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สรุปความรู้ 
การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: รากฐานของชีวิต” 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย 

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 

 
แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Guidelines for 
Breastfeeding) 
โดย รศ.ดร. ฟองค า ติลกสกุลชัย, ผศ.ดร. สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, และ อ.ดร. ศศิธารา น่วมภา 

 
แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ: ประเด็นดานมารดา 

- การเตรียมหัวนมและแกไขหัวนมเพ่ือสงเสริมการ เลี้ยงลูกดวยนมแม  
- การนวดเตานมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
- การเพ่ิมปริมาณน้้านมในมารดาหลังคลอดเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
- การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาท้างาน 

การเตรียมหวันมและแกไขหัวนมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ  
1. การแกไขหัวนมในสตรีตั้งครรภที่มีปญหาหัวนมตอระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

- มีเพียงงานวิจัย 1 เรื่องท่ีแกไขหัวนมสั้นดวยการใชประทุมแกวในระยะตั้งครรภ พบวาสามารถเพ่ิม
ความยาวของหัวนมได 0.53±0.24 มิลลิเมตร (Chanprapaph, et al., 2013; คุณภาพหลักฐาน
ระดับ 1.c)  

- การแกไขหัวนมในระยะตั้งครรภที่มีปญหาหัวนมดวยวิธี manual technique มีความเสี่ยงในการ 
หยานมนอยกวาวิธีการใช rubber band และวิธีการใช syringe (Dash, 2017; คุณภาพหลักฐาน
ระดับ 3.e) 
2. การแกไขหัวนมในมารดาหลังคลอดที่มีปญหาหัวนมตอประสิทธิภาพการดูดนมแมของทารก  

- การแกไขหัวนมบุมในมารดาหลังคลอดที่ใช rubber band, syringe และ husband’s sucking 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดนมแมของทารกในวันที่ 14 ไดรอยละ 30.7, 31.3 และ 42 
ตามล้าดับ (Jain, et al., 2013; คุณภาพหลักฐานระดับ 3.e)  

- การแกไขหัวนมสั้นหรือบอดในมารดาหลังคลอดดวยการใช simple rubber band แสดงผลไมชัดเจน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดนมแมของทารกที่ระยะ 3 วัน, 1 และ 4 สัปดาห (Chakrabarti & 
Basu, 2011; คุณภาพหลักฐานระดับ 4.c) 
ขอแนะน าจากหลักฐานเชิงประจักษ  

- ยังไมสามารถสรุปไดวาการเตรียมและแกไขหัวนมในระยะตั้งครรภและหลังคลอด จะสงผลตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการดูดนมแมและระยะเวลาของการเลี้ยงลูกดวยนมแม (คุณภาพหลักฐานระดับ 
1.c, 3.e, และ4.c)  
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ขอควรระวัง  
- การใชประทุมแกวมีรายงานการเกิดการหดรัดตัวของมดลูกระดับเล็กนอย รอยละ 48.1 และมีผื่น

บริเวณท่ีใชประทุมแกว รอยละ 22.27 (Chanprapaph, et al., 2013)  
- หนังยางรัดหัวนม มีรายงานการเกิดปญหาจากการใช ไดแก ปญหาความยากในการ ใชงาน (รอยละ 

38) และความเจ็บปวดบริเวณหัวนม (รอยละ 48)  
- ใช syringe ดึงหัวนม มีรายงานการเกิดปญหาจากการใช ไดแก ปญหาความยากในการใชงาน (รอย

ละ 22) และความเจ็บปวดบริเวณหัวนม (รอยละ 30) (Jain, et al., 2013) 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  

- สตรีตั้งครรภทุกคนควรไดรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงของหัวนมและเตานม  
- เกณฑการประเมินความยาวหัวนมปกติ คือ ≥ 0.7 เซนติเมตร (Chanprapaph, et al., 2013; 

Puapornpong, et al., 2013; Thanaboonyawat, et al., 2012)  
- มารดาที่มีหัวนมผิดปกติ ควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของหัวนม ในระยะตั้งครรภอยางใกลชิด 

และวางแผนการชวยเหลือหลังคลอด อยางเหมาะสมทันทีและตอเนื่อง  
- มารดาที่มีหัวนมผิดปกติ ควรไดรับการชวยเหลือกระตุนใหทารกดูดเร็ว ดูดบอย และดูดอยางถูกวิธี 

ควรหลีกเลี่ยงการเสริมนมผสม การปอนดวยแกว หรือจุกยางระหวางอยูในโรงพยาบาล  
- บุคลากรสุขภาพควรระมัดระวังในการใหขอมูลมารดาเกี่ยวกับความยาวของหัวนม เพราะอาจส่งผลต

อจิตใจของมารดาที่รับรูวาตนเองมี หัวนมสั้น เมื่อมารดาขาดความมั่นใจในการเลี้ยงลูก 
ดวยนมแมตั้งแตแรกอาจสงผลตอความลมเหลวได 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  

- ควรพัฒนางานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุม (Randomized controlled trial)เกี่ยวข
องกับการเตรียม และการแกไขหัวนมในระยะ ตั้งครรภและหลังคลอด ตอการเพ่ิมขนาดหัวนม ความ
ยืดหยุนของลานนม ประสิทธิภาพการดูดนมแม และระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

- ควรศึกษาประเด็นของการเตรียมและการแกไขหัวนมตอความม่ันใจของมารดาที่มีความผิดปกติของ
หัวนมและความส้าเร็จของการเลี้ยงลูกดวยนม 
 
การนวดเตานมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ  
1. การนวดเตานมเพ่ือลดอาการเจ็บเตานมและอาการคัดตึงเตานม  

- การนวดแบบ Six-step recanalization manual therapy รวมกับการประคบเย็นดวยเจลกระบอง
เพชรและเจลวานหางจระเข (Meng, Deng, Feng, Pan, & Chang, 2015) สามารถลดคะแนนความ
เจ็บปวดเตานม (ประเมินดวย Visual Analogue Scale, VAS) ไดมากกวากลุมที่ไดรับการประคบ
เย็นอยางเดียว 1.44 คะแนน และ มากกวากลมุที่ไดรับการนวด SSRMT อยางเดียว 1.27 คะแนน  
และกลมุทดลองมีระดับความคัดตึงของเตานมอยูที่ระดับนอย (grade I) มากกวากลุมควบคุมรอยละ 
52 (คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c) 

- การนวดแบบ Gua-Sha therapy (Chiu, et al., 2010) สามารถลดคะแนนความเจ็บปวดเตานม 
(ประเมินดวย VAS) ไดมากกวากลมุควบคุมที่ไดรับการประคบรอนและนวดเตานมดวยมือ 2.01 
คะแนน (นาทีท่ี 5) และ 1.41 คะแนน (นาทีที่ 30), ลดอาการคัดตึงเตานม 2.42 ระดับ (นาทีที่ 5) 
และ 1.81 ระดับ (นาทีท่ี30) (breast engorgement scale 4 ระดับ) (คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c) 
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(Chiu, et al., 2010)  
- การนวดเตานมแบบ Oketani (Cho, Ahn, Ahn, Lee, & Hur, 2012) ลดความเจ็บปวดจากอาการ

