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 คู่มือการแนวปฏิบัติและการน าองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพในพ้ืนที่น าไปสู่หมู่บ้านนมแม่ต้นแบบใน
กลุ่มทารกเกิดก่อนก าหนดในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ  2561 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ สามีและภรรยา หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดในชุมชนต่างๆ ใน
เขตพ้ืนที่ อ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขทั้ งใน
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ผู้น าศาสนา
อิสลามประกอบด้วยอีหม่ามมัสยิดต่างๆ รวมถึงองค์กรอิสระทางด้านศาสนาที่เป็น
ผู้น าในการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต จัดบรรยายธรรม 
เป็นต้น 
 คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นบทเรียน เรื่องความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับทารกเกิดก่อนก าหนด ปัญหาที่พบ และกระบวนการเลี้ยงทารกด้วยนม
แม่ที่สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม ส่วนที่ 2 กระบวนการในการฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ และทักษะการส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะ ครอบครัวที่วางแผนเพ่ือการ
มีบุตรจะสามารถน าคู่มือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย 
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ศาสนาอิสลาม หมายถึง ความสันติและความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือ “อัลลอ
ฮฺ (ซ.บ.)” เพียงองค์เดียว และเรียกประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามว่า “ชาวมุสลิม” 
อิสลามส่งเสริม สนับสนุนการสร้างครอบครัวที่ต้องผ่านกระบวนการแต่งงานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอิสลามที่ได้ก าหนดไว้ และส่งเสริมการมีบุตรเนื่องจากบุตร ถือได้ว่าเป็น
ของขวัญจากพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์ที่จะมอบให้ และการมีบุตรเป็นการขยาย
ประชาชาติมุสลิมให้เพ่ิมขึ้น โดยครอบครัวที่มีจ านวนบุตรยิ่งมาก ยิ่งจะได้รับความจ าเริญ
และความโปรดปราณจากพระผู้เป็นเจ้ามากเช่นกัน (อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต, 2561) ดังนั้น
จากความเชื่อและความศรัทธาดังกล่าวจึงท าให้ชาวมุสลิมมักแต่งงานและตั้งครรภ์
ตั้งแต่อายุยังน้อย (รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ , พิริยา ศุภศรีม และสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ , 
2560) สอดคล้องกับที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสว่า 
 
 

ٗثا َويََهُب لِّ  ِۚ يَۡخلُُق َما يََشآُءِۚ يََهُب لَِّمن يََشآُء إَِّنَٰ تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ َوَٰ َمن ل ِّلَّهِّ ُمۡلُك ٱلسََّمَٰ

 يََشآُء ٱلذُّكُورَ 
 

ความว่า อ านาจเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ 
พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ทรงประทานลูกหญิงแก่ผู้ที่พระองค์
ทรงประสงค์ และทรงประทานลูกชายแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ (ซูเราะห์อัชชูรอ, 49) 

นอกจากนี้ในครอบครัวมุสลิมยังมีทัศนะที่ว่าการแต่งงานจะช่วยป้องกันไม่ให้
บุตรสาวเสียความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน เพราะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นสิ่งที่
ผิดหลักศาสนาอย่างมหันต์ ดังอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสว่า 

 
 
 

 

บทเรียนที่ 1 
บทบำทของสังคม ครอบครัวมุสลิมในกำรดูแลทำรก 

 



3 
 

 

َشٗة َوَسآَء َسبِّيلٗ  حِّ
ٰٓۖٓ إِّنَّهُۥ َكاَن َفَٰ نَىَٰ  َوََل تَۡقَربُواْ ٱلز ِّ

 

ความว่า  และพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณี แท้จริงมันเป็นการลามกและ
ทางอันชั่วช้า    (ซูเราะห์อัลอิสรออฺ, 32) 

 
บทบำทของครอบครัวในกำรดูแลทำรกตำมวิถีมุสลิม 
ผู้ที่มีบทบาทหลักในการอบรม สั่งสอนและดูแลบุตรคือมารดา ซึ่งฐานะการ

เป็นมารดาของอิสลามนั้นถือได้ว่าเป็นต าแหน่งที่ได้รับการยกย่องและมีเกียรติอย่าง
สูงสุด อันเนื่องมาจากมารดามีสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่ง
ต่อการด ารงชีวิตอยู่ของประชาชาติอิสลาม (อัมพร หมัดเด็ม, 2554) ตลอดจนมารดา
ยังได้รับการยอมรับและยกย่องถึงความเสียสละ อดทนต่อความยากล าบากในการ
เลี้ยงดูบุตรในฐานะของฝากจากพระเจ้า เพ่ือให้บุตรสามารถเติบโตและด ารงชีวิตที่ดี
ตามแนวทางอิสลาม ดังท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า 

 

َي َمْسئُولَةٌ َعْنُهمْ  هِّ َوهِّ يَةٌ َعلَى َبْيتِّ بَْعلَِّها َوَولَدِّ  َواْلَمْرأَةُ َراعِّ
 

ความว่า ผู้หญิงนั้นเป็นผู้เฝ้าดูแลในบ้านของสามีและลูกๆ ของเขา พวกนาง
จะถูกสอบสวนในหน้าที่นั้น (อัลบุคอรีย์, 4569) 

 
 โดยบทบาท หน้าที่ของมารดาที่ส าคัญในทัศนะอิสลาม มีดังนี้  

1.  การดูแลบุตรที่อยู่ ในครรภ์  ซึ่งศาสนาให้ความส าคัญมากเนื่องจาก
พฤติกรรมของมารดาในขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อทารกที่อยู่ ในครรภ์ทั้ งสิ้น 
เพราะฉะนั้นมารดาจะต้องมีพฤติกรรมที่ดี (รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์และคณะ, 2560) 
เพ่ือให้ทารกในครรภ์ได้เรียนรู้และซึมซับอิสลาม เช่น ขณะตั้งครรภ์มารดาควรอ่านอัล
กุรอาน ละหมาดหรือการรับประทานอาหารในสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เป็นต้น (อ้อมใจ 
วงษ์มณฑา, 2561) 

2.  การเลี้ยงดูเอาใจใส่บุตร มารดาเป็นผู้ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่
ด้วยความรัก ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของความเป็นมารดาที่สอดคล้องกับสภาพร่างกาย
และสัญชาตญาณ โดยเฉพาะวัยทารกที่บุตรยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จะ
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ต้องการการดูแล เอาใจใส่อย่างมาก ซึ่งความรักและความเอาใจใส่ของมารดาจะเป็น
รากฐานส าคัญของบุตรในการเติบโตเป็นคนดี มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อไป (อิสมาอีล ลุตฟี 
จะปะกิยา, 2549) 

3.  อบรมสั่งสอนบุตรในเรื่องศาสนา ผู้เป็นมารดาต้องเอาใจใส่ในทุกเรื่อง เช่น 
อบรมมารยาทของบุตร ดูแลให้พวกเขารักษาละหมาด ฝึกหัดให้ปฏิบัติศาสนกิจอ่ืนๆ 
สอนอ่านอัลกุรอาน เป็นตัวอย่างที่ดีและคอยสอดส่องดูแลแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ ดี
ทั้งหลาย เป็นต้น (อัมพร หมัดเด็ม, 2554) หากครอบครัวเลี้ยงดูทารกอย่างถูกต้อง
ตามครรลองของอิสลามย่อมให้ทารกเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป  

4.  การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นหน้าที่ส าคัญที่อิสลามก าชับอย่างจริงจัง เพราะ
บุตรจะได้สามารถเรียนรู้สิ่งที่ดีได้จากพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่ใกล้ตัวนั่นคือ
มารดา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและความเชื่อให้กับบุตรต่อไป (สมาคมนิสิตนักศึกษา
ไทยมุสลิม, 2549 

5.  การสร้างบรรยากาศในบ้านให้อบอวลไปด้วยความดีงามและการร าลึก
ถึงอัลลอฮฺ (ซ.บ) และวันอาคิเราะฮฺ (วันสิ้นโลก) ซึ่งเป็นวันที่จะได้รับการถูกสอบสวน
จากการกระท าทุกสิ่งอย่างที่ได้กระท าในโลกนี้ (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2561) ดังที่อัลลอ
ฮฺ (ซ.บ) ได้ตรัสว่า 
 

