
 
 

แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เรื่อง การส่งเสริมการได้รับนมแม่จากเต้าใน Late preterm infants 

บทนํา  

 Late preterm infants หรือ ทารกเกิดก่อนกําหนดช่วงอายุ 340/7 – 366/7สัปดาห์ ซ่ึงอาจ

มีน้ําหนักตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,500 กรัมข้ึนอยู่กับว่าเป็นกลุ่ม SGA AGA หรือ LGA โดยเมื่ออายุ

ครรภ์ครบ 32 สัปดาห์ จะมีน้ําหนักประมาณ 1,600-2,000 กรัม และหากอายุครรภ์ครบ 36 

สัปดาห์ ทารกจะน้ําหนักประมาณ 2,000-2,400 กรัม ทารกในกลุ่ม Late preterm infants เป็น

กลุ่มที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากหลายปัจจัยเช่น มารดาคลอดโดยวิธีผ่าตัดทางหน้าท้อง เป็นต้น 

และพบว่าทารกกลุ่ม Late preterm infants มีความเส่ียงในการเกิดปัญหาด้านต่างๆ หลาย

ประการมากกว่ากลุ่มทารกเกิดครบกําหนด เพราะความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย ได้แก่ การ

หายใจยังไม่มีประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิกายง่าย ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การรับ

นมได้ไม่ดี ตัวเหลืองและทําให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน นอกจากนั้นในบางรายท่ีไม่มีอาการ

แสดงที่ผิดปกติจึงได้รับการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลเร็วแต่ก็ต้องกลับมาเข้าโรงพยาบาล

ใหม่ด้วยภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งอาการตัวเหลืองด้วย ส่วนผลกระทบของภาวะสุขภาพ

ของทารกเกิดก่อนกําหนดในระยะยาวที่สําคัญคือ พัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า ระดับ IQ 

จะลดลง 1.5 คะแนน ต่ออายุครรภ์ของทารกเกิดก่อนกําหนดลดลง 1 สัปดาห์  ซ่ึงหมายถึงยิ่ง

อายุครรภ์น้อยๆ ก็ยิ่งมีความเส่ียงสูงต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาล่าช้า ทั้งนี้ภาวะโภชนาการก็

มีส่วนเกี่ยวข้อง จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบก็พบว่า การเล้ียงดูบุตรด้วยนมแม่

ช่วยเพิ่ม IQ แก่ทารกได้ ดังนั้น การส่งเสริมการได้รับนมแม่จากเต้าใน Late preterm infants จึง

เป็นเรื่องที่ความสําคัญอย่างยิ่ง 

 ทารกกลุ่ม Late preterm infants เป็นกลุ่มที่พยาบาลวิชาชีพในหลังคลอดและหน่วย

ทารกแรกเกิดในชุมชนมีศักยภาพสามารถดูแลได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทในการส่งเสริมการ

ได้รับนมแม่จากเต้านั้นมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการส่งเสริมในทารกครบกําหนด แต่

เนื่องจากทารกกลุ่มดังกล่าวมีข้อจํากัดทางสรีรวิทยาจากความไม่สมบูรณ์ของร่างกายหลาย

ระบบ พยาบาลวิชาชีพผู้ที่ดูแลทารกกลุ่มดังกล่าวจึงควรมีแนวปฏิบัติเพ่ือให้ทารกแรกเกิดก่อน

กําหนดกลุ่ม Late preterm infants ได้รับนมแม่เร็วที่สุด ตลอดจนไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิด

จากภาวะพร่องโภชนาการ 
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วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม Late preterm infants (ทารกแรกเกิดก่อน กําหนดช่วงอายุ 340/7 – 

366/7สัปดาห์) ได้รับนมแม่จากเต้าเร็วที่สุด ตลอดจนไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากภาวะ

พร่องโภชนาการ 

คําจํากัดความ 

Hindmilk คือ น้ํานมแม่ที่มีสีข้นกว่าและมีปริมาณไขมันมากกว่า foremilk ถึง 4 – 5 

เท่า 

Kangaroo mother care (skin-to-skin contact) คือ การจัดท่าอุ้มที่ทําให้มารดา

และทารกได้มีผิวหนังสัมผัส โดยทารกถอดเส้ือและใส่ผ้าอ้อม นอนควํ่าและหูทารกแนบบนอก

มารดาซ่ึงไม่ได้ใส่เส้ือช้ันใน 

Lactation aid คือ การใช้อุปกรณ์เสริมการให้นมที่จะช่วยให้มารดาให้บุตรลูกกินนม

จากเต้าได้โดยไม่ต้องใช้จุกนมยาง โดยของเหลวอาจเป็นน้ํานมแม่ที่บีบออกมาหรือนมผสม 

Late preterm infants คือ ทารกเกิดก่อนกําหนดที่มีอายุครรภ์ช่วงอายุ 340/7 – 366/7

สัปดาห์ 

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ทารกแรกเกิดก่อนกําหนดอายุครรภ์ 340/7 – 366/7สัปดาห์ได้รับนมแม่เร็วที่สุดและไม่

เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการได้รับนมแม่ไม่เพียงพอได้แก่ อาการเหลืองภาวะน้ําตาลใน

เลือดต่ํา และน้ําหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

มารดาและทารกแรกเกิดก่อนกําหนดอายุครรภ์ 340/7 – 366/7สัปดาห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

 บุคลากรพยาบาลในหลังคลอดและหน่วยทารกแรกเกิด 
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วิธีการประเมิน 

1) แผนการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

2) สถิติสาเหตุการ readmission ของทารกกลุ่ม Late preterm infants 

3) การติดตามการรับนมแม่จากการมาตรวจตามนัดภายหลังการจําหน่าย 

ตัวชี้วัด 

1) อายุหลังเกิด (ช่ัวโมง) ของทารกกลุ่ม Late preterm infants ที่ได้รับนมแม่มื้อแรก 

2) ทารกที่จําหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้รับนมแม่อย่างเพียงพอทุกราย 

3) ร้อยละของทารกกลุ่ม Late preterm infants ที่ได้รับนมแม่ขณะอยู่โรงพยาบาล วันที่

จําหน่ายออกจากโรงพยาบาลและ 2 เดือนภายหลังวันที่จําหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

4) ร้อยละของทารกกลุ่ม Late preterm infants ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการได้รับ

นมแม่ไม่เพียงพอได้แก่ อาการเหลืองภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และน้ําหนักไม่เพ่ิมข้ึน

ตามเกณฑ์ 

 

หัวข้อเน้ือหา เนื้อหาการส่งเสริมการได้รับนมแม่จากเต้าในทารกเกิดก่อนกําหนดช่วงอายุ 340/7 – 

366/7 สัปดาห์ประกอบด้วย 7 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ทารกแรกเกิดก่อนกําหนดที่ไม่สามารถรับนมแม่ได้  

2. รูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
3. การประเมิน 

4. การจัดการช่วยเหลือให้ได้รับนมแม่จากเต้าในมื้อแรก 

5. การจัดการช่วยเหลือให้ได้รับนมแม่จากเต้าอย่างต่อเนื่องขณะอยู่โรงพยาบาล 

6. การสนับสนุนให้ได้รับนมแม่เมื่อกลับบ้าน 

7. ข้อควรพิจารณาเฉพาะ 
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หัวข้อเน้ือหาและรายละเอียดทางการพยาบาล ระดับความน่าเช่ือถือของแนวปฏิบัติน้ี

ทั้งหมด อยู่ในระดับ IIIA 

 

1. ทารกแรกเกิดก่อนกําหนดที่ไม่สามารถรับนมแม่ได้แก่ 
1) มารดาทารกเกิดก่อนกําหนดมีการติดเชื้อเอส ไอ วี (HIV) หรือโรคติดเชื้อที่เส่ียงต่อการ

แพร่กระจายสู่บุตรเช่น มารดาเป็นวัณโรคแต่ไม่ได้รับการรักษา  

2) มารดาทารกเกิดก่อนกําหนดที่ไม่ยังไม่ทราบผลการตรวจหาเช้ือเอส ไอ วี (HIV) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ไม่ได้มารับการฝากครรภ์ 

3) มารดาทารกเกิดก่อนกําหนดได้รับยาที่ระบุว่า ห้ามให้นมบุตร  
4) มารดาทารกเกิดก่อนกําหนดที่แพทย์ประเมินและวินิจฉัยแล้วว่ามีความผิดปกติทางจิต  

