คูมือ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
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บทนํา
การเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนการสรางความผูกพันธที่
สําคัญระหวางแมลูก ทําใหแมและลูกเกิดความรักความผูกพัน
ซึ่งกันและกัน เชื่อไดวาแมทุกคนตางเขาใจถึงภารกิจนี้กันเปน
อยางดี ความตั้งใจของแม และกําลังใจที่สําคัญจากคนรอบขาง
จะชวยใหแมฝาฟนอุปสรรคในการเลี้ยงลูกดวยนมแมไปได
ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แมตอง
ออกไปทํางานนอกบาน ทําใหปจจุบัน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
ลดนอยลง แมหลายคนหันไปเลี้ยงลูกดวยนมผสมแทน ทําให
ความรักความผูกพันระหวางลูกกับแมลดนอยลง ยิง่ ไปกวานั้น
จากการทําวิจัยการเลี้ยงลูกดวยนมผสม พบวา ความฉลาดของ
เด็กไทยลดนอยลง กอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาไดใน
ระยะยาว
สมเด็จพระองคเจาศรีรัศมิ์ และรัฐบาลไทย จึงมี
นโยบายสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6
เดือน โดยประกาศใหโรงพยาบาลทุกแหง มีนโยบายสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยใชบันได 10 ขั้นเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน

ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ผูหญิงทุกคนถาใหลูกดูดนมเปนเวลานานๆ เตานมก็
สามารถสรางน้ํานมได เนื่องจากการหลั่งฮอรโมนโปรแลคติน
และออกซิโตซิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แมหลังคลอด โดย
ธรรมชาติรางกาย
มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน
เพื่อใหมารดาสามารถหลั่งน้ํานมมาใชในการเลี้ยงลูกอยูแลว
เพียงแตคุณแมหลังคลอดตองใหลูกดูดนมทุก 2 ชัว่ โมง เพิ่มอีก
นิดเดียว น้ํานมก็จะไหลมาเทมา แตในคุณแมบางรายมัวแต
วิตกกังวลและกลัวนั่นกลัวนี่
จึงทําใหน้ํานมมาชากวาที่
ตองการ เพราะฉะนั้นถาตั้งใจจะใหลูกฉลาด ทําใหลูกเกิด
ความผูกพันกับพอแม ตองเลี้ยงลูกดวยนมแมเทานั้น
การที่จะใหมีน้ํานมดี มีคุณภาพ มีปริมาณมากพอ และ
ทําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมตนเองได สิ่งสําคัญ แมตองอยากเลี้ยง
ลูกดวยนมตนเองกอน
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ความสําคัญของนมแม
ตอแมเอง
1.ทางดานรางกาย
• ชวยขับน้ําคาวปลา
• ทําใหมดลูกเขาอูเร็ว
• ทําใหน้ําหนักที่เกินมาในระหวางตั้งครรภลดลงเทากับ
กอนตั้งครรภ
• เปนการคุมกําเนิดตามธรรมชาติ (แตคุณแมอยาชะลาใจ
คุณแมควรตองใชวิธีการคุมกําเนิดวิธีอื่นๆชวยดวย ถึง
จะไดผล100%)
• ลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานม และรังไข
2. ทางดานอารมณและสังคม
• สงเสริมสัมพันธภาพและความผูกพัน ในระหวางที่ลูก
ดูดนม แมจะมีความสุข เนื่องจากมีฮอรโมนที่สราง
ความสุข
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• แมรูสึกมีคุณคาในตัวเอง
• สะดวกสบายสามารถใหลูกดูดนมไดตามความตองการ
3.ทางดานเศรษฐกิจ
• ประหยัดคาใชจาย ไมตองซื้อและเตรียมนมผสม
• ประหยัดเวลา
• ลูกเจ็บปวยนอยลง ไมตองเสียคายา และคารักษา
ตอลูกนอยที่นารัก
1.ทางดานรางกาย
• ใหสารอาหารครบถวน ทั้งปริมาณและคุณภาพ
• ชวยในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย
กระตุนการพัฒนาของ ระบบประสาท สมอง
สายตา และเพิ่มไอคิว
• ลดอาการทองอืด ปวดทอง อาเจียน เพราะนมแม
ยอยและดูดซึมงาย
• ในน้ํานม มีภูมิคุมกันโรค ปองกันการติดเชื้อหลาย
ชนิด โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารและ
ทางเดินหายใจ ลดการเกิดโรคภูมิแพ
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• ไมเกิดโรคอวน ลดการเปนโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง เมื่อเขาสูวัยผูใหญ
2.ทางดานอารมณและสังคม
• การไดยินเสียง มองหนา ประสานสายตา กอดสัมผัส
ไดกลิ่นแม และไดรับการตอบสนองความตองการเมื่อ
หิว เปนการเริ่มตนของพัฒนาการทางดานอารมณ
• มีความรักความผูกพันกับแม ทําใหลูกมีสุขภาพจิตดี
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การที่คุณแมจะเลี้ยงลูกดวยนมแมใหไดผลดีนั้น ก็ตอง
มีการเตรียมตัวที่ดีดวย การเตรียมตัวดี ก็ถือวามีชัยไปกวาครึ่ง
แลว ดังนั้น คุณแมควรจะรูวาตนเองนั้นทําไปเพื่ออะไร ซึง่
คําตอบก็มีดังนี้คะ
1. เพื่อใหแมมีน้ํานมเพียงพอสําหรับลูกนอย
2. เพื่อปองกันปญหาหัวนมแตก
3. เพื่อปองกันเตานมคัด
4. เพื่อใหลูกสามารถดูดนมแมได
การเตรียมตัวสําหรับเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมใชวาเราจะ
มาเตรียมเอาเมื่อตอนเราคลอดลูกนะคะ เพราะการเตรียมตัว
ตองเริ่มตั้งแตที่คุณแมรูวามีเจาตัวนอยอยูในทองแลวคะ เพราะ
หากเกิดปญหากับเตานมหรือหัวนม แลวไมไดรับการแกไข
คุณแมเองก็จะเสียความตั้งใจที่จะใหนมลูกไดเหมือนกัน ในแต
ละชวงเวลาการเตรียมตัวก็จะแตกตางกันไปคะ
จึงถือเปน
กุญแจที่สําคัญดอกหนึ่งที่จะนําพา คุณแมไปสูความสําเร็จใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแมภายหลังคลอดคะ
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การเตรียมตัวของคุณแมในระยะตั้งครรภ
• เรื่องอาหาร
• เตรียมเตานม
• เตรียมความรูในการอุมลูก
รูวาควรอุมอยางไร
• เตรียมความพรอมของสามี
และครอบครัว ในการให
การสนับสนุน ใหกําลังใจ
และชวยแบงเบาภาระงาน
บาน เพื่อที่คุณแม จะได
มีเวลาในการใหนมลูก
เมื่อคุณแมผานชวงเริ่มตั้งครรภไปไดแลว ทีนี้
เราก็จะมาเตรียมตัวกันตอเนื่องไปเลยคะ

