
ความทาทาย 
การจดัการเรียนการสอน 
การเลีย้งลกูดวยนมแม 

รองศาสตราจารย แพทยหญงิ กุสมุา ชูศลิป 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน 



วัตถุประสงค 
O อธบิายเหตผุลการจดัการเรยีนการสอนการ

สอนการเลีย้งลูกดวยนมแมสาํหรบั
นกัศกึษาแพทย 

O อธบิายสาระการเรยีนรูการเลีย้งลกูดวยนม
แมสําหรบันักศึกษาแพทย 

O อธบิายแนวทางการจดักระบวนการเรยีนรู
ทีส่อดคลองกับบนัได 10 ขัน้สูความสาํเรจ็
การเลีย้งลกูดวยนมแม 



เกณฑแพทยสภา 2555 
O สามารถประเมนิสขุภาพ และใหคาํแนะนา

ทีเ่หมาะสมเพือ่ความมีสขุภาพด ีแกบคุคล
ตามวยัและสภาวะตางๆ ตัง้แตทารกใน
ครรภ ทารกแรกเกดิ วยักอนเขาเรยีน วยั
เรยีน วยัรุน วยัหนุมสาว ผูใหญ หญงิมี
ครรภ วยัสงูอาย ุผูพกิารและผูทพุพลภาพ 



หัวขอในเกณฑแพทยสภา 
เก่ียวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O Infancy and childhood: 
      1.3.2.1 infant feeding and breast-feeding 
O 1.3.4 Adulthood: 
      1.3.4.4 lactating mother 
O 2.3.15 Pregnancy, Childbirth, and The 

Puerperium:  
(1) breast infection associated with childbirth 

(2) disorders of breast and lactation associated 
with childbirth      



หัวขอในเกณฑแพทยสภา 
เก่ียวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O 4.5.2. การใหบรกิาร (Health services delivery) 
O 4.5.2.3. การดแูลรกัษา ปองกนั สรางเสรมิ

สขุภาพ: 
        - การสงเสรมิโภชนาการ  
        - การอนามัยแมและเดก็  
        - การสงเสรมิการเลี้ยงลกูดวยนมแม 
O การดแูลเดก็สขุภาพด:ี  

       - breast-feeding guidance  



Infant and young child 
feeding 2017 

O WHO and UNICEF recommend: 
O 1  Hour = early initiation of breastfeeding 

within 1 hour of birth; 
O 6 Months = exclusive breastfeeding for 

the first 6 months of life; and 
O 2 Years = introduction of nutritionally-

adequate and safe complementary (solid) 
foods at 6 months together with 
continued breastfeeding up to 2 years of 
age or beyond. 



Complementary feeding 
O เริ่มอาหารตามวยัเมื่ออาย ุ6 เดอืน อาหารเหลว

ปรมิาณนอยๆ แลวคอยๆเพิม่ปรมิาณตามอายุยงัคง
เลี้ยงลกูดวยนมแมบอยครัง้ ตามตวามตองการ
จนถงึขวบปที2่หรอืนานกวานัน้ 

O ควรใหตามพัฒนาการการรบัอาหาร เชน ปอน
อาหารเดก็เลก็ และชวยเดก็โตในขณะกนิ 

O ปอนอาหารอยางชาๆและอยางอดทน พดูคยุ คอย
สบตา และไมบงัคบัใหเดก็รบัประทานอาหาร 

O ใหอาหารเดก็โดยเนนการถกูสขุลกัษณะที่ดีและ
ปลอดถยั 



Breastfeeding : A Key to 
Sustainable Development 
การเลีย้งลกูดวยนมแม: 
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ความสาํเรจ็ในการเลีย้งลกูดวยนมแม ไมใชเปน
เพยีงความรบัผดิชอบของผูหญงิคนใดคนหนึง่  

การสงเสรมิการเลีย้งลูกดวยนมแมเปนความ
รบัผดิชอบรวมกนัของทกุคนในสงัคม 

การเพิม่การเลีย้งลกูดวยนมแมชวยปองกนัการ
เสยีชวีติของเดก็ 823000 คน/ป และลดการ
เสยีชวีติจากการเปนมะเรง็เตานม 20000 คน/ป 

การสงเสรมิการเลีย้งลูกดวยนมแมเปนสิง่จาํเปน
ทัง้ในประเทศทีย่ากจนและประเทศทีร่่าํรวย 



BREASTFEEDING 
ADVOCACY INITIATIVE  

Oอตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมเพิม่ขึ้น
อยางรวดเรว็ในประเทศทีม่กีฏหมาย 
นโยบาย และโครงการทีพ่รอมจะ
นาํไปใช 

Oการเลีย้งลูกดวยนมแมอยางเหมาะสม
ตามเปาหมายขององคการอนามยัโลก 



ระบาดวิทยาของ 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O เดก็อายนุอยกวา 6 เดอืน ไดรบันมแม
อยางเดยีวเพยีงรอยละ 37 ในประเทศที่
มรีายไดปานกลางถงึนอย 

O  ประเทศรายไดสงูมรีะยะเวลาการเลีย้ง
ลกูดวยนมแมสัน้กวาประเทศรายไดปาน
กลางถงึนอย 



ระบาดวิทยาของ 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

Oยังไมมคีวามสมัพนัธระหวางการเลีย้งลกู
ดวยนมแมกบัภาวะภมูิแพ เชน โรคหดื 
ภาวะความดนัโลหติสูง หรอื ไขมนัสงู 

Oนมแมระยะยาวเพิม่ฟนผ ุ
Oลดโอกาสมารดาเปนมะเรง็เตานม ชวย

คมุกาํเนดิ มะเรง็รังไข และโรคเบาหวาน 
 



โครงการโรงพยาบาล  
สายสัมพันธแมลูก 

การบรูณการบันได 10 ขั้น 
ในงานบริการตามเกณฑ ค.ศ. 