คัดตึงเตานมหลังนวดโดยคะแนนความเจ็บปวด (ประเมินดวย VAS) ลดลง 4.29 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบกับมารดาที่ไดรับการนวดเตานมแบบ conventional massage (ไมระบุรายละเอียดใน
งานวิจัย) (คุณภาพหลักฐานระดับ 2.c)  
2. การนวดเตานมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ านม  

- การนวดเตานมแบบ Oketani (Cho, et al., 2012) เพ่ิมคาความถี่ของการดูดนมแมตอนาที  
มากกวากลุมควบคุมที่ไดรับการนวดเตานมแบบ conventional massage จ้านวน 24 ครั้ง 
ตอนาที (ประมาณ 1 เทา) (คุณภาพหลักฐานระดับ 2.c)  

- การนวดเตานม (ไลตั้งแตรักแรจนถึงลานนม) รวมกับการประคบดวยลูกประคบสมุนไพร (ชุติมาพร 
ไตรนภากุล และคณะ, 2010) เพิ่มคะแนนการไหลของน้้านมมากกวากลมุที่ไดรับการนวด 
ปกติรวมกับการประคบรอนที่เวลา 0 (Z = -2.359, p = 0.018), 1 (z = -2.196, p = 0.028), และ 3 
ชั่วโมง (z = -2.903, p = 0.004) (5 ระดับ ตั้งแต 0 = น้้านมไม่ไหลถึง 4 = น้้านมไหลดี) (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 2.c) 

- การนวดเตานมแบบ breast care รวมกับ oxytocin massage (Hesti, et al., 2017) เพ่ิมปริมาณ
น้้านมหลังคลอดวันที่ 3 ไดเปน 3 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับกลมุควบคุมที่ไมไดรับการนวด (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 2.c) 
หลักการที่ส าคัญท่ีพบในงานวิจัย  

- การนวดเตานมอาจชวยลดการหดเกร็งของกลามเนื้อ  
- เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดและระบบน้้าเหลือง  
- เพ่ิมการท้างานของฮอรโมนที่เกี่ยวของ  
- เปดชองทางออกของน้้านม **กระบวนการสุดทาย คือการระบายน้้านมออกจากเตานม  

ขอควรระวัง  
- การนวดเตานมมีขอหามในมารดาบางกลุม เชน มารดาที่มีเตานมอักเสบติดเชื้อ, เตานมเปนฝ, เนื้อ

งอก, มีกอนเลือดคั่ง, ผิวหนังไหมและมีอาการแทรกซอนรุนแรง, มีประวัติการผาตัดเตานม, แพ
สมุนไพรประคบ 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  

- มารดาควรไดรับความรูเพ่ือปองกันการเกิดอาการเตานมคัดตึง และการเพิ่มปริมาณน้้านม ผาน
พ้ืนฐานความรูเรื่องการจัดทาทางใหนมที่ถูกตอง การดูดนมแมที่มีประสิทธิภาพ ความสม่้าเสมอในการ
น้าน้้านมออกจากเตานม รวมไปถึงเทคนิคการบีบน้้านมดวยมือและการปมน้้านมอยางถูกตอง 

- ประเมินความเสี่ยงของการเกิดอาการคัดตึงเตานม เตานมอักเสบ หรือความไมเพียงพอของปริมาณ
น้้านม กอนจ้าหนายเพื่อการใหค้าแนะน้าและวางแผนหลังจ้าหนายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

- ควรมีงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุมเก่ียวกับการนวดเพ่ือลดอาการเจ็บเตานม 
อาการคัดตึงเตานม อาการทอน้้านมอุดตัน หรือเพ่ิมปริมาณน้้านมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสรางความชัดเจน
ในการน้าไปปฏิบัติ 
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- ควรมีงานวิจัยที่ติดตามผลลัพธระยะยาวหลังการไดรับการนวดเตานม เพื่อลดอาการเจ็บเตานม 
อาการคัดตึงเตานม ทอน้้านมอุดตัน หรือเพ่ิมปริมาณน้้านม รวมทั้งเพ่ือประเมินการเกิดอาการซ้้า
อาการขางเคียง และความสัมพันธกับระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
 
การเพิ่มปริมาณน้ านมในมารดาหลังคลอดเพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ  
1. การเพ่ิมปริมาณน้้านมในมารดาที่คลอดทารกแรกเกิดน้้าหนักปกติ  

- ไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะสรุปไดวา การบริโภคน้้าเพ่ิมจะสงผลตอการเพ่ิมปริมาณน้้านมแม
หลังคลอด (Ndikom, Fawole, & Ilesanmi, 2014; คุณภาพ หลักฐานระดับ 1.a)  

- แคปซูลขิงแหง (500 mg/ bid) สามารถชวยเพิ่มปริมาณน้้านมในวันที่ 3 หลัง คลอด (56 มล.ตอวัน) 
แตปริมาณน้้านมไมมีความแตกตางกันในวันที่ 7 หลัง คลอด (Paritakul, et al., 2016; คุณภาพ
หลักฐานระดับ 1.c)  

- การใหค้าแนะน้า การสนับสนุน การสอนและฝกทักษะ และการจัดสิ่งแวดลอม สามารถเพ่ิมปริมาณ
น้้านมที่ระยะกอน D/C ในมารดาหลังผาตัดคลอดได (คาเฉลี่ย 2.55 vs. 2.25, p=0.04) (ลาวัลย ใบ
มณฑา และคณะ, 2015; คุณภาพหลักฐานระดับ 2.c)  
2. การเพ่ิมปริมาณน้้านมในมารดาที่คลอดทารกแรกเกิดน้้าหนักนอย  

- มารดาที่ใชเครื่องปมน้้านมไฟฟาอยางเดียว มีปริมาณน้้านมสะสมตอวันในวันที่ 7 หลังคลอด มากกวา
มารดาที่ใชการบีบดวยมืออยางเดียว ประมาณ 3 เทา (456 vs 1,371 มิลลิลิตร) (Lussier, et al., 
2015; คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c) 

- มารดาที่เริ่มปมน้้านมเร็วภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด มีปริมาณน้้านมสะสมตอวันมากกวากลมุที่
เริ่มปมน้้านมระหวาง 1 - 6 ชั่วโมงหลังคลอด เทากับ 1.8 เทา ในวันที่ 7 (355 vs 188.8 มิลลิลิตร) 
และ 2.2 เทา ในสัปดาหที่ 3 (613 vs 267.2 มิลลิลิตร) (Parker, et al., 2012; คุณภาพหลักฐาน
ระดับ 1.c) 

- มารดาที่ใชเครื่องปมน้้านมที่เลียนแบบจังหวะการดูดนมแมของทารกแรกเกิดครบก้าหนดในระยะกอน
เริ่ม Lactogenesis II หลังจากนั้นเปลี่ยนจังหวะการปม คงที่ 60 รอบตอนาที สามารถเพ่ิมปริมาณ
น้้านมสะสมตอวัน มากกวากลุมที่ปมคงทีเ่กือบ 1 เทาในสัปดาหที่ 1 และ 2 หลังคลอด (Meier, et 
al., 2012; คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c) 

- ความถี่ของการปมน้้านมที่แนะน้าคือ 8 ครั้งตอวัน (ทุก 3 ชั่วโมง) ครั้งละอยางนอย 15 นาที โดยเมื่อ
น้้านมหยุดไหลควรปมตอเนื่องอีก 2 นาที (Heon, et al., 2016; Lussier, et al., 2015; Meier, et 
al., 2012; Parker, et al., 2012) (คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c) 