5) มารดาที่ได้รับสารเสพติด เช่น ฝิ่น ยาบ้า ให้ชะลอการรับนมแม่ไว้ก่อน โดยรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ ระยะเวลาในการเสพและรายงานแพทย์เพ่ือให้วินิจฉัยและ

พิจารณาไปในแต่ละรายบุคคล 

6) ทารกที่มีความเจ็บป่วยในโรคที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าไม่สามารถรับนมแม่ได้ เช่น โรค

กาแล็กโตซีเมีย (Galactosemia) ซ่ึงมีความผิดปกติในการเผาผลาญน้ําตาลนม และโรค

ขาดเอนไซด์ย่อยสลายกรดอะมิโน phenylketonuria (PKU) ซ่ึงเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มี

การถ่ายทอดแบบยีนด้อย  

 

2. รูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
1) การให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติ  

- การสนับสนุนการดูแลทารกโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เน้นการส่งเสริมให้สามี
และญาติมีส่วนร่วมในการดูแลเพ่ือสามารถแสดงบทบาทของตนเองอย่าง

เต็มที่  โดยเจ้าหน้าที่มีบทบาทในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามความ

เหมาะสม 

- การสนับสนุนให้มารดาและทารกอยู่ห้องเดียวกันตลอด 24 ช่ัวโมงหากไม่มีข้อจํากัด

ใดๆ  

- สนับสนุนให้ลูกดูดนมแม่ทุกครั้งที่ลูกต้องการ ไม่จํากัดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางคืน

หรือกลางวัน 

- การจัดบรรยากาศของส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการป้อนนม แสงสว่างพอเหมาะ และมี

ความเป็นส่วนตัว 
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- อํานวยความสะดวกสวัสดิการต่างๆ ที่มีความจําเป็นได้แก่ ที่ล้างมือและผลิตภัณฑ์

ทําความสะอาดมือ ผ้าเช็ดมือ เก้าอ้ีหรือโซฟาที่นั่งสบาย เก้าอ้ีเต้ียสําหรับรองเท้า 

น้ําดื่มสะอาดสําหรับด่ืม 

- เตรียมพร้อมอุปกรณ์แก้ไขหัวนม ได้แก่ ปทุมแก้ว nipple puller (ภาคผนวก ก) และ 

syringe ตัดปลาย และอุปกรณ์ช่วยเหลือในการป้อนนม ได้แก่ medicine dropper  

- คํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว โดยในขณะให้ความช่วยเหลือ

พยายามหลีกเล่ียงการจับต้องเต้านมโดยไม่จําเป็น (a hand off maneuver) อาจ

สอนโดยการสาธิตจากตุ๊กตา แต่หากจําเป็นต้องขออนุญาตมารดาก่อนทุกครั้ง 

2) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่มารดาทารกเกิดก่อนกําหนดในเรื่องต่อไปนี้ 
-  การอธิบายถึงประโยชน์และความจําเป็นในการรับนมแม่ กล่าวคือนมแม่เป็น

อาหารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทารกเกิดก่อนกําหนดเพราะอวัยวะต่าง ๆ ของยัง

เจริญไม่สมบูรณ์  การทําหน้าที่จึงยังไม่ปกติ ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ มีการติดเช้ือได้

ง่ายโดยเฉพาะการติดเช้ือในกระแสเลือดและที่ลําไส้ การย่อยและดูดซึมอาหารยัง

ไม่ดีจึงรับน้ํานมได้ไม่ค่อยดี นอกจากนั้นในช่วงแรกๆ การเจริญเติบโตอาจล่าช้ากว่า

ทารกครบกําหนด คุณค่าน้ํานมของมารดาที่คลอดลูกก่อนกําหนดจะมีสารอาหาร

ครบถ้วนและมีสารอาหารบางอย่างมากกว่าน้ํานมของแม่ที่คลอดลูกครบ

กําหนด  มีคุณลักษณะที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับลําไส้ของทารกเกิดก่อนกําหนด 

มีภูมิคุ้มกันโรคที่มีคุณภาพสูง จึงช่วยลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของการติดเช้ือ

ในกระแสเลือด และภาวะลําไส้อักเสบซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สําคัญของ