1991-2009 

Baby Friendly Hospital 
Initiative (BFHI)  



เปาหมาย BFHI 
•  เพือ่ผลกัดนัใหโรงพยาบาลทัว่โลกปกปอง 
สงเสรมิ และสนับสนนุใหทารกทกุคนไดรบั
การเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดอืน 
และมีการเลีย้งลกูดวยนมแมรวมกบัอาหารอืน่
จนถงึขวบปที ่2 หรอืนานกวานัน้ 

•เพือ่หยดุยัง้การรบับริจาคหรอืจดัซือ้
ผลติภณัฑอาหารทารกราคาถูกในหอผูปวย
หรอืในโรงพยาบาล 



หลกัเกณฑการประเมิน
โรงพยาบาลสายสัมพนัธแมลกู 
O เปนมาตรฐานการวดัผลการดาํเนนิงาน

ของบนัได 10 ขั้น 
Oปฏบิตัิตามหลกัเกณฑวาดวยการตลาด

อาหารทารกและเดก็เลก็ 



หลกัเกณฑการประเมิน
โรงพยาบาลสายสัมพนัธแมลกู 
Oมเีกณฑการดูแลแมขณะคลอดและหลงั

คลอดอยางมติร  
Oมีแนวปฏิบตักิารใหอาหารทารกใน

ทารกตดิเชือ้เอชไอว/ี 
Oบรูณการบนัได 10 ขัน้ใน
ระบบงานประจาํ  
 



ผลลัพธของ 
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

• อตัรารอยละ 75 ขึ้นไปขณะจาํหนาย
แมและลกูออกจากโรงพยาบาล 

• อตัรารอยละ 35 ขึ้นไปเมือ่อาย ุ6 
เดอืนเตม็ 

   ผลลพัธของโรงพยาบาลแมและเดก็คณุภาพ 
 อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว รอย

ละ 50 



มาตรฐานบันไดขัน้ท่ี1 
• หนวยบรกิารสาธารณสขุมนีโยบายทีเ่ปน

ลายลกัษณอกัษร ทัง้การเลีย้งลูกดวยนมแม
และการให อาหารทารกตามวยั 

• ผูบรหิารชีแ้จง นโยบายใหบุคลากร 
• หามการสงเสรมิการใชอาหารสาํหรบัทารก

และเดก็เลก็ และอปุกรณ 
• หามการแจกจายสิง่ของ ชดุของขวญั 

ตวัอยางอาหารทารกและเดก็เลก็หรอืสิง่
ใดๆทีเ่ชือ่มโยงกนั 



มาตรฐานบันไดขั้นท่ี2 
• บุคลากรสาธารณสุขทกุคนในงาน

บรกิารอนามยัแมและเดก็ตระหนกัถึง
ความสาํคญัของการเลีย้งลูกดวยนมแม
และสามารถปฏบิัตติามนโยบาย 

• บุคลากรสาธารณสุขทกุคนในงาน
บรกิารอนามยัแมและเดก็ไดรบัการ
ฝกอบรมเรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแม
ภายใน 6 เดอืนหลงัเริม่ปฏบิตัิงาน 



องคความรูท่ีครบ 20 ชัว่โมง 
O สถานการณการใหทารกและปจจัยทีม่ผีลตอ

การเลีย้งลกูดวยนมแมระดบัชาต ิ
O ประโยชนของการเลีย้งลกุดวยนมแม 
O ผลเสยีของการเลีย้งลูกดวยนมผสม 
O แนวปฏบิตัแิละผลลพัธของโครงการ

โรงพยาบาลสายสมัพนัธแมลูก 
O การวางแผนการปฏบิตัติามนโยบายของ

โรงพยาบาล 
 
 



องคความรูท่ีอบรม20 ชั่วโมง 
O หลกัฐานเชงิประจกัษและผลงานวิจยัของ

บนัได 10 ขัน้สูความสําเรจ็การเลีย้งลกูดวย
นมแม ทีค่รอบคลมุสถานการณโรคเอดส 

O แนวปฏบิตัริะดบัชาตขิองการใหทารกและ
เดก็เลก็ 

O การเลีย้งลกูดวยนมแม ในสถานการณของ
การตดิเชือ้HIV 
 
 



องคความรูท่ีอบรม20 ชั่วโมง 

• การอภปิรายกลวิธกีารบรหิารจดัการ และ
การแกปญหาโรคตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส 

• วธิีการเอาชนะการเลีย้งลกูดวยนมแม 
• นโยบายการสงเสรมิการเลีย้งลูกดวยนมแม 

และการปรบัเปลีย่นทศัฯคตเิชงิลบของ
บุคลากร 

• ความคุมคาและการประหยดัหนวยการ
ลงทนุของโรงพยาบาลจากอตัราการเลีย้ง
ลกูดวยนมแม 



กลวิธีบันไดขั้นท่ี3 
 หญงิวยัเจรญิพนัธทกุคนทีเ่ขามารบับรกิาร

ตองไดรบัการใหสขุศึกษาหรอืมสีวนรวมใน
โรงเรยีนพอแม 

 ความรูการเลีย้งลกูดวยนมแมชวยเสรมิสราง
ทศันคตเิชงิบวกและการตดัสนิใจในการ
เลีย้งลกูดวยนมแม  

 มีการทาํแผนการสอนและจดัทําสือ่ทีม่ี
คณุภาพ 

 แจกคูมอืใหมารดานําไปศกึษาดวยตนเอง 
 การฝกการอุมลกู การจดัทาลูกขณะดดูนม 

และลกัษณะการดดูนมทีถ่ถกูตอง 



ทําไมการเลีย้งลกูดวยนม
แมถงึสําคัญ? 