والبيت الذي ال يذكُر الله فيه َمثَُل الحيِِّ  َمثَُل البَْيِت الذي يُذَكُر اللهُ فيه،
 والميِِّت

 

         ความว่า “อุปมาบ้านที่มีการร าลึกถึงอัลลอฮฺกับบ้านที่ไม่มีการร าลึกถึงอัลลอฮฺ 
อุปมัยเหมือนคนเป็นกับคนตาย” (ซุเราะห์อัล-บุคอรีย์, 5827)  

จะเห็นได้ว่า สถานภาพของมารดาที่อิสลามมอบหมายให้นั้นถือว่าเป็นเกียรติ
และทรงคุณค่าอย่างสูงสุดในฐานะผู้ด ารงไว้ซึ่งประชาชาติอิสลามเพราะบทบาทต่างๆ 
ของมารดาล้วนแต่เป็นการเอ้ืออ านวยต่อเป้าหมายการด ารงอยู่ของอิสลามแทบทั้งสิ้น 
นับตั้งแต่การให้ก าเนิด การดูแลเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนการอบรมสั่งสอนบุตรเพื่อให้เป็น
มุสลิมที่ดีต่อไป 
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 ควำมหมำยทำรกเกิดก่อนก ำหนด  
 ทารกเกิดก่อนก าหนด (preterm infant or prematurity) หมายถึง ทารก
แรกเกิดที่คลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 37 สัปดาห์ หรือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 259 วันเต็ม ซึ่งอายุครรภ์นั้นสามารถค านวณได้จาก วันแรกของประจ าเดือน
ครั้งสุดท้ายของมารดา หรือค านวณจากการวัดขนาดศีรษะ และความยาวของต้นขา
ของทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรืออัลตราซาวด์ และวิธีการประเมินอายุ
ครรภ์ตามลักษณะของทารก 
 ในทัศนะของศาสนาอิสลามไม่ได้มีการระบุถึงความหมายของทารกไว้
อย่างชัดเจน แต่ได้อธิบายถึงพัฒนาการของทารกในครรภ์ที่เริ่มตั้งแต่ไข่ผสมกับตัว
อสุจิจนถึงทารกคลอด ดังที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสว่า  
 

ن سُ  نَساَن مِّ يٍن ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِّي قََرارٍ َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِّ ن طِّ يٍن ثُمَّ ََللٍَة م ِّ ِِّ  مَّ

َظا ََِسْونَا خلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً َفَخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ عِّ ماً فَ

َظاَم لَْحماً ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقاً آَخَر فَتَبَاَرَك اللَّهُ أَحْ  َسُن اْلَخالِّقِّينَ اْلعِّ  
 

 ความว่า และขอสาบานว่า แน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุแท้ของ
ดิน หลังจากนั้นเราท าให้เขาเป็นหยดน้ าอยู่ในที่พักอันมั่นคง หลังจากนั้นเราได้ท าให้
เชื้ออสุจิกลายเป็นก้อนเลือดแล้วเราได้ท าให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วเราได้ท า
ให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูก แล้วเราหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อ หลังจากนั้นเราได้เป่า
วิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮฺทรงจ าเริญยิ่ง ผู้ทรงเลิศแห่ง
ปวงผู้สร้าง (ซูเราะห์อัลมุมินูน, 12-14) 
 
 
 
 

บทเรียนที่ 2 
ทำรกเกิดก่อนก ำหนด 
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ลักษณะทำรกเกิดก่อนก ำหนด 
 ทารกเกิดก่อนก าหนดจะมีลักษณะที่แตกต่างจากทารกครบก าหนด
โดยเฉพาะด้านความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งจะสมบูรณ์มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ
อายุครรภ์ โดยอายุครรภ์ยิ่งน้อยยิ่งมีความสมบูรณ์น้อยลงไปอีก โดยลักษณะทาง
กายภาพที่สามารถพบในทารกเกิดก่อนก าหนด  (รุ่งตวรรณ์ ช้อยจอหอ และ ปรียา
วรรณ วิบูลย์วงศ์, 2560; Ladewing, London, & Davidson, 2014) ดังนี้  

1. ศีรษะใหญ่เมื่อเทียบกับล าตัว มีขนาดของกระหม่อมหน้า -หลังใหญ่ 
(anterior-posterior fontanel) และรอยต่อกระดูกกะโหลกศีรษะกับกระหม่อม
กว้าง กะโหลกนิ่มกว่าทารกครบก่อนก าหนด  

2. ความยาวล าตัว ส่วนมากไม่เกิน 46-47 เซนติเมตร (Tanis & Jae, 2013) 
3. ผมอ่อนเส้นเล็กจับกันเป็นปุย มีขนอ่อน (lanugo hair) ตามตัวโดย

เฉพาะที่ไหล่และหน้า (เมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์ และเริ่มร่วงเมื่อ 32 -34 สัปดาห์) 
เปลือกตาบวมและนูนออกมา ตามักปิดตลอดเวลา ใบหูนิ่ม พับง่าย (ใบหูเริ่มมีกระดูก
อ่อนเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์) 

4. น้ าหนักตัวทารกข้ึนอยู่กับอายุครรภ์ โดยมากจะไม่เกิน 2,500 กรัม 
ผิวหนังบางสีแดง มองเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังชัดเจน ไขเคลือบตัว (vernix caseosa) 
และไขมันใต้ผิวหนังมีน้อย มักบวมตามมือและเท้า (โปรตีนต่ า)  

5. กระดูกทรวงอกนิ่ม เวลาหายใจจึงดึงรั้งให้บุ๋มตามแนวกระบังลมได้ง่าย 
หายใจไม่สม่ าเสมอ (periodic breathing) 

6. ใบหูโค้งเล็กน้อย อ่อน นิ่ม เนื่องจากกระดูกอ่อนของใบหูยังพัฒนาไม่
สมบูรณ์ 

7. ท้องป่อง 
8. อวัยวะเพศยังเจริญไม่เต็มที่ ลูกอัณฑะอยู่ที่ external inguinal canal 

เมื่ออายุครรภ์ 30 สัปดาห์ เริ่มลงถุงเมื่อครบ 37 สัปดาห์ ในเพศหญิงจะมองเห็น 
labia minora และ chitoris ชัดเจนเมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่า 32 สัปดาห์ 

9.  แขนขายาวเมื่อเทียบกับล าตัว มักเหยียดตรง ไม่ค่อยงอ มีก าลังน้อย 
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10.  เส้นลายฝ่าเท้า (sole crease) มีน้อย (เริ่มเห็น 1-2 ขีดใกล้ส่วนนิ้วเท้า
และเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์) เล็บมือเล็บเท้านุ่มและสั้น (เล็บเริ่มงอกเมื่ออายุครรภ์ 
20 สัปดาห์) 

11.  ลักษณะท่าทางแขนขาเหยียดหรืองอเล็กน้อย กล้ามเนื้อมีก าลังน้อย 
12. ปฏิกิริยาเกี่ยวกับการดูด การกลืน การขย้อน และการไอมีน้อยกว่าปกติ 

ท าให้อาจเกิดการส าลักและการติดเชื้อที่ปอดตามมา 
13. หัวนมและฐานนมแบนราบ เริ่มมองเห็นหัวนมชัดเจนเมื่ออายุครรภ์

ประมาณ 34 สัปดาห์ และเมื่ออายุครรภ์ครบ 36 สัปดาห์ เต้านมจะมีขนาดประมาณ 
1 - 2 มิลลิเมตร และขยายไปถึง 7 - 10 มิลลิเมตร เมื่อครรภ์ครบก าหนด 

14. การท างานของระบบต่างๆ ไม่สมบูรณ์ เช่น การควบคุมอุณหภูมิกาย
เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมและสูญเสียความร้อนภายในร่างกายออกได้ง่าย การ
ท างานของไตมีข้อจ ากัดซึ่งอาจท าให้ทารกมีภาวะเสียสมดุลน้ าและอิเลคโตรไลท์ได้
ง่าย ระบบการย่อยอาหารเจริญเติบโตไม่เต็มที่ท าให้ความสามารถในการดูดซึม
สารอาหารไม่ได้ การเจริญเติบโตไม่เป็นตามเกณฑ์ เกิดภาวะท้องอืดและส ารอกได้
ง่าย รวมทั้งภูมิคุ้มกันในร่างกายยังท างานได้ไม่เต็มที่ สร้างน้อยท าให้ทารกเกิดก่อน
ก าหนดติ ด เชื้ อ ได้ ง่ายและมั กจะรุนแรงกว่ าทารกครบก าหนด (Gomella, 
Cunningham, & Eyal, 2013) ตลอดจนระบบทางเดินหายใจที่ยังไม่สมบูรณ์ส่งผล
ให้แรกคลอดในทารกกลุ่มนี้มักต้องได้รับการช่วยเหลือทางเดินหายใจโดยการใส่ท่อ
ช่วยหายใจ เป็นต้น ดังภาพ 
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การดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะให้