- โปรแกรมการใหความรูและการสนับสนุนการปมน้้านมรวมกับโทรศัพทติดตาม ระหวางวันที่ 5-40 
หลังคลอด มีปริมาณน้้านมสะสมตอวันมากกวากลมุควบคุมในสัปดาหที่ 3 และ4 หลังคลอด จ้านวน
เทากับ 51 และ 42.7 มิลลิลิตร (Heon, et al., 2016; คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c)  

- โปรแกรมการใหขอมูลเกี่ยวกับทารก การท้า nipple stimulation การประคบเตานม การนวด 
เตานม และการบีบเก็บน้้านม สามารถเพ่ิมคาเฉลี่ยปริมาณน้้านม10 วันแรก หลังคลอดมากกวา 
กลมุควบคุม เทากับ 284.1 กรัม (p < 0.001) (ฐิติชาณัฐ กางการ และคณะ 2014; คุณภาพหลักฐาน
ระดับ 2.c)  
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- โปรแกรมการโคชมารดาของทารกเกิดกอนก้าหนดสามารถเพ่ิมปริมาณน้้านมเฉลี่ยใน วันที่ 3 และ 4 
หลังคลอดมากกวากลุมควบคุม เทากับ 37.41 มิลลิลิตร และ 61 มิลลิลิตร (p <0.05) (วิภาจารี แก
วนิลและคณะ 2013; คุณภาพหลักฐานระดับ 2.c) 
ขอแนะน าจากหลักฐานเชิงประจักษ  
1. การเพ่ิมปริมาณน้้านมในมารดาที่คลอดทารกแรกเกิดน้้าหนักปกติ  

- ควรเพิ่มปริมาณการบริโภคน้้ามากกวามารดาที่ไมไดใหนมบุตร ประมาณ 700 มล.ตอวัน (European 
Food Safety Authority, 2010)  

- การรับประทานแคปซูลขิงแหง อาจชวยเพิ่มปริมาณน้้านมแมในระยะ3 วันหลัง คลอด (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 1.c) อยางไรก็ตามควรติดตามผลขางเคียงจากการใชในระยะยาว  

- มารดา C/S ที่ไดรับโปรแกรมครอบคลุมการใหค้าแนะน้า การสนับสนุน การสอนและฝกทักษะ และ
การจัดสิ่งแวดลอมตั้งแตระยะ 6-24 ชั่วโมง สามารถเพ่ิมปริมาณน้้านมที่ระยะกอน D/C (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 2.c) 
2. การเพ่ิมปริมาณน้้านมในมารดาที่คลอดทารกแรกเกิดน้้าหนักนอย  

- การปมน้้านมดวยเครื่องปมอัตโนมัติเหมาะสมส้าหรับการสงเสริมการสรางน้้านมและการเพ่ิมปริมาณ
น้้านมในมารดาที่คลอดทารกแรกเกิดน้้าหนักนอยที่ไมสามารถดูดนมจากเตานมแมได  

- ควรเริ่มปมนมเร็วภายใน 1 ชัว่โมงแรกหลังคลอด ปม 8 ครั้งตอวัน (ทุก 3 ชั่วโมง) ครั้งละอยางนอย 
15 นาที โดยเมื่อน้้านมหยุดไหลควรปมตอเนื่องอีก 2 นาที (คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c)  

- การปรับจังหวะของเครื่องปมเพ่ือเลียนแบบจังหวะการดูดนมแมของทารกแรกเกิดครบก้าหนด อาจ
เพ่ิมปริมาณน้้านมไดระหวางสัปดาหที่ 1-4 (คุณภาพ หลักฐานระดับ 1.c) 

- โปรแกรมกระตุนน้้านมที่มีมากกวา 2 กิจกรรม สามารถเพ่ิมปริมาณน้้านมใน สัปดาหแรกหลังคลอด
ของมารดาที่คลอดทารกเกิดกอนก้าหนด และตองแยกจากกัน  
o กิจกรรมการใหความรเูกี่ยวกับทารกหรือปริมาณน้้านม  
o การประเมินปญหาและวางแผนรวมกัน  
o การท้า nipple stimulation  
o การประคบเตานม  
o การนวดเตานม  
o การบีบเก็บน้้านม                                              

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  
1. มารดาหลังคลอดที่คลอดทารกแรกเกิดน้้าหนักปกติ  

- หลักการสรางน้้านมพ้ืนฐาน คือ การดูดเร็ว ดูดบอย และดูดถูกวิธี  
- ดูแลสภาพรางกายและจิตใจของมารดาที่อาจมีผลตอการสรางน้้านม  
- การสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองในการประเมินปริมาณน้้านมใหแกมารดา  
- ลดการเสริมนมผสมในโรงพยาบาลตั้งแตแรกเกิดโดยไมจ้าเปน และตระหนักถึงผลเสียของการ

ขัดขวางกระบวนการสรางน้้านมที่จะเกิดตอมารดาและทารกในระยะยาว  
- ประเมินคัดแยกมารดาที่มีความเสี่ยงหรือมีปญหาปริมาณน้้านมที่ไมเพียงพอเพ่ือใหการชวยเหลืออยาง

เหมาะสมกอนจ้าหนาย 
2. มารดาหลังคลอดที่คลอดทารกแรกเกิดน้้าหนักนอย  

- หลักการเริ่มปมนมเร็ว ปมบอย และปมอยางถูกวิธี  
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- การสนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณ  
- การสนับสนุนดานอารมณ การใหก้าลังใจ ลดความวิตกกังวล และความเครียด  
- เนนย้้าความสะอาดและความถูกตองในการปมเก็บน้้านมและการน้าน้้านมมาใช  
- แนะน้ามารดาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกระตุนปริมาณน้้านมดวยวิธีอ่ืนรวมดวย เชน การท้า nipple 

stimulation การประคบเตานม การนวดเตานม เปนตน  
ขอเสนอแนะในการวิจัย  
1. ควรมีงานวิจัยที่ติดตามในระยะยาวเกี่ยวกับปริมาณน้้านมที่เพ่ิม รวมทั้งอาการแทรกซอนที่อาจ

เกิดจากการใชโปรแกรมการเพ่ิมปริมาณน้้านมในระยะยาว เชน อาการเตานมอักเสบ ติดเชื้อ  
ทอน้้านมอุดตัน เปนตน และติดตามผลตอระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบมารดาที่คลอดทารกแรกเกิดน้้าหนักปกติและทารกแรกเกิดน้้าหนัก 
นอย เพื่อเพ่ิมความชัดเจนในประเด็นการใชเครื่องปมน้้านม การกระตุนเตานม และระยะเวลาที่
เหมาะสมของการปมในมารดาทั้ง 2 กลุม 

 
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาท างาน 
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ  

- งานทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ ไมพบงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุม (RCT) 
ที่เก่ียวของกับผลของโปรแกรมการสนับสนุนและสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาหลังคลอดที่
กลับไปท้างาน (Abdulwadud& Snow, 2012; คุณภาพหลักฐานระดับ 1.b)  

- การศึกษาท่ีเปรียบเทียบการใชเครื่องปมนมแบบบังคับดวยมือและแบบใชไฟฟาในมารดาที่ท้างานรวม
กับการไดรับความรู พบวาระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมแตกตางกัน (Hayes, et al., 2008; 
คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c)  