O มีความสาํคญัตอสขุภาพของทารก : ทารกที่
ไมไดนมแมมีโอกาสปวยและเสียชีวติจาก
การติดเช้ือ เชน โรคอุจจาระรวง 
ความสาํคัญตอสขุภาพของมารดา: ถาไมได
เลี้ยงลูกดวยนมแม อาจมีโอกาสเปนและ
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึน้ 

O น้าํนมแมเปนทุกสิง่ทีล่กูตองการ ไมตองซื้อ 
มีคุณสมบัติเฉพาะ และปกปองการติดเช้ือ 
 



การเตรียมเตานมและหัวนม 
ระยะฝากครรภ 

O สรางความมัน่ใจวามารดาทกุคนเลีย้งลกูดวย
นมแมได แมเตานมและหวันมแตกตางกนั 

O ชีใ้หเขาใจเกีย่วกบัขนาดเตานมและหวันม 
O ไมเนนการใชอปุกรณแกไขปญหาเตานม

และหวันมระยะตัง้ครรภ 
O ควรเนนความรูเกีย่วกับกลไกการสรางและ

หลัง่น้าํนม 
 



กลวิธบีันไดขั้นท่ี4 
• ชวยใหมารดาตดัสนิใจเลอืกการใหนมแม

อธบิายความสาํคญัของการโอบกอดลกูเนือ้
แนบเนือ้ และการเริม่ตนดดูนมครัง้แรก
โดยเรว็หลงัคลอด 

• เนนการคลอดทีใ่กลเคยีงธรรมชาตมิาก
ทีส่ดุ 

• หลกีเลีย่งการผาตดัคลอดทีไ่มมขีอบงชีท้าง
การแพทย 

• หลงัตดัสายสะดอืและเชด็ตวัใหนาํลกูทีต่วั
เปลามาวางบนหนาอกแมทนัที 

• ใหลกูอยูกับแมนานอยางนอยหนึง่ชัว่โมง 



วิธีปฏบิัติโอบกอดเน้ือแนบเน้ือ 
• ใหแมและลูกอยูดวยกันตลอดเวลา 
• วางลกูใหนอนคว่ําบนหนาอกแมโดยหัน

หนาลูกเขาหาหัวนมของแม 
• ปลอยใหลูกคลานเขาหาเตานมแมและ

เร่ิมดดูนมดวยตนเองเม่ือลูกพรอม 
• อยารบกวนกระบานการชวยตนเองของ

ลูก 
• ควรเลื่อนการปฏบิัตทิางการแพทยท่ีไม

เรงดวนออกไปประมาณหน่ึงชั่วโมง 
เชน การหยอดตา 



กลวิธบีันไดขั้นท่ี5 
O มารดาไดรบัการประเมนิวธิกีารใหนม เชน 

การใช LATCH score  
O มารดาไดรบัการชวยเหลอืการใหนมลกูอยาง

ถูกวธิ ี
O สอนและแสดงวธิกีารบบีนมในกรณทีีแ่มลูก

แยกจากกนั 
O ใหเหตผุลการทาํใหมนี้าํนมเพยีงพอ และการ

ใหนมแมอยางเดยีว 
O สรางความมัน่ใจการมนี้าํนมพอขณะจําหนาย

ออกจากโรงพยาบาล 



กลวิธบีันไดขั้นท่ี6 
• ไมมขีวดน้าํหรอืขวดนม 
O มตีูเยน็สาํหรบัเกบ็นมแมที่บบีไว 
• มหีองแยกเดก็ปวยทีม่ารดาอยูดแูลลกูได 
• การใหนมแมอยางเดยีว 
• การใหน้าํหรอืนมผสมทาํใหนมแมมาชา 
• ถาดดูนมจากเตาไมได ใหปอนนมแมทีบ่ีบไว

ดวยแกวเพือ่ปองกนัการสบัสนการดดูนม 
• การใหนมผสมลดการดดูซมึสารอาหารใน

นมแม และลดระยะเวลาการเลีย้งลูกดวยนม
แม 



กลวิธบีันไดขั้นท่ี7 
• นําลูกท่ีปกติมาอยูดวยกันในหอผูปวย

หลังคลอดตลอดเวลา 
• ใหแมและลูกนอนบนเตียงเดยีวกัน หรือ

ใหลูกนอนบนเตยีงของลกูท่ีอยูชดิกบั
เตยีงของแม 

• การท่ีแมและลูกอยูดวยกนัชวยใหแมให
นมลูกบอยคร้ังตามตองการ กระตุนการ
สรางนํ้านม ลดโอกาสเสริมนมผสม และ
สรางสายสัมพันธแมลูก 



กลวิธีบันไดขั้นท่ี8 

• มารดาตองอยูกบัลกูตลอด24ชัว่โมง 
• มารดาตองฝกสงัเกตการแสดงความหวิของ

ลกู 
• การใหลกูดดูนมแตละครัง้ตองใหเกลีย้งเตา 
• ลกูควรดดูนมแตละครัง้จนอิม่และหลบัได

นาน 
• ลกูควรดดูนมแมใหได 8- 12 ครัง้ตอวนั 



กลวิธีบันไดขั้นท่ี9 

 เสรมินมผสมหรอืเครือ่งดืม่อืน่ใดเมือ่มขีอบงชี้
ทางการแพทย 

 อธบิายกลไกทีท่าํใหทารกสับสนการดดูนม
หลงัการดดูหวันมยางหรอืหวันมหลอก 

 ถาจาํเปนตองใหนมหรอือาหารอืน่ควรใช
วธิีการปอนแกวหรอืใชชอนปอน 

 การดดูนมครัง้แรกดวยหวันมยางทาํใหมี
ปญหาการเลีย้งลกูดวยนมแมมากยิง่ขึน้ 

 ควรใช Nipple tube feeding ชวยเสรมิการ
สรางและการหลัง่น้าํนม 



มาตรฐานบันไดขัน้ท่ี10 
• บคุลากรสาธารณสขุ มกีารวางแผนรวมกบัแม

กอนจาํหนาย เกีย่วกบัแนวทางการใหอาหารลกู
เมื่อกลบับาน 

• โรงพยาบาลมรีะบบตดิตามสนับสนนุแมหลงั
จําหนาย ไดแก การนดัตดิตามทีค่ลินกินมแม 
คลนิกิหลงัคลอด หรือคลินกิสขุภาพเดก็ดี การ
เยีย่มบาน และการโทรศพัทตดิตาม เปนตน 

