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ค�ำน�ำ

 มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้ประสาน

การจัดท�าชุดทบทวนวรรณกรรมความรู้เก่ียวกับการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ชุดที่ 2 โดยเลือกประเด็นหัวข้อที่เป็น

ที่สนใจ เป็นปัญหาที่ต้องการข้อมูลวิชาการเชิงลึก เพื่อประกอบ

ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในการสนับสนุนหรือตัดสินใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่  

โดยใช้ชือ่ชดุทบทวนวรรณกรรม “ นมแม่ แน่ทีส่ดุ ” ซึง่เป็นชือ่ท่ีองค์การทนุ

เพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาต ิ(UNICEF) ได้ก�าหนดเป็น แนวทางในการรณรงค์

ส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในปี พศ 2556 ซึ่งสอดคล้องกับภาระกิจ

ของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

 ในการจัดท�าครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากโรงพยาบาล 

หน่วยงานต่าง ๆ คือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, ส�านักงาน

พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์, คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล และ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วน

ร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอันทรงคุณค่าให้กับงานส่งเสริมการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ขอบคุณส�านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพที่สนับสนุน 

งบประมาณ หวังว่าหนังสือชุดนี้ จะได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ ในการรรณรงค ์

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเป็นรูปธรรม ให้เด็กไทยได้รับนมแม่ 

มากขึ้นและอย่างถูกต้อง 

                                                          แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ

                                              ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย       
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ค�ำน�ำ

  ในปี พ.ศ. 2550 มูลนิธิศูนย์นมแม่ได้จัดท�า

หนังสือ ทบทวนวรรณกรรมนมแม่ ชุดที่ 1 จ�านวน  

 8 เรื่อง ได้แก่ มีอะไรในน�้านมแม่, ท�าไมเดือนแรกให้

ลูกกินนมแม่อย่างเดียว, การเรียกน�า้นมแม่กลับคืน (Relactation) สิทธิของ

แม่ท�างานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, กลยุทธ์การตลาด และสื่อโฆษณา

ของนมผงดัดแปลงเลี้ยงทารก, ข้อมูลภาคี เรื่องนมแม่ระดับประเทศ และ

นานาชาติ, รายงานการวิจัย ปี 2548 นมแม่ และนมแม่กับโรคภูมิแพ้                                  

 การทบทวนวรรณกรรมนมแม่ ชดุที ่2 เป็นชดุต่อเนือ่ง มทีัง้หมด 8 เรือ่ง 

เช่นกัน แบ่งเป็น 3 หมวด “นมแม่ป้องกันสารพันโรค” ป้องกันโรคภูมิแพ้, 

นมแม่ป้องกันโรคอุจจาระร่วง, นมแม่ป้องกันโรคอ้วนในเด็ก, กินนมแม่ลด

ความเจ็บปวดในเด็กได้จริง, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดโอกาสเกิดภาวะจอ- 

ประสาทตาผิดปกติ “นมแม่การพัฒนาสมองเด็ก”, : DHA ในนมแม่

พัฒนาสมองเด็ก “นมแม่สู่นโยบายระดับประเทศ”,: นมแม่กับผลความ

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และสู่เป้าหมายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หญิงไทยควร

ได้รับการลาคลอดเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

 การด�าเนนิการ เริม่ด้วยการก�าหนดหัวข้อหาเจ้าภาพทบทวน น�าเสนอ 

ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ต่าง ๆ จนได้ข้อมูลที่ มั่นใจว่าถูกต้อง  

ภาษาท่ีง่ายต่อการสือ่สาร ทัง้กับบคุลากรทางการแพทย์ และประชาชนท่ัวไป 

ที่สนใจ ใช้เวลาด�าเนินการทั้งหมดประมาณ  8 เดือน สามารถสืบค้นได้ใน 

http://breastfeedinglib.saiyairak.com/browse

 ขอบคุณคณะนกัวิชาการทีเ่สยีสละเวลา ทบทวนในรายละเอยีดต่าง ๆ 

และจะส�าเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ช่วยประสานงานการจัดท�า

โดยเฉพาะคุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ และ คุณอัญชรี พรหมสกุล ที่มีมานะ

ในการช่วยประสานจนส�าเร็จ
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 ขอขอบคณุ คณุแม่ทกุท่านทีอ่นเุคราะห์ และอนุญาตในการให้ใช้รปูถ่าย 

เพื่อประกอบและอธิบายเนื้อหา วิชาการ อันจะเป็นประโยชน์กับบุคคลากร

ทางการแพทย์ และพยาบาลต่อไป    

            

          แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร

          ประธานคณะท�างานการทบทวนวรรณกรรมนมแม่
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                 ค�ำน�ำ

 การรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการด้านคุณประโยชน์ 

ของนมแม่ จะเป็นการเสริมสร้างรากฐานให้นโยบาย

ด้านการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับประเทศมี

ความชัดเจน และโดดเด่นมากขึ้น เพื่อให้สังคมไทยเตรียมความพร้อมมี 

พ.ร.บ. การตลาดนมดัดแปลงอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องส�าหรับทารก 

และเด็กเล็ก ตามข้อตกลงร่วมในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพโลกเรื่อง CODE 

หรือ หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (Internation-

al Code of Marketing of Breast - Milk Substitutes) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ

ส�าหรับควบคุมการตลาด และการโฆษณาของอุตสาหกรรมอาหารส�าหรับ

ทารกและเด็กเล็กที่ขาดจรรยาบรรณ

 ผลงานวจัิยจากในประเทศ และต่างประเทศยืนยันว่า เด็กทีกิ่นนมแม่ 

จะมสีขุภาพแขง็แรง เตบิโตสมวยั นมแม่ยังช่วยลดความเจบ็ป่วยจากโรคต่าง ๆ 

ส่งผลให้แม่ลาหยุดงานน้อยลง และ แม่ท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ส�านักงานสนับสนุน 

กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึง 

ได้รวบรวมบทความจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็น 

ประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะแม่และ 

ครอบครัวให้ได้รับทราบความจริงท่ีว่า ไม่มีสารอาหารใดท่ีจะมีประโยชน์

เท่านมแม่ และเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กไทย ที่จะได้รับการเลี้ยงดูด้วยน�้านม 

จากอกแม่ 

                                        แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช 

                                          เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
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สำรบัญ 

นมแม่ป้องกันสำรพันโรค 
	 10 นมแม่ป้องกันโรคภูมิแพ้  
 15 นมแม่ป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
 27 นมแม่ป้องกันโรคอ้วนในเด็ก
 35 นมแม่ลดควำมเจ็บปวดในเด็กได้จริง 
 44 นมแม่ลดโอกำสเกิดภำวะจอประสำทตำผิดปกติ

นมแม่พัฒนำสมองเด็ก
 57 DHA ในนมแม่พัฒนำสมองเด็ก

นมแม่สู่นโยบำยระดับประเทศ
	 64 นมแม่กับผลควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ 
  69 สู่เป้ำหมำยกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
           หญิงไทยควรได้รับกำรลำคลอดเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
       82 รำยนำมคณะกรรมกำรด�ำเนนิงำน



นมแม่ป้องกัน
สำรพันโรค

เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนำกำร และเจริญเติบโตเต็มที่
คุณแม่ควรให้ลูกดูดนมแม่ เร็วที่สุดเท่ำที่จะเร็วได้หลังคลอด

ยิ่งดูดเร็วและบ่อย น�้ำนมจะยิ่งมำเร็ว และเริ่มมำมำก
ภำยใน 3-4 วัน หลังคลอด อยำ่ให้ลูกคุณพลำดโอกำสที่จะได้ดื่ม

น�้ำนมแม่ มีสำรอำหำรมำกกว่ำ 200 ชนดิ
รวมถึงแร่ธำตุ และภูมิคุ้มกันโรคตำ่งๆ

ช่วยปกป้องลูกจำกกำรติดเชื้อ
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง โรคอุจจำระร่วง

โรคภูมิแพ้ โรคอ้วน ที่พบบ่อยในวัยทำรก
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 นมแม่กับกำรป้องกันโรคภูมิแพ้

 เด็กในปัจจุบันเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น จึงมีค�าถามจากพ่อแม่ 

จ�านวนมากว่าจะเลี้ยงดูบุตรอย่างไรถึงจะป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ค�า

แนะน�าที่ได้ยินบ่อย คือ ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ข้อมูลต่อไปนี้จะเป็น

รายละเอียดเพ่ือให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นเก่ียวกับการกินนมแม่ 

โดย: แพทย์หญิงภาสุรี แสงศุภวานิช 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่องที่ 1 
นมแม่ป้องกันโรคภูมิแพ้
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เพื่อลดการเกิดโรคภูมิแพ้ เน่ืองจากโรคภมูแิพ้มี

หลายชนิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงขอน�าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคหืด และ

โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากการแพ ้ซึ่ง

เป็นโรคภูมิแพ้ที่ส�าคัญในเด็ก

 

 กินนมแม่แล้วป้องกันทำรก
 จำกกำรเป็นโรคหืด จริง หรือไม่

 หลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ว่าการกินนมแม่ ช่วยลดการเป็นโรคหดืของเดก็ 

มาจากงานวิจัยที่ส�าคัญจากประเทศออสเตรเลียที่มีการรายงาน ตั้งแต่ ปี  

ค.ศ. 1999 ซึ่งได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการทั่วโลก งานวิจัยดังกล่าวได้มี

การติดตามทารก จ�านวน 2,187 ราย ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 6 ปี พบว่า 

ทารกทีกิ่นนมแม่อย่างเดยีวนานเกิน 4 เดอืน มคีวามเสีย่งของการเป็นโรคหืด

ลดลง ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับทารกที่กินนมแม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยการ

ป้องกันโรคหืดจากนมแม่จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าทารกมีมารดาหรือบิดาเป็น

โรคภูมิแพ้ ซึ่งถือว่า เป็นทารกกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหืด และภูมิแพ้ชนิด

ต่าง ๆ 
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สรุปประเด็นจากงานวิจัยของประเทศออสเตรเลีย

ทารกที่กินนมแม่น้อยกว่า 4 

เดือน

ทารกกินนมแม่อย่างเดียว

นานกว่า 4 เดือน

ทารกจะเป็นโรคหืดก่อนอายุ

6 ปี จ�านวน 30 รายจากทารก 

100 ราย 

ทารกจะเป็นโรคหืดก่อนอายุ

6 ปี จ�านวน 22 รายจากทารก 

100 ราย 

 กินนมแม่แล้วป้องกันโรคหืดได้นำนเท่ำใด

 ในปี ค.ศ. 2012 ได้มีรายงานการวิจัยในลักษณะเดียวกันจาก

ประเทศนิวซีแลนด์ ในการติดตามทารก จ�านวน 1,105 ราย ตั้งแต่แรกเกิด 

ไปจนอายุ 6 ปี ซึ่งผลงานวิจัยรายงานว่า เด็กที่เคยกินนมแม่อย่างเดียวนาน

กว่า 3 เดือน มีจ�านวนคนที่เป็นโรคหืดเมื่ออายุ 6 ปี น้อยกว่าเด็กที่เคยกิน

นมแม่ไม่ถึง 3 เดือนประมาณครึ่งหนึ่ง

 ดงันัน้งานวิจยัชิน้นีจ้งึให้ค�าตอบว่า การกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 

3 เดอืน ช่วยป้องกันการเกิดโรคหืดไปจนเด็กมี อายุ 6 ปี
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  กินนมแม่แล้วจะป้องกันทำรกจำก
 โรคผื่นผิวหนังอักเสบจำกกำรแพ้ จริงหรือไม่
 

 หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการกินนมแม่ช่วยลดการเป็นโรคผื่นผิวหนัง 

อักเสบจากการแพ้ของเด็ก มาจากงานวิจัยที่ส�าคัญที่มีการรายงานในปี 

ค.ศ. 2001 รายงานดังกล่าวได้ท�าการวิเคราะห์งานวิจัย 18 เรื่อง ที่มีค�าถาม 

วิจยัว่า การกินนมแม่ช่วยลดการเกิดผ่ืนผิวหนัง อกัเสบจากการแพ้ได้หรอืไม่ 

ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ทารกทีกิ่นนมแม่อย่างเดยีวนานเกิน 3 เดอืน มคีวาม 

เสี่ยงของการเป็นโรคหืดลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับทารกที่กินนมแม่

น้อยกว่า 3 เดอืน โดยการป้องกันการเกิดผืน่ผวิหนังอกัเสบจะเหน็ชดัเจนย่ิงขึน้ 

ถ้าทารกมีมารดา หรือบิดาเป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งถือว่า เป็นทารกกลุ่มเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ 
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 กินนมแม่แล้วป้องกันโรคผื่นผิวหนังอักเสบ
 จำกกำรแพ้ได้นำนเท่ำใด