- มารดากลุมทดลอง (ความรูและฝกทักษะ แจกคูมือ และเยี่ยมบาน 5 ครั้งจนถึง 6 เดือน) เปรียบเทียบ
กับกลุมควบคุม พบวากลมุทดลองสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแม นาน 6 เดือน รอยละ 15.6 ขณะที่ 
กลมุควบคุมหยุดการเลี้ยงลูกดวยนมแมทั้งกลุม (Ciftci& Arikan, 2012; คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c 

- โปรแกรมการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (การใหความรู เยี่ยมบาน 
1 ครั้ง และโทรศัพทติดตาม 3 ครั้งจนถึง 2 เดือนหลังคลอด) เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม พบวา  
กลมุทดลอง EBF 14 สัปดาห มากกวากลุมควบคุมรอยละ 60 (93.3% vs 33.3%) (วรรษชล พิเชียร
วิไล และ นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา, 2557; คุณภาพหลักฐานระดับ 2.c)  

- โปรแกรมสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในชุมชนส้าหรับแมท้างานซึ่งใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการรับรู
สมรรถนะในตนเอง (self-efficacy) (การใหความรูมารดา และครอบครัว และการเยี่ยมบาน 3 ครั้ง 
จนถึง 4 เดือน) เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม พบวากลุมทดลอง EBF นานกวากลมุควบคุมเปน 5 เทา 
(154.04 ± 44.16 วัน vs 29.88 ±25.14 วัน, p < .001) (Benjamas, et al., 2016; คุณภาพ
หลักฐานระดับ 2.c) 
ขอแนะน าจากหลักฐานเชิงประจักษ  

- โปรแกรมการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาที่ท้างานนอกบาน ควรมีกิจกรรมมากกวา 2 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม (คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c และ2.c)   
เชน การใหความรู แจกคูมือ การเยี่ยมบาน การติดตามทางโทรศัพท การมีสวนรวมของครอบครัว  
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- กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม และการติดตามเยี่ยมบาน ควรเปนพื้นฐานของ
โปรแกรมสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาที่ท้างานนอกบาน  

- ใหความรูมารดาและครอบครัว ติดตามเยี่ยมบาน และการสงเสริมการรับรูสมรรถนะในตนเอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพ่ือเพ่ิมอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน และ
อัตราการเลี้ยงลูกดวย 1 ป (คุณภาพหลักฐานระดับ 2.c)  

- ควรเริ่มใหโปรแกรมตั้งแตระยะแรกหลังคลอดในโรงพยาบาลนมแมนานจนกระทั่ง มารดากลับบาน 
กิจกรรมอาจตอเนื่องเปนระยะเวลาระหวาง 2 –6 เดือน หลังคลอด (คุณภาพหลักฐานระดับ 1.c และ
2.c) 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  

- บุคลากรสุขภาพมีบทบาทส้าคัญในการเชื่อมตอการสนับสนุนตั้งแตระยะแรกหลังคลอดถึงหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาล  

- ค้านึงถึงปจจัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ เชน ความรูและทักษะ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว การสนับสนุนจากบุคลากรสุขภาพ และ สถานประกอบการ  

- สงเสริมใหมารดาที่วางแผนจะกลับไปท้างานนอกบานเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในสมรรถนะในตนเองใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม  

- การติดตามเยี่ยมบาน อาจมีการน้าเทคโนโลยีการสื่อสารมาปรับใช เชน การใหค้าปรึกษาผานระบบ
วีดีโอคอล เพ่ือความสะดวกในการติดตาม ลด ภาระคาใชจาย และเพ่ิมความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  

- ควรมีงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุมเก่ียวกับการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมใน
มารดาที่ท้างานนอกบานเพ่ิมมากขึ้น  

- ทดสอบความเปนไปไดของโปรแกรมการทดลองในสถานการณจริงเพื่อความสะดวกในการน้าไป
ปรับใช และการคงอยูของกิจกรรมในสถานการณจริง  

- ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีการสุมและมีกลุมควบคุมในบริบท การสนับสนุนภายในสถาน
ประกอบการ 
 
แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ: ประเด็นดานทารก 

- ทารกปฏิเสธนมแม  
- ภาวะน้้าหนักลดในทารกแรกเกิดกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
- ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
- ภาวะลิ้นติดกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 
ทารกปฏิเสธนมแม  
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ  

- ปริมาณน้้านมที่ไมเพียงพอ มารดาที่สูบบุหรี่ ทารกที่กินนมจากขวดนม และทารกที่ใชจุกนมยาง 
เกี่ยวของกับอาการหงุดหงิดและการปฏิเสธนมแมของทารก  

- โปรแกรมใหค้าปรึกษารวมกับการสรางแรงจูงใจและความม่ันใจ เพ่ือชวยเหลือมารดาที่มีทารกปฏิเสธ
นมแม โดยการใหค้าปรึกษาเปนรายกรณี เชน มารดาที่มีปริมาณน้้านมมาก ปริมาณน้้านมนอย 
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มารดาที่สูบบุหรี่ หรือทารกที่ใชจุกนมยาง พบวามีทารกจ้านวน 37 คน (รอยละ 80) สามารถกลับมา
ใหนมแม 
ขอแนะน าจากหลักฐานเชิงประจักษ  

- บุคลากรสุขภาพควรคนหาสาเหตุของการปฏิเสธนมแมของทารกแตละราย และใหการชวยเหลือที่
เหมาะสม เนื่องจากทารกปฏิเสธนมแมอาจเกิดจากหลายสาเหตุ  
o ปจจัยดานมารดา เชน ปริมาณน้้านมของมารดา การสูบบุหรี่  
o ปจจัยดานทารก เชน ทารกที่อาจแยกกับมารดาในกรณีท่ีมารดาไปท้างาน ทารกที่ใชจุกนม

ยาง หรือทารกที่กินนมขวด  
o ควรหลีกเลี่ยงการใชจุกนมยางและการใหนมขวดในทารกที่กินนมแม เนื่องจากอาจท้าให

ทารกปฏิเสธนมแมได  
- บุคลากรสุขภาพควรประเมินปริมาณน้้านมของมารดาและใหความมั่นใจแกมารดา หลีกเลี่ยงการเสริม

นมผสมที่ไมจ้าเปน อาจเปนสาเหตุของการปฏิเสธนมแมและน้าไปสูการหยานมเร็วได  
- บุคลากรสุขภาพควรใหค้าแนะน้า  

o กรณีท่ีมารดามีปริมาณน้้านมมากเกนิ ซึ่งอาจท้าใหทารกส้าลัก มารดาควรจัดทาทารกศีรษะ
สูง หรือการบีบน้้านมสวนหนาออกเพ่ือลดความแรงของน้้านม  

o กรณีท่ีมารดามีน้้านมนอย อาจใชวิธีการกระตุนการสรางน้้านมเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้านมให
เพียงพอที่ทารกตองการ 

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  
- ทารกแสดงอาการปฏิเสธนมแมหรือหงุดหงิดเมื่อเขาเตานมแม ควรไดรับการประเมินสาเหตุที่แทจริง