• หนวยบรกิารสาธารณสขุ ชวยประสาน หรือ
สนบัสนนุจัดตัง้กลุมแมอาสา ชมรม หรอื
เครือขายอื่นในชมุชน เพื่อสนับสนนุการเลีย้ง
ลูกดวยนมแม 



มาตรฐานบันไดขั้นท่ี10 
• แมไดรบัการสงตอไปรบัการชวยเหลือจาก

เครือขายของหนวยบรกิารสาธารณสขุ หรอื
กลุมแมอาสา ชมรม และบรกิารสาธารณสขุ
ชมุชนอื่นๆ 

• มีเอกสารความรู แจกใหแมกอนจาํหนาย หรือ
เมื่อมาตรวจตดิตามภายหลงั 

• แมไดรบัการสนบัสนนุ ใหพบกบัผูที่มคีวามรู
และทกัษะเรื่องการเลี้ยงลกูดวยนมแมในชุมชน 
ทีส่ามารถประเมินการเลีย้งลกู หลงัจาํหนาย 
๒-๔ วนั และอกีครัง้ในสปัดาหทีส่อง 



หลักเกณฑระหวางประเทศ 
การตลาดผลิตภัณฑอาหาร 
สําหรับทารกและเด็กเล็ก 
International Code of 

Marketing of Breast milk 
Substitutes  



พระราชบัญญัติการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็กและ

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ 
O ไมมกีารโฆษณานมดดัแปลงสาํหรบัทารก 

นมดดัแปลงสตูรตอเนือ่ง และอาหารตามวยั
ของทารกและเดก็เลก็ในทีส่าธารณะ 

O ไมมกีารแจกควัอยางผลติภณัฑแกแม 
O ไมสงเสรมิการใชผลติภณัฑ ใน

โรงพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพ 



พระราชบัญญัติ ควบคุม 
การสงเสริมการตลาดอาหาร

สําหรบัทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

O สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกรู 

O ใหไว ณ วนัที ่๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
O เปนปที ่๒ ในรชักาลปจจบุนั 



หามแจกตัวอยางอาหารทารก 
 



หามติดตอหญิงต้ังครรภ ใหนมบุตร 



มาตรา ๑๘ ในการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและ 
อาหารสําหรับเด็กเล็ก 

หามผูผลติ ผูนาํเขา หรอืผูจาํหนาย 
 (๓) ใหอาหารสาํหรบัทารกหรอืเดก็เลก็ 

สิ่งของ หรอืสิง่อืน่ใดแกหญิงตั้งครรภ       
หญิงทีม่บีุตร ซึ่งเปนทารกหรอืเดก็เลก็ หรอื
บุคคลในครอบครัวทีม่ทีารกหรอืเดก็เลก็ไมวา
โดยทางตรงหรอืทางออม เพือ่สงเสรมิ 
สนบัสนนุ หรอืแนะนาํใหใชอาหาร 
 



การจดัประชุมวิชาการ 
ดานสขุภาพของแมและเด็ก 



มาตรา ๒๑ 
หามผูผลติ ผูนาํเขา ผูจาํหนายหรอืตวัแทน  
จดัหรอืใหการสนบัสนนุในการจดัการประชมุ 

อบรม หรอืสมัมนาดานวชิาการ เกีย่วกบั
อาหารสาํหรบัทารกหรอือาหารสาํหรบัเดก็เลก็
แกหนวยบรกิารสาธารณสุข บคุลากรดาน
สาธารณสุข หญิงตั้งครรภ หรอืหญงิทีม่บีตุร
ซึ่งเปนทารกหรอืเดก็เลก็  
 
 



มาตรา ๑๕ ฉลากอาหาร 
O ผูผลติ ผูนาํเขา หรอืผูจาํหนายอาหารสาํหรบัทารก หรอื

อาหารสาํหรบัเดก็เลก็ หรอื ตวัแทน  

Oตองดาํเนนิการใหฉลากอาหารสําหรบั
ทารกและฉลากอาหารสาํหรบัเดก็เลก็
แตกตางกนัอยางชดัเจนและสามารถมองเหน็หรือ
แยกแยะไดโดยงาย 

O ฉลากอาหารสาํหรบัทารกและฉลากอาหารสาํหรบัเดก็เลก็
ตามวรรคหนึ่งตองแตกตางจากฉลากอาหารอืน่อยาง
ชดัเจน 
 



The Academy of 
Breastfeeding Medicine 

O ABM  เปนองคกรของแพทยทัว่โลก ที
จดัตัง้ขึน้เพือ่สงเสรมิ ปกปอง และสนับสนนุ 
การเลีย้งลกูดวยนมแมและการใหนมบตุร 

O วสิยัทศัน:  
      รวมผูเชีย่วชาญดานการแพทยเปนหนึง่
เดยีวและมเีปาหมายรวมกนั 



The Academy of 
Breastfeeding Medicine 

O บคุลากรทางการแพทยมีเปาหมายรวมกนั             
     - การสงเสรมิและสรางความกาวหนาดาน
การศกึษาของแพทย  
     - การกาํหนดแนวปฏบิัตแิละการปรบัเปลี่ยน
ทัศนคตแิละทกัษะ การเลีย้งลกูดวยนมแมทีถ่กูตอง
ตามหลกัฐานเชงิประจกัษ 
   - ขยายการฝกอบรมสูผูปฏบิตัอิยางกวางขวาง  



สถานภาพของแพทยใน 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O แพทยทุกคนทัว่โลกเปนกระบอกเสยีงทีส่าํคญัในการ
สงเสรมิ ปกปอง และสนบัสนนุการเลีย้งลกูดวยนมแม 

