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แบบรายงานบทคัดย่อโครงงานกลุ่ม 
 

บทคัดย่อสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)  
ชื่อโครงงาน ปัจจัยที่มีผลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือนของมารดาในอ าเภอสูงเนิน 
ชื่อ   Ext.ปุณณวิช จงพาณิชย์กุลธร 
 Ext.วิศัลย์ ธีระตันติกานนท์ 
 Ext.เทียนฉาย ธนกิจเจริญ 
 Ext.นิชาภา เหล่าวัฒนา  
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม อ.วิชัย เอกพลากร 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในสภาพปัจจุบัน การเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีแนวโน้มลดลงมาก และระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก็ส้ันจาก
เดิมมาก ทั้งนี้อาจเพราะการเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ แม่ท างานนอกบ้าน และไม่มีการลาพักหลังคลอด การแยก
ทารกที่เพิ่งคลอดจากแม ่การขาดการสนับสนุนภายในโรงพยาบาล และการท่ีมารดาไม่ได้รับการกระตุ้น หรือช่วยเหลือ 
เมื่อเริ่มการให้นมลูกทันทีหลังคลอด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีการส่งเสริม การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ โดยยึดหลักบันได 10 ขั้น 
สู่ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามนโยบายขององค์การ UNICEF และองค์การอนามัยโลก โดยปัจจุบัน
โรงพยาบาลสูงเนินด าเนินตามนโยบายและเป้าหมายของโครงการโรงพยาบาลสายในรักแห่งครอบครัว 
 น้ านมแม่เป็นอาหารธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดส าหรับทารก ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้รณรงคใ์ห้มารดาเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว เป็นเวลา 6 เดือน และให้นมแม่ร่วมกับอาหารเสริมได้จนถึงอายุ 2 ปี ในประเทศไทย กลุ่มอนามัย
แม่และเด็ก ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  พบว่ามีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนยังต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้ซึ่งก าหนดใหม้ารดาทุกคนเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งอัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปี 2552 มีเพียงร้อยละ 12.90  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาอัตราและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือนของมารดาในอ าเภอสูงเนิน เพื่อน าผล
การศึกษาที่ได้มาเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น 
  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6  เดือนของมารดาในอ าเภอสูงเนิน 
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอ่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 

 ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย เช่น อายุ อาชีพ ลักษณะงาน การศึกษา ประสบการณ์ในการให้นมบุตร  ปัญหาหัวนม ความ
ตั้งใจในการให้นมบุตรขณะตั้งครรภ์ การท่ีให้ลูกดูดจุกนมปลลอม ความรู้เกี่ยวกับการให้นมมารดา 

 ปัจจัยด้านระบบบริการ เช่น สถานท่ีฝากครรภ์ สถานท่ีคลอด คลินิกนมแม่ โรงเรียนพ่อแม่ การกระตุ้นให้ลูกดูด
นมภายใน 30 นาทีหลังคลอด การส่งเสริมการให้นมบุตรขณะมารดานอนโรงพยาบาล นมที่เด็กได้รับขณะนอน
โรงพยาบาล การติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด ความรู้และความตระหนักในปัญหาของบุคลาการ 

 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม เช่น สถานท่ีท างานเหมาะสมในการให้นมบุตรหรือปั๊มนม สิทธิหรือระยะเวลาในการลา
คลอด 
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3. ศึกษาระบบการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาลสูงเนิน 
4. เพือ่เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบอนามัยแม่และเด็กในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน 

ของโรงพยาบาลสูงเนิน 

 
วิธีการศึกษา 
1. Quantitative study 

1.1 Descriptive study  

 Documentary review and Retrospective data collection จาก ข้อมูลสถิติต่างๆ ของโรงพยาบาลสูงเนิน 
ในเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 พ.ย. 54 ถึง 30 เม.ย. 54 รวม 6 เดือน 

 1.2 Analytic study 

 Questionnaire (Patient) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วย ส่ิงแวดล้อม และระบบบริการท่ีผู้ป่วยได้รับ  
2. Qualitative study 

2.1 In depth interview 

 Patient โดยการสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่ให้นมบุตรครบและไม่ครบ 6 เดือน 

 Personnel (แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ PCU) 
2.2  การสังเกตกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participated observation) และ สังเกตโดยตรง(Direct 

Observation) ณ  คลินิกนมแม่ คลินิกเด็กสุขภาพดี หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด 
 

ผลการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6  เดือนของมารดาในอ าเภอสูงเนิน 

 ตารางและกราฟแสดงอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6  เดือนของมารดาในอ าเภอสูงเนิน ข้อมูลใน
เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 พ .ย . 54 ถึง 30 เม .ย . 54 (รวม 6 เดือน) 

เดือนท่ีบุตรเกิด จ านวนเด็กที่กินนมแม่ครบ 6 เดือน

ต่อเด็กเกิดทั้งหมด (คน) 

อัตราเด็กที่กินนมแม่

ครบ 6 เดือน 

พฤศจิกายน 2553 19 / 50 38 % 

ธันวาคม 2553 5 / 36 13.9 % 

มกราคม 2554 6 / 39 15.4 % 

กุมภาพันธ์ 2554 3 / 35 8.6 % 

มีนาคม 2554 5 / 53 9.4 % 

เมษายน 2554 3 / 42 7.1 % 

รวม 41 / 255 16.1 % 
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2. สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแมค่รบ 6 เดือน 

 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามมารดาที่พาบุตรท่ีมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป มารับวัคซีนท่ีคลินิกเด็ก
สุขภาพดี ได้จ านวนมารดาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 48 คนแบ่งเป็นกลุ่มที่กินนมแม่ครบ 6 เดือน 31 
คน (64.6%) และกลุ่มที่กินนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน 17 คน (35.4%) 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือนอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ความตั้งใจของมารดาที่จะ
ให้นมบุตรนานกว่า 6 เดือน ลักษณะของหัวนมของมารดา การไม่ได้รับนมผสมหลังคลอดขณะอยู่
โรงพยาบาล การท่ีตนเองเป็นผู้ให้ก าลังใจและความมั่นใจว่าสามารถให้นมบุตรได้ครบ 6 เดือน  

 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การได้รับค าปรึกษาจากคลินิกนมแม ่การได้เข้าโรงเรียนพ่อแม่ 
การให้ลูกดูดนมแม่ภายใน 30 นาทีหลังคลอด การติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด  

 ปัจจัยที่มีผลอย่างไม่มีนัยส าคัญ แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการ ได้แก ่
o อายุมารดา ในกลุ่ม teenage pregnancy มีความแนวโน้มที่จะให้นมแม่ไม่ครบ 6 เดือน

มากกว่ากลุ่มอายุอื่น 
o อาชีพของมารดา กรณีที่มารดาท างานอยู่ต่างจังหวัดกับบุตร ก็สามารถให้นมบุตรครบ 6 