ทารกเกิดก่อนกําหนด   

- การอธิบายถึงขนาดความจุกระเพาะเพ่ือไม่ให้มารดาวิตกกังวลเรื่องปริมาณน้ํานม

มากจนเกินไปในช่วง 2 – 3 วันแรก เพราะในวันแรกความจุกระเพาะอาหารมีขนาด

เพียง 5 – 7 มิลลิลิตร ในวันที่ 3 หลังเกิดขนาดจึงเพ่ิมข้ึนเท่าลูกปิงปอง คือมีความจุ

ประมาณ 22 – 27 มิลลิลิตรและวันที่ 10 ขนาดเท่าไข่ไก่คือมีความจุ 60 – 81 

มิลลิลิตร (ภาคผนวก ข) 

- การอธิบายถึงข้อจํากัดของทารกเกิดก่อนกําหนดในการดูดนมแม่คือ ทารกเกิดก่อน

กําหนดบางรายอาจหมดโอกาสในการกระตุ้นดูดนมแม่จากเต้าในระยะแรกเกิดจึง

ทําให้การกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนล่าช้า ทั้งน้ีระดับของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างน้ํานม (prolactin) และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการหล่ังน้ํานม (oxytocin) จะ

เพ่ิมข้ึนตามการดูดนมแม่ ดังนั้นยิ่งบุตรดูดมากจะกระตุ้นการสร้างน้ํานมก็มากตาม 
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- การอธิบายถึงกลไกการดูดนมจากเต้า (sucking) และจากขวดนม (sucking) ว่า

แตกต่างกันอย่างไร  เพ่ือให้มารดามีความเข้าใจและพยายามอย่างมุ่งมั่นในการ

กระตุ้นให้บุตรดูดนมจากเต้า ซ่ึงจะส่งผลช่วยให้ประสบผลสําเร็จในการเล้ียงลูกด้วย

นมแม่ต่อไป 

 

 

3) การให้การสนับสนุนทางอารมณ์  

- เมื่อมารดามีความพยายามในการเล้ียงลูกด้วยนมควรแม่ช่ืนชม และให้กําลังใจ 

เพราะการสร้างความเชื่อมั่นด้วยการช่ืนชมในส่ิงที่มารดาทําถูกต้องจะส่งเสริมทําให้

เกิดความพร้อมในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงทารกเกิดก่อน

กําหนดต้องคํานึงถึงอารมณ์และความรู้สึกของมารดา การให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็น ไม่

พูดในส่ิงที่ยิ่งทําให้กังวล เพราะมีผลต่อการสร้างและหล่ังน้ํานม 

- หากไม่มีข้อจํากัดในเรื่องเวลาและนโยบายของโรงพยาบาลส่งเสริมให้สามีและญาติ

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ 

 

3. การประเมินในระยะต่างๆ ของการส่งเสริมการได้รับนมแม่จากเต้า 

3.1 ประเมินความพร้อมของทารกก่อนการรับนมแม่ทางปากมื้อแรก ได้แก่ 

1) อายุครรภ์อย่างน้อย 34 สัปดาห์ข้ึนไป*  

2) สภาพร่างกายและอาการของทารก ได้แก่  สัญญาณชีพหรือ Oxygen 

saturation ปกติและคงที่ Apgar score นาทีที่ 5 มีคะแนนมากกว่า > 7  

3) ความสามารถและแบบแผนในการดูด โดยประเมินจากรีเฟล็กซ์ในการดูด 

(sucking reflex) และรีเฟล็กซ์ในการกลืน (swallowing reflex) 

4) พฤติกรรมหรือส่ือสัญญาณทารก โดยประเมินจากรีเฟล็กซ์ที่ทารกจะอ้าปาก

และหันหน้าไปด้านที่มีสิ่งมาสัมผัสริมฝีปาก (Rooting reflex) ภาวะหลับตื่นซ่ึงทารกที่พร้อมใน

การดูดนมจากเต้าควรอยู่ในระยะตื่นสงบ (quiet alert state) หรือระยะตื่นเต็มที่ (active alert 

state) 
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* หมายเหตุ : ทั้งน้ีในทารกที่อายุครรภ์ 32 ก็สามารถเริ่มให้ทารกอมหัวนมแม่และดูดนมแม่

จากเต้าเปล่า (non-nutritive sucking) เต้าเปล่า (empty breast) หมายถึงเต้านมภายหลังจากที่

มีการบีบเอาน้ํานมออกแล้ว ซ่ึงการดูดดังกล่าวเป็นการหวังผลเพียงเพื่อเป็นการกระตุ้นการ