O ควรมคีวามสามารถในการดแูลรกัษาปญหาที่
เกีย่วของทางคลนิกิ 

O แพทยยงัขาดการศกึษาและการเตรยีมความ
พรอมอยางพอเพยีง 

O ขาดการสนับสนนุและใหคาํแนะนาํเกีย่วกบั
การเลีย้งลกูดวยนมแม ตามบนัได 10 ขัน้สู
ความสาํเรจ็การเลีย้งลกูดวยนมแม และการปฏบิตัิ
ตามหลักเกณฑสากลวาดวยการตลาดของผลติภณัฑ
อาหารของทารกและเดก็เลก็ (จากงานวจิยั) 
 



อุปสรรคการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

O ความรูและการปฏบิตัใินการเลีย้งลกูดวยนม
แมของแพทยไมเพยีงพอในระบบบรกิาร 

O แพทยขาดความมัน่ใจการใหสขุศึกษาและ
การใหคาํปรกึษาแกหญงิตัง้ครรภ 

O แพทยมทีศันคตแิละความรูทีไ่มถกูตอง
เกีย่วกบัการเลีย้งลกูดวยนมแม เชน เชือ่วานม
ผสมเปนโภชนาการทีส่มบรูณแบบสาํหรบั
ทารก 



การศึกษาสําหรับนิสิต/นักศึกษา 
O ความรูและทกัษะพืน้ฐานในการปองกนั

และคงสภาพการเลีย้งลูกดวยนมแม 
รวมทัง้การวนิจิฉยัและการรกัษา: 

     - basic anatomy of the breast,  
     - the physiology of lactation (including 
milk production),  
     - hormonal impact on mother and child, 
fertility changes, and  
    - the biochemical and immunological 
properties of human milk 



การศึกษาสําหรับนิสิต/นักศึกษา 
O สามารถอธบิายปจจยัเชงิสงัคมและวฒันธรรม

ที่เกีย่วของกบัการเลี้ยงลกูดวยนมแม 
O มีโอกาสซกัประวตัิมารดา การใหอาหารทารก

และประเมนิการเลีย้งลกูดวยนมแมในหอ
ผูปวยหรือทางคลนิกิ 

O ตระหนกัถงึคณุคาการเลีย้งลกูดวยนมแมและ
น้าํนมแม และความเสีย่งของการไดรบันมแม
โดยไมมีขอบงชีท้างการแพทย 

O ไดรบัการฝกอบรมการเลีย้งลกูดวยนมแมทาง
คลนิกิ 
 



การเรยีนรูทางคลนิิก 
O คนหาปจจยัใหพอแมตดัสนิใจเลีย้งลกูดวยนมแม 
O รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตัแิละการตรวจเตานม 
O เขาใจผลกระทบการเจบ็ครรภและวธิกีารคลอด 
O บอกผลกระทบของหตัถการและการใหยาแก

มารดาระหวางการคลอดและทันทหีลงัคลอดตอ
การสรางและหลัง่น้าํนม 

O กระตุนชวยเหลือการใหนมแมทันทหีลงัคลอด 



การเรยีนรูทางคลนิิก 
O สงัเกตการเอาลกูเขาเตาอยางถกูตองและการ

ดดูนมแมจากเตาอยางมปีระสทิธภิาพ 
O อธบิายวิธกีารชวยเหลือใหแมยงัคงมีน้าํนม

เพยีง พอแมวาแมลกูตองแยกจากกนั 
O ใหคาํแนะนาํที่เหมาะสมกบัคูแมลกู เกีย่วกบั

การใหยามารดา การวางแผนครอบครวั 
O อธบิายสาเหตขุองปญหาการเลี้ยงลกูดวยนม

แมทีพ่บบอย  
O อธบิายแนวปฏิบตักิารใหอาหารตามวยัที่

ถกูตองและเหมาะสม 



อตัราการใหอาหารทารกของไทย 
UNICEF by MICS 2016 



ความเสี่ยงในการเสียชีวิต 
ถาเร่ิมตนการเลี้ยงลูกดวยนมแมชา 



เหตุผลท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแม 
นอยกวา6 เดือน 

54 Nisachol Cetthakrikul, IHPP,2014 



การปฏิบัติที่มีผลตอ 
อัตราการเลีย้ลกูดวยนมแม 

O การผาตดัคลอดและการใหยาแกปวด ลด
การเริม่ตนการเลีย้งลกูดวยนมแม 

O การชวยมารดาโอบกอดลกูเนือ้แนบเนือ้ และ
ดดูนมครัง้แรกภายในชัว่โมงแรกหลงัคลอด 
เพิม่ระยะเวลาการเลีย้งลูกดวยนมแม 

O การใหนมผสมทารกแรกเกดิ มผีลเชงิลบกบั
การใหอาหารทารกและการเลีย้งลกูดวยนม
แม 



การปฏิบัติที่มีผลตอ 
อัตราการเลีย้ลกูดวยนมแม 

O การแจกตวัอยางนมผสมใหกับมารดาทีเ่พิง่
คลอดบตุร ลดอตัราของการเลีย้งลกูดวยนม
แมอยางเดยีว 

O มารดาทีไ่มไดรบัการแจกถงุของขวญั มี
อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีวสงู
กวามารดาทีไ่ดรบัแจก เมือ่10 สปัดาหหลงั
คลอด 



การสนบัสนนุของ 
ครอบครัวและสังคม 

O กฎหมายลาคลอดมผีลตอการเลีย้งลกูดวยนม
แมอยางเดยีว (RR=1.52, 95%CI 1.03-
2.23 )และมารดายงัตงเลีย้งลกูดวยนมแม
อยางตอเนือ่งแมจะไปทาํงาน 

O การพกัระหวางทาํงานเพือ่ใหนมลูกใน 130 
ประเทศ พกัพรอมจายคาแรงอยางนอย 6 
เดอืน ชวยเพิม่อตัราการเลีย้งลูกดวยนมแม
อยางเดยีวถงึรอยละ 25 
 

  



Mother-Friendly Workplace 
(มุมนมแม) 