เดือนได้ แสดงให้เห็นว่าถ้าสามารถส่งเสริมให้แม่เกิดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่และ
การบีบเก็บนมมาให้บุตรที่อยู่ต่างทีก่ัน ก็จะสามารถส่งเสริมให้มารดาให้นมบุตรครบ 6 เดือน
ได้ 

o การเข้าโรงเรียนพ่อแม่ ร้อยละ 70 ของมารดาที่ให้นมบุตรไม่ครบ 6 เดือนไม่เคยเข้าโรงเรียน
พ่อแม่มาก่อน 

o การได้รับการเยี่ยมบ้านหลังคลอด ประมาณร้อยละ 50 ในมารดาทั้ง 2 กลุ่ม ไม่เคยได้รับการ
เยี่ยมบ้านหลังคลอดเลย  

3. ศึกษาระบบการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาลสูงเนิน 

 System analysis  
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o Input 
 Man 

• ผู้อ านวยการ  
• รับนโยบาย มอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
• สนับสนุนเงินและสถานท่ี  

• แพทย์  
• สนับสนุน ให้ค าปรึกษาในบางราย  
• แพทย์แต่ละรายมีประสบการณ์แตกต่างกัน  
• แพทย์ขาดความรู้เชิงลึกในด้านการส่งเสริมนมแม ่ 

• พยาบาล  
• น าประสบการณ์ที่เคยพบมาปรับและแนะน าให้ผู้ป่วย  
• มีเวลา และผู้ป่วยเข้าถึงได้มากกว่าแพทย ์ 
• มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน  

• เจ้าหน้าที่ สอ. และ อสม. 
• เป็นก าลังเสริมให้การดูแลทั่วถึงมากขึ้น  
• สามารถส่ือสารด้วยภาษาถิ่นได้ดีกว่า  
• เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมากกว่า  
• ชาวบ้านไม่มีความเชื่อมั่น  
• ยังไม่มีบทบาทในการรวมกลุ่มของชุมชน  

 Money มีเฉพาะงบประมาณของโรงพยาบาล ไม่มีการสนับสนุนจากโครงการ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

 Material 
• อุปกรณ์  

• อุปกรณ์ส่งเสริมแก้ปัญหานมแม่ที่มีทั่วไป เช่น nipple puller, 
ปทุมแก้ว, ถุงเก็บน้ านม 

• นวัตกรรม :  ผ้าห่ม Kangaroo  
• สถานท่ี  

• ห้อง ANC ที่ PCU ทุกวันพุธเช้า  
• มุมนมแม่ ที่ PCU และที่ OPD 
• ห้องคลอดและหอผู้ป่วยหลังคลอด  

• ส่ือการสอน  
• ส่ือการสอน เช่น วิดีทัศน์ ตุ๊กตา นมตัวอย่าง  

o Process 
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ระยะตั้งครรภ์ 
 โรงเรียนพ่อแม ่ 

o ต่อมาหลังมีการประกาศโครงการสายใยรัก ท าให้มีการก าหนดโครงการและเป้าหมายเดียวกันชัดเจน
ทั่วประเทศ 

o ลักษณะการด าเนินงานจะเป็นไปตามล าดับดังนี้ คือ มีการก าหนดรายละเอียดมาตราฐานโครงการ
ไปจนถึงเป้าหมายการด าเนินงาน จากนั้นมีการจัดฝึกอบรมวิชาการแก้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของนมแม่ จากนั้นทาง
โรงพยาบาลจึงน าหลักการไปก่อเกิดโครงการในทางปฏิบัติเช่น เผยแพร่ความรู้ความตระหนักต่อไป
ในระดับสาธารณะสุขชุมชน มีรพสต .และอสม.เป็นฐานก าลังหลักในการดูแลติดตามกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อื่นๆ เป็นต้น 

o มีข้อจ ากัดคือไม่มีการก าหนดโครงการท่ีชัดเจนท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับประสบ
ปัญหาขาดแคลนบุคลากร รวมถึงไม่มีการประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจึงมี
ความเห็นว่าโครงการไม่ประสบความส าเร็จ 

 คลินิกนมแม ่
o  เป็นการให้ความรู้และฝึกอบรมหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ถึงประโยชน์ ข้อดี และความส าคัญของ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แนะน าวิธีการดูแลเต้านม ตรวจร่างกายและแก้ปัญหาลักษณะเต้านมที่
ผิดปกติ สอนวิธีกระตุ้นและบีบเก็บน้ านม โดยมีการให้ความส าคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการบีบเก็บและ
รักษาน้ านม เนื่องจากสังเกตว่ามารดามักมีปัญหาอาชีพการงานไม่สนับสนุนให้มีเวลาให้นมบุตร 

ระยะคลอด ในห้องคลอด 

 Early bonding ภายใน 30 นาที และการให้ทารกได้ฝึกการดูดอย่างรวดเร็วตั้งแต่เกิดมา  
o อุปสรรคคือคนน้อย โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนมีคนท างาน 1-2 คน จึงท าให้ถ้ามีเคสคลอดจ านวน

มากจะดูแลอย่างไม่ทั่วถึง เพราะมีโอกาสเส่ียงที่ทารกจะเกิดอันตรายหล่นลงจากอกแม่ในภาวะที่แม่
ยังไม่พร้อมที่จะดูแลทารกได้อย่างเต็มที่   

 ผ้า kangaroo  
o เป็นผ้าสองชิ้นท่ีน ามาประกบกัน เพื่อประโยชน์ช่วยยึดทารกไว้บนอกแม่ และเป็นการให้ความอบอุ่น

กับทารกไปด้วย ซึ่งริเริ่มท ามาได้ 1 ปี และมีโครงการต่อยอดไปถึงว่า การใช้ผ้านี้เพื่อเพิ่มระยะในการ 
early bonding ในมารดาวัยรุ่น จะมีผลให้เกิดความผูกพัน ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับทารกได้มากขึ้น
หรือไม่ 