ทารกสามารถรับนมแม่ได้อย่างต้องเนื่อง ต้องมีการประเมินปัญหาและความต้องการ
ของครอบครัว สิ่งแวดล้อมและแหล่งสนับสนุนในชุมชนและครอบครัว ตลอดจนการ
ประเมินปัญหาสุขภาพของทารก จ าเป็นต้องมีการวางแผนการดูแลทารกท้ังในขณะที่
มารดาและทารกมีการพรากจากกัน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการนมแม่เพ่ือให้คงอยู่ 
การป้องกันการทอดทิ้งทารกเนื่องจากการพรากจากกันตั้งแต่แรกคลอด อาจเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ครอบครัวและทารกไม่เกิดความผูกพันรักใคร่กัน ซึ่งผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการประเมินปัญหาและความต้องการของทารกเบื้องต้น คือ เจ้าหน้าที่
พยาบาลที่ท าหน้าที่ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และพยาบาลในชุมชนที่
รับช่วงต่อ ในการดูแลทารกขณะกลับบ้านต้องรับทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย
อาจท าการประชุมกลุ่มของบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยในการค้นหา
ปัญหา ร่วมมือในการพัฒนาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ทารกและครอบครัวได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดท าแนวทางการติดตามการเลี้ยงทารกเกิดก่อนก าหนด
ด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง ดังภาพ 

บทเรียนที่ 3 
 รูปแบบกำรติดตำมทำรกเกิดก่อนก ำหนดในกำรได้รับนมแม่ 

ตั้งแต่ทำรกเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลจนได้รับกำรจ ำหน่ำยออกจำก
โรงพยำบำล 
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คู่มือกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงทำรกด้วยนมแม่ 
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 การเตรียมความพร้อมของมารดา เป็นการจัดการให้มารดามีน้ านมอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งคุณภาพของน้ านม ในส่วนของทารก
นั่นปัญหาหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลมักพบว่าทารกอาจดูดนมน้อย หรือการ
ดูดกลืนยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เสี่ยงต่อการส าลัก (Alm, Wennergren, & Mollborg, 
2016) ดังนั้นจึงต้องการเตรียมความพร้อมทารกให้ดี 
 กำรเตรียมควำมพร้อมมำรดำ เน้นการให้ความรู้ ให้เกิดความตระหนัก 
โดยครอบครัวและบุคลากรสุขภาพให้ก าลังใจในการเลี้ยงทารก เนื่องด้วยในช่วงแรก
เมื่อมารดารับทราบถึงภาวะทารกเกิดก่อนก าหนดอาจมีความเครียดส่งผลให้การการ
สร้างน้ านมไม่ดีนัก และเมื่อมารดายอมรับสภาพทารกได้หากขาดการกระตุ้นอย่างถูก
วิธี ยิ่งส่งผลให้การสร้างหรือผลิตน้ านมยิ่งลดลงได้ ดังนั้นจึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการน้ านม  
 

บทเรียนที่ 4 
กำรเตรียมมำรดำและทำรกเกิดก่อนก ำหนดเพื่อสำมำรถได้นมแม่ 

อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 6 เดือนหลังคลอด 
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 กำรให้นมแม่ที่ถูกวิธี 
  กำรงับลำนนมที่ถูกต้อง  
  เพ่ือส่งเสริมให้ทารกได้รับนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1. จมูก
ทารกแค่แตะเต้านม 2. ริมฝีปากบานออก 3. คางชิดหรือจมในเต้า 4. ริมฝีปากบน
และล่างต้องอยู่ห่างกันชัดเจน 5. ถ้าแม่มีลานหัวนมกว้าง ต้องเห็นลานหัวนมที่อยู่
เหนือริมฝีปากบนมากกว่าส่วนที่ใต้ริมฝีปากล่าง ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่ำอุ้มดูดนมแม่  
การอุ้มลูก (Breastfeeding position) และการงับลานหัวนม (latch) เพ่ือ

ดูดนมอย่างถูกต้อง เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของการประสบความส าเร็จการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวนมและเต้านม ท่าอุ้มดูดนมมีหลาย
ท่าซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสอนแม่ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก่อนกลับบ้าน  และแก้ท่าอุ้มที่
ปฏิบัติผิดเมื่อแม่มาปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 
ท่ำแม่นั่ง (Sitting-up position)  
1. ท่าอุ้มดูดนม (cross-cradle hold) เป็นท่าอุ้มที่ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ง่าย

และสามารถนาไปสู่การอุ้มลูกดูดนมท่าอ่ืนๆ ได้แก่ ท่าฟุตบอล (foot-ball hold) ท่า
ลูกนั่ง และท่าอุ้มทารกแฝดดูดนม ข้อปฏิบัติของการอุ้มท่า Cross-cradle มีดังนี ้ 
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1.1 ให้แม่นั่งสบาย กล้ามเนื้อผ่อนคลาย โดยนั่งพิงหัวเตียงนอนโดยมี
หมอนให้พิง อาจนั่งขัดสมาธิ พับเพียบ หรือเหยียดขา หรือ นั่งบนเก้าอ้ีที่มีพนักพิง 
และมีเก้าอ้ีเตี้ยสาหรับวางเท้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 วางหมอนหรือผ้าห่มของแม่ที่พับให้มีความหนาพอเหมาะบนตักแม่ 

ความหนาที่พอเหมาะคือเมื่อวางทารกแล้ว ปากทารกอยู่ระดับเดียวกับหัวนมแม่ โดย
ที่แม่ไม่ต้องก้มตัว  

1.3 วางทารกนอนตะแคงตั้งฉากกับหมอนหรือผ้าห่ม  
1.4 ให้ท่อนแขนอยู่ที่หลังทารก ท่อนแขนช่วยประคองให้ทารกนอน

ตะแคงตั้งฉากกับท่ีนอน ท้องของทารกกับแม่หันเข้าหากัน  
1.5 ฝ่ามือประคองท้ายทอยทารก นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยอยู่หลังใบหู 

จับให้ทารกแหงนหน้า  
1.6 ใช้มืออีกข้างจับเต้านม วางนิ้วมือไว้หลังขอบลานหัวนม 
1.7 ยกเต้านมให้หัวนมเขี่ยริมฝีปากทารกเพ่ือกระตุ้น rooting reflex  
1.8 เมื่อทารกอ้าปากกว้าง และแลบลิ้น รีบเคลื่อนมือที่ประคองศีรษะให้

ปากของทารกงับลานหัวนม  



16 
 

 

1.9 เมื่องับลานหัวนมได้ถูกต้อง คางต้องชิดเต้านม ปลายจมูกทารกต้อง
แตะเต้านม เพ่ือให้ทารกหายใจ มือที่ประคองศีรษะทารกช่วยควบคุมระยะห่างของ
จมูก  

1.10 ริมฝีปากบนและล่างต้องห่างกัน  เพ่ือให้ลานหัวนมเข้าอยู่ ใน
ปากมากท่ีสุด ริมฝีปากทารกต้องบานออก 

1.11 ศีรษะและลาตัวทารกต้องอยู่ในแนวเดียวกัน (คอไม่บิด)  
1.12 เมื่อลูกดูดจนรีดลานหัวนมเข้าไปในช่องปาก (teat) แล้ว ปล่อยมือ

ข้างที่จับเต้านม  
1.13 ให้ทารกดูดเต้าละ 10-15 นาที ให้ดูดทั้งสองเต้า  
1.14 ในระยะแรกหลังคลอดที่ต้องการกระตุ้นการสร้างน้านม  ให้ดูด

