตามบันได 10 ข้นสู่ความส�ำเร็จของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ท่อน�้ำนมอุดตัน (blocked duct or plugged duct)
อาการ : มีอาการเต้านมคัดตึงทีเ่ ต้านมข้างใดข้างหนึง่

คล�ำได้ขอบของก้อน อาจพบรอยแดงทีบ่ ริเวณ
ท่อน�้ำนม น�้ำนมไหลออกไม่ดี หัวนมอาจมีแผล หรือ bleb ที่หัวนมจากการหายของแผลที่หัวนมบาดเจ็บ
( Dr. Newman แนะน�ำให้ใช้ mupirocin ร่วมกับ topical antifungalและ steroid cream 7-10 อาจ
ช่วยได้) อาจพบไข้ 38.5°C ได้
สาเหตุ : failure to remove milk from part of the breast อาจเกิดจากดูดไม่บ่อยพอ poor
attachment ใส่เสื้อผ้ารัดแน่นเกินไป หรือเต้านมได้รับบาดเจ็บ (trauma) หรือบางครั้งเกิดจากน�้ำนมที่ข้น
มาก blocked duct อาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิด infectious และ noninfectious mastitis
Management: ระบายน�้ำนมและแก้ไขสาเหตุ
• ให้ลูกดูดนมเต้าที่มี blocked duct หรือนวดเบาๆ เหนือท่อน�้ำนมขณะที่ลูกดูดนม ไม่ควรกดหรือ
นวดคลึงแรงๆ ที่ก้อน
• อาจประคบร้อน หรือจัดท่าการดูดนมของลูก
การรักษาและการพยาบาล

• ประคบร้อน
• ประคบเย็น
• Ultrasound
• lymphatic breast drainage therapy
• combination of hang technique (Balman,2013) และ reverse pressure softening ร่วมกับ
การนวดแบบ TBML
• การดูดนมของลูกจะช่วยในการระบายน�้ำนม
• การดูดนมของลูกร่วมกับการนวดที่นุ่มนวล
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เต้านมอักเสบ (mastitis)

อาการ: เต้านมเป็นก้อนแข็ง

ผิวเต้านมแดง เจ็บมาก มักพบที่เต้านมบริเวณใดบริเวณหนึ่ง แตกต่าง
จากอาการเต้านมคัด แม่จะมีไข้ รู้สึกว่าตัวเองป่วย
สาเหตุ: failure to remove milk จากทิ้งช่วงระยะมื้อการให้นม ลูกนอนยาว แม่ติดภารกิจ รวมถึง
poor attachment ของลูก หรือเกิดจากแรงกดที่เต้านม การบาดเจ็บที่เต้านม การนวดที่รุนแรง เต้านม
อักเสบที่มี Infection มักมีสาเหตุจากหัวนมแตก
Management: improve the removal of milk และแก้ไขที่สาเหตุ
• แนะน�ำให้แม่นอนพัก ให้ลูกดูดนมแม่บ่อยตามต้องการ หรือมีวินัยในการระบายน�้ำนม ไม่ต้องหยุด
ให้นมแม่
• อาจให้ลูกดูดนมเต้าที่ไม่อักเสบก่อน เพื่อกระตุ้น oxytocin reflex ให้น�้ำนมไหลออกดี โดยจัดท่าให้
นมให้เอื้อต่อการแก้ไข
• ถ้าปวดให้ ibuprofenหรือ paracetamol
• ถ้าอาการเต้านมอักเสบรุนแรง หรือหัวนมแตกมีการติดเชื้อ หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง
ควรพบแพทย์ เพื่อได้รับยากลุ่ม penicillinase-resistant เช่น flucloxacillin อย่างไรก็ตามการ
ระบายน�้ำนมเป็นหัวใจส�ำคัญของการแก้ไข
ฝีที่เต้านม (breast abscess)

อาการ: เต้านมบวม ปวด เจ็บมาก เพราะเต้านมเต็มไปด้วยน�้ำนม
สาเหตุ: มักเกิดตามจากเต้านมอักเสบ (mastitis) ที่บริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
Management: หากเป็นฝี จ�ำเป็นที่ต้องมีการระบายหนองและรักษาด้วยยากลุ่ม penicillinase-

resistant อาจระบายด้วยการดูดออก (needle aspiration) อาจต้องดูดซ�้ำหลายการดูดหนองออกโดย
needle aspiration ควร guided by ultrasound. แม่สามารถให้นมลูกได้ เต้านมที่มีการติดเชื้อไม่มีผล
ต่อทารก
เอกสารอ้างอิง

Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2016). Breastfeeding: A guide for the medical
profession (8th ed.). Missouri: Elsevier Mosby.
Nikki Lee. (2011). Complementary and alternative medicine in breastfeeding therapy.
Canada: Hale publishing.
Riordan, J., & Wambach, K. (2016). Breastfeeding and human lactation. (5thed.). Massachusetts: Jones & Bartlett.
Walker, M. (2017). Breastfeeding management for the clinician: Using the evidence (4th ed.).
Massachusetts: Jones & Bartlett.
World Health Organization. (2009). Infant and young child feeding; Model chapter for
textbooks for medical students and allied health professionals. French.
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ข้อมูลงานวิจัยวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อน
Breaking Breastfeeding Barriers
ศ. คลินิก. พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร

เลขาธิการคณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เนือ่ งจากศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มีแผนงานในการผลักดันการแก้ไขปัญหาส�ำคัญทีเ่ ป็นอุปสรรคใน
การให้นมแม่ในระยะเริ่มต้นชีวิต จนถึงระยะประมาณ 1 เดือนแรก โดยเน้นในเรื่องการเตรียมตัวของแม่ที่
จะมีผลต่อสุขภาพและการตัดสินใจของแม่ การให้ความช่วยเหลือการคลอด การท�ำหัตถการในระยะคลอด
ทีจ่ ะมีผลต่อการให้นมแม่ การช่วยเหลือระยะหลังคลอด เพือ่ ให้ผา่ นอุปสรรคทีม่ กั พบบ่อย รวมทัง้ การให้แม่
สามารถให้นมแม่ได้เป็น รูว้ ธิ ใี ห้นมแม่ ก่อนออกจากโรงพยาบาล จึงได้คดั เลือกบทความวิจยั ทีม่ กี ารรวบรวม
อย่างเป็นระบบ และมีการสรุปประเด็นดังกล่าว 4 เรื่อง
1. Academy of Breastfeeding Medicine Annotated Bibliography: #19 Breastfeeding
promotion in the prenatal setting
2. Academy of Breastfeeding Medicine Annotated Bibliography: Protocol on Analgesia
and Anesthesia for the Breastfeeding Mother
3. Academy of Breastfeeding Medicine Annotated Bibliography (five year update):
Peripartum breastfeeding management for the healthy mother and infant at term
4. Academy of Breastfeeding Medicine Annotated Bibliography “Going Home Protocol”
ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ในกลุ่ม Annotated Bibliography
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Academy of Breastfeeding Medicine
Annotated Bibliography:
#19 Breastfeeding promotion in the
prenatal setting

Reference

Prenatal counseling/education

Content

Level of
Evidence*

Lumbiganon,P.; Martis,R.;
Laopaiboon,M.; Festin,M.R.;
Ho,J.J.; Hakimi,M. Antenatal
breastfeeding education for
increasing breastfeeding
duration Cochrane Database
Syst.Rev., 2012, 9, CD006425,
England

Cochrane review of RCTs of formal antenatal BF education,
excluding intrapartum or postpartum intervention pieces. 19
studies with 8506 women were included in the review, no
metaanalysis
was possible. Findings: 1) Peer counselling significantly
increased BF initiation. 2) No intervention was significantly more
effective than another intervention in increasing initiation or
duration of BF. 3) Combined BF educational interventions were not
significantly better than a single intervention in initiating or
increasing BF duration. However, in one trial a combined BF
education significantly reduced nipple pain and trauma. 4) There
was a marginally significant increase in exclusive BF at six months
in women receiving a booklet plus video plus lactation consultation
(LC) compared with the booklet plus video only. In another group,
the combination of BF booklet plus video plus LC was significantly
better than routine care for exclusive BF at three months. 5)
Significant methodological limitations and observed effect sizes
were small, it is not appropriate to recommend any specific
antenatal BF education.There is an urgent need to conduct RCTs
with adequate power to evaluate the effectiveness of antenatal BF
education.

I

Guise J, Palda V, Westhoff C,
Chan B, Helfand M, Lieu T. The
Effectiveness of Primary CareBased Interventions to Promote
Breastfeeding: Systematic
Evidence Review and MetaAnalysis for the US Preventive
Services Task Force. Ann Fam
Med 2003; 1(2): 70-78.

Meta-analysis of thirty randomized and nonrandomized controlled
trials and 5 systematic review of breastfeeding counseling.
Educational programs had the greatest effect on both initiation
and short-term duration. Support programs increased both
shortterm
and long-term duration. Written materials did not
significantly increase breastfeeding.

I
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Reference

Content

Level of
Evidence*

POSTNATAL Home visits by CHW to improve neonatal health was
associated with improved breast feeding initiation within 1 hour
(RR: 3.35, 95% CI: 1.31-8.59).
PRENATAL Cochrane:Community based packages with an
emphasis
on provision of care through trained CHW via home visitation
significantly improved early breast feeding initiation (RR: 1.94, 95%
CI: 1.56-2.42). PRENATAL Cochrane: Care provided by midwives
was found to be associated with significant improvements in
initiation of breast feeding (RR: 1.35, 95% CI: 1.03-1.76).
Cochrane, mixed PRE AND POSTNATAL: Another review
evaluating
the effects of CHW interventions reported significant impacts on
breast feeding initiation (RR: 1.36, 95% CI: 1.14-1.61).

I

Community-based
interventions
Lassi,Z.S.; Das,J.K.; Salam,R.A.;
Bhutta,Z.A.
Evidence from community level
inputs to improve quality of care
for maternal and newborn
health: interventions and
findingsReprod.Health., 2014,
11 Suppl 2, S2-4755-11-S2-S2.
Epub 2014 Sep 4, England

Self-efficacy background
Otsuka K, Dennis CL, Tatsuoka H,
Jimba M. The relationship
between breastfeeding selfefficacy
and perceived
insufficient milk among
japanese mothers. J
ObstetGynecol Neonatal Nurs.
2008;37(5):546-555.

Position papers

66

Two hundred and sixty-two in-hospital breastfeeding mothers in
Japan.
MAIN OUTCOME MEASURE:
Breastfeeding self-efficacy was measured in-hospital and
perception of insufficient milk was measured at 4 weeks
postpartum.
RESULTS:
Although most mothers intended to exclusively breastfeed, less
than 40% were doing so at 4 weeks postpartum. Among the
mothers using formula, 73% cited perceived insufficient milk as the
primary reason for supplementation or completely discontinuing
breastfeeding. Mothers’ perception of insufficient milk at 4 weeks
postpartum were significantly related to breastfeeding self-efficacy
in hospital in the immediate postpartum period (r=.45, p<.001).
Hierarchical multiple regression revealed that breastfeeding
selfefficacy
explained 21% of the variance in maternal perceptions of
insufficient milk, and the contribution was independent of
sociodemographic variables

II-2

Reference

Content

Level of
Evidence*

Eidelman, A and Schanler, R AAP
Executive Summary:
Breastfeeding and the Use of
Human Milk Pediatrics, 2012,
129, 3, 600-603

Executive report on BF epidemiology, infant outcomes, BF and the
premature baby, maternal outcomes, economic benefits, duration,
contraindications, maternal diet, maternal medicaitons, hospital
routines/10 steps, pacifier use, vitamin D use, management of BF,
role of the pediatrician in BF support and management, business
case for BF. Part of the role of the pediatrician is to “Collaborate
with the obstetric community to develop optimal breastfeeding
support programs.”

III

Term infants born by normal delivery were randomized at birth to
either early skin-to-skin contact (SSC) (n = 20) or conventional care
(controls; n = 21). SSC was continued for at least 2 h after birth.
Subsequently, one BF session of the infants was video recorded at
about 48 h of life. The primary outcome, infants’ BF behavior at 48
h of life, was assessed using the modified infant Breast-Feeding
Assessment Tool (BAT; a score consisting of infant’s readiness to
feed, sucking, rooting and latching, each item scored from 0 to 3)
by three independent masked observers. The secondary
outcomes
were EBF rates at 48 h and 6 weeks of age and salivary cortisol
level of infants at 6 h of age.
Baseline characteristics including birth weight and gestation were
comparable between the two groups. There was no significant
difference in the BAT scores between the groups [median: 8,
interquartile range (IQR) 5-10 vs. median 9, IQR 5-10; p = 0.6].
EBF
rates at 48 h and at 6 weeks were, however, significantly higher in
the early-SSC group than in the control group [95.0 vs. 38.1%;
relative risk (RR): 2.5, 95% confidence interval (95% CI): 1.4-4.3 and
90 vs. 28.6%; RR: 3.2, 95% CI: 1.6-6.3].

I

Labor & Delivery
Thukral A, Sankar MJ, Agarwal R,
et al. Early skin-to-skin contact
and breastfeeding behavior in
term neonates: A randomized
controlled trial. Neonatology
2012;102:114-119.
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Academy of Breastfeeding Medicine
Annotated Bibliography:
Protocol on Analgesia and Anesthesia
for the Breastfeeding Mother

Reference

Content

Level of
Evidence*

Dewey KG, Nommsen-Rivers LA,
Heinig MJ, Cohen RJ. Risk Factors
for Suboptimal Infant Breastfeeding
Behavior, Delayed Onset of
Lactation, and Excess Neonatal
Weight Loss. Pediatrics (2003)
112:3,607-618.

Prospective study of 280 mothers in Davis, California, to determine
incidence of and risk factors for suboptimal infant breastfeeding behavior,
delayed onset of lactation, and excess neonatal weight loss in a highly
educated, highly motivated population. Regional labor anesthesia
was associated with SIBB on day 0, delayed milk onset, and excess
weight loss by day3 compared to no anesthesia. Combined analgesia
with IV/IM narcotics and regional anesthesia led to the highest
incidence of excess weight loss. These results were confounded by
other variables such as length of labor. The subgroup of infants
delivered vaginally with IV/IM narcotics had significantly higher risk
of SIBB on day 3. The infants delivered vaginally with regional
anesthesia had more risk of excess weight loss. The authors suggest
that this may have been affected by IV fluids in labor. Longer labor
and cesarean section were associated with higher risk for SIBB and
excess weight loss.

II-2

Nissen E, Lilja G, Matthiesen A-S,
et al. Effects of maternal pethidine
on infants’ developing breast feeding
behaviour. Acta Paediatr (1995)
84:140-5.

44 infants, 18 of whose mothers received pethidine, were observed
skin-to-skin with their mothers for 2 hours immediately after birth.
The observer was blind to analgesia status. Infants exposed to
pethidine had delayed and depressed sucking and rooting behavior
and fewer suckled spontaneously. The authors recommend that
pethidine-exposed mother/infant couples stay together long enough
after birth to enable the infant to make the choice to attach “without the forceful helping hand of the health staff.”

III

Studies Looking at Breastfeeding
Outcomes and Anesthesia/Analgesia

68

Reference

Content

Level of
Evidence*

Rajan L. The impact of obstetric
procedures and analgesia/anesthesia
during labour and delivery on breast
feeding. Midwifery (1994)10, 87-103.

Re-analysis of data from a study of pain relief in labour done via
phone survey 6 weeks post delivery. Better breastfeeding outcomes
were found when a woman received “extra help” with breastfeeding if she received pethidine during the first stage and if she had
adequate control of perineal pain postpartum.

III

RCT of intravenous PCA with morphine vs. meperidine after cesarean delivery. All patients received a single dose of epidural morphine
4 mg initially. Intravenous PCA with meperidine was associated with
more neonatal neurobehavioral depression and less alertness and
orientation to human cues than IV PCA with morphine.

I

1701 mothers studied by questionnaire 6-8 months after delivery.
Infants born by cesarean section or assisted delivery, those of low
birth weight or asphyxiated at birth were less likely to breastfeed.
Among those who initiated breastfeeding, breastfeeding duration
was not affected by any of these factors.

III

Studies looking at postpartum
analgesia and breastfeeding
Wittels F, Glosten G, Faure E, et al.
Postcesarean Analgesia with Both
Epidural Morphine and Intravenous
Patient-Controlled Analgesia: Neurobehavioral Outcomes Among
Nursing Neonates. Anesth Analg
(1997) 85(3):600-606.
Studies looking at labor related to
anesthesia/analgesia that may have
secondary effects on breastfeeding
Tamminen T, Verronen P, Saarikoski
S, et.al. The influence of perinatal
factors on breast feeding. Acta
Paediatr Scand (1983) 72:9-12.
Reviews of alternative methods of
pain management in labor
Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr G J,
Sakala C. Continuous support for
women during childbirth.
The Cochrane Database of Systematic
Reviews 2003, Issue 3.

Women who received continuous support during labor and birth
I:
were less likely to have intrapartum analgesia or operative deliv- Metaanalys
ery. They reported more satisfaction with birth and were more is of RCTs
likely to be breastfeeding at 1-2 months postpartum.

Studies looking at choice of drug
for analgesia in labor
Poole JH. Analgesia and anesthesia Excellent review of analgesia and anesthesia during labor and
during labor and birth: Implications delivery. Has numerous tables on the implications of the various
for mother and fetus. JOGNN 32(6): drugs on maternal and neonatal outcome.
780-793

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6

III: Review

69

Academy of Breastfeeding Medicine
Annotated Bibliography (five year update):
Peripartum breastfeeding management for the
healthy mother and infant at term July 2007

Reference

Content

Level of
Evidence*

Background/Hospital policies
The Baby-Friendly way: the best This article reviews the development of the BFHI, describes the
breastfeeding start. Philipp BL - Pe- components of the initiative, and evaluates current data that favor
diatr Clin North Am, 01-JUN-2004; the universal implementation of the BFHI.
51(3): 761-83

II-2

Prenatal Education
Interventions to promote breastfeeding: applying the evidence in
clinical practice. Palda VA-CMAJ16-MAR-2004; 170(6): 976-8

In this document, the Canadian Task Force on Preventive Health
Care (CTFPHC) updates its earlier breast-feeding recommendations
[by presenting evidence on interventions that improve the initiation
or duration of breast-feeding (or both). They found good evidence
to recommend provision of structured antepartum educational programs as well as peer counseling.

I

Randomized double-blinded study of the impact of epidural fentanyl on breast-feeding. Women who previously breast-fed a child and
who requested labor epidural analgesia were randomly assigned
in a double-blinded manner to one of three groups: (1) no fentanyl group n=60, (2) intermediate-dose fentanyl group n=59 (intent
to administer between 1 and 150 microg epidural fentanyl), or (3)
high-dose epidural fentanyl group n=58 (intent to administer > 150
microg epidural fentanyl). CONCLUSIONS: Among women who
breast-fed previously, those who were randomly assigned to receive
high-dose labor epidural fentanyl were more likely to have stopped
breast-feeding 6 weeks postpartum than woman who were randomly assigned to receive less fentanyl or no fentanyl.

I

Labor and Delivery
Effect of labor epidural analgesia
with and without fentanyl on infant
breast-feeding: a prospective, randomized, double-blind study. Beilin
Y - Anesthesiology - 01-DEC-2005;
103(6): 1211-7
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Effect of early skin-to-skin contact
after delivery on duration of breastfeeding: a prospective cohort study.
Mikiel-Kostyra K - Acta Paediatr 01-JAN-2002; 91(12): 1301-6

N=1250 A prospective cohort study of Polish children to study the
influence on breastfeeding of skin-to-skin contact after birth. 3 year
follow-up RESULTS: The implementation of the practice significantly increased mean duration of exclusive breastfeeding by 0.39 mo
and overall breastfeeding duration by 1.43 mo. The infants kept
with the mothers for at least 20 min were exclusively breastfed
for 1.35 mo longer and weaned 2.10 mo later than those who had
no skin-to-skin contact after delivery. The skin-to-skin contact
after birth significantly coexisted with the other hospital practices
supportive to breastfeeding, especially rooming-in without separation longer than 1 h per 24 h [relative risk (RR) = 3.18, 95%
confidence interval (95% CI): 2.34-4.31] and first breastfeeding
within 2 h after birth (RR = 2.94, 95% CI: 2.36-3.67. CONCLUSION:
The results indicate that extensive mother-infant skin-to-skin contact lasting for longer than 20 min after birth increases the duration of exclusive breastfeeding.

II-2

Clinical Practice Guideline
Subcommittee on Hyperbilirubinemia
Management of Hyperbilirubinemia
in the Newborn Infant 35 or More
Weeks of Gestation Pediatrics Vol.
114 No. 1 July 2004, 297-316

The AAP in this clinical practice guideline recommends the following as it relates to breastfeeding:
1. -In numerous policy statements, the AAP recommends breastfeeding for all healthy term and near-term newborns. This guideline
strongly supports this general recommendation.
2. -Clinicians should advise mothers to nurse their infants at least
8 to 12 times per day for the first several days (evidence quality
C: benefits exceed harms).
3. -The AAP recommends against routine supplementation of nondehydrated breastfed infants with water or dextrose water (evidence
quality B and C: harms exceed benefits).
4. -In breastfed infants who require phototherapy , the AAP recommends that, if possible, breastfeeding should be continued (evidence quality C: benefits exceed harms). It is also an option to
interrupt temporarily breastfeeding and substitute formula. This can
reduce bilirubin levels and/or enhance the efficacy of phototherapy (evidence quality B: benefits exceed harms). In breastfed infants
receiving phototherapy, supplementation with expressed breast milk
or formula is appropriate if the infant’s intake seems inadequate,
weight loss is excessive, or the infant seems dehydrated.

III

Discharge policies
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Efficacy of breastfeeding support
provided by trained clinicians during
an early routine, preventive visit: a
prospective, randomized, open trial
of 226 mother-infant pairs. Labarere J - Pediatrics - 01-FEB-2005;
115(2): e139-46

N=226 Randomized open trial studying the effect of an early preventive visit within 2 weeks after birth with trained primary care
physicians (5-hour training program on breastfeeding. This study
provides preliminary evidence of the efficacy of breastfeeding support through an early, routine, preventive visit in the offices of
trained primary care physicians.

I

N=65 Randomized trial in Africa where mothers of sick or preterm
infants were assigned to one of three milk expression groups at
birth (electric pump, pedal pump or hand pump.) Findings revealed
greater MMV (maternal milk volume) with electric breast pumps
than hand-expression for mothers of infants in African nurseries.
This data has important implications for international policy if exclusive OMM (own mothers’ milk) feeding is to be achieved for the
vulnerable infant

I

Expressing Breastmilk
Electric breast pump use increases
maternal milk volume in African
nurseries. Slusher T - J Trop
Pediatr-01-APR-2007; 53(2):
125-30
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Chapman, DJ and Perez-Escamilla,
R. Does Delayed Perception of the
Onset of Lactation Shorten Breastfeeding Duration? J Hum Lact,
1999; 15(2): 107-111.

A study of 146 postpartum mothers enrolled at postpartum day
2 and followed longitudinally which suggested that the maternal
perceived delay in the onset of lactation was associated with a
shorter breastfeeding duration and thus the perceived need to
supplement early in life.

II-3

Cernadas, J.M.,Noceda, G., Barrera,
L., et al. Maternal and Perinatal
Factors Influencing the Duration of
Exclusive Breastfeeding During the
First 6 Months of Life. J Hum Lact,
2003; 19(2): 136-144.

A longitudinal study following 539 mothers over a 6 month duration which showed a longer duration of exclusive breastfeeding
associated with a positive maternal attitude about breastfeeding,
adequate family support, good mother-infant bonding, appropriate
suckling technique, and no nipple problems. The median duration of
exclusive breastfeeding in this study was 4 months. The study
suggested early recognition of these potential peripartum issues
that may arise and prompt intervention and maternal education will
promote longer breastfeeding duration.

II-3

Dewey, KG, Nommsen-Rivers,L.A.,
Heinig, M.J., et al. Risk Factors for
Suboptimal Infant Breastfeeding Behavior, Delayed Onset of Lactation,
and Excess Neonatal Weight Loss.
Pediatrics, 2003; 112(3): 607619.

A longitudinal study which followed 280 mothers which showed
that parity, delivery mode, duration of labor, labor medications, use
of breastmilk substitutes and/or pacifiers, and maternal obesity had
negative impact on their infants’ breastfeeding behavior scores and
their overall breastfeeding success. These results suggested close
peripartum observation while in the hospital and the need for close
follow up when discharged from the hospital.

II-3

1. Studies that assess breastfeeding effectiveness and the perceived
need to supplement:

4. Studies which review the negative impact of commercial hospital
discharge packs and/or the use of
pacifiers on breastfeeding exclusivการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6

73

Reference

Content

Level of
Evidence*

A study comprised of 700 breastfed infants to 1 of 4 intervention
groups: bottle/early (2-5 days) pacifier, bottle/late (> 4 weeks)
pacifier, cup/early pacifier or cup/late pacifier. The cup or bottle
infants received these types of supplementation when medically
necessary. Any supplemental feeds regardless of method had a
negative effect on breastfeeding duration but the method of supplementation (cup vs. bottle) showed no difference in duration.
However when the infants required >2 supplements, the cup fed
group had more prolonged exclusive and full breastfeeding rates.
In C-section infants, cup feeding significantly prolonged exclusive,
full and overall breastfeeding duration. Exclusive breastfeeding at
4 weeks was seen less in the early pacifier group of infants as
was overall duration of breastfeeding but did not affect exclusive
or full duration. The authors concluded that cup feeding may not
necessarily have an advantage for providing supplements to the
general population but may benefit dyads delivered by C-section or
those who require multiple supplemental feeds. Early pacifier use
was detrimental to exclusive and overall breastfeeding and thus
should be avoided in the neonatal period.

I

226 dyads were followed at monthly intervals and randomized to
either the intervention group or the control group. The intervention
group consisted of dyads who were being followed by a primary
care physician who had received a 5 hour training program in
breastfeeding prior to the study. The invention group attended
routine preventive visits in addition to predischarge and postdischarge support and were also invited to attend a an individual
routine preventive outpatient visit within 2 weeks after birth from
one of the trained physicians. The control group received routine
maternity ward care and was provided a phone number for peer
support once discharged form the hospital. They did not attend the
preventive support visit within 2 weeks of discharge. Mothers in
the intervention group were more likely to report exclusive breastfeeding at 4 weeks (83.9% vs. 71.9%), and had a longer breast-

I

ity, breastfeeding behaviors and
duration.
Howard, C.R., Howard, F.M., Lanphear, B., et al. Randomized Clinical
Trial of Pacifier Use and Bottle-Feeding or Cupfeeding and Their Effect
on Breastfeeding. Pediatrics, 2003;
111(3): 511-518.

7. Studies which address the role
and efficacy of prenatal, postnatal
and peer counseling in efforts to
support the breastfeeding dyad.
Labarere, J., Gelbert-Baudino, N.,
Ayral,A.S., et al. Efficacy of Breastfeeding Support Provided by Trained
Clinicians During an Early, Routine,
Preventive Visit: A Prospective,
Randomized, Open Trial of 226
Mother-Infant Pairs. Pediatrics,
2005; 115(2): e139-146.
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feeding duration (18 weeks vs. 13 weeks). Breastfeeding difficulties
were less common in the intervention group (55.3% vs. 72.8%)
and maternal satisfaction was higher in the intervention group
(97.7% vs. 91.1%). They researchers concluded that early preventive visits in offices of trained physicians can improve breastfeeding outcomes. They proposed that a short training program for
practicing physicians might contribute to better breastfeeding rates
and suggested that the multifaceted interventions needed to support
breastfeeding should include primary care physicians.
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เส้นทางสู่สังคมนมแม่ที่ยั่งยืน :
ปัจจัยด้านมารดา สังคม และที่ทำ�งาน
ผศ. ดร. พรนภา ตั้งสุขสันต์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพและพัฒนาการของ
เด็ก อย่างไรก็ตามพบว่า ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานี้แม่ที่มีลูกอายุต�่ำกว่า 6 เดือนทั่วโลกที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่มีจ�ำนวนเกือบคงที่ คือ มีเพียงร้อยละ 38 ซึ่งเป็นอัตราต�่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลก
และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้ก�ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 และ พบอัตราดังกล่าวในประเทศไทย
เพียงร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นอัตราที่ต�่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน2 การศึกษาที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่า การ
กลับไปท�ำงานเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแม่
ที่อาศัยในเขตเมือง และท�ำงานในระบบ3,4
แม่ท�ำงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากความจ�ำเป็นที่ต้องกลับ
ไปท�ำงาน จากข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการท�ำงานของสตรี มีสว่ นส�ำคัญในการช่วยเหลือค่าใช้จา่ ย
ในครอบครัวถึงร้อยละ 375 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งกลับไปท�ำงานนัน้ แม่สว่ นใหญ่ปรารถนา
จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มากที่สุดและนานที่สุด เนื่องจากรับรู้ถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่6
การตัดสินใจหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากการท�ำงานจึงส่งผลให้แม่บางคนรู้สึกผิดที่ไม่สามารถให้อาหารที่ดี
ที่สุดแก่ลูกได้ ในขณะที่แม่ที่เลือกที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากกลับไปท�ำงานต้องพบกับความกดดัน
เนื่องจากการขาดการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ท�ำงาน7
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในกลุ่มแม่ท�ำงานยังเป็นสิ่งที่วิกฤตและห่างจากเป้าหมายมาก
ยกตัวอย่าง เช่น แม่ท�ำงานในประเทศตุรกี อินโดนีเซีย และไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ส�ำหรับทารกทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 6 เดือนเพียงร้อยละ 0-56,8,9 ในขณะทีพ่ บว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลก มีจำ� นวน
สตรีที่มีส่วนร่วมในแรงงานมากเกินครึ่งหนึ่งของสตรีในประเทศทั้งหมด ส�ำหรับประเทศไทยนั้น มีจ�ำนวน
ของสตรีท�ำงานร้อยละ 63 ของสตรีทั้งหมดหรือประมาณ 17 ล้านคน10
ดังนัน้ การช่วยเหลือสนับสนุนแม่ทำ� งานให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในลักษณะทีเ่ ข้าใจเกีย่ วกับปัจจัยในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นแนวทางที่ส�ำคัญแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กไทยได้รับน�้ำนมแม่ ที่เป็นอาหารที่ดี
ที่สุดได้
ทั้งนี้พบว่า มีปัจจัยหลัก 3 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแม่ท�ำงาน
1) ปัจจัยด้านมารดา
2) ปัจจัยด้านสังคม
3) ปัจจัยด้านที่ท�ำงาน
1

ปัจจัยด้านมารดา

ปัจจัยด้านมารดา คือ คุณลักษณะของแม่ทชี่ ว่ ยในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้
ครอบครัว ทัศนคติ ความตั้งใจ ความมั่นใจ และความรู้ของแม่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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ระดับการศึกษาและรายได้ครอบครัว

แม่ที่มีการศึกษาสูง หรือ รายได้ครอบครัวสูง จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่าแม่ที่มีการศึกษาน้อยกว่า
หรือ รายได้ครอบครัวน้อยกว่า
การศึกษาในประเทศไต้หวันพบว่าแม่ท�ำงานที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ 2-3 เท่า มากกว่าแม่ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือ น้อยกว่า11 และ พบว่าแม่ที่มีรายได้
ครอบครัวสูง จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่า ยกตัวอย่าง เช่น แม่ในประเทศเบลเยี่ยมที่มีรายได้สูงกว่า จะ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวประมาณ 3 เดือน ในขณะทีแ่ ม่ทมี่ รี ายได้นอ้ ยกว่า จะเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวประมาณ 2 เดือน12
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ความรู้ของแม่ทำ� งานเกีย่ วกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการลาคลอด จะช่วยให้แม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เนือ่ งจาก ช่วยให้แม่มที ศั นคติทดี่ แี ละมีความมัน่ ใจในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ ในขณะที่ การขาดความรู้จะส่งผลให้แม่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้7,13
ข้อมูลพบว่า แม่ทำ� งานส่วนใหญ่จะมีความรูท้ ดี่ เี กีย่ วกับประโยชน์ของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ตอ่ สุขภาพลูก
แต่ขาดความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เมือ่ ต้องกลับไปท�ำงาน เช่น ทักษะในการบีบเก็บน�ำ้ นม
เพือ่ คงการสร้างน�ำ้ นมไว้ให้ได้มากทีส่ ดุ ความถี่ และ ระยะเวลาในการบีบเก็บน�ำ้ นม เป็นต้น และขาดความรู้
เกี่ยวกับสิทธิในการลาคลอดของตนเอง13
การศึกษาในประเทศไทยพบว่า แม่ท�ำงานขาดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่
มีต่อสุขภาพของแม่ ความเสี่ยงในการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม ที่อาจมีต่อสุขภาพของลูก การบีบเก็บน�้ำนม
และการเก็บรักษาน�้ำนม7
ทัศนคติ ความตั้งใจ และความมั่นใจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การศึกษาเกีย่ วกับทัศนคติ ความตัง้ ใจ และความมัน่ ใจต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ในกลุม่ แม่ทำ� งานยัง
มีค่อนข้างจ�ำกัด ส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานในกลุ่มแม่ที่ไม่ได้ท�ำงาน โดยพบว่าแม่ที่มีทัศนคติทางบวก มี
ความตัง้ ใจ และมีความมัน่ ใจต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ จะเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวมากกว่าแม่ทมี่ ที ศั นคติ
ทางลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ทัง้ นี้ ในส่วนของแม่ทำ� งานนัน้ พบการรายงานข้อมูลว่า แม่ทปี่ ระสบความส�ำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนนั้น มีการหาวิธีการที่ช่วยผสมผสานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควบคู่กับการท�ำงาน6
นอกจากนั้น พบว่า แม่ท�ำงานมีความตั้งใจและทัศนคติในเชิงลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กล่าวคือ ส่วน
ใหญ่ตงั้ ใจเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ควบคูก่ บั นมผสมมากกว่าเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว4 และ มีความคิดเห็น
ว่าการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เหนือ่ ยกว่าการเลีย้ งลูกด้วยนมผสม14 การศึกษาในไทยพบว่า แม่ทำ� งานส่วนใหญ่
มีทศั นคติทางบวกต่อประโยชน์ของนมแม่ตอ่ สุขภาพลูก แต่ไม่เห็นด้วยทีแ่ ม่ทำ� งานนอกบ้านสามารถเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ และไม่เห็นด้วยว่านมแม่อย่างเดียว จะมีสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการ
ของลูก นอกจากนัน้ แม่ทำ� งานส่วนใหญ่ มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมผสม โดยมองว่าเด็กทีเ่ ลีย้ งด้วย
นมแม่หรือนมผสมมีสุขภาพจิตดีไม่แตกต่างกัน8
ปัจจัยด้านสังคม

การสนับสนุนแม่ท�ำงานจากสังคมที่อยู่ใกล้ชิด ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้ภายหลังจากที่ต้องกลับไปท�ำงาน
การสนับสนุนจากครอบครัว

การสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัว อาทิ เช่น จากย่ายาย และสามี เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่องของแม่ท�ำงาน และช่วยให้แม่เผชิญกับ
ความเครียดในระหว่างที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้15 โดยพบว่าแม่ท�ำงานจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานขึ้น หากมี
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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ย่ายาย และสามีสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตลอดจนช่วยดูแลเลี้ยงดูทารก ทุ่มเทเอาใจใส่ แสดงความ
รักและความยินดีในการช่วยเหลือ6,15 อย่างไรก็ตาม พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวสามารถเป็นไปได้
ทั้งในลักษณะที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่15 การศึกษาในประเทศไทย พบว่า
โปรแกรมการให้สามีมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการให้ความรู้และฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ การติดตามให้ความช่วยเหลือสามารถช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว ในช่วงเดือนแรกได้มากกว่าแม่ที่ไม่ได้รับโปรแกรม16
การปรึกษาของบุคลากรสุขภาพ

การได้รับการปรึกษาจากบุคลากรสุขภาพ เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนให้แม่ท�ำงาน
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ การให้การปรึกษาควรครอบคลุมถึง ประสบการณ์การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ความตัง้ ใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความวิตกกังวล และ ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็นต้น14 และ ควรค�ำนึงถึงวิธีการ และ ระยะเวลาในการให้การปรึกษา กล่าวคือ การให้การปรึกษาแบบ
ตัวต่อตัว ช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ การให้การปรึกษาแบบกลุ่มไม่
ได้ช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้น และ พบว่าการให้การปรึกษาแบบครั้งเดียวใน
ระยะหลังคลอด หรือ การให้การปรึกษาในระยะตั้งครรภ์ ร่วมกับในระยะหลังคลอด จะช่วยให้แม่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมากขึน้ ในขณะทีก่ ารให้การปรึกษาในระยะตัง้ ครรภ์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นได้17 การศึกษาในประเทศตุรกี และ ประเทศไทย
พบว่า โปรแกรมการให้คำ� ปรึกษาโดยการให้ความรู้ การฝึกปฏิบตั ิ และการติดตามช่วยให้มารดาท�ำงานเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนได้เพิ่มขึ้น9,18
ปัจจัยด้านที่ท�ำงาน

ปัจจัยด้านที่ท�ำงาน เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญมากที่สุด ที่จะช่วยให้แม่ท�ำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อ
เนือ่ งได้ โดยพบว่าการขาดการสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ในทีท่ ำ� งานจะท�ำให้แม่วางแผนทีจ่ ะเลิกเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่เมื่อต้องกลับไปท�ำงาน3 ปัจจัยด้านที่ท�ำงาน ได้แก่ นโยบายของที่ท�ำงานเกี่ยวกับการลาคลอด
การเข้าถึงสิง่ ทีเ่ อือ้ ต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในทีท่ ำ� งาน ความยืดหยุน่ ของทีท่ ำ� งาน การสนับสนุนด้านข้อมูล
และการสนับสนุนด้านอารมณ์15
นโยบายของที่ท�ำงานเกี่ยวกับการลาคลอด

นโยบายของทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการลาคลอด หมายถึง ระยะเวลาในการลาคลอด และการได้รบั เงินเดือน
ในระหว่างการลาคลอด15 ซึ่งโดยขั้นต�่ำที่สุด ควรมีลักษณะเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายในระดับสากล
กล่าวคือ ระยะเวลาในการลาคลอดไม่นอ้ ยกว่า 14 สัปดาห์ และในระหว่างการลาคลอด ควรได้รบั เงินเดือน
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของเงินเดือนปกติ
นอกจากนั้น ภาครัฐยังควรเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนในระหว่างการลาคลอด เพื่อปกป้อง
แม่ท�ำงานจากการไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดตามที่ควรจะเป็นจากนายจ้าง19 นโยบายเกี่ยวกับการ
ลาคลอดเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าแม่ที่กลับไปท�ำงานขณะ 2 เดือน
หรือน้อยกว่าเป็นกลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ในขณะที่แม่ที่ลาคลอดได้ 6 เดือนเป็น
กลุม่ ทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่นานทีส่ ดุ 20 นอกจากนัน้ การได้รบั เงินเดือนในระหว่างการลาคลอดเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้
แม่มนั่ ใจว่าสามารถดูแลตัวเองและลูกให้มสี ขุ ภาพและความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมได้19 การส�ำรวจกลุม่ ประเทศ
ในเอเชียจ�ำนวน 40 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคะแนนด้านนโยบายใน
การปกป้องแม่ (maternity protection) ต�่ำที่สุด21
การเข้าถึงสิ่งที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ท�ำงาน

การเข้าถึงสิ่งที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ท�ำงาน หมายถึง การที่แม่สามารถเข้าไปใช้สิ่งต่างๆ
ที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ที่ท�ำงานได้จัดสรรไว้ให้ ได้แก่ ห้องที่สะอาดและเป็นส่วนตัว อุปกรณ์ต่างๆ
ที่ช่วยในการบีบเก็บน�้ำนม เช่น เครื่องปั๊มนม และ ตู้เย็นเพื่อเก็บรักษาน�้ำนม15
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ข้อมูลพบว่า การมีสถานที่ที่เป็นส่วนตัวส�ำหรับบีบเก็บน�้ำนมช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2.38 เท่า
มากกว่าแม่ทไี่ ม่มสี ถานทีด่ งั กล่าว11 และการขาดสถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ อือ้ ต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในทีท่ ำ� งาน
ท�ำให้แม่ตัดสินใจเลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อต้องกลับไปท�ำงาน3
ความยืดหยุ่นของการท�ำงาน

ความยืดหยุ่นของการท�ำงาน เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่ท�ำงาน แม่
ควรมีเวลาพักอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน หรือ มีการลดชั่วโมงการท�ำงานเพื่อบีบเก็บน�้ำนมหรือให้นมแม่19
ความยืดหยุ่นของการท�ำงานขึ้นอยู่กับ จ�ำนวนชั่วโมงของการท�ำงานและลักษณะของงาน
ข้อมูลพบว่า แม่ที่มีชั่วโมงท�ำงานเกินมาตรฐานที่สากลก�ำหนดไว้ เช่น มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เสี่ยงต่อการเลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะ 6 เดือน มากกว่าแม่ที่ท�ำงานน้อยชั่วโมงกว่าถึงเกือบ 3 เท่า
นอกจากนัน้ ยังพบว่า แม่ทที่ ำ� งานในส�ำนักงาน เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ภายหลังการลาคลอด 4 เท่า มากกว่า
แม่ทำ� งานในไลน์ผลิต และ พบว่าแม่ทที่ ำ� งานในภาครัฐเลีย้ งลูกด้วยนมแม่มากกว่าแม่ทที่ ำ� งานภาคเอกชน11,22
การสนับสนุนด้านอารมณ์และข้อมูล

พบการศึกษาที่รายงานข้อมูลว่า แม่ท�ำงานพบกับประสบการณ์ที่ไม่ดีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่
การไม่ให้ก�ำลังใจและการวิพากษ์วิจารณ์จากนายจ้างและผู้ร่วมงาน การไม่ได้รับอนุญาตให้บีบเก็บน�้ำนมใน
ทีท่ ำ� งาน ตลอดจนการแสดงความไม่พอใจจากเพือ่ นร่วมงาน15 และพบว่านายจ้างส่วนใหญ่มองการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่เป็นเรือ่ งส่วนตัว แม่ทำ� งานควรสนใจและมีความรับผิดชอบในการท�ำงานเป็นอันดับแรกมากกว่า
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่23
ในส่วนของการสนับสนุนด้านข้อมูลนัน้ แม่ทำ� งานต้องการข้อมูลเกีย่ วกับระยะเวลาในการลาคลอด เงิน
เดือนในระหว่างการลาคลอด และ การจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เช่น สถาน
ที่ และอุปกรณ์เพื่อบีบเก็บน�้ำนม โดยพบว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์และข้อมูลช่วยให้มารดามีความมั่นใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขณะท�ำงาน15
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ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
แรงงานหญิงมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศและมีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทมากขึน้ ปัจจุบนั มี
แรงงานหญิง 4.23 ล้านคน จากจ�ำนวนแรงงานในระบบทั้งหมดทั่วประเทศ 8.88 ล้านคน ซึ่งท�ำงานอยู่
แทบทุกสาขาอาชีพในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ สามแสนเจ็ดหมื่นกว่าแห่ง (378,513 แห่ง)
แต่เนือ่ งจากความแตกต่างกันทางสรีระระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยเฉพาะความแข็งแรง และการ
มีครรภ์ของเพศหญิง รัฐบาลจึงออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิงเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานที่ห้ามลูกจ้าง
หญิง/ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำ 
� เนือ่ งจากอาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย หรือ
งานลักษณะพิเศษ หรืองานล่วงเวลาที่กฎหมายให้ลูกจ้างหญิง/ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท�ำได้
กระทรวงแรงงาน

ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลลูกจ้าง นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้กำ� หนดให้นายจ้าง
เจ้าของสถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนของการคุ้มครองแรงงานหญิง ดังนี้
1. พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551 ตัง้ แต่มาตรา 38-43
และมาตรา 59 โดยเฉพาะในมาตรา 39/1 ก�ำหนด “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิง
มีครรภ์ท�ำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 นาฬิกา ท�ำงานล่วงเวลา หรือท�ำงานในวันหยุด”
มาตรา 41 “ให้ลกู จ้างหญิงมีครรภ์มสี ทิ ธิลาเพือ่ ตรวจครรภ์กอ่ นคลอดบุตรและเพือ่ คลอดบุตรคนหนึง่
ไม่เกิน 90 วัน” และมาตรา 59 “ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างซึง่ เป็นหญิงในวันลาเพือ่ คลอดบุตร
เท่ากับค่าจ้างในวันท�ำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วัน”
ประกอบกับปัจจุบนั สังคมไทยได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ท�ำให้ผหู้ ญิงและผูช้ ายต้องท�ำงานหาเลีย้ ง
ครอบครัว เพือ่ ให้ผชู้ ายแบ่งเบาภาระหน้าทีใ่ นการดูแลงานบ้านและมีบทบาทความเป็นพ่อในการช่วย
ภริยาเลีย้ งดูและพัฒนาบุตรไปพร้อมๆ กัน ซึง่ จะท�ำให้ภริยามีเวลาให้นมลูกได้อย่างเต็มที่ และเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว ภริยามีก�ำลังใจและมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นผลดีต่อการส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ กระทรวงแรงงาน จึงได้มปี ระกาศ เรือ่ ง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ
อนุญาตให้ลกู จ้างลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 โดยให้นายจ้างอนุญาต
ลูกจ้างชาย ลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร ทัง้ นี้ จ�ำนวนวันทีล่ าให้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของนายจ้าง
ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
๒. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) ในเรื่องการให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิ
ลาเพือ่ คลอดบุตรครรภ์หนึง่ ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรนัน้ ลูกจ้าง
(ผูป้ ระกันตน) ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตร
โดยผูป้ ระกันตนมีสทิ ธิได้รบั ค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ในอัตราครัง้ ละ 13,000 บาท
ต่อการคลอดบุตรหนึง่ ครัง้ และมีสทิ ธิรบั เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพือ่ การคลอดบุตรเหมาจ่ายไม่
เกิน 2 ครั้ง ในอัตราครั้งละร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้การรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วย
การคุ้มครองความเป็นมารดา พ.ศ. 2543 ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญา ความเป็น
มารดา พ.ศ. 2495 เพือ่ เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคของผูห้ ญิงทุกคนทีท่ ำ� งาน และด้านสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของมารดาและบุตร ซึ่งภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็นหลัก คือ สิทธิ
การลาคลอด สิทธิประโยชน์กรณีลาคลอด การคุม้ ครองจากการเลือกปฏิบตั ิ การคุม้ ครองการมีงานท�ำ และ
การคุ้มครองสุขภาพอนามัย โดยมีสาระส�ำคัญในเรื่องสิทธิการลาคลอด และการคุ้มครองสุขภาพอนามัย
ดังนี้
1. ลูกจ้างหญิงมีสทิ ธิลาคลอดได้ไม่ตำ�่ กว่า 14 สัปดาห์ โดยได้รบั สิทธิประโยชน์เป็นตัวเงินตามกฎหมาย
ภายในประเทศก�ำหนด
2. ลูกจ้างหญิงต้องมีสิทธิพักเพื่อให้นมบุตรวันละครั้งหรือมากกว่านั้น หรือลดชั่วโมงการท�ำงานใน
แต่ละวันเพื่อให้นมบุตร
3. ช่วงเวลาของการพักหรือจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานทีล่ ดลงเพือ่ นมบุตรนัน้ ต้องนับรวม เป็นเวลาท�ำงาน
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามปกติ
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ เนื่องจากไม่ได้เป็นอนุสัญญาพื้นฐาน
แต่ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกจ้างหญิงที่ต้องท�ำงานรักษารายได้ ขณะเดียวกันต้องเลี้ยงลูก
ไปด้วย จึงได้มีนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
นโยบายด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

1. แม้ว่ากระทรวงแรงงานจะยังไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ฉบับที่ 183 แต่ก็ได้ให้ ความส�ำคัญต่อ
ลูกจ้างหญิงและลูกจ้างหญิงทีม่ บี ตุ ร โดยมีนโยบายให้หน่วยปฏิบตั ติ รวจแรงงานโดยบังคับ ให้นายจ้างปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยเคร่งครัด เช่น ถ้าคลอดบุตรก็จะมีสทิ ธิหยุดงานไม่เกิน
90 วัน โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหญิงในวันลา เพื่อคลอดบุตรเท่ากับ ค่าจ้างในวันท�ำงาน
ตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน ตลอดจนห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุ
มีครรภ์
2. ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงาน ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ สมัยที่ 98 ณ กรุงเจนีวา โดยประกาศนโยบายเร่งด่วนหลายประการเพื่อคุ้มครองและสนับสนุน
แก่ประชาชน ครอบครัวและผู้ประกอบกิจการ เนื่องจากตระหนักถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้แรงงานหญิงสามารถท�ำงานรักษารายได้ ขณะเดียวกันสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กระทรวงแรงงานจึงได้รเิ ริม่ โครงการส่งเสริมการจัดตัง้ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการทัว่ ประเทศ เป็นการ
ช่วยเสริมในเรื่องของการอนุญาตให้ลูกจ้างให้นมบุตรโดยไม่จ�ำกัดเวลาในระหว่างเวลาท�ำงาน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญา ฉบับที่ 183
3. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานได้รว่ มพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการแรงงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ระหว่างภาคี เครือข่าย 8 หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 25553 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สนับสนุน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการให้ประสบผลส�ำเร็จ และมีความยัง่ ยืน ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จึงได้มีการปรับปรุง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2559 โดยดึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมด�ำเนินงานมากขึ้น

82

ประเด็นการขยายวันลาคลอดจาก 90 วัน เป็น 180 วัน

จากการร่วมประชุมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและ เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ในประเด็นการให้สิทธิแม่ลาคลอดให้ครบ 180 วัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผลการวิจัยความ
เป็นไปได้ในการขยายวันลาคลอดจาก 90 วัน เป็น 180 วัน ในกลุ่มหญิงวัยท�ำงาน ในประเทศไทย ผล
กระทบจากการขยายวันลาคลอด ความเห็นต่อการขยายวันลาคลอด รวมถึง เหตุผลของการใช้สทิ ธิลาคลอด
ไม่ครบ โดยเหตุผลที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาคลอดไม่ครบคือไม่อยากขาดรายได้ ซึ่งมีร้อยละสูงสุดถึง 37.80 และ
รองลงมา คือ เกรงใจเพื่อนร่วมงาน นายจ้างตามตัวให้กลับไปท�ำงาน เพื่อรักษาต�ำแหน่ง กลัวไม่ได้ขึ้นเงิน
เดือน และอื่น ๆ (จากส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ : IHPP) และความเห็นร่วมกัน
ว่าต้องศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมในประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ เรือ่ งการใช้สทิ ธิลาคลอด ของกลุม่ แม่ไทย เช่น ข้าราชการ
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และการประมาณการณ์ ผลกระทบในวงกว้างทัง้ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ภาพรวมของประเทศ หากมีการขยายสิทธิวันลาคลอด
อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานเห็นด้วยในหลักการและยืนยันทีจ่ ะผลักดันข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการฯ
ในประเด็นการให้สิทธิแม่ลาคลอดให้ครบ 180 วัน ให้เกิดเป็นรูปธรรม
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Breastfeeding in Workplace

นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส�ำนักพัฒนาองค์กร
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

สโลแกน:
จุดโดดเด่น:

กระตุ้นเตือน ตามติด ชิดคุณแม่
ผู้บริหารให้ความส�ำคัญฯ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง
ติดตาม จูงใจ แนะน�ำ  และโน้มน้าวให้คุณแม่เห็นความส�ำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม และมีระบบการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนทุกมิติ
รอบด้านเพื่อการพัฒนา

คุณพยัพ แจ้งสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส�ำนักพัฒนาองค์กร

เริ่มรับผิดชอบในการบริหารห้องนมแม่ และด�ำเนินห้องนมแม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ทางบริษัทฯ ได้
สมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
และมีการด�ำเนินการบริหารจัดการห้องนมแม่อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2554

แนวคิดหลักการพัฒนางานนมแม่

ด้วยองค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งความสุข มีการด�ำเนินกิจกรรม Happy Workplace ในองค์กร และ
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นสอดคล้อง ในทุกมิติของการด�ำเนินกิจกรรม Happy Workplace จึง
ท�ำให้การพัฒนางานนมแม่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการด�ำเนินกิจกรรม Happy Workplace
ในองค์กร โดยมีแนวคิดที่ว่า “การดูแลพนักงานหญิงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ  ให้ความส�ำคัญ และ เรามอง
ว่าลูกพนักงานก็คือ ลูกของเรา เราจึงคาดหวังว่าลูกของเรา จะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่แรกเกิด
นั่นคือ “นมแม่” ทั้งนี้ทางบริษัทฯ  ได้ใช้หลักการบริหาร เพื่อให้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ ดังนี้  
1. บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
รวมถึงการให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกัน
2. ตัดวงจรการเข้าถึงนมผงของพนักงานในองค์กร โดยไม่อนุญาตให้บริษทั ผูผ้ ลิตหรือตัวแทนจ�ำหน่าย
เข้ามาประชาสัมพันธ์ หรือแจกผลิตภัณฑ์ในองค์กร
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3. บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ โดยการส่งทีมงานเข้ารับการอบรม ทั้งในหลักสูตร Facilitator และ Train the Trainer นมแม่ รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ทีมนี้สามารถให้ค�ำแนะน�ำและเป็นวิทยากรนมแม่ของบริษัทฯ ได้
4. การจูงใจ การฝึกอบรมและการดูแล ติดตามพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยบริษัทฯ เรามีการขึ้นทะเบียน
พนักงานที่ตั้งครรภ์และโทรศัพท์ติดตามเป็นระยะ รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งคลอดและ
เลี้ยงลูก โดยทีมงานที่บริษัทฯ ส่งไปอบรมนั่นเอง
5. การสนับสนุนให้พนักงานที่เป็นคุณแม่มาบีบ หรือ ปั๊มนมได้โดยไม่จ�ำกัดเวลา และจ�ำนวนครั้ง ซึ่ง
สิ่งนี้ท�ำให้พนักงานนั้นมีความสบายใจ และไม่รู้สึกอึดอัดที่ต้องสละเวลางานมาปั๊มนม
6. บริษัทฯ สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการบีบหรือปั๊มนมให้กับ
พนักงานทั้งหมด โดยที่พนักงานไม่ต้องน�ำอุปกรณ์อะไรมาเลย
7. มีการจัดเก็บข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการน�ำมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาในการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
8. พนักงานที่มาใช้บริการห้องนมแม่ทุกคน ทางบริษัทฯ จะมีการมอบประกาศนียบัตร เป็นคุณแม่ที่
เห็นคุณค่าในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง                     
การแสวงหาความรู้ ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของทีมงานมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของคนในองค์กร รูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย (Lifestyle) ของพนักงาน
การสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เข้าใจง่าย เพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับพนักงาน พนักงานที่เป็นคุณแม่ เพื่อ
ร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และองค์กร ต้องสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งต่อเป้าหมายองค์กร และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในความส�ำเร็จที่มีความท้าทายต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ขององค์กร
ด้วยบริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานหญิงถึง 81% มีพนักงานที่ตั้งครรภ์ต่อปีโดยเฉลี่ย 120 คน และ
ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน ที่ครอบคลุมถึง
ครอบครัวของลูกจ้าง เพื่อยกระดับสู่งานที่มีคุณค่าประกอบกับได้รับค�ำเชิญชวนจากสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดชลบุรี
ทางบริษัทฯ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการเมื่อปี พ.ศ.2552 และ
มีการด�ำเนินการบริหารจัดการห้องนมแม่อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2554 โดย ดร.สาโรจน์ วสุวานิช
รองประธานกรรมการบริหาร ได้ลงนามและประกาศนโยบายการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554
ขั้นตอนการปฏิบัติดูแลคุณแม่และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น เริ่มจากการขึ้นทะเบียน
พนักงานทีต่ งั้ ครรภ์ทกุ คนและเปลีย่ นงานเป็นลักษณะงานเบาทีม่ คี วามปลอดภัย และนัง่ ท�ำงาน จากนัน้ ทุก
คนจะได้รับการฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ การเตรียมความพร้อมส�ำหรับคุณแม่
อีกทั้งได้จัดให้มีคลินิกนมแม่ เพื่อเปิดสอนและให้ค�ำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยทีมงานที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตร นมแม่มือโปร จากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จากนั้นเมื่ออายุครรภ์ครบ 8
เดือนจนกระทั่งคลอด เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องนมแม่จะท�ำการโทรศัพท์ติดตามพนักงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ทุกคน
เพื่อกระตุ้น จูงใจ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังคลอดเกี่ยวกับ
สถานที่คลอด การให้นมแม่ และการเลี้ยงบุตรหลังคลอด ทั้งนี้เมื่อพนักงานกลับมาเริ่มงานก็จะมีการฝึก
อบรมหน้างานในการใช้อุปกรณ์ให้กับพนักงานอีกครั้งหนึ่ง
สถิติจ�ำนวนพนักงานที่มาใช้บริการห้องนมแม่ตั้งแต่เปิดท�ำการมีทั้งหมด 133 คน ปริมาณน�้ำนมที่ได้  
จากการปัม๊ เก็บเท่ากับ 212,218 ออนซ์ หรือ 6,367 ลิตร ซึง่ มีพนักงานเข้ามาปัม้ นมทัง้ หมด 39,593 ครัง้

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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จ�ำนวนสมาชิกที่มาใช้บริการห้องนมแม่ ณ ปัจจุบัน คือ 15 คน โดยทางบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมและ
กระตุน้ ให้พนักงานทีเ่ ลีย้ งลูกอยูต่ า่ งจังหวัด ท�ำสต๊อกนม และส่งนมกลับบ้านไปให้ลกู ซึง่ ปัจจุบนั มีพนักงาน
ส่งนมให้ลูกผ่านรถทัวร์โดยระยะทางที่ไกลที่สุดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ใช้เวลาประมาณ 12 ชม. ส�ำหรับ
อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการปัม๊ นมทีบ่ ริษทั ฯ จัดเตรียมให้นนั้ ประกอบด้วย เครือ่ งปัม๊ นม ถุงเก็บน�ำ้ นม
ตู้แช่นม โต๊ะ เก้าอี้ โชฟา อุปกรณ์ฆ่าเชื้อท�ำความสะอาด เป็นต้น
พนักงานสามารถมาปั๊มนมโดยไม่ต้องน�ำอะไรติดตัวมาเลย และ ด้วยการบริหารจัดการห้องนมแม่ที่
บริษทั ฯ ด�ำเนินการมาทัง้ หมดนี้ จึงได้รบั รางวัลมุมนมแม่ตน้ แบบในสถานประกอบกิจการ ในปี พ.ศ. 2556
รางวัลองค์กรน�ำร่องโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยท�ำงานและครอบครัว (เริ่มด้วยนมแม่) ในปี
พ.ศ. 2558 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้ สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่ ในปี พ.ศ. 2559
และจากการใช้เครื่องมือ Happinometer วัดระดับความสุขจากทุกมิติในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีค่าคะแนน
เท่ากับ 59.7 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับมีความสุข
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BF DRG….is it possible

นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน

ที่ปรึกษา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วิธีการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ส�ำคัญมี 3 วิธี คือ

1. จ่ายแบบเหมาจ่ายตามรายหัวประชากร (Capitation) ส�ำหรับบริการผู้ป่วยนอก และบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (บางส่วน)
2. จ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) เป็นการจ่ายตามรายป่วยส�ำหรับบริการผู้ป่วยใน
3. จ่ายตามผลการปฏิบตั งิ าน (Pay for performance) เช่น จ่ายตามรายกิจกรรม รายครัง้ รายบริการ
รายชุดบริการ บริการถึงเป้าหมายทีก่ ำ� หนด โดยจ่ายตามรายการในอัตราทีก่ ำ� หนด (fee schedule)
หรือจ่ายเป็นอุปกรณ์/ยา จ่ายในอัตราเหมาจ่ายตามชุดเหมาบริการ จ่ายเพิ่มพิเศษ (Bonus)
บริการให้ค�ำแนะน�ำการให้นมแม่/สาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นกิจกรรมย่อยของบริการดูแลหลัง
คลอดภายใต้สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรองรับแล้ว
ในทางปฏิบัติ การให้ค�ำแนะน�ำการให้นมแม่ มีการด�ำเนินการตั้งแต่ระยะหลังคลอด ขณะอยู่ที่
โรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการสร้างความรู้ความเข้าใจ จ�ำเป็นต้องนัดต่อเนื่องแบบ
ผูป้ ว่ ยนอกเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำเพิม่ เติม พร้อมไปกับการตรวจหลังคลอด หรือ ตรวจติดตามเด็ก หรือ อาจแนะน�ำ
ขณะเยี่ยมบ้าน
การจ่ายแบบเหมาจ่ายตามรายหัว ถึงแม้ระบุว่ารวมบริการให้ค�ำแนะน�ำนมแม่ โดยไม่จ่ายเป็นการ
เฉพาะ จะไม่จูงใจต่อการให้บริการ หากจ่ายรวมใน DRG ส�ำหรับผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นผู้ป่วยระยะเฉียบพลันนั้น
โดยทางทฤษฎีสามารถคิดรวมใน DRG ได้ แต่ลักษณะกิจกรรมเป็นรูปแบบการให้ค�ำปรึกษาอาจไม่ส่งผลต่อ
ค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์มากนักเมื่อเทียบกับกิจกรรมบริการอื่นๆ ท�ำให้ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะได้เพิ่มไม่ชัดเจน ซึ่ง
ไม่อาจสร้างแรงจูงใจในการบริการ
การจ่ายตามผลการปฏิบตั งิ าน โดยก�ำหนดชุดเหมาบริการให้คำ� แนะน�ำ การให้นมแม่พร้อมเงือ่ นไขการ
บริการให้ชัดเจน และ ก�ำหนดอัตราเหมาจ่ายที่จูงใจพอควร น่าจะเป็นทางเลือก ในการสนับสนุนนโยบาย
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ปรากฏเป็นจริง
นอกจากนั้น ยังมีเรื่องคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่และหน่วยบริการ ที่จะให้บริการและเบิกจ่าย รวมทั้ง
การตรวจสอบ ที่จะต้องพิจารณาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและที่เกี่ยวข้อง
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Tongue-tie :
ปัญหาเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
พว. ชญาดา สามารถ

คลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลศิริราช
ภาวะลิ้นติด (Tongue-tie) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยึดของพังผืดใต้ลิ้น (Lingual frenulum)
ทีม่ มี ากกว่าปกติ โดยธรรมชาติพงั ผืดใต้ลนิ้ มีอยูใ่ นทุกคน แต่หากมีมากกว่าปกติอาจส่งผลต่อการขยับปลาย
ลิ้น การเคลื่อนไหวของลิ้นถูกจ�ำกัด ท�ำให้ในเด็กทารกหากพบพังผืดใต้ลิ้นมากกว่าปกติจะเป็นอุปสรรคใน
การดูดนมมารดา

รูปที่ 1 ภาวะลิ้นติดเนื่องจากพังผืดใต้ลิ้น

จากการศึกษาทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลศิรริ าช พบว่ามีทารกแรกเกิดกลุม่ หนึง่ (15%) ดูดนมมารดา
ได้ไม่ดี เนื่องจากภาวะลิ้นติด (Tongue tie) และหากไม่ท�ำการแก้ไขโดยเร็ว จะเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนทัง้ ตัวทารก เช่น ภาวะตัวเหลือง ได้รบั น�ำ้ นมไม่เพียงพอ น�ำ้ หนักไม่ขนึ้ หงุดหงิด ร้องกวน เป็นต้น
ส่วนในมารดา จะท�ำให้เกิดภาวะหัวนมเจ็บแตก เต้าคัด ท่อน�้ำนมอุดตัน หากให้การรักษาช้า ไม่ถูกวิธีจะ
ท�ำให้เกิดภาวะเต้าอักเสบหรือเป็นฝีตามมา ซึ่งท�ำให้มารดาเกิดความทุกข์ทรมานอาจเลิกล้มความตั้งใจใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงให้ความ
ส�ำคัญกับภาวะลิ้นติดกับการดูดนมมารดา และศึกษาวิจัยอย่างละเอียดเป็นแห่งแรกในประเทศ ได้พัฒนา
เครื่องมือที่สามารถบอกความสัมพันธ์ของพังผืดใต้ลิ้น อันจะมีผลต่อการดูดนมมารดาขึ้น ใช้ ชื่อว่า Siriraj
Tongue–Tie Score (STT score) (ดังรูปที่ 2) เพื่อการติดต่อสื่อสารส่งต่อผู้ป่วยในทีม จะได้เข้าใจกัน
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีการผ่าตัดรักษาพังผืดใต้ลิ้นโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แทนการผ่าตัดจากการ
ดมยาสลบ เพื่อลดความยุ่งยาก และอัตราเสี่ยงจากการดมยาสลบ ที่ส�ำคัญคือทารกสามารถดูดนมแม่ได้
ทันทีและกลับบ้านได้ทันทีหลังผ่าตัดเสร็จ
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รูปที่ 2 SIRIRAJ TONGUE-TIE SCORE
การประเมิน SIRIRAJ TONGUE-TIE SCORE (STT SCORE)

1. ประกอบด้วยการให้คะแนนตัวชี้วัดที่ส�ำคัญต่อการดูดนมแม่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรุนแรง
ของพังผืดใต้ลิ้น (Frenulum) ลักษณะหัวนมแม่ (Function, Nipple character) และความรู้สึกของแม่
ขณะที่ลูกดูดนม(Sensation) คะแนนที่ได้อยู่ระหว่าง 2-10 คะแนน จากงานวิจัยพบว่าทารกที่มีภาวะลิ้น
ติด ที่มีคะแนน STT SCORE ต�่ำกว่า 8 ควรได้รับการประเมินและช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะ
พิจารณาด้วยการผ่าตัด ส่วนผู้ที่มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ควรรักษาแบบประคับประคองไปก่อน
วิธีการให้คะแนน STT

2. Tongue ดูต�ำแหน่งสิ้นสุดของพังผืดที่มาเกาะด้านใต้ลิ้น
• ดูต�ำแหน่งที่ปลายพังผืดมาเกาะที่ลิ้น โดยสังเกตขณะเด็กร้อง หรือใช้ไม้พันส�ำลี
1 คะแนน
เขี่ยใต้ลิ้นให้ลิ้นกระดกขึ้น
1. ถ้าปลายพังผืดเกาะตัง้ แต่ fimbrinated fold ขึน้ มาทางปลายลิน้ ได้ 1 คะแนน
2 คะแนน
2. แบ่งพื้นที่ใต้ลิ้นที่ต�่ำกว่า fimbrinated fold ออกเป็น 2 ส่วน
2.1 ถ้าปลายพังผืดเกาะทีค่ รึง่ บนค่อนไปทางปลายลิน้ แต่ไม่ถงึ fimbrinated
3 คะแนน
fold ได้ 2 คะแนน
2.2 ถ้าปลายพังผืดเกาะที่ครึ่งล่างค่อนมาทางโคนลิ้น ได้ 3 คะแนน
Fimbrinated fold

3. Nipple character (after stimulation)
•ประเมินหลังจากให้ทารกดูดนมไปแล้วสักครู่ เนื่องจากการดูดของทารกอาจท�ำให้หัวนมยื่นยาว
ออกมาได้อกี เล็กน้อย ถ้าหัวนมสองข้างไม่เหมือนกัน ให้คะแนนตามข้างทีผ่ ดิ ปกติมากกว่า หัวนม
บอดแบน ให้ 1 คะแนน หัวนมสั้น ได้ 2 คะแนน หัวนมปกติ และหัวนมยาว ให้คะแนน
3 คะแนน
4. Nipple sensation

•เริ่มถามหลังจากให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นและช่วยจัดท่าให้นมให้ถูกต้อง และรอให้ทารกดูดนมไปได้
สักครู่หนึ่งก่อนเสมอ เพื่อรอให้ form teat สมบูรณ์แล้ว
•ถ้าแม่ไม่รู้สึกถึงลิ้นเลย มีแต่เหงือกขบลงหัวนม ให้คะแนน 0 คะแนน ถ้าแม่รู้สึกว่าลิ้นลูกอยู่
บริเวณหัวนมเท่านัน้ หรือถึงลานนมเป็นบางครัง้ ให้คะแนน 2 คะแนน ถ้าแม่รสู้ กึ ถึงลานนมตลอด
ทุกครั้งและไม่เจ็บหัวนมขณะลูกดูด ให้คะแนน 4 คะแนน ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ค�ำถาม
ตามแนวทางต่อไปนี้
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ค�ำถามในการประเมิน SIRIRAJ TONGUE-TIE SCORE (STT SCORE)

Q1 ขณะที่ลูกดูดนมรู้สึกว่าลิ้นอยู่ที่ใด
A1.2 อยู่ที่ลานหัวนม

A1.1 อยู่ที่หัวนม
(น่าจะได้ 2 คะแนน)

A1.3 ไม่มีลิ้นมาโดนเลย

Q ถามย�้ำว่า มีแต่ลิ้นอย่างเดียวหรือไม่
A มีเหงือกด้วย = 2 คะแนน

A มีลิ้นอย่างเดียว
Q ถามย�้ำว่า ถึงลานหัวนมหรือไม่
A ไม่ถึงเลย =
2 คะแนน

A ถึงบ้าง ไม่ถึงบ้าง =
2 คะแนน

A ถึงลานหัวนม

Q ถามย�้ำว่า ถึงลานหัวนมตลอดทุกครั้งหรือไม่
A ไม่ทุกครั้ง = 2 คะแนน

A ทุกครั้ง - คุณแม่อาจสับสน ขอให้อธิบายคุณแม่
ว่าบริเวณไหนคือลานหัวนม และหัวนม แล้วจึงเริ่ม
ถามใหม่

Q1 ขณะที่ลูกดูดนมรู้สึกว่าลิ้นอยู่ที่ใด
A1.2 อยู่ที่ลานหัวนม

A1.1 อยู่ที่หัวนม

A1.3 ไม่มีลิ้นมาโดนหัวนมเลย

Q ถามย�้ำว่าถึงลานหัวนมตลอดทุกครั้งหรือไม่
A ทุกครั้ง =
4 คะแนน

A ไม่ทุกครั้ง =
2 คะแนน

Q ถามย�้ำว่าเป็นเหงือกแข็งๆ หรือไม่
A เป็นเหงือกแข็งทุกครั้ง =
0 คะแนน

			 Q2 ค�ำถามเรื่อง “เจ็บหัวนมเวลาลูกดูดนมหรือไม่” เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ เช่น
1. ถ้าลูกดูดนมได้ดี ลิน้ ยืน่ มาถึงลานหัวนมได้ตลอดทุกครัง้ คุณแม่ตอ้ งไม่เจ็บหัวนม (ยกเว้นตอนแรก
ที่เริ่มดูดนมใหม่ ๆ อาจเจ็บหัวนมเล็กน้อยเนื่องจากยัง form teat ได้ไม่ค่อยดี แต่สักพักเมื่อ
form teat ดีแล้ว จะต้องไม่เจ็บที่หัวนมเลย)
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2. ถ้าลูกดูดนมได้ไม่ดี เช่นเหงือกงับที่หัวนมอย่างเดียว หรือลิ้นมาถึงแค่บริเวณหัวนม คุณแม่
มักจะเจ็บที่หัวนมเสมอ
3. ถ้าค�ำตอบเรือ่ งความเจ็บไม่ไปด้วยกันกับค�ำตอบเรือ่ ง Sensation ขอให้อธิบายให้คณ
ุ แม่เข้าใจ
ก่อนเริ่มถามใหม่อีกครั้ง หรืออาจรอเมื่อดูดมื้อต่อไปค่อยมาประเมินใหม่ก็ได้เนื่องจากคุณแม่
อาจยังเพลียจากการคลอด
4. ลักษณะค�ำถาม
•เริ่มถามว่า “ตอนที่ลูกดูดนม คุณแม่เจ็บหัวนมหรือไม่”
•ถามย�้ำว่า “เจ็บ (หรือไม่เจ็บ ตามที่คุณแม่ตอบมา) ตลอดเวลาที่ลูกดูดนมหรือไม่”
ข้อบ่งชี้ปัญหาการให้นมแม่ในทารกที่มีภาวะลิ้นติด

1. ด้านทารก ทารกดูดกัด ดูดเบา ดูดไม่กระชับ ดูดไม่ติดเลื่อนหลุดมาที่หัวนม ขณะทารกดูดนมแม่
ได้ยินเสียง Clicking sound น�้ำหนักทารกไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อย หงุดหงิด ร้องกวนเนื่องจากได้รับน�้ำนมไม่
เพียงพอ
2. ด้านมารดา พบภาวะหัวนมเจ็บแตกเป็นแผล การสร้างน�ำ้ นมน้อยเนือ่ งจากมีการดูดหรือระบายได้นอ้ ย
หรือน�้ำนมไม่ถูกระบายมากพอท�ำให้มารดาเกิดภาวะเต้าคัด เต้าคัดบางส่วน เต้าอักเสบ เป็นต้น
แนวทางในการดูแลมารดาและทารกทีม
่ ป
ี ญ
ั หาการดูดนมแม่เนือ
่ งจากภาวะลิน
้ ติดในโรงพยาบาลศิรริ าช

มารดาและทารกทีแ่ ข็งแรงดีทกุ คูจ่ ะได้รบั การส่งเสริมให้ดดู นมแม่เร็วทีส่ ดุ ตามหลักบันได 10 ขัน้ สูค่ วาม
ส�ำเร็จการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และได้รบั การประเมิน STT SCORE ภายใน 72 ชัว่ โมงหลังคลอดก่อนจ�ำหน่าย
กลับบ้าน ซึง่ ปัจจุบนั มี care map ทีช่ ดั เจน มีการประสานการดูแลเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพท�ำให้ให้การดูแล
รักษากลุ่มปัญหานี้ได้รวดเร็วและปลอดภัย
care map ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยความรุนแรงของ STT score ดังแผนภาพ

STT score ≤ 6

ทารกคลอดที่ศิริราช

ผู้ป่วยนอก

Ward สูติ

มุมนมแม่

STT score = 7

STT score ≥ 8

คลินิกนมแม่

D/C กลับบ้าน

STT score ≤ 7

คลินิกพังผืดใต้ลิ้น
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การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องฉุกเฉิน เร่งด่วน ภาวะลิ้นติดเป็นสิ่งหนึ่งที่ทีมสุขภาพ
ควรตระหนักและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา
นอกจากนี้ในการให้การดูแลและแก้ไขปัญหาควรสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ครอบคลุมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้มารดาผ่อนคลายลดความเครียดพร้อมเปิดใจ
รับข้อมูลและตัดสินใจรับความช่วยเหลือตามความต้องการ สามารถกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เป็นปกติ
ถูกวิธี มีความสุขและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทีป่ อ้ งกันได้ สามารถดูแลตนเองได้ มีความรู้ และมีทกั ษะ
การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สามารถให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนและให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนลูกอายุ
2 ปีหรือนานกว่านั้นอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายของประเทศไทยและองค์การอนามัยโลก
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4. มงคล เลาหเพ็ญแสง และคณะ. บทคัดย่อเรื่อง การวิจัยเปรียบเทียบผลการรักษาทารกที่มีปัญหา
เรื่องการดูดนมมารดาด้วยการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นกับการรักษาแบบประคับประคอง. ใน โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย์, ประชาธิป กะทา, นิลุบล คุณาวัฒน์ และสุภาภรณ์ แซ่ลิ่ม(บรรณาธิการ). การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากงานประจ�ำสูง่ านวิจยั (Routine to Research) R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์และพัฒนา. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.288.
5. โสภาพรรณ เงินฉ�่ำ  และ ธิดารัตน์ วงศ์วิสุทธิ์. พังผืดใต้ลิ้น ดูดนมแม่ได้. ใน. พิมล วงศ์ศิริเดช
(บรรณาธิการ), สารพัน Newborn Care สไตล์ศิริราช. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ ยูเนี่ยน ครีเอชั่น; 2553.
174-191.
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Tongue-tie

รศ. นพ. ภาวิน พัวพรพงษ์

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์
Tongue-tie เป็นค�ำในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียก “ภาวะลิ้นติด” โดยศัพท์ทางการแพทย์ใช้ค�ำว่า “ankyloglossia” หมายถึง ภาวะที่มีเนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างใต้ลิ้น (lingual frenulum) กับพื้นล่างของช่องปากผิด
ปกติ มีลักษณะหนา ตึงหรือสั้น ท�ำให้เกิดการจ�ำกัดของการเคลื่อนของลิ้นไปทางด้านหน้าหรือด้านข้าง1,2
ดังแสดงในรูปที่ 1 ในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีความเชือ่ ว่าภาวะลิน้ ติดนีส้ มั พันธ์กบั ความผิดปกติของ
การดูดนมแม่และการพูด จึงมีการหนีบหรือตัดเนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างใต้ลิ้นกับพื้นล่างของช่องปากออกโดยมี
รายงานการใช้เล็บมือของผดุงครรภ์ตัดเนื้อเยื่อที่ยึดนี้ ต่อมาราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ความเชื่อนี้
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้าม โดยมีความเชื่อว่าไม่จ�ำเป็นต้องรักษาในทารกที่มีภาวะนี3้ ในปัจจุบันเริ่มมี
ข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงความสัมพันธ์ของภาวะลิ้นติดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีค�ำถามที่
ยังต้องการความชัดเจนว่า ทารกที่มีภาวะลิ้นติดรุนแรงแค่ไหนที่เป็นปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
จ�ำเป็นต้องผ่าตัดรักษา
   อุบัติการณ์ของภาวะลิ้นติดในทารกแรกเกิดพบได้
ตั้งแต่ร้อยละ 1.7-14.91,4-7 โดยมีสัดส่วนในทารกเพศ
ชายต่อเพศหญิงประมาณ 3 ต่อ 12 ภาวะลิ้นติดนี้พบ
มากขึน้ ในทารกทีม่ คี วามผิดปกติในกลุม่ อาการ Kindler
กลุ่มอาการ Vander Woude กลุ่มอาการ Opitz กลุ่ม
อาการ orodigitofacial และภาวะเพดานโหว่ที่สัมพันธ์
กับโครโมโซมเพศ (X-linked cleft palate)3,5 และใน
ทารกที่มารดามีการใช้ยาเสพติดประเภทโคเคนพบมี
อุบัติการณ์ของภาวะนี้สูงขึ้น 3.5 เท่า3 อุบัติการณ์ของ
ภาวะลิ้นติดยังมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกณฑ์การ
วินิจฉัย โดยเกณฑ์การให้การวินิจฉัยที่ใช้ ได้แก่
1.
การมีเนือ้ เยือ่ ทีย่ ดึ ระหว่างใต้ลนิ้ กับพืน้ ล่างของ
8
ช่องปากสั้นและจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของปลายลิ้น
2. การมีเนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างใต้ลิ้นกับพื้นล่างของช่องปากสั้นและจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของลิ้น โดย
แบ่งรายละเอียดภาวะลิ้นติดเป็น ภาวะลิ้นติดทางด้านหน้า (anterior ankyloglossia) ซึ่งจะเห็นจากการ
ทีเ่ นือ้ เยือ่ ทีย่ ดึ ระหว่างใต้ลนิ้ กับพืน้ ล่างของช่องปากสัน้ ในส่วนครึง่ ด้านหน้าของลิน้ และภาวะลิน้ ติดทางด้านหลัง
(posterior ankyloglossia) ซึ่งจะเห็นจากการที่เนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างใต้ลิ้นกับพื้นล่างของช่องปากสั้นใน
ส่วนครึ่งด้านหลังของลิ้น9
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินลักษณะและหน้าที่การท�ำงานของลิ้นของ Hazelbaker
คะแนนของลักษณะลิ้น
ลักษณะลิ้นเมื่อกระดกขึ้น
  2: มนหรือเหลี่ยม
  1: ปลายหยักเล็กน้อย
  0: รูปหัวใจหรือตัว V
ความยืดหยุ่นของ frenulum
  2: ยืดหยุ่นมาก
  1: ยืดหยุ่นปานกลาง
  0: ยืดหยุ่นเล็กน้อยหรือไม่เลย
ความยาวของ frenulum เมื่อลิ้นกระดก
  2: > 1 ซม.
  1: 1 ซม.
  0: < 1 ซม.
การยึดของ frenulum กับลิ้น
  2: frenulum ยึดส่วนหลังของปลายลิ้น
  1: frenulum ยึดที่ปลายเลย
  0: ปลายลิ้นมีรอยหยัก
ต�ำแหน่งยึดของ frenulum กับขอบเหงือกล่าง
  2: ยึดติดกับพื้นปากหรือหลังต่อขอบเหงือก
  1: ยึดหลังขอบเหงือกพอดี
  0: ยึดติดที่ขอบเหงือก

คะแนนหน้าที่การท�ำงานของลิ้น
การเคลื่อนที่ไปด้านข้างของลิ้น
  2: สมบูรณ์
  1: ไปเฉพาะตัวลิ้น ปลายไม่ไป
  0: ไม่ได้เลย
การกระดกลิ้น
  2: ปลายลิ้นถึงกลางปาก
  1: แค่ขอบสองข้างถึงกลางปาก
  0: ปลายอยู่แค่เหงือกล่างหรือกระดกได้ถึง
เฉพาะเวลาเหงือกหุบ
การแลบลิ้น
  2: ปลายลิ้นอยู่บนริมฝีปากล่าง
  1: ปลายลิ้นอยู่บนเหงือกล่างเท่านั้น
  0: ไม่ใช่ทั้ง 2 อย่าง หรือส่วนปลายหรือส่วน
กลางลิ้นนูนสูงขึ้น
การแผ่ของส่วนปลายของลิ้น
  2: บริบูรณ์เต็มที่
  1: ปานกลางหรือบางส่วน
  0: เล็กน้อยหรือไม่เลย
การม้วนของขอบลิ้นเมื่ออมหัวนม (cupping)
  2: ตลอดขอบ ม้วนอมได้กระชับ
  1: ขอบข้างเท่านั้น กระชับปานกลาง
  0: ไม่ดี หรือไม่กระชับเลย
การเคลื่อนไหวเป็นลูกคลื่นของลิ้น
  2: สมบูรณ์ จากหน้าไปถึงหลัง
  1: บางส่วน เริ่มจากส่วนหลังต่อปลายลิ้น
  0: ไม่มี หรือเคลื่อนกลับทาง
การอมแล้วหลุด
  2: ไม่หลุด
  1: เป็นครั้งคราว
  0: บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่ดูด

หมายเหตุ ดัดแปลงจากข้อมูลแปลเป็นไทยโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วีระพงษ์ ฉัตรานนท์
จาก http://www.breastfeedingthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=345949
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3. การมีเนือ้ เยือ่ ทีย่ ดึ ระหว่างใต้ลนิ้ กับพืน้ ล่างของช่องปากสัน้ และจ�ำกัดการเคลือ่ นไหวของลิน้ โดยแบ่ง
รายละเอียดภาวะลิ้นติดเป็น ภาวะลิ้นติดทางด้านหน้า (anterior ankyloglossia) ซึ่งแบ่งเป็น
ชนิดย่อยอีกสามชนิด คือ ชนิดแรกเนือ้ เยือ่ ทีย่ ดึ ระหว่างใต้ลนิ้ กับพืน้ ล่างของช่องปากมีมาถึงปลายลิน้
ชนิดทีส่ องเนือ้ เยือ่ ทีย่ ดึ ระหว่างใต้ลนิ้ กับพืน้ ล่างของช่องปากมีประมาณ 3 ใน 4 ของลิน้ ชนิดทีส่ าม
เนือ้ เยือ่ ทีย่ ดึ ระหว่างใต้ลนิ้ กับพืน้ ล่างของช่องปากมีประมาณ 1 ใน 2 ของลิน้ และภาวะลิน้ ติดทาง
ด้านหลัง (posterior ankyloglossia) ซึง่ จะเห็นจากการทีเ่ นือ้ เยือ่ ทีย่ ดึ ระหว่างใต้ลนิ้ กับพืน้ ล่างของ
ช่องปากสั้นในส่วนครึ่งด้านหลังของลิ้น โดยภาวะลิ้นติดทางด้านหลังในเกณฑ์นี้อาจพิจารณาเป็น
ชนิดที่ 410
4. เกณฑ์ของ Kotlow โดยวัดความยาวของจากปลายลิ้นถึงจุดที่มีการติดของเนื้อเยื่อที่ยึดระหว่าง
ใต้ลิ้นกับพื้นล่างของช่องปาก ความยาวนี้ที่ยอมรับว่าปกติทางคลินิก คือมากกว่า 16 มิลลิเมตร5
		
หากวัดความยาวส่วนนีไ้ ด้ 12-16 มิลลิเมตรจัดกลุม่ เป็นภาวะลิน้ ติดเล็กน้อย (mild ankyloglossia)
หากความยาวตัง้ แต่ 8-11 มิลลิเมตรจัดกลุม่ เป็นภาวะลิน้ ติดปานกลาง (moderate ankyloglossia)
หากความยาวตัง้ แต่ 3-7 มิลลิเมตรจัดกลุม่ เป็นภาวะลิน้ ติดรุนแรง (severe ankyloglossia) และหาก
ความยาวน้อยกว่า 3 มิลลิเมตรจัดกลุ่มเป็นภาวะลิ้นติดสมบูรณ์ (complete ankyloglossia)11
กลุ่มภาวะลิ้นติดรุนแรงและสมบูรณ์จะพบการจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของลิ้นค่อนข้างมาก
5. เกณฑ์ของ Hazelbaker โดยประเมินลักษณะของลิ้นทารกโดยใช้คะแนนลักษณะ 5 อย่างร่วมกับ
คะแนนหน้าที่การท�ำงานของลิ้นอีก 7 อย่าง การวินิจฉัยภาวะลิ้นติดเมื่อให้คะแนนลักษณะ
รวมแล้วได้ 8 หรือน้อยกว่า และ/หรือ คะแนนหน้าที่รวมแล้วได้ 11 หรือน้อยกว่า12 แสดงราย
ละเอียดดังตารางที่ 1
6. เกณฑ์ของศิริราช ผศ.นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แบ่งความรุนแรงของภาวะลิ้นติดตามกายวิภาคของลิ้น เป็น
3 ระดับ โดยดูใต้ลิ้นขณะที่ยกลิ้นขึ้น และใช้ fimbrinated fold เป็น landmark ที่ส�ำคัญ โดยแบ่ง
พื้นที่ใต้ลิ้นที่อยู่ต�่ำกว่า fimbrinated fold ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนล่างคือส่วนที่อยู่ทางด้าน
posterior และส่วนบนคือส่วนทีอ่ ยูท่ างด้าน anterior โดยก�ำหนดภาวะลิน้ ติดเล็กน้อย คือ เนือ้ เยือ่
ที่ยึดใต้ลิ้นเกาะที่ครึ่งล่างค่อนมาทางโคนลิ้น ภาวะลิ้นติดปานกลาง คือ เนื้อเยื่อที่ยึดใต้ลิ้นเกาะที่
ครึ่งบนค่อนไปทางปลายลิ้น แต่ไม่ถึง fimbrinated fold ภาวะลิ้นติดรุนแรง คือ เนื้อเยื่อที่ยึด
ใต้ลิ้นยึดมาถึง fimbrinated fold และปลายลิ้น นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนด Siriraj Tongue-tie
Score เพื่อให้ค�ำแนะน�ำในการผ่าตัดรักษา ดังตารางที่ 2
ความรุนแรงของภาวะลิ้นติด
3 คะแนน ภาวะลิ้นติดเล็กน้อย
2 คะแนน ภาวะลิ้นติดปานกลาง
1 คะแนน ภาวะลิ้นติดรุนแรง

หัวนม
3 คะแนน หัวนมยื่นออกมาปกติ
2 คะแนน หัวนมบอด
1 คะแนน หัวนมบุ๋ม

การเข้าเต้า
4 คะแนน ลิ้นของทารกอยู่ที่ลานนม
2 คะแนน ลิ้นของทารกอยู่ที่หัวนม
0 คะแนน ไม่สามารถเข้าเต้าได้

หมายเหตุ หากประเมินแล้วได้ตงั้ แต่ 8 คะแนนขึน้ ไป ควรได้รบั การรักษาแบบประคับประคองก่อน หากไม่ได้ผลจึงพิจารณาการรักษาด้วย
การผ่าตัด ถ้าได้นอ้ ยกว่า 8 คะแนน การรักษาแบบประคับประคองอาจไม่ได้ผล ควรพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6

95

หากวิเคราะห์จากเกณฑ์ขา้ งต้น จะเห็นว่าในเกณฑ์การวินจิ ฉัยจะใช้ลกั ษณะของลิน้ ร่วมกับหน้าทีก่ ารท�ำงาน
ของลิน้ โดยความละเอียดในการประเมินมีความแตกต่างกัน จึงเป็นส่วนหนึง่ ในการพบอุบตั กิ ารณ์ทแี่ ตกต่าง
กัน ภาวะลิน้ ติดบางมุมมองให้ความเห็นว่าเป็นส่วนหนึง่ ของความหลากหลายทางลักษณะทางกายภาพ ซึง่
ท�ำให้ยากในการตัดสินใจในการให้การรักษา ดังนัน้ จึงขึน้ อยูก่ บั การบกพร่องของหน้าทีก่ ารท�ำงานจนท�ำให้เกิด
ผลเสีย ผลเสียทีพ่ บนอกเหนือจากผลทีม่ ตี อ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ คือ การออกเสียงในการพูด โดยอาจพบ
มีความยากในการออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษ T, D, Z, S, N, J, L, CH, TH, DG และ R3,5 แต่ไม่ได้พบว่า
เป็นสาเหตุของการพูดช้า3
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาภาวะลิ้ น ติ ด ใน
ประเทศไทย จากการศึกษารวบรวมภาวะลิน้ ติดของ
ทารกแรกเกิดในมารดาและทารกทีค่ ลอดปกติไม่มภี าวะ
แทรกซ้อนที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ�ำนวน 1649 ราย โดย
ใช้เกณฑ์การวินจิ ฉัยของ Kotlow และใช้เครือ่ งมือที่
พัฒนามาใช้ในการช่วยตรวจวินจิ ฉัยและรักษาภาวะลิน้
ติด คือ MEDSWU Tongue-tie director (แสดงดัง
รูปที่ 2) ตรวจพบภาวะลิน้ ติดร้อยละ 14.9 ซึง่ หาก
แบ่งอุบตั กิ ารณ์ตามรุนแรงเป็นภาวะลิน้ ติดเล็กน้อยพบ
ร้อยละ 7.5 ภาวะลิน้ ติดปานกลางพบร้อยละ 5.7 และ
ภาวะลิน้ ติดรุนแรงพบร้อยละ 1.67
รูปที่ 2 แสดง MEDSWU Tongue-tie director
ที่ใช้ในการวินิจฉัยความรุนแรงของภาวะลิ้นติด