 ในปี ค.ศ. 2005 ได้มีรายงานการวิจัยจากประเทศสวีเดน ในติดตาม 

ทารกจ�านวน 4,089 ราย ตัง้แต่แรกเกิดไปจนอายุ 4 ปี ซึง่ผลงานวจิยัรายงาน 

ว่าเด็กที่เคยกินนมแม่อย่างเดียวนานกว่า 4 เดือน มีจ�านวนคนที่เป็นโรคผื่น

ผิวหนังอักเสบจากการแพ้เมื่ออายุ 4 ปี น้อยกว่าเด็กที่เคยกินนมแม่ไม่ถึง 

4 เดือนประมาณครึ่งหนึ่ง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงให้ค�าตอบว่า การกินนมแม ่

อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือนช่วยป้องกันการเกิดโรคผื่นผิวหนังอักเสบจาก

การแพ้ไปจนถึงมีอายุ 4 ปี

 ท�ำไมทำรกที่กินนมแม่ถึงเป็นโรคภูมิแพ้น้อยกว่ำ
 

 มีสมมุติฐานหลายข้อที่ใช้อธิบายการที่นมแม่ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้

 1 . ในช่วงท่ีทารกกินนมแม่อย่างเดียว ทารกจะไม่ได้รับโปรตีนจาก  

  นมวัว ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารก  

  และท�าให้เกิดโรคภูมแิพ้ ดังนัน้ทารกทีกิ่นนมแม่ จงึมอีตัราการเกดิ  

  โรคภูมิแพ้น้อยกว่า

 2 . ทารกที่กินนมแม่มีการติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจน้อยกว่า  

  ไวรัสบางชนิด เช่น RSV virus ถ้าทารกติดเชื้อไวรัสชนิดน้ีแล้ว  

  มีโอกาสเกิดโรคหืดในอนาคตเพิ่มขึ้น การกินนมแม่ ช่วยป้องกัน 

  การติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ท�าให้ทารก เป็นโรคหืดน้อยกว่า
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 ในประเทศก�าลังพัฒนา พบว่า มีการเสียชีวิตของเด็กมากกว่า 

10 ล้านคนต่อปี โดย “โรคอจุจาระร่วง” พบเป็นสาเหตอุนัดบัท่ี 2 (22%) 

รองมาจาก neonatal disorder1  โรคอุจจาระร่วง เป็นสาเหตุส�าคัญของ 

การเกิด “ทุพพลภาพ” และ “การเสียชีวิต” ในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องที่ 2 
นมแม่ป้องกัน
โรคอุจจำระร่วง

โดย: พญ. ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร

แผนกกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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ตารางที่ 1 แสดงอุบัติการณ์ อัตราการนอนโรงพยาบาลและอัตราการตาย  

 ของโรคอุจจาระร่วง 2

Per year

United States

 Workdwide

Estsimated 
episodes of 
acute diarrhea
375 million-1.4 
episodes per 
person per year
> 1.5 million child 
outpatient visits

1.5 billion episodes
In developing 
countries,
children < 3 y 
have 3 episodes 
per year

Hospitalizations

900 000 total

200 000 children

Deaths

6000 total

300 children

1.5-2 million
children
< 5 y

ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี การกินนมแม่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ 

ป้องกันการเกิดโรคอุจจาระ และช่วยลดอัตราตายในเด็ก เนื่องจาก

ในนมแม่มีสารอาหาร และภูมิคุ้มกันหลายชนิด

  อุบัติกำรณ์ของโรคอุจจำระร่วงในเด็ก

 อุบัติการณ์ของโรคอุจจาระร่วงในเด็กในประเทศก�าลังพัฒนา พบเดก็

อายุน้อยกว่า 3 ปี เป็นโรคอจุจาระร่วง 3 ครัง้ต่อปี ดงัตารางที ่1 
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ส�าหรับประเทศไทย จากรายงานการ

เฝ้าระวังโรคโดยส�านักระบาดวทิยา พบว่า 

ในปี พ.ศ. 2547 มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง

ทั้งหมดประมาณ 1.16 ล้านราย ซึ่ง

ร้อยละ 34 ของจ�านวนน้ี (392,110 ราย) 

พบว่าเป็นเด็กอายุต�า่กว่า  5  ปี

 กินนมแม่สำมำรถป้องกันโรคอุจจำระร่วง
 ได้จริงหรือไม่
 

 1. ลดอัตราตายจากโรคอุจจาระร่วง
  -  จากการศึกษาของ WHO Collaborative Study team ในปี 

ค.ศ. 20003 ท�า pooled analysis ดังรูป 1

Cause of Mortality

Age

(Months)

< 2

2-3

4-5

6-8

9-11

All Infection

Diseases

5.8 (3.4-9.8)

4.1 (2.7-6.4)

2.6 (1.6-3.9)

1.8 (1.2-2.8)

1.4 (0.8-2.6)

Diarrhea

6.1 (4.1-9.0)

1.9 (1.2-3.1)

สรุป ทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน และทารกที่มีอายุระหว่าง 6 - 11 เดือน 

ที่ไม่ได้กินนมแม่ มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงมากกว่าทารกที่

กินนมแม่ 6 เท่า และ 2 เท่า
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  -  จากการศกึษาของ Sachder HP และ

คณะ 19914  ที่ New Delhi ประเทศอินเดีย พบ

ว่าในทารกอายุ 0-6, 7-12,13 -18 เดือน ที่นอน

โรง-พยาบาลจากโรคอุจจาระร่วง กลุ่มทารกที่

ไม่ได้กินนมแม่มีอัตราเสียชีวิตมากกว่ากลุ่ม

ทารกที่กินนมแม่ 6 เท่า, 2.6 เท่า และ 1.8 เท่า 

ตามล�าดับ

 2. ลดอัตราการป่วยจากโรคอุจจาระร่วง
 -  Bulletin of WHO 19845 ทารกอายุ 0-6 เดือน ที่กิน exclusive BF ลด

อัตราการป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงได้ 3.5-4.9 เท่า เมื่อเทียบกับทารกที่ไม่ได้

กินนมแม่

  -  จากการศึกษาของ U.S national survey ปี ค.ศ. 19976 พบว่า 

ทารกอายุ 2-7 เดือน ที่กิน exclusive BF ลดอัตราอาการป่วยเป็นโรค

อุจจาระร่วงได้ 1.8 เท่า เมื่อเทียบกับทารกที่ไม่ได้กินนมแม่

  -  จากการศึกษาใน Mexico7, India8, Belarus9  ดังรูปที่ 2
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 -  จากการศึกษาของ Mihrshahi S และคณะ ปี ค.ศ. 200810 ท�าการ

ศึกษาแบบ Cohort study ในประเทศบังคลาเทศ จ�านวน แม่-ลูก ที่เข้าการ

ศึกษา 272 คู่ ดังรูปที่ 3

Exclusively breastfed
Non-exclusively breastfed
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พบว่าทารกท่ีกินนมแม่ล้วนเป็นระยะ

เวลา 6 เดือน ลดโอกาสในการเกิดโรค

อุจจาระร่วงน้อยกว่าทารกที่ไม่ได้กิน

นมแม่ 2.5 เท่า
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 3. ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจาก โรคอุจจาระร่วง
 -  จากการศึกษาของ Lamberti และคณะ 201111 แบบ systemat-

ic review included 18 study ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 The effect of not breastfeeding on selected outcomes   

 during infancy

สรุป 

 1.  ทารกอายุ 0-5 เดือน และ 6-11 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่ พบ  

  อบุตักิารณ์ของโรคอจุจาระร่วงมากกว่าทารกท่ีกินนมแม่ 2.65 เท่า 

  และ 1.32 เท่าตามล�าดับ

 2.  ทารกอายุ 0-5 เดือน และ 6-11 เดือน ท่ีไม่ได้กินนมแม่พบความ  

  ชุกของโรคอุจจาระร่วงมากกว่าทารกท่ีกินนมแม่ 4.90 เท่า และ 

  2.63 เท่า ตามล�าดับ

 3.  ทารกอายุ 0-5 เดือน และ 6-11 เดือน ท่ีไม่ได้กินนมแม่พบว่ามี  

0-5 months                                 6-11
                                                    months

Outcome

Diarrhea Incidence

Diarrhea Prevalence

Diarrhea Mortality

All-Cause Mortality

Diarrhea Hospitaliza-

tion

Reference 

Category

Exclusive

Exclusive

Exclusive

Exclusive

Exclusive

Predominant

BF

1.26

2.15

2.28

1.48

2.28

Partial

BF

1.68

4.62

4.62

2.84

4.43

Not

BF

2.65

4.90

10.52

14.40

19.48

Not

BF

1.32

2.63

1.47

5.66

6.05
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 อัตราตายจากโรคอุจจาระร่วงมากกว่า ทารกที่กินนมแม่  10.52 เท่า  

 และ 1.47 เท่า ตามล�าดับ

 4.  ทารกอายุ 0-5 เดือน และ 6-11 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่พบว่ามีอัตรา  

  การนอน รพ. จากโรคอจุจาระร่วงมากกว่า ทารกท่ีกินนมแม่ 19.48 เท่า  

  และ 6.05 เท่า ตามล�าดับ

 

 - จากการศึกษาของ Quigley MA และคณะ  ในปี ค.ศ. 200712 ท�าการ

ศึกษาแบบ Cohort study ในประเทศอังกฤษติดตาม ทารก 15,890 ราย

ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  Association between breastfeeding  and hospital   

 admission per month in the first 8 months

Infant Feeding      Adjusted OR (95% CI)   PAF,%

Diarrhea  

   Not breastfed 1.00 

   Partially breastfed 0.63 31

   Exclusively breastfed 0.37 53

สรุป ทารก อายุ 0-8 เดือน ที่กินนมแม่ล้วน ๆ สามารถลดอัตราการนอน 

โรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วง เมื่อเทียบกับทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ และ

ทารกที่กิน partially breastfed ร้อยละ 53 และ 31 ตามล�าดับ
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 นมแม่ป้องกันโรคอุจจำระร่วงได้อย่ำงไร13

  ภูมคิุม้กันของทารกน้ันจะพัฒนาเต็มท่ีเมือ่อายุ 2 ปี ดงันัน้การทีท่ารก 

กินนมแม่ทีม่ ีProtective Factors หลายชนดิ จงึมปีระโยชน์ต่อทารกมากกว่า

การที่ทารกกินนมผสม

1.  Secretory antibodies
 Secretory immunoglobulin A (sIg A) พบในนมแม่ มีบทบาทในการ

ป้องกันการ attachment ของเชื้อโรคกับเยื่อบุล�าไส้ โดยพบมีความเข้มข้น

มากที่สุด ในน�้านมแม่ส่วน colostrum และค่อย ๆ ลดลงในช่วงหนึ่งเดือน

แรก และมีคงที่ตลอดระยะการให้นม

2.  Oligosaccharides และ Glycoconjugates
 มีบทบาทในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพของทารกและช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อโรคจับกับเซลล ์ของร่างกาย

3.  Lactoferrin
 มีความเข้มข้นมากในน�้านมแม่ส่วน Colostrum มีคุณสมบัติ bacteri-

cidal, antiviral, anti-inflammatory และ modulate cytokine function

4.  Anti-inflammatory effects
 ในนมแม่มีสารต่อต้านการอักเสบซึ่งมีประโยชน์ต่อล�าไส้ของทารก โดย

ต่อต้านการอักเสบของล�าไส้หลังจากเกิดภยันตราย

5.  Immunomodulatory effects
 ในนมแม่มีสาร nucleotide, T-regulatory cytokines โดยเฉพาะ trans-

forming growth factor-b	ซึ่งมีบทบาท immunomodulatory effects โดย

เฉพาะในกลุ่ม cell-mediated immunity

6.  Prebiotic effects
 ในนมแม่มีน�้าตาล Lactose และ nondigestible oligosaccharides ซึ่ง
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มคีณุสมบตัเิป็น prebiotic คอืเป็นอาหารส�าหรบัการเจรญิเตบิโตของแบคทีเรยี 

ชนิดดีในล�าไส้ใหญ่ ได้แก่ Bifidobacteria spp. และ Lactobacillus spp. 