ตามท่ีทารกต้องการ และอย่างน้อยวันละ 8 มื้อ ถึง 12 มื้อ 
 

2. ท่าอุ้มดูดนม (cradle hold) เป็นท่าอุ้มที่แม่ใช้บ่อยที่สุด แต่เป็นท่าที่
ทารกงับลานนมให้ได้ถูกต้องเองไม่ได้  เพราะทารกยังไม่สามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวของศีรษะ เพ่ือให้คอเหยียดเล็กน้อยและปากงับลานนมให้ได้กว้าง เมื่อแม่
คุ้นเคยกับท่าอุ้มนี้ แม่จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นท่าอุ้มอ่ืน ๆ  
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3. ท่าอุ้มฟุตบอล/รักบี้ (football/rugby hold) ท่าอุ้มนี้เหมาะสาหรับแม่ที่
มีปัญหาหัวนมสั้น หลังผ่าท้องทาคลอดเนื่องจากทารกไม่ทับแผลผ่าตัด หรือมีก้อนที่
เต้านมบริเวณรักแร้จาก blocked duct ทารกแฝด ทารกน้าหนักตัวน้อย และทารก
ที่มีภาวะลิ้นถูกยึด (tongue tie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ำแม่นอนตะแคง (side-lying position)  
ท่านอนตะแคงอุ้มลูกดูดนมเป็นท่าที่ช่วยให้แม่ได้พักผ่อน เจ้าหน้าที่ต้องสอน

แม่ให้ปฏิบัติเป็นก่อนกลับบ้าน ระยะแรกเจ้าหน้าที่ต้องช่วยแม่ จนกระทั่งแม่สามารถ
ทาเองได้อย่างคล่องแคล่ว มิฉะนั้น แม่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ท่านี้ช่วยแก่ปัญหา
ทารกที่ร้องกวนบ่อย การอุ้มกกลูกช่วยให้ลูกอบอุ่นและนอนได้นานขึ้นและแม่ได้นอน
พัก ข้อปฏิบัติสาหรับอุ้มลูกดูดนมท่าแม่นอนมี ดังนี้ 

1. แม่นอนตะแคง หนุนศีรษะด้วยหมอน 2 ใบ หรือวางหมอนบนผ้าห่มของ
แม่ท่ีพับให้มีความหนาเท่าหมอน  

2. บ่าของแม่วางอยู่บนหมอน เพ่ือให้แม่สามารถมองเห็นปากของลูก  
3. จัดให้ลูกนอนตะแคงตั้งฉากกับท่ีนอน ท้องของลูกกับแม่หันเข้าหากัน  
4. ถ้าแม่ไม่อ้วน ให้ลูกนอนหนุนต้นแขนแม่ ถ้าแม่อ้วน ให้ลูกนอนหนุนผ้าที่

ม้วนเป็นท่อนที่มีความหนาพอเหมาะที่ลูกหนุนแล้วคอลูกไม่บิด ลาตัวและศีรษะอยู่ใน
แนวเดียวกัน  
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5. ใช้ท่อนแขนโอบประคองหลังของลูก เพ่ือให้ลูกนอนตั้งฉากกับที่นอน  
6. แม่ใช้มืออีกข้างจับเต้านม วางนิ้วมือไว้หลังขอบลานหัวนม  
7. ยกเต้านมให้หัวนมเขี่ยริมฝีปากทารกเพ่ือกระตุ้น rooting reflex  
8. เมื่อทารกอ้าปากกว้าง และแลบลิ้น รีบเคลื่อนข้อศอกข้างที่ลูกนอนอยู่เข้า

หาตัว เพ่ือให้ปากของทารกงับลานหัวนม  
9. เมื่องับลานหัวนมได้ถูกต้อง คางต้องชิดเต้านม ปลายจมูกทารกต้องแตะที่

ลานหัวนมหรือเต้านม เพ่ือให้ทารกหายใจ ข้อศอกประคองศีรษะทารกช่วยควบคุม
ระยะห่างของปากและจมูก  

10. ริมฝีปากบนและล่างต้องห่างกัน เพ่ือให้ลานหัวนมเข้าอยู่ในปากมาก
ที่สุด ริมฝีปากทารกต้องบานออก  

11. เมื่อลูกดูดจนรีดลานหัวนมเข้าไปในช่องปาก (teat) แล้ว ปล่อยมือข้างที่
จับเต้านม  

12. ใช้ท่อนแขนโอบประคองหลังของลูกให้ตั้งฉากกับที่นอนตลอดเวลา  
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ท่ำนั่งอุ้มลูกแฝดดูดนมพร้อมกัน  
ใช้แนวทางปฏิบัติเดียวกับการอุ้มท่าฟุตบอล สามารถอุ้มเข้าเต้าได้เองเมื่ออุ้ม

แฝดหนึ่งคน การให้แฝดคนที่สองเข้าเต้า ต้องมีญาติช่วย ฉะนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องสอน
ญาติให้ช่วยแม่ ตั้งแต่การวางทารกบนที่นอน การประคองศีรษะ และการจับยกเต้า
นมเพ่ือกระตุ้นริมฝีปากลูกแทนแม่ จนกระทั่งแม่และญาติทาได้คล่องแคล่วข้อปฏิบัติ
ส าหรับการให้ลูกแฝดดูดนมแม่พร้อมกันมีดังนี้  

1. ให้แม่นอนหงาย  
2. วางหมอนไว้ข้างตัวของแม่ ข้างละใบ หมอนมีความหนาพอเหมาะที่เมื่อ

วางลูกแล้ว ปากลูกตรงกับหัวนม  
3. วางลูกนอนตะแคงบนหมอน หรือนอนคว่าถ้าแม่มีเต้าขนาดเล็ก  
4. ประคองศีรษะและจับเต้านมเพ่ือให้ลูกงับลานนมปฏิบัติเช่นเดียวกับท่า 

cross cradle  
 

 
กำรเก็บน้ ำนมแม่อย่ำงถูกต้อง 
 วิธีกำรบีบน้ ำนม 

ข้อบ่งชี้ของการบีบน้ านม คือ 1. ให้ได้น้ านมส าหรับทารกเมื่อมารดาและ
ทารกต้องแยกจากกัน 2. เพ่ิมการผลิตน้ านม 3. ป้องกันหรือแก้ไขเต้านมคัด 

ปริมาณน้ านมที่ผลิตขึ้นกับการกระตุ้นที่หัวนม ปริมาณน้ านมจะหลั่ง
เพียงพอหากให้ทารกดูดหรือบีบน้ านมจากเต้าทุก 3 ชั่วโมง มารดาบางคนมีปัญหาใน
การบีบน้ านม แต่ทารกไม่มีปัญหาได้น้ านมไม่พอเพราะปริมาณน้ านมที่บีบได้ไม่ได้
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ขึ้นกับปริมาณน้ านมที่ผลิต จึงไม่อาจใช้บอกว่ามารดามีน้ านมเพียงพอส าหรับทารก
หรือไม่ โดยประเมินจากปริมาณน้ านมที่บีบได้เพียงอย่างเดียว โดยมีวิธีการบีบน้ านม
จากเต้านม ได้ดังนี้ 

1.1 ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ 
1.2 ใช้ผ้าชุบน้ าอุ่นประคบเต้านมประมาณ 3-4 นาทีก่อนบีบน้ านม (ท าเมื่อมี

ปัญหาคัดเต้านม 
1.3 วางนิ้วมือที่อยู่ชิดกัน 4 นิ้วมือบนเต้านมและคลึงเต้านมเบา ๆ โดย

เคลื่อนเป็นรูปวงกลมตามด้วยการเขี่ยเต้านมเบา ๆ จากขอบนอกของ
เต้าสู่หัวนม เพ่ือกระตุ้น let-down reflex 

1.4 วางหัวแม่มือไว้บนเต้านมที่ต าแหน่งห่างจากขอบลานหัวนม  3-4 ซม. 
และวางนิ้วชี้ไว้ใต้หัวนมห่างจากขอบลานหัวนม 3-4 ซม. และตรงกับ
นิ้วหัวแม่มือ ดังภาพ การวางนิ้วมือเพ่ือบีบน้ านม ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ แม่ไทยมีเต้านมเล็ก การวางหัวแม่มือไว้ที่ต าแหน่งห่างจากฐานหัวนม 3-4 
ซม. และนิ้วชี้วางใต้หัวนมห่างจากฐานหัวนม 3-4 ซม. จะบีบน้ านมได้มากกว่า  
 