ความสัมพันธ์ของภาวะลิ้นติดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีดังนี้

การเจ็บเต้านม มีการศึกษาพบว่าทารกที่มีภาวะลิ้นติดจะได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาด้วยสาเหตุ
ของการเจ็บเต้านมของมารดาร้อยละ 36-899,12 ส�ำหรับข้อมูลของประเทศไทยพบภาวะลิ้นติดปานกลาง
และรุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาก่อนกลับบ้านจะเป็นสาเหตุอันดับที่สองของการเจ็บหัวนมของมารดาที่
สัปดาห์แรกหลังคลอดคือร้อยละ 23.27 โดยเมื่อได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้ววัดคะแนนการเจ็บเต้า
นมของมารดาทีท่ ารกมีภาวะลิน้ ติดดีขนึ้ ราวร้อยละ 44-959,13-15 และมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติของค่าเฉลี่ยของคะแนนการเจ็บเต้านมก่อนและหลังท�ำการผ่าตัด1,12,15,16 นอกจากนี้อาการเจ็บเต้านม
ที่มีในสามสัปดาห์แรกของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังมีความเสี่ยงต่อการหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงร้อยละ
10-268,17
การเข้าเต้าไม่ดี จากการศึกษาจากการสอบถามพบว่า แพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ร้อยละ 70 เชื่อว่าภาวะลิ้นติดท�ำให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อย แต่แพทย์ที่ให้ค�ำปรึกษาด้าน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ 69 เชื่อว่า ภาวะลิ้นติดพบบ่อยที่ท�ำให้เกิดปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่8
การเข้าเต้าเป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนการเริม่ ต้นเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ พบทารกทีม่ ภี าวะลิน้ ติดจะได้รบั การส่ง
ต่อเพื่อรับการรักษาด้วยสาเหตุการเข้าเต้าได้ไม่ดีร้อยละ 64-849,12 และพบในทารกที่มีภาวะลิ้นติดปาน
กลางและรุนแรงมีคะแนนการเข้าเต้า (LATCH score) ทีน่ อ้ ยกว่า 8 มากกว่าทารกปกติ 1.4 เท่า6 นอกจากนี้
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มีรายงานเปรียบเทียบการเข้าเต้าในทารกทีม่ ภี าวะลิน้ ติดกับทารกปกติ พบว่า ในทารกทีม่ ภี าวะลิน้ ติดมีการ
เข้าเต้ายากร้อยละ 25 เทียบกับในทารกปกติพบเพียงร้อยละ 33 โดยหากเปรียบเทียบคะแนนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ (infant breastfeeding assessment tool) และคะแนนการเข้าเต้าในทารกทีม่ ภี าวะลิน้ ติดก่อน
และหลังได้รับการผ่าตัดรักษาพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ2,14,15
ทารกน�้ำหนักขึ้นไม่ดี พบทารกที่มีภาวะลิ้นติดมีปัญหาเรื่องน�้ำหนักขึ้นไม่ดีร้อยละ 169 ซึ่งเป็นปัญหา
มาจากการเข้าเต้าได้ไม่ดแี ละต้องใช้เวลานานในการเข้าเต้าท�ำให้ได้รบั น�ำ้ นมแม่นอ้ ยหรือไม่เพียงพอ ในทารก
ทีม่ ภี าวะลิน้ ติดนีไ้ ม่พบปัญหาในการดูดนมขวด3 เนือ่ งจากกลไกทีใ่ ช้ในการดูดนมจากขวดนมมีความแตกต่าง
จากการดูดนมจากเต้า อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์มาก ดังนั้นการผ่าตัดแก้ไขจึงเป็น
ทางเลือกในรายที่มีปัญหานี้ มีการศึกษาพบว่า ทารกที่มีภาวะลิ้นติดหลังได้รับการผ่าตัดรักษาจะมีน�้ำหนัก
ดีขึ้นร้อยละ 6514
การหยุดนมแม่เร็ว สาเหตุหนึ่งของการหยุดนมแม่เร็วคือ อาการเจ็บเต้านม อาการเจ็บเต้านมที่มีใน
สามสัปดาห์แรกของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทำ� ให้มคี วามเสีย่ งต่อการหยุดเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ถงึ ร้อยละ 10268,17 โดยพบความเสีย่ งในการหยุดเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในสัปดาห์แรกเพิม่ ขึน้ ถึงสามเท่า18 อย่างไรก็ตามใน
การติดตามทารกหลังจากผ่าตัดรักษาภาวะลิ้นติดเมื่ออายุ 2 เดือนไม่พบความแตกต่างของการเจ็บเต้านม
และคะแนนการเข้าเต้า รวมถึงไม่พบความแตกต่างในระยะเวลาการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่2 แนวโน้มของข้อมูล
แสดงว่า ภาวะลิ้นติดน่าจะมีผลในช่วงระยะแรกหลังคลอดที่เริ่มเข้าเต้าและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การรักษาภาวะลิ้นติด

เนื่องจากในทารกที่มีภาวะลิ้นติดไม่ได้มีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกราย มีรายงานว่าทารกที่มี
ภาวะลิน้ ติดพบมีปญ
ั หาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ประมาณร้อยละ 502 ซึง่ จ�ำนวนจะใกล้เคียงกับอุบตั กิ ารณ์
ที่พบภาวะลิ้นติดปานกลางและรุนแรง ดังนั้นหากพบว่าทารกมีภาวะลิ้นติดปานกลางหรือรุนแรง ควรใส่ใจ
และสังเกตว่าทารกเข้าเต้าได้ดีหรือมีอาการเจ็บหัวนมหรือไม่ เนื่องจากแนวทางในการตัดสินใจเลือกการ
ผ่าตัดรักษาที่มีการศึกษาคือการใช้เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะลิ้นติดร่วมกับการมีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่โดยวัดคะแนนการเจ็บเต้านม คะแนนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือคะแนนการเข้าเต้า2,14,16 เมื่อคัดแยก
ทารกที่ควรได้รับการผ่าตัดรักษาได้แล้ว จ�ำเป็นต้องให้ค�ำปรึกษาถึงข้อมูลภาวะลิ้นติดและแนวทางในการ
รักษาเพื่อให้มารดาและครอบครัวร่วมตัดสินใจ โดยหากตัดสินใจเลือกผ่าตัดรักษา
วิธีการผ่าตัดรักษาภาวะลิ้นติด มีหลายวิธี ดังนี้

Frenotomy หรือ frenulotomy เป็นการผ่าตัดรักษาที่นิยมใช้ในทารกแรกเกิด ท�ำโดยการตัดแยก
เนือ้ เยือ่ ทีย่ ดึ ระหว่างใต้ลนิ้ กับพืน้ ล่างของช่องปากออกอย่างง่ายๆ3,5 ซึง่ ขัน้ ตอนการท�ำ ไม่ซบั ซ้อน ใช้กรรไกร
ตัดแล้วกดหยุดเลือดโดยไม่ต้องเย็บ3,5 การผ่าตัดไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาดมสลบ ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ และ
สามารถท�ำได้ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกหรือห้องท�ำหัตถการ2 เวลาในการผ่าตัดประมาณ 5 นาที หลังผ่าตัด
สามารถให้ทารกดูดนมได้ทันที การให้ยาแก้ปวดอาจใช้ในบางราย ไม่จ�ำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ ผลในการ
รักษาได้ผลดีและไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง1,2,4,8-10,13-16 การตรวจติดตามมักนัดติดตามการรักษา 1-2
สัปดาห์3
Frenectomy เป็นการผ่าตัดท�ำโดยการตัดแยกเนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างใต้ลิ้นกับพื้นล่างของช่องปากที่สั้น
ออกทั้งหมด3,5 เทคนิคการท�ำโดยใช้คีมหนีบ (clamp) เพื่อลดการไหลของเลือดก่อน แล้วจึงใช้กรรไกรตัด

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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การผ่าตัดไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาดมสลบ ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ และสามารถท�ำได้ท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอกหรือ
ห้องท�ำหัตถการ ใช้เวลาในการผ่าตัดไม่นาน หลังผ่าตัดอาจมีเลือดซึมคล้ายหลังการถอนฟัน สามารถให้
ทารกดูดนมได้ทันที ผลในการรักษาได้ผลดีและไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง19
Frenuloplasty มักใช้ผ่าตัดในเด็กอายุ 1-2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ ซึ่งขั้นตอนการผ่าตัดจะผ่าตัดแยก
เนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างใต้ลิ้นกับพื้นล่างของช่องปากออกทั้งหมด และเย็บตกแต่งส่วนที่แยกออกให้ได้ตาม
ลักษณะกายวิภาค3,5 ขั้นตอนการผ่าตัดจะยากกว่า ใช้เวลานานกว่าและในบางกรณีต้องใช้ยาดมสลบ หลัง
ผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ การให้ยาแก้ปวดอาจใช้ในบางราย ไม่จ�ำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ ผลใน
การรักษาได้ผลดีและไม่พบภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง การตรวจติดตามมักนัดติดตามการรักษา 1-2 สัปดาห์
เพื่อสอนให้ฝึกบริหารการเคลื่อนไหวของลิ้น โดยการเคลื่อนไหวของลิ้นจะดีขึ้นหลังผ่าตัด3
ความแตกต่างในการเลือกวิธกี ารรักษาขึน้ อยูก่ บั อายุของผูป้ ว่ ย ความรุนแรงของภาวะลิน้ ติด ปัญหาของ
ภาวะลิน้ ติดและช่วงเวลาทีพ่ บ สิง่ เหล่านีจ้ ะมีสว่ นในการตัดสินใจและวางแผนในการเลือกวิธกี ารผ่าตัดรักษา
สรุป

ภาวะลิน้ ติดมีอบุ ตั กิ ารณ์ทหี่ ลากหลายขึน้ อยูก่ บั เกณฑ์การวินจิ ฉัย โดยพบมีความสัมพันธ์กบั การเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ การเจ็บเต้านม การเข้าเต้าไม่ดี น�ำ้ หนักทารกขึน้ ไม่ดี และการหยุดนมแม่เร็ว การตรวจคัดเลือก
ทารกที่ควรได้รับการผ่าตัดรักษาจะใช้เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะลิ้นติดร่วมกับการมีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่โดยวัดคะแนนการเจ็บเต้านม คะแนนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่หรือคะแนนการเข้าเต้า ส�ำหรับทางเลือก
ในการผ่าตัดรักษามักนิยมใช้การผ่าตัด frenotomy หรือ frenulotomy โดยผลของการรักษาได้ผลดีและ
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
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คุณหมอผู้เติมเต็มความอิ่มให้ทารกแรก
เกิดกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ของ
พังผืดใต้ลิ้นกับการดูดนมมารดา
ดัดแปลงจากบทความในหนังสือเคล็ดไม่ลับ R2R
บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาจารย์มงคล เลาหเพ็ญแสง

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
“อุแว๊ๆๆ...”
ทารกน้อยแรกเกิดวัยไม่ถงึ สัปดาห์สง่ เสียงร้องไห้จา้ มือน้อยป่ายเปะปะไปมาในอากาศ เหมือนต้องการ
จะบอกว่า...
“แม่จ๋า...หนูหิว”
แม่ลูกอ่อนมือใหม่วัย 20 ต้นๆ ประคองลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนอย่างทะนุถนอม เธออยากป้อนน�้ำนม
จากอกอุน่ ให้ลกู ดืม่ กินเพือ่ ดับความกระหายหิว อยากให้ลกู รับรูถ้ งึ สายใยรักอันยิง่ ใหญ่ทเี่ ธอมีให้ แต่เธอท�ำได้
เพียงยืน่ ขวดนมพลาสติกใส่ปากให้ลกู เจ้าตัวน้อยดูดดืม่ น�ำ้ นมจากจุกยางด้วยความหิว ดวงตาไร้เดียงสาคูน่ นั้
จ้องมองเธอตาแป๋ว หญิงสาวมองลูกน้อยด้วยความสงสารจับใจ นึกต�ำหนิตวั เองทีไ่ ม่สามารถอดทนให้นมลูกได้
หมอบอกว่าลูกของเธอมีปัญหาพังผืดเกาะใต้ลิ้น ท�ำให้ดูดนมไม่ได้ เด็กน้อยจึงใช้เหงือกขบหัวนมแม่
เพือ่ ดูดรีดน�ำ้ นมแทน หัวนมของเธอยังคงมีรอ่ งรอยของบาดแผลจากการถูกขบ เธอต้องหยุดให้นมลูกชัว่ คราว
เต้านมจึงคัดตึงร้าวระบม ทั้งยังรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้
วันนีล้ กู ของเธอจะได้รบั การผ่าตัดพังผืดใต้ลนิ้ ใจหนึง่ เธอนึกกลัว เพราะลูกยังเล็กนัก ร่างกระจ้อยร่อย
นี้เพิ่งลืมตามาชื่นชมโลกได้ไม่กี่วัน ก็ต้องถูกเข็นกลับเข้าไปห้องผ่าตัดอีกครั้ง ถ้าผลการผ่าตัดไม่ส�ำเร็จ จะ
เกิดอะไรขึ้น…
ความกลัวถูกแทนทีด่ ว้ ยความอุน่ ใจ เมือ่ อาจารย์มงคล เลาหเพ็ญแสง สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ภาค
วิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชบอกว่า ลูกของเธอจะปลอดภัยและกลับมาดูดนมเธอได้เป็นปกติ...
นมแม่...แหล่งอาหารส�ำคัญของลูก

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ นมแม่เป็นแหล่งอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากทีส่ ดุ ส�ำหรับลูก โดยเฉพาะในเด็กวัยแรกเกิด
ถึง 6 เดือน ทั้งสารอาหารที่มีประโยชน์ และภูมิต้านทานโรค นอกจากนี้ ยังสะดวกและประหยัด ที่ส�ำคัญ
ระหว่างให้นมลูกนั้นเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คลินิก
นมแม่ โรงพยาบาลศิรริ าช จึงรณรงค์การให้นมแม่อย่างต่อเนือ่ ง ปัญหาการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จงึ ลดน้อยลง
ทว่าคลินกิ นมแม่กลับพบปัญหาใหม่ นัน่ คือ คุณแม่จำ� นวนหนึง่ ไม่สามารถให้นมลูกได้ เนือ่ งจากเด็กมีพงั ผืด
ใต้ลิ้น โดยอาจารย์มงคล กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“ทางคลินิกนมแม่มาปรึกษาหน่วยงานเรา เรื่องเด็กดูดนมมักจะใช้เหงือกงับหัวนมแม่ ท�ำให้แม่เจ็บ
หัวนม บางรายถึงขั้นหัวนมเป็นแผล แต่ ณ เวลานั้นเราไม่มีความรู้ความช�ำนาญใน เรื่องนี้ ปกติแล้วเราจะ
รักษาเด็กที่มีปัญหาพูดไม่ชัด มีปลายลิ้นติด ท�ำให้มีปัญหาในเรื่องออกเสียงพยัญชนะ ร ล r และ l ซึ่งมัก
จะเป็นในเด็กโตอายุระหว่าง 2-4 ขวบ แต่เมื่อคลินิกนมแม่มาขอค�ำปรึกษาเราก็ต้องช่วยกัน
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“ระหว่างนั้นก็ไปศึกษาดูว่า พังผืดใต้ลิ้น มีผลท�ำให้เด็กดูดนมได้ไม่ดีจริงหรือไม่ โดยศึกษาจากวารสาร
ที่เคยมีการศึกษามาแล้ว และลงพื้นที่ไปดูเคสจริง ที่คลินิกนมแม่ว่าเด็กมีปัญหาดูดนมไม่ได้จริงหรือเปล่า
จากการสังเกตก็พบว่าเด็กมีปัญหาในการดูดนมจริงๆ ซึ่งการดูดนมตามธรรมชาตินั้น เด็กจะยื่นลิ้นออกไป
ที่ลานหัวนม แล้วใช้ปลายลิ้นรีดน�้ำนมกลับเข้าไปในปาก แต่เด็กที่มีพังผืดใต้ลิ้นจะยื่นลิ้นออกไปไม่ได้ จึงใช้
เหงือกงับหัวนมแม่แทน ท�ำให้แม่เจ็บ บางคนหัวนมเป็นแผลเลยก็มี”
แม่จ๋า...ท�ำไมหนูดูดนมแม่ไม่ได้

จากปัญหาดังกล่าว ท�ำให้แม่หลายคนตัดสินใจให้ลกู ดูดนมจากขวดพลาสติกแทนการดูดจากเต้าตนเอง
เพราะทนเจ็บไม่ไหว การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเกิดความล้มเหลว
ในระหว่างนั้น เรื่องพังผืดใต้ลิ้นยังเป็นประเด็นที่ก�ำลังถกเถียงกันอยู่ในวงการแพทย์ และยังหาข้อสรุป
ที่แน่ชัดยังไม่ได้ว่า พังผืดใต้ลิ้นส่งผลให้เด็กดูดนมได้ไม่ดีจริงหรือไม่
เมือ่ รวบรวมข้อมูลได้ในระดับหนึง่ แล้ว จึงน�ำมาปรึกษาเพือ่ หาข้อสรุปกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แต่
เมื่อน�ำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมก็ถูกหลายฝ่ายท้วงติงว่า วิธีการดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสม เพราะการน�ำเด็ก
ทารกแรกเกิดมาดมยาสลบเพื่อผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่และเสี่ยง แต่ถ้าคิดแง่ของ
กุมารแพทย์ คือ การเสี่ยงที่คุ้มค่า โดยอาจารย์มงคลกล่าวว่า
“ถ้าเราท�ำส�ำเร็จแม่และเด็กจะได้รับประโยชน์มาก ซึ่งเราตกลงรับหน้าที่ผ่าตัดให้ โดยใช้วิธีการรักษา
เดียวกับเด็กโตที่เราเคยท�ำมาแล้วได้ผล คือ ดมยาสลบ แต่เมื่อน�ำมาใช้จริงก็มีปัญหา พ่อแม่เด็กไม่เข้าใจ
กลัวว่าลูกจะเป็นอันตราย ซึ่งการรักษาแบบนี้ คือ ทางเลือก มันยังมีวิธีอื่นๆ ที่ใช้แทนกันได้ เช่น ถ้าเด็กดูด
นมแม่ไม่ได้ ก็ใช้วิธีดูดนมขวดแทน หรือ บีบนมแม่ใส่ขวดก็ได้ ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ลูกดูดนมจาก
ขวดแทน มีจ�ำนวนน้อยมากที่เข้ารับการรักษา คือ 10 รายจะตัดสินใจท�ำแค่ 1 ราย
เราก็มาปรึกษากันว่าวิธีการนี้ไม่น่าจะได้ผล เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ และในทางปฏิบัติจริงๆ
ก็ทุลักทุเลมาก คือ ก่อนดมยาสลบ เด็กต้องงดนมแม่อย่างน้อย 4 ชั่วโมง ถ้าเป็นนมผสม ก็ต้องงดอย่าง
น้อย 6 ชั่วโมง หลังผ่าตัดแล้วจะยังกินนมไม่ได้ทันที ต้องนอนให้น�้ำเกลือที่ โรงพยาบาล 1-2 วัน ถ้าแม่
คลอดที่โรงพยาบาลเรา ก็ต้องค้างคืนอีก 2-3 วัน
เราพยายามหาวิธีที่ง่ายกว่านี้ โดยสังเกตจากการที่เราท�ำในเด็กโตมานาน จะเห็นว่าพังผืดใต้ลิ้นใน
เด็กเล็กบางกว่ามาก ในเด็กโตยิง่ ปล่อยไว้นานพังผืดก็จะยิง่ หนาตัวมากขึน้ ถ้าเราตัดโดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปเย็บ มัน
จะใช้ได้ไหม ถ้ามันท�ำได้จริงเราก็จะใช้ยาชาเฉพาะที่ เด็กก็ไม่ต้องเสี่ยงดมยาสลบ” นายแพทย์มงคลกล่าว
ต้องการหาค�ำตอบให้กับค�ำถามดังกล่าว จึง ต้องการวิจัยเปรียบเทียบวิธีการรักษาพังผืดใต้ลิ้นระหว่างการ
ผ่าตัดโดยการดมยาสลบที่ท�ำมาแต่เดิม (frenuloplasty) และการผ่าตัดโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่ (frenulotomy) ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกันหรือไม่
เมื่อโครงงานวิจัยได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์มงคล รวบรวมทีมงานอันประกอบไป
ด้วย แพทย์หญิงโสภาพรรณ เงินฉ�ำ 
่ สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะท�ำงานจาก
Care Team ของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา โดยการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นของทารกแรกเกิดที่
มีปัญหาในการดูดนมมารดาเนื่องจากพังผืดใต้ลิ้น ของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมท�ำงานวิจัยดังกล่าว
ยาชาเฉพาะที่ ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

ในช่วงที่รวบรวมเคสจ�ำเป็นต้องใช้คนไข้ทั้งหมด 60 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน คือ
กลุ่มดมยาสลบ และกลุ่มใช้ยาชาเฉพาะที่ ซึ่งกลุ่มคนไข้ที่หายาก คือ กลุ่มดมยาสลบ พ่อแม่ส่วนใหญ่กลัว
วิธีดังกล่าว เพราะเป็นวิธีที่ดูจะเป็นอันตรายส�ำหรับทารกแรกเกิด
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“เราพยายามอธิบายให้พ่อแม่เด็กฟังว่า งานวิจัยนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกของเขาและเด็กคนอื่นๆ
ซึ่งก่อนท�ำการรักษาเราจะส่งเด็กแรกเกิด 2-3 วันแรก ไปฝึกดูดนมแม่ที่คลินิกประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้
มั่นใจว่าเด็กมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้น ดูดนมไม่ได้จริงๆ จึงจะท�ำการดมยาสลบแล้วผ่าตัด
ส่วนกรณีใช้ยาชาเฉพาะที่นั้นเด็กไม่ต้องงดนมก่อนเข้าห้องผ่าตัด เมื่อผ่าตัดเสร็จเด็กสามารถดูดนมได้
ทันที แม่ลูกกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องนอนค้างโรงพยาบาล หรือ ในกรณีที่โรงพยาบาลอื่นส่ง case มาให้
เราผ่าตัดในตอนเช้า ก็กลับบ้านได้เลยในตอนเย็น
เมื่อน�ำผลการรักษาทั้ง 2 วิธมี าเปรียบเทียบกันก็พบว่า การใช้ยาชาเฉพาะทีส่ ะดวก รวดเร็ว ลดอัตรา
เสี่ยงจากการดมยาสลบ และที่ส�ำคัญคือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสมัยนั้นค่ารักษาพยาบาลด้วยการดมยาสลบ
ประมาณ 2,000 กว่าบาท แต่การใช้ยาชาเฉพาะที่ราคาจะประมาณ 200-300 บาท หลังจากนั้นมาเราก็
น�ำวิธีการนี้มาใช้ เพราะเป็นการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที” อาจารย์มงคลอธิบาย
Care Team Tongue Tie

การใช้ยาชาเฉพาะที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากที่เคยมีคนไข้เดือนละ 1-2 ราย เพิ่มเป็น
50-100 รายต่อเดือน ซึง่ ภาระการท�ำงานของภาควิชาศัลยศาสตร์กเ็ พิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย แต่บคุ ลากรยัง
เท่าเดิม จึงมีการรวบรวมคนที่สนใจเรื่องนี้มาร่วมงานกัน ซึ่งประกอบไปด้วยภาควิชาสูติ-นรีเวช ภาคกุมาร
เวชศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ รวมกลุ่มกันขึ้นเรียกว่า แคร์ทีม (Care Team) โดยอาจารย์มงคล
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของทีมแคร์ให้ฟังว่า
“ศิรริ าชสนับสนุนให้เราตั้งแคร์ทีมขึน้ มาเพื่อท�ำงานร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะแก้ปญ
ั หาเด็กทีด่ ูด
นมไม่ได้เนื่องจากมีพังผืดเกาะที่ใต้ลิ้น เราก็ท�ำ Guide line ออกมา เช่น ถ้าสูติ-นรีเวชมีปัญหา ก็ส่งต่อมา
ทีค่ ลินกิ นมแม่ หรือถ้าคลินกิ นมแม่แก้ปญ
ั หาไม่ได้กส็ ง่ มาทีศ่ ลั ยศาสตร์ ซึง่ วิธนี ที้ ำ� ให้เราไม่ตอ้ งท�ำงานซ�ำ้ ซ้อน
เหมือนในอดีต แม้วา่ บุคลากรของเราเท่าเดิม แต่สามารถรักษาคนไข้ได้เพิม่ ขึน้ เดือนละประมาณ 80-100 คน”
นายแพทย์มงคลกล่าว
จากที่เคยกังวลว่าอาจเกิดปัญหารุนแรงขึ้นกับเด็กในตอนแรก เมื่อผลการรักษาได้ผลดีและมีความ
ปลอดภัย ความกังวลหมดไป
“พังผืดของเด็กมันแผ่นบางมาก เมื่อท�ำการผ่าตัดจึงไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ โดยเฉพาะเรื่องเลือดออก
ที่กังวลกันมากก็ไม่มี และเพื่อรักษาประสิทธิภาพการรักษาของหน่วยงานเอาไว้ แคร์ทีมจึงมีการประชุมกัน
อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการตั้งค่าชี้วัด KPI เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความส�ำเร็จของการท�ำงาน ซึ่งเรา
สามารถรักษาค่า KPI ทุกตัวไว้ทรี่ ะดับ >90% มาตลอด ส่วนในเรือ่ งของการประชาสัมพันธ์ เราแทบไม่ตอ้ ง
ท�ำอะไรเลย เพราะมีการบอกปากต่อปากอยูแ่ ล้วว่า ท�ำแล้วได้ผล ระยะเวลาในการรักษาก็สนั้ ลง พ่อแม่เด็ก
แค่ตัดสินใจว่าท�ำหรือไม่ท�ำแค่นั้นเอง
ส่วนอีกประมาณ 10% ที่ยังเป็นปัญหาอยู่นั้นพบว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น แรงดูดของเด็ก ลาน
นมแม่ไม่ดี และคนทีม่ าท�ำช้า คือ กลับบ้านไปแล้วมีปญ
ั หาแล้วกลับมาท�ำ  บางคนหัวนมเป็นแผลไปแล้วก็ม”ี
อาจารย์มงคลกล่าว
ปัญหาพังผืดเกาะใต้ลิ้นไม่เพียงแต่ท�ำให้เด็กไม่สามารถดูดนมได้ตามปกติ หรือ หัวนมแม่แตกเป็นแผล
จากการขบของลูกเท่านั้น เด็กบางคนยังประสบปัญหาน�้ำหนักตัวลดเพราะไม่สามารถดูดนมแม่ได้ ซึ่งเป็น
เรื่องน่าเป็นห่วง ทางทีมแคร์จึงคิดหาเครื่องมือมาช่วยในการท�ำงานวิจัย ที่สามารถวัดได้ในครั้งแรกเลยว่า
เด็กคนไหนมีปัญหาเรื่องการดูดนมแม่
“เรากลับไปค้นดูเครือ่ งมือเก่าๆ แต่ไม่มเี ครือ่ งมือตามทีเ่ ราต้องการ มีเครือ่ งมือ 2 ตัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แยกกัน คือ เครื่องมือที่ดูประสิทธิภาพการดูดนม และเครื่องมือดูความรุนแรงของพังผืดใต้ลิ้น แต่ยังไม่เคย
มีเครื่องมือการดูประสิทธิภาพการดูดนมกับดูความรุนแรงของพังผืดใต้ลิ้นในเครื่องเดียวกัน ซึ่งเครื่องมือที่
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ดูพงั ผืดใต้ลนิ้ ก็มขี นั้ ตอนทีย่ งุ่ ยากมาก ผมคิดว่าเครือ่ งมือทีเ่ ราจะน�ำมาใช้งานอะไรก็แล้วแต่ตอ้ งไม่ซบั ซ้อนยุง่
ยาก เพราะคนที่ต้องใช้เครื่องมือนี้คือพยาบาล เราก็อยากให้เขาสามารถน�ำไปใช้งานได้ง่ายๆ และสะดวก”
คุณหมออธิบาย
เครือ่ งมือทีน่ ายแพทย์มงคลกล่าวถึงนัน้ ประกอบไปด้วยการให้คะแนนความรุนแรงของพังผืดใต้ลนิ้ การ
ให้คะแนนลักษณะลานหัวนมแม่ และการให้คะแนนจากความรู้สึกของแม่ขณะที่ลูกดูดนม มีชื่อว่า Siriraj
Tongue Tie Score (STT Score)
ก�ำเนิด SIRIRAJ TONGUE-TIE SCORE (STT Score)

“เนือ่ งจากมันเป็นการผ่าตัดชนิดใหม่ผมก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายกับเด็ก จึงท�ำอยูค่ นเดียว ยังไม่ไว้ใจ
ให้ใครท�ำ  แล้วผมก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่า มันน่าจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างหัวนมแม่กับพังผืด หมายถึง
function ในการดูดนม เด็กบางคนมีพงั ผืดเยอะ แต่ดดู นมได้ดไี ม่มปี ญ
ั หา เมือ่ ไปดูหวั นมแม่ ปรากฏว่าหัวนม
แม่ดี แม่เองก็บอกว่าไม่เจ็บเลย เด็กสามารถยื่นลิ้นมาถึงลานหัวนมได้ โดยไม่ใช้เหงือกงับหัวนม
เห็นได้ชัดว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างลักษณะลานนมแม่ ลักษณะพังผืดใต้ลิ้น และความรู้สึกของ
แม่ขณะลูกดูดนม ถ้าเอา 3 กรณีนี้มาเปรียบเทียบกันได้น่าจะดี เช่น จับคู่ระหว่างหัวนมแม่ดี เด็กพังผืด
เยอะ แต่ก็ดูดนมได้ ไม่มีปัญหา เด็กบางคนพังผืดนิดเดียวแต่ไปจับคู่กับหัวนมไม่ดี ก็ดูดไม่ได้เลย แต่กรณีที่
หัวนมก็ไม่ดี พังผืดเยอะ แบบนีก้ จ็ ะยิง่ แย่ ถ้าเราเอา 3 เรือ่ งนีม้ าสัมพันธ์กนั และคิดเป็นคะแนนขึน้ มา โดยที่
เอากรณีที่รุนแรงมากๆ ให้คะแนนน้อยๆ เช่น พังผืดเยอะๆ ให้ 1 คะแนน หัวนมไม่ดีให้ 1 คะแนน พังผืด
น้อย ดูดได้ตามปกติก็ให้คะแนนเยอะๆ หัวนมดีก็ให้คะแนนเยอะๆ แต่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดูดนมว่าดี
หรือไม่นั้น คือความรู้สึกของแม่เวลาลูกดูดนม พบว่าที่ดีที่สุดคือ ลิ้นอยู่ที่ลานหัวนมตลอด และที่แย่ที่สุด
คือ ไม่มีลิ้นเลย เหงือกงับลานหัวนมตลอด คนที่ดีที่สุดก็จะได้ 10 คะแนน คนที่แย่ที่สุดก็จะได้ 2 คะแนน
ที่เหลือก็จะอยู่ระหว่าง 2-10 คะแนน เราก็เอาคะแนนมาดูว่าใช้ได้ไหม”
จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

เนื่องจากการวิจัยท�ำในเด็กจ�ำนวน 1,500 ราย ทั้งยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ที่ยังไม่มีใครมีความรู้
เรื่องนี้เลย ก่อนลงมือท�ำจึงต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี โดยคัดเลือกพยาบาลที่เป็นตัวแทนของแต่ละ
วอร์ดรวมกันประมาณ 50-60 คน เพื่อมาเก็บข้อมูล จากนั้นก็เปิดอบรมทีมงานก่อนว่าต้องท�ำยังไงบ้าง
โดยสอนแบบติวเข้มให้เห็นวิธีการดูและการวัด การสังเกตการณ์ในห้องผ่าตัด และการให้คะแนนจริงๆ
“เราจะเก็บข้อมูลของเด็กทุกคนที่คลอดในขณะนั้น ส่วนหนึ่งเป็นการอบรมวิธีการ (ทฤษฎี) อีกส่วน
หนึ่งเป็นการท�ำจริง (ภาคปฏิบัติ) และถ้าท�ำจริงจะให้ท�ำ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ก่อนอื่นให้ไปดูก่อนท�ำการ
รักษา เพื่อให้คะแนน และอีก 7 วันหลังจากเด็กกลับมา ก็ให้คะแนนเด็กอีกครั้ง และได้ lecture ใหญ่ 1
ครั้ง สรุปคือ ทีมงานแต่ละคนต้องผ่านการอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง
เคสที่เราเก็บ คือ คนไข้ที่หมอขอตรวจได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่คลอดในศิริราช โดยเราจะประเมิน
คะแนนก่อนว่าแต่ละรายได้คะแนนเท่าไหร่ ซึ่งเราจะเก็บเป็นความลับ และไปคัดดูว่าเด็กคนไหนที่ควรส่งไป
รักษาบ้าง และเอามาดูผลการรักษาว่า ได้คะแนนเท่าไหร่ ซึ่งจะรู้ผลภายใน 1 สัปดาห์
เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้วแคร์ทีมก็จะน�ำคะแนนมาเทียบกันว่าเด็กแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่ โดย
แต่ละตัวเลขจะมีประสิทธิภาพต่างกัน ยิ่งถ้าได้ตัวเลขสูงๆ ประสิทธิภาพของการดูดนมจะดี และก็พบว่า
ตัวเลขที่เรายอมรับได้คือ 8 แต่ถ้าต�่ำกว่า 8 จะเริ่มมีปัญหา ต้องรีบให้การช่วยเหลือ ถ้าช่วยเหลือแล้วดีขึ้น
ก็ไม่ต้องท�ำอะไรต่อ แต่ถ้า 8 ขึ้นไปสบายใจได้ ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลย เพราะเด็กสามารถดูดนมได้ดี
แต่ตอนนั้นเราต้องการจะหา point ตรงที่ว่าเด็กคนไหนที่ต้องผ่าตัดแน่นอน ซึ่งถ้าประเมินน้อยกว่า
4 มักจะต้องท�ำการผ่าตัด แต่จ�ำนวนไม่มากเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากจ�ำนวนคนทั้งหมดที่เข้าทดลอง ซึ่ง
แน่นอนว่าคนที่ได้น้อยกว่า 4 ประมาณ 1+1+0=2, 1+2+0=3 คือคนที่มีพังผืดเยอะและหัวนมของแม่ก็ต้อง
มีปัญหาด้วย แต่แม่ลูกที่มีมากจนได้คะแนนน้อยกว่า 4 มีไม่มากนัก จึงท�ำให้ค�ำนี้ยังไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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เราป้องกันการอคติด้วยการให้คนประเมินเก็บคะแนนเป็นความลับ ไม่มีใครรู้ว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่
เราจะหาจังหวะด้วยว่าจังหวะไหนจะดีที่สุดที่จะทดสอบเครื่องมือนี้ เช่น ประเมินหลังคลอดทันทันที และ
ประเมินหลังคลอด 24 ชัว่ โมง พบว่าการประเมินหลังคลอดใช้ไม่ได้ เพราะแม่อาจจะยังมีอาการสะลึมสะลือ
จากการคลอด เด็กเองก็อาจจะยังไม่พร้อม เพราะฉะนั้น จังหวะที่ดีที่สุดคือ 24 ชั่วโมงหลังคลอด ซึ่งจาก
การให้คะแนนของพยาบาลทุกคนก่อนที่จะท�ำการวิจัย พบว่าทุกคนให้คะแนนไปในทิศทางเดียวกัน พอ
ค�ำนวณออกมาแล้วดี”
SIRIRAJ TONGUE-TIE SCORE (STT SCORE)

จุกยางหรือจะสู้นมแม่

ในมุมมองของอาจารย์มงคลเห็นว่า ปัญหาภาวะลิน้ ติดกับการดูดนมแม่ไม่ได้นนั้ เป็นปัญหามานานแล้ว
เนื่องจากถูกละเลย จึงไม่ได้รับการแก้ไขเสียที
“มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ถ้ามองย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีขวดนม ท�ำไมเด็กที่มีพังผืดถึงดูดนมแม่ได้ล่ะ
ผมคิดว่าก็คงมีปัญหานั่นแหละ แม่อาจเจ็บหัวนม หัวนมแตก หัวนมเป็นแผล แต่แม่ก็อาจจะทนๆ เอา เจ็บ
ปวดแค่ไหนก็ทนเอา ถ้าดูดไม่ได้ดี ทารกก็ไม่อยากดูด
เมื่อพัฒนามาสู่ยุคที่มีขวดนม พอแม่ทนไม่ได้ก็ให้ลูกไปกินนมผสมจากขวดแทน ซึ่งมันช่วยได้ในระดับ
หนึง่ แต่มนั เทียบเท่าน�ำ้ นมแม่ไม่ได้ คือต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่า น�ำ้ นมแม่ตอ้ งถูกกระตุน้ ด้วยการดูดจึงจะ
คงอยู่ได้นาน 6 เดือนถึง 1 ปี แต่ถ้ากระตุ้นด้วยการบีบมันจะอยู่ได้ไม่นาน 2-3 เดือนน�้ำนมก็จะแห้งไป ยัง
ไงการดูดนมจากขวดก็ทดแทนการดูดจากเต้าไม่ได้
คงเหมือนกับการคลอดลูก บรรพบุรุษเราในอดีตก็เบ่งคลอดตามธรรมชาติ แต่ท�ำไมเมื่อเทคโนโลยี
ก้าวหน้าการผ่าตัดท�ำคลอดถึงได้รบั ความนิยมขึน้ เรือ่ ยๆ ละ แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติทคี่ ลอด
ด้วยวิธีธรรมชาติไม่ได้ ถ้าเบ่งไม่ออกเด็กก็เสียชีวิตไป คือ ถ้ามีเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยมันอาจจะช่วยใน
เรือ่ งของการลดอัตราการตายของเด็กทารกจากการคลอดได้ ในกรณีดดู นมก็เหมือนกัน”อาจารย์มงคลอธิบาย
สรุปคือ เราท�ำการผ่าตัดในเด็กที่มีปัญหาเรื่องการดูดนมไม่ได้เท่านั้น ถ้าในเด็กที่มีพังผืดเยอะ แต่ยัง
สามารถดูดนมแม่ได้เราก็จะไม่ผ่าตัด และเครื่องมือนี้จะสามารถช่วยเราวินิจฉัยได้ว่า คนไข้กลุ่มไหนที่ควร
ได้รับการผ่าตัด กลุ่มไหนไม่มีปัญหาเราก็ไม่ท�ำ
เครื่องมือนี้ คือ เครื่องมือวัดปัญหาการดูดนมของเด็ก ความจริงอาจไม่ใช่ปัญหาเรื่องพังผืด หรือเรื่อง
ลานหัวนมแม่ แต่อาจะเป็นปัญหาการอุ้มลูกไม่ถูกวิธี เพราะบางคนเป็นแม่ครั้งแรก ไม่เคยมีประสบการณ์
ในการเลี้ยงลูก ซึ่งถ้าเราให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ position เขาก็จะสามารถผ่านปัญหานี้ไปได้อย่าง
สบาย แถมไม่ตอ้ งมีความเจ็บปวดจากการถูกลูกงับลานหัวนม ไม่ตอ้ งมีปญ
ั หาหัวนมแตก หรือเจ็บปวดด้วย
แต่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือ เด็กก็จะงับดูดนมแบบผิดวิธี หรือใช้เหงือกงับหัวนมแม่ และท�ำให้เด็กดูดนมได้ไม่ดี
ทั้งที่ความจริงน่าจะดูดได้ดี”
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แม่สุข ลูกอิ่ม...รางวัลที่ประเมินค่าไม่ได้

ความส�ำเร็จที่ได้รับจากการท�ำวิจัยในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับการท�ำงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานขึ้น ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ทั้งแม่และเด็กแล้ว ยังน�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทีมงาน
โดยนายแพทย์มงคลในฐานะหัวเรือใหญ่ถือโอกาสนี้พูดถึงความรู้สึกของทีมงานทุกคนว่า
“การได้เห็นเด็กกลับมาดูดนมแม่ได้เป็นปกติ ได้เห็นปฏิกิริยาที่ดีจากแม่ เช่น ลูกดูดนมดีขึ้นมาก หาย
เจ็บนมแล้ว มีคณ
ุ แม่คนหนึง่ บอกว่า ผลการรักษาดีมากเลย ตอนแรกกลัวว่าลูกจะได้รบั อันตราย แต่เมือ่ ท�ำ
เสร็จแล้วลูกปลอดภัย และดูดนมได้ดี การได้เห็นงานวิจัยที่เราร่วมกันท�ำมันสามารถน�ำไปใช้ได้ประโยชน์
และเห็นผล ผมว่ามันชื่นใจ
ทีมงานทุกคนดีใจกับผลงานที่มันส�ำเร็จ โดยเฉพาะคลินิกนมแม่ เพราะเขารู้สึกว่าเขามาหาเราแล้วได้
รับการช่วยเหลือ และเปอร์เซ็นต์การดูดนมของเด็กก็ดขี นึ้ มาก ตอนนีค้ ลินกิ นมแม่กก็ ลายเป็นศูนย์ฝกึ อบรม
ของศิริราชไปแล้ว เราอยากให้เด็กกินนมแม่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เราเคยติดตามผลแบบต่อเนื่องว่า เด็กที่เราเคยรักษาสามารถกลับไปดูดนมได้นานเท่าไหร่ พบว่าดูด
ได้นานเกินกว่า 1 เดือนเป็นอย่างน้อย ก็คิดเป็น 70-80% เราก็ดีใจ และน�ำมาบอกทีมของเราด้วยว่า สิ่ง
ที่เราร่วมใจกันท�ำ  มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มันเป็นค่าตอบแทนที่มีค่าต่อจิตใจมาก
ทุกคนภูมิใจ ท�ำให้เราเห็นว่าความสุขใจมันไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้ ทุกคนมองไปในจุดเดียวกัน
ว่า งานที่ท�ำนั้นมันสามารถช่วยยกระดับของการพัฒนางานของศิริราช เป็นประโยชน์กับประเทศไทย”
ปัจจุบนั ศิรริ าชมีคลินกิ ดูแลเฉพาะพังผืดใต้ลนิ้ อย่างครบวงจร ท�ำการผ่าตัดรักษาช่วยให้ทารกทีม่ ปี ญ
ั หา
กลับมาดูดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปลอดภัยไปมากกว่า 30,000 ราย และยังเป็นสถานที่ฝึกอบรม
บุคลากรทุกระดับออกไปรับใช้สังคมไทย ช่วยเหลือส่งเสริมการเรื่องลูกด้วยนมมารดา อย่างต่อเนื่อง
หลังจากหลับปุ๋ยไปหลายชั่วโมง ร่างกระจ้อยร่อยที่นอนซุกตัวอยู่ในผ้าห่มอุ่นก็เริ่มรู้สึกตัว ไม่นานนัก
ก็ส่งเสียงร้องไห้จ้า มือน้อยป่ายเปะปะไปมาในอากาศราวกับต้องการบอกว่า
“แม่จ๋า...หนูหิว”
คุณแม่มือใหม่ประคองกอดลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนด้วยความทะนุถนอม หลังจากลูกถูกเข็นออกมาจาก
ห้องผ่าตัด เธอแทบจะอดทนรอไม่ไหวทีจ่ ะให้ลกู กินนม เมือ่ เจ้าตัวน้อยส่งสัญญาณให้รวู้ า่ หิว เธอไม่รอช้ารีบ
จัดแจงให้ลูกน้อยดูดนมในท่าที่เหมาะสมและถูกต้องตามที่พยาบาลคลินิกนมแม่เคยแนะน�ำ
เจ้าตัวน้อยค่อยๆ ยื่นลิ้นเล็กๆ ออกไปพร้อมกับอมงับลานหัวนม ก่อนจะใช้ลิ้นรีดน�้ำนมกลับเข้าไปใน
ปากเสียงดังจุ๊บๆ หนูน้อยจ้องมองผู้เป็นแม่ตาแป๋ว
หญิงสาวมองลูกน้อยด้วยความตืน้ ตัน นึกขอบคุณอาจารย์มงคล เลาหเพ็ญแสงและทีมงานทีช่ ว่ ยรักษา
ลูกของเธอให้หายจากอาการพังผืดใต้ลิ้น และกลับมาดูดนมได้ปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆ
เหนือสิ่งอื่นใด เธอรู้สึกอิ่มใจที่ได้ป้อนนมลูกจากอกอุ่นของเธอเอง...