การทีล่�าไส้มเีชือ้ Bifidobacterium spp. และ Lactobaccillus spp. เจรญิเตบิโต 

จะท�าหน้าที่ gut-barrier functions, กระตุ้นการท�างานของ gut-associated 

lymphoid tissues, ท�าให้เกิดความสมดุลของ Pro- และ anti-inflammatory 

cytokines
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     นมแม่...
ภูมิตำ้นทำนสุดวิเศษ

เพรำะน�้ำนมแม่ในช่วงแรก คือ หัวน�้ำนม (colostrum)
ที่มีสีเหลืองข้น

อุดมด้วยสำรอำหำรจ�ำเป็น ได้แก่ โปรตีน เกลือแร่ วิตำมิน
โดยเฉพำะวิตำมินเอ และวิตำมินเค

สำรช่วยกำรเจริญเติบโต
หัวน�้ำนมมีสำรภูมิคุ้มกันในปริมำณที่สูงมำก

        เทียบได้กับ “วัคซีนหยดแรก”
                                   ที่มีคุณสมบัติป้องกันกำร                            

                                   ติดเชื้อในทำรกแรกเกิด
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เรื่องที่ 3 
นมแม่ป้องกัน
โรคอ้วนในเด็ก

 สังคมโดยทั่วไปมักมีทัศนคติว่าเด็กอ้วนเป็นเด็กสมบูรณ ์ น่ารกั 

พ่อแม่จึงพยายามเลีย้งลกูให้อ้วน และเดก็กินนมผงมักจะอ้วนกว่าเดก็

กินนมแม่ ท�าให้พ่อแม่มีความโน้มเอียงท่ีจะเลีย้งลกูด้วยนมผง ในความ 

จรงิแล้ว เดก็อ้วน หรอื มีน�า้หนักเกนิมาตรฐาน ถอืว่าเป็นโรคอ้วนซึง่เป็น 

ปัญหาสขุภาพท่ีส�าคัญท่ีพบมากขึน้ในประเทศไทย  

โดย: แพทย์หญิงรัชดา เกษมทรัพย์

แผนกกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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 ลักษณะโรคอ้วนในเด็ก

 โรคอ้วนมีผลเสียต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เด็กที่อ้วนมัก

ไม่มัน่ใจในตนเอง อายเพราะถูกเพ่ือนล้อ และอาจพบภาวะซมึเศร้าตามมาได้ 

ปัญหาด้านร่างกาย เช่น มคีวามผิดปกตขิองกระดกู และข้อ ขาโก่ง มปัีญหา 

จากทางเดินหายใจถูกอุดก้ันในขณะนอนหลับ มักจะนอนกรน หรือหยุด

หายใจขณะหลับ มีภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นเบาหวาน เสี่ยงต่อการเป็น

โรคความดนัโลหติสงู และโรคหัวใจ และลดน�า้หนกัได้ยากมากย่ิงข้ึน เดก็ท่ี 

เป็นโรคอ้วนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กลายเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน และมีโรคเรื้อรัง

ตามมา ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือดที่

รุนแรงมากขึ้น และเสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควร

 โรคอ้วนเกิดได้อยำ่งไร 

 โรคอ้วนเป็นภาวะที่มีไขมันสะสมในร่างกายเกินปกติ จากความไม่

สมดุลระหว่างพลังงานที่บริโภคเข้าไปกับการใช้พลังงาน ถ้าร่างกายได้รับ

พลังงาน และสารอาหารเกินความต้องการของร่างกาย  จะเกิดการสะสม

พลังงานส่วนเกินในเนื้อเยื่อไขมันทั่วร่างกายมากกว่าปกติ โรคอ้วนเกิดจาก

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง การขาดการ 

เคลื่อนไหวร่างกาย หรือ การออกก�าลังกาย และ

การน�าพลังงานไปใช้ภายใต้การท�างานของ

ฮอร์โมน เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งเป็น

ฮอร์โมนเพ่ือการใช้พลังงานของร่างกาย  

ฮอร์โมนในการเจริญเติบโต สเตียรอยด์-

ฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพื่อการท�างาน
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ต่าง ๆ ของเซลล์ในร่างกายและฮอร์โมนอินซลิูนซ่ึงควบคุมการใช้น�า้ตาลของ 

ร่างกาย  

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านพันธุกรรม และความผิดปกติของฮอร์โมน 

หรอืมคีวามเจบ็ป่วยเฉพาะกลุม่โรคท่ีท�าให้เดก็เป็นโรคอ้วน แต่พบเป็นส่วนน้อย

 

 รู้ได้อย่ำงไรว่ำ เด็กเป็นโรคอ้วน  

 ทราบจากการติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก  โดยใช้เกณฑ์อ้างอิง

การเจริญเติบโตของเด็กไทย ซึ่งแบ่งตามเพศและอายุ (อยู่ในสมุดบันทึก

สุขภาพแม่และเด็ก)
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 หากการเจริญเติบโตปกติ เส้นกราฟจะขนานไปกับเส้นเฉลี่ยของค่า

ปกติ (เปอร์เซนไทล์ที่ 50) ไม่เกินเปอร์เซนไทล์ที่ 97 (มากเกิน) และไม่ต�่ากว่า

เปอร์เซนไทล์ท่ี 3 (น้อยเกิน) ในเด็กทีน่�า้หนักตวัเกิน และเป็นโรคอ้วนเส้นกราฟ 

จะพุ่งขึ้นจากแนวปกติ 

 ในกรณีที่พบน�้าหนักเกินมาตรฐานเมื่อเทียบกับอายุยังไม่สามารถ

บอกได้ว่าเป็นโรคอ้วนหรอืไม่ ต้องตรวจสอบด้วยกราฟน�า้หนกัเทยีบกับส่วนสงู 

คือ เมื่อน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 120 ของค่ามัธยฐาน คือ 

เริ่มอ้วน และเมื่อน�้าหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 140 ของค่า

มัธยฐาน คือ อ้วน 

(กราฟแสดงน�้าหนัก ตามเกณฑ์ส่วนสูง ส�าหรับติดตามภาวะอ้วน-ผอม

ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก) 
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 เด็กกินนมแม่ ช่วยป้องกันโรคอ้วน จริงหรือไม่

 นักวิจัยได้ให้ความสนใจในเรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

โดยเฉพาะประโยชน์ของนมแม่ในการป้องกันโรคอ้วน มีการศึกษาอย่าง

มากมาย ที่ส�าคัญคือการศึกษาขององค์การอนามัยโลก ได้มีการทบทวน

งานวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นระยะ ๆ ครั้งล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2556 โดยท�าการ

ศึกษาทบทวนจากงานวิจัยทั้งหมด 71 เรื่อง สรุปได้ว่า 

 การกินนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนได้ถึง

ร้อยละ 24 ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่และโตขึ้นเป็น

โรคอ้วน 100 คน ถ้าเปลี่ยนเด็กกลุ่มนี้มากินนมแม่ เมื่อโตขึ้นจะเป็น

โรคอ้วนเพียง 76 คน

 นอกจากน้ียังมหีลกัฐานงานศกึษาวิจยัท่ีส�าคัญอืน่ ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่า 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดโอกาสหรือป้องกันการเกิดโรคอ้วนมากน้อย

ต่างกันไป ดังสรุปตามตาราง
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งานวิจัย/ปี        วิธีการศึกษา         ช่วงอายุที่       ป้องกันป้องกันได้                       
                                                               ร้อยละ

องค์การอนามัย

โลก;2556

Weng และ

คณะ;2555

Owen และ

คณะ;2548

Grum-

mer-Strawn 

และMei; 2547

Michiyo 

Yamakawa 

และคณะ

ทบทวนงานวิจัย

อย่างเป็นระบบ

71 การศึกษา

ทบทวนงานวิจัยที่มี

การควบคุมตัวแปร

ส�าคัญอย่างเป็น

ระบบ 16 การศกึษา

ทบทวนงานวิจัย

อย่างเป็นระบบ

10 การศึกษา

ทบทวนงานวิจัย

อย่างเป็นระบบ 28 

การศึกษา

การศึกษาระยะยาว

ในช่วงอายุ 0-60 

เดอืน (n=177,304)

การส�ารวจระยะ

ยาวระดับชาติของ

ญี่ปุ่น  ในปี 2544, 

วิเคราะห์ผล จาก 

2544 ถึง 2552

1-9 ปี

ไม่ระบุ 

(วัยเด็ก)

ไม่ระบุ 

(วัยเด็ก)

ไม่ระบุ

(วัยเด็ก)

4 ปี (เฉพาะ

กลุม่ผวิขาว)

7-8 ปี

24

12

15

13

30

15



นมแม่ แน่ที่สุด 33

 นมแม่ช่วยป้องกันกำรเกิดโรคอ้วนได้อย่ำงไร

1. เด็กที่ดูดนมแม่จะดูดตามความต้องการของร่างกายเด็กเอง  

 ในแต่ละมื้อ เมื่ออิ่มจะเลิกดูดเอง ต่างจากเด็กที่กินนมผสมซึง่ผูใ้หญ่มกั

บังคบัให้กนินมหมดขวด ท�าให้ได้พลงังาน และสารอาหารเกินต้องการ และ

เมือ่เริม่อาหารตามวัยเมือ่อายุ 6 เดอืนขึน้ไป เดก็ท่ีกนินมแม่จะมกีารควบคมุ 

ตนเองในเรื่องการกินอาหารได้ดีกว่าโดยจะสามารถควบคุมปริมาณอาหาร

บรโิภคเองโดยการลดปรมิาณนมลง  

2. เด็กที่กินนมแม่น�้าหนักจะขึ้นช้ากว่าเด็กที่กินนมผสม  

 น�า้หนกัทีข่ึน้ช้าในวัยทารกมคีวามสมัพันธ์กับการไม่เป็นโรคอ้วนเมือ่โตขึน้ 

สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนือ่งจากมสีารในนมแม่ ที่ช่วยให้ตอบสนองต่อฮอร์โมน 

อินซูลินได้ดีกว่านมผง ท�าให้มีการสะสมไขมันน้อยกว่า

3. น�า้นมแม่มีพลังงานและโปรตีนต�่ากว่านมผสม

 การกินนมของทารกในปรมิาณทีเ่ท่า ๆ กัน เดก็กินนมแม่ จะไม่มกีารสะสม 

พลงังานท่ีเหลอืเป็นไขมนั ต่างจากเดก็ทีกิ่นนมผสม ท่ีจะมกีารสะสมของไขมนั 

จากปริมาณท่ีได้รับเกินต้องการท�าให้เกิดโรคอ้วนได้ง่ายกว่าเด็กกินนมแม่ 

สะสมไขมันน้อยกว่า

4. เด็กที่กินนมแม่และนมผสมมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน  

 แตกต่างกัน  

  ทารกที่กินนมผสมจะมีระดับอินซูลินในเลือดหลังอาหารสูงกว่าเด็ก

กินนมแม่ เนื่องจากได้พลังงานมากกว่าทารกที่กินนมแม่เทียบเท่ากับการกิน 
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ขนมหวานเพิ่มโดยไม่จ�าเป็น พลังงานส่วนเกินนี้ต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินไป

เปล่ียนให้เป็นเซลล์ไขมนัเก็บสะสมไว้ มผีลต่อการพัฒนาเซลล์ไขมนัในระยะ 

ทารก

5. พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้

  ทารกที่กินนมแม่เมื่อโตขึ้น พบว่า สามารถรับประทานอาหารได้

หลากหลายกว่า โดยเฉพาะพวกผักผลไม้ เพราะรสชาติของนมแม่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามอาหารที่แม่กิน ท�าให้เด็กปรับตัวกับอาหารรสชาติต่าง ๆ 

ได้ดีกว่า 
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โดย: อาจารย์ ดร.สุดาภรณ์  พยัคฆเรือง

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ข้อมูลที่เป็นความจริง และเป็นที่รับรู้กันทั่วว่า น�้านมแม่ เป็น

อาหารธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับทารก โดยประกอบไปด้วย

สารอาหารต่างๆ ภูมคิุม้กันโรค ฮอร์โมนตลอดจนอนุมลูอสิระท่ีจ�าเป็นส�าหรบั 

ทารกในการป้องกัน ความเจ็บป่วย และท�าให้ทารกมีพัฒนาการท่ีดี มีการ

เรื่องที่ 4 
นมแม่ลดควำมเจ็บปวด

ให้ลูกได้จริง
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เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ แต่ข้อมูลหนึ่ง ที่คนในสังคมส่วนใหญยั่ง

ไม่ค่อยรบัรู ้คอื นมแม่ช่วยลดความเจบ็ปวดให้ลกูได้ ข้อมลูน้ีเป็นทีย่อมรบัใน

ทางวิชาการมาเป็นเวลา นาน และมีการวิจัย และยืนยันได้คือ การให้นมแม ่

เป็นวิธีการที่ช่วยลดความเจ็บปวดให้กับลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค์กรต่าง ๆ นานาชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความเจ็บ

ปวดในเด็ก เช่น The International Evidence-Based Group for Neonatal Pain 

และ The American Academy of Pediatrics1  ได้แนะน�าว่า ควรมีการ

บรรเทาความเจ็บปวดจากหัตถการที่เกิดขึ้นกับเด็ก และแนะน�าว่า ในขณะ

และหลังท�าหัตถการควรเลือกการบรรเทาความเจ็บปวดของลูกด้วยการดูด

นมแม่จากเต้าเป็นทางเลือกแรก หรือในกรณีที่ไม่สามารถให้ลูกดูดนมแม่ 

จากเต้าได้ก็ควรให้นมบีบ ด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น หลอดหยด กระบอกฉีด 