การเตรียมตัวในระยะตั้งครรภ
ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม แมเองจะตองมี
ความตั้งใจ ตั้งแตเริ่มตั้งครรภเพื่อใหน้ํานมแมมีคุณภาพมาก
ที่สุดไวสําหรับเปนอาหารมื้อแรกกับลูกนอย โดยแมตองมี
ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนอันดับแรก
สวนการเตรียมตัวดานอื่นๆนั้นก็ไดแก การเตรียมเตา
นมและหัวนมนั่นเองคะ ควรเริ่มการเตรียมตัวดังนี้คะ
ตรวจสอบลักษณะหัวนม
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ลักษณะหัวนมปกติ ตองมีหัวนมยื่นออกมา โดยการ
วางมือที่ลานนม ถาหากนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้สามารถคีบ
หัวนมได แสดงวาหัวนมแมปกติ ถาคีบไมไดแสดงวาสั้นแต
ถาเปนหัวนมบอดเวลาจับหัวนมจะบุมเขาไปมากกวาปกติ
• กรณีพบวาหัวนมบอดและบุมใหแกไขดวยการใชวิธี
ดังตอไปนี้
วางปลายนิ้วโปงลงที่ขอบลานนม ในทิศทางตรงกัน
ขามกดลงแลวยืด ผิวหนังออกทางดานขางทั้งสองขางพรอม
กัน แลวปลอยใหหัวนมคลายตัว ทําซ้ําสัก 4-5 ครั้ง หลังอาบน้ํา
เชา-เย็น เพื่อชวยใหเมื่อคลอดลูกออกมาแลวลูกจะสามารถดูด
นมแมได
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• แมสามารถดูแลรักษาความสะอาดของรายกายได
ตามปกติ
• หลีกเลี่ยงการขัดถูและแกะคราบน้ํานมที่หัวนม
ทําใหหัวนมแตก และอักเสบ ติดเชื้อได
• แมควรสวมยกทรงที่มีขนาดพอดีกับเตานมในแตละ
ระยะของการตั้งครรภ
• ถามีน้ํานมซึมออกมาบริเวณหัวนมก็ซับใหแหง
• เตรียมใจและคนรอบขางโดย บอกวาไมตองซื้อหา
จุกนม ขวดน้ําขวดนม มาเปนของเยี่ยม
• แมควรรับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ 5 หมู
และมี แ คลเซี ย มสู ง เช น นมถั่ ว เหลื อ ง 4 แก ว ต อ วั น
ปลาเล็กปลานอย และผักใบเขียวตางๆ
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การเตรียมตัวในระยะคลอด
• แมตองมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูก
ดวยนมแม
• แมตองนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อเตรียม
ความพรอมของรางกายไมใหเกิดอาการออนเพลีย
ดูแลตัวเองไมใหเกิดภาวะขาดน้ําและไมขัดตอ
แผนการรักษา กรณีงดน้ําและอาหาร
• ถาแมสามารถใหลูกดูดนมไดทันทีหลังคลอด จะเปน
การชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางแมกับลูก และ
จะชวยเรียกน้ํานมใหมาเร็วขึ้น
ในทุกระยะที่คุณแมไดมีการเตรียมตัว เหมือนกับการ
เดินที่คอยๆเพิ่มความมั่นคง ไปทีละกาว ทีละกาว เหลือเพียง
ดานปราการสุดทายเทานั้นที่คุณแมตองผานไปให ซึ่งถือเปน
ความทาทายประการหนึ่ง นั่นคือ
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การเตรียมตัวในระยะหลังคลอด
• เริ่มตนดวยความตั้งใจของแมในการเลี้ยงลูกดวยนม
แมเหมือนเคย
• แมควรเรียนรูทาอุมที่ถูกวิธีและกระตุนใหลูกดูดให
บอยเทาที่ตองการ
• แมตองไมปลอยใหตัวเองเกิดความเครียดเพราะนั่น
จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนมแมมีปริมาณลดนอยลง
• แมควรหาเวลานอนหลับผักผอนใหพอเพียงกับความ
ตองการ
• อาหารที่ควรรับประทาน ควรเปนอาหารที่มี
ประโยชน ใหจําไวเสมอวาแมกินอยางไรลูกได
อยางนั้น
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แมตองรูวาหลักการในการใหนมลูกเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ มีดวยกัน 3 หลักการคือ
1. ดูดเร็ว คือ เจาหนาที่จะนําลูกมากระตุนใหดูด
นมแมทันที ภายในครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่ง
ชั่วโมงหลังคลอด
2. ดูดบอย คือ บอยเทาที่ลูกนอยตองการ หรือ
ทุก 2-4 ชั่วโมง
3. ดูดถูกวิธี คือ การที่ลูกอมหัวนมไดลึกถึงลาน
นม และไดยินเสียงกลืนนมเปนจังหวะเวลา
ดูด
3 ขอ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญที่
เจาหนาที่และคุณแมทุกคนตองปฏิบัติรวมกันคะ ไมอยางนั้น
การเลี้ยงลูกดวยนมแมก็จะไมเกิดผลสูงสุด
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คุณแมคงสงสัยแลวใชไหมคะวา เวลาที่ลูกดูด เราจะรูได
อยางไรวา เจาตัวนอยนั้นดูดนมไดถูกวิธีแลว เรามีวิธีการ
สังเกตมาฝากกันคะ