ของอาการ เพ่ือใหการชวยเหลืออยางเหมาะสม  
- ทารกควรไดรับการประเมินความเจ็บปวยที่เกี่ยวของ เชน ทารกอาจเกิดภาวะเจ็บปวด ภาวะ gastro-

esophageal reflux หรือ cerebral injuries เปนตน  
- มารดาควรไดรับการประเมินลักษณะของหัวนม อาการคัดตึงเตานม ปริมาณน้้านม รวมทั้งทักษะการ

ใหนมแม เพ่ือใหการชวยเหลือและแกไขตามสาเหตุอยางถูกตองและเหมาะสม  
- ใหความมั่นใจเรื่องความเพียงพอของปริมาณน้้านมเปนอันดับแรก  
- หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณเสริมตางๆ เชน จุกนมยาง การใชขวดนม หรือการเสริมนมผสมโดยไมจ้าเปน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย  
- มีขอจ้ากัดของจ้านวนงานวิจัย จ้านวนกลุมตวัอยาง และคุณภาพงานวิจัย ยังคงตองการงานวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ิมเติมเพ่ือคนหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
- ควรมีงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุมเก่ียวกับทารกปฏิเสธน้้านม หรือการจัดการที่

เหมาะสมของมารดาที่มีทารกปฏิเสธน้้านมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสรางความชัดเจนในการน้าไปปฏิบัติ 
 
ภาวะน้ าหนักลดในทารกแรกเกิดกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ  

- ถาพบประวัติวามารดาไดรับการผาตัดคลอด มารดามีอายุมาก มารดาไดรับสารน้้าระหวางคลอด 
มารดาที่ยังไมมีน้้านมในวันที่ 3 หลังคลอด บุคลากร สุขภาพควรตระหนักวาทารกอาจมีภาวะน้้าหนัก
ตัวลดไดมากกวาทารกท่ีไมมีปจจัยดังกลาว ควรเฝาติดตามน้้าหนักและใหการชวยเหลือดานการลี้ยง
ลูกดวยนมแมโดยเร็ว (คุณภาพหลักฐานระดับ 3.c) 
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- ถาทารกมีน้้าหนักแรกเกิดนอย ถายอุจจาระนอยครั้งในชวง 2 วันแรก และมารดายังไมมีน้้านมมาใน
วันที่ 3 อาจท้าใหทารกมีภาวะน้้าหนักตัวลดมากผิดปกติได บุคลากรสุขภาพควรสงเสริมใหทารกไดกิน
นมแมอยางเพียงพอ (คุณภาพหลักฐานระดับ 3.c)  

- ควรรีบประเมินเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมและใหการชวยเหลือกรณีท่ีทารกมีน้้าหนักลดมากกวารอย
ละ 7 จากน้้าหนักแรกเกิด เพ่ือใหมารดามีการสรางและหลั่งน้้านมอยางเพียงพอ (คุณภาพหลักฐาน
ระดับ 3.c และ 4.a)  

- ควรระเมินน้้าหนักทารกอยางตอเนื่อง โดยทารกท่ีคลอดปกติ น้้าหนักจะลดมากท่ีสุดในวันที่ 2 สวน
ทารกท่ีผาตัดคลอดน้้าหนักจะลดมากท่ีสุดในวันที่ 3 แตในวันที่ 4 น้้าหนักของทารกท่ีเคยลด ควรหยุด
ลดหรือมีน้้าหนักเพ่ิมขึ้น และทารกควรมีน้้าหนักเพ่ิมข้ึนจนเทากับน้้าหนักแรกเกิดภายใน 10-14 วัน 
(คุณภาพหลักฐานระดับ 5.b) 

- เกณฑในการพิจารณาอาหารอ่ืนทดแทนนมแม คือ น้้าหนักของทารกลดมากกวาหรือเทากับรอยละ 8-
10 (ในวันที่ 5 หรือ 120 ชั่วโมงหรือหลังจาก นั้น) หรือมีน้้าหนักลดมากกวา 75 เปอรเซ็นไทลของอายุ
ทารก (คุณภาพ หลักฐานระดับ 5.b) 

- ควรตรวจสอบภาวะน้้าหนักตัวลดของทารกใน 3 วันแรก และ 30 วันแรก ดวยกราฟตรวจสอบ
น้้าหนักตัวลด (weight loss nomograms) ไดที่ www.newbornweight.org ซึ่ง มีรายละเอียด 
เปนรายชั่วโมง และแบงแยกชนิดของการคลอด และชนิดของนมที่ทารกไดรับ เมื่อทารกอายุเกิน 1 
เดอืน ควรพิจารณาจากกราฟประเมินการเจริญเติบโต (growth chart standards) ขององคการ
อนามัยโลก ที่แบงเปนเพศชาย เพศหญิง จนถึงอายุ 2 ป (คุณภาพหลักฐานระดับ 3.c และ 5.b) 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  

- ควรมีการประเมินประวัติของมารดาและทารกทุกราย เพ่ือประเมินความเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้้าหนัก
ลดผิดปกติ และรีบใหการชวยเหลือเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยเร็ว ซึ่งจะเปนการชวยลดโอกาสที่
จะตองใหนมผงแกทารก 

- ควรมีแนวทางในการประเมินน้้าหนักทารกและใหการชวยเหลืออยางเปนระบบ 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  

- ควรมีงานวิจัยที่มีการติดตามระยะยาวเมื่อทารกออกจากโรงพยาบาล และศึกษาผลลัพธที่เกี่ยวของ  
เชน อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม พัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารก เปนตน 

- ควรมีงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุม หรือโปรแกรมการชวยเหลือทารกที่มีน้้าหนักลด 
เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ  

- ภาวะตัวเหลืองจากสรีรภาวะ: เกิดใน 24-72 ชั่วโมงหลังเกิด ทารกแรกเกิดครบก้าหนดจะมีระดับบิลลิ
รูบินสูงที่สุดในวันที่ 4–5 สวนทารกเกิดกอนก้าหนดจะมีระดับบิลลิรูบินสูงที่สุดในวันที่ 7 และมักหาย
จากภาวะตัวเหลืองในวันที่ 10-14 ระดับบิลลิรูบินในเลือดควรนอยกวา 15 มก./ดล. แตจาค้าแนะน้า 
ของ AAP ระดับบิลลิรูบินที่17-18 มก./ดล. ถือวาเปนคาที่ยอมรับไดในทารกครบก้าหนดที่มีสุขภาพดี
(Ullah, Rahman, & Hedayati, 2016)  

http://www.newbornweight.org/
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- ภาวะตัวเหลืองจากพยาธิภาวะ: ระดับบิลลิรูบินแตกตางกันไป มักพบใน 24 ชั่วโมง หลังเกิด โดยบิลลิ
รูบินเพิ่มข้ึนมากกวา 5 มก./ดล. ตอวัน และมี ภาวะตัวเหลืองนานกวา 2 สัปดาห ปสสาวะมีสีเหลือง
เขม  

- ภาวะตัวเหลืองที่เก่ียวของกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม/นมแม: เกิดใน 24-72 ชั่วโมง พบสูงสุดในวันที่ 
5-15 และหาย ไปในสัปดาหที่ 3 ภาวะตัวเหลืองเล็กนอยอาจเกิดข้ึน 10-14 วัน และ 1 ใน 3 ของ
ทารกท่ีกินนมแม ยังมีภาวะตัวเหลืองเล็กนอยในสัปดาหที่ 3 และทารกบางคนอาจคงอยู จนถึง 2-3 
เดือน (Ullah, Rahman, & Hedayati, 2016) 