ระยะหลังคลอด : หอผู้ป่วยหลังคลอด 

 สอนวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่และวิธีการบีบนมแม ่

o มีสื่อการสอนวิธีการให้นมแม่ ทั้งรูปภาพ แผ่นพับ และมีพยาบาลเวรบ่ายคอยสอนแม่ทุกเย็น ก่อน
ออกจากรพ. จะมีพยาบาลให้ค าแนะน าเรื่องการเก็บบีบนมแม่ไว้ มีตุ๊กตาเด็กให้แม่ฝึกอุ้มลูกขณะให้
นมแม่ หากแม่ไม่มีน้ านมหรือน้ านมไม่เพียงพอ รพ .จะมียาปลูกธาตุให้กินเพื่อกระตุ้นน้ า นม 
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o ไม่ให้นมผสม น้ า หรืออาหารอื่น แก่เด็กแรกคลอดนอกจากนมแม ่เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ขั้นน้ีมีปัญหาเนื่องจากแม่บางคนน้ านมไม่พอ และญาติค่อนข้างกังวล พยาบาลจะชี้แจ้งก่อนในขั้น
แรกว่าไม่สนับสนุน แต่ถ้าหากญาติมีความต้องการมากก็จ าเป็นต้องให้นมผสม 

o ให้แม่และลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง มีเตียงขนาดใหญ่พอเหมาะให้ แม่และลูกนอนอยู่
ด้วยกันตลอด 

o สนับสนุนให้ลูกได้ดื่มนมแม่ตามต้องการ ขณะอยู่ที่วอร์ดลูกสามารถกินนมแม่ได้ตลอดเวลา 
เนื่องจากอยู่ด้วยกันตลอด 

o ไม่มีหัวนมปลอมในวอร์ด ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวนมของแม่ไม่เหมาะกับการให้นม เช่น 
หัวนมบอด ที่วอร์ดที่อุปกรณ์ช่วยแก้ปญัหา คือ ใช้หลอดฉีดยาตัดปลาย และตัวดูดหัวนม 

 
ระยะบุตรอายุ 0-6 เดือน 

 มีการติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน มีรายละเอียดของก าหนดการเยี่ยมดังนี ้ครั้งที่ 1 ติดตามเยีย่มมารดาหลังคลอดขณะอยู่โรงพยาบาล 
(บุตรอายุ 0-3 วัน) ครั้งที่ 2 บุตรอายุ 10-14 วัน โดยจะนัดมารดาให้มาตรวจติดตามที่ PCU ครั้งที่ 3 บุตรอายุ 
45 วัน ติดตามเยี่ยมในหมู่บ้าน ที่มีภูมิล าเนาในเขตต าบลสูงเนิน ครั้งที่ 4 บุตรอายุ 2 เดือน โดยติดตามขณะที่
มารดาพาบุตรมาฉีดวัคซีนครั้งแรก ครั้งที่ 5 บุตรอายุ 4 เดือน โดยติดตามขณะที่มารดาพาบุตรมาฉีดวัคซีนครั้ง
ที่สอง ครั้งที่ 6 บุตรอายุ 6 เดือน โดยติดตามขณะที่มารดาพาบุตรมาฉีดวัคซีนครั้งที่สาม 

 การติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกลงแบบติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด 
ดังนี ้

o ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ ชื่อ อายุ เบอร์โทรศัพท์ วันท่ีคลอด น้ าหนักของบุตร เพศบุตร วิธีการคลอด 

o ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของนมที่ให้บุตร แบ่งเป็น นมแม่อย่างเดียว นมแม่ + น้ า นมแม่ + นมผสม นม
ผสมอย่างเดียว นมแม่ + อาหารเสริมและเหตุผลในการนมชนิดนั้นๆแก่บุตร 

o ปัญหาของมารดาที่พบ และการแก้ไขที่ได้ด าเนินการ 
o ในการเยี่ยมครั้งที่ 3 เมื่อบุตรอายุ 45 วัน จะมีการบันทึกพัฒนาการเด็ก สอบถามการตรวจหลังคลอด

ของมารดาที่สถานบริการ 

 ระบบบริการท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ขณะที่มารดาพาบตุรมารับวัคซีนท่ีคลินิกเด็กสุขภาพ
ดี หรือ Well Baby Clinic จะมีการบริการและการดูแลดังนี ้

o มีการสอบถามเกี่ยวกับชนิดของนมหรืออาหารเสริมที่ให้บุตรกิน 

o สอบถามเกี่ยวกับวิธีให้นมบุตร ผู้เล้ียง ปริมาณน้ านม 

o สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

o ถ้ามีปัญหา เจ้าหน้าที่พยาบาลประจ า PCU จะเป็นผู้ตรวจร่างกาย เช่น ตรวจเต้านม และด าเนินการ
แก้ไขตามหลักการและวิธีการท่ีถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติที่ได้ไปอบรมมา 

 แพทย์ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการให้นมแม่ในกรณีท่ีเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่พยาบาล
ไม่สามารถแก้ไขได ้
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 ที่คลินิกนมแม่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
o มีผู้เชี่ยวชาญและคลินิกที่ดูแลครบวงจร มีบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องสามารถปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลเรื่องนมแม่ได ้

 มีสายด่วนบริการรับปรึกษาปัญหานมแม่ตลอด 24 ชั่วโมงทางโทรศัพท์  
o โดยภายในเวลาจะโทรมาปรึกษาที่หน่วยส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก และนอกเวลาราชการผู้ให้

ค าปรึกษาเป็นพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยหลังคลอด 

 โครงการกลุ่มนมแม่โดยเครือข่ายอสม . 
o โดยมีการเรียก อสม .ของอ าเภอสูงเนินมาอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ อสม.ของหมู่บ้านน้ันๆ เป็นแกนน าในการจัดตั้งกลุ่มนมแม่ 
เพื่อสร้างเครือข่ายที่ใช้ในการแลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมกันและกันในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

 โครงการกลุ่มเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ร่วมมือกับโรงงาน  
o โดยรอบอ าเภอสูงเนินมีโรงงานขนาดใหญ่จ านวนมากโครงการน้ีสนับสนุนให้มีพื้นท่ีในการให้นม และ

ให้เวลาหยุดพักให้นม รวมถึงห้อง Nurseryส าหรับดูแลทารก โครงการยังเป็นเพียงโครงการน าร่อง มี
โรงงานเข้าร่วมด้วย 1 โรง คือโรงงาน 505    
o Outcome  

 OUTPUT  
•   หญิงตั้งครรภ์ที่ผ่านการANC ที่ รพ. สูงเนินทุกคนได้รับการส่งเสริมการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม ่ 
•  อัตราการกินนมแม่ครบ 6 เดือนของอ าเภอสูงเนินสูงกว่าร้อยละ 30  

 EFFECT : KAP  
• มารดามีความรู้ความตระหนักถึงประโยชน์ของนมแม่ และมีเล้ียงลูกด้วย

นมแม่อย่างน้อยนาน 6 เดือน  
 IMPACT  

•   ทารกสุขภาพแข็งแรง ลดโอกาสเกิดโรคติดเชื้อทางเดินอาหารและ
ทางเดินหายใจ  

•  กระชับความสัมพันธ์แม่ลูก  
• ประหยัด สะอาด ปลอดภัย  

 In depth interview แบ่งตาม KAP 
บุคลากร Knowledge Attitude Practice 

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสูงเนิน 

- ช่วงที่มีโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว มีการตื่นตัวกันเยอะ
มากเกี่ยวกับเรื่องนมแม่ แพทย์
ทุกคนรวมถึงผอ .ต้องรู้ขั้นตอน

- คิดว่าถ้าสามารถหาปัจจัยที่
ท าให้อัตราการให้นมแม่ครบ 6 
เดือนไม่ถึงเกณฑ์ ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่โรงพยาบาลมาก 