วิธีสังเกตวาลูกดูดนมแมไดถูกวิธี ก็คือ
• ลูกอาปากกวางดี
• คางของลูกจรดกับเตานมแม
• ตัวลูกอยูในแนวเสนตรง
• ปากลูกอมทั้งหัวนมและดานลางของลานหัวนม
• จมูกลูกไมถกู สิ่งใดกดเบียด
• ลูกเริ่มดูดทันที จากนั้นคอยๆปรับจังหวะ ดูดแรงและ
หนักขึ้น
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• ขณะดูดนมสังเกตเห็นขากรรไกรและใบหูของลูกขยับ
เล็กนอยตามจังหวะการกลืน
• แมลูกตองสบตากันดวย
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วิธีสังเกตเพื่อใหลูกดูดนมใหเกลี้ยงเตา มีดังนี้คะ
คือ หลังใหลูกดูดนมเสร็จแลว เตานมของคุณแมจะนิ่ม
ลงทั้งเตา อาการเจ็บตึงเตานมจะหายไป ถาแมลองบีบเตานม
น้ํานมจะออกมาเพียง 1-2 หยดเทานั้นคะ
นอกเหนื อจาการเรี ยนรูการเตรียมตัวดังที่ได กลาว
มาแลว แมควรรูถึงทาที่ถูกตองในการใหนมดวยคะ เพื่อที่แม
จะรู สึ ก สบายเมื่ อ ให แ ละเจ า ตั ว น อ ยก็ จ ะได น มอย า งเต็ ม ที่
เวลาหิว

ดูดจนเกลี้ยงเตา
• เพื่อเตานมจะไดผลิตน้ํานมใหมอยางตอเนื่อง
• น้ํ า นมก น เต า หรื อ น้ํ า นมส ว นหลั ง มี ไ ขมั น สํ า คั ญ ต อ
พัฒนาการทางสมองและสายตาของเด็ก
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ทาที่ใชในการใหนมลูกมีหลายทา แตที่นิยมมีดังนี้
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2. ทาลูกนอนขวางบนตักแบบประยุกต
(Modified / cross cradle hold)

1. ทาลูกนอนขวางบนตัก (Cradle hold)

เปนทาที่อุมลูกวางไวบนตัก มือและแขนประคองตัว
ลูกไว ใหลูกนอยนอนตะแคง เขาหาตัวของแม ศีรษะลูกจะ
อยูสูงกวาลําตัวเล็กนอย ทายทอยของลูก จะวางอยูบริเวณแขน
ของแม มืออีกขางประคองเตานมไว

ทาอุมคลายทาแรก เพียงแตเปลี่ยนมือ โดยใชมือขาง
เดียวกับเตานมที่ลูกดูดประคองเตานม มืออีกขางรองรับตนคอ
และทายทอยของ ลูกแทน ทานี้ เหมาะสําหรับนําลูกเขาอม
หัวนม จะชวยในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของศีรษะลูกไดดี (เมื่อลูกโตขึ้น เริ่ม
สนใจสิ่งแวดลอม เวลามีอะไรมาดึงความสนใจ แลวชอบหัน
ไปดู ก็จะดึงหัวนมแมไปดวย ทําใหแมเจ็บ ทานี้จะชวยคุณ
แมไดมาก)
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3.ทาอุมลูกฟุตบอล (Clutch hold หรือ Football hold)

ลูกอยูในทากึ่งตะแคงกึ่งนอนหงาย ขาชี้ไปทางดาน
หลังของแม มือแมจับที่ตนคอ และทายทอยของลูก กอดลูก
ใหกระชับกับสีขางแม ลูกดูดนมจากเตานม ขางเดียวกับมือ
ที่จับลูก มืออีกขางประคองเตานมไว ทานี้ใชไดดีสําหรับ
• แมที่ผาทองคลอด เพราะตัวของลูกจะไมไปสัมผัสกับ
ทองของแมที่มีรอยผาตัดอยู
• แมที่มีเตานมใหญหรือลูกตัวเล็กเพราะลูกจะ
เขาอมงับเตานมไดดีกวา
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• แมที่คลอดลูกแฝด จะสามารถใหลูกดูดนม
จากสองเตาพรอมๆ กันได
4. ทานอน (Side lying position)

แมลกู นอนตะแคงเขาหากัน แมนอนศีรษะสูงเล็กนอย
หลังและสะโพกตรง ใหปากลูกอยูตรงกับหัวนมของแม มือที่
อยูดานลาง ประคองตัวลูกใหชิดลําตัวแม อาจใชผาขนหนู ที่
มวนไว หรือหมอนหนุนหลังลูก แทนแขนแมก็ได มือที่อยู
ดานบน ประคองเตานม ในชวงแรกทีเ่ ริ่มเอาหัวนม เขาปากลูก
เมื่อลูกดูดไดดี ก็ขยับออกได ทานี้เหมาะสําหรับแมที่ผาตัด
คลอดทางหนาทอง หรือใหนมลูกเวลากลางคืน
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ขอควรระวัง
การใหนมทานี้สําหรับแมที่มีเตานมใหญมาก อยาเผลอ
หลับขณะใหนมลูก เพราะเตานมแมอาจจะปดทับจมูกลูก จน
หายใจไมออก ถึงขั้นเสียชีวิตได
สิ่งที่แมควรจํา
จับใหลูกเรอ หลังลูกกินนมเสร็จ ใหอุมลูกพาดบาหรือ