1.5 กดนิ้วเข้าหากระดูกทรวงอก แล้วบีบนิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้งสี่เข้าหากัน 
โดยที่นิ้วอยู่หลังลานหัวนม คลายนิ้วที่บีบ 

1.6 ย้ายต าแหน่งที่วางนิ้วมือ รอบ ๆ ลานหัวนมเพ่ือบีบน้ านมออกให้ทั่วเต้า 
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1.7 เปลี่ยนเต้าที่บีบ เมื่อน้ านมไหลช้านวดและเขี่ยเต้านมซ้ า ตามด้วยการ
บีบน้ านมตามขั้นตอนที่กล่าว 

1.8 บีบน้ านมลงในภาชนะไร้เชื้อ ที่เป็นแก้วหรือพลาสติกแข็ง  
 
 

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ไม่ควรใช้พลาสติกอ่อน (ถุงเก็บน้ านม) เพราะไขมันในน้ านมแม่เกาะจับ 
และอาจรั่วท าให้ปนเปื้อน เชื้อ แต่ถุงเก็บน้ านมให้ความสะดวกในการเก็บมากกว่าการ
เก็บน้ านมในขวด 
 

ข้อปฏิบัติในกำรเก็บน้ ำนมแม่ มีดังนี ้
1. บีบน้ านมจากเต้าลงในภาชนะไร้เชื้อโดยตรงซึ่งอาจเป็นแก้วหรือหรือพลาสติก

แข็ง 
2. ปริมาณน้ านมที่เก็บในภาชนะเท่ากับปริมาณนมที่ทารกต้องการในแต่ละมื้อ 
3. ปิดฝาภาชนาให้มิดชิดทันที หลังเสร็จสิ้นการบีบ 
4. ติดป้ายที่ขวด เขียนชื่อ วันที่และเวลา และปริมาณที่เก็บ  
5. เก็บไว้ในตู้เย็นส่วนที่เย็นที่สุดทันที อย่าวางไว้ที่ประตูตู้เย็น 
6. ใช้น้ านมที่เก่าที่สุดก่อน 
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ระยะเวลำของกำรเก็บน้ ำนม 
รายละเอียดของระยะเวลาการเก็บน้ านมส าหรับทารกครบก าหนดที่มีสุขภาพดี มี

ดังนี้ 
1. น้ านมที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง 25๐ ซ เก็บได้นาน 6-8 ชั่วโมง 
2. น้ านมที่แช่เย็นในที่เก็บที่มีน้ าแข็ง (กระติกน้ าแข็ง) เก็บได้นาน 24 ชั่วโมง 
3. น้ านมที่อยู่ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4๐ ซ ที่ด้านในที่สุดของตู้เย็น เก็บได้นาน 5 วัน 
4. ระยะเวลาในการเก็บน้ านมในตู้แช่แข็งท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ มีดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้เย็นประตูเดียว มีช่องแช่แข็ง
ภำยใน เก็บได้ 2 สัปดำห์ 

ตู้เย็น 2 ประตู แยกช่องแช่แข็ง 
เก็บได้ 3-6 เดือน 

ตู้เย็นแช่แข็งและไม่เปิดบ่อย 
เก็บได้ 6-12 เดือน 



23 
 

 

ปัญหำที่พบบ่อยในแม่ขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
1. น้ ำนมมีเลือดปน (Painless bleeding from the nipples/“Rusty 

pipe” syndrome ) 
ภาวะน้ านมมีเลือดปนอาจเป็นสีสนิมหรือเลือดสดออกหลังจากทารกเกิด

ทันที อาจพบระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอดหลาย ๆ วัน เป็นภาวะที่ไม่ทราบสาเหตุ 
อาจสัมพันธ์กับเต้านมมีเลือดเลี้ยงมากเป็นภาวะที่ท าให้แม่ตกใจ แต่ไม่มีอันตราย  

การรักษา ให้ลูกดูดนมตามปรกติ ภาวะนี้มักหายใน 7 วันหลังคลอด ถ้า
อาการคงอยู่นานเกิน 1-2 สัปดาห์ ต้องค้นหาสาเหตุโดยแพทย์เชี่ยวชาญด้านเต้านม 
เพ่ือวินิจฉัยแยกโรคมะเร็งเต้านม 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  น้ ำนมแม่ไม่พอในระยะแรกหลังคลอด ปัจจัยส าคัญที่ทาให้การสร้างน้า
นมแม่ไม่เพียงพอในระยะแรกหลังคลอดคือ  

2.1  ข้อปฏิบัติของการให้ลูกดูดนมไม่ถูกต้อง การปฏิบัติที่ถูกต้องคือ ดูด
บ่อย ดูดถูกวิธี ดูดนานพอ และให้ดูดทั้งสองเต้า 

2.2  การไม่ได้รับค าแนะนาและการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เมื่อแม่มีปัญหา
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2.3  การให้แม่กลับบ้าน ขณะที่แม่ยังไม่ประสบความส าเร็จในการให้นม
แม่  

2.4  การงดนมแม่โดยไม่จาเป็นเมื่อทารกมีภาวะเจ็บป่วย ได้แก่ ภาวะ
หยุดหายใจ น้ าตาลในเลือดต่ า การติดเชื้อในเลือด และ breast milk jaundice  
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2.5  การไม่ส่งเสริมให้แม่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อลูกต้องอยู่ในโรงพยาบาล 
เพ่ือให้แม่สร้างสายสัมพันธ์กับลูก มีส่วนร่วมในการดูแลลูก และคงการสร้างน้านม  
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างน้านมแม่ที่เพียงพอสาหรับลูกที่ไม่มีการเจ็บป่วย 
และระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล แบ่งได้เป็นปัจจัยในแม่ และปัจจัยในตัวลูกดังนี้  

1. ปัจจัยในแม่ท่ีเป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยให้แม่มีการสรา้งน้ านมอย่างเพียงพอ  
1.1 การให้ลูกดูดนมแม่เร็วภายใน 1 ชั่วโมงแรกเกิด  
1.2 ท่ า อุ้มดู ดนม  (breastfeeding position)และการงับ ลานนม 

(breastfeeding latch) ถูกต้อง  
1.3 การให้ลูกดูดนมบ่อย ๆ ในระยะแรกหลังเกิด เพ่ือกระตุ้นการสร้าง

น้านม โดยดูดอย่างน้อย 8 มื้อต่อวันถึง 12 มื้อต่อวัน และใช้เวลา
ดูดแต่ละเต้า 10-15 นาท ี 

1.4 การดูดทั้งสองเต้าทุกม้ือ  
1.5 การสลับเต้าเมื่อเริ่มดูด  
1.6 การปลุกทารกตื่นดูดนม หากเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมงหลังเวลาที่

ทารกเริ่มดูดนมมื้อล่าสุด  
1.7 การแนะนาและการประคับประคองแม่ให้ไม่เครียดหรือกังวล  
1.8 การพักผ่อนเพียงพอ  
1.9 การได้รับอาหารเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 การแก้ไขปัญหาหัวนม/คัดเต้านมอย่างเหมาะสม รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  
2. ปัจจัยในลูก  

2.1 ลิ้นปรกติ ถ้ามีภาวะลิ้นถูกยึดตรึง (tongue-tie) และมีผลต่อการ
ดูดนม ต้องแก้ไข  

2.2 การได้รับการดูแลตามหลักการการดูแลทารกแรกเกิดขั้นพ้ืนฐาน
อย่างถูกต้อง เช่น อุณหภูมิกายอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ทางเดินหายใจ
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โล่งและไม่มีภาวะคัดจมูก ทารกต้องมีสุขภาพปรกติ จึงจะสามารถ
ดูดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3. ภำวะคัดเต้ำนม (breast engorgement) 

ภาวะเต้านมคัดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะ
แม่ท่ีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นครั้งแรก ภาวะเต้านมคัดเกิดได้ 2 ระยะ 

1. ภาวะคัดเต้านมที่เกิดขึ้นใน 2 วันแรกหลังคลอด ขณะที่เต้านม
ยังไม่ผลิตน้านม แต่มีเลือดคั่งที่เต้านม การให้ลูกดูดนมหรือการบีบน้านมออกไม่
สามารถช่วยได้ การประคบเย็น อาจช่วยลดอาการปวด 

