
   

การเลี้ยงลูกด�วยนมแม� 
 

 
ทารกที�กินนมแม่จะได้รับสารอาหารที�ดีกว่า และป่วยดว้ยโรคติดเชื!อและ  โรคภูมิแพน้้อยกว่ากลุ่มที�ถูกเลี! ยงดว้ยอาหาร
อื�น  และเติบโตอยา่งมีพฒันาการที�ดีกวา่ทารกที�ถูกเลี!ยงดว้ยนมผสมและอาหารอื�น 
 

เด็กทุกคนควรไดรั้บนมแม่ตั!งแต่แรกเกิด  เพราะการเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่  มีประโยชน์สูงสุดทั!งต่อสุขภาพและพฒันาการของ
ลูก  ต่อสายสัมพนัธ์ทางใจระหว่างแม่และลูก และต่อสุขภาพของแม่  แมใ้นครอบครัวที�สามารถซื!อหานมผสม มีนํ! า
สะอาด  ถูกอนามยั และสามารถเตรียมนมผสมไดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะก็ตาม  ดงันั!นทุกฝ่ายตอ้งร่วมรณรงคก์ารเลี! ยงลูกดว้ย
นมแม่ถึง ๖ เดือน หรือใหน้านที�สุดเท่าที�สภาวะครอบครัวจะทาํได ้
 

ปัจจุบนัแม่ส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งประกอบอาชีพเพื�อช่วยหารายไดใ้ห้แก่ครอบครัว ทาํให้มีเวลาสําหรับลูกนอ้ยลง ประกอบ
กบัการมีความเชื�อบางอยา่งไม่ถูกตอ้ง และ  อิทธิพลของการโฆษณาสินคา้ประเภทนมผสม อาหารสําหรับทารกและเด็กใน
รูปแบบต่างๆ   เหล่านี!  ลว้นมีส่วนทาํให้แม่ให้อาหารไม่เหมาะสมกบัลูกก่อให้เกิดปัญหาเด็กขาดสารอาหาร  และเจ็บป่วย
เป็นโรคไดง่้าย  บางรายอาจรุนแรงถึงตาย  
 

ดงันั!น ทุกคนควรจะไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ของการเลี!ยงดูดว้ยนมแม่ วิธีปฏิบติัที�ทาํไดง่้าย แมเ้มื�อแม่ตอ้งทาํงานนอกบา้น แม่ที�
เลี! ยงลูกดว้ยนมแม่ควรไดรั้บกาํลงัใจและความสนบัสนุนจากสามี ครอบครัว ชุมชน เพื�อนร่วมงาน รัฐและองคก์รทอ้งถิ�น
จาํเป็นตอ้งมีนโยบาย และดาํเนินการส่งเสริมการใหค้วามรู้และสนบัสนุนการเลี!ยงลูกดว้ย   นมแม่ โรงพยาบาลสายสัมพนัธ์
แม่ลูก และบริการใหค้าํปรึกษาแนะนาํครอบครัวที�มี  ประสิทธิภาพ 
 

ข้อมูลสนับสนุน 

 
นมแม่เพียงอยา่งเดียว คืออาหารที�ดีที�สุดสาํหรับทารกในช่วง ๖ เดือนแรก  

 

 
แม่ควรไดอุ้ม้ลูกทนัทีหลงัคลอดโดยสมัผสัแนบเนื!อระหวา่งแม่ลูก และใหลู้กดูดนมแม่ภายใน ๑ ชั�วโมง 

 

 
แม่เกือบทุกคนสามารถเลี!ยงลูกดว้ยนมตนเองไดส้าํเร็จเมื�ออุม้ลูกและใหน้มอยา่งถูกวธีิ ลูกควรไดดู้ดนมแม่บ่อยๆ ทั!งกลางวนั
และกลางคืน ตามความตอ้งการของลูกซึ�งจะปรับเปลี�ยนไปตามวยั 
 

 
การเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน ๖ เดือน ช่วยป้องกนัลูกจากโรคทอ้งเสีย และการติดเชื!ออื�นๆ ซึ�งไม่มีนมผสมหรือ
อาหารอื�นๆ สามารถใหภู้มิตา้นทานโรคในลกัษณะเหมือนนมแม่ 
 

 
ในช่วง ๖ เดือนแรก การเลี!ยงลูกดว้ยนมผสมหรือนมจากสตัว ์ อาจทาํใหลู้กเจบ็ป่วยถึงตายได ้ เพราะเสี�ยงต่อการติดเชื!อ และ
ระบบการยอ่ยอาหารของทารกในช่วงนี!ยงัทาํงานไม่สมบูรณ์ 