- บทบาทของผู้อ านวยการใน
การส่งเสริมเรื่องนี้คือการรับ
นโยบายสายใยรักและให้การ
สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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การอุ้มลูก การให้นมลูก การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยละเอียด 
เพราะมีการประเมินซึ่ง รพ .สูง
เนินได้เป็นโรงพยาบาลสายใน
รักแห่งครอบครัวเหรียญทอง 
แต่รู้สึกว่าผ่านไปหลายปี ก็
ไม่ได้มีการติดตามเรื่องนี้อีก
และความรู้ในเรื่องนี้ก็ลืมเลือน
ไปเยอะ 

แต่ต้องเป็นส่ิงที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัต ิ
- มีความตระหนักถึงปัญหา
ปานกลาง เพราะลูกที่ไม่ได้กิน
นมแม่ ผู้อ านวยการไม่ได้เห็น
ผลกระทบที่ชัดเจนมากนัก 
เนื่องจากเป็นผลกระทบระยะ
ยาว เลยไม่ได้มีการศึกษา
เชื่อมโยงเพื่อเปรียบเทียบ
สุขภาพของเด็กที่โรงพยาบาล
สูงเนิน 

ในเรื่องของการจัดอบรม 
สถานท่ี และงบประมาณใน
การส่งเสริมเรื่องนมแม่ ซึ่งทุก
อย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

แพทย์ • - มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างดี รวมถึงวิธีการ
ตรวจและแก้ไขปัญหาของ
หัวนมที่เป็นอุปสรรคในการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม ่แต่ไม่มีเวลา
ในการถ่ายทอดความรู้สู่มารดา
มากนัก 

• - ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ทราบ
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ของ
โรงพยาบาล ไม่ได้ม ี

- ไม่ตระหนักถึงปัญหาและ
ไม่ได้ตระหนักและต้องการท่ี
จะแก้ปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่มากนัก 
- คิดว่าการส่งเสริมเป็นนมแม่
เป็นหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายอื่น 
 

- ไม่มีบทบาทในกระบวนการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มากนัก มีเพียงแนะน าเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของนมแม่และ
ชักชวนให้มารดาที่มาฝาก
ครรภ์เล้ียงลูกด้วยนมแม่มาก
ขึ้น 
- ไม่ได้มีการติดตามถึงผลลัพท์
ที่ได้ และไม่ได้เป็นแกนน าใน
การแก้ไขปัญหานมแม ่

พยาบาลท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริมนมแม ่

• - เป็นหัวหน้าเกี่ยวกับงาน ANC 
ได้รับแต่งตั้งเป็น “Miss นมแม่” 
ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
โครงการท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน
คือโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

• - มีความรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมนมแม่ เป็นแกนน าใน
การไปอบรมเพื่อรับนโยบายมา
สร้างแนวทางปฏิบัติต่อไป 

- มีความตระหนักถึงปัญหา 
ทราบถึงขนาดของปัญหาและ
รายละเอียดของปัญหา  
- คิดว่าปัญหานี้แก้ได้ยาก ซึ่ง
ไม่สามารถแก้ไข้ได้ด้วยตัวคน
เดียว ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกหน่วย คิดว่าสาเหตุเกิด
จากปัจจัยของตัวมารดาเอง
โดยเฉพาะอาชีพท างาน
โรงงาน  
 

 - ปัจจุบันมีโครงการโรงเรียน
พ่อแม่ทุกวันอังคาร ซึ่งคิดว่ายัง
มีปัญหาและอุปสรรคเยอะ ท า
ได้ไม่ต่อเนื่อง ปัญหาที่ส าคัญ
คือบุคลากรไม่เพียงพอ ต้องมา
ท างานวันหยุด และพ่อแม่ก็ไม่
สามารถมาพร้อมกันได้ เพราะ
แต่ละคนก็ต้องไปท างานหา
เงิน ในปัจจุบันก าลังปรับปรุง
เรื่องเวลาและหลักสูตรใหม่ 
เพื่อให้ใช้ปฏิบัติได้จริง 
- โครงการอื่นๆที่ก าลังท าอยู่
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คือ สร้างเครือข่ายนมแม่ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง 
ซึ่งตอนนี้มีเพียง 1 โรงงานท่ีมี
ส่วนร่วม โรงงานใหญ่ๆ อ่ืนๆ 
ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับ
ผู้บริหารและยังไม่เคยเข้าไป
ส ารวจเลย เนื่องจากโรงงานไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ 
- โครงการเครือข่ายนมแม่ใน
ชุมชน ก าลังพัฒนาอยู่ โดย
อาศัย อสม. เป็นแกนน าในการ
จัดตั้งกลุ่มนมแม่ในหมู่บ้าน 

พยาบาลห้อง
คลอด 

• - มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เป็นอย่างดี เพราะมี
การอบรมอยู่บ่อยๆ โดย
พยาบาลในห้องคลอดจะปฏิบัติ
ตามบันได 10 ขั้น ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับห้องคลอด ได้แก่ 
early bonding ภายใน 30 นาที 

- การส่งเสริมการให้นมแม่ใน
ห้องคลอดท าได้น้อย เพราะ
มารดาใช้เวลาอยู่ในห้องคลอด
ประมาณ 2 ชม ในรายที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน  
- คิดว่าปัญหาการกินนมแม่ไม่
ถึงเกณฑ์เกิดจากปัจจัยเรื่อง
อาชีพของมารดา และ
กฏหมายเกี่ยวกับการลาคลอด 
ซึ่งลาได้แค่ 3 เดือน 
 

- ส่ิงที่ท าได้คือกระตุ้นให้เกิด 
early bonding ภายในหลัง
คลอดทันที 30 นาที และ
กระตุ้นให้ดูดเร็ว เพราะด้วย
ภาระงานกับบุคลากร มันไม่
ค่อยสมดุลกัน จึงพยายาม
คิดค้นเครื่องมือที่จะช่วยแบ่ง
เบาภาระพยาบาล และไม่เป็น
อันตรายต่อทารกแรกเกิด 
ได้แก่ ผ้า Kangaroo 

พยาบาลหลัง
คลอด 

• - มีความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการกินนมแม่
อย่างดี สามารถถ่ายทอด
ออกมาให้มารดาฟังได ้

• - ได้มีโอกาสไปประชุมและ
อบรมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่บ่อยครั้ง ท าให้มีความรู้และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มา
ถ่ายทอดสู่มารดา 

- คิดว่าปัญหาเกี่ยวกับนมแม่ 
ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่โต ถ้าแม่มี
ความจ าเป็นจริงๆ ท่ีไม่
สามารถให้นมบุตรได้ ก็
สามารถให้นมผสมได้ เพราะ
คิดว่าลูกที่ไม่ได้กินนมแม่ก็
สามารถเติบโตได้ตามปกติ  
- คิดว่าปัจจัยที่มีผลท าให้กิน
นมแม่ไม่ครบ 6 เดือน น่าจะ
เกิดจากตัวมารดาและญาติพี่
น้องที่ดูแลมากกว่า คิดว่า
ตนเองได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่