ปญหาที่คุณแมจะพบไดบอยจากการเลี้ยงลูกดวยนมแม คือ
หัวนมสั้น/แบน หรือ หัวนมบอด/บุม
การปองกันและแกไข
1. ถาลานนมนิม่ ยืดหยุนดี ลูกสามารถดูดได แตถา

จับนั่งขึ้น ลูบหลังหรือตบหลังเบาๆ ใหเรอลมออกมา ถึงแมวา

ลานนมแข็ง แมควรทําใหลานนมนิ่ม โดยใสปทุม

บางมื้อเขาจะไมเรอก็ไมเปนไร บางครั้งเรอแรง อาจมีนมไหล

แกว และนวดลานนม

ตามออกมาได เรียกวา “แหวะนม” แตก็เปนภาวะปกติสําหรับ
ทารก

2. ควรใหลูกดูดนมจากเตา กอนปอนแกว ชอนหรือ
จุกยาง เพื่อปองกันลูกปฏิเสธนมแม
3. หากลานนมแข็งและตึงมาก แมควรบีบน้ํานมออก
และนวดคลึงลานหัวนม ดวยปลายนิว้ หัวแมมือ
และนิ้วชี้เบาๆ เพื่อใหลานนมนิ่มลูกจะดูดติดไดงาย
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4. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเรื่องนมแม เพื่อฝกทักษะที่ชวย
ใหลูกดูดไดดี
5. แมอาจใชอุปกรณชวยดึงหัวนม (nipple puller )
หรือ กระบอกฉีดยาที่ดัดแปลงมาชวยดึงหัวนมให
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7. กรณีลูกดูดดี แตน้ํานมแมยังไมมาและลูกรองหิว
อาจใชการหยดนมผสม ลงที่หัวนมแมเปนระยะๆ
เพื่อจูงใจลูกดูดนมจากเตาใหนานพอจะกระตุนการ
หลั่งฮอรโมนอยางสม่ําเสมอ

ยึดยาวขึ้น กอนนําลูกเขาดูดนมแม

หัวนมใหญ

แมมักไมมั่นใจ เพราะคิดวาปากลูกเล็กดูดไมได แต
หัวนมมีลักษณะนุมและลูไปตามรูปและขนาดปากลูกได โดย
1. แมอาจคลึงหัวนมดวยนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ เพื่อให
6. หากลูกรองกวนมากแมอาจบีบนมออกดวยมือ
และปอนนมบีบดวยแกวไปกอนจนลูกสงบ

หัวนมหดเล็กลงกวาเดิมเล็กนอย ประมาณ 2-3
มิลลิเมตร
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2. ใชหัวนมเขี่ยปากลูก ฝกใหลูกอาปากกวางที่สุด
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หัวนมเจ็บและแตกเปนแผล

และเคลื่อนศีรษะลูกเขาหาเตานมโดยเร็ว อมลึกถึง
ลานหัวนม
3. ฝกใหนมลูกทาฟุตบอล เพราะลูกจะแนบหนากับ
เตานมแมไดมากที่สุด
หัวนมยาว

ลูกอาจดูดไดแตหัวนม ไมสามารถอมไดลึกถึงลานนม
ทําใหลูกไดรบั น้ํานมไมเพียงพอ และน้ําหนักลดลง แมควรฝก
ทักษะกับผูเชี่ยวชาญดานนมแม เพื่อชวยใหลูกนอย อมไดลึก
ถึงลานนม