O องคกรมนีโยบายสนบัสนนุการเลี้ยงลกูดวยนมแม 
O พนกังานทีต่ั้งครรภและหลงัคลอดไดรบัความรู

เกี่ยวกบัการเลีย้งลกูดวยนมแม 
O จัดมุมนมแมที่เปนสัดสวน และมอีปุกรณตางๆที่

สนบัสนนุการบบี เกบ็ ตุนน้าํนม 
O ใหสิทธิลาคลอดไมนอยกวา 3 เดือน 
O อนญุาตใหแมบบีเกบ็น้าํนมอยางนอยทกุ 3 ชัว่โมง 
O สนบัสนนุการรวมกลุมแมเพือ่แลกเปลี่ยนเรยีนรู

ประสบการณ 
 



ท่ีทํางานท่ีเปนมิตรกับการเลี่ยงลูก
ดวยนมแมในออสเตรเลีย 

O ทีส่วนตวัและรูสกึสบายในการเลีย้งลกู
ดวยนมแม 

O มเีวลาระหวางการทาํงานในการใหนมลูก
หรอืบบีนมใหลกู 

O ไดรบัการสนับสนนุจากนายจางและเพือ่น
รวมงาน 

O สรางสิง่แวดลอมทีส่งเสรมิ ปกปอง และ
สนับสนนุการเลีย้งลกูดวยนมแม 
 



เปาหมายงานแมและเด็กคุณภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 



ตัวอยางการใหความรู
เพิ่มเติมแกหญิงต้ังครรภใน

โรงเรียนพอแม 

• การเลีย้งลกูดวยนมแมสรางตนทนุ
สมอง: 

• ประโยชนและวธิกีารเลีย้งลกูดวยนมแม 



Lancet review: Long term 
effects in children 

O การเลีย้งลกูดวยนมแมระยะยาว ลดอัตรา
โรคอวนรอยละ 26 (95% CI 22-30) ใน
ประเทศทีส่งเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแม
อยางเดยีว 

O อัตราการเลีย้งลกูดวยนมแมเมือ่อาย ุ12 
เดอืนคิดเปนรอยละ 19 ในประเทศที่
สงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว 
และคิดเปนรอยละ 11 ในกลุม
เปรยีบเทยีบ 



Lancet review: Long term 
effects in children 

O ลดโอกาสเปนโรคเบาหวานชนิดที2่ รอยละ 
35 (95% CI 14-51)  

O 3 รายงานวิจยัคณุภาพ พบการลด
โรคเบาหวานชนดิที1่ รอยละ 24 อยางไมมี
นัยสาํคัญทางสถติ ิ

O Meta analysis ของความดนัโลหติ 
Systolic(43งานวจิยั) Diastolic (38งานวิจยั) 
และ cholesterol (46งานวจิยั) ไมพบการ
ปกปองดวยการเลีย้งลกูดวยนมแม  
 



Lancet review: Long term 
effects in children 

O การเลีย้งลกูดวยนมแมเพิม่คาคะแนนเชาวปญญา 
3-4 จุด (95% CI 2.3-4.6)หลังควบคมุปจจัยที่
เกี่ยวของ 

O แมจะควบคมุปจจัยความฉลาดของมารดา เพิม่คา
คะแนนเชาวปญญา 2- 6 จดุ 

O ทารกเกดิครบกาํหนด และทารกเกดิกอนกาํหนดที
ไดรบันมแมคาคะแนนเชาวปญญาสงูมากกวา 7 
จุดเมือ่อาย ุ6.5 ป 

O งานวจิัยถงึอาย ุ30 ป การเลีย้งลกูดวยนมแมเพิม่
การเรยีนในโรงเรียน การมอีาชพี และการมรีายได 
รอยละ 70 ของคะแนนเชาวปญญาทีเ่พิม่ขึน้ 



การดูดนมแมจากเตา 
ลดปญหาชองปากและฟน 

O ทารกท่ีดูนมแม3เดือนหรือนอยกวาน้ัน
มีฟนยื่น (Malocclusion) สูงถึงรอยละ
32.5 แตทารกท่ีดูดนมแมนาน 12 
เดือน มีฟนยื่นเพียงรอยละ15.9  

O ทารกท่ีดูดนมแมอยางเดยีวและไมเคย
ดูดหัวนมหลอกมีฟนไมสบกันดานหลัง 
(posterior cross bite) เพยีงรอยละ
2.7 ทารกท่ีดูดนมแมและหัวนมหลอกมี
ฟนไมสบกันดานหลังสูงรอยละ21.8  



ประโยชน 
การเลี้ยงลูกนมแมอยางเดียว AAP 

• ลดตดิเชือ้ทางเดนิหายใจขวบปแรกรอยละ 70 
• นมแมอยางเดยีวมากกวา 3 เดอืนลดหชูัน้กลาง

อกัเสบไดรอยละ50 
• ลดโอกาสตดิเชือ้ทางเดนิอาหาร ไดรอยละ 64 
• ลดโอกาสเกดิNecrotizing Enterocolitisรอยละ 

77 ในทารกเกดิกอนกําหนด 
• ลดโอกาสเกดิ Sudden Infant Death syndrome 

0.55 เทา (95%CI 0.44-0.69) 



ประโยชน 
การเลี้ยงลูกนมแมอยางเดียว AAP 

• นมแมอยางเดยีว 3-4 เดอืนลดclinical asthma, 
atopic dermatitis, and eczema  รอยละ 27 
ในกลุมเสีย่งนอย และลดไดรอยละ 42 ในทีม่ี
ประวตัภิมูแิพในครอบครวั 

• ลด Inflammatory bowel รอยละ 31 กลุมเสีย่ง 
• ลดโอกาสโรคอวนรอยละ 15 ในวยัรุน และรอย