 

 ในกรณีที�แม่ติดเชื!อเอชไอว ี เชื!อนี!สามารถผา่นทางนํ! านมไปสู่ลูกได ้ ดงันั!นเพื�อป้องกนัไม่ใหลู้กติดเชื!อเอชไอวจีากนมแม่ 
ประเทศไทยมีนโยบายใหแ้ม่ที�ติดเชื!อเอชไอวเีลี!ยงลูกดว้ยนมผสมสูตรดดัแปลงสาํหรับทารกแทนนมแม่ โดยสนบัสนุนนม
ผสมดงักล่าวจนถึงอาย ุ๑๘ เดือน  



 ผูห้ญิงที�ทาํงานนอกบา้น สามารถเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่ต่อไปได ้ เมื�ออยูก่บัลูก ควรใหลู้กดูดนมแม่ใหบ่้อยที�สุดเท่าที�จะทาํได ้
และในช่วงที�ไปทาํงานบีบนํ! านมเก็บไว ้ผูดู้แลเด็กป้อนนํ! านมแม่ใหเ้ด็ก โดยใชแ้กว้ที�สะอาด 

 การเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่หลงั ๖ เดือนไปแลว้ ใหเ้พิ�มอาหารตามวยั และใหลู้กกินนมแม่ต่อเนื�องถึง ๒ ปี ตามความเหมาะสม  

 ภาวะที�ควรงด และไม่ควรงดเกี�ยวกบัการใหน้มแม่ 

 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

นมแม่เพยีงอย่างเดียว คืออาหารที�ดีที�สุดสําหรับทารกในช่วง ๖ เดือนแรก  

 

๑.๑ การเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่ ช่วยให้แม่และลูกไดเ้รียนรู้ที�จะรักและผกูพนักนั ซึ� งเรียกวา่ “สายใยรักแม่ลูก”   การ
ดูแลเอาใจใส่ลูกอยา่งใกลชิ้ด ช่วยทาํให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและอุ่นใจ ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัในการเจริญเติบโต และ
พฒันาการของลูก  

๑.๒ นมแม่ช่วยเพิ�มการเจริญเติบโต พฒันาการ มีสารอาหารที�เหมาะสม  ป้องกนัการเจ็บป่วยของลูกไดเ้พราะมีภูมิ
ตา้นทานโรคจากแม่ ซึ� งในนมอื�นๆ อาทินมผสม นมผง หรือนมสัตว ์ ไม่มี 

๑.๓ นํ!านมแม่มีนํ!าและสารอาหารที�เพียงพอกบัความตอ้งการของลูก   เพราะฉะนั!นไม่ตอ้งใหอ้ยา่งอื�น 

๑.๔ นมแม่เป็นนมที�ยอ่ยง่ายกวา่นมอื�น 

๑.๕ การใหอ้าหารอื�นในเด็กที�มีอายุต ํ�ากวา่ ๖ เดือน จะทาํให้เด็กเสี�ยงต่อการเกิดโรคทอ้งเสีย หรือเกิดการเจ็บป่วย
อื�นๆได ้

๑.๖ การใหอ้าหารอื�นในทารกช่วง ๖ เดือนแรก จะทาํใหท้ารกดูดนมแม่ไดน้อ้ยลง   และอาจทาํให้ลูกทอ้งเสียหรือ
ติดเชื!อได ้ เมื�อลูกดูดนมแม่นอ้ยลง แม่จึงสร้างนํ! านมนอ้ยลงดว้ย เพราะขาดการกระตุน้  เนื�องจากร่างกายแม่
สร้างนํ! านมตามความต้องการของลูกทั!งปริมาณและคุณภาพ ฉะนั!นควรให้ลูกดูดนมแม่บ่อยตามความ
ตอ้งการของลูก 

๑.๗ การใหน้มแม่เพียงอยา่งเดียวจนลูกอายุ  ๖ เดือน ช่วยลดการเกิดโรคกลุ่มภูมิแพ ้เช่น หอบหืด เยื�อจมูกอกัเสบ 
ผิวหนงัอกัเสบ เป็นตน้ โดยเฉพาะในกรณีที�มีประวติัโรคภูมิแพใ้นครอบครัว นอกจากนี!   การไดรั้บนมแม่
เพียงอยา่งเดียวในระยะที�ทารกมีระบบทางเดินอาหารที�ยงัทาํงานไดส้มบูรณ์  จะช่วยลดปัญหาแพน้มววั 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 แม่ควรได้อุ้มลูกทันทีหลงัคลอดโดยสัมผสัแนบเนื'อระหว่างแม่ลูก และให้ลูกดูดนมแม่ภายใน ๑ ชั�วโมง 