มักเกิดจากการใหลูกดูดนมอยางไมถูกวิธีตั้งแตแรก
เกิด โดยเหงือกของลูกกดบริเวณหัวนม หรืออาจเกิดจากการ
ทําความสะอาดหัวนมผิดวิธี เชน การใชผาเช็ดหัวนมแรงๆ ,
การใชน้ําอุนเช็ดหัวนม, การดึงหัวนม ออกจากปากลูกทันที
ในระหวางดูดนม,แรงดูดที่มากกวาปกติจากเด็กทารกที่มพี ังผืด
ใตลิ้น หรือ จากการติดเชื้อรา
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แมควรใหลูกดูดนมอยางถูกวิธีตั้งแตแรกเกิด เมื่อลูก
อิ่มจะปลอยหัวนมออกเอง แมไมควรดึงหัวนมออกจากปาก
ลูกขณะที่ลูกกําลังดูดนมเพราะนั่นเทากับทําใหหัวนมแตกได
งายขึ้นไปอีก
การปองกันและแกไข
ควรตรวจสอบทาใหนมวาลูกอมหัวนมไดถูกวิธีแลว
หรือไม หากทารกมีพังผืดใตลิ้นหรือไม และปรึกษาแพทย
เพื่อแกไข แมควรใหลูกดูดนมขางที่ไมเจ็บ หรือ เจ็บนอย
กอน
เมื่อลูกดูดนมอิ่ม ใหบบี น้ํานมออก ทาหัวนมบริเวณ
แผลที่แตกและปลอยใหแหงกอนใสเสื้อ ไมจําเปนตองใชยา
หรือครีมทา ถาเจ็บบริเวณแผลใหใสประทุมแกวครอบหัวนม
เพื่อปองกันการระคายเคือง บริเวณแผลหากมารดามีอาการเจ็บ
หัวนมมาก และมีเลือดออก ควรบีบน้ํานมออกจากเตานมและ
ปอนดวยถวยหรือชอนชัว่ คราว
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น้ํานมไหลนอย หรือ เตานมคัด
มารดาควรมีความมั่นใจในเรื่องปริมาณน้ํานมที่ไหล
นอย แตเพียงพอสําหรับบุตรใน 2- 3 วันแรกหลังคลอด
เนื่องจากระยะ 2-3 แรกเกิด ลูกมีอาหารสะสมในรางกาย
เพียงพอแมน้ํานมแมมีนอย ลูกไมจําเปนตองไดรับอาหารอื่น
เพิ่ม การรองกวนของทารก ไมไดแสดงวาทารกไดรับนมไม
เพียงพอทุกครั้ง มารดาไมจําเปนตองใหนมทุกครั้งที่ลูกรอง
กวน ถาลูกหิวนมลูกจะรอง และหันหนาเขาหาหัวนม หรือ
มารดาจะรูสึกคัดตึงเตานม โดยทั่วไป ประมาณทุก 2-3 ชั่วโมง
อาการที่แสดงวาลูกไดรับน้ํานมเพียงพอ
• ลูกปลอยหัวนมเอง
• ลูกดูดนมแมอยางนอย 8 – 10 ครั้งตอวัน
• ลูกดูดนานประมาณขางละ 10 – 15 นาที และ
หลังดูดนม เตานมแมจะนิ่มลงกวาเดิมทั้งเตา
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• หลังลูกอายุ 3 วันไปแลว ถายปสสาวะใสสี
เหลืองออนมากกวา 6- 8 ครั้งตอวัน อุจาระ 3-5
ครั้งตอวัน ปริมาณมากพอควร สีเหลืองทอง
คอนขางนิ่ม หรือมีน้ําปนเล็กนอย หรือบางราย
ลูกอาจอุจจาระได 10 กวาครั้งตอวัน ปริมาณ
อุจจาระแตละครั้งมีจํานวนนอย
• ใน 2- 3 วันแรกหลังคลอดทารกอาจมีน้ําหนัก
ลดลงได แตไมควรเกิน 7- 10 เปอรเซ็นตจาก
น้ําหนักแรกคลอด
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การปฎิบัติตัวของแมเพื่อสงเสริมการไหลของน้ํานม
• ควรรับประทานอาหารและน้ําอยางเพียงพอและเพิ่ม
จากปกติ 500 กิโลแคลอรี่ ตอวัน (เทียบเทากับนมสด
3 แกว)

• ควรตระหนักวาความเครียด กังวล และออนเพลีย จะ
ยับยั้งการหลั่งของน้ํานม ดังนั้นควรพักผอนให
เพียงพอ
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การแกไขเตานมคัดตึง
หากเจ็บเตานมมาก จับหรือแตะแทบไมได ให
ประคบดวยน้ําอุนจัดประมาณ 10 นาที นวดเตานมและบีบ
น้ํานมออกจากเตา ดวยมือจนลานนมนิ่ม และใหลูกดูดใหถึง
บริเวณลานหัวนม
ในกรณีแมใชมือบีบแลวแมเจ็บมากจนทนไมไดอาจใช
เครื่องปมนมไฟฟาชวย หรือประคบเตานมดวยผาเย็นเพื่อชวย
บรรเทาอาการเจ็บปวดรับประทานยาระงับปวดถาจําเปน หาก
แมมีไขอาจหายไดเองภายใน24 ชั่วโมงไมจําเปนตองการรักษา
หากการมีอาการเตานมอักเสบ มีอาการบวม แดง รอน
และมารดามีไขสูงตลอดเวลาอาจแสดงถึงการติดเชื้อของเตา
นมมารดาควรมาพบแพทย
ทออุดตัน น้ํานมหรือ เตานมคัดบางสวน
มักพบผิวหนังแดงบางสวน คลําไดกอ น กดเจ็บ ไมมี
ไข อาจมีจุดขาวที่หัวนม เกิดจากนมที่คั่งและขนขึ้นจนอุดตัน
ทอน้ํานมทอใดทอหนึ่ง
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เตานมอักเสบ
มักพบผิวหนังแดงบางสวน คลําไดเปนกอนแข็ง แม
เจ็บมาก มีไข ไมสบาย ออนเพลีย เกิดจากน้ํานมคั่งและมีการ
ติดเชื้อรวมดวย
สาเหตุสวนใหญเกิดจากแมใหลูกดูดนมไมบอย หรือ
ใหดูดในระยะสั้นๆ หรือเกิดจากการไหลของน้ํานมบางสวน
ไมดี เนื่องจากลูกดูดไมมีประสิทธิภาพ แมใชนวิ้ คีบหรือกด
เตานมไวขณะใหลูกดูดนม ใสเสื้อยกทรงคับ หรือนอนทับ
เตานมนานไป
การปองกันและแกไข
• แมควรใหลูกดูดนมอยางถูกวิธี ดูดบอยและสม่ําเสมอ
เพื่อระบายน้ํานมออกใหเร็วที่สุด หรืออาจบีบนมออก
ทุก 2- 3 ชั่วโมง
• คนหาสาเหตุและแกไข ปองกันการเกิดซ้ํา เชน ใสเสื้อ
ชั้นในที่พอดี ใชมือประคองเตานม แทนการคีบและ
ผอนนิ้วใหคลาย
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• เปลี่ยนทาใหนม โดยใหคางลูกกดบริเวณกอนที่คัด
เพื่อชวยนวด ระบายน้ํานม ออกจากเตาบริเวณที่มีกอน
คัดได
• ในกรณีที่แมเจ็บมาก ไมรูสึกดีขึ้นหลัง 24 ชั่วโมง
หรือมีหัวนมแตกรวมดวย แมควรประคบเตานมดวย
น้ําอุนจัด อาจรับประทานยาแกปวดเพื่อบรรเทาอาการ
และปรึกษาแพทยเพื่อใหยาปฏิชีวนะ
• ไมควรหยุดใหนมแม เพราะทําใหการสรางน้ํานมลด
นอยลง
เตานมเปนฝ
คลําไดเปนกอนนิ่ม บวมแดงชัดเจนและปวดมาก ตอง
สงพบแพทยเพื่อระบายหนองออก สาเหตุเกิดจากเตานมคัดที่
ไมไดรับการชวยเหลือและปลอยไวจนอักเสบได 2- 3 วัน
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การปองกันและแกไข
• แมควรใหลูกดูดนมขางที่ไมเปนฝอยางถูกวิธี
• หลังระบายหนองออกจากเตานมขางที่เปนฝมารดาควร
บีบนมออกทุก 2-3 ชั่วโมง อยางถูกวิธี เพื่อใหมีน้ํานม
ใหบุตรหลังจากแผลหายดี
การมีสวนรวมของสามี และครอบครัวตอความสําเร็จ
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระยะหลังคลอดโดย
• กรณีที่แมทํางานนอกบาน ควรเตรียมอุปกรณจัดเก็บ
น้ํานม หรือดูแลงานบานแทนแม เพื่อชวยใหแมมีเวลา
บีบเก็บน้ํานมใหลูก
• ชวยหาอาหารที่มีประโยชน และเปนกําลังใจใหแม
ตลอดเวลา ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
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• ในกรณีที่ลูกตองอยูกับคุณตา คุณยาย ที่ตางจังหวัด
คุณแมสามารถนํานมแมบรรจุถุงเก็บน้ํานมและแชแข็ง
อยางถูกวิธี และสงทางรถโดยสารเพื่อใหคุณตาคุณยาย
นําน้ํานมแม มาเลี้ยงหลาน จะชวยใหหลานไดรับนม
แมไดยาวนานและตอเนื่องมากขึ้น