ละ30 ในวยัผูใหญ 
• นมแมอยางเดยีวตัง้แต 3 เดอืนลดโอกาสเปน

โรคเบาหวานชนดิที่1 รอยละ 30 
 



การใหบริการทารกใน 
หองคลอดคุณภาพ 

• มีการควบคุมอณุหภมูิหอง(26-28 องศาC)ในระยะ
มารดาคลอดmารก ตามมาตรฐานการดแูลอณุหภมูิ
กายของทารก 

• มีแนวปฏบิตักิารดแูลอณุหภูมกิายของทารก เชน การ
ใชผาปราศจากเชื้อที่อุนเชด็ตวัทนัทหีลงัเกดิ ไม
อาบน้าํทารก วางทารก/ ทาํหตัถการในเครื่อง 
Radiant Warmer วดัอณุหภมูิกายทารกอยางนอย 1
ตรัง้ และแกไขภาวะอุณหภูมกิายต่าํ 

• มีการนาํทารกมาใหมารดาโอบกอดเนือ้แนบเนือ้
และดดูนมแมครัง้แรกทันทหีรภืายใน 1 ชัว่โมงหลงั
เกดิ หรือทันททีีแ่มรูสกึตวัหลงัการผาตดัคลอด 



วิธีการประเมินบุคลากรท่ีใหบริการ 
ในหองคลอดคุณภาพ 

• หลกัฐานการฝกอบรมผูใหบรกิารตามมาตรฐาน
วิชาชีพ:  

    - การชวยกูชีพมารดาและทารก การใช กราฟ
ดแูลการคลอด (Partograph)  
    - การปองกันและรกัษาภาวะตกเลือดทัง้ระยะ
คลอดและหลงัคลอด  
    - การดแูลรกัษาภาวะความดันโลหติสงู  
   - การปฏบิตัิตามบนัไดขัน้ที4่ สู
ความสาํเรจ็ของการเลีย้งลูกดวยนมแม  
   - แนวปฏบิตักิารดแูลทารกแรกเกดิระยะวกิฤต ิ



• มารดาและทารกแรกเกดิมีความปลอดภัยดาน
สุขภาพทัง้ทางรางกายกายและจิตใจ 

• มารดาและครอบครวัสามารถเลีย้งดทูารกไดอยาง
ถูกตองหลงัการจาํหนายออกจากโรงพยาบาล 

• ทารกแรกเกดิทกุคนไดรบันมแมอยางเดยีวขณะ
จําหนายออกจากโรงพยาบาลและตอเนือ่งอยาง
เดยีวจนครบ 6เดอืนเตม็  

• มารดาและทารกไดรับการดแูลสุขภาพอยางตอเนื่อง
ทั้งที่บาน ชุมชน หรือโรงพยาบาลอยางครบถวน
และมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมายการใหบริการ 
งานแมและเด็กหลังคลอด 



Ten steps for  
Promoting, Protecting and 
Supporting Breastfeeding to 
Vulnerable infants 
 

Presented by Professor Dr. 
Diane Spatz 
PhD, RN-BC, FAAN 

Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for 
vulnerable infants.J Perinat Neonatal Nurs. 2004;18(4):385-96.Review. 



บันได10ขั้นสําหรับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ในทารกแรกเกิดท่ีปวยระยะวิกฤติ 

1. การใหขอมลูชวยการตดัสนิใจของครอบครวั 
2. การชวยใหมีและคงสภาพการหลัง่นมแม 
3. การจดัการเกีย่วกบันมแม 
4. การใหน้าํนมแมแกทารก 
5. การโอบกอดเนือ้แนบเนือ้ระยะยาว 



บันได10ขั้นสําหรับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ในทารกแรกเกิดท่ีปวยระยะวิกฤติ 

6.การดดูนมจากเตาโดยไมไดน้าํนม 
7.การเปลีย่นจากใหน้าํนมเปนดดูนมแมจากเตา 
8.การวดัปรมิาณนมทีท่ารกไดรบั 
9.การเตรยีมความพรอมกอนจาํหนาย 
10.การตดิตามหลงัจาํหนายอยางเหมาะสม 

 



หลักฐานของความสําเร็จ 
การเลี้ยงลูกดวยนมแมในNICU 

• มารดาสามารถบบีนมใหลกูไดภายใน 6 ชัว่โมง
หลงัคลอด 

• ใน ค.ศ. 2014 ทารกทีเ่กดิในChildren’s 
Hospital of Philadelphia (CHOP) มากกวา 
รอยละ 86 ไดรบันมแมขณะจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล 

• ทารกเหลานีไ้ดรบันมแมนานเฉลีย่ 8 เดอืน 
(0.25 – 30 เดอืน) 
 



การใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
Informed Decision 

• การใหขอมลูมารดาทีต่ัง้ครรภเสีย่งตัง้แตระ
ยฝากครรภ เพือ่ การตดัสนิใจเลอืกวธิีการให
อาหารทารกอยางเพมาะสม และลดความกงัวล
ของครอบครวั 

• นมแมเปรยีบเสมอืนยาและเปนสวนหนึง่ของ
การรกัษาในหออภบิาล ทารกแรกเกดิระยะ
วกิฤต ิ



การใชนมแมรักษาชองปากและใหอาหาร 
Oral Care and Initiation of Enteral Feeding 

• นมแมมสีารตานอนมุลูอสิระ เชน วิตามนิอ ี
วติามนิซ ีและเบตาคาโรตนี 

• มภีมูิคุมกนัโรค และสรางจลุนิทรยีทีม่ปีระ
โยขนตอลาํไส 

• นมแมม ีStem cells 



การดูดโดยไมไดน้าํนม  

 



Breastfeeding Preterm Infants 

 



 คลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ 



Bright Futures  
• โครงการอนาคตสดใสแหงประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดย American Academy of 
Pediatrics ในการดแูลเดก็ในคลนิกิเดก็
สขุภาพด ีทีม่อีงคประกอบสาํคัญ: 

• เฝาระวงัและคดักรองสขุภาพเดก็ 
• การตรวจรางกาย 
• การสงเสรมิสขุภาพและการปองกนัโรค 
• การใหคาํแนะนาํ (anticipatory guidance) 
• การดแูลเดก็ทีม่ปีญหาพเิศษ 