 

๒.๑ การสัมผสัแนบเนื!อระหวา่งแม่และลูกและการให้นมทนัทีหลงัคลอด จะช่วยกระตุน้ให้แม่สร้างนํ! านมเร็วขึ!น 
และยงัช่วยใหม้ดลูกหดตวัดี ทาํใหล้ดความเสี�ยงในการตกเลือดหลงัคลอด ลดการติดเชื!อ และใหร้กคลอด 

๒.๒ เพื�อใหแ้ม่สามารถเลี!ยงลูกนมของตนเองไดส้าํเร็จ  จาํเป็นตอ้งใหแ้ม่และลูกอยูด่ว้ยกนัทนัทีหลงัคลอด   แม่ลูก
อยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา  โดยไม่ตอ้งใหลู้กกินนํ!าหรือนมผสม 

๒.๓ หวันํ!านมซึ�งเป็นนํ!านมใสสีเหลือง (โคลอสตรัม Colostrum) ที�แม่สร้างขึ!นใน ๒-๓ วนัหลงัคลอด เป็นอาหาร
ที�ดีที�สุดของลูกในช่วงแรกเกิด เพราะมีสารอาหาร และมีภูมิตา้นทานจากแม่ ซึ� งจะช่วยป้องกนัจากการติดเชื!อ 
จึงใหลู้กดูดหวันํ!านมนี!  ไม่ใหแ้ม่บีบทิ!ง 

๒.๔ ในช่วง ๒-๓ วนัแรก ควรให้แม่อยูก่บัลูกตลอดเวลา  สอนแม่ให้อุม้ลูก  และให้ลูกดูดบ่อยๆ อยา่งถูกวิธี   ถา้
ลูกมีปัญหาการดูดนม ควรสอนแม่ให้บีบนมแม่ใส่ถ้วยสะอาดและป้อนลูกโดยไม่ตอ้งใช้ขวดนม   คอย
กระตุน้ใหลู้กหดัดูดนมแม่บ่อยๆ  โดยทั�วไปทารกแรกเกิดสามารถดูดนมแม่ได ้

๒.๕ นมแม่คืออาหารที�ดีที�สุดสําหรับทารกทุกคน  รวมทั!งทารกที�มีนํ! าหนกัแรกเกิดน้อย    แม่จะสร้างนํ! านมที�
เหมาะกบัลูกที�มีนํ! าหนกันอ้ย หรือเกิดก่อนกาํหนด   ซึ� งลูกที�เกิดก่อนกาํหนด หรือนํ! าหนกัแรกเกิดน้อยกว่า 
๒,๕๐๐ กรัม  อาจไม่สามารถดูดนมจากเตา้ได้ในระยะแรก   จึงต้องบีบเก็บนํ! านมแม่ไวป้้อนลูกด้วย
ถว้ย  ชอ้น  หรือสายยางปลอดเชื!อจากโดยพยาบาล  จนลูกสามารถดูดจากเตา้ได ้

 

 ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 แม่เกอืบทุกคนสามารถเลี'ยงลูกด้วยนมตนเองได้สําเร็จเมื�ออุ้มลูกและให้นมอย่างถูกวธีิ ลูกควรได้ดูดนมแม่บ่อยๆ 

ทั'งกลางวนัและกลางคืน ตามความต้องการของลูกซึ�งจะปรับเปลี�ยนไปตามวยั 

 

๓.๑ แม่สร้างนํ! านมไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูก   ยิ�งถา้ลูกดูดนมมาก แม่ก็จะสร้างนํ! านมมาก แม่เกือบทุก
คนสามารถเลี!ยงลูกดว้ยนมตนเองไดส้าํเร็จ และสร้างนํ!านมไดเ้พียงพอ เมื�อ :  

แม่มีความตั!งใจเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่ และไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว  
แม่ไดรั้บความรู้เกี�ยวกบัวธีิปฏิบติัที�ถูกตอ้ง  
แม่ไดรั้บอาหารที�ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและเพียงพอ  
แม่เลี!ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว  
แม่อุม้ลูกกินนมและดูดนมไดถู้กวธีิ  