สร้างน้ํานม ไม่ใช่การดูดเพื่อให้ได้รับสารอาหาร 

3.2 ประเมินความพร้อมของมารดาก่อนการให้นมบุตรครั้งแรกได้แก่ 
1) การล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ํายาฆ่าเช้ือโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการล้างมือ 

2) การเช็ดทําความสะอาดหัวนมด้วยสําลีชุบน้ําต้มสุก 

3) การเตรียมท่านั่งที่ผ่อนคลายโดยมีหมอนรอง  
4) การประเมินลักษณะทางกายวิภาคของเต้านม ทั้งขนาดและลักษณะหัวนม 

อาการคัดตึงเต้านม ทั้งนี้แนะนําให้มารดาควรมีการเตรียมประคบและนวดเต้านม ลานนมและ

หัวนมให้นิ่มก่อนมาให้นมบุตรทุกครั้งในช่วง 1 – 2 สัปดาห์แรกเกิด 

3.3 ประเมินความเหมาะสมและความถูกต้องในขณะให้นมทั้งด้านมารดาและทารก

ได้แก่ 

1) ความเหมาะสมและความถูกต้องของท่าอุ้มลูก เนื่องจากทารกเกิดก่อนกําหนด

อาจมีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง ปากทารกอาจมีขนาดเล็กไม่สัมพันธ์กับเต้านมทําให้การจัดท่าที่

เหมาะสมมีความสําคัญ การสอนท่าอุ้มควรสอนทุกท่า ส่วนมารดาจะเลือกอุ้มท่าใดนั้นควรเป็น

ท่าที่มารดาถนัด ท่าอุ้มประกอบด้วย ท่า cradle hold position, football position, และ cross 

cradle hold position (ภาคผนวก ค)  

2) อาการของทารกและการตอบสนองของทารก ควรประเมินอาการเหนื่อย หรือ

ส่ิงที่บ่งบอกถึงว่าทารกใช้พลังงานในการดูดมากข้ึน เช่น สีผิว อัตราการหายใจ ตลอดจนส่ือ

สัญญาณของทารกที่แสดงถึงความหิวหรืออ่ิม 

3) ความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างมารดาและทารก อารมณ์และสีหน้าของทั้ง

มารดาและทารกบ่งบอกถึงความพร้อมและความสําเร็จในการให้นม เช่น หากทารกหลับ ไม่ดูด

และมารดามีการตอบสนองพูดด้วยภาษาและน้ําเสียงที่เชิญชวนให้ดูดนมต่อหรือลูบสัมผัสเพ่ือ

ปลุกทารกให้ตื่น 

4) จังหวะการดูดนมจากเต้า ทารกมีการดูด การกลืนและการหายใจสัมพันธ์กัน 

การดูด 1 ครั้งใน 1 วินาที แต่หากดูดถี่กว่านี้อาจถือว่าทารกดูดได้ยังไม่ดี 

5) ระยะเวลาการดูดนม ดูดนมแม่อย่างถูกวิธีข้างละประมาณ  10 - 15 นาที 

ทารกอาจหยดุเป็นพักๆ  

3.4 ประเมินการรับนมแม่ได้อย่างเพียงพอ  
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การประเมินในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอด 

1) ได้ยินเสียงกลืนน้ํานมของลูก  

2) ลักษณะการดูดนม ดูดนมแม่อย่างถูกวิธีข้างละประมาณ  10 - 15 นาที ทุก 2 

ช่ัวโมง 

3) ลักษณะเต้านมแม่มีน้ํานมเต็มเต้าก่อนให้นมและนิ่มลงหลังจากให้นมแม่แล้ว 

มารดารู้สึกมีน้ํานมไหลออกมาหรือเต้าที่ไม่ถูกดูดมีน้ํานมหยด (let-down reflex) 

4) ลักษณะปัสสาวะใส  สีเหลืองอ่อน ปัสสาวะ6 ครั้งข้ึนไปใน 24 ช่ัวโมงและ 6 

ครั้งข้ึนไป (หลังอายุ  4 – 5 วัน)  