- บทบาทของพยาบาลหลัง
คลอดจะช่วยสอนขั้นตอนการ
ให้นมแม่ วิธีในการอุ้มลูก วิธี
เก็บนมแม่อย่างถูกต้อง 
- พยายามให้กินนมแม่มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
- พยายามไม่ให้มีการใช้หัวนม
ปลอมภายในวอร์ด 
- ได้มีการจัดท าส่ือการสอน
ประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย
ยิ่งขึ้น  เช่น แผ่นภาพ หัวนม
ตัวอย่าง 
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แล้ว 
มารดาที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ครบ 6 

เดือน 

• - รู้ว่าเด็กที่กินนมแม่จะมี
สุขภาพแข็งแรง นมแม่มี
ประโยชน์ ประหยัด ยังไงก็ตั้งใจ
ให้ลูกได้นมแม่นานท่ีสุดเท่าที่
จะท าได้ นานกว่า 6 เดือนได้ก็ดี  

- มีความตั้งใจที่จะให้นมบุตร
ให้ได้นานท่ีสุด เพราะบุตรคน
ก่อนก็เล้ียงลูกด้วยนมแม่ครบ 
6 เดือนและที่ส าคัญตนเอง
เป็นแม่บ้าน มีเวลาเล้ียงลูกที่
บ้านตลอดเวลา 

- ให้ลูกดูดทุกวัน ถ้าลูกอยาก
ดูดให้ลูกดูด ดูดทีละเต้าจน
เกลี้ยง ต้องบ ารุงตัวเองโดย
การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ กิน
น้ าอุ่นเยอะๆ จะช่วยให้มีน้ านม
ที่เพียงพอ 

มารดาที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ไม่ครบ 

6 เดือน 

• - พอมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์
ของนมแม่ เพราะมาฝากครรภ์ 
มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ท่ีส าคัญ
คือประหยัดค่านมได้เยอะ แต่
ต้องมีเวลาอยู่กับลูกทั้งวัน 

- ตั้งใจไว้ว่าจะให้นม 3 เดือน
เพราะว่าท างานท่ีโรงงาน ต้อง
กลับไปท างานต่อ คิดว่าคงให้
นมลูกไม่ได้ เพราะคงไม่มีเวลา
ไปเตรียมนมหรือป๊ัมนม ต้อง
รีบไปท างาน การให้นม
กระป๋องคงสะดวกกว่าเยอะ 
- คิดว่าเด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ก็ไม่มีความผิดปกติต่าง
จากเด็กที่กินนมแม่ เพราะ
เพื่อนที่ท างานส่วนใหญ่กใ็ห้
กินนมกระป๋องทั้งนั้น ลูกคน
ก่อนก็ให้กินนมกระป๋อง ก็
เติบโตได้ตามปกต ิ

- ส่วนใหญ่ที่ให้นมไม่ครบ
เพราะต้องออกไปท างานนอก
บ้าน ไม่มีเวลาให้นมลูกทั้งวัน 
การป๊ัมนมเก็บเป็นเรื่องที่
ล าบาก ไม่มีสถานท่ีให้ป๊ัมนม
ตอนไปท างาน 
 

 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบอนามัยแม่และเด็กในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน 

ของโรงพยาบาลสูงเนิน 
ข้อเสนอแนะจากหลักการ SWOT Matrix 

 S W 

 
 
 
 
 
 
O 

• มีการประเมินผล และให้รางวัลแก่ภาคเอกชนและชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน เพื่อเป็น
แรงจูงใจและกระตุ้นให้แก่ภาคเอกชนและชุมชนอื่น  ๆ

• จัดประชุมผู้น าชุมชนและ อสม  .ของชุมชนต่างๆ เพื่อขยาย
เครือข่ายกลุ่มนมแม่ไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ริเริ่มโครงการ ให้
ครอบคลุม 

• ริเริ่มโครงการเครือข่ายนมแม่ในโรงงาน โดยเริ่มจากมารดาใน
โรงงานท่ีให้นมแม่ประสบความส าเร็จเป็นแกนน าในการจัดตั้ง
เครือข่าย 

• มีการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ของโครงการท่ีมีอยู่ ได้แก่ 

โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ มุมให้นมแม่ โดยจัดประชุม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแผนการด าเนินงาน ปัญหา

หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อจัดโรงเรียนพ่อแม่ให้สมบูรณ์และ

มีความต่อเนื่องมากขึ้น 

• จัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่ให้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยมีการ

ทบทวนวิธีการ แผนการสอน โดยอาศัยความร่วมมือจากสห
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• ริเริ่มโครงการแม่ตัวอย่าง โดยสรรหามารดาที่มีประสบการณ์ใน
การให้บุตรครบ 6 เดือน มาแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้แกม่ารดา
ที่มาฝากครรภ์หรือมารดาที่มาเข้าร่วมโรงเรียนพ่อแม ่
 
 

วิชาชีพมากยิ่งขึ้น 

• ต้องให้มีการตรวจหัวนมของแม่ที่มาฝากครรภ์และคลอดทุก

คน และต้องมีผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือแก้ไข และให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับปัญหาหัวนม รวมถึงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
T 

• ส ารวจบทบาทของโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอสูงเนินเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

• ขอความร่วมมือจากผู้บริหารให้เห็นความส าภาคเอกชนคัญของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อน าไปสู่ให้มีการจัดมุมนมแม่ ส าหรับ
มารดาให้นม บีบหรือปั๊มนมเก็บ และจัดเวลาพักพิเศษให้แก่
มารดาที่ต้องให้นมบุตร 

• ประสานงานกับเครือข่ายโรงพยาบาลสายใยรักที่ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อจัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการด าเนิน
โครงงานและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง
โครงการให้ประสบผลส าเร็จ 

• มีการประสานงานกันระหว่างห้องคลอด หอผู้ป่วยหลัง

คลอด กับงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อส่งต่อเคสท่ีมีปัญหา

หรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างฝากครรภ์ เพื่อมีให้มีการ

ปรับปรุงต่อไป  

• สนับสนุนการไม่ให้นมผสมในทารกที่ปกติและมารดามี

หัวนมปกติใน 1-2 วันแรกที่อยู่โรงพยาบาล และให้มีการท า

ความเข้าใจกับญาติที่คิดว่านมแม่ไม่พอ เพราะน้ านมแม่ใน 

1-2 วันแรกอาจจะออกน้อยเป็นปกติอยู่แล้ว 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

• ควรมีการติดตามประเมินผลของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอีกครั้ง ทั้งในด้านผลการด าเนินงานและการ