ลูกสามารถดูดไดบ้่อยและนานตามความตอ้งการทั!งกลางวนัและกลางคืน และดูดนมให้หมดทีละ
ขา้ง  

 
๓.๒ การอุม้ลูกถูกวธีิจะช่วยใหลู้กดูดนมแม่ไดดี้ 

• การอุม้ถูกวธีิ คือ 
o ลาํตวักบัศรีษะลูกอยูใ่นแนวเดียวกนั  
o ตวัลูกอยูชิ่ดแนบเนื!อกบัตวัแม่  
o ตวัลูกตะแคงเขา้หาตวัแม่  
o ลูกผอ่นคลาย มีความสุขและดูดนมไดดี้  

• ถา้อุม้ไม่ถูกวธีิจะทาํใหเ้กิดปัญหา  
o หวันมแม่เจบ็และแตก  
o ลูกไดรั้บนํ!านมไม่เพียงพอ  
o ลูกไม่ยอมดูดนม  

• รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ลูกดูดนมแม่ไดถู้กวธีิ  
o เห็นลานหวันมอยูเ่หนือริมฝีปากลูก และใตริ้มฝีปากลูกดา้นล่าง  
o ปากลูกอา้กวา้ง ริมฝีปากแนบกบัเตา้นมแม่  
o คางลูกอยูชิ่ดเตา้นมแม่  
o ลูกดูดนมไดแ้รง กลืนเป็นจงัหวะ และมีการสลบัหยดุเป็นพกัๆ  
o แม่จะไม่รู้สึกเจบ็หวันมเวลาใหน้มลูก 

 
๓.๓ ในช่วงแรกเกิด - ๑ เดือน  ลูกควรไดดู้ดนมแม่ทุกครั! งเมื�อตอ้งการ   อยา่งนอ้ย ๘ ครั! งหรือมากกวา่ ภายในเวลา 

๒๔ ชั�วโมง  ถา้ลูกหลบันานกวา่ ๓ ชั�วโมงหลงักินนม แม่ควรปลุกลูกให้ดูดนมแม่  เมื�ออายุเพิ�มขึ!นเด็กจะดูด
นมแต่ละมื!อไดม้ากขึ!น  และจาํนวนมื!อจะลดลงเป็นลาํดบั  และปรับตวัมากินนมในช่วงกลางวนับ่อยกว่า
กลางคืน  เมื�ออาย ุ๖ เดือนขึ!นไปเด็กส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการดูดนมหลงัเที�ยงคืน 

๓.๔ เด็กที�ร้องไห้  อาจเป็นเพราะต้องการให้อุม้  กอด หรือเปลี�ยนผา้อ้อม  นอกเหนือไปจากการต้องการ
อาหาร   จึงไม่ควรป้อนนมทุกครั! งที�ลูกร้องไห ้  แต่ควรสังเกตพฤติกรรมและเสียงร้องของลูก และตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม 

๓.๕ พ่อและญาติพี�น้องในบา้น สามารถช่วยดูแลแม่ให้ไดพ้กัผ่อน ในช่วงเลี! ยงลูกดว้ยนมแม่ และให้แม่ไดรั้บ
ประทานอาหารที�มีสารอาหารครบถว้น ตลอดจนช่วยทาํงานในบา้น และดูแลเด็กคนอื�นในบา้น เพื�อให้แม่มี
เวลาพกัผอ่นมากพอ 

 

 



 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 การเลี'ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือน ช่วยป้องกันลูกจากโรคท้องเสีย และการติดเชื'ออื�นๆ ซึ�งไม่มีนมผสม

หรืออาหารอื�นๆ สามารถให้ภูมิต้านทานโรคในลกัษณะเหมือนนมแม่ 

 

๔.๑ ในนํ!านมแม่มีสารที�เป็นภูมิคุม้กนั และเซลเม็ดเลือดขาวของแม่  จึงทาํให้นํ! านมแม่สามารถยบัย ั!ง และป้องกนั
การติดเชื!อโรคในทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจของลูก 