5) ลักษณะการถ่ายอุจจาระ ข้ีเทาควรหมดไปภายใน 3 วัน อุจจาระมีสีเหลือง 

ภายในปลายสัปดาห์แรกอุจจาระปริมาณมากพอควร ไม่น้อยกว่าวันละ 2 – 3 ครั้ง   ลักษณะ

การขับถ่ายอุจจาระ 4 – 8 ครั้ง ใน 24 ช่ัวโมง อาจถ่ายอุจจาระบ่อยทีละน้อยหรือถ่ายอุจจาระ

ไม่บ่อยแต่จํานวนอุจจาระมากในแต่ละครั้ง  

6) การนอนหลับ หลังดูดทารกสงบสบาย พักได้ไม่ร้องหิว นอนนาน 2 – 3 ช่ัวโมง  

7) น้ําหนักทารกลดลงไม่เกิน ร้อยละ 7-10 ของน้ําหนักแรกเกิดเมื่ออายุ 3 – 5  

วัน  

การประเมินในระยะ 2 – 6 สัปดาห์ 

1) ความถี่ของการดูดนมอาจห่างเป็น ทุก 2 – 3 ช่ัวโมง 

2) น้ําหนักเริ่มข้ึนเท่ากับน้ําหนักแรกเกิดเมื่ออายุไม่เกิน 2 สัปดาห์หรือประมาณ

วันที่  10  หลังเกิดหลังจากทารกมีน้ําหนักข้ึนเท่ากับเมื่อแรกเกิด น้ําหนักจะข้ึนประมาณวันละ 

20 -30 กรัม หลังจากนั้นทารกที่น้ําหนักน้อยกว่า 2000 กรัมควรมีน้ําหนักเพ่ิม 15 กรัม/กก./

วัน และทารกที่น้ําหนักมากกว่า 2000 กรัมควรมีน้ําหนักเพ่ิม 20 กรัม/กก./วัน ความยาว

เพิ่มข้ึนประมาณ 1 เซนติเมตร/สัปดาห์ เส้นรอบศีรษะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.9 เซนติเมตร/สัปดาห์ 

4. การจัดการช่วยเหลือให้ได้รับนมแม่จากเต้าในมื้อแรก 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทํา skin-to-skin contact ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 30 

นาทีถึง 1 ช่ัวโมง โดยประเมินความพร้อมของทั้งมารดาและทารก 

4.2 การนวด ประคบ และให้ทารกดูดนมแม่จากเต้าเร็วที่สุดภายใน 6 ช่ัวโมง เพ่ือให้

ทารกได้รับหัวน้ํานม (colostrums) เป็นนมมื้อแรกซ่ึงใน 2 -3 วันแรกอาจ มีปริมาณเพียง 10 – 

40 มิลลิลิตร 

4.3 ดูดบ่อยอย่างน้อยที่สุด 6 ครั้งต่อวัน ทั้งน้ีรวม 1 – 2 ครั้งในเวลากลางคืน เพ่ือ

กระตุ้นการสร้างน้ํานมและเพ่ือให้ทารกได้รับนมซ่ึงช่วยลดโอกาสเกิดอาการเหลือง เพราะ
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4.4 ดูแลการได้รับนมแม่คืออาหารมื้อแรกโดยการดูดกระตุ้นจากเต้า หากน้ํานมแม่ยัง
ไม่เพียงพอให้กระตุ้นการสร้างน้ํานม โดยการใช้อุปกรณ์เสริมการให้นม (Lactation aid) เพ่ือให้

ทารกได้เรียนรู้วิธีการดูดนมจากเต้า ซ่ึงหลักการในการใช้อุปกรณ์เสริมการให้นมต้องเริ่มต้น

จากการช่วยให้ทารกอมหัวนมให้ดีก่อน แล้วให้ทารกดูดทั้งสองเต้า หากประเมินแล้วแน่ใจว่า

ทารกไม่ได้น้ํานมเลยจึงค่อยใช้อุปกรณ์เสริมการให้นม ซ่ึงควรเป็นน้ํานมแม่ที่บีบเก็บหรือหาก

จําเป็นอาจเป็นนมผสมใส่ปากทารกในขณะดูดนมแม่จากเต้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ 

- การดูดนมแม่จากเต้าพร้อมกับหยอดนมด้วย syringe หรือ dropper 

- การดูดนมแม่จากเต้าพร้อมกับการสอดสายยาง (orogastric tube; OG tube) ที่

ปลายสายอาจต่อกับ syringe หรือขวดนมแล้วยกให้สูงพอดีกับลําตัวทารกเพ่ือให้ทารกใช้แรง