2. การคัดเต้านมระยะที่ 2 เกิดเมื่อเต้านมสร้างน้านมแล้ว (เปลี่ยน
จากการผลิต  colostrum เป็น  mature milk) แต่น้ านมไม่ถูกขจัด เกลี้ ยงเต้ า 
เนื่องจากดูดไม่บ่อย ดูดผิดวิธี (poor latch) การดูดที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ineffective 
sucking) การให้นมผสม ภาวะนี้เกิดในวันที่ 3-4 หลังคลอด  

อำกำรแสดงของภำวะคัดเต้ำนม 
1. เต้านมบวม แดง  
2. อาจมีต าแหน่งที่กดเจ็บมาก และแข็งกว่าต าแหน่งอื่น ๆ  
3. ไข้ต่ ากว่า 38.50 ซ  
4. เม็ดเลือดขาวในเลือดอาจเพิ่ม  
กำรป้องกัน ในวันแรก ๆ หลังคลอด แนะนาแม่ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ช่วย

ให้แม่มีการสร้างน้านมอย่างเพียงพออย่างเคร่งครัด ได้แก่  
1. ให้ลูกดูดนมเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังเกิด  
2. ให้ลูกดูดกระตุ้น 8-12 มื้อต่อวัน  
3. สอนแม่ให้อุ้มลูกดูดนมอย่างถูกต้อง  
4. ดูดแต่ละเต้านาน 10-15 นาท ี 
5. ดูดทั้งสองเต้าทุกมื้อ  
6. ให้สลับเต้าเมื่อเริ่มดูด  
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7. ปลุกทารกตื่นดูดนม เมื่อเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่ทารกเริ่ม
ดูดนมมื้อล่าสุด  
กำรรักษำ  
1. ให้ทารกดูดถูก ดูดบ่อย ดูดถูกวิธี และดูดท้ังสองเต้า  
2. เต้านมคัดในระยะแรก การประคบเย็นอาจช่วยลดอาการปวด  
3. เต้านมคัดในระยะที่สอง การช่วยใช้หลายวิธีร่วมกันดังนี้ 2 

3.1 การอาบน้าอุ่นหรือการประคบร้อนชื้น (moist heat) ที่เต้านาน 5-
10 นาที อาจช่วยให้แม่ผ่อนคลายและทาให้น้ านมไหล  

3.2 การนวดเต้านม การบีบน้านมด้วยมือ หรือใช้เครื่องปั๊มนมด้วยแรง
ดูดต่ าๆ เพ่ือท าให้ลานนมนุ่ม อาจช่วยให้ลูกงับลานนม (latch) ได้
ง่าย  

3.3 การให้ทารกดูดนมอย่างมีประสิทธิภาพบ่อย ๆ ทุก 2-3 ชั่วโมง ถ้า
ทารกร่วมมือ  

3.4 ถ้าทารกไม่ดูดอย่างมีประสิทธิภาพบ่อย ๆ ให้ระบายน้านมโดยบีบ
น้านมด้วยมือ/เครื่องปั๊ม จนกว่าการคัดเต้านมหาย  

3.5 การประคบเย็นที่เต้านาน 5-6 นาที หลังลูกดูดนมหรือปั๊มนม ช่วย
ลดการคั่งเลือด (congestion) และอาการปวด  

3.6 การประคบเต้าด้วยใบผักกาด (cabbage leaves) ก่อนใช้ต้องล้าง
ใบให้สะอาด แช่เย็นหรือตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ประคบเต้านม
รวมทั้งหัวนม 

3.7 การให้ยา ibuprofen เพ่ือช่วยลดอาการเจ็บปวด  
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4. ปัญหำหัวนม 
หัวนมปกติต้องยื่นออกจากเต้า ขนาดหัวนมปรกติหรือผิดปรกติใช้

เส้นผ่าศูนย์กลางที่วัดในแนวนอนเพ่ือชี้บ่งขนาด (1) ขนาดปรกติ 15-24 มม. (2) 
ขนาดเล็ก <15 มม .  (3) ขนาดใหญ่  25-40 มม .  (4) ขนาดใหญ่มาก >40 มม .  
ปัญหาที่มักพบมี ดังนี้ 

 
4.1 หัวนมสั้น (Short nipple) หัวนมสั้นเป็นค าพูดสามัญส าหรับใช้

บอกปัญหาหัวนมต่อไปนี้  
4.1.1 หัวนมไม่ยื่นออกจากเต้าแต่ไม่จมในเต้า 
4.1.2 หัวนมจมอยู่ในเต้านม กดรอบหัวนม ท าให้ยื่นออกมาได้ 
4.1.3 เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวนม น้อยกว่า 15 มม. 

การช่วยเหลือแม่ท่ีมีปัญหาหัวนมสั้น ให้ปฏิบัติดังนี้ ทารกจะดูดได้ถ้าแม่
อุ้มดูดนมถูกต้อง และลานหัวนมนุ่ม จึงต้องทาให้ลานหัวนมนุ่ม โดยการแก้เต้านมคัด 
เวลาลูกเคลื่อนปากงับหัวนม ให้จับเต้านมเพ่ือไม่ให้เต้าถอยห่าง และจับลานหัวนม
ตามแนวปาก เพ่ือช่วยให้ลูกงับลานหัวนมได้ง่ายขึ้น เช่น จับลานหัวนมเป็นรูปตัวยู
เมื่ออุ้มดูดนมท่าอุ้มปกติ  

 
4.2 หัวนมยำว (long nipple)  

หัวนมยาวเป็นค าพูดที่ใช้เรียกหัวนมที่ยาวกว่าปรกติ ปัจจุบันยังไม่มีการ
ก าหนดความยาวปรกติและผิดปรกติ โดยทั่วไป หัวนมทีย่าวจะมีขนาดใหญ่กว่าปรกติ  

การช่วยเหลือแม่ท่ีมีปัญหาหัวนมยาวและใหญ่ คือปัญหาหัวนมใหญ่/
ยาว ภาวะนี้ขึ้นกับน้ าหนักตัว/ขนาดช่องปากของทารก ทารกน้ าหนักตัวน้อยจะมี
ปัญหางับลานหัวนมไม่ได้หรือได้น้อย เพราะหัวนมที่ใหญ่อยู่เต็มช่องปาก หรืออมได้ 
แต่ท่อน้ านมงอพับ เพราะช่องปากมีพ้ืนที่แคบ ถ้าแม่มีน้ านมมาก ทารกอาจได้น้ านม
เพียงพอ โดยดูดเองหรือการบีบเต้าให้น้ านมไหลเข้าปากทารกง่ายข้ึน ถ้าไม่ได้ผล ให้
บีบน้ านมเพ่ือป้อนทารก และรอจนกว่าทารกแข็งแรง/มีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น และปากมี
ขนาดใหญ่ข้ึน จึงให้ดูดจากเต้า  
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4.3  หัวนมเจ็บ (Nipple sore) มักสำเหตุมำจำกหัวนมแตก (nipple 
abrasion)  

สาเหตุ : หัวนมแตกเกิดจากท่าอุ้มดูดนมไม่ถูกต้อง หรือท่าอุ้มดูดนม
ถูกต้อง แต่ลูกมีภาวะลิ้นถูกยึดตรึง (tongue-tie)  

อาการและอาการแสดง : เจ็บหัวนมเวลาลูกดูดนม เห็นรอยแตกที่มี
เลือดออกที่หัวนม  

การป้องกัน : สอนท่าอุ้มดูดนม และแก้ไขภาวะลิ้นถูกยึดตรึง  
การรักษา :  (1) เปลี่ยนท่าอุ้มลูกดูดนม เพ่ือหลีกเลี่ยงการระคาย

แผลแตก (2) ถ้ามีแต่แผลแตก ใช้น้ านมท าหัวนมหลังมื้อนมทุกมื้อ  
 
5. เต้ำนมอักเสบ เต้านมอักเสบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  