๔.๒ ทารกแรกเกิด – ๖ เดือน  ยงัมีระบบการสร้างภูมิคม้กนัโรคที�ยงัทาํงานไดไ้ม่เต็มที�   เยื�อบุทางเดินอาหารและ
ทางเดินหายใจยงัพฒันาไม่สมบูรณ์  จึงมีความเสี�ยงต่อการติดเชื!อในสิ�งแวดลอ้ม  นํ! าดื�ม  และอาหารได้
ง่าย  ทารกช่วงวยันี! ที�แม่เลี! ยงดว้ยนมแม่เพียงอยา่งเดียว  จึงมีความปลอดภยัจากการไดรั้บเชื!อโรคต่างๆ จาก
นํ!า  นมผสม  ภาชนะ  และอาหารอื�นๆ และยงัไดรั้บความคุม้ครองจากนมแม่  จึงเป็นเหตุผลที�มีการแนะนาํแม่
ให้เลี! ยงลูกดว้ยนมแม่เพียงอยา่งเดียวใน ๖ เดือนแรก   นอกจากนั!นนมผสมเป็นนมที�ดดัแปลงมาจากนมสัตว ์
มีโปรตีนที�แตกต่างจากของมนุษย ์ ทาํให้ทารกอาจแพโ้ปรตีนจากนมผสม  นาํไปสู่การเจ็บป่วยเป็นโรค
ภูมิแพไ้ด ้

๔.๓ ถึงแมว้่าในปัจจุบนัอุตสาหกรรมอาหาร  จะพยายามดดัแปลงให้มีสารอาหารเลียนแบบธรรมชาติของนม
แม่  มีการลดปริมาณโปรตีนบางชนิด  และมีการเติมสารอาหารหลายอยา่ง   ดงัที�ปรากฏในทอ้งตลาดที�มีการ
แข่งขนัและโฆษณาอยา่งแพร่หลาย     แต่ในปัจจุบนัสามารถกล่าวไดว้า่  ยงัไม่มีนมผสมชนิดใดหรืออาหาร
ใดๆ มีคุณลกัษณะอยา่งนมแม่ในดา้นสารภูมิคม้กนั และเซลเมด็เลือดขาวจากแม่ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 ในช่วง ๖ เดือนแรก การเลี'ยงลูกด้วยนมผสมหรือนมจากสัตว์ อาจทาํให้ลูกเจ็บป่วยถึงตายได้ เพราะเสี�ยงต่อการติด

เชื'อ และระบบการย่อยอาหารของทารกในช่วงนี'ยงัทาํงานไม่สมบูรณ์ 

 

๕.๑ ลูกที�ไม่ไดกิ้นนมแม่ตนเองจะไม่ไดรั้บภูมิตา้นทานและสารอื�นๆ ที�มาจากนํ! านมแม่ ที�จะสามารถป้องกนัโรค
ต่างๆ ได ้ทารกเหล่านี! ก็มีโอกาสทอ้งเสีย เป็นโรคทางเดินหายใจ จนถึงปอดบวมได ้ซึ� งทั!งโรคทอ้งเสียและ
ปอดบวม เป็นสาเหตุการตายของทารกและเด็กเล็ก 

๕.๒ การเลี!ยงลูกดว้ยนมผสม จะทาํใหเ้กิดการเจริญเติบโตที�ชา้และเกิดการเจบ็ป่วยไดง่้าย ถา้  

เติมนํ!าในนมผสมมากไปหรือนอ้ยไป  
นํ!าที�ใชผ้สมไม่สะอาด  
ขวดหรือจุกนมไม่สะอาด  



นมผสมที�ใชแ้ทนนมแม่ อาจมีเชื!อโรคที�ทาํใหเ้กิดโรคในทารกได ้จากการศึกษาพบวา่ ทารกที�ถูกเลี! ยงดว้ยนม
ผสมเมื�อเทียบกบัทารกที�เลี!ยงดว้ยนมแม่ ทารกที�กินนมผสมเพิ�มความเสี�ยงต่อการเกิดโรคอว้นและโรคเรื!อรัง
ต่างๆ เช่น โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน เมื�อโตขึ!นได ้

๕.๓ การเลี! ยงลูกดว้ยนมผสม มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ�งถา้พ่อแม่ไม่สามารถที�จะซื!อนมผสมที�มีคุณภาพ 
ตวัอยา่งเช่น ถา้จะเลี!ยงลูก ๖ เดือนแรก  ดว้ยนมผสม ตอ้งใชน้มผสมถึง ๒๐  กิโลกรัม ซึ� งแพทยแ์ละพยาบาล
ควรบอกใหพ้อ่แม่ทราบถึงค่าใชจ่้ายหาตอ้งการเลี!ยงลูกดว้ยนมผสม 