ในการดูดนมและไม่ให้นมไหลเร็วจนเกินไปป้องกันการสําลักนม 

-  

5. การจัดการช่วยเหลือให้ได้รับนมแม่จากเต้าอย่างต่อเนื่องขณะอยู่โรงพยาบาล 

5.1 ในกรณีที่มีปริมาณน้ํานมมารดามากเหลือค้างในเต้า ควรแนะนําให้มารดาแบ่ง

น้ํานมเป็น hind milk และ foremilk โดยควรให้ hind milk ก่อนเป็นอันดับแรก 

5.2 หากน้ํานมแม่มีปริมาณมากอาจบีบเก็บโดยสถานที่เก็บน้ํานมดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 สถานที่เก็บน้ํานมและระยะเวลาที่สามารถนํานมมาใช้ได้ 

อุณหภูมิ 
สถานที่เก็บ 

(องศาเซลเซียส) 
เวลา 

ภายในห้อง* 25 4 ช่ัวโมง 

กระติกน้ําแข็งที่มีน้ําแข็งอยู่ 15 24 ช่ัวโมง 

ตู้เย็น (นมที่บีบเก็บใหม่) 4 48 ช่ัวโมง 

ตู้ เย็น (นมที่เอาลงจากช่องแช่แข็งรอ

ละลาย) 

4 24 ช่ัวโมง 

ตู้เย็นสองประตู -5 to -15 3 – 6 เดือน 

ตู้เย็นแช่แข็ง (Deep freezer) -20 6 – 12 เดือน 

*แนะนําให้เก็บไว้ในตู้เย็นทุกครั้งหากยังไม่ได้ใช้ 
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6. การสนับสนุนให้ได้รับนมแม่เมื่อกลับบ้าน 

1) ส่ิงที่ควรประเมินมารดาและทารกก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้แก่ 

- อาการของทารก ได้แก่ สัญญาณชีพ ปกติและคงที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงขณะดูด

นม 

- มีหลักฐานการบันทึกว่าทารกได้รับนมเพียงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ก่อนจําหน่าย 

- น้ําหนักตัว 1800 – 2000 กรัมและน้ําหนักเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑ์และมี

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างพอเหมาะ 

- ทารกรับนมแม่โดยไม่ต้องเติม human milk fortifier (HMF)  

- มารดาประเมินทารกได้ว่าลูกดูดได้ถูกต้อง และถูกวิธี 
2) การสอนถึงการสังเกตอาการท่ีต้องนํากลับมาโรงพยาบาลก่อนการมาตรวจตาม

นัดได้แก่ ตัวเหลือง  ซึม ไม่ดูดนม  ท้องอืด 

3) การแนะนําความสําคัญของการมาตรวจตามนัด 

7. ข้อควรพิจารณาเฉพาะ 

การดูดนมแม่จากเต้าโดยใช้ nipple shield  ในกรณีที่มารดามีปัญหาเรื่องหัวนมส้ัน 

บอด บุ๋ม 
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ปทุมแก้ว (Breast shells หรือ Breast shield หรือ 

Breast cup) (รูปที่ 1) มักทําด้วยพลาสติกใส มีฝาที่แกะ

ออกจากกันได้ อาศัยหลักที่ว่าความยืดหยุ่นของผิวหนังมี

เพิ่มขึ้นในคนท้อง การกดที่บริเวณลานหัวนมทําให้พังผืด

ที่ดึงรั้งหัวนมไว้ยืดขึ้น สามารถใส่ไว้ใต้ยกทรง ควรเริ่มใส่

ปทุมแก้วเมื่อตั้งครรภ์ในไตรมาสสุดท้าย ใส่วันละ 2 – 3 

ช่ัวโมง และเมื่อชินก็ใส่ไว้ตอนกลางวัน เมื่อคลอดแล้วก็

ใส่ไว้ 30 นาทีก่อนให้ลูกดูดนม เพ่ือช่วยให้หัวนมย่ืน

ออกมา ไม่ควรใส่นอนนอนกลางคืนและน้ํานมที่ขังอยู่ใน

ประทุมแก้วก็ควรทิ้งไป 

 

               รูปที่ 1 ปทุมแก้ว 

 

 

        

  

 