 



การดูแลการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
ใน Bright Future Clinics 

• อธบิายประโยชนของการเลีย้งลูกดวยนมแมนาน
อยางนอย 1 ป 

• อธบิายวาการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดอืน 
เปนโภชนาการทีเ่หมาะสมทีส่ดุสาํหรบัทารก 

• ใหคาํแนะนาํการเลี้บงลกูดวยนมตตอเนือ่ง 12 
เดอืนหรอืนานกวานัน้ 

• อธบิายรายละเอยีดวธิีการชวยใหมารดามนี้าํนม
มาก ยาวนาน และเพยีงพอกับความตองการของลกู 

• แนะนาํการใหอาหารตามวยัอยางเหมาะสม 



มีบริการเชิงรุก ในชุมชน  
• การจดับรกิารหรอืจดักิจกรรมสงเสรมิพฒันาการ 

นอกสถานที ่หรอื ในกลุมเปาหมายทีเ่ขาถงึยาก 
• การจดักจิกรรมรณรงค/ประชาสมัพนัธการ

ดาํเนนิงานเชงิรกุใน ชมุชนเพือ่การแกไขปญหา
โภชนาการและพฒันาการเดก็ 

• มนีวตักรรมแกไขปญหาโภชนาการและพฒันาการ 
• มขีอมลูกลุมเปาหมายเดก็ภาวะเสีย่ง/ไมมาตามนดั 
• มรีะบบการตดิตามกลุมเป าหมายโดยใชกลไกของ 

อสม. หรอื อืน่ๆในชมุชน 
 



Teen Outreach Pregnancy Services 
(TOPS) 



The Breastfeeding-Friendly 
Pediatric Office Practice 

O AAP  กําหนดนโยบายทีเ่ปนลายลกัษณ
อกัษรในการเปนมติรกบันมแม 

O ฝกอบรมโดยเฉพาะผูชวยแพทยและ
พยาบาลใหมทีกัษะที่จาํเปนสาํหรบัการ
สนับสนนุการเลีย้งลกูดวยนมแม 

O เขาใจขอหามการเลีย้งลูกดวยนมแมแมจะมี
นอยมาก 



หนวยงานกุมารเวชกรรม 
เปนมิตรกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O การใหบรกิารในหนวยกมุารมมีารดาและทารกมา
รบัรกิารซ้าํๆหลายครัง้ชวงปแรกหลงัเกดิ 

O ในขณะมารบับรกิารการประเมนิและชวยเหลอืการ
เลีย้งลูกดวยนมแมและหลกีเลี่ยงการสงเสรมินม
ผสม ชวยเพิม่อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยาง
เดยีว 

O จาํเปนตองมแีนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในหอผูปวยนอก
ของแผนกกุมารเวชกรรม 

O Meek JY, Hatcher AJ; The Breastfeeding-Friendly Pediatric 
Office Practice. Pediatrics. 2017 May;139(5). pii: e2017064 



ระบาดวิทยาของสหรัฐอเมริกา
ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O เริม่ตนการเลีย้งลกูดวยนมแมรอยละ81.1 
O นมแมอยางเดยีว 6 เดอืน รอยละ 22.9 
O มารดาทปีระสบความสาํเรจ็; แตงงาน 

อาศยัเขตเมอืง จบระดบัวทิยาลยั ไดรบัรู
ประโยชนการเลีย้งลกูดวยนมแม  และ
ตัง้ใจเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว นาน
ตัง้แต 3 เดอืนขึน้ไป 



แนวปฏิบัติการเปนมิตรกับ 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O ใหการชวยเหลือการเลีย้งลกูดวยนมแมตาม
ความตองการของมารดา 

O มั่นใจวาการใหนมผสมมีผลเชงิลบตอการเลีย้ง
ลูกดวยนมแมอยางเดยีว 

O พฒันาระบบทีม่ีผูเชีย่วชาญชวยเหลือการเลีย้ง
ลูกดวยนมแมในชมุชน 

O จัดการศกึษาและการฝกอบรมใหบคุลากรดาน
สขุภาพทกุคนทีด่แูลแมและเดก็ 



แนวปฏิบัติการเปนมิตรกับ 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O มีการอภปิรายการเลีย้งลกูดวยนมแม
ทัง้ระยะฝากครรภและการใหบรกิาร
ในคลนิกิเดก็สขุภาพด ี

O กระตุนใหมารดาเลีย้งลูกดวยนมแม
อยางเดยีว 6 เดอืน 

O มีการดแูลและใหคําแนะนาํทีส่นับสนนุ
การเลีย้งลกูดวยนมแมอยางตอเนือ่ง
และนานตามตองการ 
 



แนวปฏิบัติการเปนมิตรกับ 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O ปลกูฝงการเลีย้งลกูดวยนมแมในงานประจาํ 
O ใหความรูแกแมในการบบีนมขณะไปทํางาน 
O บรกิารสือ่การเลีย้งลกูดวยนมแมทีไ่มใช

ธรุกิจการคา 
O จดับรกิารการเลีย้งลกูดวยนมแมในหองรอ

ตรวจและพืน้ทีส่วนตวัตามการรองขอ 
 
 



แนวปฏิบัติการเปนมิตรกับ 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

O กาํจดัการใหฟรนีมผสม 
O ฝกอบรมเจาหนาทีใ่หคดักรองความกงัวลเกีย่วกบัการ

เลีย้งลูกดวยนมแมทางโทรศพัท 
O ประสานความรวมมอืกบัศนูยคลอดชุมชนและแผนก

สูตใินการใหบรกิารทีเ่ปนมติรกบัการเลีย้งลกูดวยนม
แม 

O ตดิตอกบัแหลงขอมูลในชุมชน 
O ตรวจตดิตามอัตราการเลีย้งลูกดวยนมแมจากการ

ปฏบิตัขิองทานเอง 
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