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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Highlight Breastfeeding Resource

ศาสตราจารย์ คลินิก พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร

เลขาธิการคณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เมื่อเริ่มต้นในการจัดก�ำหนดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า มูลนิธิศูนย์นม
แม่แห่งประเทศไทย มีข้อมูลบทความ สื่อสิ่งพิมพ์ ชุดน�ำเสนอ video you tube ฯลฯ ที่มีการจัดท�ำหรือ
ประสานการจัดท�ำโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ในระหว่าง 14 ปีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนมาก ที่อยู่ในแหล่งสืบค้น
ใหญ่ของมูลนิธิฯ 2 แหล่ง คือ ในเว็บไซต์ และในคลังข้อมูลดิจิทัล ซึ่งน่าจะน�ำมาเผยแพร่ให้กับผู้เข้าประชุม
ได้เลือกพิจารณาน�ำไปใช้ ข้อมูลดังกล่าวหลายเรือ่ งยังเป็นกลุม่ Highlight คือ ยังคงทันสมัยและเป็นประเด็น
ทีเ่ ป็นทีส่ นใจของการท�ำงานในการส่งเสริม ป้องกัน และปกป้องการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เพือ่ จะได้เกิดการใช้
ข้อมูลอย่างคุ้มค่า ถ้าดูเป็นรายปี จะพบชุดสื่อความรู้ ที่ผลิตตามกิจกรรมของมูลนิธิในปีนั้นๆ และเมื่อแยก
เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดจดหมายข่าวศูนย์นมแม่ หมวดต�ำรา หมวดทบทวนวิชาการ หมวดหนังสือประกอบ
การประชุมประจ�ำปี หมวดแผ่นพับ ฯลฯ ก็จะได้เห็นชุดข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบระดับการพัฒนางาน
ด้านนมแม่ได้เป็นอย่างดี สามารถน�ำมาปรับใช้เผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นท�ำใหม่ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ทดลองสืบค้นในจักรวาลของ social media พบว่า ปัจจุบนั แหล่งสืบค้นเรือ่ งนมแม่
มีมากมายและเป็นไปอย่างไร้พรมแดน ถ้าจะให้ความหมายของ Highlight Breastfeeding Resources
ที่เน้นความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเป็นส�ำคัญ ผู้เขียนจึงได้รวบรวม เท่าที่มีประสบการณ์การสืบค้น และ
จะลงรายละเอียดในบางแหล่งสืบค้นที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ ในการเข้าไปใช้บริการ ดังนี้
1. เว็บไซต์ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย www.thaibf.com

เริม่ เปิดตัวครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2548 ในชือ่ www. thaibreastfeeding.com โดยมี พญ.ปิยาภรณ์
บวรกีรติขจร หรือ คุณหมอหวาน อดีตเว็บมาสเตอร์ เป็นผู้บุกเบิกและทุ่มเทการท�ำงานด้านนมแม่
ออนไลน์เป็นท่านแรก (คุณหมอหวานได้นำ� ค�ำถามจากกระทูม้ ารวบรวมเป็นหนังสือ นมแม่ 50 ค�ำถาม
ยอดฮิต ซึง่ ท่านได้เป็นบรรณาธิการหลักด้วย) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้เปลีย่ นรูปแบบ และเปลีย่ นชือ่
เป็น www.thaibreastfeeding.org เพิม่ ความสะดวกในการเข้าถึง คณะกรรมการเว็บไซต์ในระยะหลัง
ก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ คุณหมอหวาน ปรับปรุง โครงสร้างอย่างต่อเนื่อง
จนล่าสุดในปีนี้ เว็บไซต์มกี ารปรับปรุงโครงสร้าง และมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบใหม่ ซึง่ ท�ำให้ยงิ่ ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีความทันสมัยและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
ได้รบั ความร่วมมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสือ่ สาร กลุม่ แม่ผเู้ ชีย่ วชาญในการสือ่ สารผ่านเว็บไซต์ www.
thaibf.com เปิดใช้งานเมื่อ 1 ตุลาคม 2560 สามารถแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
โน้ตบุค๊ และคอมพิวเตอร์พซี ี ได้ และมีไอคอนลิงค์ไปสู่ Facebook/Thaibf, YouTube มูลนิธศิ นู ย์นมแม่
แห่งประเทศไทย Instagram thaibreastfeedingcenter
เว็บไซต์จะเน้นการสื่อสารกับกลุ่มแม่และประชาชนทั่วไป โดยจะมี ข้อมูลที่จะช่วยแม่ มีความรู้
และเข้าใจวิธีการให้นมแม่ได้ส�ำเร็จ ตั้งแต่เรื่องคุณค่าของน�้ำนมแม่ รู้ก่อนให้นม เริ่มให้นม ค�ำถาม

106

พบบ่อยหลังคลอด พัฒนาการเด็ก สิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย และมีจดุ เด่น คือ การสือ่ สารจากกลุม่ แม่
อาสา บทความถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ คือ หมวดส�ำหรับประชาชน หมวดกลุม่ บุคลากรทางการแพทย์
และชุดสื่อการศึกษา ภายในมีข้อมูลหลากหลาย สามารถน�ำไปปรับใช้ได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นยัง
สามารถเชือ่ มต่อกับ แอปพลิเคชันเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ซึง่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกน้อยด้วยนมแม่
ทีท่ นั สมัยและมีประโยชน์มาก คือ แอพพลิเคชัน่ Moom Mae สนับสนุนโดย NECTEC มีขอ้ มูล รวบรวม
ห้องให้นมแม่ ตามห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือสถานที่พักผ่อน ส�ำหรับครอบครัว และมีแบบ
บันทึกการให้นมแก่ลูกด้วย ในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถค้นหาคลินิกนมแม่ ทั่วประเทศ ได้โดย
แบ่งกลุ่มของกรุงเทพฯ และ 6 ภาค มีเบอร์โทร แผนที่ผ่าน Google Map เพื่อให้สามารถสืบค้นและ
ติดต่อรับบริการได้โดยสะดวก
บุคลากรสาธารณสุข สามารถสืบค้นบทความและงานน�ำเสนองานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ
งานมัลติมีเดีย สื่อต่างๆ อีบุ๊ค และ อีแมกกาซีน ไว้ด้วย
2. คลังข้อมูลดิจิทัล ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
		 (Thai Breastfeeding Center: Digital Repository)

พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้แนวคิด “Talk to me:
บอกต่อรอบทิศด้วยจิตอาสา” โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์ ซึ่งเป็นรองอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในขณะนั้น พร้อมทีมงาน คลังข้อมูลดิจิทัลศูนย์นมแม่ พัฒนาขึ้นด้วย
ซอฟต์แวร์ดสี เปซ DSpace [http://dspace.org] ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ (MIT) เพื่อใช้ในการพัฒนาคลังจัดเก็บสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด (Open Access)
จุดเด่นของคลังข้อมูลดิจทิ ลั คือ การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานสากลด้วยเมทาดาทาแบบ
ดับลินคอร์ (Dublin Core) ซึง่ เป็นรูปแบบทีส่ ามารถใช้ในการเผยแพร่ เชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล
กับคลังดิจทิ ลั อืน่ ๆ ทีใ่ ช้มาตรฐานเดียวกันได้ทวั่ โลก โดย Google ก็เป็นหนึง่ ในระบบค้นหาข้อมูลทีร่ จู้ กั
และเข้าใจรูปแบบข้อมูลของคลังข้อมูลนี้
ระบบสามารถบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ ผู้ดูแลข้อมูล
สามารถก�ำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลตามต้องการ และระบบยังเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์น�ำ
ข้อมูลเข้าระบบได้ดว้ ยตนเอง ปัจจุบนั มีหน่วยงานทีใ่ ช้ซอฟต์แวร์ดสี เปซในการพัฒนาคลังข้อมูลดิจทิ ลั
เพื่อใช้จัดเก็บสารสนเทศดิจิทัลที่เป็นภูมิปัญญาของสถาบัน จ�ำนวนกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก
ตั ว อย่ า งหน่ ว ยงานที่ ใ ช้ ค ลั ง ดิ จิ ทั ล ในรู ป แบบเดี ย วกั น กั บ ศู น ย์ น มแม่ ใ นประเทศไทย ได้ แ ก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2560 คณะท�ำงานปรับปรุงคลังข้อมูลดิจิทัลให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดังนี้
(1) ปรับรุ่นของซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ได้มากขึ้น
(2) ปรับแต่งหน้าจอ (Theme) ให้เป็นระเบียบสวยงามในรูปแบบ responsive โดยที่รูปแบบ
การแสดงผลของหน้าจอจะปรับเปลีย่ นไปตามขนาดของอุปกรณ์ทใี่ ช้งาน เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถ
เข้าใช้งานได้จากทั้งบน โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์พีซี
(3) ก�ำหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูลใหม่ ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ ปัจจุบันก�ำหนด
หมวดหมูข่ องเนือ้ หาจ�ำแนกตามกลุม่ เป้าหมาย 2 กลุม่ คือ บุคลากรสาธารณสุข และกลุม่ แม่/
ประชาชนทั่วไป
• บุคลากรสาธารณสุข สามารถเข้าถึงหนังสือ รายงานวิจัย บทความวิชาการ และเอกสาร
น�ำเสนอในงานประชุมระดับชาติ และ งานสัมมนาวิชาการด้านนมแม่ที่มีคุณภาพ มีความ
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น่าเชื่อถือ และสามารถน�ำไปอ้างอิงทางวิชาการได้
• แม่และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสื่อที่ให้ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่สั้น กระชับ
และเข้าใจง่าย เช่น หนังสือ คู่มือ บทความถาม-ตอบ แผ่นพับ แฟ้มเสียง และคลิปวิดีโอ
ขนาดสั้น เพื่อน�ำความรู้ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
(4) พัฒนาเครื่องมือเรียกดูแฟ้มข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อผู้ใช้สามารถเปิดดูแฟ้มข้อมูลใน
รูปแบบ PDF ภาพถ่าย แฟ้มเสียง และแฟ้มวีดิทัศน์ จากบนหน้าจอได้ทันที
(5) ปรับแต่งลิงค์ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายโซเชียล (Social Network) ให้โดดเด่นและชัดเจน
เพื่อสะดวกในการส่งต่อข้อมูลสู่สาธารณะ ระบบจะจัดเก็บสถิติจ�ำนวนการส่งต่อข้อมูล
(6) ติดตัง้ เครือ่ งมือวิเคราะห์ขอ้ มูล (Google Analytics) จัดเก็บสถิตกิ ารเข้าใช้งานของผูใ้ ช้แบบ
ละเอียด น�ำสถิติที่ได้รับไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการให้บริการ
สามารถเข้าใช้บริการ ผ่านทาง http://dlibrary.thaibreastfeeding.org และทาง
www.thaibf.com และสามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค และ
คอมพิวเตอร์พีซี รวมถึงเชื่อมต่อกับ link อื่นๆ ได้เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์
3. World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) http://waba.org.my/

เป็นขององค์กรเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลก (World Alliance for Breastfeeding Action-WABA)
ซึ่งมีก�ำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2534 หลังการประกาศอินโนเซ็นติ (Innocenti Declaration) เว็ปไซต์นี้ เป็น
เจ้าภาพก�ำหนดประเด็น หรือ ค�ำขวัญสัปดาห์นมแม่โลก (World Breastfeeding Week- WBW) ได้
รับการรับรองจากองค์กรยูนเิ ซฟ องค์การอนามัยโลก ในเว็บไซต์มขี อ้ มูล แนวทาง ชุดสือ่ และค�ำแนะน�ำ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยประเทศสมาชิก มากกว่า 170 ประเทศ ใช้รณรงค์ทิศทางเดียวกัน
4. The Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) http://www.bfmed.org/

เป็นเว็บไซต์เริม่ ต้นของกลุม่ แพทย์ในอเมริกา ทีอ่ ทุ ศิ การท�ำงาน เพือ่ การส่งเสริมป้องกันและปกป้อง
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ พันธกิจ (Our mission is to unite members of the various medical
specialties with this common purpose) เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ค.ศ. 1993 จากทีม่ แี พทย์กลุม่ หนึง่ เข้าร่วม
ประชุม UCLA Lactation Consultant (LC) Training Course และพบว่าปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรค
(Barriers) ในการให้นมแม่ ต้นสาเหตุหลายส่วนมาจากผลการดูแลรักษาจากแพทย์ เกีย่ วข้อง multi
specialties และต่อมาก็ขยายสูน่ านาประเทศ เพราะเห็นความส�ำคัญของการร่วมมือกันทัง้ โลก มีผกู้ อ่ ตัง้
12 คน ซึง่ ได้รบั เชิญเวียนมาพูดใน Founder session ในการประชุมทุกปี
ปัจจุบนั มีสมาชิก 600 คน จาก 58 ประเทศ บทบาททางวิชาการทีส่ ำ� คัญและเป็นจุดให้เห็นความ
แตกต่างการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพคือ การผลักดันให้เกิดงานวิจัย ABM ผลิต Journal
Breastfeeding Medicine มี ผลงานวิจยั evidence- based protocols ส�ำหรับ clinical lactation
management มากมาย รวมทัง้ มี position statement เพือ่ ชีจ้ ดุ ยืนในมิตติ า่ งๆ ของงานนมแม่ เป็นระยะ
5. International Lactation Consultant Association (ILCA) http://www.ilca.org/

เว็บไซต์ นี้ มีชื่อเสียงเป็นเจ้าภาพ การจัดให้มีมาตรฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยจัดให้มีการ
สอบ International Board Certified Lactation Consultants® (IBCLC®) เป็นการประกันคุณภาพ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัว่ โลก ในประเทศไทยมีผชู้ ำ� นาญการท�ำงานนมแม่มาก แต่มไี ม่กคี่ นทีส่ มัครเข้า
สอบและได้รบั การประกาศเป็น IBCLC อาทิ พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ นคร พญ. ปิยะฉัตร วงศ์บกุ ลุ
พญ. บุปผา เผ่าสวัสดิ์ และคุณมีนะ สพสมัย พญ. นภาพรรณ วิรยิ ะอุตสาหกุล เป็นประกาศนียบัตรทีข่ อ
เชิญชวนผู้ท�ำงานด้านนมแม่ เข้าสอบ จึงขอกล่าวชื่อไว้ เพื่อเชิญชวนผู้สนใจได้ทราบ ภายในเว็บไซต์
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มีข้อมูลครบถ้วนและอ้างอิงได้
6. Infant Risk Center http://www.infantrisk.com/
7. United States Lactation Consultant Association (USLCA) https://uslca.org/
8. Canadian Lactation Consultant Association (CLCA) http://clca-accl.ca/
9. Breastfeeding Inc. (Dr.Jack Newman)

Dr. Jack Newman เกิดในอิสราเอล เติบโตในแคนาดา จบกุมารแพทย์ทั้งจากแคนาดาและ
อเมริกา เป็นนักปฏิบตั แิ ละนักชีน้ ำ� นโยบาย แนวทางแก้ไขปัญหาทีม่ คี วามชัดเจน เป็นผูแ้ นะน�ำแนวคิด
การตั้งคลินิกนมแม่ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล และเริ่มจัดตั้งเป็นคลินิกแรก ใน ค.ศ. 1984 ที่
Toronto’s Hospital for Sick Children ประสบการณ์งานนมแม่ในประเทศ South Africa ศูนย์
นมแม่ฯ ได้เคยเชิญมาบรรยายในประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อมูลในเว็บไซต์มีครบ
ทั้ง แนวทางปฏิบัติ เทคนิคการแก้ไขปัญหา ชุดสื่อ วิดิโอ handouts Dr. Jack Newman เรียก
information sheet มีความคมชัดในการน�ำเสนอมาก (ความเห็นส่วนตัว) และถ้าสนใจ training
course จะมี parenting course และ e-learning รวมทัง้ มีรายละเอียด lactation training course
น่าสนใจเพราะมีประสบการณ์กว่า 33 ปี และอิงหลักฐานทางวิชาการ
10. LANCET Breastfeeding Series

จัดท�ำโดย ส�ำนักพิมพ์นติ ยสาร Lancet ผลิต วารสาร Lancet ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2366 (ค.ศ. 1823)
“lancet” มีความหมายถึง มีดปลายแหลมสองคมขนาดเล็กส�ำหรับผ่าตัด และชือ่ ส่วนของสถาปัตยกรรม
กอทิกแบบอังกฤษ ที่เป็นช่องหน้าต่างโค้งยอดแหลม [4] ซึ่งหมายถึง “แสงสว่างแห่งปัญญา” หรือ
“เพื่อให้แสงสว่างเข้ามา” วารสารนี้เป็นแหล่งข้อมูลเป็นที่นิยม และใช้อ้างอิงในระดับโลก Lancet
series จะน�ำเรื่องปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญต่างๆ ทุกกลุ่มวัย และทุกมิติการดูแลสุขภาพ เช่น การรักษา
การป้องกัน การขับเคลือ่ นนโยบาย การจัดระบบ health systemฯ จัดเป็นซีรยี ์ ปัจจุบนั มี 236 ซีรยี ์
โดยเรือ่ งนมแม่จะเป็นหนึง่ ใน 236 issues ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็นกว้างขวางทัง้ ในเชิง นโยบาย
คุณประโยชน์ของนมแม่ วิธปี ฏิบตั ิ ปัญหาอุปสรรค มิตสิ งั คม เศรษฐกิจทีม่ กี ารศึกษาวิจยั อย่างมีมาตรฐาน
มีประโยชน์ ทั้งในการน�ำไปใช้ในระดับบุคคล และระดับประเทศ ช่วยน�ำการพัฒนาด้านอนามัยแม่และ
เด็กสู่เป้าหมาย SDG ใน ค.ศ. 2030
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา องค์การ Alive and Thrive องค์การ UNICEF และกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข ได้ร่วมกันแถลงข่าว เนื้อหา ส�ำคัญของ ฉบับล่าสุด คือปี ค.ศ. 2016 Lancet
Breastfeeding: Achieving the New Normal มี 2 บทส�ำคัญคือ
			 Breastfeeding 1 Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms,
and lifelong effect
			 Breastfeeding 2 Why invest,and what it will take to improve breastfeeding
			 practices?
โดยมี series ก่อนหน้านี้หลายปี เช่น ปี 2013 เป็น Lancet breastfeeding Series on
maternal and child nutrition
แหล่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นแหล่งข้อมูลมาตรฐาน มีหน่วยงานองค์กร ทีไ่ ม่แสวงผลก�ำไร เป็นเจ้าภาพ
ในการดูแล ยังคงมีแหล่งข้อมูลทีด่ ๆี จ�ำนวนมาก ไม่สามารถน�ำมากล่าวได้หมด ขณะเดียวกัน มีแหล่ง
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ข้อมูลที่แอบแฝง เพื่อหวังผลประโยชน์ อาทิ การชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ นมอื่นแทนนมแม่ การใช้ ยา
เครื่องมือ การบริการที่ไม่มีความจ�ำเป็น การดึงข้อมูลจากโซเชียล มีเดีย ต้องใช้ดุลยพินิจเป็นอย่าง
มาก ส�ำหรับแหล่งข้อมูลที่เป็นผลจากการสื่อสาร ทาง FB ทาง LINE เป็นที่นิยมของผู้สนใจงานด้าน
นมแม่ อาทิ Facebook Page พ่อนมแม่ (โดยสมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทย) https://
m.facebook.com/FatherBreastfeeding/ Line BF Network/ BF sick babies / เครือข่ายนมแม่
TABFA และอีกหลายแหล่ง สร้างช่องทางการรับข้อมูลที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ การแสดงความ
คิดเห็น จากหลากหลายวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การสืบค้นแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นนมแม่ หรือวิชาการอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดท�ำหลักสูตรออนไลน์ ท�ำให้เลือกเรื่องที่อยากรู้เชิงลึกได้ อาจได้รับ
ประกาศนียบัตร หรือ ไม่ได้กเ็ ลือกได้ เช่น ของมหาวิทยาลัย Harvard มี SDG Academy ซึง่ จัดท�ำ course
สนับสนุนการพัฒนา SDG เกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจ คือ The Best Start in Life: Early Childhood Development for Sustainable Development เป็น course ระยะสั้นประมาณ 3 เดือน
https://courses.sdgacademy.org/learn/the-best-start-in-life-early-childhood-development-for-sustainable-development-september-2017
สามารถเข้าเรียนได้แบบ universal access การพัฒนา course ต่างๆ ก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยท�ำตาม
ล�ำพัง แต่มีมหาวิทยาลัยอื่นร่วมด้วยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แหล่งสืบค้นใหม่ๆ มีความทันสมัย เช่น วิดโิ ออัดบทพูดวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ของ ABM และ ของ
มหาวิทยาลัย Harvard จะมี ภาษาอังกฤษ ขึ้นพร้อมการพูดของวิทยากร แบบการพูด-บันทึก ที่เรารู้จัก
กันในการใช้โทรศัพท์มือถือ และสามารถเข้าถึงได้ทุกระบบ Android Apple จะเรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
ได้หมด ขอให้มีวินัยเรียนตามเวลาให้จบ พร้อมวิธีการเรียน ข้อระวัง ระบบประเมินผล การ แบ่งปันความ
เห็น สามารถให้ประกาศนียบัตรไปรับรองความสามารถในการประกอบอาชีพได้
โดยสรุป ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอภาพรวมของแหล่งสือ่ ข้อมูลเกีย่ วกับนมแม่ ในประเทศไทยเน้นสือ่ ของมูลนิธิ
ศูนย์นมแม่ ซึ่งมีในแหล่งสืบค้นส�ำคัญ 2 แหล่ง คือ ใน website และในคลังข้อมูล digital library และ
แนะน�ำแหล่งข้อมูลมาตรฐานของต่างประเทศ โดยชี้แนะในแหล่งที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการใช้ ส�ำหรับ
แหล่งอื่น ไม่เป็นเรื่องยากในปัจจุบัน ที่ผู้ท�ำงานด้านนมแม่ จะเข้าไปค้นหา และใช้ดุลยพินิจในการน�ำไปใช้
มีข้อสังเกตว่าในการพัฒนาสื่อ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่จะท�ำให้บังเกิดผลดีที่สุด มีทิศทางชัดเจนของการ
ดึงความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนมาร่วมกันท�ำ ทั้งในระดับในประเทศและต่างประเทศ และเรื่องนี้ก็เป็นอีก
ตัวอย่าง ของการช่วยกัน ทลายอุปสรรคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยสร้างความแข็งแรงเชิงระบบ ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน ดังค�ำขวัญสัปดาห์นมแม่โลกในปีนี้ รวม
พลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน (Sustaining Breastfeeding Together)

110

Workshop 1: Breastfeeding Research

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการวิจัย:
จากงานประจำ�สู่งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้
ทบทวนสถานการณ์ปญ
ั หาการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทผี่ เู้ ข้าร่วมประชุมมีสว่ นเกีย่ วข้องในงานประจ�ำว่า ยังมีประเด็น
ใดทีย่ งั เป็นทีส่ งสัย ขาดความชัดเจน น่าสนใจและมีประโยชน์ทจี่ ะเลือกมาท�ำวิจยั เพือ่ พัฒนางานประจ�ำ รวม
ทัง้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ในกระบวนการท�ำวิจยั ระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้าร่วมประชุม และระหว่าง
ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกันเอง อันจะน�ำไปสู่การพัฒนางานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งแม่และลูก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
ก่อนการเริม่ ต้นพัฒนาหัวข้องานวิจยั การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จากงานประจ�ำนัน้ ท่านลองพิจารณาก่อน
ว่าท่านเป็นบุคคลในกลุ่มไหนใน 5 กลุ่มนี้
กลุ่มที่ 1 มีข้อมูลเอาไว้บ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะท�ำอะไรต่อไปอย่างไร
กลุ่มที่ 2 มีโครงการวิจัยหรือมีหัวข้ออยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มท�ำ
กลุ่มที่ 3 สนใจที่จะท�ำงานวิจัยมาก แต่ยังไม่มีโครงการแน่นอน
กลุ่มที่ 4 สนใจที่จะท�ำวิจัยพอควร แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะท�ำได้หรือไม่
กลุ่มที่ 5 ไม่ต้องการท�ำวิจัยเลย คิดว่ายุ่งยากและไม่สนใจ
ส�ำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมในหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ คงอยู่ในกลุ่ม 1-4 อย่างไร
ก็ตามส�ำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มที่ 5 หากท่านลองเปิดใจเรียนรู้สักนิดท่านอาจจะเปลี่ยนลองท�ำดูสักครั้ง
ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงจะเน้นจุดเริ่มต้นในการท�ำงานวิจัยในประเด็นนี้ นั่นคือ การพัฒนา
หัวข้องานวิจัยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากงานประจ�ำ 
ความส�ำคัญของการพัฒนางานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยงานวิจัย

การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จะประสบผลส�ำเร็จ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อสุขภาพของแม่และลูกได้นนั้ ต้อง
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อย่างต่อเนื่องจากบุคลากรสุขภาพ ซึ่งการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็นการกระบวนการ ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการด�ำเนินการ8 จากการทบทวนวรรณกรรมของ
เดนนิส (Dennis)1 ที่รวบรวมงานวิจัยระหว่างปี ค.ศ. 1990-2000 พบว่าบุคลากรสุขภาพไม่ได้เป็นแหล่ง
สนับสนุนที่ดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจากขาดความรู้ ท�ำให้ไม่สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่แม่ได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนี้แมคอินเนส และแชมเบอร์ส (McInnes & Chambers)2 ได้ทบทวนอย่างเป็นระบบจาก
งานวิจยั ระหว่างปี ค.ศ. 1990-2005 พบว่าการสนับสนุนช่วยเหลือในเรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จากบุคลากร
สุขภาพ ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรสุขภาพยังขาดความรู้ที่ทันสมัย ขาดทักษะในการดูแล
รวมทั้งขาดความเข้าใจในความต้องการของแม่ และบุคลากรสุขภาพบางคนไม่มีทักษะในการเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่แม่ที่มีปัญหาในการให้นมลูก ดังนั้น บุคลากรสุขภาพ จ�ำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นปัจจุบัน
ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการ

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งการวิจัยเป็นวิธีการส�ำคัญวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้
การวิจัยเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างที่บางคนคิด หากเราได้เรียนรู้ เข้าใจ และ
ได้ทดลองน�ำมาใช้ ในทางตรงกันข้ามการวิจยั ช่วยให้ทำ� งานประจ�ำได้อย่างสนุก ไม่นา่ เบือ่ กับการงานทีซ่ ำ�้ ซาก
แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร หากเพียงแต่เรารู้สังเกต ตั้งค�ำถาม และค้นหาค�ำตอบ โดยการมีมุมมองใหม่ ที่ผ่าน
กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบด้านและมีวิจารณญาณ รวมทั้งมีการค้นหาวิธีใหม่มาทดลองใช้ในการ
แก้ไขสถานการณ์ปัญหากับงานประจ�ำ ที่เราต้องเผชิญทุกวัน เราก็จะพบว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
ท้าทายให้คนเราเผชิญสถานการณ์ รวมทัง้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท�ำงานได้อย่างมีเหตุมผี ล มีระบบระเบียบ
เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในประโยชน์ในส่วนตัว องค์กร/
หน่วยงาน และสังคมโดยรวม
การท�ำวิจัยจากงานประจ�ำ  (routine to research) หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธี
การอย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานประจ�ำ  ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานที่รับผิดชอบด�ำเนินการอยู่ตาม
ปกติ โดยมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน อันส่งผลกระทบในการบรรลุเป้าประสงค์สูงสุด
ขององค์กร การพิจารณาว่างานวิจัยที่ถือว่าพัฒนามาจากงานประจ�ำนั้น อาจต้องพิจารณาจากโจทย์วิจัย
ผู้ท�ำวิจัย ผลลัพธ์ของการวิจัยและการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
“โจทย์วิจัย” ต้องมาจากงานประจ�ำเป็นการแก้ปัญหา/พัฒนางานประจ�ำ 
“ผู้ท�ำวิจัย” ต้องเป็นผู้ท�ำงานประจ�ำ มีบทบาทหลักของการวิจัย
“ผลลัพธ์ของการวิจัย” ต้องวัดที่ผลต่อตัวผู้ป่วย หรือ บริการที่มีผลต่อผู้ป่วยโดยตรง ไม่ใช่วัดที่ตัว
ชี้วัดทุติยภูมิเท่านั้น เช่น ระดับสารต่างๆ ในร่างกาย/ผลการตรวจพิเศษต่างๆ
“การน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์” ต้องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ป่วยโดยตรงหรือ
ต่อการจัดบริการผู้รับบริการ
ทั้งนี้ งานนั้นต้องใช้หลักการและกระบวนการวิจัย และ มีคุณสมบัติ 4 ข้อข้างต้น จึงถือว่าเป็นงาน
วิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาจากงานประจ�ำ นอกจากนีง้ านวิจยั การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ยงั อาจกล่าวได้วา่ เป็นการน�ำงานประจ�ำ
ไปสูง่ านวิจยั รับใช้สงั คม ซึง่ เป็นเป้าหมายทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของนโยบายการวิจยั ทีต่ อบสนองต่อนโยบาย
Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งหากพิจารณาจากความหมายของงานงานวิจัยหรืองานวิชาการรับใช้สังคม
ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ว่า “เป็นงานทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผล
ทีส่ ามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ตอ่ สาธารณะผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมนี้ ต้องเป็นผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลป
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงาน
ที่น�ำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ ประจักษ์
ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก�ำไร และได้
รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ”3
แนวทางในการพัฒนาหัวข้องานวิจัยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์ในการวิจัย

ในการพัฒนาโจทย์วิจัย อาจจะเริ่มจากปัญหา/ค�ำถามวิจัยที่ได้จากงานประจ�ำที่รับผิดชอบด�ำเนินการ
อยู่ และต้องการจะแก้ไขปัญหา หรือ พัฒนาต่อยอดหรือขยายผลงานทีท่ ำ� อยู่ โดยใช้กระบวนการหาค�ำตอบ
ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ตัดสินใจในการพัฒนาคนและพัฒนางานในระบบสุขภาพ ทั้งนี้ งานวิจัยนั้นจะ
ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
•เป็นงานอิสระทางวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้กับงานประจ�ำ
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•
•
•
•
•
•
•

เป็นเครื่องมือในการเปิดแนวคิดใหม่ๆ ในการท�ำงาน
ช่วยผู้ปฏิบัติงานในการสร้างความรู้และสามารถย้อนกลับมาช่วยงานประจ�ำที่ท�ำอยู่
ไม่ควรยึดติดรูปแบบการวิจัย แต่ควรถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่จำ� เป็นต้องได้องค์ความรูใ้ หม่ทงั้ หมด แต่เป็นการค้นหาวิธกี ารเพือ่ ประยุกต์ใช้ในบริบทของผูว้ จิ ยั
เป็นเครื่องมือการพัฒนาคนให้รู้จักพัฒนาฐานข้อมูล ใช้ข้อมูล และสามารถคิดเชิงระบบ
เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมศักยภาพท�ำให้เข้าใจสภาพแวดล้อมที่รอบตัวมากขึ้น
ช่วยสร้างระบบพีเ่ ลีย้ งในการท�ำวิจยั และเอือ้ เฟือ้ กันในการท�ำงานระหว่างนักวิชาการและผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยตรง
• สามารถน�ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อท�ำให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้
การพัฒนาหัวข้อวิจัยและท�ำให้ปัญหาการวิจัยมีความชัดเจนนั้น มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกประเด็นที่สนใจ อาจจะใช้จินตนาการ และลองเขียนแผนผังความคิด ซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อ
กว้างๆ (general idea) ทีย่ งั ไม่ชดั เจน ไม่เป็นรูปธรรม โดยไม่ตอ้ งวิพากษ์ วิจารณ์ใดๆ ในครัง้ แรก พยายาม
ให้ความคิดพรั่งพรู หลั่งไหลออกมาก่อน หลังจากนั้นค่อยมาพิจารณาคัดเลือก โดยใช้หลักการดังนี้
1) ความสนใจของผู้วิจัย => แรงจูงใจที่จะท�ำ
2) ความแปลกใหม่ ไม่ซ�้ำซ้อน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/ต่อยอด
3) ปัญหามีความส�ำคัญ/ประโยชน์ตอ่ พัฒนางานด้านสุขภาพในหน่วยงาน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
4) เป็นค�ำถามที่สามารถหาค�ำตอบได้โดยใช้กระบวนการวิจัยได้
5) มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการท�ำวิจัย โดยค�ำนึงถึง
5.1) ระยะเวลาที่ศึกษา และ กลุ่มเป้าหมาย
5.2) อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ
5.3) ความร่วมมือจากบุคคลอื่นและหน่วยงาน
5.4) งบประมาณ แหล่งสนับสนุน
5.5) จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
5.6) ประสบการณ์และความช�ำนาญของผู้วิจัย
2. ปรับหัวข้อที่กว้าง ให้แคบลง เป็นหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง (specific topic) เพื่อน�ำไปสู่ปัญหาที่ท�ำ
วิจัยได้ โดยการตั้งถามว่า 5 W (Why, Who, What, Where, When)
และ 1 H (How) ดังนี้
General idea
1) ท�ำไม (Why) ท�ำไมต้องศึกษาเรื่องนี้
2) ใคร (Who) ที่มีปัญหาหรือเป็นกลุ่มที่ต้องการการแก้ไขปัญหา
หรือปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา
3) อะไร (What) เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพล หรืออะไรผล
ปัญหาการวิจัย
ที่ตามมา
4) ที่ไหน (Where) ควรวิจัยหรือศึกษาเรื่องนี้ที่ไหน
Specific topic
5) เมื่อไหร่ (When) ควรวิจัยหรือศึกษาเรื่องนี้เมื่อไหร่
6) อย่างไร (How) วิธีการด�ำเนินงานวิจัยเป็นอย่างไร
3. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ของหัวข้อนั้น เพื่อหาช่องว่าง
ขององค์ความรู้ที่สนใจ และตั้งค�ำถามการวิจัยให้ชัดเจน
4. เขียนปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนรวมทั้งข้อมูลสนับสนุน โดยการเริ่มเขียนปัญหาการวิจัย อาจเป็น
เพียง 2-3 ประโยคก่อน แล้วจึงขยายความเป็น “ความส�ำคัญและความเป็นมาของปัญหา” ที่มีประกอบ
ด้วยสาระส�ำคัญดังนี้
1) ความส�ำคัญของปัญหา (significant of problem) ซึ่งต้องบ่งถึง ขนาดหรือความรุนแรงของ
ปัญหา ระดับของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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2) ความเป็นมาของปัญหาประกอบด้วย ภูมหิ ลัง (background) ของปัญหา เพือ่ สามารถบอกได้วา่
ช่องว่างขององค์ความรูท้ รี่ ะบุได้วา่ มีอะไรทีร่ แู้ ล้วและมีอะไรทีย่ งั ไม่รู้ ค�ำถามประเด็นทีส่ นใจวิจยั ที่
ต้องการหาค�ำตอบ นอกจากนีค้ วรระบุแนวคิดหรือความรูใ้ ดทีจ่ ะน�ำมาประยุกต์ใช้กบั งานประจ�ำ
3) สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบนั และวิธกี ารด�ำเนินการศึกษาครัง้ นี้ ควรครอบคลุมถึง ปัจจุบนั
มีการศึกษาหรือท�ำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร แล้วผลที่ได้
เป็นอย่างไร ท�ำไมต้องวิจัยครั้งนี้ มีอะไรที่ต้องการปรับเปลี่ยน กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
4) ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั น่าจะระบุถงึ ความคาดหวังในการน�ำไปใช้พฒ
ั นางานประจ�ำ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผู้รับบริการสุขภาพ
5. ประเมินปัญหาการวิจยั ตามหลักการก�ำหนดปัญหาการวิจยั เพือ่ พิจารณาคัดเลือกประเด็นทีส่ นใจ
ซึง่ อาจจะมีหลายประเด็น ให้เหลือประเด็นทีเ่ หมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการท�ำวิจยั โดยใช้หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาดังนี้
1) ความสนใจของผูว้ จิ ยั น่าจะเป็นข้อพิจารณาอันดับแรก ทัง้ นี้ หากเราท�ำในสิง่ ทีส่ นใจมักมีแรงจูงใจ
ที่จะมุ่งมั่นท�ำงานวิจัยให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
2) ความแปลกใหม่ ไม่ซ�้ำซ้อน ที่น�ำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม
3) ความส�ำคัญ/ประโยชน์ของปัญหา ต่อพัฒนางานด้านสุขภาพในหน่วยงาน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
4) การใช้กระบวนการวิจยั ทัง้ นีป้ ระเด็นทีว่ จิ ยั มีคำ� ถามทีส่ ามารถหาค�ำตอบได้โดยใช้กระบวนการ
วิจัยได้
5) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการท�ำวิจัย โดยค�ำนึงถึง
5.1) ระยะเวลาที่ศึกษา และ กลุ่มเป้าหมาย
5.2) อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ
5.3) ความร่วมมือจากบุคคลอื่นและหน่วยงาน
5.4) งบประมาณ แหล่งสนับสนุน
5.5) จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
5.6) ประสบการณ์และความช�ำนาญของผู้วิจัย
ตัวอย่างงานวิจัยการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ที่มาจากงานประจ�ำ
จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนในการสอนและดูแลมารดาหลังคลอดมากกว่า 35 ปี พบว่า การเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่เป็นเรื่องที่ท้าทายในบทบาทของบุคลากรสุขภาพ ที่ต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้มารดาหลัง
คลอด ได้เริม่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้องและมัน่ ใจ เพือ่ ส่งเสริมให้มารดาสามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการและลดปัญหา/ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการให้นมลูกด้วยนมแม่ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมา จากการสังเกตขณะปฏิบัติการดูแลมารดาหลังคลอด พบว่า มารดาบางรายก็สามารถให้นม
แม่แก่ลูกได้อย่างง่ายดาย แต่บางรายกลับมีปัญหาหรืออุปสรรคมากมายจนเลิกล้มความตั้งใจในการให้นม
แม่อย่างต่อเนื่องต่อไป
ดังนัน้ จึงสนใจทีท่ ำ� งานวิจยั เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในมารดาทีท่ ำ� งาน โดยมีหวั ข้องานวิจยั ที่
ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่มีดังนี้
1. ปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และนโยบายทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั กิ ารให้นมมารดาแก่บตุ ร
ในมารดาที่ท�ำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่4
2. ผลการให้ค�ำแนะน�ำและการติดตามเยี่ยมต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ท�ำงาน
นอกบ้าน5
3. การพัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาจากพยาบาลในสตรีที่ท�ำงานนอกบ้าน6
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4. การพัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในสถานประกอบการ7,8
5. การศึกษาชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน9
6. ผลของเครื่องดื่มสมุนไพรกระตุ้นน�้ำนมแม่ต่อการผลิตน�้ำนมในมารดาหลังคลอด10
จากบทบาทที่ผู้เขียนเป็นอาจารย์พยาบาล พบว่า การสอนบรรยายเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็น
เรือ่ งทีย่ ากในการท�ำความเข้าใจ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลทีไ่ ม่เคยมีประสบการณ์ทางคลินกิ ในการดูแลมารดา
ที่ให้นมแม่มาก่อน ดังนั้นจึงสนใจในการท�ำวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง
“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา” ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล11 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานี้ มีความ
น่าสนใจและเหมาะสมกับใช้ในสื่อผสมเพื่อเสริมการเรียนรู้ และจากลักษณะของรูปแบบเป็น CD ขนาดเล็ก
พกพาสะดวก สามารถใช้และเก็บรักษาง่าย จึงท�ำให้นกั ศึกษาสามารถใช้เรียนรูแ้ ละ/หรือทบทวนด้วยตนเอง
ตามความต้องการทุกเวลา ทุกสถานที่
นอกจากนี้ในการเตรียมปฐมนิเทศที่ต้องฝึกปฏิบัติหลักการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (procedure)
ในห้องปฏิบตั กิ ารจนก่อนไปฝึกปฏิบตั จิ ริงกับผูร้ บั บริการ ผูเ้ ขียนพบว่า การสอนเกีย่ วกับการนวด การประคบ
และการบีบน�ำ้ นมแม่กบั หุน่ จ�ำลองเต้านมครึง่ ตัวทีม่ อี ยูใ่ นห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ ไม่สามารถแสดงถึงการบีบทีใ่ ห้
เห็นมีน�้ำนมออกได้จริง ดังนั้นจึงคิดพัฒนางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหุ่นจ�ำลองเต้านม FON CMU เพื่อการ
สอนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา12 โดยอาศัยหลักการและกลไกในเรื่อง กาลักน�้ำ (syphon หรือ siphon)
ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงไปสู่ที่ต�่ำอย่างต่อเนื่องโดยผ่านตัวกลางคือท่อ หลอด หรือสาย
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าช่วยแต่อย่างใด ซึง่ ผลการวิจยั ได้หนุ่ จ�ำลองเต้านม FON CMU ซึง่ ท�ำด้วยซิลโิ คน
มีโครงสร้างเป็นพลาสติก ทีส่ ามารถใช้อธิบายโครงสร้างและลักษณะทัง้ ภายนอกและภายในของเต้านมมารดา
หลังคลอด รวมทั้งฝึกทักษะการเตรียมและให้การดูแลเต้านมมารดาหลังคลอด (การนวด การประคบ
และการบีบน�้ำนม)ได้ เมื่อน�ำมาทดลองใช้และประเมินคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพโดยรวม และค่า
เฉลี่ยคะแนนคุณภาพในแต่ละคุณสมบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพหุ่นจ�ำลอง
เต้านม FON CMU ที่พัฒนาขึ้นใหม่กับหุ่นจ�ำลองเต้านมที่มีอยู่เดิม พบว่า หุ่นจ�ำลองเต้านม FON CMU มี
คะแนนคุณภาพดีกว่าหุน่ จ�ำลองเต้านมครึง่ ตัว และหุน่ จ�ำลองเต้านมทีท่ ำ� ด้วยผ้า ปัจจุบนั นีห้ นุ่ จ�ำลองเต้านม
FON CMU ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนการจดสิทธิบตั ร โดยทัว่ ไปการยืน่ ขอสิทธิบตั รใช้เวลาในการด�ำเนินการ
และตรวจสอบว่ามีความซ�้ำซ้อนนวัตกรรมที่มีผู้เสนอขอรับสิทธิบัตรไปแล้วทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ใช้เวลานานไม่ต�่ำกว่า 5 ปี ซึ่งผู้เขียนได้ยื่นงานนี้ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ตั้งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ. 2556) ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับสิทธิบัตรในปีหน้า (พ.ศ. 2561)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจะขอเพิ่มเติมรายละเอียด ตัวอย่างความส�ำคัญและความเป็นมาของ
ปัญหา โดยเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาหรืองานวิจัยไม่ทดลอง 1 เรื่อง และงานวิจัยเชิงทดลองอีก 1 เรื่อง
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังที่น�ำเสนอต่อไปนี้
ตัวอย่างการเขียนความส�ำคัญและความเป็นมาของปัญหาของงานวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อหาความ
สัมพันธ์เรือ่ ง ปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และนโยบายทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั กิ ารให้นมมารดา
แก่บุตรในมารดาที่ท�ำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
1. ความส�ำคัญ
1) ขนาดของปัญหา: อุบัติการการเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียว
2) ผลกระทบของปัญหา: อัตราการเจ็บป่วยและการตายทารก
2. ความเป็นมา สถานการณ์ปัจจุบัน ประโยชน์
1) มารดาต้องกลับเข้าท�ำงานนอกบ้านภายใน 3 เดือนหลังคลอด
2) การท�ำงานของมารดาอาจเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
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3. ช่องว่างขององค์ความรูท้ รี่ ะบุได้วา่ มีอะไรทีร่ แู้ ล้วและมีอะไรทีย่ งั ไม่รู้ ทีเ่ ป็นค�ำถามประเด็นทีส่ นใจ
		 วิจัย
3.1 สิง่ ทีร่ แู้ ล้ว จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า ปัจจัยเป็นอุปสรรคต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
เมื่อกลับท�ำงาน ได้แก่
1) มารดาขาดความมั่นใจในการผสมผสานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการท�ำงาน
2) มารดาไม่รู้และขาดทักษะในการผสมผสานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการท�ำงาน
3) มารดาขาดการสนับสนุนจากสามีและสมาชิกในครอบครัว
4) มารดาขาดการสนับสนุนจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
5) สภาพการท�ำงานที่ไม่เอื้อ มีระยะเวลายาวนาน ไม่มีความยืดหยุ่น
6) ที่ท�ำงานไกลจากบ้าน
3.2 สิ่งที่ยังไม่รู้ ที่เป็นค�ำถามประเด็นที่สนใจวิจัย เพื่อพิสูจน์ว่า ปัจจัยที่กล่าวในข้อ 3.2 ข้างต้น
เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อกลับท�ำงานหรือไม่อย่างไร
ตัวอย่างการเขียนความส�ำคัญและความเป็นมาของปัญหาของงานวิจัยเชิงทดลองเรื่อง ผลของการ
ให้ค�ำแนะน�ำและการติดตามเยี่ยมต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ท�ำงานนอกบ้าน
1. ความส�ำคัญ
1) ขนาดของปัญหา: อุบัติการณ์/ อัตราการให้นมมารดาแก่บุตร
2) ผลกระทบของปัญหา: เจ็บป่วยของทารก การเจริญเติบโต & พัฒนาการ สัมพันธภาพ เพิ่ม
ค่าใช้จ่าย
2. ความเป็นมา สถานการณ์ปัจจุบัน ประโยชน์
1) การท�ำงานนอกบ้านท�ำให้การให้นมมารดาแก่บุตรลดลง
2) สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันนี้ มารดาที่ต้องไปท�ำงานนอกบ้าน ขาดความรู้
3) ความเข้าใจ ขาดความมั่นใจและขาดทักษะในการผสมผสานเลี้ยงด้วยนมมารดา
4) ขณะต้องกลับไปท�ำงาน เมื่อมีปัญหาขาดที่ปรึกษา แนะน�ำ และให้การช่วยเหลือ
3. ช่องว่างขององค์ความที่ระบุได้ว่า มีอะไรที่รู้แล้วและมีอะไรที่ยังไม่รู้ ที่เป็นค�ำถามประเด็นที่สนใจ
		 วิจัย
สิ่งที่รู้แล้ว การติดตามและการให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ที่จะน�ำมาใช้ส่งเสริมการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างต่อเนื่อง และ พยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพที่ส�ำคัญในการให้ค�ำแนะน�ำและการ
ติดตามเยีย่ ม เพือ่ ช่วยให้มารดาทราบและเข้าใจการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เกิดความมัน่ ใจ และสามารถประยุกต์
ใช้ถูกต้อง นอกจากนี้การติดตามเยี่ยมน่าจะส่งผลต่อการปฏิบัติอย่างยั่งยืนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
ต่อเนื่อง
สิง่ ทีย่ งั ไม่รู้ ทีเ่ ป็นค�ำถามประเด็นทีส่ นใจวิจยั เพือ่ พิสจู น์วา่ การให้คำ� แนะน�ำและการติดตามเยีย่ มมีผล
ต่อการเพิ่มอัตราการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ท�ำงานนอกบ้านหรือไม่ อย่างไร
การเขียนวัตถุประสงค์ ค�ำถาม และสมมุติฐานของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (research objective) : เป็นข้อความที่ระบุทิศทางของการแสวงหาความ
รู้และบอกภาพรวมของเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการบรรลุ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องบ่งบอก
ถึงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยจะด�ำเนินการกับตัวแปรที่เป็นสถานการณ์ที่จะศึกษา
- ส�ำรวจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาท�ำงานหลังคลอด
- เปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ท�ำงานแตกต่างกัน
- ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท�ำงานนอกบ้านกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอด
- พัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาส�ำหรับสตรีที่ท�ำงานนอกบ้าน
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ค�ำถามการวิจัย (research question): เป็นค�ำถามที่ผู้วิจัยตั้ง => สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
การวิจยั และวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ ลักษณะค�ำถามการวิจยั ต้องเฉพาะเจาะจง (specific) สัน้ (short) ชัดเจน
(clear) คม (sharp) ไม่มอี คติ (non-bias) สิง่ ส�ำคัญต้องเป็นประโยคค�ำถาม มีการระบุตวั แปรและประชากร
ที่ศึกษา และสามารถท�ำวิจัยเพื่อตอบปัญหาได้ โดยผลที่ได้จากการวิจัยต้องเป็นประโยชน์
ตัวอย่างค�ำถามการวิจัย เช่น การท�ำงานนอกบ้านสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลัง
คลอดหรือไม่ อย่างไร
สมมุติฐานการวิจัย (hypothesis) ที่เป็นข้อความเขียนถึงผลการวิจัย ที่ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับ จุดมุ่ง
หมายทีส่ ำ� คัญในการตัง้ สมมุตฐิ าน เป็นการเชือ่ มโยงระหว่างทฤษฎีกบั สถานการณ์จริงทีส่ งั เกต เป็นการขยาย
ขอบความรู้ ซึ่งเป็นการอนุมานมาจากทฤษฎี ช่วยชี้ทิศทางของการท�ำวิจัยให้ชัดเจน สมมุติฐานการวิจัย
อาจจะแบ่งได้หลายแบบดังนี้
1. การแบ่งตามความยากง่ายของสมมุติฐาน (simple and complex hypothesis)
- สมมุติฐานอย่างง่าย (simple hypothesis) ที่ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 1 ตัว และ ตัวแปร
ตาม 1 ตัว
- สมมุติฐานที่ซับซ้อน (complex hypothesis) ที่ประกอบด้วย ตัวแปรต้นมากกว่า 1 ตัว และ
ตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัว
2. การแบ่งตามทิศทางของสมมุติฐาน (directional and non-directional hypothesis)
- การระบุทศิ ทางของสมมุตฐิ าน (Directional hypothesis) เช่น ความสัมพันธ์ทางบวก/ ทางลบ
- การไม่ระบุทิศทางของสมมุติฐาน (Non-directional hypothesis) เช่น ปัจจัยต้นและปัจจัย
ตามมีความสัมพันธ์กัน
3. Research กับ Statistical (Null) hypothesis
- Research hypothesis
- Statistical (Null) hypothesis เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์ทางสถิติ
ลักษณะสมมุติฐานที่ดี ควรสะท้อนให้เห็นปัญหาการวิจัยที่ดี สามารถทดสอบได้ ควรเขียนในลักษณะ
ประโยคบอกเล่า ที่กระชับ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ต้องสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระบุกลุ่มประชากรที่ศึกษา ตัวอย่างเช่น การท�ำงานนอกบ้าน
มีความสัมพันธ์ในทางลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอด
การก�ำหนดตัวแปรในการวิจัย การก�ำหนดตัวแปรที่ดีจะน�ำไปสู่การสร้างเครื่องมือวัด และวิธีการวัด
ตัวแปรนั้นๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งตัวแปรในการวิจัย เป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคลหรือ
สถานการณ์หรือมโนทัศน์ ที่ต้องการศึกษาที่แปรค่าได้ ตัวอย่างเช่น
- บุคคล เช่น อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น
- สถานการณ์ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลสุขภาพชุมชน เป็นต้น
- มโนทัศน์ เช่น ความรู้สึกไม่แน่นอน ความวิตกกังวล เป็นต้น
ชนิดของตัวแปร แบ่งได้หลายวิธีดังนี้
1. การแบ่งตามลักษณะของค่าที่วัดได้
1) Categorical variable เช่น เพศ อาชีพ ศาสนา เป็นต้น
2) Discrete variable เช่น ล�ำดับการตั้งครรภ์ จ�ำนวนบุตร เป็นต้น
3) Continuous variable เช่น อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น
2. การแบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
1) Independent variable (ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต้น) เช่น การท�ำงานนอกบ้าน เป็นต้น
2) Dependent variable (ตัวแปรไม่อิสระ ตัวแปรตาม) เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นต้น
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3) Extraneous variable (ตัวแปรแทรก) เช่น ความเจ็บป่วยของมารดาและทารก ผู้ดูแลทารก
การท�ำงานของมารดา เป็นต้น
3. การแบ่งตามคุณลักษณะ
1) Attribute variable คุณลักษณะที่เห็นชัดอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
2) Abstract variable คุณลักษณะทีเ่ ป็นรูปธรรมทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล
เป็นต้น
ค�ำจ�ำกัดความตัวแปร การให้ค�ำจ�ำกัดความตัวแปร โดยทั่วไปมีสองลักษณะดังนี้
1. ค�ำจ�ำกัดความเชิงทฤษฎี (Conceptual definition): ค�ำอธิบายตัวแปร/ มโนทัศน์ตามความหมาย
ที่กล่าวไว้ในทฤษฎี หรือกรอบแนวคิด ตัวอย่างเช่น
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หมายถึง การที่มารดาให้นมมารดาเป็นสารอาหารแก่บุตร ซึ่งองค์การอนามัย
โลก (WHO) แนะน�ำ  และส่งเสริมการให้น�้ำนมแม่ และเน้นว่าทารกควรได้รับน�้ำนมแม่อย่างน้อยที่สุด 6
เดือน โดยให้ภายในชั่วโมงแรกที่ทารกเกิด และโดยไม่ต้องให้น�้ำนมอื่นใด หลังจากนั้นให้นมแม่ต่อไปร่วมกับ
อาหารอื่น ประมาณ 1-2 ปี
2. ค�ำจ�ำกัดในการวิจัย (Research definition): ค�ำอธิบายตัวแปร/ มโนทัศน์ ที่สามารถสังเกตหรือ
วัดได้อย่างไรในสถานการณ์ที่จะท�ำการวิจัย
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการศึกษานี้ หมายถึง การที่มารดาน�ำเอานมแม่ให้บุตรโดยไม่จ�ำกัดวิธีว่า
เป็นการให้จากเต้านม หรือบีบน�้ำนมมารดาเก็บไว้ป้อนให้บุตร ทั้งนี้อาจจะเป็นการให้นมแม่ร่วมกับการให้
นมอื่นบางครั้ง แต่ต้องมีการให้นมแม่เป็นหลัก การให้นมอื่นต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ ค�ำถาม สมมุติฐานของการวิจัย และค�ำจ�ำกัดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ ค�ำถาม และสมมุติฐานของการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ท�ำงานนอกบ้านกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอด มีดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท�ำงานนอกบ้านกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอด
ค�ำถามการวิจัย
การท�ำงานนอกบ้านสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดหรือไม่ อย่างไร
สมมุติฐาน
การท�ำงานนอกบ้านมีความสัมพันธ์ในทางลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอด
ค�ำจ�ำกัดที่ใช้ในการวิจัย
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หมายถึง การปฏิบัติการให้นมแม่ (รวมทั้งการให้นมแม่อย่างเดียวหรือให้
นมผสมร่วมด้วย) ในระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอด ซึ่งประเมินโดยการสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาโดย
อาศัยแนวคิดขององค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดเป็นระยะที่มารดาควรได้รับนมแม่ที่อย่างเดียว
บทส่งท้าย

โดยสรุปแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัยที่น่าท้าทาย
และไม่น่ายากจนเกินไป หากนักวิจัยและบุคลากรสุขภาพทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานประจ�ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาในการท�ำงาน ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลทั้งตัวผู้วิจัย องค์กร
หรือหน่วยงาน ผูร้ บั บริการ และสังคมในวงกว้างต่อไป ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ งานวิจยั เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่เป็นงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นามาจากงานประจ�ำสูง่ านวิชาการรับใช้สงั คม ทีต่ อบสนองตามนโยบาย Thailand
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Workshop 2: From Hospital to Community
การขับเคลื่อนนมแม่สู่ชุมชน เพื่อความยั่งยืน

กลยุทธ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
พว.วาสนา งามการ

พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เป้าหมายของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือ การส่งเสริมให้เด็กได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน ไม่ให้อาหารอื่นใดเสริมแม้แต่น�้ำ  และให้นมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 -3 ปี หรือ
นานกว่านั้น การที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย จึงเป็นเรื่องที่ต้อง
วางแผนในการบริหารจัดการงานที่ดี ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า มีการด�ำเนินงานเพื่อประสบความส�ำเร็จ
ในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จากโรงพยาบาลสูช่ มุ ชน โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลและกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย
และชมรมนมแม่ให้มีความเข้มแข็งให้มามีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือแม่ให้ประสบผลส�ำเร็จในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล

การด�ำเนินงานในโรงพยาบาลมีความส�ำคัญ ต้องด�ำเนินงานอย่างเข้มแข็งและมีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักบันได 10 ขั้นสู่ความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้รับผิดชอบงานในการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแต่ละโรงพยาบาล ต้องท�ำความเข้าใจในแต่ละประเด็นของบันได 10 ขั้น ซึ่งมี
ความหมาย และมีความส�ำคัญ หากได้เข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง จะท�ำให้มารดาประสบความ
ส�ำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้ด�ำเนินการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามบันได 10 ขั้นดังนี้
1.มีนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทุกคนได้เป็นประจ�ำ  ได้ท�ำให้นโยบายเป็นจริง และมีการนิเทศ ก�ำกับ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนมแม่ของโรงพยาบาล เพื่อท�ำหน้าที่น�ำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ วางแผนงานการ
รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปกป้องให้ทารกได้รับนมแม่อย่างน้อย 2-3 ปี บุคลากรเป็นแบบ
อย่างในการด�ำเนินงาน ไม่รับบริจาคนมผสม หรือซื้อในราคาถูก ไม่ส่งเสริมให้บริษัทนมมาโฆษณานมผสม
ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้าได้ท�ำข้อตกลงในสัญญากับร้านค้าต่างๆ ที่เข้ามาขายสินค้าใน
โรงพยาบาลไม่ขายสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก นมผง ขวดนม และหัวนมเทียมต่างๆ มีการ
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสอบทุก 3 เดือน กรณีพบเอกสาร หรือผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทนม ด�ำเนินการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานแก้ไขทันที และในฐานะบุคลากรด้านสาธารณสุข
ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนให้มีทักษะที่จะน�ำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งนมแม่แก่บคุ ลากรให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ ในสาขาสูติกรรมและกุมารเวชกรรมได้รับความรู้เรื่องนมแม่ครบ 20 ชั่วโมง และ จัดอบรมทุกปี น�ำ
ความรูใ้ หม่ๆ หรือปัญหาทีพ่ บเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการช่วยเหลือแม่ทที่ นั สมัยอยูเ่ สมอ การส่งตัวแทน
เข้ามาประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเวทีระดับชาติ และน�ำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่
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แก่บุคลากรในโรงพยาบาล การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือนวัตกรรม
ต่างๆ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าเผยแพร่ให้แก่บคุ ลากรในหน่วยงาน เช่น การ
กูค้ นื น�ำ้ นมแม่ นวัตกรรมสปาเต้านม การพัฒนาการนวดเต้านม
ในการช่วยเหลือมารดา ที่มีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3.ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และ
วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หน่วยงานฝากครรภ์ถือว่ามีบทบาท
ส�ำคัญ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หาก
บุคลากรมีทักษะในการให้ความรู้และโน้มน้าวให้หญิงตั้งครรภ์
และครอบครัวเห็นถึงความส�ำคัญของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ มี
ผลต่อการเตรียมตัว ท�ำให้ความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพิ่มขึ้น ให้ความรู้เรื่องนมแม่ผ่านทางสื่อวิทยุท้องถิ่น สื่อ
เคเบิล้ ทีวใี นพืน้ ที่ เลือกประเด็นความส�ำคัญของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทโี่ ดนใจ เพือ่ ให้ครอบครัวเห็นความส�ำคัญว่า
“การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่ทางเลือก” แต่เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ารกควรได้รบั นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
และควรให้นมแม่ต่อเนื่องตราบนานเท่านาน
4.ช่วยให้แม่เริ่มให้ลูกดูดนมภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด หากบุคลากรเข้าใจและให้ความส�ำคัญของ
นมแม่ และช่วยให้ทารกได้ดูดนมแม่โดยเร็วทันทีหลังคลอด ในทารกที่คลอดทางช่องคลอด หากทารกปกติ
พยาบาลจะน�ำทารกมาดูดนมแม่ทันทีหลังคลอด ส่วนมารดาที่ผ่าตัดคลอดให้รีบน�ำทารกมาคืนมารดาทันที
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังมารดาตอบสนองลูกได้ และคอยช่วยเหลือมารดาให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะที่ยังช่วย
เหลือตนเองไม่ได้
5. สอนให้มารดารู้วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และวิธีท�ำให้น�้ำนมคงมีปริมาณเพียงพอ แม้ว่ามารดาและ
ทารกแยกจากกัน บทบาทนีเ้ ป็นบทบาทส�ำคัญของพยาบาลหลังคลอด ควรมีการประเมินทัง้ มารดาและทารก
เพื่อวางแผนให้ความรู้และฝึกทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เหมาะสมกับบริบทของมารดาแต่ละราย
ประเมินทารก เพราะบางรายมีปญ
ั หาลิน้ ติด นอกจากนีก้ รณีมารดาและทารกต้องแยกจากกันเพราะความเจ็บ
ป่วย เรื่องความส�ำคัญของนมแม่ต่อทารกทีเ่ จ็บป่วย วิธเี ก็บคลังนมแม่ โดยบีบน�้ำนมส่งทารกทุก 2-3 ชั่วโมง
และสิ่งส�ำคัญคือมารดามีความมั่นใจ สามารถให้นมแม่ได้ถูกวิธีก่อนจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
6.อย่าให้น�้ำหรืออาหารอื่นแก่ทารกนอกจากนมแม่ยกเว้นมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยการใช้หลัก 3 ดูด
การช่วยให้ทารกดูดเร็วภายในครึ่งชั่วโมงหลังคลอด ดูดบ่อยตามต้องการ ช่วยมารดาให้มีน�้ำนมเพียงพอ แม่
มีความมั่นใจก่อนออกจากโรงพยาบาล
7.ให้มารดาและทารกอยูด่ ว้ ยกันตลอด 24 ชัว่ โมง ทางโรงพยาบาลได้ดำ� เนินการให้มารดาหลังผ่าตัดและ
ทารกอยู่ด้วยกันทันทีหลังผ่าตัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนางานการดูแลทารกตัวเหลือง
ด้วยเครื่องส่องไฟที่หอผู้ป่วยหลังคลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยกุมารแพทย์ก�ำหนดแนวทางการดูแลทารก
ตัวเหลืองให้เป็นแนวทางเดียวกัน พัฒนาความรู้และทักษะ ให้พยาบาลหลังคลอดมีทักษะในการประเมินและ
ดูแลทารกตัวเหลือง กรณี พบทารกตัวเหลือง ดูแลรักษาด้วยเครือ่ งส่องไฟ (Photo therapy ) ทีห่ อหลังคลอด
กรณีทารกต้องย้ายไปหอกุมารเวชกรรมเพือ่ รักษาด้วยเครือ่ ง Double Photo มีเตียงให้มารดาไปนอนเฝ้าทารก
เพือ่ เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ กรณีทแี่ ม่หรือลูกมีปญ
ั หารับส่ง จากโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือข่าย ให้สง่ ทารก
และมารดามาพร้อมกัน เพื่อให้อยู่ด้วยกันและได้รับนมแม่ต่อเนื่อง
8. สนับสนุนให้ลูกดูดนมแม่ทุกครั้งที่ต้องการ โดยให้ความรู้แก่มารดาให้เข้าใจหลักการดังกล่าว
โรงพยาบาลได้จัดท�ำแผนการสอนให้ความรู้เรื่องนมแม่ควรครอบคลุมประเด็นส�ำคัญข้อนี้ และประเมินความ
เข้าใจของมารดาและครอบครัวก่อนจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
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9. อย่าให้ทารกดูดหัวนมหลอกหรือหัวนมปลอม เพราะจะท�ำให้ทารกสับสน เนื่องจากกลไกการดูด
นมแม่และดูดนมจากขวดนมต่างกัน ทารกทีจ่ ำ� เป็นต้องได้นมเสริม ทางโรงพยาบาล มีนโยบายใช้ Lact-Aid
nursing ในการให้นมเสริมแก่ทารก นโยบายข้อนี้หากขาดการควบคุมก�ำกับที่ดี จะมีการให้นมผงเสริม
โดยทาง Lactaid nursing คลินกิ นมแม่โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีการช่วยเหลือโดยการนวดกระตุน้ ลานนม
การประคบร้อนแบบสปา การทบทวนการให้นมแม่ทถี่ กู วิธี เพือ่ ให้มารดามีนำ�้ นมมาเพียงพอก่อนจ�ำหน่าย
กรณี มารดาไม่มนั่ ใจ หรือน�ำ้ นมยังมาน้อย ทางโรงพยาบาลจะไม่จำ� หน่ายมารดาและทารกจนกว่าจะแก้ปญ
ั หา
ส�ำเร็จ
มีปญ
ั หาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ มีแนวทางส่งต่อให้มารดาไปรับบริการทีค่ ลินกิ นมแม่ และนัดติดตาม
ดูแลทักษะและความมั่นใจของมารดาอย่างต่อเนื่อง
10. ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และส่งต่อแม่ไปรูจ้ กั กับกลุม่ ดังกล่าว
เมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก คลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้วางระบบติดตามร่วมกับ
กลุ่มสนับสนุนแม่ในชุมชน หรือแม่อาสากลุ่มนมแม่ดังนี้
กลยุทธ์ในการสร้างส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากคลินิกนมแม่สู่ชุมชนดังนี้

1.การพัฒนาศักยภาพของคลินกิ นมแม่ให้สามารถช่วยเหลือมารดาทีม่ ปี ญ
ั หาในการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่ได้ส�ำเร็จ เพื่อน�ำวิชาการความรู้ใหม่ๆ น�ำมาพัฒนางาน มีการคิดนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการช่วยเหลือ
มารดาหลังคลอด เช่น นวัตกรรมสปานมแม่ การพัฒนาการนวดเต้านม มาใช้ในการช่วยเหลือแม่ทมี่ ปี ญ
ั หา
ท่อน�้ำนมอุดตัน และการพัฒนาการกู้คนื น�ำ้ นมแม่ ด้วยการสปาและนวดเต้านม สามารถลดระยะเวลาการ
กู้คืนน�้ำนมแม่ ลดความทุกข์ยากของมารดา ทารก และครอบครัว
2.การด�ำเนินงานคลินกิ นมแม่เชิงรุก โรงพยาบาลพระปกเกล้ามีพนื้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบดูแล ต�ำบลตลาดและ
ต�ำบลวัดใหม่ นัดติดตามมารดาหลังคลอดทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบมาประเมินเรือ่ งความรูแ้ ละทักษะ
เรือ่ งนมแม่หลังจ�ำหน่ายภายใน 2 สัปดาห์ ในกลุม่ เสีย่ งนัดติดตามมาทีค่ ลินกิ นมแม่ภายใน 7 วัน ประสาน
งานกับหอผูป้ ว่ ยหลังคลอด 5 หน่วยงานให้เข้าใจแนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็นแนวทางเดียวกัน ส่วนมารดาทีม่ ี
ภูมลิ ำ� เนานอกพื้นที่ส่งต่อมารดาให้สถานบริการสาธารณสุขติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง โดยบันทึกในใบส่ง
ต่อเยี่ยมบ้านใช้สำ� หรับการติดตามเยีย่ มบ้านมารดาและทารก (ใบม.ด.1) และติดตามประเมินผลลัพธ์การ
ด�ำเนินงาน อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ละพื้นที่ ปัญหาที่พบ เพื่อน�ำมาพัฒนาระบบวางแผนจ�ำหน่าย
ในโรงพยาบาลต่อไป
3.การส่งต่อข้อมูลมารดาและทารกให้กบั สถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ที่ ให้มกี ารติดตามเยีย่ มบ้าน
มารดาและทารกภายใน 14 วันหลังคลอด และเยีย่ มบ้านต่อเนือ่ งเพือ่ ติดตามเรือ่ งนมแม่และอนามัยมารดา
และทารก กรณีพบปัญหาทีย่ ากต่อการแก้ไขรีบส่งต่อคลินกิ นมแม่ในพืน้ ทีห่ รือคลินกิ นมแม่ของโรงพยาบาล
พระปกเกล้า
4. การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนให้เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
		 4.1 แนวทางในการก่อตั้งกลุ่มสนับสนุนแม่ในชุมชน
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4.1.1 พยาบาลอาสาช่วยแม่ในชุมชนเป็นเรื่องยากที่จะให้ประชาชนท�ำ  เราต้องอาสาท�ำให้
ประชาชนเห็นก่อน พยาบาลทีเ่ ป็นแกนน�ำการส่งเสริมนมแม่ของโรงพยาบาล (มิสนมแม่)
ท�ำหน้าที่เป็นพยาบาลอาสาช่วยเหลือแม่ที่มีปัญหานมแม่ในชุมชนหลังจ�ำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล หากแม่มีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่สามารถให้นมแม่
ได้ ถือเป็นภาวะวิกฤติ ที่ต้องรีบช่วยเหลือโดยการเปิดให้บริการสายด่วนนมแม่
0898314673 ไอดีไลน์ 0922486697 face book วาสนา งามการ นมแม่ e mail:
nommae_kaitaksin@hotmail.com และเบอร์คลินิกนมแม่ 039319666 ต่อ 3458
การให้บริการจะช่วยลดปัญหาได้ก่อนยากต่อการแก้ไข มีภาพและวิดิโอประกอบ ช่วย
ให้เกิดความเข้าใจดีกว่าการให้ค�ำแนะน�ำผ่านทางโทรศัพท์อย่างเดียว แต่การส่งต้อง
ระวังเรื่องการเปิดเผยความลับ และสิทธิ
นอกจากนี้ เมื่อพบว่ามีปัญหาซับซ้อนต้องรีบช่วยเหลือ นัดให้บริการในช่วง เช่น
มารดาทีท่ อ่ น�ำ้ นมอุดตัน เต้านมอักเสบไม่สามารถระบายนมออกมาได้ การทีพ่ ยาบาล
อาสานมแม่สามารถเปิดช่องทางช่วยเหลือจะสามารถให้ทารกได้รบั นมแม่ตอ่ เนือ่ ง แม้วา่
เป็นเรือ่ งยากเนือ่ งจากต้องรับภาระครอบครัวของตนเองในช่วงนอกเวลางาน แต่สามารถ
ประเมินความรีบด่วน ในการช่วยเหลือในแต่ละราย เท่าที่สามารถด�ำเนินการได้
กรณีที่พบมารดาไม่มั่นใจ แต่รีบกลับบ้านเพราะ มีข้อจ�ำกัด นัดติดตามช่วยเหลือ
จนส�ำเร็จและประสานข้อมูลกับพื้นที่ให้ติดตามดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลพระปกเกล้า
มีพยาบาลที่รับผิดชอบเรื่องนมแม่ประจ�ำหน่วยงานได้รวมตัวกันเป็นพยาบาลอาสา
ช่วยเหลือมารดาทีม่ ปี ญ
ั หาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ บางรายให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์
และให้บริการช่วยเหลือที่บ้าน
4.1.2 การสร้างกลุ่มสนับสนุนแม่จากมารดาที่ประสบความส�ำเร็จ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
พยาบาลคลินิกนมแม่ มีโอกาสได้ให้บริการช่วยเหลือให้มารดากลับมาเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่สำ� เร็จ ท�ำให้เกิดความศรัทธาในการท�ำงาน ได้ชกั ชวนให้มารดามาร่วมมือกันเป็น
กลุม่ สนับสนุนแม่ในชุมชนช่วยเหลือมารดาหลังคลอดในพืน้ ทีต่ อ่ ไป เช่น ผูบ้ ริหารโรงแรม
เคพีแกรนด์ ทีม่ ปี ญ
ั หาน�ำ้ นมแห้ง เพราะลูกได้รบั นมขวดตัง้ แต่อยูโ่ รงพยาบาล หลังจาก
กู้คืนนมแม่ส�ำเร็จ ได้ก่อตั้งชมรมนมแม่โรงแรมเคพีแกรนด์ เป็นต้น

คุณอภิรดี ศิริวิจิตรกุล ผู้ก่อตั้งชมรมนมแม่ในพื้นที่โรงแรมเคพีแกรนด์
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4.1.3 การสร้างกลุม่ สนับสนุนแม่จากญาติ พีน่ อ้ ง เพือ่ นๆ เมือ่ มีบคุ คลในครอบครัวคลอดบุตร
ใช้โอกาสความใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือ ติดตามให้ประสบความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ และชักชวนให้เข้ามารวมตัวกันเป็นกลุ่มสนับสนุนแม่ต่อไป ครอบครัวของ
พยาบาลนมแม่เป็นทหารเรือในพืน้ ทีก่ องพันทหารราบที่ 2 ค่ายตากสิน ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือมารดาในพืน้ ทีค่ า่ ยตากสินให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่สำ� เร็จและรวมตัวเป็นชมรม
นมแม่ในพื้นที่ค่ายตากสิน ก่อตั้งส�ำเร็จครั้งแรกในปี 2546
4.1.4 การขยายเครือข่ายกลุ่มสนับสนุนแม่โดยขอความร่วมมือกับสถานบริการสาธารณสุข
ในพืน้ ที่ โดยออกด�ำเนินการเชิงรุกให้ขอ้ มูลแก่ผบู้ ริหารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น และ ประชาชน
ในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จ.จันทบุรีท�ำให้เกิดเครือข่ายกลุ่มสนับสนุนแม่ในชุมชนเพิ่มขึ้น
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวท�ำให้เกิดเครือข่ายกลุม่ สนับสนุนในชุมชนในเครือข่าย
ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ำนวน 15 ชมรม ได้แก่ ชมรมนมแม่พนื้ ทีก่ องพันทหารราบ
ที่ 2 ค่ายตากสิน พืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลเกาะขวาง สตรีอาสาพัฒนานมแม่ เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองท่าช้าง อ.บ.ต.ท่าช้าง เทศบาลคลองนารายณ์ เทศบาลหนองบัว ต�ำบลพลิว้
โรงแรมเคพีแกรนด์ ห้างโรบินสัน พื้นที่ค่ายเนินวง ยุวทูตนมแม่วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า ยุวทูตนมแม่โรงเรียนศรียานุสรณ์ (ชัน้ มัธยมทีเ่ รียนสายวิทย์สาธารณสุข)
และชมรมนมแม่ในบุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกล้า
5. กลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชมรมนมแม่ให้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาเรื่องนมแม่และอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่มีดังนี้
5.1. การให้ความรูเ้ รือ่ งนมแม่และการดูแลอนามัยมารดาและทารกอย่างต่อเนือ่ งทุกปี โดยน�ำความรู้
ที่จ�ำเป็น เรื่องที่เป็นปัญหาจากการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มาจัดอบรมให้ความรู้แก่
ชมรมนมแม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าได้จัดท�ำแผนของบประมาณในการด�ำเนินงานพัฒนา
ชมรมอย่างต่อเนื่อง
5.2. การฝึกทักษะพืน้ ฐาน ทักษะในการแก้ไขปัญหาทีพ่ บบ่อยในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพือ่ ให้ชมรม
นมแม่สามารถน�ำไปช่วยเหลือมารดาในพืน้ ทีไ่ ด้ โดยประสานกับผูด้ แู ลหรือแกนน�ำชมรมนมแม่
ในพืน้ ทีจ่ ดั เวลาแบ่งกลุม่ ขึน้ มาปฏิบตั งิ านช่วยเหลือมารดาหลังคลอดทีโ่ รงพยาบาลพระปกเกล้า
ที่คลินิกนมแม่ ซึ่งมีกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ท�ำให้ชมรมนมแม่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นสามารถ
ช่วยเหลือมารดาทีม่ ปี ญ
ั หานมแม่เบือ้ งต้นได้ จากการด�ำเนินงานฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งชมรม
นมแม่สามารถทบทวนทักษะทีจ่ ำ� เป็นเช่นท่าอุม้ การอมทีถ่ กู วิธี การตรวจและแก้ไขหัวนมลานนม
แกนน�ำชมรมนมแม่บางพืน้ ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหานมแม่ทมี่ ปี ญ
ั หานมคัด น�ำ้ นมน้อยลง โดยการ
ประคบร้อนแบบสปา ร่วมด้วย
5.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับชมรม มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุก
1-3 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการท�ำงาน การพาไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ การ
จัดกิจกรรมน�ำเสนอผลงานประจ�ำปี การชืน่ ชมผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของชมรมฯ นอกจาก
จะเพิ่มประสบการณ์ในการท�ำงาน ยังเป็นการเพิ่มก�ำลังใจในการท�ำงานให้กับชมรมอีกด้วย
5.4. การลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือเมือ่ เกิดปัญหาการท�ำงานในชุมชน โดยพยาบาลคลินกิ นมแม่ ท�ำให้ชมรม
เกิดความมั่นใจและสามารถท�ำได้ในครั้งต่อไป เป็นการจัดการความรู้ที่ได้ผลดี
5.5. การผลักดันให้ผบู้ ริหารขององค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงานของชมรม
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน พยาบาลคลินิกนมแม่ได้ด�ำเนินการเข้าพบผู้บริหารของโรงพยาบาล

124

ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และนายกเทศมนตรีของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของชมรมอย่างต่อเนื่อง จนก�ำหนดเป็นงบประมาณในการสนับสนุนประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ชมรมมีงบประมาณในการด�ำเนินงาน ติดตามเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน
เช่นการเยี่ยมรณรงค์หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์เร็ว เยี่ยมบ้านหลังคลอดทุกเดือน การจัด
กิจกรรมเชิดชูเกียรติมารดาทีใ่ ห้นมแม่สำ� เร็จ 6 เดือน รวมทัง้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก เป็นต้น
5.6. การประชาสัมพันธ์การท�ำงานของชมรมผ่านสื่อทีวีท้องถิ่น เพื่อเป็นการชื่นชมให้คนดี ได้มี
ก�ำลังใจในการท�ำงานต่อไป เพราะการท�ำงานช่วยเหลือเรือ่ งนมแม่ เป็นงานทีต่ อ้ งดูแลต่อเนือ่ ง
ชมรมนมแม่ เราไม่สามารถใช้เงินซือ้ เวลาให้เขาเข้ามาท�ำงานได้ แต่การให้การยอมรับและการ
ให้สงั คมในพืน้ ทีร่ บั ทราบเกีย่ วกับการท�ำงานของชมรมนับว่ามีความส�ำคัญ ท�ำให้ชมรมนมแม่
ในพื้นที่ยังมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
5.7. การดูแลสวัสดิการ ขวัญก�ำลังใจ ชมรมนมแม่คอื บุคลากรทีม่ คี วามส�ำคัญควรร่วมมือกับผูบ้ ริหาร
แต่ละพืน้ ที่ การเยีย่ มเมือ่ ครอบครัวชมรมเจ็บป่วย ร่วมงานส�ำคัญ เป็นการสร้างสายใยการท�ำงาน
ระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลและชมรมนมแม่ในพื้นที่  
กลุม่ สนับสนุนแม่ในชุมชน หรือแม่อาสากลุม่ นมแม่ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า เกิดขึน้ ครัง้ แรก ตุลาคม
2546 ในพืน้ ทีก่ องพันทหารราบที่ 2 ค่ายตากสิน และขยายเครือข่ายมากถึง 15 ชมรม จากการด�ำเนินงาน
ในการพัฒนาชมรมนมแม่อย่างต่อเนื่อง วันนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้า เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่า การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชมรมนมแม่ให้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องนมแม่และอนามัยมารดา
และทารกนัน้ เกิดขึน้ ได้จริง การดูแลอนามัยมารดาและทารก การติดตามเยีย่ มบ้านมารดาและทารกหลังคลอด
มารดาที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้รับการดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนจ�ำหน่าย รณรงค์ให้ได้รับนมแม่
อย่างน้อย 2 ปี มีการส่งต่อประสานข้อมูลการดูแลมารดาหลังคลอดระหว่างคลินิกนมแม่กับชมรมนมแม่
ในเครือข่ายเพือ่ ช่วยเหลือมารดาในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบเลีย้ งลูกด้วยนมแม่สำ� เร็จ เป็นการส่งเสริมการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่แบบครบวงจรในจังหวัดจันทบุรี
6. การประสานงานผลักดันเชิงนโยบาย
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน สรุปรายงานให้กับผู้บริหารในโรงพยาบาล
และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นคณะกรรมการงาน
อนามัยแม่และเด็ก จังหวัดจันทบุรี และผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอ�ำเภอ
โดยให้ผู้อ�ำนวยการทุก รพ.สต. 14 แห่ง เป็นคณะกรรมการ ผู้แทนจากสาธารณสุขอ�ำเภอเป็นกรรมการ
รวมทัง้ ตัวแทนจากชมรมนมแม่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการประชุมติดตามงานทุก 3 เดือน โดยน�ำปัญหา
ทีพ่ บจากการด�ำเนินงาน มาร่วมกันจัดท�ำแผนพัฒนางานทีเ่ ป็นปัญหาในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
และปัญหางานอนามัยในพื้นที่ต่อไป
จากปัญหาการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย ที่ยังพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ยังต�่ำกว่าเป้าหมาย การที่จะให้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ส�ำเร็จ ต้องเริ่มจากการให้ความรู้แก่
มารดาและครอบครัว ให้เห็นความส�ำคัญว่า การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่ทางเลือก การส่งเสริมการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล ต้องยึดหลักบันได 10 ขัน้ และควบคุม ก�ำกับให้นโยบายทีป่ ระกาศเป็นจริง ตลอด
จนการพัฒนาคลินิกนมแม่ให้มีศักยภาพ ให้สามารถช่วยเหลือมารดาหลังคลอด ในกลุ่มมารดาหลังคลอดที่
มีปัญหาได้ส�ำเร็จ และใช้กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมนมแม่ให้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการช่วย
เหลือและแก้ไขปัญหาเรือ่ งนมแม่และอนามัยแม่และเด็กในพืน้ ทีร่ ว่ มกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ แต่ละพืน้ ที่
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือแม่
ร่วมกับการติดตามข้อมูลปัญหาและพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง หากทุกพืน้ ทีไ่ ด้นำ� แนวทางดังกล่าวไปขยาย
ผล การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยคงประสบความส�ำเร็จเพิ่มขึ้น
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Workshop 3: From KMC to safe Baby wearing

ประสบการณ์ตรงคุณแม่ :
การใช้เป้อุ้มลูก
นาง พีณภัทร์ รุจิเกียรติขจร

(คุณแม่แพท)
ว่าด้วยการใช้เป้อมุ้ ลูก มีประโยชน์กบั คุณแม่อย่างดิฉนั มากๆ เลยค่ะ สามารถใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ในการท�ำ
กิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งดิฉันนั้นมองว่าจ�ำเป็นอย่างมาก
เมือ่ ลูกเริม่ คลอดออกมา ดิฉนั อุม้ ลูกทุกวัน นัง่ ให้นมเป็นเวลานานๆ เริม่ รูส้ กึ ปวดแขนมาก พอเริม่ โตน�ำ้ หนัก
ก็เริม่ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เวลาอุม้ ออกไปไหนมาไหน รูส้ กึ ปวดแขนเป็นอย่างมาก บางครัง้ ต้องออกไปท�ำธุระตามที่
ต่างๆ กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยต่อลูกน้อย ดิฉนั จึงอยากได้เป้สะพายเด็ก จึงบอกกับสามีวา่ เราควรมีเป้ไว้อมุ้ ลูก
เพือ่ ความสะดวกและความปลอดภัยในการไปไหนมาไหนนะ เมือ่ ซือ้ มาก็ตกใจกับราคานิดหน่อย แต่คมุ้ ค่ามากๆ
ดิฉนั เริม่ ใช้เป้ครัง้ แรก เมือ่ น้องโนเบลอายุ 2 เดือน เป้ชนิ้ นีส้ ามารถตอบโจทย์ได้ดี มีทบี่ ล็อกคอ ห่อตัว มีที่
คลุมกันแดด ซึง่ ปลอดภัยในการถูกกระแทกได้คะ่ และตอนทีฉ่ นั ได้ลองสะพายลูกกับเป้ครัง้ แรก ก็รสู้ กึ ได้ทนั ที
ว่าลูกตัวเบามาก คนขายบอกว่าเป้ชนิ้ นี้ ได้ถกู ออกแบบมารองรับน�ำ้ หนักตัวของลูก น�ำ้ หนักได้ถกู กระจายไปยัง
ส่วนอื่นๆ จึงท�ำให้ไม่รู้สึกหนัก และท�ำให้มือสองข้างของฉันเป็นอิสระ สามารถออกไปเดินช้อปปิ้ง ถือของ
ขึน้ รถไฟฟ้า ไปไหนมาไหนกับลูกได้อย่างสบายใจ จากนัน้ ก็เริม่ พาลูกออกไปในทุกๆ ที่ ทีด่ ฉิ นั อยากจะไป มัน
ท�ำให้ดิฉันมีความสุขกับลูกได้มากขึ้น
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้เป้เลย ลูกสามารถดูดนมในขณะที่อยู่ในเป้ได้ ดิฉัน
มีความภูมิใจเป็นอย่างมาก
ปัจจุบนั โนเบลอายุ 2 ขวบแล้วค่ะ นมแม่ลว้ น ทุกทีท่ กุ เวลา ไม่งอแง ดูดนมเสร็จก็หลับอยูบ่ นตัวแม่ตลอด
เลีย้ งง่ายมากๆ ลูกได้รบั ความอบอุน่ อยูใ่ นอ้อมอกของแม่ ได้สมั ผัสอยูต่ ลอดเป็นการฝึกประสาทสัมผัสในการจับ
บีบ มองหน้า พูดคุย สบตา สือ่ สารกันอย่างมีความสุข ส่งผลท�ำให้เด็กอารมณ์ดี ยิม้ หัวเราะไปพร้อมกับคุณแม่
ดิฉันเริ่มพาลูกออกไปเที่ยว สัมผัสกับธรรมชาติ เช่น การเดินป่า ชมน�้ำตก ไปกางเต็นท์นอนบนเขา
ตามดอยต่างๆ ดูทะเลหมอก ไปทะเล แม้การเดินในห้างสรรพสินค้าสะพายลูกไป ไม่ต้องกลัวลูกหาย เดิน
ไปท�ำของเสียหาย หรือ ตกบันไดเลื่อน
ฉันพาลูกไปท�ำงานด้วยกัน น้องโนเบลไปขายทุเรียนกับคุณแม่ตั้งแต่ 2 เดือน ช่วยคุณพ่อท�ำงาน ดิฉัน
จัดทีใ่ ห้ลกู นอนในใต้แผงทุเรียน โดยมีแผ่นรองคลาน เปิดพัดลมแอร์ ในนัน้ มีของเล่น สมุดนิทาน และรูปภาพ
ค�ำศัพท์ต่างๆ สอนลูก เล่นกับลูกในบางช่วง เมื่อเล่นเสร็จลูกขอดูดนมแม่ และนอนหลับในตอนกลางวัน
เรามีเวลาอยู่ด้วยกัน
ดิฉันสามารถช่วยงานสามีได้ ท�ำงานไปเลี้ยงไป เหนื่อยหน่อย แต่สนุกและมีความสุขค่ะ บางวันแดด
ร้อน ฝนตก เราก็ช่วยกันท�ำ เพราะ
ลูก คือ ก�ำลังใจที่ดีที่สุดส�ำหรับครอบครัวค่ะ
อยากเป็นก�ำลังใจให้กับคุณแม่ทุกๆ ท่านค่ะ ให้ต่อสู้ อดทนกับอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ดูแลและใส่ใจ
ลูกน้อยให้ได้รับความรักความอบอุ่นอยู่เสมอ เพื่อลูกจะได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ เติบโตอย่างแข็งแรง ทั้ง
สุขภาพกายและจิตใจ ดิฉันเชื่อว่า...นี่คือสิ่งที่คุณแม่ทุกคนปรารถนาค่ะ
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From kangaroo mother care
to safe baby wearing
พว. หทัยทิพย์ โสมด�ำ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
การสัมผัสทารกผ่านการโอบกอดและการอุ้ม เป็นสิ่งที่ทารกทุกคนต้องการเพราะแสดงออกถึงความ
รักและความห่วงใย โดยเฉพาะทารกทีม่ ภี าวะการเจ็บป่วยหรือทารกคลอดก่อนก�ำหนดทีต่ อ้ งแยกจากมารดา
ควรได้รบั การโอบกอดและการอุม้ มากขึน้ เป็นพิเศษ เนือ่ งจากไม่ได้อยูใ่ นมดลูกทีเ่ หมาะสมนานเพียงพอและ
มีภมู คิ มุ้ กันน้อย วิธกี ารโอบกอดแบบเนือ้ แนบเนือ้ และการอุม้ มีผลดีมากกว่าการให้ทารกนอนอยูใ่ นตูอ้ บเพียง
อย่างเดียว สิ่งที่มารดา บิดาและสมาชิกในครอบครัวท�ำจะส่งผลให้ภาวะการเจ็บป่วยและอาการต่าง ๆของ
ทารกดีขึ้นตามล�ำดับและสามารถท�ำได้ตลอดเวลาจนกระทั้งกลับบ้าน อีกทั้งยังมีการพัฒนาการใช้ผ้าให้
สามารถโอบกอดและอุ้มทารกท�ำกิจกรรมต่าง ๆร่วมกันได้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าการโอบกอดและการอุ้มเป็น
สิ่งที่พึงปฏิบัติเป็นกิจประจ�ำวันและสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้
แนวโน้มการคลอดก่อนก�ำหนดที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์กับอัตราการตายของทารกแรกเกิด ทารก
คลอดก่อนก�ำหนดและทารกคลอดก่อนก�ำหนดน�ำ้ หนักตัวน้อย จึงเป็นภาระของระบบสุขภาพและสังคมของ
ทุกประเทศ ประเทศทีม่ สี ภาพทางเศรษฐกิจ สังคมทีด่ จี ะส่งผลต่อการด�ำเนินชีวติ และโภชนาการการตัง้ ครรภ์
ที่ดี มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ทันสมัยมีความเชี่ยวชาญสูง ในประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนาจะมีอัตราของทารกคลอดก่อนก�ำหนดน�้ำหนักตัวน้อยที่เกิดจากการคลอดก่อนก�ำหนดและการเจริญ
เติบโตของทารกในครรภ์ที่ผิดปกติสูง ความขาดแคลนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ท�ำให้เกิดความท้าทาย
ในการดูแลทารกคลอดก่อนก�ำหนดและทารกคลอดก่อนก�ำหนดน�้ำหนักตัวน้อย
ในปีคศ.1978 Dr. Edgar Rey ได้มีแนวคิดท�ำ Kangaroo Mother Care ในทารกคลอดก่อนก�ำหนดและทารก
คลอดก่อนก�ำหนดน�้ำหนักตัวน้อย เพื่อให้ความอบอุ่นกับ
ร่างกายและวิธีการนี้ยังประสบความส�ำเร็จในการลดอัตรา
การตายของทารกคลอดก่อนก�ำหนดและลดความเสีย่ งในการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีคศ.1979 Dr. Edgar Rey and
Dr. Hector Martinez ได้มีการน�ำเสนอวิธีการท�ำ Kangaroo Mother Care ครั้งแรกที่ Bogota ประเทศโคลัมเบีย
ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้พัฒนามาเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแล
ทารกคลอดก่อนทีม่ นี ำ�้ หนักตัวน้อยแทนการใช้ incubator ที่
มีราคาต้นทุนสูง โดยปกติตู้อบจะแยกทารกออกจากมารดา
ในระหว่างที่รับการดูแล แต่ในทางตรงกันข้ามหากทารกได้มี
การท�ำ Kangaroo Mother Care ในระหว่างที่รับการดูแล
การท�ำ Kangaroo Mother Care จะช่วยตอบสนองความ
ต้องการของทารกในเรื่องความอบอุ่น การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ การป้องกันจากการติดเชือ้ ความปลอดภัยและความรัก
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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การท�ำ Kangaroo Mother Care ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมารดาและทารกในแต่ละราย มารดาทุก
คนสามารถท�ำ  Kangaroo Mother Care ได้ โดยไม่ต้องค�ำนึงถึง อายุ การศึกษา วัฒนธรรมและศาสนา
เริ่มจากการอธิบายวิธีการท�ำ Kangaroo Mother Care กับมารดาและครอบครัวอย่างละเอียด อธิบายถึง
ข้อดีและเหตุผลของการท�ำ  เพื่อให้มารดาและครอบครัวได้มีการตัดสินใจและเต็มใจในการท�ำอย่างมีข้อมูล
และไม่มีข้อผูกมัด มีเวลาให้กับมารดาเตรียมพร้อมมาอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้มีเวลาเต็มที่ในการท�ำ 
Kangaroo Mother Care ส่วนของทารกเริ่มต้นได้ทันทีที่ทารกอาการคงที่แล้ว อาจท�ำได้ทันทีที่เกิดหรือ
ภายในไม่กี่ชั่วโมงวันหลังคลอด ควรท�ำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�ำครั้งละไม่น้อยกว่า 60 นาทีและเพิ่มระยะ
เวลาขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยสามารถท�ำได้ตอ่ เนือ่ งตลอด 24 ชัว่ โมง (หยุดท�ำเฉพาะช่วงเวลาส�ำหรับการเปลีย่ น
ผ้าอ้อม) และจะท�ำจนกว่าทารกอายุครรภ์ประมาณ 40 สัปดาห์หรือ 2,500 กรัม การท�ำ  Kangaroo
Mother Care เริ่มขึ้นในโรงพยาบาลและสามารถด�ำเนินการต่อที่บ้านได้
องค์ประกอบหลัก คือ