๕.๔ ถา้จาํเป็นที�ตอ้งเลี! ยงลูกดว้ยนมผสม จะตอ้งตม้นํ! าสะอาดให้เดือดก่อน จึงเติมนมผสม ไม่ให้ใชน้ํ! าตม้ที�เยน็
แลว้ผสมนม ตอ้งทาํตามคาํแนะนาํในการผสมนมอย่างเคร่งครัด เพื�อจะทาํให้แน่ใจว่านมผสมไดส้ัดส่วน
พอเหมาะ  และตอ้งใชน้ํ!าสะอาดในการผสมนม ทุกขั!นตอนของการเตรียมนมผสมตอ้งให้ถูกสุขอนามยั  ตอ้ง
ทิ!งนมที�ผสมแลว้ใหอุ่้นพอดีก่อนที�จะนาํไปป้อนลูก   

๕.๕ นมสัตวแ์ละนมผสมที�ชงแลว้ จะเสียถา้ทิ!งไวใ้นอุณหภูมิห้อง (ประมาณ ๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส) เกิน ๒ 
ชั�วโมง  ซึ� งนมแม่จะทิ!งไวใ้นอุณหภูมิหอ้งไดถึ้ง ๘ ชั�วโมง โดยไม่เสีย แต่อยา่งไรก็ดีควรเก็บนมทุกชนิดใส่ใน
ภาชนะที�สะอาดและเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

๕.๖ การป้อนนมจากแกว้ จะปลอดภยักวา่ขวดนม เพราะวา่แกว้สามารถทาํความสะอาดไดง่้ายกวา่ขวด การป้อน
จากแกว้จะไดรั้บการสัมผสัและการกระตุน้สนองความตอ้งการของลูกได ้จากการที�ตอ้งอุม้ในขณะป้อนนม
จากแกว้ การป้อนนมจากแกว้จะทาํใหลู้กไม่มีปัญหาจากการดูดนมจากเตา้แม่  

๕.๗ อาหารที�ดีที�สุดสําหรับลูกที�กินนมแม่จากเตา้ไม่ได ้คือ นํ! านมแม่ที�บีบออกมาแล้วป้อนจากแก้วที�สะอาด 
แมแ้ต่ทารกแรกเกิดก็สามารถป้อนจากแกว้ได ้ และถา้จาํเป็นที�ตอ้งเลี! ยงลูกดว้ยนมผสมที�มีคุณภาพ ก็ควร
จะตอ้งป้อนดว้ยแกว้ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 ในกรณีที�แม่ติดเชื'อเอชไอว ีเชื'อนี'สามารถผ่านทางนํ'านมไปสู่ลูกได้ ดังนั'นเพื�อป้องกนัไม่ให้ลูกติดเชื'อเอชไอวจีากนม

แม่ ประเทศไทยมีนโยบายให้แม่ที�ติดเชื'อเอชไอวเีลี'ยงลูกด้วยนมผสมสูตรดัดแปลงสําหรับทารกแทนนมแม่ โดยสนับสนุน

นมผสมดังกล่าวจนถึงอายุ ๑๘ เดือน  

 

๖.๑ หญิงตั!งครรภ ์ และแม่ที�คิดวา่อาจติดเชื!อ เอชไอวี ควรปรึกษาแพทย ์พยาบาล ในการตรวจ เอชไอวี และรับการ
ปรึกษาก่อนและหลงัการตรวจ  หญิงที�ติดเชื!อ เอชไอว ีควรไดรั้บการปรึกษาวา่ จะลดการแพร่เชื!อ เอชไอวี จากแม่
สู่ลูกช่วงตั!งครรภ์ คลอด และการเลือกใช้นมเลี! ยงลูกอยา่งเหมาะสม ตลอดจนแนวทางการสนบัสนุนที�จะดูแล
รักษาแม่ที�ติดเชื!อ เอชไอวี ต่อไป   เช่น การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส  การดูแลสุขภาพของแม่  การป้องกนัการแพร่
เชื!อสู่ลูกและสมาชิกในครอบครัว  และการเลี!ยงดูลูก และการติดตามการรักษาตามกาํหนด  เป็นตน้ 



๖.๒ การใหน้มและอาหารตามวยัของแม่ที�ติดเชื!อเอชไอว ี 

• ช่วง ๖ เดือนแรกหลงัคลอด  
o เพื�อหลีกเลี�ยงการติดเชื�อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกทางนํ! านม ควรเลี!ยงลูกดว้ยนมผสมสูตรดดัแปลง