ด าเนินงานตามโครงการต่าง  ๆ

• ควรมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพเพื่อหาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม ่

• โรงเรียนพ่อแม่ควรมีการจัดท าแผนการสอนใหม่และปรับเวลาการจัดโรงเรียนพ่อแม่ให้เหมาะสมกับทุกฝ่ายทั้ง

บุคลากรและตัวผู้ป่วยเอง 

• การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนมแม่ยังไม่มีระบบท่ีชัดเจน 

• การส่งเสริมเรื่องนมแม่ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะมีผลระยะยาวต่อสุขภาพของเด็กและยังไม่ชัดเจนมากนัก 

• ควรมีการกระตุ้นและรณรงค์เรื่องนมแม่อยู่บ่อยๆ เพราะเป็นเรื่องที่จะมีการตื่นตัวเป็นระยะ และไม่ต่อเนื่อง 

• ควรมีการสานต่อโครงการนมแม่ในโรงงานอื่นๆ โดยพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อหาแนวทางร่วมกัน 

• ควรมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการลาคลอดจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือนเพื่อให้นโยบายสอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะจากทีมผู้วิจัย 

1. โรงเรียนพ่อแม่ ควรประชุมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่ผ่านมาที่ท าให้

การจัดโรงเรียนพ่อแม่ไม่ต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการสอนท่ีเหมาะสมใหม่ และจัดเวลาในการเปิดโรงเรียนพ่อ

แม่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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2. ควรมีการส ารวจบทบาทของภาคเอกชนเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอด นโยบายที่สนับสนุนการกินนมแม่ เพื่อขยาย

โครงการกลุ่มนมแม่ที่โครงการน าร่องอยู่แล้วให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยควรขอความร่วมมือในการจัดสถานท่ีหรือ

มุมให้นมหรือบีบนม และมีเวลาพักพิเศษแกม่ารดาที่มีบุตรอายุ 0 – 6 เดือน 

3. รณรงค์และจัดโครงการกระตุ้นการกินนมแม่ครบ 6 เดือนในโรงพยาบาลอยู่เสมอ เช่น การจัดโปสเตอร์ การแจก

แผ่นพับ การบรรยายที่หน้าคลินิกเด็กสุขภาพดี หรือหอผู้ป่วยหลังคลอด การประกาศเสียงตามสายใน

โรงพยาบาล เพื่อให้มีการตื่นตัวของมารดาและคนในชุมขนให้มีการสนับสนุนการกินนมแม่มากขึ้น  

4. ควรมีการจัดโครงการแม่ตัวอย่าง โดยสรรหามารดาที่มีประสบการณ์ในการให้บุตรครบ 6 เดือน มาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ให้แก่มารดาที่มาฝากครรภ์หรือมารดาที่มาเข้าร่วมโรงเรียนพ่อแม่ และมีการแจกของรางวัลแก่แม่

ตัวอย่างเพื่อเป็นก าลังใจให้มารดาสามารถให้นมบุตรได้ครบ 6 เดือน 

5. สานต่อโครงการกลุ่มนมแม่ในชุมชน โดยใช้หมู่ 8 ต าบลสูงเนินเป็นหมู่บ้านน าร่อง เพื่อให้มีการด าเนินการต่อให้

ครอบคลุมมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้น าชุมชน อสม. รวมทัง้มารดาตัวอย่าง เป็นแกนน าในการจัดตั้ง

และด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 

6. สนับสนุนการไม่ให้นมผสมในทารกที่ปกติและมารดามีหัวนมปกติใน 1-2 วันแรกที่อยู่โรงพยาบาล และให้มีการ

ท าความเข้าใจกับญาติที่คิดว่านมแม่ไม่พอ เพราะน้ านมแม่ใน 1-2 วันแรกอาจจะออกน้อยเป็นปกติอยู่แล้ว 

7. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลการกินนมแม่อย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูล

มาประเมินและใช้ในการพัฒนาต่อไป 

8. ปรับปรุงระบบการติดต่อส่ือสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ห้องคลอด หอผู้ป่วยหลัง

คลอด กับงานอนามัยแม่และเด็ก เพือ่มีการส่งต่อเคสท่ีมีปัญหาหรือเกดิข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างฝากครรภ์ จะได้

มีการทบทวนและปรุงปรุงข้อผิดพลาดต่อไป  

9. จัดศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาลท่ีประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการให้นมแม่ครบ 6 เดือน 

10. ปรับปรุงระบบการตรวจเต้านมมารดาที่มาฝากครรภ์หรือมาคลอด ให้ครอบคลุมมากขึน้ และมีการแก้ปัญหา

หัวนมให้สามารถให้นมบุตรได้ตามปกติ หรือส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขให้ทันท่วงทีต่อไป 

 

Literature Review 

 Definition 
Exclusive Breastfeeding (ECBF) - การรับนมแม่อย่างเดียว โดยไม่มีน้ าหรืออาหารอื่นยกเว้นยาวิตามิน 

Predominant (Full) Breastfeeding- การได้รับนมแม่อย่างเดียว โดยมีน้ า น้ าผลไม้ น้ าชา ร่วมด้วย แต่ไม่มีนมผสมหรือ
อาหารอื่น 

Complementary feeding- การได้รับนมแม่ร่วมกับนมผสม หรืออาหารอื่น ไม่มีก าหนดสัดส่วนเฉพาะ 
 
 



13 
 

รามาธิบดี_สูงเนิน_9_54 

 ความเป็นมาการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
ทารกยุค 50 ปีท่ีแล้ว จะได้รับค าแนะน าให้ได้รับนมแม ่และเสริมน้ าส้มคั้นตั้งแต่ลูกอาย ุ1 เดือน ต่อมาก็ขยับเป็น 2 เดือน 3 
เดือน จนเป็นถึงอาย ุ4 เดือน เมื่อ ค.ศ.1979 และหลังสุดเมื่อ ค.ศ. 2001 องค์การอนามัยโลก แนะน าการให้นมแม่อย่าง
เดียวนานถึง 6 เดือนเต็ม ส าหรับประเทศไทยเริ่มใช้เมื่อ ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2546) ใช้เวลากว่า 20 ปี ก่อนจะประกาศเปล่ียน
ค าแนะน าการได้รับนมแม่อย่างเดียว จาก 4 เดือนเป็น 6 เดือนเต็ม 
 

 ความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน 
ทารกที่กินนมแม่จะได้รับภูมิคุ้มกันท่ีผ่านทางน้ านมแม่ตลอดในทุกระยะของการให้นม แต่ประสิทธิภาพ/ความสามารถใน
การปกป้องการเจ็บป่วยจะสูงสุดในระยะที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว เพราะเมื่อได้รับอาหารอื่น ก็เพิ่มโอกาสการรับเชื้อ
ปนเปื้อนที่มาด้วย การให้ทารกได้รับ exclusive breast feeding ถึงอาย ุ6 เดือนเต็ม ให้ประโยชน์เรื่องลดโอกาสเจ็บป่วย
ได้ชัดเจน ดังการศึกษาต่อไปนี ้

o การศึกษาในกลุ่มคนชั้นกลางในประเทศที่พัฒนาแล้ว การให้ได้รับนมแม ่จะลดโอกาสและความรุนแรงของ 
โรคท้องเสีย, โรคทางเดินหายใจอักเสบ, โรค croup, โรคหูชั้นกลางอักเสบ, การติดเชื้อ, การติดเชื้อเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ, ทางเดินปัสสาวะอักเสบ, ภาวะล าไส้เน่า 

o Dewey et a พบว่าในครอบครัวที่มีฐานะด ีถ้าได้รับนมแม ่จะมีโอกาสท้อง-เสียน้อยกว่าได้รับนมผสม 50% 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kramer ซึ่งพบว่า ในชุมชนท่ี exclusive breast feeding 6 เดือน จะมีโอกาส
ท้องเสีย น้อยกว่า 40% 

o ในเดนมาร์ก Rubin และคณะ ก็แสดงให้เห็นว่า การจะให้นมอะไร ให้อย่างไร ก็ไม่มีผลแตกต่างในเรื่องโรค
ท้องเสีย 

o รายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าแม้แต่การได้นมแม่เป็นส่วนใหญ่โดยมีนมผสมร่วมด้วย ไม่เกิน 1 
ครั้งต่อวัน (full breastfeeding) พบว่ากลุ่มที่ได้นานถึง6 เดือนมีโอกาสเป็นโรคปอดบวมน้อยกว่าเป็น 5 เท่า 
ในขณะท่ีกลุ่มได้รับ 4 เดือนจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับการได้นมผสม มีผลดีนี้ถึงทารกอาย ุ
2 ปี เช่นเดียวกับการศึกษา case control study ในบราซิล พบว่าทารกมีโอกาสเกิดโรคปอดบวม ในขวบปี
แรก เป็น 3.8 เท่า (95% CI 1.7-8.9) ในกลุ่มได้รับนมแม+่นมผสมและ 16.7 เท่า (95% CI 7.7-36.0) ใน
กลุ่มที่ไม่ได้รับนมแม ่เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว 

o การศึกษาของ Oddy ในปี ค.ศ. 2003 พบว่าทารกที่หยุดการได้รับนมแม่ก่อนอาย ุ6 เดือน จะมีโอกาสเกิด
ปัญหาหลอดลมตีบร่วมกับปอดอักเสบมากกว่ากลุ่มที่ได้นานมากกว่า 6 เดือน 

 
ผลต่อการเกิดโรคหอบหืด  
 ผลจากการวิจัยส่วนใหญ1่9-22 ซึ่งมีคุณภาพดีที่มีอัตราการติดตามมากกว่าร้อยละ 80 มีระยะเวลากินนมแม่
นานมากกว่า 3 เดือน และมีระยะเวลาการติดตามนานพอที่เด็กจะเกิดโรคหืด แสดงให้เห็นถึงผลในการป้องกันการเกิดโรค
หืดในทารกที่กินนมแม่นานกว่า 3-4 เดือน และระยะเวลากินนมแม่ที่นานขึ้นจะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น แต่ผลในการ
ป้องกันโรคจะมีในช่วงอายุน้อยกว่า 6-8 ปี แต่เมื่ออายุมากกว่านั้นอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมด้านอื่นมีสูงกว่า จึงไม่เห็นผล
ของนมแม่ต่อการป้องกันโรค เช่นการศึกษาของ Wright และคณะ ที่พบว่า ทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวมากกว่า 4เดือน 
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จะมีอัตราการเกิดโรคหอบหืด ที่ภายในอาย ุ2 ปีน้อยกว่า แต่เมื่อติดตามถึงอาย6ุ ปี กลับพบว่ากลุ่มนี้มีอัตราการเกิดโรค
หอบหืดมากกว่า 
ผลต่อการเจริญเติบโตของสมองและพัฒนาการ 
 ในระยะ 4-5 ปีท่ีผ่านมา มีการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่แสดงให้เห็นว่า ทารกที่กินนมแม่มีระดับพัฒนาการและเชาว์
ปัญญาที่ดีกว่าทารกที่ได้รับนมผสม แตกต่างกันตั้งแต ่2-3 จุด จนถึง 8-11 จุด มีตัวอย่างผลการศึกษาที่เปรียบเทียบการ
ได้รับนมแม่นาน 

o Quinn-PJ, et al ได้ติดตามเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ5 ปี จ านวน 3,880 คนพบว่า เด็กที่ได้รับนมแม่นาน 6 
เดือน มีระดับพัฒนาการดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมแม่เลย5.8-8.2 จุด 

o Rao MR, et al ติดตามพัฒนาการของเด็กน้ าหนักตัวน้อยตั้งแต่แรกเกิดจ านวน 220 ราย พบว่า เด็กที่ได้รับ
นมแม่นาน 6 เดือน เมื่ออาย ุ5 ปี มีระดับเชาว์ปัญญาเบื้องต้นดีกว่าเด็กที่ได้รับนมแม่เพียง 3 เดือน ถึง 11 
จุด 

o  Mortensen EL, et al ในประเทศเดนมาร์ก ศึกษาในผู้ใหญ่ท่ีโตๆ แล้วประมาณ 3,000 คน ที่เกิดเมื่อ
ประมาณ 40 ปีท่ีแล้ว (พ.ศ. 2503) กลุ่มที่มีประวัติกินนมแม่นานจะมีระดับเชาว์ปัญญาดีกว่าที่กินได้น้อย
กว่า โดยพบว่า ถ้ากินนมแม่นานกว่า9 เดือน มีระดับเชาว์ปัญญาดีกว่ากลุ่มที่กินนมแม่น้อยกว่า 1 เดือน 
ประมาณ 5 จุด 

อื่นๆ 
 ถ้าให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวถึงอาย ุ6 เดือน 

o การพัฒนาทางร่างกาย เช่น การท างานของกล้ามเนื้อดีกว่า (Dewey et al.,2001) 
o มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่ทารกที่ได้รับนมแม ่จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน น้อยกว่า29 

และแม้แต่ในแม่ที่ให้นมลูก ก็พบว่าแม่มีโอกาสเป็นเบาหวานชนิดที ่2 น้อยกว่า 
o แม่จะมีระยะ lactation amenorrhea ที่นานขึน้ น้ าหนักหลังคลอดจะลดได้ดีป้องกันโรคอ้วน ซึ่งจะมีผลดีต่อ

สุขภาพแม ่(Dewey et al., 2001) 
o พบว่าการได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ไม่มีโรคแทรกซ้อนท่ีส าคัญต่อทารก ถ้าทารกเป็นทารกคลอดครบ