(syringe) เป็นต้น โดยควรพิจารณาให้ควบคู่กับการบรรเทาปวดด้วยวิธีการ 

อื่น ๆ เช่น การห่อตัว การอุ้ม เป็นต้น
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 ปัจจัยและคุณสมบัติพิเศษของกำรกินนมแม่
 ที่ช่วยลดควำมเจ็บปวดให้ลูกที่ ได้รับหัตถกำร

 การท�าหัตถการต่าง ๆ เช่น การเจาะเลือด การฉีดวัคซีนเป็นหัตถการที่

ก่อให้เกิดความเจ็บปวดเฉียบพลัน โดยปกติเวลาที่ลูกได้รับหัตถการต่าง ๆ 

เหล่านี้ แม่จะถูกแยกหรือให้รออยู่หน้าห้องท�าหัตถการ ซึ่งท�าให้โอกาสที่

แม่จะช่วยลดความเจ็บปวดให้แก่ลูกด้วยการให้กินนมแม่นั้นลดลงไปด้วย 

 เมื่อศึกษาทบทวนถึงปัจจัย

และคุณสมบัติพิเศษ ของการกินนมแม ่

ว่า ช่วยลดความเจ็บปวดให้ลูกได้นั้น

มีข้อมูลทางการศึกษาที่เด่นชัดอยู่ 

2 ประเด็น คือ

1. รสชาติของนมแม่ 
น�้านมแม่มีความหวานจากน�้า

ตาลแลคโตส (lactose) ซึ่งเป็น

น�า้ตาลโมเลกุลคู ่ประกอบ 

ด้วยการจับกันของน�า้ตาล

โมเลกุลเดี่ยว เช่น

โมโนแซคคาไลด์ 

(monosaccharides) 

การ์แลคโตส 

(galactose) และ
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กลูโคส (glucose) โดยมีประมาณ 6.8 กรัม/เดซิลิตรในนมแม่และ 4.9 กรัม/ 

เดซิลิตร ในนมวัว2 ซึ่งน�้าตาลเหล่านี้นอกจากจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียม

และช่วยในการพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางแล้วยังช่วยลดความเจ็บ

ปวดได้ โดยมีการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็น ระบบของ Stevens ซึ่งทบทวน 

งานวิจยั 44 เรือ่ง และงานท่ีเป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัอกี 12 เร่ือง ได้ข้อสรปุ 

ว่า สารละลายที่มีความหวานนั้นช่วยลดความเจ็บปวดในทารกเกิดก่อน

ก�าหนดและเกิดครบก�าหนดท่ีได้รบัการเจาะเลอืด การเปิดเส้นเพ่ือให้สารน�า้ 

ทางหลอดเลอืดด�า และการฉดียา3, 4, 5 ซึง่สอดคล้องกับการศกึษาของ Chah 

และคณะที่ได้ทบทวนงานวิจัยเชิงทดลองอย่างเป็นระบบจ�านวน 11 เรื่อง

พบว่า นมแม่และการกินนมแม่จากเต้า มีผลเสมือนยาแก้ปวดให้ลูกในขณะ 

ท่ีลูกได้รับการเจาะเลือดและการเปิดเส้นเพ่ือให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า6 

ระหว่างการได้รับวัคซีน7, 8, 9

2. การอุ้มและการสัมผัสกับตัวลูก  

 ในขณะที่แม่อุ ้มลูกเป็นการช่วยส่งเสริมให้ลูกรู ้สึกปลอดภัยอบอุ ่น

เนื่องจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้รับการประคับประคองซึ่งการสัมผัสจะม ี

อิทธิพลโดยตรงต่อการกระตุ้นใยประสาทใหญ่ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ประตู 

ควบคุมความเจ็บปวดที่ระดับไขสันหลังปิดสัญญาณความเจ็บปวด จึงไม่

สามารถผ่านไปยังสมองส่วนกลางได้ ท�าให้ไม่เกิดการรับรู้ความเจ็บปวดใน

ขณะนั้น10, 11

 นอกจากนี้การที่ลูกอยู่ในอ้อมกอดของแม่ ท�าให้ลูกผ่อนคลาย ปลอดภัย 

และการดูดนมจากเต้าก็เป็นสิ่งท่ีลูกพอใจเพราะได้รับการตอบสนองทาง

อารมณ์จากการดดูกลนื และการใช้ลิน้รบัรูร้สนมของแม่ องค์ประกอบเหล่าน้ี 

ท�าให้เกิดการหลั่งสารเอนดอร์ฟินซึ่งมีผลเพ่ิมความทนต่อความเจ็บปวดได้

มากขึ้น12 
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 ในการอุ้มนั้นควรเป็นแม่เป็นผู้อุ้มลูก โดยมีการวิจัยพบว่าทารกที่ดูดนม

แม่จากเต้ามีระยะเวลาของการร้องไห้ในขณะเจาะเลือดสั้นกว่าทารกกลุ่ม

ที่แม่อุ้มให้ลูกดูดจุกหลอก ส่วนกลุ่มที่ผู้ช่วยวิจัยอุ้มให้ทารกดูดจุกหลอกมี 

ระยะเวลาในการร้องไห้ในขณะเจาะเลือดนานที่สุด13  ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจยัเชงิทดลองซึง่ท�าในทารกแรกเกิด 100 คน ท่ีได้รบัการฉดียาเข้ากล้ามเนือ้ 

พบว่า ทารกที่มารดา อุ้มแบบเนื้อแนบเนื้อ (Kangaroo care) มีคะแนน 

ความเจ็บปวดและ แสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อความเจ็บปวดน้อย

กว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งได้รับการดูแลตามปกติ14 

 นอกจากนี้ ยังเป็นที่ยอมรับว่าการอุ้มแบบเนื้อแนบเนื้อยังช่วยให้ทารกมี 

self-regulation หรือการที่ทารกสามารถนอนได้เร็ว นอนได้นาน ช่วงเวลา

ของการหลับ และตื่นอย่างเหมาะสม และมีความคงที่ของสัญญาณชีพ15
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  ดูดนมแม่อยำ่งไรให้ได้ผลในกำรบรรเทำ
  ควำมเจ็บปวดให้ลูก

  จากการทบทวนพบว่ามีการศึกษาเชิงทดลองในทารกแรกเกิดครบ

ก�าหนด ทีไ่ด้รบัการเจาะเลอืดจ�านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุม่ควบคมุ 29 คน 

และกลุ่มทดลอง 31 คน ทารกในกลุ่มควบคุม แม่จะอุ้มทารกไว้ในขณะที่

เจาะเลือด ส่วนในกลุ่มทดลองแม่จะอุ้มให้ลูกได้ดูดนมจากเต้าตั้งแต่ในช่วง

ก่อนเจาะเลือด 5 นาที ระหว่างที่ลูกได้รับการเจาะเลือด และต่อเนื่องจนถึง

หลังเจาะเลือด 5 นาที 

  ผลการศึกษาพบว่า ทารกในกลุม่ทดลองท่ีแม่ให้ลกูดดูนมจากเต้านัน้

มีระดับความเจ็บปวดน้อยกว่า การเปลี่ยนแปลงการหลับ ตื่น และอัตรา

การเต้นของหัวใจก็น้อยกว่ากลุ่มที่มารดาอุ้มเพียงอย่างเดียว16 ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าการให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าตั้งแต่ก่อนเจาะเลือด 5 นาที จนถึงหลัง

เจาะเลือด 5 นาที เป็นวิธีการที่ท�าให้ทารกสงบ บรรเทาความเจ็บปวดให้แก่

ลกูได้ ดงันัน้จงึควรส่งเสรมิให้มมีมุนมแม่ในทกุจดุทีม่กีารฉดียาหรอืฉดีวัคซนี 

ป้องกันโรคและไม่ควรแยกแม่และลูกในขณะที่ได้รับหัตถการแต่ควรให้แม่

ได้มีส่วนร่วมในการดูแลลูก หรือให้ลูกดูดนมจากเต้าเพื่อลดความเจ็บปวด

สรุป  ประเด็นเกี่ยวกับการลดความเจ็บปวดของลูกด้วยนมแม่

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการดูดนมแม่ หรือการให้

นมบบีเพือ่บรรเทาความเจบ็ปวดของทารกมมีาอย่างต่อเน่ืองจากการทบทวน 

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบล่าสดุในปี 2009 6 จากฐานข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเน้นเฉพาะงานวิจัยเชิงทดลองที่สามารถ ตอบค�าถามถึงประสิทธิภาพ

ของการดูดนมแม่ หรือการให้นมบีบแก่ทารก ซึ่งมีทั้งหมด 11 เรื่อง ท�าใน

ทารก 1,037 คน โดยมีการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยใน 3 ประเด็นหลัก คือ  
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1) การเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยา 2) การร้องไห้ของทารก และ 3) ระดับ

ความเจบ็ปวด พบว่ากลุม่ทารกทีด่ดูนมแม่จากเต้า มอีตัราการเต้นของหวัใจ 

เพ่ิมขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการอุ้ม และกลุ่มที่แม่อุ้มให้ลูกดูดจุกหลอก

มีระยะเวลาการร้องไห้น้อยกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ และระดับ

ความเจบ็ปวดของทารกในขณะเจาะเลอืดของทารกกลุม่ทีด่ดูนมแม่จากเต้า 

น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติและกลุ่มท่ีแม่อุ้มเพียงอย่างเดียว

จึงอาจสรุปได้ว่าการให้ลูกดูดนมแม่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ลูกได้



นมแม่ แน่ที่สุด42

เอกสารอ้างอิง
 1. The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee.  

  ABM clinical protocol number #23: Non-pharmacologic  

  management of procedure-related pain in the breastfeeding  

  Infant. Breastfeeding Medicine. 2010;5(6):315-9.

 2. Williams, C. WHO consultancy review paper on the compo 

  sition of breastmilkand  comparison with artificial feeds. Ref:  

  C6-370-10 (Jacket 9) Draft 8-edit For Use on Breastfeeding:  

  Practice and Policy Course, UCL Centre for International Health  

  and Development, Institute of Child Health, London. 2005.  

 3. Johnston CC, Fernandes AM, Campbell-Yeo M. Pain in neonates  

  is different. Pain. 2011;152(3, Supplement 1):S65-S73.

 4. Stevens B, Yamada J, Ohlsson A. Sucrose for analgesia in  

  newborn infants undergoing painful procedure. Cochrane 

  Database Syst Rev. 2010; CD001069.

 5. Gradin M, Finnstro¨m O, Schollin J. Feeding and oral glucos-

  additive effects on pain reduction in newborns. Early Hum 

  Dev 2004;77:57-65.

 6. Shah PS, Aliwalas LL, Shah VS. Breastfeeding or breastmilk  

  to alleviate procedural pain in neonates: A systematic review.  

  Breastfeed Med 2007;2:74-82.

 7. Dilli D. Breast-feeding has analgesic effect during infant vaccina- 

  tion. Journal of Pediatrics. 2009;154:385-90

 8. Razek AA, El-Dein NAZ. Effect of breast-feeding on pain relief during  

  infant immunization injections. Int J NursPract2009;15: 99-104.



นมแม่ แน่ที่สุด 43

 9. Tansky C, Lindberg CE. Breastfeeding as a pain intervention  

   when immunizing infants. J NursPract 2010; 6: 287-295.

 10. Carter, B. Child and infant pain: principles of nursing care and  

  management. London: Chapman and Hall. 1994.

 11. Campos RG. Rocking and pacifiers: Two comforting interven 

  tion for heelstick pain. Res Nurs Health. 1994;17(5):321-31.

 12. Codipietro L, Ceccarelli M, Ponzone A. Breastfeeding or oral  

  sucrose solution in term neonates receiving heel lance: A  

  randomized, controlled trial. Pediatrics 2008;122:e716-e721.

 13. Philips RM, Chantry CJ, Gallagher MP. Analgesic effects of  

  breastfeeding or pacifier use with maternal holding in term  

  infants. Ambulatory Pediatrics 2005;5:359-64.

 14. Zahra K, Firoozeh S, Mehdi R, Fariba AN. The Effect of Kangaroo 

  Care on Behavioral Responses to Pain of an Intramuscular  

  Injection in Neonates. JSPN. 2008;13(4):275-80.

 15. Susan M L-H. Kangaroo Care as a Neonatal Therapy.   

  Newborn & Infant Nursing Reviews 2013;13:73-5.

 16. Adriana MoraesLeite, Maria Beatriz Martins Linhares, Janice  

  Lander, ThaílaCorrêaCastral, CláudiaBenedita dos Santos,  

  Carmen GracindaSilvanScochi. Effects of  Breastfeeding on  

  Pain Relief in Full-term Newborns. The Clinical Journal of Pain.  