Nipple puller (รูปที่ 2) ใช้สําหรับดึงหัวนมที่ถูก

พังผืดดึงรังไว้ เช่น แม่หัวนมบอดหรือบุ๋ม โดยใช้แรงดูด

สุญญากาศ เพ่ือให้พังผืดยืดตัวออก การใช้โดยการไป

ครอบ Nipple puller ที่หัวนมแล้วดึงเบา ๆ จนหัวนมย่ืน

ออกมา โดยต้องไม่รู้สึกเจ็บ จึงปล่อยท่ีบีบหรือกระบอก

สูบ ควรดึงไว้นาน 10 นาที วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลัง

อาบน้ําทุกวัน ในวันแรก ๆ อาจใช้เวลาน้อยกว่านี้ จนแม่

เริ่มชินจึงเพ่ิมเวลาให้นาน 10 นาที (ในหญิงตั้งครรภ์ 

หากมีประวัติของการคลอดก่อนกําหนดเลื่อนการแก้ไข

ไปจนอายุครรภ์ 36 สัปดาห์) 

   รูปที่ 2 Nipple puller 
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รูปที่ 3 ความจุกระเพาะอาหารของทารกแรกเกิดครบกําหนด 

 

ในทารกครบกําหนดช่วง 2 – 3 วันแรก เพราะในวันแรกความจุกระเพาะอาหารมีขนาดเพียง 5 – 

7 มิลลิลิตร ในวันที่ 3 หลังเกิดขนาดจึงเพิ่มข้ึนเท่าลูกปิงปอง คือมีความจุประมาณ 22 – 27 มิลลิลิตร

และวันที่ 10 ขนาดเท่าไข่ไก่คือมีความจุ 60 – 81 มิลลิลิตร ซ่ึงหากทารกเกิดก่อนกําหนดขนาดของความ

จุกระเพาะอาหารยิ่งน้อยกว่าน้ี จึงควรให้มารดามั่นใจว่าน้ํานมแม่ที่มีเพียงน้อยนิดนั้นเพียงพอต่อความ

ต้องการของทารก (รูปที่ 3) 
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ท่าอุ้มทารกขณะให้ดูดนมแม่จากเต้า 

 

ท่านอนขวางบนตัก  จับตัวทารกหัน

ตะแคงเข้าหาตัวมารดาวางบนตักโดยมีหมอน

รองรับ ท้องของทารกชนท้องของมารดา ปาก

ของทารกอยู่ตรงหัวนมพอที ศีรษะและลําตัวอยู่

ในแนวตรง ศีรษะอยู่สูงกว่าลําตัว (รูปที่ 4) 

รูปที่ 4 Cradle hold position 

 
 

รูปที่ 5 Football hold position 

 
รูปที่ 6 Cross cradle hold position 

 

 

 

 

ท่านอนกึ่งตะแคงข้างลําตัวของมารดา ใช้

มือที่อยู่ข้างเดียวกับศีรษะจับที่ต้นคอและท้าย

ทอยของทารก กอดให้ทารกกระชับเข้าข้าง

ลําตัวของมารดาโดยมีหมอนรองรับ ให้ปากของ

ทารกอยู่ตรงหัวนม ศีรษะและลําตัวอยู่ในแนว

ตรง ศีรษะอยู่ สูงกว่าลําตัวเล็กน้อย ซ่ึงท่าน้ี

เหมาะสําหรับมารดาที่เต้านมมีขนาดค่อนข้าง

ใหญ่ หรือมารดาท่ีคลอดโดยวิธีผ่าตัดทางหน้า

ท้อง (รูปที่ 5) 

 

 

 

ท่านอนขวางบนตัก  จับตัวทารกหัน

ตะแคงเข้าหาตัวมารดาวางบนตักโดยมีหมอน

รองรับ ท้องของทารกชนท้องของมารดา ใช้มือที่

อยู่ข้างเดียวกับศีรษะจับที่ต้นคอและท้ายทอย

ของทารก ปากของทารกอยู่ตรงหัวนม ศีรษะ

และลําตัวอยู่ในแนวตรง ศีรษะอยู่สูงกว่าลําตัว 

ซ่ึงท่าน้ีเหมาะสําหรับช่วยให้ทารกอมหัวนมได้

ง่ายขึ้น (รูปที่ 6) 

รูปภาพจาก http://www.hpb.gov.sg/pregnancyparenting/article.aspx?id=7482 
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