ก าหนด กินนมแม่ได้อย่างเต็มที ่และแม่มีสุขภาพด ี

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม ่
o สถานภาพสมรส อาชีพ, รายได้ของครอบครัว, การศึกษา  
o จ านวนการตั้งครรภ์ 
o อุปสรรคทางสรีรวิทยาของบุตร 
o ประสบการณ์การให้นมบุตร  
o การมีผู้ช่วยเล้ียงบุตรและสภาพการให้นมบุตรก่อนกลับบ้าน  
o ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและที่ท างาน  
o มีความพร้อมทั้งงานและเวลา 
o สถานท่ีฝากครรภ์  
o การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
o การท่ีลูกได้ดูดหัวยาง หรือหัวนมปลอม  
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o การท่ีแม่มีปัญหาขณะเลี้ยงลูกด้วยนม  
o อาชีพของมารดาทั้งก่อนและหลังการมีบุตรคนล่าสุด  
o ภาวะผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อนของเด็กขณะอยู่ในโรงพยาบาล  
o ระยะเวลาที่คิดจะเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดา   
o การปฏิบัติตามบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มารดาได้รับจากสถานบริการฯ ได้แก่ 

ครึ่งชั่วโมงหลังคลอดเด็กได้ดูดนมทันที การไม่ให้น้ า นมผสมและอาหารอื่นๆ การให้ลูกดูดนมตามที่
ต้องการ การได้รับ 

o การมีกลุ่มช่วยเหลือแม่ในหมู่บ้าน  
o ความรู้ของมารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
o นมแม่ไม่พอ 
o ลูกอยู่ต่างจังหวัด  
o ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ วิธีเล้ียงลูกด้วยนมแม่ วิธีบีบเก็บนมแม่และวิธี 

อุ่นนมแม ่
 
บันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

1. มีนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุก
คนได้เป็นประจ า 
2. ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนให้มีทักษะที่จะน านโยบายนี้ไปปฏิบัต ิ
3. ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
4. ช่วยแม่เริ่มให้ลูกดูดนมภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด 
5. แสดงให้แม่รู้วิธีเล้ียงลูกด้วยนมแม่และวิธีท าให้น้ านมยังคงมีปริมาณพอเพียงแม้ว่าแม่และลูกจะต้องแยกกัน 
6. อย่าให้น้ า นมผสม หรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกคลอด นอกจากนมแม่ เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์  
7. ให้แม่และลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง 
8. สนับสนุนให้ลูกได้ดูดนมแม่ทุกครั้งที่ลูกต้องการ 
9. อย่าให้ลูกดูดหัวนมยางและหัวนมปลอม 
10 . ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และส่งแม่ไปติดตอ่กลุ่มดังกล่าวเมื่อออกจาก
โรงพยาบาลหรือคลินิก 



16 
 

รามาธิบดี_สูงเนิน_9_54 

 
 
 
References 
1.www.saiyairak.com 
2. Butte NF, Lopez-Alarcon MG, Garza C. Nutrient adequacy of exclusive breastfeeding for the term 
infant during the first six months of life. Geneva: World Health Organization, 2002. 
3. Caroline J. Chantry, MDa, Cynthia R. Howard, MD, MPH and Peggy Auinger, MSFull. Breastfeeding 
Duration and Associated Decrease in Respiratory Tract Infection in US Children PEDIATRICS Vol. 117 
No. 2 February 2006, pp. 425-432 (doi:10.1542/peds.2004-2283) 
4. Dewey KG, Heinig MJ, Nommsen-Rivers LA. Differences in morbidity between breastfed and formulafed 
infants. J Pediatr 1995;126(5pt1):696-702. 
5. Cushing AH, Samet JM, Lambert WE, Skipper BJ, Hunt WC, Young SA, et al. Breastfeeding reduces 
risk of respiratory illness in infants. Am J Epidemiol 1998;147(9):863-70. 
6. Duffy LC, Faden H, Wasielewski R, Wolf J, Krystofik D. Exclusive breastfeeding protects against 
bacterial colonization and day care exposure to otitis media. Pediatrics 1997;100(4):E7. 
7. Silfverdal SA, Bodin L, Olcen P. Protective effect of breastfeeding: an ecologic study of Haemophilus 
influenzae meningitis and breastfeeding in a Swedish population. Int J Epidemiol 1999;28(1):152-6. 
8. Mansour L, Mansour A. Breastfeeding protects infants against urinary tract infection. New Egypt J 
Med 1993;8(2):463-4. 
9. Lucas A, Cole TJ. Breast milk and neonatal necrotising enterocolitis. Lancet 1990;336:1519-23. 



17 
 

รามาธิบดี_สูงเนิน_9_54 

10. Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED, Sevkovskaya Z, et al. PROBIT Study Group. Promotion of 
Breastfeeding intervention Trial (PROBIT): a randomized trial in the Republic of Belarus. JAMA 2001; 
285:413-20. 
11. Host A. Cow’s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and 
immunological aspects. Pediatr Allergy Immunol 1994;5:1-36. 
12. Wright AL, Holberg CJ, Taussig LM, Martinez FD. Factors influencing the relation of infant feeding to 
asthma and recurrent wheeze in childhood. Thorax 2001;56:192-7. 
13. Kull I, Wickman M, Lilja G, Nordvall SL, Pershagen G. Breast feeding and allergic diseases in infants-a 
prospective birth cohort study. Arch Dis Child 2002;87:478-81. 
14. Quinn-PJ, et al. “The effect of breastfeeding on child development at 5 years: A cohort study.” 
Journal-Of-Paediatrics-And-Child-Health, Oct 2001;37(5):465-469. 
15. Mortensen EL, et al. The association between duration of breastfeeding and adult intelligence. 
JAMA-Journal-of-the-American-Medical-Association. May 8 2002;287(18):2365-2371 
16.สุมาลี ตีรณวัฒนากูล และคณะ. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 3 เดือนของมารดาหลัง

คลอดที่คลอดที่โรงพยาบาลล าปางในเขตเทศบาล. กลุ่มงานสูติ -นรีเวชกรรม , โรงพยาบาลล าปาง. 2552. 
17.กาญจนา เอกปัชฌาย์ และคณะ. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ครบ 4 เดือน ในจังหวัด

แพร.่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่. 2540. 
18.จินตนา พัฒนพงศ์ธรและ ศันสนีย์ เจตน์ประยุกต.์ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน . ส านักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2547. 
19.นางสาวธิติมา เงินมาก. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 และ 6 เดือนหลังคลอดและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องในมารดาที่คลอดครบก าหนดในโรงพยาบาลรามาธิบด.ี โรงพยาบาลรามาธิบด.ี 2548. 
20.จิรา ขอบคุณ ภัทรภร สฤษชสมบัติ และนฤมล ขุริรัง. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 

เดือน. วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี, จังหวัดอุดรธาน.ี 
21.สุนันทา พรมอุทัยและคณะ.ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ.์ งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ.์ 2551. 
 

 

 

 

 

 

 

 