•อุ้มทารกสวมเฉพาะผ้าอ้อม เพื่อมีการสัมผัสผิวหนังกันระหว่างทารกกับ
มารดาหรือที่เรียกว่าการโอบกอดแบบเนื้อแนบเนื้อ ที่เลียนแบบแม่จิงโจ้ดูแลลูก
แรกเกิด อาจเป็นบิดาหรือสมาชิกคนอื่นในครอบครัวท�ำแทนได้
•ทารกควรอยูใ่ นต�ำแหน่งตัง้ ตรงบนทรวงอกทีแ่ ปลือยเปล่าของมารดา ตะแคง
ศีรษะทารกไปข้างใดข้างหนึ่ง แหงนหน้าขึ้นเล็กน้อยใต้คางมารดา เพื่อป้องกันการ
อุดกั้นทางเดินหายใจ
•จัดแขนขาและสะโพกทารกให้อยู่ในท่าคล้ายกบ
•ห่อหุ้มรอบตัวทารกและผู้อุ้มด้วยการพันผ้าหรือสวมเสื้อหรือชุดของโรง
พยาบาล ให้ส่วนบนของผ้าอยู่ใต้หูทารก
•สวมหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะ
•เคลื่อนย้ายทารกด้วยความนุ่มนวล ทารกควรสงบ โดยจับทารกไว้ด้วยมือ
ข้างใดข้างหนึง่ ทีต่ ำ� แหน่งหลังคอและด้านหลัง ใช้นวิ้ มือประคองศีรษะเพือ่ ไม่ให้ทารก
ลื่นลงและมืออีกข้างหนึ่งวางใต้ก้นของทารก
ประโยชน์ของการท�ำ Kangaroo Mother Care

1. ช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจทารกให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ช่วยท�ำให้อัตราการหายใจของทารกคงที่
3. ช่วยควบคุมอุณหภูมิกายของทารกให้เหมาะสม
4. ช่วยในการเพิ่มน�้ำหนักตัวและการเจริญเติบโตของสมองทารก
5. ลดจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล
6. ช่วยให้ทารกหลับนานขึ้น
7. ช่วยลดความเจ็บปวดและความเครียดของทารก
8. ส่งเสริมให้ทารกสามารถดูดนมแม่จากเต้าได้เร็วขึ้นและเพิ่มความผูกพัน
ระหว่างมารดากับทารก

ตัวอย่างผ้าท�ำ Kangaroo Mother Care แบบต่างๆ

128

Baby wearing คือ การใช้ผา้ อุม
้ ทารกโดยมีสว่ นของผ้ารองรับน�ำ้ หนักตัวของทารกจากร่างกายผูอ้ มุ้

(Baby sling) ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหัดเดิน ท�ำให้เด็กได้มีการใกล้ชิดกับผู้อุ้ม ขณะที่ผู้อุ้ม
ท�ำกิจกรรมประจ�ำวันต่าง ๆ และยังช่วยในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วย
ประโยชน์ของการท�ำ Baby wearing
1.ทารกสงบขึ้น จากการร้องไห้ลดลง
2.ทารกแรกคลอดและทารกที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อได้อยู่ติดกับมารดา จังหวะการหายใจ
อัตราการเต้นของหัวใจและการเคลื่อนไหวของมารดาจะกระตุ้นการตอบสนองทางร่างกายของ
ทารก ท�ำให้บิดามารดารู้สึกมั่นใจในการเลี้ยงดูทารก การอุ้มท�ำให้บิดามารดาสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับท่าทางและการแสดงออกของทารกได้
3.ลดอุบัติการณ์ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
4. ทารกได้อยูใ่ กล้ชดิ กับผูค้ น ท�ำให้ทารกมีเวลาทีจ่ ะศึกษาการแสดงออกทางสีหน้าของผูอ้ มุ้ ส่งเสริม
ให้เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น
5.ท�ำให้บิดามารดารู้สึกสะดวกสบายขึ้น เพราะจะสามารถดูแลทารกและเด็กที่มีอายุมากขึ้นไป
พร้อมๆ กับการท�ำงานหนักๆได้โดยที่ไม่ต้องหยุดพักบ่อย ๆ
สิ่งส�ำคัญของ Baby wearing คือต�ำแหน่งในการอุ้มที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
•Tight ควรรัดผ้าให้แน่น เพื่อป้องกันการพลัดตก
•In view อุ้มให้อยู่ในต�ำแหน่งที่สูง เพื่อสังเกตการหายใจของทารก
•Close enough to kiss อุ้มให้ใกล้ลักษณะเหมือนพอที่จะหอมและจูบได้
•Keep chin off the chest จัดคางของทารกให้หันออกนอกหน้าอก
•Supported back มีการประคองคอและหลังของทารก
ในปัจจุบันมี Baby sling เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ง่ายในการอุ้มท�ำกิจกรรมต่างๆ และ
สามารถเลือกให้เหมาะกับรสนิยม ความต้องการและงบประมาณได้
Baby sling ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

1. Wraps เป็นการน�ำผ้าทีม
่ คี วามยาวมากๆ

มาพันห่อหุม้ ตัวเด็ก ในต�ำแหน่งทีห่ ลากหลายทัง้ ด้านหน้า
ด้านข้างสะโพกและด้านหลัง และมีเทคนิคในการพันผ้าหลายรูปแบบ เช่น Woven wrap, Stretchy wrap
2. Ring slings เป็นรูปแบบทีใ่ ช้แหวนโลหะหรือไนลอน 2 วงเย็บติดกับส่วนของปลายผ้าทีม
่ คี วามยาว
โดยปลายผ้าอีกด้านท�ำเป็นเกลียวผ่านวงแหวนเพือ่ ปรับให้เข้ากับร่างกายผูส้ วม น�ำ้ หนักของเด็กจะ
ยึดวงแหวนเอาไว้ สามารถใช้ได้ทั้งด้านหน้า ด้านหลังและสะโพก เหมาะสมส�ำหรับทารกแรกเกิด
และเด็กวัยหัดเดิน
3. Pouch slings ลักษณะเป็นผ้าทีม
่ กี ารสวมคล้ายสายสะพาย คือสวมจากไหล่ขา้ งหนึง่ ไปยังสะโพก
อีกข้างหนึ่ง Pouch sling ไม่สามารถปรับขนาดได้ สามารถอุ้มได้ด้านหน้าและสะโพก

Woven wrap

Stretchy wrap
Wraps

Ring slings

Pouch slings
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4. Buckle carriers เป็น Baby sling ทีม
่ คี วามนิยมมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า กระเป๋า

เป้อมุ้ ผลิตจากวัสดุทมี่ โี ครงสร้างแบบอ่อน ส่วนใหญ่มสี ายรัดทีเ่ บาะและไหล่เพือ่ ความสบายในการ
สวมใส่ สายรัดสามารถปรับให้พอดีกบั ผูอ้ มุ้ ได้ บางแบบยังมีแผ่นรองเสริมพิเศษส�ำหรับใช้กบั ทารก
ที่น�้ำหนักต�่ำกว่าน�้ำหนักและขนาดของ Baby sling สามารถใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

5. Asian-style baby carriers

• Mei Tai เป็น Baby sling ทีม่ แี บบมาจากประเทศจีน มีลกั ษณะเป็นแผงผ้า
สีเ่ หลีย่ ม ทีม่ สี ายรัดด้านบนยาว ด้านล่างสั้นโดยสายสั้นจะผูกที่รอบเอว และ
สายยาวจะห่อผ่านไหล่ของผูอ้ มุ้ และทับเป็นเกลียวเพือ่ พันมาผูกใต้ดา้ นล่างของ
เด็กหรือพันรอบเอวอีกรอบ สามารถใช้ได้ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง เหมาะสม
ส�ำหรับเด็กโตและเด็กวัยหัดเดิน
• Podaegi เป็น Baby sling ที่มีแบบ
มาจากประเทศเกาหลี มีลักษณะเป็นผ้า
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าทีม่ ขี นาดใหญ่และยาวพัน
รอบตัวของผู้อุ้ม และมีสายรัดด้านบนที่
ยาวเพื่อพันรอบด้านล่างของเด็กและผูก
ไว้ดา้ นตรงข้าม สามารถใช้ได้ทงั้ ด้านหน้า
ด้านหลัง
•Onbuhimo เป็น Baby sling ทีม่ แี บบมาจากประเทศ
ญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีสายรัดด้าน
บนยาว ด้านล่างมีห่วงหรือวงแหวนเย็บติดไว้ที่มุม น�ำ
สายรัดห่อผ่านไหล่ของผูอ้ มุ้ และทับเป็นเกลียวสอดเข้า
ในห่วงหรือวงแหวนเพื่อผูก
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ความแตกต่าง Kangaroo Mother Care กับ Baby wearing

Kangaroo Mother Care
โอบกอดแบบเนื้อแนบเนื้อบนทรวงอก
ทารกอยู่ในท่าคล้ายกบ
ท�ำในทารกคลอดก่อนก�ำหนด ทารกน�้ำหนักตัวน้อย

Baby wearing
อุ้มทารกโดยมีชิ้นส่วนของผ้ารองรับ
อุ้มท่า vertical position,cradld hold,
kangroo,front hipและback carry
ใช้ในเด็กทารกไปจนถึงวัยหัดเดิน
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Plenary 4:
Social behavior change (Alive & Thrive)
No water project : Vietnam experience
Ms. Phan Hong Lihn

องค์กร Alive and Thaive
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The Starting of EF:
จากน้ำ�นมแม่ สู่กระบวนการ
พัฒนาทักษะ EF
พรพิไล เลิศวิชา1

ฉัตรียา เลิศวิชา2

นักวิชาการอิสระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้ Brain-based Learning
2
MSc in Development Studies (with distinction) จาก London School of Economics
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Executive Functions หรือ ทักษะ EF คืออะไร

Executive Functions คือกลุ่มทักษะของสมอง ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำการงานต่างๆ ให้ส�ำเร็จ มักเข้าใจ
กันว่าอยู่ที่สมองส่วนหน้า ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับสมาธิ ความจ�ำ และความยืดหยุ่นในการคิด แต่ความจริงแล้ว
ทักษะ EF นี้ครอบคลุมพื้นที่สมองหลายส่วน ที่ท�ำงานเชื่อมโยงกัน ดังจะได้กล่าวต่อไป ทักษะ EF อาจ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ความจ�ำขณะคิด (working memory) หมายถึงความสามารถที่จะน�ำข้อมูลมา “ออนไลน์” ไว้ใน
สมองและจัดการกับข้อมูลนั้น ทั้งในรูปแบบความจ�ำที่เป็นภาษา (verbal) และภาพหรือต�ำแหน่ง
(visual-spatial) ความจ�ำขณะคิดนี้ ส�ำหรับเด็กแล้ว มันส�ำคัญต่อการเรียนและการใช้ชีวิต เช่น
จ�ำเป็นต่อการอ่านและเชื่อมเนื้อเรื่องที่อ่านเข้าด้วยกัน การค�ำนวณในวิชาคณิตศาสตร์ การท�ำตาม
ค�ำสัง่ ทีม่ หี ลายขัน้ ตอน การใช้เหตุผลเป็นขัน้ ๆ และการคิดสร้างสรรค์ดว้ ย ผูค้ นจึงให้ความสนใจกัน
เป็นพิเศษ ว่าจะพัฒนาการใช้ความจ�ำขณะคิดของเด็กได้อย่างไร
2. การยับยัง้ และควบคุมตัวเอง (inhibitory control) หมายถึงความสามารถในการโฟกัสสมาธิไปที่
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเจ้าของสมองสามารถยับยั้งข้อมูลภายนอก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท�ำอยู่ ไม่ให้
แทรกแซงเข้ามา และยับยั้งการตอบสนองโดยอัตโนมัติ ที่อาจไม่เป็นผลดีต่องานที่ก�ำลังท�ำ  (เช่น
การตอบค�ำถามโดยไม่คดิ ก่อน การบันดาลโทสะ เป็นต้น) รวมไปถึงความสามารถของสมอง ในการ
ยับยัง้ ความคิด หรือความจ�ำบางอย่างในสมองของตัวเอง ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเอง
ให้ท�ำตามกฎเกณฑ์ และกาลเทศะอันสมควร รู้จักอดทน รอคอย และไม่ท�ำ “ตามใจตัวเอง”
3. ความยืดหยุ่นในการคิด (cognitive flexibility) หมายถึงความสามารถของสมอง ที่จะยืดหยุ่น
ตัดสินใจ ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไป สามารถรับความรู้ใหม่ที่ก�ำลังเรียนอยู่
นอกจากนี้ ยังหมายถึง ความสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมอง จากมุมมองหนึ่ง ไปสู่มิติการมองแบบ
อื่นๆได้ สามารถเปลี่ยนชุดข้อมูล ที่ก�ำลังใช้อยู่ในความจ�ำขณะคิดได้ สามารถรับรู้ความผิดพลาด
ของตัวเอง และคิดวิธีแก้ปัญหาได้ ไปจนถึงการคิดนอกกรอบได้
มีนักวิชาการบางท่านที่เพิ่มทักษะกลุ่มที่ 4 เข้ามาด้วย ได้แก่
4. ทักษะ EF ระดับสูง (higher-order EF) อันประกอบไปด้วย การใช้เหตุผล การแก้ปญ
ั หา การวางแผน
ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ของการท�ำงานประสานกัน ระหว่างความจ�ำขณะคิด การยับยั้งควบคุมตัวเอง
และความยืดหยุ่นในการคิดนั่นเอง
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ทักษะทั้งสี่กลุ่ม ดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ มีความเชื่อมโยงกัน และท�ำงานประสานกัน สมองส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะทั้ง 4 นี้ ได้แก่
1) ส่วนพรีฟรอนทัล (prefrontal)
2) ส่วน anterior cingulate
3) สมองกลีบข้าง (parietal cortex)
4) ฮิปโปแคมปัส (hippocampus) และยังมีการเชื่อมโยงกับโครงสร้างสมองส่วนที่ลึกลงไป ที่ท�ำงาน
ด้านอารมณ์ ทักษะ EF นั้นค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามอายุ
EF ส�ำคัญอย่างไร

EF เป็นทักษะสมองที่กล่าวถึงกันมาก เนื่องจากมีความส�ำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กทุกคน
การที่ประเทศไทย ก�ำลังอยู่ในวิกฤตการศึกษาอย่างรุนแรง พัฒนาการของเด็กทุกวัย จากการประเมินของ
ทุกหน่วยงาน ได้พบผลตรงกันว่า มีพัฒนาการล่าช้า ไปจนถึงอยู่ในระดับที่น่าวิตกยิ่ง และดูเหมือนว่ายัง
มองไม่เห็นหนทางที่จะยกระดับให้ดีขึ้น ในระยะทศวรรษต่อไป ผู้คนจึงให้ความสนใจว่า บทบาทของการ
พัฒนาทักษะ EF จะสามารถน�ำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก และนโยบายด้านการศึกษาหรือไม่
ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำงานของสมอง EF ได้กรุยทางไปสูง่ านวิจยั เป็นจ�ำนวนมาก และเริม่ มีองค์ความรู้
จากงานวิจัยเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นว่า
1. ด้านการศึกษา : เด็กที่มี EF ดี จะส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าโรงเรียน (school readiness)
และมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และการอ่านสูงกว่า งานวิจัยพบว่า EF เป็นตัวแปรท�ำนาย
(predictor) ความส�ำเร็จในโรงเรียนได้ดกี ว่า IQ เสียอีก มีผกู้ ล่าวว่า EF ส�ำคัญต่อการศึกษา เพราะ
มันคือทักษะในการเรียนรู้ (building blocks และ ‘the how of learning’) ที่จ�ำเป็นในการเรียน
เนื้อหา (‘the what of learning’) (CDC 2011)
อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้แย้งว่า EF นั้นจ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้เนื้อหาหรือสิ่งใหม่เท่านั้น แต่ใน
ระยะยาวแล้วไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องใช้สมองส่วนหน้า เพือ่ การควบคุมแบบ top-down control ตลอด
เวลา เพราะเมื่อสมองคุ้นเคยกับสิ่งที่ท�ำแล้ว หน้าที่นี้ก็ควรจะถูกส่งลงไปยังสมองส่วนลึกลงไป ที่
ผ่านการวิวฒ
ั นาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า และท�ำได้โดยรวดเร็วและอัตโนมัติ (second nature)
(Diamond 2013) ข้อถกเถียงนี้เราจ�ำเป็นต้องศึกษากันต่อไป
2. ด้านสังคม : EF ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง การใช้อารมณ์ มีงานวิจยั (Moffitt et al
2011) ที่ติดตามเด็กจ�ำนวน 1,000 คนเป็นเวลา 32 ปี ได้พบว่าเด็กที่เริ่มจากมีความสามารถ
ในการควบคุมตัวเองสูง มักมีแนวโน้มจะไม่ออกจากโรงเรียนกลางคันเมือ่ ถึงวัยรุน่ ไม่เลือกท�ำสิง่ ทีม่ ี
ความเสี่ยง และเมื่อโตขึ้นก็มีแนวโน้มจะเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมาย และมีความสุขในชีวิต
มากกว่า
แม้แต่ในกลุ่มเด็กที่มี IQ เพศ ชนชั้นทางสังคม สิ่งแวดล้อมในบ้าน และครอบครัวที่คล้ายกัน
งานวิจัยก็ยังคงพบว่า เด็กที่มีความสามารถในการควบคุมตัวเองสูงกว่า มีแนวโน้มจะไม่กลายเป็น
ปัญหาของสังคม
3. ด้านชีวติ และการท�ำงาน : ในระยะยาว ทักษะ EF จะช่วยให้เด็กพัฒนามาเป็นนักท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน มีชวี ติ ครอบครัวทีม่ นั่ คงมากกว่า เพราะความสามารถในการ
ควบคุมตัวเองและจัดการปัญหาต่างๆได้ดี
4. ด้านสุขภาพ : มีผลต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว ถ้า EF มีปัญหา อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะ
น�้ำหนักเกิน ใช้สารเสพติด และไม่ปฏิบัติตามการรักษาของแพทย์
5. ด้านความผิดปกติทางจิต : EF มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิตใจต่างๆ เช่น การเสพติด
ADHD conduct disorder โรคซึมเศร้า โรคย�้ำคิดย�้ำท�ำ เป็นต้น
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เราจะพัฒนาทักษะ EF ได้อย่างไร

1. เริ่มต้นที่น�้ำนมแม่ จุดเริ่มต้นของ EF

มีงานวิจัยจ�ำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (breastfeeding) มีผลบวกต่อเด็ก
หลายประการ ในด้านสติปญ
ั ญาและพัฒนาการพืน้ ฐานทัว่ ไปของสมอง รวมถึงมีผลระยะยาวต่อความส�ำเร็จ
ในการเรียนและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Tawia, 2013) เด็กที่ได้รับน�้ำนมจากแม่ จะมี IQ สูงกว่า
เด็กที่กินนมผง เส้นรอบวงศีรษะ (head circumference) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสติปัญญา มีขนาดใหญ่
กว่า และสมองเนือ้ ขาวของเด็กทีก่ นิ นมแม่มกี ารพัฒนารวดเร็วกว่า ซึง่ สมองเนือ้ ขาวนีม้ ผี ลต่อการส่งสัญญาณ
ข้อมูลในสมองและความเร็วของสมอง
ส�ำหรับเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ พบว่าจะมีไอคิวต�่ำเด็กที่กินนมแม่กว่าประมาณ 2-5 จุด และเส้นรอบวง
ศีรษะเล็กกว่า การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมองก็ได้พบว่า มีพฒ
ั นาการตอบสนองน้อยกว่า ซึง่ ความแตกต่างนีเ้ ห็น
ได้ตั้งแต่เด็กอายุได้ 3 เดือน นอกจากนี้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังพบว่ามีความเชื่อมโยงระยะยาว กับ
ความส�ำเร็จในโรงเรียน การศึกษาในระดับหลังปริญญาตรี และมีผลโยงไปถึงการเปลีย่ นสถานภาพทางสังคม
(social mobility) อีกด้วย ค�ำอธิบายก็คือ นมแม่นั้นมีส่วนประกอบของกรดไขมันชนิด DHA และ AA ที่
จ�ำเป็นต่อการสร้างเยื่อหุ้มเซลในระบบประสาทส่วนกลาง และมีคอเรสเตอรอลสูง ช่วยในการสร้างไมอิลิน
ซึ่งเพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณในสมองของเด็ก และกรด DHA ยังมีความเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโต
ของสมอง เส้นรอบวงศีรษะ น�้ำหนักของสมอง และการสร้างซีนแนปส์ โดยที่นมชงไม่สามารถจะทดแทน
ได้ (Michaelson et al. 2009)
แต่นอกเหนือจากผลบวกต่อระดับ IQ และพัฒนาการทั่วไปของสมองแล้ว ปัจจุบันมีงานวิจัยที่บอก
เราว่าน�้ำนมแม่ ยังน่าจะส่งผลเชิงบวกต่อสมอง EF 4 ช่องทางต่อไปนี้
1. น�้ำนมแม่มีผลต่อทักษะ EF แค่ไหน
งานวิจัยพบว่า เด็กที่ได้กินนมแม่เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน มีผลทางบวกต่อ executive
function ทีท่ ดสอบเมือ่ เด็กอายุ 4 ขวบ (Julvez et al. 2013) เด็กทีถ่ กู เลีย้ งด้วยนมแม่จะมีปญ
ั หา
พฤติกรรมน้อยกว่า และมีสมาธิดีกว่าเด็กอื่น ซึ่งผลบวกนี้ได้ถูกค้นพบซ�้ำในงานวิจัยอีกหลายชิ้น
ในอังกฤษและสเปน แต่ก็ยังมีงานวิจัยบางชิ้นที่พบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ Executive function เลย (Belfort et al. 2016) เมือ่ ศึกษาในกลุม่ เด็กอายุ 7-12 ปี
ซึ่งความแตกต่างนี้ มาจากจ�ำนวนเด็กที่เข้าร่วมงานวิจัยนั้น และลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง
เช่นบางกลุม่ ก็เป็นเด็กทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรงเท่านัน้ บางกลุม่ อยูใ่ นครอบครัวทีฐ่ านะค่อนข้างดี ซึง่ เป็น
ไปได้วา่ สภาพแวดล้อมและการเลีย้ งดูสำ� หรับเด็กกลุม่ นี้ อาจมีผลมากกว่านมแม่ จนสามารถกลบ
ความแตกต่างทีเ่ กิดจากการกินนมไปในทีส่ ดุ และอย่างไรก็ตาม งานวิจยั เหล่านี้ เพียงแสดงให้เห็นถึง
ความเชือ่ มโยง (correlation) เท่านัน้ แต่กย็ งั ไม่ได้อธิบายให้เราเข้าใจชัดว่า นมแม่ทำ� ให้เด็กมี EF
ที่ดีขึ้นได้อย่างไร
2. น�ำ้ นมแม่ชว่ ยกระตุน้ ให้เกิดความเร็วของสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ซึง่ เป็นสมองทีท่ ำ� หน้าที่
		 เกี่ยวกับทักษะ EF
จากการสแกนสมองได้แสดงให้เห็นว่า การกินนมแม่ชว่ ยเข้าไปเพิม่ สมองเนือ้ ขาว (white matter)
โดยเฉพาะในบริเวณสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ส่วน premotor และสมอง association area
ทีท่ ำ� หน้าทีป่ ระสานเชือ่ มโยงสัญญาณจากส่วนต่างๆในสมองเพือ่ สร้างเป็น “การรับรู”้ ขึน้ มา สมอง
ส่วนหน้านี้มีบทบาทอย่างส�ำคัญต่อการท�ำงานในระดับสูงของสมอง (higher-order cognitive
function) ซึ่งก็รวมถึงทักษะ EF นั่นเอง การที่สมองเนื้อขาวเพิ่มขึ้น หมายถึงการรับส่งสัญญาณ
มีความรวดเร็วและสอดคล้องกัน ท�ำให้เจ้าของสมองสามารถคิดและท�ำงานยากๆ ได้ดขี นึ้ การสร้าง
สมองเนื้อขาวนี้เป็นผลโดยตรงจากกรดไขมัน DHA ในนมแม่นั่นเอง (Deoni et al. 2013)
3. น�้ำนมแม่ช่วยบรรเทาความรุนแรง ของภาวะความเครียดที่เป็นพิษ (toxic stress) ซึ่งเป็น
		 อันตรายต่อสมอง EF
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ปัจจุบันนี้ เด็กจ�ำนวนมากต้องเผชิญกับภาวะความเครียดที่เป็นพิษ ซึ่งมีลักษณะรุนแรง เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และยาวนาน จากเหตุการณ์ต่างๆเช่น การเข้าห้อง NICU ตั้งแต่แรกเกิด ความยากจน
การถูกท�ำร้าย การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การใช้สารเสพติด หรือแม้กระทั่งพ่อแม่แยกกันอยู่
หรือหย่าร้าง ในสหรัฐอเมริกาคาดว่าเด็กเกือบครึ่งหนึ่ง ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างน้อย
1 ครัง้ ในช่วง 17 ปีแรกของชีวติ ซึง่ ความเครียดชนิดนี้ เราถือว่ามีผลเสียต่อการสร้างวงจรในสมอง
ส่วนหน้า และสมองที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับทักษะ EF
Hallowell et al. (2016) เสนอว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะสามารถบรรเทาความรุนแรงของ
toxic stress นีไ้ ด้ การทีแ่ ม่ลกู ได้มสี มั ผัสแบบ skin-to-skin care ในระหว่างการให้นมนัน้ มีผลดี
ต่อแม่คือ ช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมนออกซิโทซิน ซึ่งท�ำให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่ลูก และช่วย
กระตุ้นการผลิตน�้ำนม และลดความเสี่ยงที่แม่จะมีอาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ และสามารถดูแล
ลูกได้ดีขึ้น ส�ำหรับผลดีต่อทารก ได้แก่ ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ระบบ ท�ำให้การ
ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น3 เกิดความผูกพันกับแม่ เพิ่มระดับคอร์ติซอล เด็กจะสงบลง และการ
ระบบการไหลเวียนเลือดมีความเสถียร ทั้งหมดนี้ท�ำให้พฤติกรรมของแม่เป็นไปในทางที่ดีต่อ
พัฒนาการของลูก ลดความเครียดที่เกิดจาก toxic stress ท�ำให้สมองสามารถสร้างวงจรใหม่ๆ
ในการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงการสร้างวงจรใหม่ๆ ในสมองส่วนหน้า ซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับ EF ด้วย
4. น�้ำนมแม่อาจส่งผลทางอ้อมต่อ EF ในแง่การพัฒนา IQ
เราได้ทราบว่าน�้ำนมแม่ส่งผลต่อระดับสติปัญญา IQ ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงได้ว่า IQ ก็มีผลต่อ EF
หรือมีความเชือ่ มโยงกับสมอง EF ก็นา่ จะสนับสนุนความคิดทีว่ า่ น�ำ้ นมแม่ชว่ ยพัฒนา EF ได้จริงๆ
งานวิจยั ในช่วงแรกๆ เคยเชือ่ กันว่า EF ไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องกับ IQ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยสมอง
ส่วนหน้ามีผลทดสอบ IQ ปกติ ในขณะทีค่ นที่ IQ ต่างกันก็ไม่ได้มี EF ทีต่ า่ งกันเลย แต่งานวิจยั ช่วงหลัง
ได้ตั้งค�ำถามที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า จริงๆแล้ว IQ นั้นน่าจะอยู่ที่สมองส่วนเดียวกับ EF การสแกน
สมองแสดงให้เห็นว่า การทดสอบเชาว์ปัญญานี้ก็มีส่วนกระตุ้นการท�ำงานของเครือข่ายในสมอง
fronto-parietal ซึ่งเป็นส่วนเดียวกับ EF นั่นเอง และเมื่อมีการตัดสมองส่วนหน้า (lesion) ก็เกิด
ปัญหาต่อ EF และ IQ ไปด้วยพร้อมๆ กัน (Saggino et al. 2006)
Saggino et al. (2006) เป็นผู้เสนอแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจว่า สติปัญญาและ EF อาจจะเป็น
สองด้านของเหรียญเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คงจะต้องมีงานวิจัยมากกว่านี้เพื่อเชื่อมโยงการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เข้ากับ EF ผ่านระดับสติปัญญาของเด็ก ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา EF

เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพทีจ่ ะพัฒนา EF แต่ปจั จัยต่างๆ ในชีวติ ของเด็กจะเป็นตัวก�ำหนด
ว่า EF นีจ้ ะได้รบั การพัฒนาขึน้ หรือไม่ เราได้ทราบแล้วว่าการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่มสี ว่ นอย่างส�ำคัญในขัน้ เริม่
ต้นของการพัฒนา EF และมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ในทางกลับกัน เมื่อสมองต้องประสบกับ
ความเครียดทีเ่ ป็นพิษ (toxic stress) การถูกทอดทิง้ ความรุนแรง หรือสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามสับสนวุน่ วาย
และคาดเดาไม่ได้ (chaotic and unpredictable) EF จะมีปัญหามาก เห็นได้จากการที่สมองส่วนหน้า
prefrontal ท�ำงานประสิทธิภาพลดลง และเมื่อใช้แบบทดสอบ EF ก็พบว่าเด็กกลุ่มนี้มีความสามารถด้อย
ระบบภูมิคุ้มกันที่กล่าวถึงนี้คือ hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) ซึ่งเริ่มท�ำงานเมื่อความเครียดส่งผลต่อ proinflammatory cytokines กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองจากร่างกาย คือหัวใจเต้นแรงขึ้นและกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น ในขณะทีร่ ่างกายจะผลิต
คอร์ติซอลออกมาเพื่อลดการอักเสบ (inflammation) และถ้าเด็กไม่ได้รับน�้ำนมจากแม่เลย อาจจะท�ำให้การควบคุมระบบนี้มีปัญหา
คือคอร์ติซอลหลั่งออกมามากหรือน้อยเกินไป ท�ำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย หรือมีการอักเสบทั้งๆที่ไม่มีการติดเชื้อ

3

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6

139

กว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ สิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงคือ สถานรับเลี้ยงเด็ก ชุมชนที่ยากจนและมีความรุนแรง
หรือการที่มารดาคลอดก่อนก�ำหนดหรือใช้แอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์
นั่นหมายความว่าเด็กที่เกิดมาแบบด้อยโอกาส ก็อาจจะต้องอยู่กับความด้อยโอกาสนั้นไปตลอดชีวิต
เนือ่ งจากสิง่ แวดล้อมนัน้ สร้างตราประทับไว้ในโครงสร้างสมองของเด็กแล้ว นอกจากนี้ EF ยังมีความสัมพันธ์
กับความเครียด ภาวะอารมณ์ในแต่ละช่วง (mood) ความโดดเดี่ยว การนอนหลับไม่พอ การเจ็บป่วยและ
ติดเชื้อ รวมถึงความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการใช้ EF ในชีวิตประจ�ำวันด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กจะผ่านช่วงของวัยทารกมาแล้ว และอาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม แต่
เราก็ทราบว่าสมองยังสามารถเปลีย่ นแปลงได้ (neuroplasticity) และมีความพยายามทีจ่ ะหาวิธแี ทรกแซง
และแก้ปัญหานี้ (intervention programs) ทั้งในเด็กวัยก่อนเข้าเรียนและเด็กวัยเรียน กิจกรรมที่มีการ
เสนอว่าอาจจะช่วยพัฒนา EF ได้โดยตรง ได้แก่
1. หลักสูตรทีอ่ อกแบบให้ชว่ ยกระตุน้ สมอง EF ในโรงเรียน หรือในศูนย์เด็กปฐมวัย หลักสูตรเหล่านี้
ทีแ่ ท้จริงแล้วก็คอื การพัฒนาครูให้มคี วามเข้าใจ ในการจัดการห้องเรียน (classroom management)
ให้มีทักษะการโค้ชเด็กให้เกิดทักษะ EF แนะน�ำครูให้มีการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือที่จะ
ใช้ในห้องเรียน (environment & resources) และบางโปรแกรมก็มีเป้าหมายคือการบูรณาการ
การสอนกิจกรรมทีกระตุ้นสมอง EF เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักด้วย
2. กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกก�ำลังกาย ที่มีองค์ประกอบของการพัฒนาทักษะทางปัญญา เช่น
แอโรบิค เทควันโด โยคะ และ การเล่นกีฬาเป็นทีม
3. กิจกรรมฝึกสมอง เช่น การฝึกสติ (mindfulness) การแสดงละคร และ การนั่งสมาธิ
4. การเทรนทักษะ EF ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม CogMed และ Learning RX
เกมส์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ใช้อยู่ในต่างประเทศ
5. กิจกรรมอืน่ ๆ ทีค่ าดกันว่า อาจจะช่วย EF แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั ชัดเจน ได้แก่ การเล่นดนตรีเป็นคณะ
การเต้นและร�ำ กายกรรมเด็ก การเลี้ยงสัตว์ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายท่านก็ยอมรับตรงกันว่า การวิจัยเรื่องผลลัพธ์จากการ “เทรน EF” ให้
เด็กโดยตรงนั้นยังอยู่ในขั้น “เตาะแตะ” (infancy) และยังต้องมีการวิจัยเพิ่มอีกมาก เพราะบางกิจกรรมที่
คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา EF กลับไม่มีผลแตกต่างจากการเลี้ยงเด็กแบบธรรมดา (usual practice)
เลย ในขณะที่บางกิจกรรมก็ได้ผลส�ำหรับเด็กบางกลุ่มเท่านั้น ในขณะนี้ จึงน่าจะยังไม่สามารถกล่าวแบบ
เหมารวมได้ว่า มีเทคนิคการสอน EF แนวไหน ที่สามารถใช้กับเด็กทุกคนได้อย่างแน่นอน จากการรีวิวงาน
วิจัย EF ที่มีจ�ำนวนมากได้พบว่า มีทั้งหมด 84 ชิ้น (Diamond & Ling, 2016) ที่มีความน่าเชื่อถือพอ
สมควร และให้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ว่า
1. ความส�ำเร็จของการพัฒนา EF ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก ถ้ายิ่งฝึกนานและเข้มข้นก็จะมี
ผลมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าครูน�ำเทคนิคบางอันไปใช้เป็นแบบ add-on โดยไม่ได้ท�ำเป็นระบบทั้ง
หลักสูตร ก็พบว่ามีผลน้อยและแคบมาก และเมื่อหยุดฝึก ผลลัพธ์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ
2. ผู้ด�ำเนินโครงการจะต้องมีความทุ่มเท และชุมชนให้การสนับสนุน ดังนั้นบางโครงการพัฒนา EF
ส�ำเร็จมากในบางพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่ก็ไม่ส�ำเร็จเลยก็มี
3. การท�ำกิจกรรมเทรน EF ให้เด็ก จะต้องมีการผลักดันเด็กให้ไปถึงจุดแห่งความท้าทาย หรือ ‘zone
		 of proximal development’ ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกท�ำกิจกรรมง่ายๆซ�้ำๆ ซึ่งอาจจะท�ำให้เบื่อและ
ไม่ได้ประโยชน์ และอาจไม่มีผลต่างกันกับเด็กกลุ่มที่ไม่ได้ท�ำอะไรเลย หรือถูกเลี้ยงไปตามปกติ
4. กิจกรรม EF ควร จะต้องมีความซับซ้อน แปลกใหม่และหลากหลาย (complexity, novelty,
diversity) จึงจะสามารถมีพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสมองจริงๆ
5. เด็กที่มีปัญหามากที่สุดจะได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะเด็กที่มีอาการ ADHD, หรือมาจาก
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (SES) ที่ต�่ำกว่า อย่างไรก็ตามเด็กที่ไอคิวต�่ำมากๆ อาจจะไม่ได้
ประโยชน์อะไรเลย เนื่องจากการเทรนทักษะทางปัญญาและ EF นั้นอาจจะหนักเกินไปส�ำหรับเขา
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6. การถ่ายโอน (transfer) ทักษะ EF ที่ได้รับในการเทรน ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันด้านอื่นๆ นั้นมีข้อ
จ�ำกัดมาก ส่วนใหญ่คือเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านที่ได้รับการเทรนเท่านั้น และการสอนแบบ
บูรณาการเข้าไป ในกิจกรรมหลักของห้องเรียนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เด็กน�ำไปใช้งานได้มากกว่า
7. คือเป็นทักษะทีค่ อ่ นข้างถาวรและน�ำไปใช้ได้จริง แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั ปัจจัยทัง้ 5 ข้อทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้าง
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง ด้วยนมแม่ตอ่ ปริมาณน�ำ้ นมแม่ทพี่ อเพียงและพฤติกรรมการ
ชาติมหาราชินี
ปฏิบัติของมารดาเพื่อการคงอยู่ของนมแม่ส�ำหรับทารกหลัง
ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

วิจัย

O-009
13.45 – 14.00 น.

จันทรัสม์ สมศรี
ผลการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ มารดาคลอดก่อนก�ำหนด

วิจัย

O-010
14.00 – 14.15 น.

การจัดรูปแบบการดูแลมารดาที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วย
จตุพร เพิ่มพรสกุล
โรงพยาบาลมหาราช นมแม่ที่ซับซ้อนตามกรอบแนวคิด Iceberg model
นครศรีธรรมราช
พิธีมอบประกาศนียบัตร

โครงการ

ชื่อเรื่อง

ประเภท

Academic service project of development of breastfeeding support and milk storage at one prison in
lower norther area

O-007
13.15 – 13.30 น.

Effects of breastfeeding support model on breastfeeding rates within six months among women employed outside the home

O-008
13.30 – 13.45 น.

The effects of promoting breast feeding self-efficacy
program on sufficient of breast milk supply and maintenance of lactation behavior in mothers of newborn
after explore laparotomy

14.15 – 14.30 น.

The Effect of Empowerment for Breastfeeding in
Mother’s Preterm Labor
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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กระเพาะน้อง
กะ ช้อนตวง
(Stomach & Spoon : S&S)

ถรรศนา เจริญไว

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
บทน�ำ

: จากการท�ำงานพบว่า ข้อมูลสถิติของคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2559
พบปัญหาน�้ำนมไม่ไหล หรือไหลน้อยทั้งในช่วงพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลมีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 42.5 และจาก
สถิตคิ ลินกิ นมแม่ พบอัตราการล้มเลิกเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เฉลีย่ ร้อยละ 16.3 และข้อมูลจากแผนกสูต-ิ นรีเวช
กรรม อัตราการเสริมนมผสมในช่วง 1-3 วันแรกหลังคลอดถึงร้อยละ 60 นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาการ
ดูดนมของทารกมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 1.ดูดผิด 2.ดูดน้อย และ 3.ดูดถูกวิธี ซึ่งการดูดนมที่ถูกต้องของ
ทารกเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผล 2 ประการคือ ทัง้ ปริมาณสารอาหารทีท่ ารกจะได้รบั อย่างเพียงพอ และอัตรา
การไหลของน�ำ้ นม นวัตกรรม Stomach & Spoon อุปกรณ์เสริมช่วยสอนแม่ให้เข้าใจเรือ่ งขนาดของกระเพาะ
ทารกแรกเกิด เพื่อแม่จะได้เกิดความมั่นใจในการให้นมแม่ อีกทั้งจะเกิดความมั่นใจว่าลูกน้อยจะได้รับสาร
อาหารเพียงพอส�ำหรับการเจริญเติบโตที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อลดอัตราการเสริมนมผสมและลดอัตราการล้มเลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.มารดามีความรู้ ความเข้าใจในการรับอาหารของทารก 3.ระดับความเครียด วิตกกังวลในการรับสาร
อาหารไม่เพียงพอของมารดา
วิธีการด�ำเนินงาน : 1.น�ำมาใช้สอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ และการช่วย
เหลือ ฝึกทักษะในคลินิกนมแม่ 2.ประเมินความรู้ก่อน-หลังใช้อุปกรณ์ 3.เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
4.ประเมินความพึงพอใจ 5.ประเมินระดับความเครียด วิตกกังวลในการรับสารอาหารไม่เพียงพอของมารดา
ผลการด�ำเนินงาน : ผลการศึกษาทีไ่ ด้ใช้อป
ุ กรณ์ Stomach & Spoon พบว่าอัตราการเสริมนมผสม
ในช่วง 1-3 วันแรกหลังคลอดลดลงเหลือเพียง 22.4 จากเดิมร้อยละ 52.6 มารดาหลังคลอดที่พักฟื้นอยู่
โรงพยาบาล ที่มีปัญหาน�้ำนมไม่ไหล หรือไหลน้อย ก่อนออกจากโรงพยาบาลมีอัตราการไหลของน�้ำนมดีถึง
ดีมาก และ 100% ทารกได้รับน�้ำนมอย่างเพียงพอ เมื่อแม่มีน�้ำนมไหลเพียงพอ แม่จะมีระดับความวิตก
กังวลลดน้อยลง จากเดิมที่มีความเครียดมากถึง 90% และอัตราที่จะล้มเลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ลดลง
จากเดิม 16.3% ลดลงเหลือเพียง 5.2%
สรุป : (1) ควรให้ครอบครัวของมารดาหลังคลอด มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลความจุของกระเพาะ
ทารกเพือ่ ช่วยในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ (2) น�ำแนวคิดของอุปกรณ์ Stomach & Spoon เป็นตัวช่วยอธิบาย
ในการสอนหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ เรือ่ งการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
(3) ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (4)
ปรับรูปแบบอุปกรณ์ Stomach & Spoon ให้สวยงาม และเข้าใจง่ายสะดวกในการใช้งาน (5) เกิดLinkShare-Learn ระหวางแผนกและบุคลากร เพื่อพัฒนางานประจํารวมกัน และพัฒนาผลงานต่อไปอย่างไม่
สิ้นสุด
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สารสนเทศแนะนำ�การใช้ยา
ในมารดาระยะการให้นมบุตร
สุวรรณ อาจคงหาญ1

The Information Guide
Dosing in Maternal
Lactation.