ทำงเข้ำของจุลินทรีย์  
1. เข้าทางท่อนาน้านมสู่กลีบสร้างน้านม  
2. เข้าทางแผลแตกที่หัวนมแล้วเข้าสู่ท่อน้าเหลือง  
3. เข้าทางกระแสเลือด  
จุลินทรีย์ท่ีเป็นสำเหตุ  
1. Staphylococcus aureus  
2. Escherichia coli (amoxycillin/clavulanate)  
3. Streptococcus (พบได้น้อยมาก)  
อำกำรแสดง  
1. เต้านมมีแดง กดเจ็บ แข็ง ร้อนกว่าปรกติ  
2. มีอาการแสดงทางร่างกาย - ไข ้(>38.4o ซ)  
3. ไม่สบายตัว (malaise)  
4. คลื่นไส้ อาเจียน (อาจมี)  
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กำรรักษำ ประกอบด้วย  
1. การพักผ่อน  
2. ไม่ต้องงดการดูดนม การระบายน้านมจากเต้าช่วยลดการคัดตรึงเต้านม

โดยให้ลูกดูดนมหรือการบีบ  
3. การนวดคลึงเต้านม (local massage)  
4. การประคบด้วย moist heat (ลดการคัด ความปวด)  
5. ยาต้านจุลชีพ เริ่มเร็วที่สุด ระยะเวลาของการรักษา 10-14 วัน  

- cloxacillin/dicloxacillin 500 mg ทุก 6 ชม.  
- amoxycillin-clavulanic acid 375 มก. วันละ 3 มื้อ ถ้ารุนแรง ให้ 

625 มก. วันละ 3 มื้อ  
6. ยาระงับปวด (ibuprofen) 400 มก. ทุก 6 ชม.  
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กระบวนกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ 
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 ระยะการคนหา/ข้อบงชี้ความรู Knowledge Identification) ภายใน
องคกร/ หนวยงาน วามีความรูอะไร อยูในรูปแบบใด อยูที่ใครและความรูอะไร ที่องค
กรจ าเปนตองมี เพ่ือใหองคกรวางขอบเขตการจัดการความรู และสามารถจัดสรร
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้จากงานวิจัยครั้งนี้ได้จากการ
สะสมผลงานวิจัยต่างๆ เพ่ือค้นหาปัญหาท าให้ทราบว่า บุคคลใดที่มีความส าคัญที่จะ
สามารถช่วยเหลือและจัดการปัญหาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่
โดยเฉพาะในกลุ่มทารกเกิดก่อนก าหนด ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม) บุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นต้น 
ตลอดจนทัศนคติของผู้ชายในสังคมมุสลิม ทั้งที่เป็นผู้น าศาสนาหรือประชาชนทั่วไป 
ดังนั้นขั้นตอนของการได้มาซึ่งปัญหาเพ่ือน ามาสู่การจัดการความรู้ ได้มาจากการ
ประชุมทั้งในหน่วยงานในแต่ละภาคส่วน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ดังภาพ 
 1. การประชุมย่อยในหน่วยงานราชการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนม ประกอบด้วย หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) 
หอผู้ป่วยหลังคลอดในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) 
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ศสม) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
ดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดให้ได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกคลอดจนทารก
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลกลับเข้าสู่ชุมชน ดังภาพ 

 
 
 
 
 

กระบวนที่ 1 
ระยะค้นหำปัญหำในแต่ละหน่วยงำนและกลุ่มรวม  

โดยกำรจัดประชุม Focus group 
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2. การสอบถามถึงปัญหา อุปสรรคจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง คือ มารดาที่

คลอดทารกเกิดก่อนก าหนด ว่ามีต้องการ ปัญหา หรือต้องการได้รับความช่วยเหลือ
ในส่วนใดบ้าง ดังภาพ 
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3. ลงชุมชนเพ่ือสอบถามปัญหา และอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สร้างทัศนคติที่ดีกับผู้น าศาสนา โดยการให้ข้อมูล รับฟังการรับรู้ของผู้น า

ศาสนา ถึงบทบาทหน้าที่ที่สามี หรือผู้น าครอบครัวควรท าเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยง
ทารกด้วยนมแม่ ดังภาพ 
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เป็นกระบวนการสรางและการแสวงหาความรู Knowledge Creation and 
Acquisition) เปนขั้นตอนในการดึงความรูจากแหลงตางๆ ที่มีอยูอยางกระจัด
กระจายมารวมไว เพ่ือจัดท าเนื้อหาใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช้ 
โดยอยู่ในรูปแบบการประชุม บุคคลที่เข้าร่วมก็จะประกอบด้วย (1) พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (2) นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์(3) พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพชุมชน (4) ตัวแทน อสม. ในเขตเทศบาลเมือง (5) ผู้น าชุมชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมือง และ (6) ประธานอีหม่ามอ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ผลที่ได้จากการ
ประชุม จะท าให้ทราบแนวทางการท างานร่วมกัน โดยทุกฝ่ายจะให้การสนับสนุน มี
หน้าที่ชัดเจนในการส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ ดังภาพ 

 
    

กระบวนที่ 2 
ระยะกำรวำงแผนโดยกำรจัดประชุมเพ่ือวำงแผนร่วมกัน  
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ซึ่งสิ่งที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมทารกให้ได้รับนมแม่
อย่างต่อเนื่อง มีดังนี้  

 
บทบำทหน้ำที่ขององค์ในชุมชนและองค์สุขภำพในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
เลี้ยงทำรกด้วยนมแม่ 

กำรส่วนร่วมของชุมชนในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงทำรกด้วยนมแม่ 
หอผู้ ป่ วยต่ างๆ 
ในรพ.นราธิวาส
ราชนครินทร์ 

- จัดสถานที่สะดวก มอุีปกรณ์ ที่เพียงพอ 
- มีองค์ความรู้ที่ควรมีในสนับสนุนการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ 
ขณะทารกอยู่ในหอผู้ป่วย  
- เตรียมความพร้อมมารดาและทารกในการสนับสนุนเลี้ยงทารก

ด้วยนมแม่ 
ศู น ย์ สุ ข ภ า พ
ชุ ม ช น ใ น เข ต
เท ศ บ า ล เมื อ ง
นราธิวาสในการ
ส่งเสริมการเลี้ยง
ทารกด้วยนมแม ่
 
 
 
 

- สร้างความรู้และทักษะแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการส่งเสริมและติดตามการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- เตรียมความพร้อมให้กับบิดา-มารดาก่อนคลอด ในการให้
ความรู้  ฝึกทักษะเบื้ องต้นและมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์กับมารดาที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงทารก
ด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องนานอย่างน้อย 6 เดือน 

- มีสื่อการสอน เอกสารแผ่นพับ และพัฒนาการดูแลในระยะ
คลอด ระยะหลังคลอด ทั้ งที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และตระหนักถึงความส าคัญ 

- มีคลินิกนมแม่ส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ 
- ศูนย์ Hot Line ให้ค าปรึกษา 
- จัดตั้งกลุ่มพอ-แม่อาสา 

ผู้น าศาสนา - ให้ความรู้ที่มีการสอดแทรกเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามใน
การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่โดยให้ผู้น าครอบครัว (ผู้ชาย) มีส่วน
สนับสนุนอย่างไรให้ภรรยาเลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องได้
ส าเร็จ  
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อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ
ทางด้านศาสนา  
 

- เป็นสื่อในการรณรงค ์
- เป็นแกนน าในการจัดบรรยายธรรมให้ชุมชน เพื่อส่งเสริมในการ
เลี้ยงทารกด้วยนมแม่ ในทุกกลุ่มวัย เช่น พ่อ-แม่, ย่า-ยาย เป็น
ต้น 
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ต้องมีการด าเนินการสนับสนุนตามแผน 4 หน่วย ที่เกี่ยวข้องทั้งองค์ทางด้าน

สุขภาพและองค์ภายนอก ดังนี้  (1) หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) ใน
โรงพยาบาล (2) ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสม.) ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 4 
แห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ .สต) จ านวน 11 แห่ง (3) องค์กร
อิสระ กลุ่ ม อิสลามนราธิวาส และ (4) องค์กรทางด้ านศาสนา ส านั กงาน
คณะกรรมการอิสลามนราธิวาส และมัสยิดในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 21 
มัสยิดในการส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ 

 
1. หอผู้ป่วยทำรกแรกเกิดวิกฤต (NICU) ใน รพ.นรำธิวำสรำชนครินทร์ 

จ าเป็นต้องมีสถานที่พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริการให้มารดาสามารถมาให้นม
แม่ได้ พร้อมทั้งเป็นแห่งเตรียมความพร้อมให้กับมารดาเมื่อมารดากับทารกต้องพราก
จากกัน เพ่ือให้มารดาสามารถจัดการเต้านมของตนเองได้ถูกต้อง ดังภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนที่ 3 
พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงทำรกด้วย