- ถาบิลลิรูบินมากกวา 10 มก./ดล. ถือวาเปน prolong jaundice มารดาควรไดรับค้าแนะน้าในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมใหถูกตอง และใหนมถี่ข้ึนเพ่ือลดระดับบิลลิรูบิน แตไมแนะน้าใหหยุดเลี้ยงลูกดวย
นมแม นอกจากระดับบิลลิรูบินมากกวา 20 มก./ดล. (Ullah, Rahman, & Hedayati, 2016) 
ขอแนะน าจากหลักฐานเชิงประจักษ  

- ทารกท่ีกินนมแมเปนสวนใหญ อาจมีภาวะตัวเหลืองเกิดข้ึนไดในชวงสัปดาหที่ 3-4 จึงควรเฝาระวัง 
หรือใหค้าแนะน้ามารดาในการสังเกตอาการตัวเหลือง ปสสาวะสีเหลืองเขมผิดปกติ และใหพามาพบ
แพทยเพ่ือประเมินอาการและใหการชวยเหลือตอไป (คุณภาพหลักฐานระดับ3.d)  

- การจ้าหนายออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 2 หลังเกิด เปนปจจัยเสี่ยงที่ท้าใหมีการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลซ้้าดวยภาวะตัวเหลืองได และการที่มารดาคลอดที่อายุครรภ 37- 38 สัปดาห มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดภาวะตัวเหลืองได บุคลากรสุขภาพควรประเมินเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมใหมารดา
สามารถใหนมลูกไดดวยตนเองกอนจ้าหนาย (คุณภาพหลักฐานระดับ3.c) 

- การใหทารกดูดนมในครั้งแรกโดยเร็วภายใน 1-2 ชั่วโมง การใหนมแมอยางนอย 8 ครั้งตอวัน การให
นมในแตละครั้งนานมากกวา 10 นาที การสนับสนุน ใหมารดามีน้้านมมาโดยเร็วภายใน 2 วัน และ
การที่ทารกอมหัวนมลึกและดูดไดอยางมีประสิทธิภาพได Latch score มากกวา 8 คะแนน จะท้าให
โอกาสทีท่ารกจะเกิดภาวะตัวเหลืองนอยลง บุคลากรสุขภาพจึงควรใหความรูแกมารดา และสงเสริม
ใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนย้้าในประเด็นดังกลาว (คุณภาพหลักฐาน
ระดับ3.c)   
ขอควรระวัง  

- ควรเฝาระวังภาวะตัวเหลืองอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนแรกหลังเกิด รวมทั้งใหค้าแนะน้า
แกมารดาและครอบครัวในการเฝาสังเกต อาการของบุตร เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือโดยเร็ว ไมท้าให
สารบิลลิรูบิน กอใหเกิดอันตรายตอสมองของทารก 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  

- ควรมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการปองกัน ดูแล และรักษาทารกที่มีภาวะตัวเหลืองในหนวยงาน  
- ควรท้าความเขาใจในทีมบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับภาวะตัวเหลือง และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย

นมแมใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  

- ควรมีงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุม เพื่อหาวิธีการหรือโปรแกรมในการดูแลทารกที่
มีภาวะตัวเหลืองดวยวิธีการตางๆ  

- ควรมีการศึกษาติดตามระยะยาวเกี่ยวกับภาวะตัวเหลืองและการเลี้ยงลูก ดวยนมแม เพ่ือใหไดผลลัพธ
ที่ชัดเจน  

- ควรมีงานวิจัยที่มีการติดตามระยะยาวเมื่อทารกออกจากโรงพยาบาล และศึกษาผลลัพธที่เกี่ยวของ  
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เชน อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม พัฒนาการและการ เจริญเติบโตของทารก เปนตน 
- ควรมีงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุม หรือโปรแกรมการชวยเหลือทารกที่มีน้้าหนักลด 

เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
ภาวะลิ้นติดกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ  

- งานทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ จากงานวิจัยจ้านวน 19 เรื่อง พบวาการขลิบพังผืดใตลิ้น ชวย
ท้าใหการดูดนมของทารกมีประสิทธิภาพมากข้ึน และท้าใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีความตอเนื่องนาน
ขึ้น รวมทั้งพบวาการขลิบพังผืดใตลิ้น ไมไดท้าใหเกิดภาวะแทรกซอนแกมารดาและทารก (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 1.b)  

- งานทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ จากงานวิจัยจ้านวน 16 เรื่อง ในป พ.ศ. 2556 พบวาการขลิบ
พังผืดใตลิ้นชวยใหรอยละ 50 ของมารดา สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมนานขึ้น (คุณภาพหลักฐานระดับ 
1.b) 

- งานทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ จากงานวิจัยจ้านวน 16 เรื่อง ในป พ.ศ. 2557 พบวาการขลิบ
พังผืดใตลิ้นชวยเพิ่มคะแนนการดูดนม (LATCH scores) ชวยเพิ่มปริมาณน้้านม ชวยลดความปวด
บริเวณหัวนม ชวยใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแมยาวนานขึ้น ชวยเพิ่มน้้าหนักของทารก (คุณภาพ
หลักฐาน ระดับ 1.b) 

- งานทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ จากงานวิจัยจ้านวน 29 เรื่อง ในป พ.ศ. 2558 พบวาภายหลัง
การขลิบพังผืดใตลิ้น มารดารับรวูาทารกดูดนมไดดีขึ้น บรรเทาปวดบริเวณหัวนม อยางไรกต็าม 
งานวิจัยในการศึกษานี้มีเปนการศึกษาระยะสั้น การศึกษาที่มีคุณภาพยังมีจ้านวนนอย จึงท้าใหขอมูล
ไมเพียงพอที่จะสรุปได (คุณภาพหลักฐานระดับ 1.b) 
ขอควรระวัง  

- แมวาจะไมมีรายงานการเกิดภาวะแทรกซอนภายหลังการขลิบพังผืดใตลิ้น แตทารกที่มีภาวะลิ้นติดไม
จ้าเปนตองไดรับการขลิบพังผืดใตลิ้นทกุคน และไมควรที่จะเรงรีบในการขลิบพังผืดใตลิ้น มารดาและ
ทารกควรไดรับการประเมินและใหการชวยเหลือแกไขปญหาที่เกี่ยวของกอน (คุณภาพหลักฐานระดับ 
1.c) 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  

- ควรมีการประเมินระดับความรุนแรงของภาวะลิ้นติด และมีเกณฑในการพิจารณาการขลิบพังผืดใต
ลิ้นอยางชัดเจน  

- ควรมีแนวทางในการใหความชวยเหลือทารกท่ีมีภาวะลิ้นติดอยางเปนระบบ และควรมีการดูแลมารดา
และนัดหมายเพ่ือติดตามการเลี้ยงลูกดวยนมแม รวมทั้งประเมินน้้าหนักของทารกอยางตอเนื่องจน 
กวาจะอยูในเกณฑปกติ 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  