พิรุณ อาจคงหาญ2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลอู่ทอง

1
2

บทน�ำ

ในปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์ยาส�ำหรับมารดาในระยะการให้นมบุตร เป็นสิ่งที่หลีกเลี้ยงได้ยาก
แต่สามารถที่จะให้ยาได้หากมารดาที่ให้นมบุตรทราบถึงกลุ่มยาตามความปลอดภัยต่อทารก ตามการแบ่ง
ขององค์การอาหารและยา ซึ่งการพัฒนาสารสนเทศแนะน�ำการใช้ยาในมารดาระยะการให้นมบุตร น�ำเอา
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องมาประยุกต์ใช้ ส�ำหรับฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ ในการช่วยค�ำนวณขนาดยา อันได้แก่ จัดกลุม่ ยาตาม
ความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ ตามการแบ่งขององค์การอาหารและยา ซึง่ อาจจะท�ำให้ผใู้ ช้แอพพลิเคชัน่ มี
ความสะดวกสบาย และช่วยส่งเสริมในเรื่องคุณภาพชีวิตอีกด้วย
วัตถุประสงค์ เพือ
่ พัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศแนะน�ำการใช้ยาในมารดาระยะการให้นมบุตร และประเมิน
ความพึงพอใจผู้งานต่อเว็บไซต์สารสนเทศแนะน�ำการใช้ยาในมารดาระยะการให้นมบุตร
วิธีด�ำเนินการวิจัย ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้น ด้วยกัน คือ
1. รวมรวมข้อมูล โดยขัน้ ตอนการรวมรวมข้อมูลโดยเภสัชกรเป็นผูร้ วบรวมข้อมูล รวมไปถึงใช้วธิ กี ารอ่าน
ศึกษาค้นคว้า และการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2. ออกแบบเว็บไซต์ โดยการแบ่งส่วนการใช้งานของเว็บไซต์ ตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ และจัดรูปแบบ
การจัดแบ่งพื้นที่หน้า Homepage
3. พัฒนาเว็บไซต์ แนวทางหลักการออกแบบเว็บไซต์สารสนเทศแนะน�ำการใช้ยาในมารดาระยะการให้
นมบุตร โดยสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์
4. วัดผลความพึงพอใจ การวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศแนะน�ำการใช้ยา
ในมารดาระยะการให้นมบุตร เก็บจาก กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จ�ำนวน 20 คน โดย
ใช้แบบสอบถามจากมาดารที่ให้นมบุตรที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ยา
สรุป งานวิจย
ั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นสารสนเทศส�ำหรับแนะน�ำการใช้ยาในมารดาระยะการให้นมบุตร
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของมารดาระยะการให้นมบุตร รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
เยีย่ มชมเว็บไซต์ จากศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศแนะน�ำการใช้ยาในมารดาระยะการให้นมบุตรแล้ว
นั้น และได้ท�ำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�ำนวนทั้ง
สิ้น 20 คน ระบุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 100 โดยด้านข้อมูล ในเว็บไซต์ ในส่วนของข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
อธิบายข้อมูลได้ชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 4.15 ข้อมูลที่น�ำเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการได้ค่าเฉลี่ย
3.95 ความพึงพอใจโดยรวม ในส่วนของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ค่าเฉลี่ย 4.00
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สารสนเทศแนะน�ำการใช้ยาในมารดาระยะการให้นมบุตร ได้ค่าเฉลี่ย
เป็น 4.00 ซึ่งถือว่ามีความพึงพอใจอย่างมากต่อเว็บไซต์
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ทัศนคติต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของมารดา
หลังคลอด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
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นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดส�ำหรับทารก โดยเฉพาะ 6 เดือนแรก แต่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
ประเทศไทย ยังต�่ำกว่าเป้าหมายมาก ทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นับเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กลุ่มตัวอย่างคือมารดาหลังค
ลอดบุตรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 496 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทัศนคติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทีมผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่าง 26-34.5 ปี (อายุเฉลี่ย 31 ปี) มีกลุ่มตัวอย่างเพียง
10 คน (ร้อยละ 2) ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนครบ 6 เดือน แต่มีกลุ่มตัวอย่างอีก 146 คน
(ร้อยละ 29.4 ) เลีย้ งบุตรด้วยนมแม่เป็นหลักแต่เพิม่ น�ำ้ เปล่าบางมือ้ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนทัศนคติ โดยรวม
เท่ากับ 4.18±0.89 เมือ่ จัดกลุม่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ที ศั นคติในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เชิงบวก มีจำ� นวน
405 คน (ร้อยละ 81.34) เชิงลบ 26 คน(ร้อยละ 5.31) และทัศนคติแบบกลาง 66 คน (ร้อยละ 13.36)
เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนในด้านลบมากที่สุด คือ การเลี้ยงบุตรด้วยนม
ผสมสะดวกรวดเร็ว (ร้อยละ 20.68) ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับความพอเพียงของน�้ำนม ความเชื่อมั่นในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ครบ6 เดือน การเป็นอุปสรรคในการท�ำงาน และระยะเวลาการให้นมนานถึง 2 ปี
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกไม่แน่ใจ ร้อยละ 51.61, 23.47, 20.93 และ 17.1 ตามล�ำดับ มารดาหลังค
ลอดมีทัศนคติเชิงบวกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ผลลัพธ์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต�่ำกว่ามาตรฐาน
วิเคราะห์ข้อค�ำถามพบว่า ความรู้สึกว่าน�้ำนมไม่พอ, ความเชื่อมั่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 6 เดือน,
การให้นมแม่เป็นอุปสรรในการท�ำงานนอกบ้าน และควรให้นมแม่นานถึง 2 ปี มารดาจะมีความรูส้ กึ ไม่แน่ใจ
ดังนั้นจึงควรน�ำประเด็นปัญหาเหล่านี้พัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส�ำเร็จต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ทัศนคติ, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, มารดาหลังคลอด
Keywords : Attitude, Exclusive breastfeeding, postpartum mother
1 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2 แพทย์ประจ�ำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3 รองศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย\
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การศึกษาเปรียบเทียบผลสำ�เร็จ
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่าง
มารดาหั ว นมสั ้ น กั บ หั ว นมปกติ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ลมัย แสงเพ็ง1

A COMPARISON BETWEEN
FLAT NIPPLE AND NORMOL
NIPPLE MOTHERS IN
BREASTFEEDING SUCCESS
AT MAHARAJ NAKHON SI
THAMMARAT HOSPITAL

ยุวดี วิทยพันธ์2

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, 2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

่ งจากเสีย่ งต่อการแท้งบุตร คลอด
บทน�ำ องค์การอนามัยโลกไม่แนะน�ำให้แก้ไขหัวนมระยะตัง้ ครรภ์ เนือ

ก่อนก�ำหนด และไม่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ได้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังกล่าวตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 เป็นต้นมา
วัตถุประสงค์ เพือ
่ ศึกษาเปรียบเทียบผลส�ำเร็จของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และการให้ทารกดูดนมแม่
อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างมารดาหัวนมสั้นกับหัวนมปกติ
รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา
วิธด
ี �ำเนินการวิจย
ั กลุม
่ ตัวอย่าง คือ คูม่ ารดาทารกสุขภาพดี ทารกเกิดครบก�ำหนด น�ำ้ หนักแรกเกิด
ปกติ ที่รับรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 120 คู่ แบ่งเป็น มารดาที่มีความยาว
หัวนม 0.1- 0.7 เซนติเมตรจ�ำนวน 60 คู่ และมารดาที่มีความยาวหัวนม>0.7 เซนติเมตรจ�ำนวน 60 คู่
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาและทารก และแบบบันทึกการประเมิน
และช่วยเหลือการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ สถิตเิ ชิงบรรยายและการทดสอบค่าchi square
และT-test
ผลการวิจัย พบว่าการให้ทารกดูดนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ แรกรับค่าเฉลี่ยของคะแนน Latch on
ในมารดาหัวนมปกติ สูงกว่ามารดาหัวนมสั้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(p=.002) หลังการช่วยจัดท่าให้นม
สนับสนุนการดูดบ่อย และแก้ไขหัวนมในมารดาหัวนมสัน้ ท�ำให้กอ่ นจ�ำหน่ายทัง้ สองกลุม่ ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
Latch on ไม่แตกต่างกัน และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจ�ำหน่ายของมารดาหัวนมปกติ
สูงกว่ามารดาหัวนมสั้นอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p= .215)
สรุป การช่วยจัดท่าให้นม สนับสนุนการดูดบ่อย และแก้ไขหัวนมในมารดาหัวนมสัน
้ ในหอผูป้ ว่ ยหลังคลอด
ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนจ�ำหน่าย
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การศึกษาผลของการให้นมน�้ำเหลืองใน
ทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยมาก
(น�้ำหนัก 1,000 กรัมถึง 1,500 กรัม)
ต่อภาวการณ์ตด
ิ เชือ
้ ในกระแสเลือดระยะท้าย

Clinical outcomes of
early oropharyngeal
colostrum in VLBW
in preventing late onset
neonatal sepsis (L-OS)

นลินี ยมศรีเคน

โรงพยาบาลมหาสารคาม
บทน�ำ การติดเชื้อในกระแสเลือดระยะท้าย(Late

onset neonatal sepsis; L-OS) และNecrotizing
enterocolitis (NEC) เป็นปัญหาส�ำคัญมี morbidity และ mortality สูงโดยเฉพาะในทารกแรกเกิดก่อน
ก�ำหนดน�้ำหนักตัวน้อยมาก นมน�้ำเหลือง (colostrum) มีสารอาหารจ�ำเป็น การให้นมน�้ำเหลืองในระยะ
แรกหลังคลอดช่วยลดการติดเชื้อในทารกได้
วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการได้รบ
ั นมน�ำ้ เหลืองในระยะแรกหลังคลอด ในทารกแรกเกิดก่อนก�ำหนด
น�้ำหนักตัวน้อยมากกับการเกิด L-OS และ NEC
วิธีการศึกษา Cohort study ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือทารกแรกเกิดที่ได้รับนมน�้ำเหลืองตาม
protocol คือ อย่างน้อยครั้งละ 0.2 mL โดยวิธีหยอดใส่กระพุ้งแก้มทารก ต้องได้รับครั้งแรกใน 24 ชั่วโมง
ได้รับครั้งต่อไปห่างกันทุก 3 ชั่วโมง รวมแล้วให้ได้รับอย่างน้อย 16 ครั้งภายใน 72 ชั่วโมงแรกของชีวิต
กลุ่มควบคุมคือ ทารกไม่ได้รับนมแม่ตามprotocol
ผลการศึกษา จาก 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 มีทารกแรกเกิด 38 ราย มีทารก
กลุ่มควบคุม 14 ราย ทารกกลุ่มตัวอย่าง 21 ราย น�้ำหนักแรกเกิด 1000 -1470 กรัม น�้ำหนักแรกเกิด
เฉลี่ย 1256.6 กรัม อายุครรภ์ 26 ถึง 36 สัปดาห์ การศึกษาพบว่า อัตราการเกิดการL-OSและการเกิด
NEC ของกลุ่มตัวอย่าง คือร้อยละ28.6และ 4.8ตามล�ำดับ ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมคือร้อยละ 64.3 และ
28.6 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ไม่พบผลข้างเคียงจากการศึกษา
สรุปผล การให้นมน�ำ้ เหลือง ในระยะแรกหลังคลอด มีประโยชน์มาก กับทารกแรกเกิดทุกคน โดยเฉพาะ
ทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักตัวน้อยมาก ซึง่ มีโอกาสติดเชือ้ ในกระแสเลือดสูง ควรได้รบั นมน�ำ้ เหลือง อย่างรวดเร็ว
และเพียงพอ ควรมีการศึกษาต่อเนื่องและศึกษาผลในระยะยาว
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โครงการบริการวิชาการการพัฒนา
รูปแบบการสนับสนุนการให้นมบุตรและ
การบีบเก็บน�้ำนมในทัณฑสถาน
เขตภาคเหนือตอนล่าง
ประทุมา ฤทธิโ์ พธิ์

Academic service project of
development of breastfeeding support and milk storage at one prison in lower
norther area

พรรณทิพา บัวคล้าย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
บทน�ำ:

จากแนวคิดโครงการก�ำลังใจซึ่งเป็นพื้นฐาน The Bangkok rules เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังหญิงระหว่างต้องโทษจ�ำคุกและเตรียมตัวก่อนปล่อยซึ่งครอบคลุมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กติดผูต้ อ้ งขังให้มพี ฒ
ั นาการทีด่ สี มวัยและหญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด และสามารถดูแลตนเอง
และบุตรภายหลังคลอดได้อย่างเหมาะสม การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และบีบเก็บน�ำ้ นมในทัณฑสถาน
จึงเป็นประด็นที่ควรให้ความส�ำคัญ
วัตถุประสงค์: โครงการบริการวิชาการนีท
้ มี่ วี ตั ถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการให้นม
บุตรและการบีบเก็บน�ำ้ นมในทัณฑสถานเขตภาคเหนือตอนล่าง วิธกี าร: การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ได้แก่ Plan
Do Check Act น�ำมาประยุกต์เพื่อพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทัณฑสถานในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ระยะเวลา 6 เดือน จ�ำนวนผู้ต้องขังหลังคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 16 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
ผลการด�ำเนินงาน: ผลการด�ำเนินการโครงการมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสะท้อนคิดความส�ำคัญ
ของนมแม่แก่ผู้บริหารหน่วยงาน 2) บูรญาการสู่นโยบายของสถาบัน 3) ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
งานนมแม่ 4) วางจุดมุ่งหมายร่วมกันของผู้ร่วมได้ผลประโยชน์ 5) เสริมพลังอ�ำนาจมารดาในการให้นม
บุตรและกระบวนการบีบเก็บน�้ำนมและการส่งต่อ และ 6) พัฒนาแม่นมพี่เลี้ยงแก่ผู้เริ่มใหม่
สรุป: โครงการดังกล่าวส่งผลให้หญิงผู้ต้องขังมีการบีบเก็บน�้ำนมเพื่อทารกกรณีมารดาต้องออกนอก
ทัณทสถาน และเตรียมพร้อมส่งต่อแก่ทารกเมือ่ ต้องส่งออก ส�ำหรับความยัง่ ยืนต้องได้รบั การประเมินผลต่อ
ไปต่อไป และแนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งทรัพยากรธนาคารน�้ำนมในพื้นที่เป็นแนวคิดหนึ่งที่ควรควร
พิจารณาเช่นกัน
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ผลของรูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ตอ
่ อัตราการเลีย
้ งลูกด้วยนมแม่
ภายในหกเดือนหลังคลอดของสตรีที่
ทำ�งานนอกบ้าน
สุสัณหา ยิ้มแย้ม1

Effects of breastfeeding
support model on breastfeeding rates within six
months among women employed outside the home

พิกุล ทรัพย์พันแสน2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

บุคลากรสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรก การวิจัยเชิงกึ่งทดลองครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของรูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลต่อการให้นม
มารดาแก่บุตรอย่างเดียวในหกเดือนแรก โดยรูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่กลับ
ไปท�ำงานหลังคลอดนี้เน้นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะพักฟื้นในโรงพยาบาลหลังคลอดและกลับ
ไปอยูท่ บี่ า้ น การช่วยในการวางแผนและการทบทวนแผนการปฏิบตั เิ มือ่ กลับไปท�ำงานหลังคลอด การติดตาม
และการช่วยเหลือเพิม่ เติมเมือ่ กลับไปท�ำงาน รวมทัง้ การประเมินผลการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหก
เดือนหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่กลับไปท�ำงานนอกบ้านที่มาคลอดในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่และโรงพยาบาลล�ำพูนในระยะก่อนและหลังใช้รปู แบบการสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ จ�ำนวน
กลุ่มละ 35 คนเท่ากัน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และไควสแคว์
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของมารดาทั้งสองกลุ่มด้วยว่าไม่มีความแตกต่างกัน มารดาที่ได้รับ
การสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนือ่ งจากพยาบาลมีอตั ราการให้นมแม่อย่างเดียวแก่บตุ รในหก
เดือนแรกหลังคลอดสูงกว่ามารดาหลังคลอดทีท่ ำ� งานนอกบ้านทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 จากการศึกษานี้สรุปได้ว่ารูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาล
ส�ำหรับมารดาที่ท�ำงานนอกบ้านมีผลต่อการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือน
หลังคลอด
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ
แห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ต่อปริมาณน�้ำนมแม่ที่พอเพียงและ
พฤติกรรมการปฏิบัติของมารดา
เพื่อการคงอยู่ของนมแม่ส�ำหรับทารก
หลังได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
นพรัตน์ ละครเขต1

The effects of promoting
breast feeding self-efficacy
program on sufficient of
breast milk supply and maintenance of lactation behavior in mothers of newborn
after explore laparotomy

วีณา จีระแพทย์2

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
บทน�ำ:

น�้ำนมแม่เป็นสารอาหารที่ดีที่สุดส�ำหรับทารก จากสถิติเดือน มิ.ย.56 ถึง ส.ค. 56 ของ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่ามารดาหลังคลอดที่มีทารกหลังได้รับการผ่าตัดช่องท้องไม่มี
น�ำ้ นมแม่เพือ่ น�ำมาใช้เลีย้ งทารกหลังจากแพทย์สงั่ ให้ คิดเป็นร้อยละ 71.45, 66.67และ 70.00 ตามล�ำดับ
และพบว่าสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ทารกเจ็บป่วยในโรงพยาบาลเปลี่ยนจากการให้นมแม่เป็นนมผสมคือทารก
ต้องงดนมตามแผนการรักษาท�ำให้มารดาไม่มั่นใจในการกระตุ้นเต้านมโดยการบีบเก็บน�้ำนมอย่างต่อเนื่อง
จนกระทัง่ มารดาไม่สามารถผลิตน�ำ้ นมจากเต้านมได้ทำ� ให้ทารกขาดโอกาสได้รบั นมแม่และส่งผลให้การเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ไม่เป็นไปตามครรลองของธรรมชาติ
วัตถุประสงค์: เพือ
่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบตั เิ พือ่ การคงอยูข่ องนมแม่ และเปรียบเทียบจ�ำนวน
มารดาที่มีปริมาณของน�้ำนมแม่ที่พอเพียงส�ำหรับทารกหลังได้รับการผ่าตัดช่องท้องระหว่างมารดากลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม
วิธีด�ำเนินการ: วิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาหลังคลอด
ทีพ่ กั ฟืน้ อยูท่ หี่ อผูป้ ว่ ยหลังคลอดและมีทารกรับการผ่าตัดช่องท้องเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิด
จ�ำนวน 44 ราย แบ่งเป็น2 กลุ่มเท่าๆกัน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ
เพื่อการคงอยู่ของนมแม่ และแบบบันทึกปริมาณน�้ำนมแม่ โดยวัดจากปริมาณน�้ำนมแม่ที่มารดาบีบให้มี
น�้ำนมแม่จัดเก็บเพื่อให้พอเพียงต่อความต้องการของทารกใน 1 วัน โดยมีปริมาณของน�้ำนมแม่มากกว่า
หรือเท่ากับปริมาณน�ำ้ นมตามแผนการรักษามีหน่วยเป็นมิลลิลติ ร วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตทิ ดสอบค่าที และ
สถิติทดสอบค่าซี
ผลการศึกษา: ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อการคงอยู่ของนมแม่ กลุ่มควบคุม และกลุ่ม
ทดลองเท่ากับ 41.09 และ87.50 ทดสอบสถิติทีพบว่ากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ.05 และจ�ำนวนมารดาที่มีปริมาณน�้ำนมแม่ที่พอเพียงส�ำหรับทารกหลังได้รับการผ่าตัด
ช่องท้อง กลุ่มควบคุมมีจ�ำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.36 กลุ่มทดลอง มีจ�ำนวน 22 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100 เปรียบเทียบด้วยสถิตซิ พี บว่าจ�ำนวนมารดากลุม่ ทดลองมีมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผล: มารดาที่มีทารกผ่าตัดช่องกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อการคงอยู่ของนมแม่สูง
สามารถคงปริมาณของน�้ำนมแม่ให้มีความพอเพียงส�ำหรับทารกเมื่อแพทย์สั่งให้นมตามแผนการรักษาได้
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ผลการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในมารดาคลอดก่อนกำ�หนด
จันทรัสม์ สมศรี1

The Effect of Empowerment
for Breastfeeding in Mother’s Preterm Labor

สุวรรณศรี กตะศิลา2

พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
บทน�ำ: การคลอดก่อนก�ำหนด เป็นสาเหตุส�ำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ส�ำเร็จ เนื่องจากทารก

ไม่ แข็งแรง เกิดภาวะเจ็บป่วยต้องแยกกับมารดาเป็นเวลานาน ท�ำให้การเริ่มดูดนมแม่ช้า และมารดามี
ความวิตกกังวลสูง
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ต่อความสามารถและระยะเวลาในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาคลอดก่อนก�ำหนด
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาคลอดก่อนก�ำหนดที่ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เดือนตุลาคม 2559 ถึงสิงหาคม 2560 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 37 คน กลุ่มทดลองได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจตามกรอบแนวคิดของกิบสัน 5 ครั้ง
ในสัปดาห์ที่ 1,2,3,4และ 5 หลังคลอด รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตรวจ
สอบความถูกต้องและความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบความเชื่อมั่นโดยค�ำนวณจากสูตรของค
รอนบาซ ได้ค่า 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
พิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผลการศึกษา: พบว่า
1. ค่าเฉลีย่ คะแนนความสามารถในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของกลุม่ ทดลอง (= 8.86, S.D = .80) และ
กลุ่มควบคุม ( = 8.62, S.D = 75) ไม่แตกต่างกัน (p> .00)
2. ระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มทดลองเฉลี่ย 4.89 เดือน (= 4.89, S.D = 1.24)
ส่วนกลุ่มควบคุมเฉลี่ย 1.91 เดือน ( =1.91, S.D = .82) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p< .00)
บทสรุป: การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ช่วยให้มารดาคลอดก่อนก�ำหนดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานขึ้น
จึงควรน�ำมาใช้กับมารดาคลอดก่อนก�ำหนดทุกราย เพื่อช่วยให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย
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การจัดรูปแบบการดูแลมารดาที่มี
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ซับซ้อน
ตามกรอบแนวคิด Iceberg model
ลมัย แสงเพ็ง

จตุพร เพิ่มพรสกุล

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ที่มา วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของคลินิกนมแม่

ปี 2558 พบว่า ร้อยละ 64 ของแม่ที่มีปัญหานม
แม่ซับซ้อนเช่น หัวนมบอดบุ๋มลูกสับสนหัวนม หรือลูกเป็นทารกเกิดก่อนก�ำหนด และต้องฝึกการให้นมแม่
ทีค่ ลินกิ นมแม่ระยะยาว ปรับลดเป้าหมายจากการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เป็นการบีบนมหรือปัม้ นมใส่ขวดให้ลกู
ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
วัตถุประสงค์ เพิม
่ อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่โดยการให้ลกู ดูดนมแม่จากเต้า ในกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หานมแม่
ซับซ้อน
วิธีด�ำเนินการ ศึกษาแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้ Iceberg model และสร้างแนวปฏิบัติตาม
กรอบแนวคิดของ Iceberg model ประกอบด้วย 1)การใช้สนุ ทรียสนทนา เพือ่ ค้นหาการรับรู้ (perception)
และความคาดหวัง (Expectation) ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาแต่ละราย 2)การให้ข้อมูลที่ตอบ
สนองเชิงบวกต่อการรับรูแ้ ละความคาดหวัง 3) การสร้างช่องทางการเข้าถึงบริการคลินกิ นมแม่ทเี่ หมาะสม
และตรงตามความต้องการของมารดาแต่ละราย
ผลการการศึกษา 1)จ�ำนวนผูร้ บ
ั บริการทีใ่ ช้แนวทางปฏิบตั ทิ งั้ หมด 18 ราย เลีย้ งลูกด้วยนมแม่โดย
ให้ จากเต้า 6 เดือน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 2)การรับรู้นมแม่มีภูมิคุ้มกันโรค ลดการเจ็บป่วย
ร้อยละ 100 ด้านการเสริมสร้างสติปัญญาร้อยละ 55.56 3)ความคาดหวังเกี่ยวกับบุตรร้อยละ 88.89
เรียนเก่ง ฉลาด 4)การรับบริการร้อยละ 83.33 มาคลินิกนมแม่ทุกครั้ง ร้อยละ 100 ใช้บริการทางไลน์
และทางโทรศัพท์ร่วมด้วย
สรุป แนวปฏิบัติตามแนวคิด Iceberg model เพิ่มสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กลุ่มที่มีปัญหา
นมแม่ซับซ้อน
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กำ�หนดการ

การนำ�เสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ประเภท poster

Code/
เวลาบรรยาย

ชื่อผู้นำ�เสนอ
ผลงาน

P-001

เยาวเรศ กิตติธเนศวร
โรงพยาบาลอ่างทอง

ผลของการฟังเพลงต่อการหลัง่ น�ำ้ นมในช่วงทันทีหลังคลอด
ในมารดาทีค่ ลอดครบก�ำหนด การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุม่

โครงการ

เยาวเรศ กิตติธเนศวร
โรงพยาบาลอ่างทอง
สุวิดา โชติสุวรรณ
โรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อาภาณี แย้มอิ่ม
โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช
อติพร ศิวิชัย
โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาระบบการวินิจฉัยและรักษาภาวะพังผืดใต้ลิ้น

โครงการ

นวัตกรรมสื่อการสอน เต้านมแม่มหัศจรรย์

นวัตกรรม

นวัตกรรม สเกลนมแม่

นวัตกรรม

P-002
P-003
P-004
P-005

P-006

P-007
P-008

ประเภท

Effect of music on immediately postpartum lactation
by term mothers after giving birth: a randomized
controlled trial
Development of tongue tie care team
Innovation good teaching breast milk
Maternal milk scale innovation

ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ต่อการปรับตัวในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของมารดาทีม่ ที ารก
คลอดก่อนก�ำหนด

วิจัย

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนม
พัชรพร แก้ววิมล
คณะพยาบาลศาสตร์ แม่กบั การมีสว่ นร่วมของครอบครัวต่อระยะเวลาการเลีย้ งลูก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยนมแม่และการเปลีย่ นแปลงน�ำ้ หนักตัวของทารกเกิดก่อน
ก�ำหนด

วิจัย

รติกาล เลิศศิริ
โรงพยาบาลแปลงยาว
ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

P-009

วริญญา คงพิจิตร
โรงพยาบาลหาดใหญ่

P-010

ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชื่อเรื่อง

The effect of Nursing Empowerment Program on
Adaptation in Breastfeeding for Mother with Preterm
Infants

Effect of program enhancing Self-efficacy in breastfeeding with family’s participation on duration of
breastfeeding and weight gain in preterm infant

ตู้นมพอเพียง ฝากได้ไม่จ�ำกัด

Sufficient milk storage is unlimited

โครงการ

การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ใน
สถานประกอบการผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ

วิจัย

ผลการใช้สอื่ 3 มิตคิ ดั กรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์
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Introduction:

The benefits and importance of maternal breastfeeding have been
emphasized worldwide. Early mother–infant contact and newborn suckling within the first
hour after birth positively influences lactation and therefore results in more successful
breastfeeding. Maternal anxiety and stress are considered factors that inhibit lactation and
happiness, whereas relaxation with the newborn and emotional connection can promote
lactation.
Objective: The study aimed to determine the effect of music on the lactation of mothers
immediately after giving birth
Material and Method: A randomized, controlled trial was performed. The intervention
group consisted of 152 mothers who listened to music after giving vaginal birth. The control
group consisted of 152 mothers who received routine, immediate postpartum care in the
delivery room.
Results: Upon evaluation of the milk volume from each participant before and after
suckling, the intervention group showed a statistically significant association with increased
lactation after suckling (p <0.05). Adjusting for lactation time, maternal age and birth
history, the odds ratio was 2.36 (95% CI: 1.54–3.63) for the intervention group, which
suggests that music triggers increased lactation (p <0.001).
Conclusion: Breastfeeding mothers who listened to music immediately postpartum
showed significantly increased lactation after suckling compared to the control group.
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การพัฒนาระบบการวินิจฉัย
และรักษาภาวะพังผืดใต้ลิ้น
เยาวเรศ กิตติธเนศวร

Development of
tongue tie care team

วันเพ็ญ กวยาวงศ์

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลอ่างทอง
บทน�ำ : Tongue tie หรือภาวะพังผืดใต้ลน
ิ้ เป็นภาวะทีเ่ ป็นแต่กำ� เนิดและถ่ายทอดทางพันธุกรรม มีความ

สัมพันธ์กับการเพิ่มอุบัติการณ์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีปัญหา
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการวินิจฉัยและรักษาภาวะพังผืดใต้ลิ้นที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการพัฒนา

1. สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลคลินิกนมแม่ เจ้าหน้าที่ห้องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอด NICU ศึกษา
ดูงานจากคลินิกพังผืดใต้ลิ้น โรงพยาบาลศิริราช แล้วน�ำมาฝึกอบรมวิธีการประเมินภาวะพังผืดใต้ลิ้นให้แก่เจ้า
หน้าที่ห้องคลอดและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหลังคลอดทุกราย
2. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดประเมินภาวะพังผืดใต้ลิ้นก่อนย้ายทารกแรกคลอดทุกราย และบันทึกลงในแบบ
ประเมินภาวะพังผืดใต้ลิ้นและการให้นมมารดา และส่งต่อข้อมูลให้กับหอผู้ป่วยหลังคลอด
3. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหลังคลอดท�ำการประเมินภาวะพังผืดใต้ลิ้นซ�้ำ  และประเมินลักษณะหัวนมมารดา
หลังทารกดูดนม และบันทึกลงในแบบประเมินภาวะพังผืดใต้ลิ้นและการให้นมมารดา
4. เมื่อพบทารกที่มีภาวะพังผืดใต้ลิ้น ให้การช่วยเหลือ โดยแก้ไขหัวนม ช่วยเหลือให้มารดามีท่าอุ้มที่ถูก
ต้อง ให้ทารกอมหัวนมได้ถูกต้อง หากยังมีปัญหาดูดนมแม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพจากการประเมินโดยใช้ Siriraj
Tongue Tie Score ซึ่งทารกที่มี STT score ต�่ำกว่า 8 ควรได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ส่วนผู้ที่มีคะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 8 ควรรักษาแบบประคับประคองก่อน จึงเสนอทางเลือกโดยการผ่าตัดขลิบพังผืดใต้ลิ้น
(frenulotomy)
5. สูติแพทย์เป็นผู้ท�ำผ่าตัด frenulotomy
6. สังเกตอาการและให้การดูแลหลังผ่าตัดโดยเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยร่วมกับมารดา
7. ตรวจติดตามดูลกั ษณะแผลผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ประสิทธิภาพในการดูดนมของทารก โดย
คลินิกนมแม่ หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์
ผลการด�ำเนินงาน: ตัง้ แต่เริม
่ ด�ำเนินการ เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบนั มีทารกคลอดในโรงพยาบาล
อ่างทอง 5640 ราย ได้รับการประเมินภาวะพังผืดใต้ลิ้น 5293 ราย คิดเป็น ร้อยละ 93.85 พบทารกมีภาวะ
พังผืดใต้ลิ้น ร้อยละ 46.16 ของทารกที่ได้รับการประเมิน จ�ำแนกเป็นความรุนแรงของภาวะพังผืดใต้ลิ้นระดับ
เล็กน้อย ร้อยละ 40.92 ,ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.50 และระดับมาก ร้อยละ 9.42 และพบทารกทีม่ ภี าวะ
พังผืดใต้ลิ้น มี STT score <8 ร้อยละ 50.31 ของทารกมีภาวะพังผืดใต้ลิ้น ท�ำผ่าตัด frenulotomy โดย
สูติแพทย์ไปแล้วทั้งสิ้น 1076 ราย อัตราความพึงพอใจของมารดาหลังท�ำผ่าตัด มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย 94.98 มีอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกที่ท�ำผ่าตัด
frenulotomy เฉลี่ย ร้อยละ 98.52 และ 70.94 เมื่อติดตามหลังคลอด 7 วัน และ 6 เดือน ตามล�ำดับ
สรุปผล : การพัฒนาระบบการวินจิ ฉัยและรักษาภาวะพังผืดใต้ลน
ิ้ สามารถท�ำได้ไม่ยาก การผ่าตัด frenulotomy สามารถท�ำได้โดยแพทย์ที่ผ่านการฝึกฝน โดยใช้เวลาศึกษาและฝึกฝนไม่มากนัก โรงพยาบาลอ่างทอง
มีการด�ำเนินงานที่แตกต่างจากสถาบันอื่นคือ ผู้ท�ำการผ่าตัดเป็นสูติแพทย์ ซึ่งมีข้อดีคือ ได้มีการตรวจประเมิน
ปัญหาการให้นมมารดาก่อนผ่าตัดอย่างละเอียด และสามารถตรวจติดตามหลังผ่าตัดได้อย่างใกล้ชดิ การประเมิน
และดูแลอย่างเป็นระบบครบวงจรตัง้ แต่แรกคลอดจนถึงการติดตามหลังคลอดโดยคลินกิ นมแม่ ท�ำให้เพิม่ ความ
ส�ำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เป็นอย่างดี
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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สุวิดา โชติสุวรรณ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้มกี ารด�ำเนินงานเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
โดยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ด้วยบริบทของโรงพยาบาลซึ่งเป็นทั้งหน่วย ที่
ให้บริการทางด้านสุขภาพ เป็นศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก และเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาลหลายสถาบัน คลินิกนมแม่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการในด้านการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา
แพทย์ นักศึกษาพยาบาล รวมไปถึงบุคลากรของโรงพยาบาล และยังมีการสอนครอบคลุมไปถึงชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับ อ.ส.ม. และประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือแม้กระทั่งตัวของหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาเรื่อง
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยมีเป้าหมาย คือเพือ่ ให้บคุ ลากรมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
สามารถดูแลและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างถูกต้อง หญิงหลังคลอดสามารถให้นม
ลูกครบ 6 เดือน จากบริบทการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดังกล่าวท�ำให้งานคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ได้พัฒนาระบบการสอนและสาธิตวิธีการบีบน�้ำนม ซึ่งในช่วงแรกได้สอนโดยการบีบนมจริง
ของมารดา ซึ่งไม่สะดวกหลายประการ เช่น ท�ำให้เจ็บจากการที่บีบไม่ถูกต้อง เป็นการ Exposed คนไข้ ต่อ
มาได้ปรับปรุงเป็นเต้านมถุงน่องธรรมดา ซึ่งใช้ได้ผลแต่ขาดความรู้สึกเสมือนจริง เนื่องจากไม่สามารถรับรู้
ได้ถึงความถูกต้องเมื่อบีบได้ถูกต�ำแหน่ง จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาเป็นลักษณะเต้านมปลอมให้เหมือนจริง
มากขึ้นโดยสามารถบีบน�้ำนมออกมาได้จริงเมื่อบีบในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการสอนและสาธิต
วิธบี บี น�ำ้ นมกับบุคลากรดังกล่าวข้างต้น อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยให้หญิงหลังคลอดทีต่ อ้ งกลับไปท�ำงานสามารถ
เรียนรูก้ ารบีบและเก็บน�ำ้ นมไว้ให้ลกู เพือ่ ให้ลกู ได้รบั นมแม่ให้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ทัง้ ยังเป็นการลดปัญหา
คัดตึงเต้านม ปวดเต้านม ในหญิงหลังคลอดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้นมลูกอย่างหนึ่ง จากการพัฒนา
นวัตกรรมดังกล่าว ได้เก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนและการบีบนมในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง เต้า
นมแม่มหัศจรรย์ พบว่า ผูใ้ ช้นวัตกรรมร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ และร้อยละ14 มีความ
พึงพอใจในระดับมาก และผูใ้ ช้นวัตกรรมทุกราย สามารถบีบนมได้ถกู ต้อง นอกจากนีท้ างโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ได้วางแผน ในการเผยแพร่นวัตกรรมเต้านมปลอมให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดชุมพร
ด้วย และสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อเต้านมปลอมเพื่อการสาธิตได้
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innovation

อาภานี แย้มอิ่ม

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

จริยา ขุนอินทร์

ที่มา

มารดาระยะหลังคลอด 2-3 วันแรก นมไหลน้อย จึงกังวลว่านมไม่พอ เจ้าหน้าที่ขาดเครื่องมือ
สร้างความเข้าใจ จึงแก้ปญ
ั หาด้วยการให้นมเสริมซึง่ อาจเกินความจ�ำเป็น และส่งผลต่อความส�ำเร็จของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
วัตถุประสงค์ เพือ่ สร้างเครือ่ งมือสือ่ สารปริมาณน�ำ้ นมทีท
่ ารกได้รบั จากการดูดนมแม่ แก่มารดาและญาติ
วิธีด�ำเนินการ 1)ใช้แนวคิดจากปริมาตรของเหลว 15 หยด เท่ากับ 1 ซีซีและการดูดนมตามปกติ
ของทารกคือ6-7ครั้งใน 10 วินาที โดยทดลองบีบนมแม่ที่ทารกป่วยจ�ำนวน 30 ราย เริ่มด้วยบีบนม 15
ครั้งใน 20 วินาที แบ่งบีบเป็น 3 ชุด ชุดละ 5 ครั้ง และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการไหลของน�้ำนม
จากการบีบนมครัง้ แรก กับปริมาณน�ำ้ นมทีบ่ บี ได้ใน 10 นาที 2) สร้างสเกลนมแม่ เป็นตารางแสดงลักษณะ
การไหลจากการบีบนม ปริมาณน�ำ้ นมทีท่ ารกได้รบั จากการดูดนมแม่อย่างน้อย 10 นาที และปริมาณน�ำ้ นม
ที่ทารกต้องการต่อมื้อ 3)ใช้นวัตกรรมอธิบายแม่และญาติถึงปริมาณน�้ำนมที่ทารกได้รับจากการดูดนมแม่
แต่ละมื้อ
ผลการศึกษา ประเมินผลจากการใช้นวัตกรรมแก่มารดาจ�ำนวน 414 ราย ระหว่าง เดือนเมษายน
2560-เดือน พฤษภาคม 2560 พบว่ามารดาและญาติร้อยละ 92.27 เชื่อว่าลูกได้รับนมพอไม่ขอนมเสริม
เพิม่ ส่วนมารดาทีน่ มไม่พอและต้องให้นมเสริมในช่วงแรก เมือ่ งดการเสริมนมมีความพึงพอใจร้อยละ 93.75
และอัตราทารกได้รับนมพอร้อยละ100
สรุป ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรมสเกลนมแม่คือ มารดาและญาติพึงพอใจต่อการพิจารณา
ว่านมแม่เพียงพอ ลดการเสริมนมโดยไม่จ�ำเป็น เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจ�ำหน่าย
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ผลของโปรแกรมการพยาบาล
เพือ
่ เสริมสร้างพลังอ�ำนาจต่อการปรับตัว
ในการเลีย
้ งลูกด้วยนมแม่ของมารดา
ทีม
่ ท
ี ารกคลอดก่อนก�ำหนด

The effect of Nursing
Empowerment Program
on Adaptation in Breastfeeding for Mother with
Preterm Infants

อติพร ศิวิชัย

หอผู้ป่วยหนักเด็ก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ทารกคลอดก่อนก�ำหนดเป็นทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะเสีย่ งสูง และเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้อตั ราป่วยและอัตรา
ตายของทารกแรกเกิดสูง สารอาหารในน�ำ้ นมแม่เหมาะสมต่อสรีรวิทยาและความต้องการ ช่วยป้องกันและลด
ปัญหาดังกล่าว ท�ำให้การรักษาพยาบาลทารกคลอดก่อนก�ำหนดมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ มีโอกาสรอดชีวติ เพิม่
ขึน้ และท�ำให้ทารกคลอดก่อนก�ำหนดเหล่านีม้ พี ฒ
ั นาการและการเจริญเติบโตในระยะยาวทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และ
ทางสมอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในทารกคลอดก่อนก�ำหนดยังไม่ประสบความ
ส�ำเร็จเนือ่ งจากปัญหาและอุปสรรคทัง้ ด้านมารดาและทารกท�ำให้มารดาขาดพลังอ�ำนาจซึง่ ส่งผลกระทบต่อด้าน
จิตใจ คิดว่าตนเองไม่มคี วามสามารถเพียงพอในการทีจ่ ะให้นมแม่แก่ทารกหากมีการน�ำการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
มาใช้ในการพยาบาลมารดาทีม่ ที ารกคลอดก่อนก�ำหนดทีต่ อ้ งเผชิญปัญหานานาประการจะช่วยให้มารดามีพลัง
อ�ำนาจในการปรับตัวและเกิดความสามารถทีจ่ ะเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้สำ� เร็จ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-experimental research) มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาผลของ
โปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจต่อการปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารก
คลอดก่อนก�ำหนด กลุม่ ตัวอย่างเป็นมารดาทีค่ ลอดทารกก่อนก�ำหนดอายุครรภ์นอ้ ยกว่า 37 สัปดาห์ และทารก
ได้รบั การรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักเด็ก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 40 คน การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็น
แบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 คน กลุ่มทดลอง 20 คน โปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจต่อการปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกคลอดก่อนก�ำหนด ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
กิจกรรม 6 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือ 2 ) การค้นหาสภาพการณ์จริงของมารดา
3) การสร้างพลังในการแก้ปัญหา 4) การเสริมแหล่งพลังอ�ำนาจ 5) การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจด้วยตนเอง
6 ) การสร้างความมั่นใจและคงไว้ซึ่งความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบสอบถามการปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแบบประเมินแหล่งพลังอ�ำนาจของมารดาที่มีทารก
คลอดก่อนก�ำหนด ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน และน�ำไป
ทดสอบความเที่ยง-กับมารดาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 20 คนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค เท่ากับ 0.81 และ 0.76 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบหาค่าที (Independent t-test) ก�ำหนดความเชือ่ มัน่ ทางสถิตทิ รี่ ะดับ0.01 การด�ำเนินการวิจยั เริม่ หลังจากผ่านการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มตัวอย่างเซ็นใบยินยอมการเข้าร่วมใน
การวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนการปรับตัวในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของมารดาทีม่ ที ารกคลอดก่อนก�ำหนดของ
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจกับกลุ่มที่ได้รับตามมาตรฐานปกติเท่ากับ 4.49
และ 2.79 ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่าคะแนนการปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิด
คลอดก่อนก�ำหนดและได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจสูงกว่าคะแนนการปรับตัวของ
มารดาที่มีทารกคลอดก่อนก�ำหนดที่ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับต�่ำ
กว่า 0.01 จึงควรส่งเสริมการน�ำโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจต่อการปรับตัวในการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกคลอดก่อนก�ำหนดไปประยุกต์ในทางปฏิบัติการพยาบาล เพื่อส่งเสริมความ
ส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกคลอดก่อนก�ำหนด
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ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะการเลีย
้ ง
ลูกด้วยนมแม่กบ
ั การมีสว
่ นร่วมของครอบครัว
ต่อระยะเวลาการเลีย
้ งลูกด้วยนมแม่และการเปลีย
่ น
แปลงน�ำ้ หนักตัวของทารกเกิดก่อนก�ำหนด

Effect of program enhancing Self-efficacy in breastfeeding with family’s participation on duration of
breastfeeding and weight
gain in preterm infant