นมแม ่



39 
 

 

2. ศูนย์สุขภำพชุมชน (ศสม.) ในเขตเทศบำลเมืองนรำธิวำส จ ำนวน 4 แห่ง และ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต) จ ำนวน 11 แห่ง 

2.1 จ าเป็นต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ถึงสถานการณ์ปัจจุบันในการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ 
ปัญหาที่มักพบและแนวทางการให้ค าแนะน า เพ่ือให้ อสม.สามารถน าความรู้ดังกล่าว
มาใช้กับตนเองและถ่ายทอดไปยังประชาชนในพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้ โดยควรมี
กิจกรรมในการส่งเสริมความรู้กับ อสม. ดังนี้ คือ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการจริง
ในหอผู้ป่วย ดังภาพ 
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2.2 จ าเป็นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ .สต) หรือศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพชุมชน (ศสม) มีแบบแผนการให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาหลังคลอด 
เพ่ือเตรียมความพร้อม และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ 
โดยอาจจะมีการบรรยายให้ความรู้เดือนละ 2 ครั้ง ดังภาพ 
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3. องค์กรอิสระ กลุ่มอิสลำมนรำธิวำส  
เป็นองค์ที่มีผลต่อความเชื่อของคนในชุมชน เพราะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ทาง

ศาสนา โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุในบ้าน ดังนั้นหากให้ความรู้ กับกลุ่ม
เหล่านี้ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูทารกในครอบครัวได้อย่างมาก โดยก าหนดการจะ
อยู่ในรูปแบบของการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ ในรูปของการจัด
บรรยายธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมเป็นผู้หญิงสูงอายุ (ย่า ยาย) และมารดา มาร่วม
ฟัง โดยก าหนดให้มีบรรยายเรื่องนมแม่ เดือนละ 1 ครั้ง ดังภาพ 
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4. องค์กรทำงด้ำนศำสนำ  
เป็นองค์กรที่มีอิทธิพลต้องผู้ชายในชุมชนมาก เพราะส่วนใหญ่ในสังคมมุสลิม

จะต้องเชื่อฟังผู้น า โดยเฉพาะผู้น าศาสนา ดังนั้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาท
ของผู้น าครอบครัวโดยผ่านการให้ความรู้จากผู้น าศาสนา ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดี
ของผู้ชายในการส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ได้ โดยกลุ่มเป้าหมาย คืออีหม่าม
มัสยิดในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ดังภาพ 
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5. พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในผู้น ำศำสนำและผู้น ำครอบครัว (ผู้ชำยในชุมชน)  
  ให้ความรู้กับผู้น าครอบครัวในชุมชน และวางแผนกับคนในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนให้มารดาในชุมชนเลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลที่ได้คือมีการ
ก าหนดหัวข้อในการบรรยายธรรมในละหมาดวันศุกร์เดือนละ 1 ครั้ง ที่ สอดคล้อง
เกี่ยวกับการสนับสนุนของสามีและสมาชิกครอบครัวฝ่ายชายในการส่งเสริมการเลี้ยง
ทารกด้วยนมแม่ เพื่อให้ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของสามีในการสนับสนุนมารดา
เลี้ยงทารกด้วยนมแม่ ที่มีการสอดคล้องกับหลักการอิสลาม ดังภาพ  
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เป็นการติดตามผลในรูปแบบของการประเมินพฤติกรรมของมารดา และ
ติดตามอัตราการได้รับนมของทารกทั้งในกลุ่มทารกที่อยู่ในหอผู้ป่วย และทารกที่อยู่
ในชุมชน นอกจากนี้จะมีประชุมรวมอีกครั้ง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินผลงาน และน ารูปแบบดังกล่าวไปเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ต่อไป ควรจัดท าเป็นการประชุมย่อย 

 

กระบวนที่ 4 
กำรประเมินผลกำรสรุปผลเพื่อน ำไปใช้ 
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แบบประเมินพฤติกรรมกำรเลี้ยงทำรกด้วยนมแม่ 
ส ำหรับประเมินมำรดำ  

พฤติกรรม 

ระดับของพฤติกรรม 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านล้างมือให้สะอาดก่อนให้นม

บุตร 
     

2. ขณะให้นมอยู่ในท่านั่งหรือนอนที่
ถูกต้อง สบายผ่อนคลาย ไม่เกร็ง 

     

3. ท่านได้อุ้มลูกโดยให้ล าตัวตะแคง
หน้าเข้าหาอกแม่ ท้องแนบท้อง 
ปากบุตรอยู่ตรงหัวนม ศีรษะบุตรอยู่
สูงกว่าล าตัวเล็กน้อย 

     

4. ท่านพยุงเต้านมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ
ด้านบนส่วนอีกสี่นิ้วประคองเต้านม
อยู่ด้านล่าง ใช้หัวนมเขี่ยริมฝีปาก
ล่างของลูก เมื่อทารกอ้าปากจะ
เคลื่อนศีรษะบุตรเข้าหาหัวนมและ
อมถึงลานนม 

     

5. ขณะดูดนม ปลายจมูกของบุตรอยู่
ชิดเต้านมเหลือช่องหายใจทางปีก
จมูก  

     

6. ขณะดูดนม คางของบุตรแนบกับเต้า
นมท่านอยู่ตลอด 

     

7. ให้ทารกดูดนมสลับกัน 2 ข้าง นาน
ข้างละ 10-20 นาที 
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8. เมื่อต้องการถอดนมออกปากบุตร 
ท่านใช้นิ้วกดปลายคางเบาๆ หรือใช้
นิ้วก้อยสอดเข้าข้างมุมปากบุตร 
เพ่ือให้บุตรคายหัวนมออก 

     

9. หลังให้นมบุตร ท่านไล่ลมให้บุตรเรอ      
10. ท่านจะให้บุตรหลับ ไม่กวนบุตรหลัง

ให้นม 
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สรุป 
 

นมแม่เป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วน
เหมาะสมกับความต้องการของทารก สามารถย่อยและดูดซึมได้ง่าย ปลอดภัย มี
ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ ท าให้
ท ารก มี สุ ข ภ าพ ที่ แ ข็ งแ ร ง  ส ม บู รณ์  ร วม ทั้ งน ม แม่ ยั งมี ค ว าม ส าคั ญ ต่ อ
กระบวนการพัฒนาของสมองและระดับสติปัญญา ทารกที่ได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอย่างน้อย 6 เดือน จะมีระดับเชาว์ปัญญา โดยเฉพาะในกลุ่มทารกเกิดก่อน
ก าหนดซึ่งมักได้รับการพรากจากมารดาตั้งแต่แรกคลอด ดังนั้นจึงควรมีวิธีการจัดการ 
การดูแลน้ านมของมารดาให้คงไว้ตลอด และหากเมื่อทารกมีความพร้อมได้รับน้ านม 
จะท าให้ทารกได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคน 
ทุกฝ่ายงานในการส่งเสริมและสนับสนุน 
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มุสลิมผู้ศรัทธาจะพบว่า อิสลามสนับสนุนการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่เป็นอย่าง

มาก นอกจากจะช่วยทางด้าน ร่างกาย สติปัญญา ทารกแล้ว ยังช่วยทางด้านจิตใจ 
จิตวิญญาณทั้งของทารกและมารดาเอง ดังในคัมภีร์อัลกุรอาน บทอัลบากอเราะห์ 
โองการที่ 233 ความว่า  

 
“และบรรดำมำรดำทั้งหลำยที่ได้ให้นมบุตรของนำงเป็นเวลำถึง 2 

ปีเต็ม ส ำหรับผู้ที่ตอ้งกำรให้นมอย่ำงครบถ้วน” 
 

ดังนั้นมุสลิมผู้ศรัทธาจะพยายามที่ให้นมตามเป้าหมายที่พระผู้เป็นเจ้าได้
บัญญัติไว้ แต่ด้วยข้อจ ากัดในทารกและความไม่รู้ในการจัดการน้ านมของมารดา หาก
ได้รับความรู้ การเอาใจใส่จากพยาบาลจะช่วยให้มารดาประสบความส าเร็จในการ
เลี้ยงทารกด้วยนมแม่ได้อย่างดี (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2550) 
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