  2009;25(9):827-32.



นมแม่ แน่ที่สุด44

เรื่องที่ 5 
นมแม่กับภำวะจอประสำทตำผิดปกติ

ในทำรกเกิดก่อนก�ำหนด
(Retinopathy of prematurity)

อาจารย์ ดร. พรรณรัตน์  แสงเพิ่ม

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ภาวะจอประสาทตาผดิปกติในทารกเกิดก่อนก�าหนด (Retinopathy of 

prematurity: ROP) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในทารกเกิดก่อนก�าหนดที่

มีน�้าหนักแรกเกิดน้อย โดยเฉพาะทารกที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการให้

ออกซเิจนเป็นระยะเวลานาน มรีะดบัความรนุแรงแตกต่างกันตัง้แต่ไม่รนุแรง 
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และไม่มีผลต่อการมองเห็นจนถึงขั้นรุนแรงมากจนท�าให้เกิดภาวะตาบอด

ในทารกได้ ปัจจุบันพบการเกิดภาวะ ROP ได้มากขึน้เน่ืองจากทารกเกิดก่อน

ก�าหนดน�า้หนกัน้อย มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และทารกกลุ่มนี้จ�าเป็นต้องได้รับ

การรักษาด้วย การช่วยหายใจ และให้ออกซิเจนเป็นระยะเวลานานจึงส่งผล

ให้อัตรา การเกิดภาวะ ROP เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

 การป้องกันการเกิดภาวะ ROP โดยทั่วไปมักเน้นหนักที่การจ�ากัด

ความเข้มข้น และระยะเวลาในการให้ออกซิเจนแก่ทารกเกิดก่อนก�าหนด 

การให้วิตามินอีแก่ทารก การให้สารสร้างภูมิคุ้มกันแก่ทารก รวมถึงการ

ตรวจคัดกรองทารกที่มีน�้าหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม หรือมีอายุครรภ์น้อย

กว่า 32 สปัดาห์ทกุราย หากพบภาวะ ROP ทีอ่าจเป็นปัญหาต่อการมองเห็น 

จึงจะให้การรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ หรือหากจ�าเป็นก็จะต้องท�าการผ่าตัด

เพื่อช่วยให้จอประสาทตาไม่หลุด และสามารถเจริญต่อไปได้ 

รูปที่ 3 จอประสาทตาลอกหลุดจากการเกิดโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนก�าหนด

รูปที่ 2 การเกิดโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนก�าหนดรูปที่ 1 กายวิภาคปกติของตา

ที่มา  http://kidshealth.org/parent/system/surgery/rop.html
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 ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีแสดงให้เห็นว่าการให้น�้านมแม่

แก่ทารกเกิดก่อนก�าหนดสามารถช่วยป้องกันและลดความรุนแรง

ในการเกิดปัญหาสุขภาพของทารกเกิดก่อนก�าหนดน�้าหนักน้อย

ได้หลายประเด็น (Schanler, 2011) 

 

 การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะศึกษาความสัมพันธ ์

ของการได้รับน�้านมแม่กับการเกิดภาวะ ROP หรือระดับความรุนแรงของ

ภาวะ ROP ในทารกเกิดก่อนก�าหนด ซึ่งผลการสืบค้นงานวิจัยจากฐาน

ข้อมูลวิชาการ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2013 พบตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้

 1. การศึกษาของ Hylander และคณะในปี ค.ศ. 2001 ไดศ้ึกษาผล

ของการได้รับน�้านมแม่ต่อการเกิด ROP โดยศึกษาย้อนหลัง (Retrospec-

tive study) จากเวชระเบียนของทารกแรกเกิดน�้าหนักตวัน้อยมาก (very low 

birth weight Infants) จ�านวน 174 คน แบ่งเป็น ทารกที่ได้รับนมผสม 74 คน 

และทารกที่ได้รับน�้านมแม่ 100 คน โดยทารกที่ได้รับน�า้นมแม่ยังแบ่งออก

เป็น 4 กลุ่ม ตามสัดส่วนของน�้านมแม่ที่ได้รับในระหว่างที่รับการรักษาใน

โรงพยาบาล คือ ได้รับน�้านมแม่ล้วน, ได้รับน�้านมแม่ร้อยละ 80-99, ได้รับ

น�้านมแม่ร้อยละ 20-79, และได้รับน�้านมแม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผลการ

ศึกษาพบว่า ทารกที่ได้รับน�า้นมแม่ (โดยรวมทั้ง 4 กลุ่ม) มีอัตราการเกิด 

ROP ร้อยละ 41.0 ในขณะทีท่ารกทีไ่ด้รบันมผสมมอีตัราการเกิด ROP ร้อยละ 

63.5 และเมื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ได้แก่ อายุครรภ์ ระยะเวลาที่ได้รับ

ออกซเิจน คะแนนแอปการ์ท่ี 5 นาที และเช้ือชาติ ผลการวิเคราะห์ด้วย logistic 

regression พบว่า การได้รับน�้านมแม่สามารถช่วยลดการเกิด ROP ได้ 

(OR = 0.46, 95% CI = 0.18 to 0.91, p = 0.028) นอกจากนั้นยังพบแนว

โน้มว่าทารกที่ได้รับน�้านมแม่ ปริมาณมากขึ้นจะเกิดภาวะ ROP น้อยลง 
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(อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ) ซึ่งผู้วิจัยได้สรปุว่าการได้รบัน�า้นมแม่ สามารถ

ลดการเกิด ROP ในทารกแรกเกิดน�า้หนักตัวน้อยมากได้ เมื่อเทียบกับทารก

ที่ได้รับนมผสมเพียงอย่างเดยีว เมื่อควบคุมตัวแปรที่น่าจะเกี่ยวข้องแล้ว

    2. การศึกษาของ Furman และคณะในปี ค.ศ. 2003 เป็นการศึกษา 

dose  effect ของน�้านมแม่ที่มีต่อภาวะผดิปกติของทารกแรกเกิด น�้าหนัก

ตัวน้อยมาก (very low birth weight Infants) แบบ Prospective observa-

tional study ในกลุ่มตัวอย่าง 119 คน แบ่งการได้รับน�า้นมแม่เป็น 4 กลุ่ม 

ได้แก่ ไม่ได้รับน�า้นมแม่ 40 คน ได้รับน�้านมแม่ 1-24 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน 

จ�านวน 29 คน ได้รับนมแม่ 25-49 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน จ�านวน 18 คน 

และได้รับนมแม่ 50 มิลลิลิตร/ กิโลกรัม/วัน ขึ้นไป จ�านวน 32 คน ผลลัพธ์ที่

วัดในการศึกษา คือ อัตราการเกิด sepsis, NEC, chronic lung disease, 

jaundice, และ ROP รวมทั้งการใช้เครื่องช่วยหายใจ และระยะเวลานอน 

โรงพยาบาล ผลการศกึษาพบว่า ทารกทีไ่ด้รบัน�า้นมแม่อย่างน้อย 50  มลิลลิติร/  

กิโลกรัม/วัน มีความเสี่ยงต่อการเกิด sepsis น้อยกว่าทารกกลุ่มที่ไม่ได้รับ
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นมแม่ (RR = 0.27, 95% CI = 

0.08 to 0.95, p < .05) เมื่อ

ควบคุมตัวแปรน�้าหนักตัวของ

ทารกแล้ว อย่างไรก็ตาม ผล

การศึกษาไม่ได้แสดงให้เห็นว่า 

การได้รบั น�า้นมแม่จะช่วยใน

ก า ร ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ มี ต ่ อ

ผลลัพธ์ตัวอื่น ๆ รวมทั้งการเกิด 

ROP ด้วย

 3. การศกึษาของ Okamoto 

และคณะในปี ค.ศ. 2007 เป็น 

การค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 

retinal detachment ซึง่เป็นภาวะทีอ่าจเกิดตามมาจากการเกิด severe ROP 

โดยศึกษาแบบ Retrospective study จากเวชระเบียนของโรงพยาบาลของ

ทารกแรกเกิดน�า้หนักตัวน้อยมากที่สุด (extremely low birth weight infants) 

จ�านวน 42 คน เลือกเฉพาะรายที่เกิด retinal detachment ได้ 7 ราย และ

เปรยีบเทียบกับ control case 7 ราย โดยจบัคูข้่อมลูของอายุครรภ์ ผลการศึกษา

พบว่า ทารกท่ีมภีาวะ retinal detachment จ�านวน 7 คน มีปัญหาถึงขั้นตาบอด 

2 ราย ส่วนทารกที่ไม่มีภาวะ retinal detachment จ�านวน 7 คนพบว่ามี

ปัญหา ROP 6 ราย โดยในจ�านวนน้ีม ี5 ราย ที่ต้องใช้การผ่าตัดด้วยเลเซอร์

ในการรักษา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการได้รับน�า้นมแม่พบว่า ทารกท่ีไม่มี

ภาวะ retinal detachment ได้รับน�า้นมแม่คิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มที่

มีปัญหา retinal detachment ในช่วงสัปดาห์ที่ 5-7 หลังคลอด (ร้อยละ 

67-83 เทียบกับร้อยละ 24-38) อย่างมนัียส�าคญัทางสถิต ิ ซึง่ผูวิ้จยัสรปุว่า 

น�า้นมแม่มปีระโยชน์ส�าหรบัทารกน�า้หนัก ตัวน้อยมากที่สุดในการลดความ
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เสี่ยงต่อการพัฒนาจาก ROP ไปสู่ภาวะ retinal detachment ได้

 4. การศึกษาของ Heller และคณะในปี ค.ศ. 2007 เป็นการหาความ

สัมพันธ์ระหว่างการได้รับน�า้นมแม่กับการเกิด severe ROP ในทารกแรกเกิด

น�า้หนกัตวัน้อยมากท่ีสดุ (extremely low birth weight infants) โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ secondary analysis จากงานวิจัยต้นฉบับที่เป็น RCT 

กลุ่มตัวอย่างทารกที่มีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้มี

จ�านวน 1,057 คน จากจ�านวนกลุ่ม ตัวอย่างในงานวิจัยต้นฉบับทั้งหมด 

1,433 คน แยกวเิคราะห์ผลของการได้รบัน�า้นมแม่ 3 ลกัษณะได้แก่ 1) แยกเป็น 

2 กลุม่คอื ไม่ได้รบัน�า้นมแม่ หรอืได้รบัน�า้นมแม่บางส่วน 2) ปรมิาณน�า้นมแม่ 

ที่ได้รับในแต่ละวันตั้งแต่เกิดจนกลับบ้าน หรือย้ายหอผู้ป่วย โดยค�านวณเป็น 

มลิลลิติร/กิโลกรมั/วัน 3) สดัส่วนหรอืร้อยละของปริมาณน�า้นมแม่ ท่ีได้รับต่อ

ปริมาณของอาหารเหลวท่ีได้รับทั้งหมดซึ่งรวมสารอาหารที่ให้ทางหลอด

เลือดด�าด้วย ผลการศึกษาพบว่า ทารก 163 คนจาก 1057 คน มีภาวะ

severe ROP และทารก 788 คน (ร้อยละ 75) ได้รับน�้านมแม่โดยมีปริมาณ

อยู่ระหว่าง 6-83 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน (median เท่ากับ 30 มิลลิลิตร/

กิโลกรมั/วนั) มสีดัส่วนในการได้รบัน�า้นมแม่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 66 (median 

ร้อยละ 18) เมือ่วิเคราะห์เปรยีบเทยีบกับทารกทีไ่ม่ได้รบัน�า้นมแม่โดยใช้สถิติ 

logistic regression โดยทียั่งไม่ได้มกีารปรบัข้อมลูเพ่ือป้องกันผลจากตัวแปร 

แวดล้อมอื่น ๆ พบว่า การได้รับน�้านมแม่ไม่ได้ท�าให้ทารกลดความเสี่ยงต่อ

การเกิด severe ROP ได้ (OR = 1.47, 95% CI = 0.94 - 2.32, p = .09) และ

สัดส่วนของปริมาณน�า้นมแม่ที่ได้รับต่อวัน (ได้รับเพิ่มร้อยละ 10 ต่อวัน) ก็

ไม่สามารถช่วยลดการเกิด severe ROP ได้ (OR = 0.96, 95% CI = 0.96 – 

1.02, p = .2) แต่การเพิ่มขึ้นของปริมาณน�้านมแมท่ี่ได้รับต่อวัน (เพิ่มขึ้น 10 

มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน) มีแนวโน้มที่จะช่วย ลดการเกิด severe ROP ได้ (OR = 

0.95, 95% CI = 0.91 - 1.00, p = .05) อย่างไรก็ตามเมื่อผู้วิจัยได้ท�าการปรับ
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ข้อมูลเพ่ือลดอิทธิพลจากตัวแปร