เคล็ดไมลับสําหรับคุณแมที่ตองทํางานนอกบาน
• ตองมีความมุงมั่นวาเราตองทําได
• สรางความผูกพัน
• ตองคิดวา ถาเริ่มตนดี มีชยั ไปกวาครึ่ง
• ลางานใหนานที่สุดเทาที่จะทําได
• ตองศึกษาทางเลือกตางๆที่มีอยูและเลือกใหเหมาะสม
กับตัวเองมากที่สุด
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• กรณีมีพี่เลี้ยงเด็ก ตองเลือกผูที่จะยินดี สนับสนุนใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
• ศึกษาวิธีการเก็บน้ํานมไวลวงหนา
• ปรับตัวเขากับตารางชีวิตใหม
• ทําใหการปมนม หรือบีบเก็บน้ํานม เปนเรื่องที่งาย
• ขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
• วันทํางานหาโอกาสใหนมลูกใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได
• ใหลูกดูดนมแมอยางเดียวเวลาไมไดไปทํางาน
• สนุกกับการใหนมลูกในเวลากลางคืน
• ดูแลตนเองใหสุขภาพดีทั้งกายและใจ
• ใหครอบครัวหรือสามี ชวยเลี้ยงลูก และมีสวนแบงเบา
ภาระจากการทํางานบาน
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หมายเหตุ
-กรณีไมมีตูเย็น ใชกระติกน้ําแข็งที่มีน้ําแข็งหลอรอบขวด
เก็บน้ํานม
-การละลายน้ํานมแชแข็ง ควรนําน้ํานมจากชองแชแข็งมาวาง
ทิ้งไว 1 คืน ในตูเย็นชองธรรมดา เพื่อใหคอยๆละลายจนหมด
-น้ํานมที่ละลายแลวใหใชภายใน 24 ชั่วโมง
-อุนน้ํานมโดยแกวงภาชนะที่บรรจุน้ํานมที่ละลายแลวในอางที่
มีน้ําอุน (ไมใชน้ํารอน) อยางชาๆ เพื่อใหชั้นไขมันที่แยกตัว
ออกมานั้นผสมเปนเนื้อเดียวกัน
-หามอุน หรือ ละลายในเตาไมโครเวฟ เพราะจะทําใหน้ํานม
เสียคุณคาอาหารไป
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อาหารเพิ่มน้าํ นม
ภารกิจที่สําคัญอีกหนึ่งอยางที่คุณแมควรปฏิบัติใน
ระยะหลังคลอด เพื่อสงเสริมการไหลของน้ํานม นั่น คือ การ
รับประทานอาหารที่ชวยกระตุนการสรางน้ํานม ซึ่งไดแก
•
•
•
•
•
•