สาํหรับทารกอยา่งเดียว ซึ� งรัฐบาลสนบัสนุนใหน้มผสมชนิดนี!จนลูกมีอายุ ๑๘ เดือน ครอบครัว
ตอ้งแน่ใจวา่สามารถชงนมผสมที�สะอาดถูกสุขอนามยัตามที�แนะนาํไวข้า้งตน้  

o ถา้เลือกเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่ ก็ควรเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวตลอด ๖ เดือน ไม่ให้กินนมผสม 
นํ! า หรืออาหารอื�นร่วมกบันมแม่ ซึ� งการเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวจะลดการติดเชื!อ เอชไอว ี
จากแม่ เมื�อเทียบกบัการเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่ปนกบันมผสม นํ!า หรืออาหารอื�นๆ  

o การใหอ้าหารอื�นปนกบันมแม่ที�ติดเชื!อ เอชไอว ีในช่วง ๖ เดือนแรก นอกจากทาํให้เสี�ยงต่อการ
ติดเชื!อ เอชไอว ีแลว้ยงัทาํใหเ้กิดการติดเชื!ออื�นๆ การขาดสารอาหาร ถึงขั!นเสียชีวติได ้ 

• ช่วง ๖ - ๑๒ เดือน  
o ลูกทุกคนควรไดรั้บอาหารตามวยัเพิ�มขึ!นจากนมแม่หรือนมผสม เพื�อการเจริญเติบโตที�สมบูรณ์  
o แม่ที�เลี! ยงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียวตลอด ๖ เดือน ก็ควรจะเลี! ยงลูกดว้ยนมแม่ต่อพร้อมกนัให้

อาหารตามวยัจนกวา่ลูกสามารถกินอาหารไดค้รบ ๕ หมู่ หลากหลาย  

• ข้อมูลสําคัญอื�นๆ  
o ระหวา่งการให้การปรึกษากบัแม่ที�ติดเชื!อ เอชไอวี ควรประเมินวา่แม่สามารถที�จะเลี! ยงลูกดว้ย

นมอยา่งอื�นแทนนมแม่ไดห้รือไม่ ซึ� งการประเมินนี!ควรประเมินก่อนที�ลูกจะเกิดและตลอดช่วง
ที�เลี!ยงลูกดว้ยนมแม่อยู ่พร้อมกบัใหก้ารสนบัสนุนการแม่อยา่งเตม็ที�จากแพทย ์พยาบาล  

o ถา้แม่แน่ใจวา่จะสามารถเลี!ยงลูกดว้ยนมผสมไดอ้ยา่งดี ถูกตามขั!นตอน มีคุณภาพแลว้ ก็ควรจะ
หยุดการเลี! ยงลูกด้วยนมแม่ แลว้ใช้นมผสมแทน พ่อแม่ควรไดรั้บคาํแนะนาํในการชงนมที�
สะอาดถูกสุขอนามยั และถูกขั!นตอน  

o แม่ที�คลอดลูกใหม่แต่ยงัไม่ไดต้รวจเลือด ควรแนะนาํให้เลี! ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว ๖ เดือน 
และเลี!ยงตลอดไปจนถึง ๒ ปี พร้อมอาหารตามวยั  

o ถา้ตรวจพบว่าลูกติดเชื!อ เอชไอวี จากแม่แลว้ ให้การปรึกษาแม่เรื�องการให้อาหารทารก เพื�อ
เป็นทางเลือกกบัแม่ต่อไป 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   ผู้หญงิที�ทาํงานนอกบ้าน สามารถเลี'ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้ เมื�ออยู่กับลูก ควรให้ลูกดูดนมแม่ให้บ่อยที�สุดเท่าที�จะ

ทาํได้ และในช่วงที�ไปทาํงานบีบนํ'านมเกบ็ไว้ ผู้ดูแลเด็กป้อนนํ'านมแม่ให้เด็ก โดยใช้แก้วที�สะอาด 

 

 

เอกสารอ้างองิจาก Spangler A. Amy Spangler’s Breastfeeding: a parent’s guide (1999)  

๗.๑ ระหวา่งลาคลอด ก่อนกลบัไปทาํงาน แม่ควรเตรียมตวัเลี! ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งต่อเนื�อง  โดยบีบเก็บนํ! านมตุน
ไวใ้นตูเ้ยน็  แลว้ซกัซอ้มความเขา้ใจและการปฏิบติักบัผูเ้ลี!ยงดูเพื�อใหป้้อนนํ!านมแม่จากแกว้ใหเ้ด็ก 