แวดล้อมอื่น ๆ ก็ไม่พบว่า การได้

รับน�้านมแม่มีผลต่อการเกิด se-

vere ROP ในทารกน�า้หนักตัว

น้อยมากที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ผู้วิจัยจึงสรุปว่า การ

ได้รับน�้านมแม่ไม่มีผลต่อการ

ลดความรุนแรงของการเกิด 

ROP ในทารกแรกเกิดน�า้หนัก

ตัวน้อยมากที่สุด

 5. การศกึษาของ Porcelli และ 

Weaver Jr. ในปี ค.ศ. 2010 

ได ้ ศึ กษาความสัม พันธ ์

ระหว่างการให้อาหารหลัง 

คลอดโดยเรว็กับการได้รบัการผ่าตดัเพ่ือรกัษา ROP ในทารกแรกเกิดน�า้หนัก 

ตัวน้อยมากที่สุด (extremely low birth weight infants) เก็บข้อมูลแบบ 

Retrospective study จากเวชระเบียนของโรงพยาบาล มีกลุ่มตัวอย่างท่ี

มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล 77 คน อาหารที่ทารกได้รับแยกเป็น

2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) อาหารที่ได้รับทางปาก ได้แก่ น�้านมแม่ นมผสม และ

วิตามินต่าง ๆ 2) อาหารที่ได้รับทางหลอดเลือดด�า (ส่วนผสมระหว่าง dex-

trose, amino acids, lipid, electrolytes และ minerals ต่าง ๆ) ผลการ

ศึกษาพบว่า ทารกที่มีภาวะ severe ROP จนต้องได้รับการผ่าตัดมีทั้งหมด 

11 คน เมื่อเปรียบเทียบกับทารกที่ไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดพบว่า ทารกที ่

ได้รับการรกัษา ROP ด้วยการผ่าตดัได้รบัอาหารทางหลอดเลอืดด�ามากกว่า 

ทารกที่ไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด (1648.6 มิลลิลิตร เทียบกับ 1221.5  
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มิลลิลิตร, p = .039) และทารกที่ไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดได้รับน�า้นมแม่

ต่อวัน ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หลังเกิด มากกว่าทารกที่ต้องได้รับการรักษาด้วย

การผ่าตดั (36.9 มลิลลิติร/กิโลกรมั/วัน เทียบกับ 13.9 มลิลลิติร/กิโลกรมั/วนั, 

p = .016) นอกจากน้ัน การได้รับน�้านมแม่สามารถท�านายการได้รับการ

รักษาด้วยการผ่าตัดได้ (odds ratio = 0.94) ผู้วิจัยได้สรุปว่า การให้น�า้นม

แม่มากขึ้นจะมีผลต่อความรุนแรงของ ROP ที่จะต้องได้รับการรักษาด้วย

การผ่าตัด

 6. การศึกษาของ Maayan-Metzger และคณะในปี ค.ศ. 2012 ได้

ศึกษาผลระยะสั้นของการได้รับน�้านมแม่ต่อทารกเกิดก่อนก�าหนดอายุครรภ์ 

คลอดน้อยกว่า หรอืเท่ากับ 32 สปัดาห์ เก็บข้อมลูแบบ Retrospective study 

จากเวชระเบียนของโรงพยาบาลจากทารกจ�านวน 400 คน แบ่งเป็นทารกที่

ได้รับน�้านมแม่อย่างเดียวหรือได้รับน�้านมแม่เป็นหลักจ�านวน 188 คน 

ทารกที่ได้รับนมผสมอย่างเดียวและได้รับนมผสมเป็นหลักจ�านวน 172 คน 

และทารกที่ได้รับน�า้นมแม่และนมผสมเท่า ๆ  กันจ�านวน 40 คน ผลลัพธ์ที่วัด 

คือ อัตราการเกิดความผิดปกติ เช่น RDS, BPD, atelectasis, NEC, IVH, 

และ ROP เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบผลของการได้รับน�้านมแม่ ระหว่างทารก 
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กลุ ่มที่ได ้รับน�้านมแม่อย่าง

เดียวหรือได้รับน�้านมแม่เป็น

หลักกับทารกกลุ่มท่ีได้รับนม

ผสมอย่างเดียว และได้รับนม

ผสมเป็นหลัก พบว่า ทารกที่

ได้รับน�้านมแม่อย่างเดียวหรือ

ได ้ รับน�้ านมแม ่ เป ็นหลักมี

อัตราการเกิด NEC น้อยกว่า

ทารกที่ได้รับนมผสมอย่างเดียวและได้รับนมผสมเป็นหลัก (p = .044) และ

ไม่พบผลของการได้รับน�้านมแม่ ต่อภาวะความผิดปกติอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม 

เมื่อผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา เปรียบเทียบในกลุ่มทารกแรกเกิดก่อนก�าหนด

อายุครรภ์ 24 - 28 สัปดาห์ กลับพบว่า การได้รับนมผสมจะท�าให้เกิด ROP 

grade 3 มากกว่าการได้รับน�า้นมแม่สูงถึง 7.34 เท่า (95% CI = 1.32 - 

40.9, p = .022) ผู้วิจัยจึงสรุปว่า การได้รับน�า้นมแม่ส่งผลต่อการเกิด NEC 

และ ROP ในทารกเกิดก่อนก�าหนด จึงควรสนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่

อภิปราย 

 ผลจากการวิจัยทั้ง 6 เรื่องในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่

สนับสนุนว่า การได้รับน�้านมแม่สามารถช่วยลดอัตราการเกิดภาวะ ROP 

และช่วยลดความรุนแรงของการเกิด ROP ได้ (Hylander, Strobino, Pez-

zullo, & Dhanireddy, 2001; Maayan-Metzger, Avivi, Schushan-Eisen, 

&  Kuint, 2012; Okamoto, et al., 2007; Porcelli & Weaver Jr., 2010)  

โดยเฉพาะในกลุ่มทารกแรกเกิดน�า้หนักตัวน้อยมากที่สุด (extremely low 

birth weight infants) (Okamoto, et al., 2007; Porcelli & Weaver Jr., 
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2010) และทารกเกิดก่อนก�าหนดมากที่สุดซึ่งมีอายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ 

(Maayan-Metzger, et al., 2012) นอกจากนั้น การได้รับน�า้นมแม่ใน

สัดส่วนที่มากขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะท�าให้ระดับความรุนแรงของ ROP ลดลง

อีกด้วยแม้จะยังไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติก็ตาม (Hylander et al., 2001) แต่ใน

ทางคลินิกแล้ว ทารกเกิดก่อนก�าหนดที่เกิดภาวะ ROP ไม่ว่าจะรุนแรงหรือ

ไม่ก็ตามจะส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นตามมาในอนาคต ดังนั้น 

จึงควรสนับสนุนให้ทารกได้รับน�้านมแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

  แม้จะมีงานวิจัยที่รายงานว่าการได้รับน�้านมแม่ไม่มีผลต่อการเกิด ROP 

ในทารก เกิดก่อนก�าหนด (Furman, Taylor, Minich, & Hack, 2003; Hell-

er et. Al., 2007) แต่เมื่อพิจารณาถึงปริมาณ และสัดส่วนของน�า้นมแมท่ี่

ทารกกลุม่ตวัอย่างได้รบั จะพบว่าทารกกลุม่ตวัอย่างในงานวิจยัทัง้ 2 เรือ่งน้ี ได้

รับน�้านมแม่ในสัดส่วนที่น้อยมาก โดยงานวิจัยของ Furman และคณะพบ

ว่า ทารกได้รับน�้านมแม่อยู่ระหว่างร้อยละ 13-16 ของปริมาณอาหาร

ทั้งหมดที่ได้รับเท่านั้น (รวมอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดด�าด้วย) และหาก

ค�านวณจากปริมาณน�้านมที่ได้รับทางปากหรือทางสายให้อาหารก็พบว่า 

ได้รับน�้านมแม่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณน�้านมทั้งหมดที่ได้รับ เช่นเดียว

กับในการศึกษาของ Heller และคณะ ที่พบว่าทารกกลุ่มตัวอย่างได้รับ

น�้านมแม่ ในสัดส่วนที่น้อยมากเพียงร้อยละ 3 - 66 (median ร้อยละ 18) ซึ่ง

เมื่อเทียบกับการศึกษาของ Hylander และคณะ (2001) หรือ การศึกษา

ของ Okamoto คณะ (2007) ที่พบประโยชน์ของการได้รับน�า้นมแม่ในการ

ลดการเกิด ROP ในกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยทั้ง 

2 งานนีห้ลายคนได้รบัน�า้นมแม่ในสดัส่วนทีส่งูกว่า (ร้อยละ 60 ขึน้ไป) ดังน้ัน 

ข้อสรุปของ Furman และคณะ และ Heller และคณะที่รายงานว่า การได้รับ 

น�้านมแม่ไม่มีผลต่อการเกิด ROP ในทารกเกิดก่อนก�าหนดอาจยังต้องมี

การศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจน์ ข้อสรุปนี้ต่อไป
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 การได้รับน�้านมแม่มีส่วนช่วยให้ทารกเกิดก่อนก�าหนด หรือ

ทารกแรกเกิดน�า้หนักตัวน้อยมากถงึน้อยมากท่ีสดุ ลดโอกาส เกิดภาวะ 

ROP และความรุนแรงของภาวะ ROP ได้ จึงควรสนับสนุนให้ทารก

ได้รับน�า้นมแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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ผลวิจัยหลำยสถำบัน ชี้ “นมแม่” 
เพิ่มคำ่ไอคิวสูงกว่ำ 2 - 10 จุด

องค์กำรอนำมัยโลก และองค์กำรยูนเิซฟ
“กดไลค์” 

ให้นมแม่เป็นสุดยอดอำหำรส�ำหรับทำรก
   ในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต

     นมแม่...
พัฒนำสมองเด็ก
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โดย: แพทย์หญิงสุนทรี รัตนชูเอก  

แผนกกุมารเวช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 นมแม่กับกำรพัฒนำสมองและสติปัญญำ
 

 มีค�าถามจากพ่อแม่จ�านวนมากว่า จะเลี้ยงดูบุตรอย่างไรให้

เฉลียวฉลาด ค�าแนะน�าที่ได้ยินบ่อย ๆ ก็คือ ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

นมแม่มีดีอย่างไร มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ส�าคัญ และมีบทบาท

เรื่องที่ 6 
DHA ในนมแม่
พัฒนำสมองเด็ก
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ต่อการพัฒนาการทางสติปัญญา กว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษา

วิจัยมากมายเกี่ยวกับกรดไขมัน จ�าเป็น กลุ่มโอเมก้า 3 ที่เป็นสารตั้ง

ต้นของดีเฮสเอ (DHA) การสะสม DHA ปริมาณที่พอเหมาะในระบบ

ประสาทส่วนกลาง จะมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของสมองและพฒันาการ 

ของทารกD42 ดงัมรีายละเอียดเพือ่อธิบาย และแสดงให้เห็น ชัดเจนต่อ

ไปดังนี้

 DHA ส�ำคัญอย่ำงไร

 DHA เป็นกรดไขมนัสายยาว ท่ีมกีารสะสมปรมิาณมากในส่วนของสมอง 

และจอตา เป็นกรดไขมนัท่ีเป็นโครงสร้างส�าคญัในเนือ้เย่ือ ระบบประสาทมี

ความสัมพันธ์ กับการท�างานของสมองD1  โดย DHA

มีบทบาทส�าคัญในการท�างานของเซลล์ประสาทเซลล์รับแสงที่จอตาและ

ในการส่งกระแสประสาทD6,D17 มีหลักฐานยืนยันความส�าคัญของ DHA 

พบว่า สมองมนุษย์ทีม่คีวาม ผิดปกติตรวจไม่พบ DHA การสะสมดี DHA เริ่ม

ตัง้แต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จ�าเป็นต่อการมองเห็น การพัฒนาการของสมอง 

และสติปัญญาที่ปกติ D8
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 ผลของ DHA ต่อกำรตั้งครรภ์ของมำรดำ 

 การให้น�้ามันปลาในหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาสสุดท้ายพบระยะเวลา