- ควรด้าเนินงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมีกลุมควบคุม เปรียบเทียบ วิธีการแกไขปญหาภาวะลิ้น
ติดดวยวิธีการตางๆ เพิ่มขึ้น หรือมีโปรแกรมการชวยเหลือที่ชัดเจนมากขึ้น 

- ควรมีงานวิจัยที่มีการติดตามผลลัพธระยะยาวเมื่อทารกออกจากโรงพยาบาล เชน อัตราการเลี้ยงลูก 
ดวยนมแม น้้าหนักตัวของทารก เปนตน 
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เสวนา: แม่ท างานก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 
โดย ผศ. พรนภา ตั้งสุขสันต์, คุณสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล, แพทย์หญิงวรมา เกษมพิพัฒน์ชัย, และ คุณ
มาลินี คุณะดิลก จ าปาทอง 
 สาเหตุหลักของแม่ไทยเลี้ยงลูกด้วนนมแม่ไม่ส าเร็จ 

- แมไมสามารถลาคลอดได 6 เดือน (ในความเปนจริง !! )  
- ปญหาสุขภาพของแม  
- ปญหาการท้างานนอกบานของแม  
- ปญหาการท้าการตลาดของผูผลิตนมผง 
Way to achieve goals 
- มีทัศนคติทางบวกเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, มีความตั้งใจ, เชื่อว่า

ฉันต้องท้าได้ 
- มีการวางแผน: เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์โดยอาจให้กลุ่มเพื่อนช่วย, หาจาก youtube, มีนโยบายของ

โรงพยาบาล หรือมีเครื่องปั๊มนมที่เหมาะสมกับตนเอง 
- มีแหล่งช่วยเหลือ: โดยมีการสนับสนุนจากครอบครัว ทีมสุขภาพ หรือคลินิกนมแม่ 
ใครที่จะช่วยเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยแม่ท่ีต้องท างานได้บ้าง 
- กฎหมาย 

- ให้เงินเวลาหยุดงาน 
- ให้สถานที่และเวลาในการปั๊มนม 

- นายจ้าง 
- ด้าเนินการตามกฏหมายก้าหนดไว ( จายเงินเวลาหยุดงาน )  
- ไดสถานที่และเวลาในการปมนม  
- มีขอชวยเหลือเพ่ิมเติม 

- เพ่ือร่วมงาน 
- ชวยเหลือ เขาใจ และใหก้าลังใจ 

 
ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่ในประเทศไทย 
โดย รศ.ดร. ฟองค า ติลกสกุลชัย, ผศ.ดร. สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, และ อ.ดร. ศศิธารา น่วมภา 

ช่องทางเขาถึงฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่ในประเทศไทยคือ 
http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/ 

วัตถุประสงคการจัดท าฐานขอมูลงานวิจัยนมแม  
1. เปนแหลงรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมทั้งในประเทศและตางประเทศ  
2. เพ่ิมชองทางเขาถึงงานวิจัยที่สะดวกและรวดเร็วส้าหรับนักวิชาการและผูปฏิบัติงานทางคลินิก  
3. สงเสริมการพัฒนางานวิจัยของประเทศท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงลูกดวย นมแม  
4. สงเสริมการน้างานวิจัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงลูกด้วนนมแม่ 
ฐานขอมูลงานวิจัยนมแม ศูนยสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ 
- รวบรวมงานวิจัยที่ทันสมัย (2010-2018)  
- งานวิจัยที่เกี่ยวของมากกวา 1,000 เรื่อง  

http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/
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- สามารถเขาถึงแหลง full text ของงานวิจัย  
- งานวิจัยนมแมในประเทศไทย จ้านวน 14 หัวขอ  
- งานวิจัยนมแมในตางประเทศ จ้านวน 9 หัวขอ 
 
ฐานขอมูลงานวิจัยนมแมฯ  
1. งานวิจัยนมแมในประเทศไทย จ้านวน 14 หัวขอ  

- มารดาหลังคลอดระยะแรก  
- มารดามีบุตรคนแรก  
- มารดาท้างานนอกบาน  
- มารดาหลังคลอด  
- มารดาผาตัดคลอดทางหนาทอง  
- มารดาวัยรุน  
- สตรีตั้งครรภ  
- ความตั้งใจเลี้ยงลูกดวยนมแม  
- บทบาทพยาบาล  
- เครือขายทางสังคม  
- การเรียนการสอน/ นักศึกษาพยาบาล  
- มารดาคลอดกอนก้าหนด  
- ทารกแรกเกิดปกติ/เจ็บปวย  
- สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทย 

2. งานวิจัยนมแมในตางประเทศ จ้านวน 9 หัวขอ  
- INCRESE BREAST MILK  
- WORKING MOTHERS  
- NIPPLE PREPARATION AND CORRECTION  
- BREAST MASSAGE  
- JAUNDICE 
- TONGUE-TIE  
- WEIGHT LOSS  
- NUTRITION IN PREGNANCY  
- NUTRITION IN POSTPARTUM  

 
แหลงสืบคนงานวิจัยนมแมในประเทศไทย 
วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI กลมุที่ 1 (41 วารสาร) และ TCI กลมุที่ 2 (19 วารสาร)  
- ตัวอยางรายชื่อวารสาร TCI กลมุที่ 1   

- วารสารพยาบาลศาสตร  
- ขอนแกนเวชสาร  
- จดหมายเหตุทางแพทยฯ  
- ธรรมศาสตรเวชสาร  
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- พุทธชินราชเวชสาร  
- รามาธิบดีพยาบาลสาร  
- วารสารกองการพยาบาล  
- วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  
- วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  
- วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
- วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 

- ตัวอยางรายชื่อวารสาร TCI กลมุที่2  
- จุฬาลงกรณเวชสาร  
- เชียงรายเวชสาร  
- พยาบาลสาร  
- วารสารการพยาบาลการสาธารณสุขและการศึกษา  
- วารสารการพยาบาลและการศึกษา  
- วารสารการแพทยและวิทยาศาสตร สุขภาพ  
- วารสารกุมารเวชศาสตร  
- วารสารเกื้อการุณย  
- วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 

 
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย BF: การก าหนดประเด็นวิจัยและแนวทางการด าเนินงาน 
โดย ผศ.ดร. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, และ ผศ.ดร. สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 

คนหาปญหา  
- รวมกันมองปญหาที่พบหนางาน  
- หนวยฝากครรภ  

- การใหความรเูรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม การแกไขหัวนมเตานม  
- หองคลอด  

- การใหลูกดูดนมแมหลังคลอดภายใน ½ -1 ชั่วโมง  
- หนวยหลังคลอด  

- การชวยใหลูกดูดนมแมอยางถูกวิธี การสอนจัด ทาอุมและการอมหัวนม การสอนการบีบ
เก็บน้้านม การแกไขปญหา 

 
ปญหาที่พบจากงานที่ท า (หอผูปวยหลังคลอด) 
- แมครรภแรกไมมีประสบการณ พยาบาลตองใหความชวยเหลือ มากกวาแมครรภหลัง  
- การใหความรู  
- การชวยจัดทาใหนมลูก  
- การสอนแมในการเอาหัวนมเขาปากลูก 
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การชวยเหลือของพยาบาล  
- การชวยโดยการจับทารกเขาเตานมแมโดยแมไมตองท้าเอง แมหลังคลอดบางสวนขาดทักษะใน