๗.๒ แม่ที�ทาํงานควรเลี! ยงลูกดว้ยนมแม่ให้บ่อยในช่วงที�อยู่กบัลูก ซึ� งการให้นมลูกบ่อยๆ เป็นการสร้างนํ! านม
เพิ�มขึ!น ในช่วงที�แม่ทาํงานสามารถบีบนํ! านมไวใ้นภาชนะที�สะอาดเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ หรือทิ!งไวที้�อุณหภูมิห้อง
ไม่เกิน ๘ ชั�วโมง แลว้ใชน้ํ!านมนี! ป้อนลูกในช่วงที�แม่มาทาํงานได ้

๗.๓ ครอบครัว ชุมชน และลูกจา้งสามารถที�จะกระตุน้ให้สถานประกอบการ  ให้เวลา สถานที� ที�จะบีบนํ! านมเก็บ
ไวใ้นที�ทาํงาน ควรเป็นที�ที�สะอาด ปลอดภยั เป็นส่วนตวั มีนํ! าสะอาดให้ลา้งมือ ให้เก็บนํ! านม และเก็บใน
ตูเ้ยน็   ทั!งนี!  นายจา้งควรเขา้ใจถึงความสาํคญัของการเลี!ยงลูกดว้ยนมแม่วา่เป็นสวสัดิการที�พึงมีพึงได ้



๗.๔ ระยะเวลาของการเก็บนํ!านมแม่ 
 

 
๗.๕ การละลายนมแม่  

การละลายนมแม่จากช่องแช่แขง็ทาํไดห้ลายวธีิ คือ  

• แช่ภาชนะที�บรรจุนมแม่ในนํ! าเยน็ประมาณ ๕ นาที  
• ใส่ในตูเ้ยน็ธรรมดา โดยทิ!งใว ้๑ คืน  

หลงัจากนั!น ให้แช่ภาชนะที�บรรจุนมแม่ในนํ! าอุ่นจนกระทั�งได้อุณหภูมิที�เหมาะสม ห้ามอุ่นนมแม่ด้วย
ไมโครเวฟ เพราะอาจจะอุ่นจนร้อนเกินไป และทาํใหสู้ญเสียสารอาหารบางอยา่งได ้

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   การเลี'ยงลูกด้วยนมแม่หลงั ๖ เดือนไปแล้ว ให้เพิ�มอาหารตามวยั และให้ลูกกินนมแม่ต่อเนื�องถึง ๒ ปี ตามความ

เหมาะสม  

๘.๑ นํ! านมแม่ยงัเป็นอาหารที�มีคุณค่าและประโยชน์สําหรับลูกที�มีอายุเกิน ๖ เดือน  ทั!งในแง่สารอาหารและมี
ภูมิคุม้กนั 

๘.๒ แนะนาํให้แม่เลี! ยงลูกดว้ยนมแม่ จนถึงอายุ ๒ ปี  หรือมากกวา่นั!น ตราบใดที�ลูกยงัตอ้งการดูดนมแม่อยู ่การ
ไดดู้ดนมแม่ทาํใหเ้ด็กมีความสุข และสามารถเป็นแหล่งอาหาร โดยเฉพาะเวลาลูกป่วย 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

    ภาวะที�ควรงด และไม่ควรงดเกี�ยวกบัการให้นมแม่ 

๙.๑ ภาวะที�ควรงดตลอดไป ไดแ้ก่  

• ลูกมีความผิดปกติของการสร้างและทาํงานของเอนซยัม์ที�ใช้ในการยอ่ยนํ! านม เช่น galactosemia, 
maple syrup urine disease (MSUD), phenylketonuria มีความจาํเป็นตอ้งกินนมผสมสูตรพิเศษ  



• มารดาติดเชื!อ เอชไอว ี 

๙.๒ ภาวะที�ควรงดชั�วคราว ไดแ้ก่  

• ลูกเกิดก่อนกาํหนด (< ๓๒ สัปดาห์) หรือมีนํ!าหนกัตวันอ้ยมาก (<๑๕๐๐ กรัม) หรือมีปัญหานํ! าตาล
ในเลือดตํ�า ทารกกลุ่มนี! มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บนมแม่ร่วมกบันมผสม 

• มารดาป่วย ทาํใหไ้ม่สามารถใหน้มลูกได ้เช่น มีภาวะติดเชื!อในกระแสเลือด  
• มารดาป่วยดว้ยโรคติดเชื!อที�อาจติดต่อไปยงัลูกได ้เช่น เริม อีสุกอีใส วณัโรค  
• มารดาไดรั้บยาที�มีผลต่อลูกได ้เช่น ยากนัชกั ยาทางดา้นจิตเวช ยาเคมีบาํบดั iodine-131  

 

 
 