ของการตั้งครรภ์นานขึ้น ท�าให้พบทารกเกิดก่อนก�าหนดลดลง โดยไม่มีผล

เสียต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์D39

 ผลของ DHA ต่อกำรเจริญเติบโต 

 การบริโภค DHA ของมารดาในขณะตั้งครรภ์มีผลให้ทารกที่เกิดมา

มนี�า้หนักตวัแรกเกิด ขนาดเส้นรอบวงศรีษะ และความยาวแรกคลอดเพ่ิมขึน้D5  

ทารกที่ได้รับ DHA โดยไม่ได้รับ AA พบว่ามีการเจริญเติบโตน้อยกว่า โดยมี

น�้าหนักตัว ความยาว และเส้นรอบวงศีรษะน้อยกว่า การทบทวนการเจริญ-

เติบโตในการศึกษาทางคลินิกทั้งหมดพบว่า บางการศึกษามีความแตกต่าง 

ของการเตบิโตมาก การศกึษาเมือ่ไม่นานมานีไ้ม่พบการเตบิโตท่ีน้อยกว่าปกติ 

ในทารกที่ได้รับนมผงที่เติมทั้ง DHA และ AAD42  

 ผลของ DHA ต่อกำรมองเห็นและพัฒนำกำร
 ด้ำนสติปัญญำ

 การศกึษาทางคลนิิกถึงผลของการให้กรดไขมนัสายยาวต่อพัฒนาการ 

ด้านการมองเห็น และระบบประสาท มักท�าการประเมินในช่วง 12-18 เดือน 

หลังอายุครบก�าหนด การศึกษาเปรียบเทียบการให้น�้ามันปลาผสมน�้ามัน

ถั่วเหลืองน�้ามันข้าวโพด (กรดลิโนเลอิก) และน�า้มันถั่วเหลือง (กรดลิโนเลอิก 

และกรดลิโนเลนิก) ในระยะท้ายของการตั้งครรภ์ โดยมารดาเลี้ยงลูกด้วย
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นมแม่ พบว่าทารกกลุ่มที่มารดา ไม่ได้รับน�า้มันที่มีกรดไขมันโอเมกา 3 มผีล

การตรวจการมองเห็น (Visual activity parameters) ที่ต�า่กว่า โดยใช้ visu-

al-evoked response และ forced-choice preferential-looking proce-

dures ที่อายุครรภ์ 36 และ 57 สัปดาห์ D12  การทบทวนอย่างเป็นระบบของ

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ทารกเกิดก่อนก�าหนดได้ประโยชน์จาก DHA 

จากอาหารในช่วงวัยทารก แต่ผลที่พบในทารกเกิดครบก�าหนดเป็นผลที่ได้

รับในระยะสั้นD42 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่น ๆ ที่สนับสนุนผลของ DHA 

ที่ให้มารดาในขณะตั้งครรภ์ ที่เพิ่มความสามารถในการมองเห็น รวมทั้ง

ความสามารถในการแก้ปัญหาD5 และพบว่าปริมาณ DHA ในสมองที่ต�า่

จะมีผลต่อการท�างานของสมอง ได้แก่ พฤติกรรมต่าง ๆ การมองเห็น

 ปริมำณ DHA ในนมแม่เพียงพอกับ
 ควำมต้องกำรของทำรกหรือไม่

 DHA พบปริมาณสูงในนมแม่ จะมีการสะสมอย่างรวดเร็วในระยะที่

มีการเจริญเติบโตของสมอง ขนาดของสมองจะโตเป็น 2 เท่าในปีแรก 

     จากการศึกษากรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของสมองพบ 

DHA ปริมาณสูงในทารกที่กินนมแม่อย่างเดียว

และสูงกว่าทารกที่กินนมผงอย่างมีนัยส�าคัญ 
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 ปัจจัยใดที่มีผลต่อระดับ DHA ในนมแม่
 

 การเสริมน�้ามันปลาในขณะตั้งครรภ์จะท�าให้น�้านมแม่มีปริมาณ 

DHA สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ และสัมพันธ์กับระดับอิมมูโนโกลบูลิน เอ (IgA) 

ในน�้านม D3 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อระดับ DHA ในนมแม่

 สภำวะของ DHA ในทำรก

 การศึกษาระดบัของ DHA หรอืกรดไขมนัสายยาวในเมด็เลอืดแดง 

และพลาสมา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผล ของอาหารต่อการสะสมของ DHA ในสมอง 

โดยไม่มีข้อยกเว้นการศึกษาจากการชันสูตรศพ สนับสนุนว่า DHA และ AA 

ในอาหารสัมพันธ์กับระดับ DHA ในสมอง เนื้อเยื่อไขมัน ตับ และกล้ามเนื้อ 

แต่การศึกษาเหล่านี้ไม่ได้เป็นหลักฐาน ที่บอกถึงความต้องการ DHA ของ

ทารก ต่อมามีการศึกษาในสัตว์พบว่า DHA มีการสะสมในสมองอย่าง

รวดเร็วในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ 
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 นมแม่ช่วยให้ลูกฉลำด หรือมีระดับไอคิว
 สูงกว่ำจริงหรือ
 

 ความฉลาดของคนเรา นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่พ่อแม่ให้มา

ตั้งแต่เกิดแล้ว การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนพอเหมาะ และการเลี้ยงดูที่

เหมาะสมหลังเกิด เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ นมแม่มีปริมาณสารอาหารต่าง ๆ 

ครบถ้วน และพอเหมาะกับความต้องการของทารก DHA พบปริมาณสูง

ในนมแม่จะมีการสะสมอย่างรวดเร็วในระยะท่ีมีการเจริญเติบโต

ของสมอง 

 ขนาดของสมองจะโต เป็น 2 เท่าในปีแรก จากการ ศึกษา 

กรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของสมองพบว่ามี DHA ปริมาณสูงใน

ทารกทีกิ่นนมแม่อย่างเดยีวและสงูกว่าทารกท่ีกินนมผงอย่างมีนัยส�าคัญ 

 นอกจากนี้การให้ลูกกินนมแม่ แม่ลูกมีการสัมผัสกัน ทั้งสายตา 

เสยีง กลิน่ของนมแม่ รสชาตคิวามหวานของน�า้ตาลแลคโทสจากนมแม่ 

สัมผัสจากอ้อมกอดของแม่เป็นความอบอุ่นท่ีสร้างความรู้สึกม่ันใจ 

ปลอดภัยแก่ทารก และเป็นการกระตุ้นทารกให้เกิดการเจริญงอกงาม 

ของเส้นใยประสาทอย่างต่อเนื่อง
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นมแม่...
สู่นโยบำย
ระดับประเทศ

นมแม่ช่วยครัวเรือนประหยัด ครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ประหยัดรำยจำ่ยเดือนละ 4,000 บำท

หำกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ปี จะช่วยประหยัดรำยจำ่ยครอบครัว
ถึง 48,000 บำท

รู้หรือไม่.. หำกให้เด็กทำรกทุกคนได้รับนมแม่อย่ำงเดียว
เป็นเวลำมำกกว่ำ 6 เดือน “นมแม่” จะช่วยครัวเรือนไทย

ประหยัดรำยจำ่ยมำกกว่ำ 1.8 พันลำ้นบำทต่อปี 
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 จากการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา[1] เกี่ยวกับผลกระทบทาง

เศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า หากมารดา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถให้นมบุตรได้ถึงร้อยละ 90 จะสามารถลด

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเจ็บป่วยของเด็กได้ถึง 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(ประมาณ 114,700 ล้านบาท) และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

โดย : นพ. ภูษิต ประคองสาย

ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

เรื่องที่ 7 
นมแม่กับผลควำมคุ้มคำ่

ทำงเศรษฐกิจ
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่             การเลี้ยงลูกด้วยนมผสม

ค่าอาหารส�าหรับแม่ที่ให้นมบุตร 

ซึ่งร่วมถึงอาหารเสริม หรืออาหาร

ที่กินเพิ่มมากขึ้นจากปกติ

เนื่องจากมารดา

ค่าอุปกรณ์ส�าหรับการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ เช่น เครื่องปั๊มนม

ถุงใส่น�้านม เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในโครงการ

Baby - Friendly  Hospital 

(ซึ่งในประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้)

ค่านมผสม 

ค่าอุปกรณ์ส�าหรับการ

เลี้ยงลูกด้วยนมผสม เช่น 

ขวดนม จุกนม เครื่องนึ่ง

ขวดนม เป็นต้น 

การตายก่อนวัยอันควรได้ประมาณ 10,100 ล้าน เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 

341,000 ล้านบาท) โดยต้นทุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงลูกด้วย

นมผงมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนี้

ค่ำนมผสมที่เพิ่มขึ้น
1,200 บำท/เดือน
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 จำกกำรศึกษำนีพ้บว่ำ กรณีที่มีแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
 เพียงอยำ่งเดียวร้อยละ 90 ส่งผลให้...

1.  ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 - ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเด็กลดลง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

 - ต้นทุนทางตรง (ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลาของผู้ปกครอง) ลดลง   

  1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 - ต้นทุนการซื้อนมผงลดลง 3.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ

2.  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 - ค่าอาหารของแม่ให้นมบุตรจะเพ่ิมข้ึน 1.67-2.08 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 - ค่าใช้จ่ายส�าหรับ Baby-Friendly  Hospital เพิ่มขึ้น 0.145  พันล้าน  

  เหรียญสหรัฐ

 - ค่าใช้จ่ายส�าหรับการลาคลอดจะเพิ่มขึ้น 0.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ

3. ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของอุปกรณส์�าหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 เท่ากับ 175.8 เหรียญสหรัฐต่อเด็ก 1 คน

4. ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของอุปกรณ์ส�าหรับ

 การเลี้ยงลูกด้วยนมผสมเท่ากับ 178.6  

 เหรียญสหรัฐ ต่อเด็ก 1 คน
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 ส�าหรบัเรือ่งค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของเดก็น้ัน มอีกีการศึกษาหน่ึง[2]  พบว่า 

การเลีย้งลกูด้วยนมแม่นอกจากจะท�าให้ลดค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพแล้ว ยงัลด 

อตัราการเสยีชวีติของเดก็จากการเจบ็ป่วยได้อกีด้วย เช่น กรณท่ีีมแีม่เลีย้งลกู 

ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง 6 เดือน ร้อยละ 90 จะช่วยลดค่าใช้จ่าย

เนื่องจาก Sudden infant death syndrome (SIDS) ได้ 102,147,564 

เหรียญสหรัฐ และลดอัตราการตายได้ 9 ราย หรือ ที่มีแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

เพียงอย่างเดียวจนถึง 6 เดือน ร้อยละ 90 จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจาก 

โรคล�าไส้เน่า (Necrotizing enterocolitis, NEC) ในเด็กแรกเกิดที่มีน�า้หนัก

ตวัน้อย (low birth weight) ได้ 5,429,948 เหรยีญสหรฐั และลดอัตราการตาย 

ได้ 26 ราย 

 ในประเทศไทยนมผงมีราคาตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ซึ่งกล่องหนึ่งจะกิน

ได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมผงต้องมีค่านมผงต่อเดือน

อย่างน้อย 1,200 บาทต่อเดือน หรือ 14,400 ต่อปี ซึ่งจะดูไม่มากนักใน

ครอบครัวที่มีเศรษฐานะที่ดี แต่ในครอบครัวที่ต้อง หาเช้ากินค�่าได้ค่าแรง

ขัน้ต�า่วันละ 300 บาท (9,000 บาทต่อเดอืน) จะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสงูมาก ดังนัน้ 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากจะช่วยลดค่านมผงลงแล้วยังช่วยลดค่าใช้

จ่ายเนื่องจากการเจ็บป่วยของเด็กได้อีกด้วย
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เรื่องที่ 8 
สู่เป้ำหมำย กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

หญิงไทยควรได้รับกำรลำคลอด
เพิ่มขึ้นหรือไม่?