พัชรพร แก้ววิมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทน�ำ

การแยกทารกจากมารดาหลังคลอดเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการกระตุ้นนมแม่และบั่นทอน
สัมพันธภาพในครอบครัว มารดามักวิตกกังวลต่อภาวะเจ็บป่วยของบุตร ขาดความมัน่ ใจทารกจึงได้รบั นมแม่
ในระยะสัน้
วัตถุประสงค์ เพือ
่ ศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่กบั การมีสว่ นร่วม
ของครอบครัวต่อระยะเวลาการให้นมแม่และน�ำ้ หนักตัวทารก
วิธก
ี ารศึกษา: กลุม
่ ตัวอย่างเป็นมารดาและทารกเกิดก่อนก�ำหนด ได้จากการสุม่ อย่างง่าย แบ่งเป็นกลุม่
ทดลอง 30 คนและควบคุม 30 คน กลุม่ ทดลองจะได้ดสู อื่ วิดทิ ศั น์เกีย่ วกับทารกเกิดก่อนก�ำหนดและวางแผน
การดูแลทารกร่วมกัน ครอบครัวจะได้รบั ความรูเ้ รือ่ งนมแม่ตงั้ แต่ระยะที่ 1 (วันที่ 1-5) เริม่ ฝึกบีบเก็บน�ำ้ นม
ระยะที่ 2 (วันที่ 6-14) ครอบครัวช่วยเหลือประคับประคองให้บบี เก็บน�ำ้ นมอย่างต่อเนือ่ ง ระยะที่ 3 (วันที่
15-60) ทารกฝึกดูดนมจากเต้าและประเมินความพร้อมก่อนกลับบ้าน มารดาจะบันทึกข้อมูลทัง้ หมดในแบบ
บันทึกการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ชดุ ที่ 1-3 และผูว้ จิ ยั บันทึกน�ำ้ หนักตัวของทารกลงบนกราฟ
ผลการศึกษา: ทารกกลุม
่ ทดลองมีนำ�้ หนักตัวเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ (2,929.23 ±403.63 กรัม) สูงกว่ากลุม่
ควบคุม (2,615 ±360.22 กรัม) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.01) และมารดากลุม่ ทดลองสามารถเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ (เฉลีย่ 62.67 ±13.11วัน) นานกว่ากลุม่ ควบคุม (46.93 ±9.40วัน) อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p <0.001)
สรุปผล: การสร้างเสริมสมรรถนะการเลีย
้ งลูกด้วยนมแม่รว่ มกับการมีสว่ นร่วมของครอบครัวในการดูแล
ทารกจะช่วยให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนือ่ งและทารกมีการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากการได้รบั นมแม่
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ตู้นมพอเพียง
ฝากได้ไม่จำ�กัด
รติกาล เลิศศิร1ิ

โรงพยาบาลแปลงยาว

อนงค์ แหลมเขาทอง2

Sufficient milk storage
is unlimited

ดาวรุ่ง บัวผัน3

บทน�ำ :

นมแม่เป็นสุดยอดอาหารส�ำหรับลูก เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเลียงลูกด้วยนม
แม่ ในกลุ่มที่แม่ท�ำงานนอกบ้านและมีก�ำลังทรัพย์น้อย จึงได้จัดบริการรับฝากนมแม่ขึ้น/
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ท�ำงานนอกบ้าน
วิธีการด�ำเนินงาน : ปี2552 พบปัญหาแม่หลังคลอดที่ท�ำงานนอกบ้านที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ไม่สามารถเลี้ยงได้ส�ำเร็จเนื่องจากไม่มีตู้แช่นม/จัดหาตู้แช่นมโดยความร่วมมือกับชุมชนองค์กรท้องถิ่น
โดยร่วมกันบริจาคตู้แช่นมจ�ำนวน1ตู้ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการในชุมชนและในสถานประกอบการ เปิด
บริการรับฝาก-เบิก จ่ายนมได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งฝึกอบรมที่โรงพยาบาลศิริราช
ปี2554พบปัญหาตูแ้ ช่นมไม่เพียงพอในการให้บริการชุมชนจึงได้บริจาคตูแ้ ช่เพิม่ อีกจ�ำนวน1ตูแ้ ละปี2555มี
ผู้บริจาคเพิ่มอีก1 ตู้ และส่งเจ้าหน้าที่ไปฟื้นฟูหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สถาบันเด็กแห่งชาติมหา
ราชินีปี2559พบปัญหานมแม่มีภาวะล้นStockจากมารดาบางรายมีน�้ำนมมาฝากมากแต่มีการเบิกกลับไป
น้อย จึงปรับให้มสี มุดคูฝ่ ากประจ�ำตัวผูร้ บั บริการเพือ่ ให้มารดาทราบปริมาณนมในStock ของตนเองและให้
มีเชือกสีประจ�ำตัวผู้รับบริการเพื่อสะดวกในการค้นหามีการตรวจเช็คสต๊อกนมทุกเดือน
ผลการศึกษา (สาระส�ำคัญที่ได้จากการศึกษา/วิจัย/การคิดค้น)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ตารางแสดงข้อมูล
4
18
18
13
6
11
10
12
8
ยอดการรับฝากนมแม่ (ราย)
อัตราสำ�เร็จการเลี้ยงลูกด้วย 5/63 10/83 10/100 8/72 6/100 12/92 18/100 18/100 4/100
นมแม่ที่ทำ�งานนอกบ้าน/
นำ�นมมาฝากที่โรงพยาบาล
แปลงยาว(ราย/ร้อยละ
ตารางที่1: ข้อมูลจากทะเบียนการรับฝาก-ถอน นมแม่โรงพยาบาลแปลงยาว
สรุปผล :

ผลลัพธ์ความส�ำเร็จของมารดาที่ฝากนมในโรงพยาบาลแปลงยาวในระยะ 3ปีหลังสูงร้อย
ละ100เนือ่ งจากมีแบบอย่างความส�ำเร็จและความตัง้ ใจจริงของครอบครัวเจ้าหน้าทีน่ มแม่ทใี่ ห้การสนับสนุน
บริการรับฝากนมแม่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของผู้น�ำชุมชน องค์กรท้องถิ่นและโรงพยาบาลแปลงยาวที่
ต้องการช่วยแม่หลังคลอดในชุมชนทีท่ ำ� งานนอกบ้านสามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่สำ� เร็จและมีทสี่ ำ� รองในการ
จัดเก็บน�้ำนมเพิ่มขึ้น โดยการน�ำน�้ำนมแม่ที่บีบหรือปั๊มเก็บได้มาฝากในตู้แช่นมที่มีอุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส ซึ่งช่วยให้คงสภาพคุณประโยชน์ของน�้ำนมได้นาน 6 – 12 เดือน สถานที่ตั้งของตู้แช่น�้ำนมอยู่ที่
งานหลังคลอดโรงพยาบาลแปลงยาวโดยมีเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมให้บริการได้ตลอด24ชัว่ โมงและมีทะเบียนการรับ
ฝาก-ถอนน�้ำนมร่วมกับสมุดคู่ฝากมีการลงชื่อยืนยันโดยเจ้าหน้าที่และผู้มาฝาก-ถอนนม/ถุงแช่ที่ใส่ถุงเก็บ
น�้ำนมมีสีประจ�ำตัวมารดาและมีหมายเลขล�ำดับที่ประจ�ำถุงและมีการตรวจเช็คสรุปผลทุกเดือน
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การพัฒนารูปแบบการสนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาน
ประกอบการผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอำ�นาจ
1
ประทุมา ฤทธิ์โพธิ1์ พรรณทิพา บัวคล้าย

Model development of
breastfeeding support in
workplaces using empowerment process

ศิริกนก กลั่นขจร1

ปริญญาพร จันทร์ศรี2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, 2โรงเรียนบ้านคลองน�้ำไหลใต้ จ. ก�ำแพงเพชร

1

บทน�ำ:

ลูกจ้างสตรีที่กลับมาท�ำงานท�ำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ส�ำเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ ดังนั้น
นายจ้างควรตระหนักและให้ความส�ำคัญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่ลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์: พั ฒ นารู ป แบบการสนั บ สนุ น การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบการผ่ า น
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจตามแนวคิด Conger & Kanungo (1988) เขตภาคเหนือตอนล่าง วิธี
การ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 2 ระยะ ได้แก่ 1) สอบถามออนไลน์การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผ่านจากผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการลูกจ้าง จ�ำนวน 100 แห่ง และ 2) พัฒนารูปแบบการสนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จ�ำนวน 2 แห่ง จากผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลรูปแบบ
จากลูกจ้างหลังคลอด จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และการสังเกต
ผลการศึกษา: การให้ความส�ำคัญการสนับสนุนการเลีย
้ งลูกด้วยนมแม่แก่ลกู จ้างอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.57-5.82 มีเพียงร้อยละ 40 ที่จัดกการสนับสนุนแต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรด�ำเนินการ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ มี 6 กระบวนการ ได้แก่ 1) จุดประกายความรับผิดชอบต่อสังคม 2) สะท้อน
จุดอ่อนการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3) บูรณาการนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนงานสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากร 4) สนับสนุนข้อมูลและแนวทางด�ำเนินการสนับสนุนการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ 5) เสริมพลังบทบาทการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของ
ลูกจ้าง 6) ติดตามและสนับสนุนการเป็นต้นแบบสถานประกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ สรุป: การสนับสนุนจากสถานประกอบการเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ลกู จ้างหลังคลอดทีก่ ลับมาท�ำงาน
เกิดการการรับรู้ว่าตนเองมีสมรรถนะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่องส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
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ผลการใช้สื่อ 3 มิติ คัดกรองเต้านม
ด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์
วริญญา คงพิจิตร1

THE RESULTS OF 3D MEDIA
ON SELF BREAST SCREENING OF PREGNANT WOMEN

ละมุล คงเพชร2

โรงพยาบาลหาดใหญ่
บทน�ำ

การคัดกรองเต้านมเป็นปัจจัยหนึง่ สูค่ วามส�ำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ปัญหาทีพ่ บในแผนก
ฝากครรภ์โรงพยาบาลหาดใหญ่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกได้รับการคัดกรองเต้านมคิดเป็น
ร้อยละ 87.71และได้รับการคัดกรองซ�้ำเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์เพียงร้อยละ 7.58 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ที่ไม่ได้รับการคัดกรองเต้านมในระยะตั้งครรภ์เมื่อตรวจหลังคลอดพบว่าเต้านมผิดปกติร้อยละ 17.65 และ
ยังพบอีกว่ามารดาหลังคลอดกลุม่ นีไ้ ม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวถึงร้อยละ 32.92 (เวชระเบียน
คลินกิ นมแม่โรงพยาบาลหาดใหญ่) ผูว้ จิ ยั จึงคิดท�ำวิจยั เรือ่ งผลการใช้สอื่ 3มิตคิ ดั กรองเต้านมด้วยตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์ขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อ 3 มิติ ในการคัดกรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์
วิธีการศึกษา การวิจัยกึ่งทดลองศึกษาในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ครรภ์แรกจ�ำนวน 139 ราย แบบ
กลุ่มเดียวเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 3 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบบันทึกการ
คัดกรองเต้านมด้วยตนเองก่อนและหลังใช้สื่อ 3 มิติ และ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจ ตรวจความตรง
ของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ3ท่านและทดสอบความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค ได้ค่า
ความเที่ยง 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
pair t-test
ผลการศึกษา พบว่าคะแนนร้อยละความถูกต้องในการคัดกรองเต้านมด้วยตนเองก่อนใช้สื่อคิดเป็น
ร้อยละ 50.5 หลังใช้สื่อคิดเป็นร้อยละ 98.4 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังใช้สื่อพบว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้สื่อ (=2.53, SD=1.26) และหลังใช้สื่อ (=4.92, SD=.27) ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�ำคัญ (p<0.001) และเมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.83,
SD=0.37)
สรุป สื่อ 3 มิติสามารถน�ำมาใช้ในการคัดกรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์ได้ผลถึงร้อยละ
98.4 และการที่หญิงตั้งครรภ์สามารถตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง ท�ำให้หญิงตั้งครรภ์ทราบว่าเต้านม
ตนเองปกติหรือผิดปกติ สร้างความมัน่ ใจในการเตรียมความพร้อมเพือ่ เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้ถกู ต้อง อย่างไร
ก็ตามการคัดกรองเต้านมหญิงตั้งครรภ์ เจ้าหน้าที่ในแผนกฝากครรภ์ควรน�ำสื่อ 3 มิติมาใช้ร่วมกับการสอน
หญิงตั้งครรภ์เพื่อให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ครั้งแรกและมีการตรวจซ�้ำเมื่ออายุครรภ์
32 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อมแนะน�ำวิธีการตรวจด้วยตนเองที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการดูแลเต้านมและการแก้ไข
ในกรณีพบปัญหาผิดปกติ ซึ่งน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป
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ประสบการณ์การเลีย
้ งลูกด้วยนมแม่
ของหญิงผูต
้ อ
้ งขัง ณ ทัณฑสถานหญิง
แห่งหนึง
่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

Lived experience of breastfeeding among incarcerated women at one prison in
lower norther area

ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
บทน�ำ:

นมแม่เป็นอาหารทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับเด็กทารก ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังและเด็ก
ติดผูต้ อ้ งขัง จึงควรให้ความส�ำคัญโดยเฉพาะในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ำ� กัดและกฎระเบียบทีเ่ คร่งครัดเช่นทัณฑสถาน
วัตถุประสงค์: เพื่อบรรยาย และอธิบายประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงผู้ต้องขัง ณ
ทัณฑสถานหญิงแห่งหนึง่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
วิธก
ี าร: กระบวนการวิจย
ั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การด�ำเนินกระบวนการกลุม่ และการ
สังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วมผูต้ อ้ งขังทีค่ ลอดลูกและมีหรือเคยมีเด็กติดผูต้ อ้ งขังไม่เกิน 1 ปี จ�ำนวน 16 ราย ณ
ทัณฑสถานหญิงแห่งหนึง่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ผลการศึกษา: การวิเคราะห์เชิงเนือ
้ หา พบว่า ภายหลังขาดอิสรภาพและเข้ามาสูท่ ที่ ณ
ั ฑสถานพร้อม
การตัง้ ครรภ์ ประสบการณ์ทเี่ ผชิญมี 4 ระยะ คือ 1) ความรูส้ กึ ไม่แน่ใจต่อบทบาทมารดา 2) ภาวะอารมณ์
สองฝักสองฝ่ายทีเ่ ลีย้ งลูกในทัณฑสถาน 3) เผชิญสถานการณ์ปญ
ั หาและทุกข์ใจในชีวติ และ 4) เฝ้ารอคอย
อิสรเสรีและเตรียมความพร้อมในการแสดงบทบาทมารดาทีด่ ี ส�ำหรับขัน้ ตอนความคิดในการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่ในทัณฑสถาน มี 4 ขึน้ ตอน คือ 1) การเตรียมพร้อมเลีย้ งลูกด้วยนมแม่หรือไม่เลีย้ งในทัณฑสถาน 2) หนึง่
ปีกบั บทบาทหญิงทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในทัณฑสถาน 3) พรากจากบุตรอันเป็นทีร่ กั หลังกฎอนุญาตเลีย้ งลูกใน
ทัณฑสถานหนึง่ ปี และ 4) ยอมรับกฎแห่งการพลัดพราก สรุป: ทัณสถานและเรือนจ�ำควรมีแนวทางพัฒนาการ
สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างแรงกล้าในข้อจ�ำกัดของสถานทีแ่ ละกฎระเบียบ ซึง่ เป็นกลวิธหี นึง่ ทีเ่ สริม
พลังอ�ำนาจในการแสดงบทบาทมารดาและการคงไว้คณ
ุ ค่าของผูต้ อ้ งขัง เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อมคนคุณภาพ
ออกสูส่ งั คมต่อไป
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ภาคผนวก
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การประชุมวิชาการนมแม่
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖

โครงการ

ปี ๒๕๖๐

๑. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดส�ำหรับทารก เป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่มีสารอาหารครบถ้วนและเสริมภูมิ
ต้านทานที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย มีกรดไขมันที่ช่วยพัฒนาสมองเด็ก สารในระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยง
จากการติดเชื้อทั่วไป เช่น ปอดบวม ท้องเสีย ฯลฯ หรือ แม้แต่กลุ่มโรคเรื้อรังในอนาคต เช่น เบาหวาน
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก เป็นต้น รวมถึงเกิดผลดีต่อสุขภาพของแม่ ได้แก่ ขบวนการเลี้ยงดูที่แม่และลูก
ต้องอยู่ด้วยกัน ใกล้ชิดกัน เป็นโอกาสการสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก และการมีโอกาสชี้น�ำ
สอนลูก ให้มีการพัฒนาการที่ดี เป็นต้นทุนสุขภาพทั้งด้านร่างกาย IQ และ EQ
ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาลที่จะก้าวสู่ยุค ๔.๐ จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมประชาชนที่มีทักษะในการคิดและ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติหลากหลายสาขา ทัง้ ทางด้านประสาท
จิตวิทยาและด้านการศึกษา พบว่า การพัฒนาให้เด็กมี Executive Function (EF) เป็นพื้นฐานส�ำคัญสู่
การพัฒนาประชากรไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งเดิมเคยเชื่อมั่นว่าเพราะมี EQ และ IQ ดี แต่เด็กที่มี EF ดีจะมี
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต คือ คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น
และหาความสุขเป็น มีความสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล ยับยั้งชั่งใจได้ วางแผนท�ำงานเป็น ซึ่ง EF เป็น
ศักยภาพที่มนุษย์ทุกคนมีมาแต่ก�ำเนิด แต่ต้องได้รับการดูแลฝึกฝนตั้งแต่วัยทารก จนกลายเป็นทักษะของ
สมองในเด็กโต และเป็นบุคลิกภาพแห่งความส�ำเร็จไปตลอดชีวิต
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นต้นทุนของการเลี้ยงดูทารกที่จะท�ำให้ได้รับโอกาสการพัฒนา EF ที่ดี เริ่ม
ต้นจากคุณค่าของอาหารในนมแม่ต่อการพัฒนาในเนื้อสมอง โดยปัจจัยวิธีเลี้ยงดูของแม่ จะช่วยเสริมให้
พัฒนาด้าน EF ไปอย่างถูกทาง ดังนั้น การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเหมาะสม ควบคู่กับเทคนิค
การคิดอย่างถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่ช่วยเสริมนโยบายการสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับประเทศ
สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย จากรายงานการส�ำรวจสถานะสุขภาพเด็กไทย
(Multiple Indicator Cluster Surveys: MICS) ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการ
สนับสนุนขององค์การ UNICEF แสดงจากกราฟแบบแผนการกินนมแม่ของทารกตามช่วงอายุ ของ
ประเทศไทย ๒๕๕๕ พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงอายุ ๐-๑, ๓, และ ๖ เดือนอยู่
ที่ร้อยละ ๓๐, ๑๕ และ ๑๒.๓ ตามล�ำดับเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในช่วงอายุเดียวกัน อยู่ที่ร้อยละ
๑๑.๖, ๗.๖ และ ๕.๔ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ภาพรวมของทารกที่ได้รับนมแม่ ในช่วง
อายุ ๖-๗ เดือนแรกยังอยู่ในระดับที่ดี คือร้อยละ ๕๕ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวในทารกอายุน้อยกว่า ๖ เดือนของกรมอนามัย ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐และ
องค์การอนามัยโลกก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๕
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพิ่มขึ้นในทิศทางที่ต่อเนื่อง คือ การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖
เดือน และเลี้ยงควบคู่อาหารที่เหมาะสมตามวัยอย่างต่อเนื่องจนอายุได้มากกว่า ๒ ปี ให้กับแม่ พ่อ และ
ญาติที่ช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเด็ก การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้
ศึกษาวิจยั แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการทีเ่ หมาะสมกับบริบทและพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
มีการกระตุ้นให้ชุมชน และสังคมเห็นความส�ำคัญ และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่ง
เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ดังนัน้ การจัดประชุมวิชาการเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วม จะช่วยสนับสนุนให้การส่งเสริมการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ส�ำเร็จตามเป้าหมายได้
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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การประชุมวิชาการครัง้ นี้ เป็นครัง้ ที่ ๖ ก�ำหนดหัวข้อหลักของการประชุมว่า “รวมพลัง สร้างสังคม นมแม่
ให้ยงั่ ยืน” หรือ “Sustaining Breastfeeding Together” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้า ร่วมประชุม ได้เพิม่ พูน
ความรูแ้ ละทักษะการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ให้ทนั สมัย ทันกับการเปลีย่ นแปลง ได้แลก เปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์
ทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ิ ในการแนะน�ำและแก้ไขปัญหา เพือ่ ให้แม่เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้สำ� เร็จ เสริมสร้างพลังใน
การท�ำงานร่วมกันของเครือข่ายวิชาชีพ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมวิทยากรรุน่ ใหม่ในการเข้ามามีสว่ น
ร่วม เพือ่ การขับเคลือ่ นนมแม่สสู่ งั คมไทยอย่างยัง่ ยืน
รูปแบบการประชุมประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การระดมสมอง โดยผูท้ รง
คุณวุฒแิ ละวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากหลากหลายสถาบัน การน�ำเสนอผลงานวิจยั นวัตกรรม และผลงานทีเ่ ป็น
เลิศ ของผูป้ ฏิบตั แิ ละผูใ้ ห้บริการทุกภาคส่วน การจัดกลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กลุม่ สนับสนุน นมแม่ โดยเฉพาะ
ในชุมชน ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการประชุมครัง้ นี้ คือ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แม่ให้ได้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน และ เลีย้ งควบคูอ่ าหาร
ทีเ่ หมาะสมตามวัยอย่างต่อเนือ่ งจนอายุได้มากกว่า ๒ ปี
๒. วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ทันสมัย ทันกับการ
เปลีย่ นแปลง ทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ิ ในการแนะน�ำและแก้ไขปัญหา เพือ่ ให้แม่เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้สำ� เร็จ เสริมสร้าง
พลังในการท�ำงานร่วมกันของเครือข่ายวิชาชีพ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมวิทยากรรุน่ ใหม่ในการเข้ามา
มีสว่ นร่วม เพือ่ การขับเคลือ่ นนมแม่สสู่ งั คมไทยอย่างยัง่ ยืน
๓. วัตถุประสงค์เฉพาะ

๑) เพือ่ เพิม่ พูนศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้ทารก
ได้รบั นมแม่หยดแรกให้เร็วทีส่ ดุ ภายใน ๑ ชัว่ โมงแรกเกิด ส่งเสริมให้แม่เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน
และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง ๒ ปี
๒) เพือ่ จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ข้อมูลวิชาการทีท่ นั สมัยในการ ปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ และสร้างเครือข่ายนักวิชาการนมแม่ในประเทศไทย
๓) สร้างความตระหนัก และ เพิม่ ประสิทธิภาพของบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้อง ควบคูไ่ ปกับ
การด�ำเนินงานก�ำกับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม
๔) เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้ จากผลการศึกษาวิจยั นวัตกรรม ใหม่ๆ และผลงานดีเด่น ของการบริหาร
จัดการและการด�ำเนินงาน ของหน่วยบริการทัง้ ภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบกิจการ ในการปกป้อง
ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
๕) เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายการปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกระดับ
ทัง้ ระดับโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน สถานประกอบกิจการ องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ จนถึงในระดับ
ชุมชน ร่วมงาน และเป็นหุ้นส่วน กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น สหภาพแรงงาน องค์กรสิทธิของแรงงาน
กลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชน เพื่อปกป้องสิทธิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสตรีในที่ท�ำงาน
๔ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด�ำเนินการ ผู้เข้าประชุม ๕๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากหน่วยบริการทั่วประเทศทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จ�ำนวน ๓๕๐ คน
๒. บุคลากรหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบกิจการ รวมทั้ง กลุ่มสนับสนุนนมแม่ในชุมชนและสังคม จ�ำนวน ๕๐ คน
๔. ผู้น�ำเสนอผลงานวิชาการจากทุกหน่วยงาน ๒๐ คน
๕. ที่ปรึกษา วิทยากร คณะกรรมการ ๕๐ คน
๖. ผู้ด�ำเนินการจัดประชุม ๓๐ คน
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๔. หน่วยงานหลัก และ ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (ศาสตราจารย์คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการมูลนิธิ
ศูนย์นมแม่ฯ)
๒. ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ)
๕. แผนการด�ำเนินงาน

๕.๑ ขั้นเตรียมการ
๑. จัดตัง้ คณะกรรมการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ และคณะกรรมการด�ำเนินงานฝ่ายต่างๆ
ประกอบด้วย
๑.๑ คณะที่ปรึกษา
๑.๒ คณะกรรมการด�ำเนินงานจัดประชุม มี ๗ คณะ ดังนี้
•กรรมการอ�ำนวยการ
•กรรมการด้านวิชาการ
•กรรมการด้านพิจารณางานวิจัยและนวัตกรรม
•กรรมการด้านสรุปการประชุมและประเมินผล
•กรรมการด้านประชาสัมพันธ์
•กรรมการด้านพิธีการ
•กรรมการด้านต้อนรับ ลงทะเบียน สถานที่ การเงิน โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร ยานพาหนะ
และปฐมพยาบาล
		 ๒. ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน แต่ละคณะ ดังนี้
๒.๑ ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติฯ เพือ่ วางแผน และ
ก�ำหนดประเด็นเนื้อหาของการประชุม วางแนวทาง วิธีการจัดการประชุม และ ติดตาม
ความก้าวหน้า (๒ ครั้ง )
๒.๒ ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ เพือ่ จัดท�ำโครงการ ก�ำหนดการประชุมแผนการด�ำเนินงาน
ชุดนิทรรศการ ข้อมูลวิชาการการประชุม และแผนการประเมินผล (๖ ครั้ง)
๒.๓ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณางานวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ จัดท�ำหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ก�ำหนดวันในการรับงานวิจัย พิจารณาเนื้อหาวิชาการ คัดเลือก ตัดสิน งานวิจัย และ
นวัตกรรม ทัง้ Oral และ Poster เพือ่ ให้มาน�ำเสนอในการประชุม และจัดเตรียมเนือ้ หา
เพื่อเป็นเอกสาร ประกอบการประชุม (๖ ครั้ง)
๒.๔ ประชุมคณะกรรมการด้านสรุปการประชุมและประเมินผล เพื่อจัดท�ำแบบสอบถาม
ประเมินผลการประชุม มอบหมายหน้าทีผ่ บู้ นั ทึกการประชุม สรุปประเด็นส�ำคัญ (minute
note) รายวันและโดยรวม จัดท�ำรายงานประเมินผลหลังการประชุม และจัดท�ำเป็น
เอกสารรายงาน (๒ ครั้ง)
๒.๕ ประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันวางแผน ประชาสัมพันธ์ ก่อนระหว่าง-หลัง การจัดประชุม เน้นช่องทาง Social Media ข่าวสารการประชุม เชิญชวน
เข้าร่วมประชุม ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ประสานสื่อมวลชนเตรียม
แถลงข่าว ประสานงานในการถ่ายวีดีทัศน์ ภาพนิ่ง และโทรทัศน์วงจรปิด ประสานและ
ก�ำกับ ดูแลด้านโสตทัศนูปกรณ์ (๔ ครั้ง)
๒.๖ ประชุมคณะกรรมการด้านพิธกี าร เพือ่ ประสานงานการเตรียมก�ำหนดการด้านพิธเี ปิด-ปิด
วางแผนการเตรียมเชิญบุคคลส�ำคัญ เพื่อด�ำเนินการตามพิธีการ ด�ำเนินรายการตลอด
การประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารเวลาการประชุมตามก�ำหนดการ และ
สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๓ ครั้ง)
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
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๒.๗ ประชุมคณะกรรมการ ต้อนรับ ลงทะเบียน สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ งบประมาณ การ
เบิก-จ่ายอาหาร ยานพาหนะ และปฐมพยาบาล เพือ่ ประสานจัดท�ำรายชือ่ ผูล้ งทะเบียน
วางแผนการต้อนรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ ประสานกับ
กรรมการด้านอืน่ ๆ เรือ่ งสถานที่ อาหาร ผังการจัดนิทรรศการ การถ่ายภาพนิง่ โทรทัศน์
วงจรปิด การบันทึกเทป (๓ ครั้ง)
		 ๓. จัดท�ำหนังสือเชิญและประสาน ประธานเปิดการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการ
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรยาย อภิปราย น�ำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมฯ
		 ๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมส่งข้อมูลข่าวสารการจัดประชุม ให้หน่วยงานต่างๆ จัดท�ำ
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประชุม ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ แจกจ่ายเอกสาร สื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต ฯ
		 ๕. ผลิตชุดสื่อ เอกสาร และสิ่งสนับสนุนในการประชุม
๕.๑ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ๒,๐๐๐ แผ่น
๕.๒ กระเป๋าเอกสารประชุมวิชาการ ๕๐๐ ใบ
๕.๓ ผลิตหนังสือประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
		 ๖. ขั้นด�ำเนินการ
๖.๑ ด�ำเนินการประชุม ตามก�ำหนดการประชุมระยะเวลา ๓ วัน
๖.๒ ประเมินผลการจัดประชุม
		 ๗. ภายหลังการประชุม
๗.๑ สังเคราะห์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับประชาชน ทางสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และ โซเชียล มีเดีย
๗.๒ สรุปผลการประชุม จัดท�ำรายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๘ ระยะเวลาด�ำเนินการ มกราคม ๒๕๖๐ – ธันวาคม ๒๕๖๐
๗.๙ งบประมาณ
				 งบประมาณจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ
จ�ำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มของผู้น�ำเสนอผลงานวิชาการ
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มของวิทยากร คณะกรรมการ และคณะท�ำงาน
๓. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมการ ประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย การจัดท�ำสื่อ สิ่งสนับสนุนในการประชุม การจัด
นิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการประชุม การสังเคราะห์องค์ความรู้
เผยแพร่แก่บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนผ่านเว็บไซต์ และค่าบริหารจัดการ
			 ๗.๑๐ การประเมินผล
๑. ประเมินผลการประชุมรายวัน โดยใช้แบบสอบถาม ความรูท้ ไี่ ด้รบั ตลอดจนข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของแต่ละช่วงเวลาน�ำเสนอ เพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดการประชุมครัง้
ต่อไป
๒. ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อการจัดประชุมในภาพรวม
			 ๗.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีเวทีวิชาการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรด้านอืน่ ๆ ทีท่ ำ� งานด้านส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
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๒. มีการขยายผล สร้างภาคีเครือข่าย แนวร่วม ในการปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพิม่ ขึน้ ในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบกิจการ
ชุมชน
๓. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง

ลงนาม............................................................ผู้เสนอโครงการ
(ศาสตราจารย์คลินิก พญ.ศิราภรณ์   สวัสดิวร)
เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ลงนาม...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(พญ. ศิริพร กัญชนะ)
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
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คำ�สั่งมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ที่ ๔ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ ๖”
ด้วยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย ด�ำเนินการจัดประชุมวิชาการนมแม่แห่ง
ชาติ ครัง้ ที่ ๖ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการในการจัดประชุมวิชาการ
ในครั้งนี้ โดยมีรายนาม และ บทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. ที่ปรึกษา

๑. รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์
๒. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์
๓. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ
๔. ผศ.พญ. สุอารีย์ อ้นตระการ
๕. นางสาวนงนุช บุณยเกียรติ
๖. อธิบดีกรมอนามัย
๗. อธิบดีกรมการแพทย์
๘. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๙. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
๑๐. ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ
๑๑. รศ.ดร.ทัศนา  บุญทอง
๑๒. ศ.เกียรติคุณ พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์
๑๓. นพ.ลือชา วนรัตน์
๑๔. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
สภาการพยาบาล
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อดีตประธานมูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย
อดีตประธานมูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย

๒. คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ

๑. พญ. ศิริพร กัญชนะ

๒. นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
๓. รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์
๔. พอ.พญ.ปริศนา พานิชกุล
๕. ผศ. ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล
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มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ประธาน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประธานร่วม
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธานด้านวิชาการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขานุการด้านวิชาการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดา้ นโรคหลอด
เลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
ประธานด้านพิธีการ

๖. พญ.ศศินุช รุจนเวช
๗. รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
๘. รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
๙. รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์
๑๐. รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์
๑๑. นางฉวีวรรณ ต้นพุดซา
๑๒. นางมีนะ สพสมัย
๑๓. พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช
๑๔. พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย
๑๕. ผศ.พญ.อรพร ด�ำรงวงศ์ศิริ
๑๖. ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร
๑๗. ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ
๑๘. รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
๑๙. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
๒๐. นางวิพารัตน์ ทองรอง
๒๑. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
๒๒. นางนรีลักษณ์ กุลฤกษ์
๒๓. นางเปรมจิตต์ เกาะประเสริฐ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขานุการด้านพิธีการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธานด้านพิจารณางานวิจัยฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขานุการด้านพิจารณางาน วิจัยฯ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานด้านสรุปการประชุมและประเมินผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เลขานุการสรุปการประชุมและประเมินผล
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
เลขานุการด้านลงทะเบียน ต้อนรับ สถานที่ โสตฯ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เลขานุการด้านประชาสัมพันธ์
มูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการกลาง
มูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการกลาง
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการกลาง
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการกลาง
สภาการพยาบาล
กรรมการกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการกลาง
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการกลาง
กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กรรมการกลาง
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ และประธานด้าน
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ และประธาน
ด้านสถานที่ โสตฯ
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการและ ผู้ประสานงาน
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๓.คณะกรรมการด�ำเนินงานจัดประชุม
๓.๑ ด้านวิชาการ

๑. รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์
๒. พลโท นพ.ศุภวิทย์ มุตตามระ
๓. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
๔. พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช
๕. รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์
๖. พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย
๗. ผศ. ดร.จริยา วิทยะศุภร
๘. ผศ.พญ.อรพร ด�ำรงวงศ์ศิริ
๙. พญ.รัชดา เกษมทรัพย์
๑๐. พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย
๑๑. ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ
๑๒. รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
๑๓. ผศ. พรนภา ตั้งสุขสันต์
๑๔. ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร
๑๕. นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ
๑๖. รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์
๑๗. ดร. .ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล

๑๘. พ.อ.หญิง ผศ.พญ.ปริศนา พานิชกุล

176

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธาน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
สภาการพยาบาล
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
กรรมการและเลขานุการ ๑
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดา้ นโรคหลอด
เลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กรรมการและเลขานุการ ๒
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กรรมการและเลขานุการ ๓

๑๙. นางนรีลักษณ์ กุลฤกษ์
๒๐. นางสาวอารีวรรณ ทับทอง

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขาฯและประสาน

หน้าที่รับผิดชอบ
๑) ร่างก�ำหนดการประชุม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
๒) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
๓) จัดท�ำชุดนิทรรศการ ข้อมูลวิชาการ การประชุม
๔) ประสาน วิทยากร และประธานการประชุม (ประวัติวิทยากร และเอกสารประกอบการบรรยาย)
๕) จัดท�ำค�ำกล่าวเปิด กล่าวรายงาน
๖) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ด้านพิจารณางานวิจัยและนวัตกรรม

๑. รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
๒. รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์
๓. ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร
๔. ผศ.พญ.อรพร ด�ำรงวงศ์ศิริ

๕. นางสาวสุธิดา ชาติวุฒินันท์
๖. ผศ.ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
๗. ผศ.ดร.สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง
๘. พญ.นิพรรณพร วรมงคล
๙. ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
๑๐. รศ.ดร.พญ.ศิรินุช ชมโท
๑๑. พญ. อรภา สุธีโรจน์ตระกูล
๑๒. ดร.เบญจมาส ทัศนะสุภาพ
๑๓. รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
๑๔. นางสาวพรรณเพ็ญ พูนลาภเดชา

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการและเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
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๑๕. นางสาวภูริศา เวชรักษ์
๑๖. นางสาว อารีวรรณ ทับทอง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขาฯและประสาน

หน้าที่รับผิดชอบ
๑) จัดท�ำหลักเกณฑ์ การคัดเลือก งานวิจัยและนวัตกรรม
๒) ก�ำหนด วันเวลา ในการรับงานวิจัย
๓) คัดเลือก ผลงานวิจัยเพื่อน�ำเสนอ ทั้ง poster และ Oral
๔) ด�ำเนินการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม
๕) ประสานงานกับคณะท�ำงานชุดอื่นๆ
๓.๓ ด้านสรุปการประชุมและประเมินผล

๑. รศ. พญ. กุสุมา ชูศิลป์

๒. นพ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
๓. พญ. ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์
๔. ผศ.ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
๕. ผศ. ฉันทิกา จันทร์เปีย
๖. ดร.พิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด
๗. นางสาว หฤทัย ศรีสุวงศ์
๘. นางสาวนงเยาว์ ใบยา
๙. นางสาวสุขวดี เกษสุวรรณ
๑๐. นางศิณัฐชานันท์ วงษ์อินทร์
๑๑. รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์
๑๒. นางสาว นิศาชล เศรษฐไกรกุล
๑๓. นางสาวอัญชรี พรหมสกุล
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คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคโทรนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคโทรนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มศว. องครักษ์
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มศว. องครักษ์
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มศว. องครักษ์
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มศว. องครักษ์
กรรมการและเลขานุการ
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ (IHPP)
กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ประสานงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
๑) จัดท�ำแบบสอบถามก่อน-หลังการประชุม
๒) บันทึกการประชุมสรุปประเด็นส�ำคัญ (minute note) รายวันและโดยรวม
๓) จัดท�ำรายงานประเมินผลหลังการประชุมและจัดท�ำเป็นเอกสารรายงาน
๓.๔ ด้านพิธีการ

๑. ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล

๒. พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย
๓. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา
๔. นพ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
๕. ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
๖. นางมีนะ สพสมัย
๗. พญ.ศศินุช รุจนเวช
๘. นางสาวอัญชรี พรหมสกุล
๙. นางสาวลินดา เชื้อสมัน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรค
หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประธาน
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการและ ผู้ประสานงาน
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการและ ผู้ประสานงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
ก่อนการประชุม
๑) ประสานงานการจัดเตรียมก�ำหนดการการประชุมวิชาการ ฯ
๒) เชิญบุคคลส�ำคัญเพื่อด�ำเนินการด้านพิธีการตามที่วางแผน
๓) ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงานด้านพิธีการ
๔) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันประชุม
๑) ดูแลตลอดการประชุมวิชาการ ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒) เป็นผู้ด�ำเนินรายการตลอดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริหารเวลา
การประชุมตามก�ำหนดการ และสร้างบรรยากาศการประชุมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓) ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หลังการประชุม
๑) สรุปผลการด�ำเนินการของคณะกรรมการฝ่าย เพื่อสรุปโครงการต่อไป
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๓.๕ ด้านประชาสัมพันธ์

๑. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
๒. พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล
๓. นายสง่า ดามาพงษ์
๕. พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย
๖. พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
๗. พญ.สุดา เย็นบ�ำรุง
๘. ดร.สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ
๙. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา
๑๐. นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง
๑๑. นางสาววรรณภา ฤทธิรกั ษา
๑๒. นางมัทนี หงส์ธนนันท์
๑๓. นางมีนะ สพสมัย
๑๔. นางสาวอัญชรี พรหมสกุล

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ประธาน
โรงพยาบาลเซ็นส์หลุยส์
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
โรงพยาบาล BNH
กรรมการ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการและ ผู้ประสานงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
๑) ประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ระหว่าง และหลังการประชุม และเน้นช่องทาง social media ด้วย
๒) ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด
๓) ประสานงานกับสื่อมวลชน / เตรียม การแถลงข่าว (ถ้ามี)
๔) ประสานงาน ในการถ่ายวีดีทัศน์ ภาพนิ่ง และโทรทัศน์วงจรปิด
๕) ประสานและก�ำกับ ดูแลด้านโสตทัศนูปกรณ์
๖) ประสานงานกับคณะท�ำงานด้านอื่นๆ เพื่อให้งานด�ำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
๓.๖ ด้านต้อนรับ ลงทะเบียน สถานที่ การเงิน โสต อาหาร ยานพาหนะ และปฐมพยาบาล

๑. นางนรีลักษณ์ กุลฤกษ์

๒. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
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มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ประธาน
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ

๓. นางประภาภรณ์ จังพานิช
๔. นางกันยารัตน์ กาสลัก
๕. น.ส.ภารินี หงส์สุวรรณ
๖. นางชนัญชิดา สมสุข
๗. นายพิทักษ์ เชิดบูรณกิจ
๘. นายโกวิท เป็งวงศ์
๙. นางสาวแทนเพชร ไพรสงบ
๑๐. นางสาวธัญญารัตน์ เจนพิทักษ์สมบัติ
๑๑. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา
๑๒. นางเปรมจิต เกาะประเสริฐ
๑๓. นางสาวอารีวรรณ ทับทอง

ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
กองสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการ
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการและ ผู้ประสานงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
๑) ประสาน จัดท�ำรายชื่อผู้ลงทะเบียน ต้อนรับลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุม
๒) ประสานงาน ควบคุม ก�ำกับ การลงทะเบียน และการจัดเอกสารส�ำหรับการประชุม
๓) อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และแขกผู้มีเกียรติ
๔) อ�ำนวยความสะดวกแก่ประธาน และผู้บริหารในด้านพิธีการต่างๆ
๕) บริหารจัดการ และด�ำเนินการด้านงบประมาณในการจัดประชุมฯ ทุกประเภท
๖) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งหมด เพื่อยืมเงินทดรองจ่าย
๗) ด�ำเนินการเบิก-จ่ายเงินทุกชนิด และจัดท�ำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
๘) ประสานฝ่ายวิชาการเรื่องแผนผังการจัดท�ำนิทรรศการ
๙) ประสานและจัดเตรียม หน่วยปฐมพยาบาล ห้องให้นมแม่
๑๐) ประสาน และก�ำกับ ดูแลด้านสถานที่ เวที
๑๑) ประสานงาน ในการถ่าย ภาพนิ่ง และโทรทัศน์วงจรปิด
๑๒) ประสานและก�ำกับ ดูแลด้านโสตทัศนูปกรณ์ ประสานงานกับคณะท�ำงานด้านอื่นๆ เพื่อให้งาน
ด�ำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
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โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ ด�ำเนินการจัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ ๖ ระหว่าง
วันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ)
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
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รายนามวิทยากร
และผู้อภิปราย
1. นพ.กฤช
2. รศ.พญ.กุสุมา
3. ผศ.ดร.จริยา

ปี 2560

ลี่ทองอิน
ชูศิลป์
วิทยะศุภร

ที่ปรึกษา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล                                                   
4. พญ.จิราภรณ์
อรุณากูร
คุณหมอโอ๋ เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
5. พว.ชญาดา
สามารถ
โรงพยาบาลศิริราช        
6. คุณช่อผกา
วิริยานนท์
นักสื่อสารมวลชน
7. คุณฐิตาภา
บุญศิริ
คุณแม่อาสา                  
8. ดร.ณัฐวีณ์
บุนนาค
คุณแม่อาสา                  
9. นพ.ธงชัย
เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
10. นพ.บุญฤทธิ์
สุขรัตน์
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  
11. พ.อ.หญิง ผศ.พญ.ปริศนา พานิชกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
12. รศ.ดร.พญ.ศิรินุช
ชมโท
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
13. คุณพยัพ
แจ้งสวัสดิ์
บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ำกัด   
14. ผศ.ดร.พรนภา
ตั้งสุขสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล
15. อาจารย์พรพิไล
เลิศวิชา
นักวิชาการอิสระ
16. คุณพีณภัทร์
รุจิเกียรติขจร   คุณแม่อาสา
17. ผศ.ดร.ภัทรวลัย
ตลึงจิตร
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
18. รศ.นพ.ภาวิน
พัวพรพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
19. ศ.นพ.ภิเศก
ลุมพิกานนท์
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
20. คุณมโนชญ์
แสงแก้ว
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน       
21. ผศ.นพ.มงคล
เลาหเพ็ญชาติ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
22. ผศ.พญ.มิรา
โครานา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
23. พญ.ริชาพรรณ
ชูแกล้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
24. พว.วาสนา
งามการ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
25. ศ.คลินิกพญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
26. พว.ศิริลักษณ์
ถาวรวัฒนะ
คลินิกนแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
27. รศ.นพ.สมศักดิ์
สุทัศน์วรวุฒิ
นายกสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์
28. พญ.สุธีรา
เอื้อไพโรจน์กิจ โรงพยาบาล BNH
29. ศ.ดร.สุสัณหา
ยิ้มแย้ม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30. พว.หทัยทิพย์
โสมด�ำ
คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
31. ผศ.พญ.อรพร
ด�ำรงวงศ์ศิริ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล                      
32. รศ.พญ.อุมาพร
สุทัศน์วรวุฒิ
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
33. Ms.Phan Hong Linh
องค์กร Alive & Thrive
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วิทยากรรับเชิญ

ปี 2560

อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง (BBL)
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
และมีประสบการณ์ตรงในการน�ำเรื่องนมแม่ กับ
Executive Function สู่การปฏิบัติในชุมชน

พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร
คุณหมอโอ๋ เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”
ผู้เขียนหนังสือ “เลี้ยงบวก ลูกบวก”

คุณช่อผกา วิริยานนท์
ช่อผกา วิริยานนท์ นักสื่อสารมวลชน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ

คุณพยัพ แจ้งสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส�ำนักพัฒนาองค์กร
บริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จ�ำกัด
(มหาชน)

Ms.Phan Hong Linh
องค์กร Alive and Thrive
อัพเดทแคมเปญ No water project จากประเทศเวียดนาม
ประสบความส�ำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงสังคมสู่การ
เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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แผนผังห้องประชุม

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร
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