หัวปลี
ใบกระเพรา
ฟกทอง
ขิง
มะละกอสุก
เม็ดขนุนตม

ในระยะหลังคลอด คุณแมตองมีการเตรียมความ
พรอมในการที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแม เนื่องจากมีสถานการณ
มากมายที่เราอาจคาดไมถึง และอาจมีความจําเปนในการบีบ
เก็บน้ํานมไวเพื่อเลี้ยงทารก การเริม่ ตนที่ดีในการเลี้ยงทารก
ดวยนมแม ในระยะนี้ จะทําใหเกิดความตอเนื่องยาวนานไดดี
ที่สุด
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ประโยชนของการบีบเก็บน้ํานม
• เพื่อบรรเทาอาการคัดเตานม
• เพื่อประเมินปริมาณของน้ํานม
• เพื่อเก็บน้ํานมไวปอนลูกในกรณีที่
- แมและลูกแยกจากกัน
- ลูกยังดูดนมแมไมได เชน ทารกคลอดกอนกําหนด
ทารกเจ็บปวย
- แมยังไมสามารถใหลูกดูดนมได เชน หัวนมแตก
รุนแรง แมหวั นมบอด
- แมไมสาสมารถใหนมลูกไดบางมื้อ
- แมไปทํางานนอกบาน
• คงไวซึ่งการสรางและหลั่งน้ํานม
• เก็บสะสมเปนคลังน้ํานมไวใหลูก
( Own milk Storage)
• บีบนมทิ้ง ในระยะที่แมไดรับยาชนิดที่เปนอันตราย
กับลูก
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การบีบน้ํานมมี 2 วิธี
1. การบีบน้ํานมดวยมือ เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะ
สะดวก ประหยัด ใชไดในทุกที่ และชวยกระตุนการ
สรางน้ํานมดวย แมจะไมดีเทียบเทากับการดูดนมของ
ลูกก็ตาม
2. การบีบน้ํานมดวยเครื่องปมนม
2.1 การใชเครื่องปมนมไฟฟาสะดวกแตมีราคาแพง
ควรใชในสถานที่ๆมีผูตองการขอคําปรึกษา เชน
โรงพยาบาล คลินิกเลี้ยงลูกดวยนมแม ในกรณีที่
เตานมคัดมากจนจับหรือแตะไมได
2.2 การใชเครื่องปมนมมือ อาจสะดวกสําหรับคนยุค
ใหม ที่ตองการความรวดเร็ว แตตองลางทําความ
สะอาด นึ่งหรือตมในน้ําเดือดอยางนอย 10 นาที
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หลักการในการบีบน้ํานมจากเตาดวยมือ
เพื่อใหการบีบน้ํานมไดผลดี คือสามารถบีบน้ํานม
ที่มีในเตาออกมาไดมากที่สุด ไดน้ํานมปริมาณมากควรยึด
หลักปฏิบัติ 2 ขอ
1. กอนบีบน้าํ นม ควรกระตุนฮอรโมน ใหทํางานไดดีกอน
เพื่อชวยใหมีการไหลของน้ํานมจากตอมน้ํานมอยางตอเนื่อง
2. การบีบน้าํ นม ใหใชนิ้วบีบไปหลังลานนม เพื่อทําให
น้ํานมสวนใหญที่อยูภายในเตานม ถูกดันไหลผานรูเปดออกมา
ขั้นตอนการบีบน้ํานมจากเตาดวยมือ
1.เตรียมตัวแม เพื่อชวยใหฮอรโมนทํางานไดดี
การใหความชวยเหลือแม ทางดานจิตใจ
• ชวยแมใหเกิดความผอนคลายจากความวิตกกังวลและ
เจ็บปวด
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• สรางความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้นในตัวแมโดยไมทําแมเจ็บ
ขณะบีบน้ํานม
การใหความชวยเหลือแมทางดานการปฏิบัติ
• ลางมือใหสะอาด
• ใหแมอยูในที่สงบ เปนสวนตัว ทําใจใหสดชื่นคลาย
จากกังวล
• นั่งในทาที่สบาย ผอนคลาย
• กระตุนเตานมดวยการใชมือลูบเตานมเบาๆจากฐานไป
ยังลานนม นวดเบาๆ โดยใชฝามือขาง หนึ่งประคอง
เตานมดานลาง และใชปลายนิ้วมืออีกขางหนึ่งคลึงนวด
เตานมเบาๆ เปนวงกลม เริ่มจากฐานของเตานมไปยัง
หัวนม สลับกับกระตุนหัวนมดวยการใชนิ้วดึง และ
คลึงหัวนม
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2. วิธีการบีบน้ํานม
• วางปลายนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ที่ขอบนอกของลาน
หัวนม หรือหางจากหัวนม ประมาณ 3 เซนติเมตร ให
ปลายนิ้วทั้ง 2 อยูตรงกันขามกันเสมอ โดยมีหวั นม
เปนจุดศูนยกลาง
• กดนิ้วทั้ง 2 เขาหาอกแมแลวจึงบีบ 2 นิ้วเขาหากัน
น้ํานมจะพุง
• คลายนิ้วแลวเริ่มทําซ้ําใหม โดย กด บีบ ปลอย เปน
จังหวะจนน้ํานมออกนอยลงหรือหมดจึงเลื่อนตําแหนง
นิ้วที่บีบไปตามขอบลานนม เพื่อใหสามารถบีบน้ํานม
ออกจากทอน้ํานมไดทั่วถึง ไมควรใชแรงบีบมากจนทํา
ใหเจ็บหรือใชนิ้วมือไถเพื่อรีดน้ํานมออกจะทําใหเตา
นมและผิวหนังถลอกได
• ในกรณีที่จะบีบน้ํานมเก็บ ควรบีบน้ํานมทิ้งกอน 2-3
ครั้ง แลวจึงบีบใสภาชนะเก็บที่สะอาดปราศจากเชื้อ
• เมื่อบีบน้ํานมเสร็จใชน้ํานมทาบริเวณหัวนม และปลอย
ใหหัวนมแหงจึงใสยกทรงปรับใหตัวเสื้อ รับน้ําหนัก
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ตัวเตาใหพอดี เพื่อพยุงเตานมไว ไมใหเกิดการถวงเจ็บ
และหยอนยาน
3. ความถี่ ในการบีบน้ํานม
ในกรณีที่ตองการบีบน้ํานมเก็บไว หรือตองการรักษา
ปริมาณน้ํานมใหคงมีมากอยูเรื่อยๆ หรือ ปองกันเตานมคัด
กรณีที่ลูกไมไดดูดนมในระยะนั้น ควรบีบ ทุก 2-3 ชั่วโมง ไม
ควรปลอยนานกวา 4 ชั่วโมง เพราะจะทําใหเตานมคัดใน
ระยะแรก และตอมาในระยะยาวจะเปนเหตุใหการสรางน้ํานม
ลดนอยลง ควรบีบน้ํานมออกเก็บจนเกลี้ยงเตา หรือ เตานมนุม
ทั้ง 2 เตา ซึ่งการบีบแตละครั้งไมควรใชเวลาเกิน 30 นาที
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ขอแนะนําในการเก็บน้ํานมแม
• ควรบีบน้ํานมทิ้ง 3 ครั้ง กอนบีบเก็บ เพื่อชําระลาง
ปลายทอน้ํานม
• บีบน้ํานมจากเตาลง ในภาชนะไรเชื้อโดยตรง ซึ่ง
อาจเปนแกวหรือพลาสติกแข็งที่สามารถทําความ
สะอาดใหปราศจากเชื้อได
• ปริมาณน้ํานมที่เก็บในภาชนะควรเทากับปริมาณ
น้ํานมที่ทารกตองการในแตละมื้อหรือไมควรเกิน
¾ ของภาชนะที่เก็บ เพื่อปองกันการขยายตัวของ
น้ํานม ในกรณีเก็บไวในชองแชแข็ง
• ปดฝาภาชนะใหมิดชิดทันที หลังเสร็จสิ้นการบีบ
• ติดปายที่ขวด เพื่อแสดง ชื่อ วันเวลาที่เก็บ ปริมาณ
ที่เก็บ
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• วางแผนเก็บน้ํานมที่บีบไดในตูเย็นที่มีความ
เหมาะสมกับปริมาณน้ํานมที่บีบได
ควรใชน้ํานมบีบขวดที่บีบไวแรกๆกอน
ภาชนะที่ใชเก็บน้ํานม
คุณแมอาจใชถุงเก็บน้ํานมสําเร็จรูปที่มีขายกันทั่วไปไดคะ