การจัดทาใหนมลูกและการเอาหัวนมเขา ปากลูกดวยตนเอง  
- แมขาดความมั่นใจที่จะใหนมลูก การใหนมลูกไมมีประสิทธิภาพ น้าไปสูการที่แมตัดสินใจใหนม

ผสมแกลูก  
- การสัมผัสเตานมแม อาจท้าใหแมบางรายรูสึกไมสะดวกใจที่จะใหพยาบาลชวยในครั้งตอไป 
 
แกไขอยางไรดี  
- แกไขใหตรงจุดและมีความเปนไปได ไมตองปรับเปลี่ยนกิจกรรม การพยาบาลมาก  
- Hands off Technique  
Hands off Technique  
- พยาบาลหรือบุคลากรที่เกี่ยวของเปนเพียงผูใหค้าแนะน้า สาธิตใหแมดูโดยใชตุกตาและเตานม

จ้าลอง ใหแมปฏิบัติตามดวยตนเอง โดยสัมผัสรางกายแมและลูกใหนอยที่สุด  
- สามารถชวยเสริมสรางความม่ันใจของแมในการใหนมลูกไดมากกวา  
- แมมีระยะเวลาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมไดยาวนานกวา  
- มีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่ 6 สัปดาหสูงกวา 
 
พัฒนาโครงรางการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน R2R  
- ผลของการสอนการจัดทาใหนมลูกโดยการสาธิต (Hands off Technique) ตอประสิทธิภาพการ

ใหนมแมกอนจ้าหนายกลับบานของมารดาที่คลอดปกติ  
- ผลของการสอนการจัดทาใหนมลูกโดยการสาธิตตอประสิทธิภาพการ ใหนมแมกอนจ้าหนาย 

กลับบานของมารดาที่คลอดปกติ 
 
ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้  
- Hands off technique ชวยใหแมมั่นใจในการใหนมลูกมากข้ึน  
- Hands off technique ชวยใหแมสามารถใหนมลูกเองไดโดยพยาบาลใหการชวยเหลือนอยลง 
- อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมลดลงเร็วเมื่อแมเริ่มกลับไปท้างานเหมือนๆ กัน ทั้ง 2 กลุม แสดงวา 

Hands off technique ไมมีผลตออัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม ? เราควบคุมปจจัยอ่ืนๆ เมื่อแม
กลับบานแลวไมได ตองวิจัยตอ  

- Latch score ของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน นโยบายของโรงพยาบาล ที่แมจะจ้าหนายไดตองมี 
Latch score มากกวาหรือเทากับ 8 ทุกคน 

 
บทเรียนจากการท า R2R  
- ก้าหนดปญหาวิจัยใหชัดเจน ตรงประเด็น (อยาเพ่ิงคิดการใหญ)  
- หากเปนการปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน อยาเปลี่ยนมากเกินไป ผูปฏิบัติหรือ ทีมผูชวยวิจัยจะ

สับสน  
- ไมมีงานวิจัยชิ้นใดไมมีอุปสรรค ใหคิดหาวิธีแกไขปญหาอยางคอยเปนคอย ไป  
- ทีมนักวิจัยและทีมผูชวยวิจัยมีความส้าคัญพอๆ กัน และควรมีที่ปรึกษาใน การท้าวิจัย  
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(หากเปนการเริ่มตนครั้งแรกๆ) 
 
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยนมแม่: การก าหนดประเด็นวิจัยและแนวทางการด าเนินงาน 

การค้นหาปัญหาและตั้งค าถาม R2R 
การค้นหาปัญหา 
- ผู้ป่วย  
- รายงานการรับ-ส่งเวร  
- รายงานประชุมประจ้าเดือน  
- รายงานการท้าความผิดของผู้ปฏิบัติ  
- บันทึกการร้องเรียนของผู้รับบริการ  
- รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการประเมิน KPI 
- เกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ 
การตั้งค าถาม R2R 
1. Background question  
- ค้าถามพ้ืนฐาน  
- ถามหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง สภาวะใด สภาวะหนึ่ง  
- ค้าถามมี 2 องค์ประกอบที่ ส้าคัญ        

- 5W 1 H  
- โรค การประเมิน การรักษา หรือประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวกับการดูแล  

ตัวอย่าง - ความปวดของทารกเกิดขึ้นได้อย่างไร 
2. Foreground question  
- ค้าถามทางคลินิก  
- ถามเพ่ือหาความรู้ที่ เฉพาะเจาะจง ส้าหรับการ ตัดสินใจหรือปฏิบัติ  
- ค้าถามมี 4 องค์ประกอบส้าคัญ คือ PICO (T)  
- ตอบได้ด้วย การวิจัย  
ตัวอย่าง - ในทารกแรกเกิดการให้ลูกดูดนมแม่ช่วยลดความปวดได้มากกว่าการดูดจุกหลอกหรือไม่ 
ภายหลังจากการเจาะเลือด 5 นาที 
 
องค์ประกอบส าคัญ ของ R2R 
- โจทย์วิจัย R2R 
- ผู้ท้าวิจัย 
- ผลลัพธ์ของ งานวิจัย 
- การน้า ผลการวิจัยไปใช้ 
 
กระบวนการพัฒนางานประจ าสู่การท าวิจัย  
- ก้าวแรก: บอกความส้าคัญของปัญหา 
- ก้าวที่ 2: สร้างส่วนประกอบของ ค้าถามตาม PICO Format 
- ก้าวที่ 3: ใช้ PICO เพ่ือการค้นหา 
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- สร้างทีม R2R  
- งานวิจัย R2R ควรท้าเป็นทีม ทีมนี้ควรท้ากันด้วยใจและเป็นคนหน้างานเหมือนกัน  
- งานขั้นตอนนี้จะง่ายขึ้น ถ้ามีที่ปรึกษาหรือคุณอ้านวย  
- ถ้าผู้บริหารรับรู้ เข้าใจ ให้การสนับสนุน การท้างานจะราบรื่น 

R2R ไม่ใช่ระเบียบวิธีใหม่แต่เป็นเครื่องมือของการพัฒนา  
R2R ใช้ระเบียบวิธีอะไรก็ได้  

- การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
- การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แต่ขอให้มีความเหมาะสม และเชื่อถือได้ 

 
เกณฑ์ประเมินตนเองเพื่อการประกวด R2R  
- คะแนนด้านกระบวนการสร้างผลงานวิจัย ร้อยละ 60  
- คะแนนด้านการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40 
 
กระบวนการสร้างผลงานวิจัย  
- ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ (5%)  
- ปัญหาหรือท่ีมาของงานวิจัย มีความสอดคล้องกับบริบท ของหน่วยงาน (5%)  
- มีการทบทวนองค์ความรู้อย่างครอบคลุม ทั้งระดับ หน่วยงานและระดับชาติ (5%)  
- มีระเบียบวิธีวิจัยที่รัดกุม เหมาะสม (20%) 
- มีการวัดผลลัพธ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (มีการวัดถึง ผลต่อตัวผู้ป่วยหรือผู้รับบริการโดยตรง 

(10%)  
- มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (10%)  
- มีการจัดการให้งานวิจัยเป็นไปตามแผน (5%) 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
- มีการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนหรือยั่งยืน (10%)  
- มีการน้าไปใช้ในกลุ่มเป้าหมาย (20%)  
- มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร (10%) 