โดย: นพ. ภูษิต  ประคองสาย
      นิศาชล เศรษฐไกรกุล
      ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

 สถำนกำรณ์กำรลำคลอดและกำรเลี้ยงลูก
 ด้วยนมแม่ในประเทศไทย

 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ [1] ได้จัดท�าอนุสัญญาฉบับที่ 183 ปี 

ค.ศ.2000 ก�าหนดให้หญิงท�างานควรมีสิทธิ์ลาคลอดอย่างน้อย 14 สัปดาห์ 

หรือ 98 วัน แต่ในปัจจุบันหญิงท�างานในประเทศไทยสามารถลาคลอดได้
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เพียง 90 วัน (หรือประมาณ 13 สัปดาห์) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

แรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ก�าหนดให้ลูกจ้างหญิง มีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน 

โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท�างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่

ไม่เกิน 45 วัน ซึ่งวันดังกล่าวจะนับรวมวันหยุดที่มีในระยะวันลาด้วย[2]  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 67 ก�าหนดให้

ในกรณีที่ผู้ประกันตน หยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้

รับเงินสงเคราะห์ การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกินสองครั้ง เป็นการ

เหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง เป็นเวลา 90 วัน[3]

 องค์การอนามัยโลกได้แนะน�าว่า ควรให้ลกูได้กินนมแม่เพียงอย่างเดยีว 

โดยไม่มกีารให้น�า้และอาหารอืน่จนถึง 6 เดอืน แต่การทีแ่ม่ต้องกลบัไปท�างาน 

หลังจากครบก�าหนดการลาคลอด 90 วันนั้น มีผลกระทบกับอัตราการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย จากรายงานการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 [4]  (รูปที่ 1) พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เพียงอย่างเดียวจนครบ 6 เดือน ลดลงจากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เพียงอย่างเดียวจนครบ 3 เดือนอย่างเห็นได้ชัด



นมแม่ แน่ที่สุด 71

รูปที่ 1: อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พ.ศ. 2551-52 

ที่มา:  รายงานการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552

 อย่างไรก็ตาม อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง 

6 เดือนนั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น ทัศนคติ ความรู้

ความเข้าใจของแม่และครอบครัว การสนับสนุนของ บุคลากรทางการแพทย ์

นโยบายที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการควบคุมการตลาดของ

บริษัทนมผง เป็นต้น

 ทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำ

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีโอกาสในการผลักดันนโยบายที่เก่ียวข้อง

กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจาก มีการเคลื่อนไหวเรื่องการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ในระดับโลก เช่น นโยบาย Every Women Every Child ขององค์การ 

สหประชาชาตแิละองค์การอนามยัโลก รวมถึงความพยายามของประเทศไทย 
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ในการผลกัดนัให้หลกัเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารส�าหรบัทารก และเด็กเลก็ 

เป็นกฎหมายการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ และที่ส�าคัญการมี

โครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัว” ในพระด�าริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์-

เจ้าศรรีศัมิ ์พระวรชายาฯ ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

ซึ่งท�าให้สังคมเกิดความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีช่องว่างท่ีท�าให้การขับเคล่ือนเรื่อง    

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากยังไม่มีกฎหมายท่ีควบคุม 

 การโฆษณาและการตลาดของอาหารส�าหรับทารก และเด็กเล็ก จึง

ท�าให้มีการละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารส�าหรับเด็กและทารก 

และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการขาดความร่วมมืออย่าง

จริงจัง ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขาดความตระหนักต่อความ

ส�าคัญของการลาคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคนในสังคม

 

 ดังน้ันสิ่งท่ีควรด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ในประเทศไทย จึงต้องประกอบด้วย
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1. การสร้างความรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการ 

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เช่น ข้อมูลความคุ้มค่า 

ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ ระหว่างการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดอืน กบัการเลีย้งลกูด้วยนมผงและข้อมลู 

เก่ียวกับทัศนคติและความเข้าใจเก่ียวกับการลาคลอด และการให้นมแม่

ในสังคมไทยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

2. การขบัเคลือ่นทางสงัคม เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจ 

เกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ประชาชน

ทัว่ไปและกลุม่เป้าหมาย เช่น แม่และคนในครอบครวั บคุลากรทางการแพทย์ 

และผู้ก�าหนดนโยบาย

 3. การพฒันามาตรการและนโยบาย เพ่ือสนับสนนุการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 

อย่างน้อย 6 เดือน เช่น กฎหมายควบคุมการตลาดของนมผง และกฎหมาย

ขยายการลาคลอดจาก 90 วันเป็น 180 วัน พร้อมได้รับค่าจ้างเต็มจ�านวน

ในช่วงลาคลอด และผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง 

พร้อมก�าหนดบทลงโทษ 
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นมแม่...มีปัญหำปรึกษำที่ ไหน

¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่

 คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลายคนต่างปรารถนาให้ลูกได้กินนมตนเอง 

แต่ขาดประสบการณ์จรงิในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตัง้แต่ระยะแรกคลอด 

จนถึงช่วง 2 สัปดาห์แรก หากท่านใดประสบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ติดต่อคลินิกนมแม่

  1. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. ÈÔÃÔÃÒª â·Ã. 0 2419 7000 ต่อ 5994, 5995

  2. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ê¶ÒºÑ¹ÊØ¢ÀÒ¾à´ç¡แห่งªÒµÔÁËÒÃÒªÔ¹Õ 

   â·Ã. 0 2354 8333 ต่อ 5002, 0 2354 8945

  3. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่Ã¾. à¨ÃÔ ญ¡ÃØ§»ÃÐªÒÃÑ¡ษ์  â·Ã. 0 2289 1153-5   

   ต่อ 7134, 7135, 7130, 7140 ,7145, 0 2289 7634

  4. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. ÊÁÔµÔàÇª â·Ã. 0 2711 8000 ต่อ 8238, 

   0 2392 0011 ต่อ ÈÙ¹ย์ÊØ¢ÀÒ¾ÊµÃÕËÃ×Íá¼¹¡·ÒÃ¡áÃ¡à¡Ô´

  5. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. ¢Í¹áก่¹ ¨. ¢Í¹áก่น â·Ã. 0 4333 6789   

   ต่อ 1470, 1446, 3810

  6. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. ÁËÒÃÒª¹¤ÃÈÃÕ̧ ÃÃÁÃÒª â·Ã. 0 7534 0250  

   ต่อ 2133

  7. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Ááม่  Ã¾. ¾ÃÐ»¡à¡ล้Ò ¨. ¨Ñ¹·ºØÃÕ 

   â·Ã. 0 39324975-84 ต่อ 3454, 3455

  8. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. ªØÁ¾Ã ¨. ªØÁ¾Ã

   â·Ã. 0 7750 3672-4 ต่อ 274

  9. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÍ§ค์·Õè 17 ¨. ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ 

   â·Ã. 0 3553 1077 ต่อ 2222

 10. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. ÍØµÃ´Ôµถ์  ¨. ÍØµÃ´Ôµถ์

   â·Ã. 0 5541 1064  ต่อ 7128
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 11. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ ¨. ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ

   â·Ã. 0 4374 0993-6 ต่Í 147

 12. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ Ã¾. à«ç¹ต์ËÅØÂส์ 

   â·Ã. 0 2675 5000 ต่อ 10242, 10245

 13. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 1 ºÒ§à¢¹ ¡ÃØ§à·¾Ï

   â·Ã. 0 2521 3056, 0 2521 3064 ต่อ 106, 107, 206

 14. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ ÈÙนย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 2 ¨. ÊÃÐºØÃÕ

   â·Ã. 0 3630 0830-32 ต่Í 154

 15. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ ÈÙนย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 3 ¨. ªÅºØÃÕ â·Ã. 0 3878 6974-7

 16. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 4 ¨. ÃÒªºØÃÕ

   â·Ã. 0 3231 0368-71, 0 3233 7509 ต่อ 2312

 17. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 5 ¨. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

   â·Ã. 0 4429 1677-8 ต่อ112

 18. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 6 ¨. ¢Í¹áก่¹

   â·Ã. 0 4323 5902-5 ต่อ 5805

 19. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 7 ¨. ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

   â·Ã. 0 4528 8586-8

 20. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Áแม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 8 ¨. ¹¤ÃÊÇÃÃค์

   â·Ã. 0 5625 5451, 0 5632 5093-5 ต่Í 287

 21. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Ááม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 9 ¨. ¾ÔÉ³ØâÅ¡

   â·Ã. 0 5529 9280-1

 22. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Ááม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 10 ¨. àªÕÂ§ãËม่ 

   â·Ã. 0 5327 6856 ต่อ 212

 23. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Ááม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 11 ¨. ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

   â·Ã. 0 7539 9460-4
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 24. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Ááม่ ÈÙ¹ย์Í¹ÒÁÑÂ·Õè 12 ¨. ÂÐÅÒ

   â·Ã. 0 7321 4200 ต่อ 139 (àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ), 107 (¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ) 

âÃ§¾ÂÒºÒÅต่Ò§æ
 25. ÇÔ·ÂÒÅÑÂá¾·ÂÈÒÊµร์  ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã áÅÐÇªÔÃ¾ÂÒºÒÅ   

   â·Ã. 0 2244 3170, 0 2244 3171

 26. Ã¾. µÒ¡ÊÔ¹ â·Ã. 0 2437 0123-5 ต่อ 1311

 27. Ã¾. ¡ÅÒ§ â·Ã. 0 2221 6141 ต่อ 8050 ËÃ×Í

   Ëน่ÇÂËÅÑ§¤ÅÍ´ 11305

 28. Ã¾. ÀÙÁÔ¾Å â·Ã. 0 2531 1970-90

 29. Ã¾. ÃÒÁÒ¸Ôº´Õ â·Ã. 0 2201 1616

 30. Ã¾. ¸ÃÃÁÈÒÊµร์ à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ÃÑ§ÊÔµ

   â·Ã. 0 2926 9999, 0 2929 1415

 31. Ã¾. ¨ØÌÒÅ§¡Ãณ์ â·Ã. 0 2256 4804-5

Ëน่วÂส่§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾
 32. Ã¾. ÁËÒÃÒª ¨. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ â·Ã. 0 4423 5367, 0 4423 5374

 33. Ã¾. ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã  ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµร์  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹áก่¹ 

   â·Ã. 0 4334 8360-9

 34. Ã¾. ÊÔ§ห์ºØÃÕ ¨.ÊÔ§ห์ºØÃÕ â·Ã. 0 3652 1445-8 ต่อ 136

 35. Ã¾. àจ้Ò¾ÃÐÂÒÂÁÃÒª ¨. ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ â·Ã. 0 3552 4068

 36. Ã¾. ¡ÒÌÊÔ¹ธุ์ ¨. ¡ÒÌÊÔ¹ธุ์ â·Ã. 0 4381 1520 ต่อ 1314

   áÅÐ·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹ธ์áม่ÅÙ¡

   Ê¶Ò¹ÕÍ¹ÒÁÑÂÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹ธ์แม่ÅÙ¡·Ø¡แห่ง
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หนังสือทบทวนวรรณกรรม ชุดที่ 1 สืบค้นข้อมูลได้ใน 
http://breastfeedinglib.saiyairak.com/browse
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แผ่นพับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สืบค้นข้อมูลได้ใน 
http://breastfeedinglib.saiyairak.com/browse
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 นางลักขณา  จุติสมุทร  กรรมการ 

 ผศ.ดร.อุไรพร  จิตต์แจ้ง  กรรมการ 
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 นางนรีลักษณ์ กุลฤกษ ์ กรรมการ  

คณะผู้จัดท�า
แพทย์หญิงศิราภรณ์  สวัสดิวร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

แพทย์หญงิยพุยง  แห่งเชาวนชิ  มลูนธิิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

แพทย์หญิงกรรณิการ์  บางสายน้อย  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

รศ.พญ.กุสุมา       ชูศิลป์  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

รศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

นางสาวสุขจริง ว่องเดชากุล  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย  ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ 

   ระหว่างประเทศ

นางสาวนิศาชล เศรษฐไกรกุล  ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ 

   ระหว่างประเทศ

นางสาวสิรินทร์ยา พูลเกิด  ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ 

   ระหว่างประเทศ

แพทย์หญิง ดร.ภาสุรี  แสงศุภวานิช  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

   สงขลานครินทร ์

แพทย์หญิงศิริลักษณ์  เจนนุวัตร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี
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แพทย์หญิงรัชดา  เกษมทรัพย์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

แพทย์หญิงสุนทรี รัตนชูเอก  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟ ู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แพทย์หญิงวราภรณ ์ แสงทวีสิน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แพทย์หญิงมิรา โครานา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒ ิ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล-  

   รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ทิพวัลย์  ดารามาศ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล-  

   รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์

   คณะพยาบาลศาสตร์    

   มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

   คณะพยาบาลศาสตร์    

   มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี

นางสาวเบญจมาส ทัศนะสุภาพ  

นางสาวอัญชรี  พรหมสกุล มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 



นมแม่ แน่ที่สุด 85ภาพโดยได้รับอนุญาติจาก บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)



นมแม่ แน่ที่สุด86

นมแม่... ดีต่อสุขภำพของลูก

สายตา 

พัฒนาการมองเห็น

สายตาคมชัด

ระบบทางเดินปัสสาวะ 

โอกาสติดเชื้อน้อยกว่า

ไตแข็งแรง

เพราะขับของเสียน้อยกว่า

ผิวพรรณ

ลดโอกาสภูมิแพ้

ผิวหนัง 42%

ระบบทางเดินอาหาร

ลดโอกาสโรคท้องเสีย และ

ล�าไส้อักเสบน้อยกว่า 64%

การย่อยดี แทบไม่มีปัญหาท้องผูก

ระบบทางเดินหายใจ

โอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจ 

ปอดบวมน้อยกว่าทารกกิน

นมผสม 60 % และโรคหืด

ช่องปาก

กรามล่างแข็งแรง

ฟันเกน้อยลง

เมื่อโตขึ้น

หู  ลดโอกาสเป็นโรคหูน�้าหนวก

สมอง โอกาสเพิ่มระดับ IQ 3.16 จุดในทารกครบก�าหนด 

และ 5.26 จุด ในทารกเกิดก่อนก�าหนด


