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นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุด และเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของทารก สงเสริม

พัฒนาการทางสติปญญา และพัฒนาการทางสังคมของทารก ชวยลดอัตราการตาย และ

อัตราการเจ็บปวยของทารก(American Academy of Pediatrics, 2005) การเลี้ยงลูก

ดวยนมแมมีประโยชน ทั้งตอทารก มารดา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (American 

College of Obstetricians and Gynecologist, 2007)องคการอนามัยโลก และ

องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ จึงแนะนําใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

(Exclusive breastfeeding) เปนเวลา 6 เดือน และหลังจากนั้นใหเลี้ยงลูกดวยนมแม

ควบคู กับอาหารตามวัยจนอายุ ครบ 2 ปหรือนานกวานั้น (World Health 

Organization (WHO)/United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2009) 

ประเทศไทยไดสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยกระทรวง สาธารณสุขไดกําหนดนโยบาย

ไวชัดเจน มีแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธแม-ลูกใชบันได 10 

ขั้นสู  ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยกําหนดเปาหมายใหมีอัตราการ              

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน ใหไดรอยละ 30 เม่ือสิ้นแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข

ในป พ.ศ. 2549, 2551 และป พ.ศ. 2552 พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

6 เดือน รอยละ 5.4, 24.4, 29.6 ตามลําดับ (สุภางคพิมพ  รัตตสัมพันธ, 2560) และจาก

การสํารวจสถานการณเด็ก และสตรีในประเทศไทย โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ และ

องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ ในป 2555 พบวา เด็กอายุต่ํากวา 6 

เดือนที่ไดรับนมแมอยางเดียว รอยละ 12.3 (National Statistic Office, 2013)                 

แตกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดวางเปาหมายใหเด็กทารกรอยละ 50 ไดรับการเลี้ยง

ลูกดวยนมแม จนอายุ 6 เดือน ดังนั้นจะเห็นไดวา การเลี้ยงลูกดวยนมแมยังไมสามารถ

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

การเลี้ยงลูกดวยนมแมใหประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก ปจจัย

ดานสุขภาพของมารดา และทารก ปจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามี ญาติ และ

บุคลากรในทีมสุขภาพ (Scott, J. A., Binns, C. W.,Oddy, W. H. & Graham, K. I., 

2006) โดยเฉพาะอยางย่ิงพยาบาลซ่ึงเปนบุคคลที่ใกลชิดกับมารดา และทารกตั้งแตใน

ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด หนวยทารกแรกเกิดและหอผูปวยเด็ก รวมทั้ง 

เปนผูที่ปฏิบัติงานในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมทั้งในโรงพยาบาล และในชุมชน

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และที่แกไข

เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2540 ไดระบุการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนหนึ่งในสมรรถนะหลักที่จําเปนของผู

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภชั้นหนึ่ง จะตองสามารถใหความรู ให

คําปรึกษาและ ใหการชวยเหลือมารดาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมได(สุภางคพิมพ  

รัตตสัมพันธ, 2560)

บทนํา

1. มีนโยบายการเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนลายลักษณอักษร ที่สื่อสารกับบุคลากรทางการ

แพทย และสาธารณสุขทุกคนไดเปนประจํา

2. ฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุขทุกคนใหมีทักษะที่จะนํานโยบายนี้ไป

ปฏิบัติ

3. ชี้แจงใหหญิงตั้งครรภทุกคนทราบถึงประโยชน และวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม

4. ชวยแมเริ่มใหลูกดูดนมภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดเปนสิ่งที่สําคัญมาก 

5. แสดงใหแมรูวิธีเลี้ยงลูกดวยนมแม และวิธีทําใหน้ํานมยังคงมีปริมาณพอเพียง 

6. อยาใหน้ํานมผสมหรืออาหารอื่นแกเด็กแรกคลอด นอกจากนมแม 

7. ใหแม และลูกอยูหองเดียวกัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไมควรแยกมารดา และทารกภายหลัง

คลอดนานเกินไป การใหแมลูกอยูดวยกันตลอด 24 ชั่วโมง 

8. สนับสนุนใหลูกไดดูดนมแมทุกครั้งที่ลูกตองการ 

9. อยาใหลูกดูดหัวนมยาง และหัวนมปลอม

10. สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม และสงแมไปติดตอกลุม

ดังกลาวเม่ือออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก

นโยบายการสงเสริมการเลี้ยงลกูดวยนมแม

1. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational support) การเลี้ยงบุตรดวย                           

นมมารดาตองอาศัยความรู และทักษะอยางมาก ดังนั้น การสนับสนุนใหมารดามีความรูความ

เขาใจโดยการไดรับขอมูลอยางถูกตอง และเพียงพอการฝกปฏิบัติในการเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา

เพ่ือใหมารดาสามารถใหนมบุตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) นอกจากมารดาหลังคลอดจะมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายยังมีการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตสังคมอีกดวยเนื่องจากในระยะนี้จะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสูบทบาทมารดาระยะหลังคลอด อาจมีภาวะเศราหลังคลอดเนื่องจากมี

การเปลี่ยนแปลงของรางกาย ระดับฮอรโมนในรางกาย รวมถึงแบบแผนการดําเนินชีวิต ดังนั้น 

การคนหาสาเหตุที่ทําใหมารดาหลงัคลอดเกิดความเครียดหรือวิตกกังวล การสรางสัมพันธภาพที่ดี 

และการเปดโอกาสใหไดระบายความรูสึกเปนสิ่งที่สําคัญ

3. การสนับสนุนดานแรงงานและทรัพยากร (Instrumental support) เนื่องจากทารกแรก

เกิดตองการการดูแลเฉพาะและใกลชิด โดยเฉพาะการเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา อาจทําใหมารดา

รูสึกวามีความยุงยากและมีเหนื่อยลาที่ตองดูแลทารกตลอด 24 ชั่วโมง มีเวลาทํากิจกรรมอยางอื่น

นอยลง ดังนั้นการสนับสนุนดานแรงงาน เงิน และเวลายอมเปนสิ่งสําคัญ พยาบาลตองทําความ

เขาใจกับมารดาและครอบครัวและใหขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับแหลงชวยเหลือตาง ๆ สวนในดาน

การฝกทักษะตางๆ ในการ เลี้ยงบุตรดวยนมมารดา พยาบาลเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนในการ

ชวยเหลือใหมารดาไดฝกทักษะตางๆ  โดยการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ที่

จําเปนใหแกมารดา

4. การสนับสนุนดานการประเมินคา (Appraisal support) ชวยใหมารดาเขาใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยเฉพาะมารดากลุมที่ไมมีประสบการณในการดูแลทารกแรกเกิด              

อาจพบกับอุปสรรคและปญหามากมาย ดังนั้น มารดาจึงตองการขอมูลยอนกลับวาการกระทํานั้น

ถูกตองหรือไมอยางไร และควรไดรับการแกไขอยางไร หากมารดามีการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกตอง

เหมาะสมแลว ควรใหขอมูลยอนกลับดวยการชมเชย ใหกําลังใจ และกระตุนใหมีการคงไวซ่ึง

พฤติกรรมนั้นอยางตอเนื่อง 

บทบาทของพยาบาลและครอบครวัในการสงเสริมมารดาวัยรุน

หลังคลอดเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา 

บทบาทพยาบาลและครอบครัวกับการสงเสรมิการเลีย้งลูกดวยนมแม

ในมารดาวัยรุนหลังคลอด

Role of Nurses and Families in Promotion of Breastfeeding in Adolescent Mothers

เพ่ือการชวยเหลือมารดาวัยรุนในการเลี้ยงลูกดวยนมมารดาใหประสบผลสําเร็จ และ

เกิดประโยชนสูงสุด ทั้งมารดาและทารกนั้นตองมีการสงเสริมอยางตอเนื่อง โดยบุคลากร

ทางดานสุขภาพและครอบครัว

วัตถุประสงคการวิจัย 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขียนบทความ 

x

เอกสารอางอิง 

1. โรงพยาบาลควรมีการสงตอขอมูลความเสี่ยงของมารดาหลังคลอดตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมประสบความสําเร็จ เชน ปญหาที่ตองดูแลตอเนื่องตั้งแตระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด 

ความผิดปกติของเตานม หัวนม การไหลของน้ํานม ความตั้งใจ และความพรอมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม แหลงสนับสนุนทางครอบครัว เปนตน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจของพยาบาล

ชุมชน ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในการ    วางแผนการติดตามเย่ียมหลังคลอด

2. เจาหนาที่สาธารณสุขที่ติดตามเย่ียมหลังคลอด เชน พยาบาลชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ควรเปนผูมีประสบการณตรงในการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพราะจะทําใหมารดาหลัง

คลอดเชื่อม่ัน และปฏิบัติตามในคําแนะนํา

3. ควรสงเสริมการจัดตั้งกลุมสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทั้งกลุมที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยการติดตอหลายชองทาง เชน กลุมไลนนมแม โดยมีสมาชิกคือ พยาบาลวิชาชีพและ

มารดาหลังคลอด จะเปนประโยชนทั้งตอมารดาหลังคลอด และพยาบาลเองในการปรึกษา ติดตาม และใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่สะดวก รวดเร็ว และตอเนื่อง
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