47

46

ระยะเวลาที่คุณแมควรเก็บน้ํานม
วิธีการเก็บน้าํ นม

เก็บที่อุณหภูมหิ อง
( มากกวา25องศาเซลเซียส )
เก็บที่อุณหภูมหิ อง
( นอยกวา 25องศาเซลเซียส )
เก็บในกระติกน้ําแข็ง( 15 องศาเซลเซียส )
เก็บในตูเย็นชองธรรมดา
เก็บที่ตูเย็นชองแชแข็ง(แบบประตูเดียว)
เก็บที่ตูเย็นชองแชแข็ง (แบบประตูแยก)

ภาพแสดงการเก็บน้ํานม ในตูเย็นประตูแยก
ระยะเวลา
ที่เก็บนมไวได
1 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
1 วัน
2-5 วัน
2 สัปดาห
3 เดือน
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ถึงตรงนี้ เราก็อยากขอเปนกําลังใจใหคุณแม
ทุกคนประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนะ
คะ กอนที่คุณแมจะปดคูมือและกลับไปดูแลเจาตัวนอย
ขอทิ้งทายดวยการแนะนําการคุมกําเนิดหลังคลอดใหคุณ
แมกันคะ การคุมกําเนิดมี 2 ชนิดคะ คือ แบบถาวรและ
แบบชั่วคราว
แบบถาวร
• การทําหมัน การทําหมันนั้นคุณแม
สามารถเลือกไดตั้งแตหลังคลอดเลย
คะ เพราะมดลูกยังอยูสูงทําใหผาตัด
ไดงาย เราเรียกวา หมันเปยกคะ ถา
ปลอยเวลาลวงเลยจนมดลูกเขาอูไป
แลว กลับมาทําเราเรียกวา หมันแหง
ซึ่งทําไดยากกวาแบบแรกคะ
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แบบชั่วคราว
มีหลายวิธีดวยกันที่จะใหคุณแมเลือกนะคะ
• ถุงยางคุมกําเนิด
• ยาฝงคุมกําเนิด (ชนิด3ปและ5ป)
• ยาคุมชนิดรับประทาน (มีชนิดที่ฮอรโมนต่ํา
ไมสงผลกระทบกับปริมาณของน้ํานมแม)
• ยาฉีดคุมกําเนิด
• ใสหวงคุมกําเนิด
แต ล ะชนิ ด ก็ มี ค วามแตกต า งกั น ไป จะเลื อ กใช ใ ห
เหมาะสมอยางไร เมื่อเลือกแลวคุณแมควรตองปรึกษาแพทย
หรือผูรูดวยนะคะ เพื่อที่วาการคุมกําเนิดนั้นจะไดผล 100%คะ
แลวที่สําคัญอยาลืมไปตรวจหลังคลอดกันนะคะ เพราะแพทย
จะได ต รวจร า งกายและประเมิ น ว า คุ ณ แม มี อ ะไรที่ ผิ ด ปกติ
ภายหลังคลอดบาง

คูมือการเลี้ยงลูกดวยนมแม

สารบัญ
หนา

พิมพครั้งที่ 1

เรียบเรียงโดย...
ดร.มาลี เกื้อนพกูล
นางสาววิไล ทวมกลัด
นางสาวนฤมล แสงออน
นางสาววิยดา สุวรรณชาติ
รอ.ณัฎฎา หอมนาน

สงวนลิขสิทธิ์

บทนํา
สารบัญ
ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ความสําคัญของนมแม
การเตรียมตัวในระยะตั้งครรภ
การเตรียมตัวในระยะคลอด
การเตรียมตัวในระยะหลังคลอด
วิธีสังเกตวาลูกดูดนมแมไดถูกวิธี
ทาที่ใชในการใหนมลูก
ปญหาที่พบบอยจากการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อาการที่แสดงวาลูกไดรับน้าํ นมเพียงพอ
การปฏิบัติตัวของแมเพื่อสงเสริมการไหลของน้ํานม
การมีสวนรวมของครอบครัวตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อาหารเพิ่มน้ํานม
ประโยชนของการบีบเก็บน้ํานม
ขอแนะนําในการเก็บน้ํานมแม
วิธีการคุมกําเนิด
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