การเลี้ยงลูกดวยนมแม
ทารกทีกิ นนมแม่จะได้รับสารอาหารทีดี กว่า และป่ วยด้วยโรคติดเชื! อและ โรคภูมิแพ้น้อยกว่ากลุ่มทีถูกเลี! ยงด้วยอาหาร
อืน และเติบโตอย่างมีพฒั นาการทีดีกว่าทารกทีถูกเลี!ยงด้วยนมผสมและอาหารอืน
เด็กทุกคนควรได้รับนมแม่ต! งั แต่แรกเกิด เพราะการเลี!ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์สูงสุ ดทั!งต่อสุ ขภาพและพัฒนาการของ
ลูก ต่อสายสัมพันธ์ ทางใจระหว่างแม่และลู ก และต่อสุ ขภาพของแม่ แม้ในครอบครั วที สามารถซื! อหานมผสม มี น! าํ
สะอาด ถูกอนามัย และสามารถเตรี ยมนมผสมได้อย่างถูกสุ ขลักษณะก็ตาม ดังนั!นทุกฝ่ ายต้องร่ วมรณรงค์การเลี!ยงลูกด้วย
นมแม่ถึง ๖ เดือน หรื อให้นานทีสุ ดเท่าทีสภาวะครอบครัวจะทําได้
ปั จจุบนั แม่ส่วนใหญ่จาํ เป็ นต้องประกอบอาชี พเพือช่วยหารายได้ให้แก่ครอบครัว ทําให้มีเวลาสําหรับลูกน้อยลง ประกอบ
กับการมีความเชื อบางอย่างไม่ถูกต้อง และ อิทธิ พลของการโฆษณาสิ นค้าประเภทนมผสม อาหารสําหรับทารกและเด็กใน
รู ปแบบต่างๆ เหล่านี! ล้วนมีส่วนทําให้แม่ให้อาหารไม่เหมาะสมกับลูกก่อให้เกิดปั ญหาเด็กขาดสารอาหาร และเจ็บป่ วย
เป็ นโรคได้ง่าย บางรายอาจรุ นแรงถึงตาย
ดังนั!น ทุกคนควรจะได้รับรู ้ถึงประโยชน์ของการเลี!ยงดูดว้ ยนมแม่ วิธีปฏิบตั ิทีทําได้ง่าย แม้เมือแม่ตอ้ งทํางานนอกบ้าน แม่ที
เลี!ยงลูกด้วยนมแม่ควรได้รับกําลังใจและความสนับสนุ นจากสามี ครอบครัว ชุ มชน เพือนร่ วมงาน รัฐและองค์กรท้องถิน
จําเป็ นต้องมีนโยบาย และดําเนินการส่ งเสริ มการให้ความรู ้และสนับสนุ นการเลี!ยงลูกด้วย นมแม่ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์
แม่ลูก และบริ การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําครอบครัวทีมี ประสิ ทธิ ภาพ

ข้ อมูลสนับสนุน
นมแม่เพียงอย่างเดียว คืออาหารทีดีทีสุดสําหรับทารกในช่วง ๖ เดือนแรก
แม่ควรได้อุม้ ลูกทันทีหลังคลอดโดยสัมผัสแนบเนื!อระหว่างแม่ลูก และให้ลูกดูดนมแม่ภายใน ๑ ชัวโมง
แม่เกือบทุกคนสามารถเลี!ยงลูกด้วยนมตนเองได้สาํ เร็จเมืออุม้ ลูกและให้นมอย่างถูกวิธี ลูกควรได้ดูดนมแม่บ่อยๆ ทั!งกลางวัน
และกลางคืน ตามความต้องการของลูกซึงจะปรับเปลียนไปตามวัย
การเลี!ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือน ช่วยป้ องกันลูกจากโรคท้องเสี ย และการติดเชื!ออืนๆ ซึงไม่มีนมผสมหรื อ
อาหารอืนๆ สามารถให้ภูมิตา้ นทานโรคในลักษณะเหมือนนมแม่
ในช่วง ๖ เดือนแรก การเลี!ยงลูกด้วยนมผสมหรื อนมจากสัตว์ อาจทําให้ลูกเจ็บป่ วยถึงตายได้ เพราะเสี ยงต่อการติดเชื!อ และ
ระบบการย่อยอาหารของทารกในช่วงนี!ยงั ทํางานไม่สมบูรณ์
ในกรณี ทีแม่ติดเชื!อเอชไอวี เชื!อนี!สามารถผ่านทางนํ!านมไปสู่ลูกได้ ดังนั!นเพือป้ องกันไม่ให้ลูกติดเชื!อเอชไอวีจากนมแม่
ประเทศไทยมีนโยบายให้แม่ทีติดเชื!อเอชไอวีเลี!ยงลูกด้วยนมผสมสูตรดัดแปลงสําหรับทารกแทนนมแม่ โดยสนับสนุนนม
ผสมดังกล่าวจนถึงอายุ ๑๘ เดือน

ผูห้ ญิงทีทํางานนอกบ้าน สามารถเลี!ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้ เมืออยูก่ บั ลูก ควรให้ลูกดูดนมแม่ให้บ่อยทีสุดเท่าทีจะทําได้
และในช่วงทีไปทํางานบีบนํ!านมเก็บไว้ ผูด้ ูแลเด็กป้ อนนํ!านมแม่ให้เด็ก โดยใช้แก้วทีสะอาด
การเลี!ยงลูกด้วยนมแม่หลัง ๖ เดือนไปแล้ว ให้เพิมอาหารตามวัย และให้ลูกกินนมแม่ต่อเนืองถึง ๒ ปี ตามความเหมาะสม
ภาวะทีควรงด และไม่ควรงดเกียวกับการให้นมแม่

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

นมแม่ เพียงอย่ างเดียว คืออาหารทีดีทสุี ดสํ าหรับทารกในช่ วง ๖ เดือนแรก
๑.๑

การเลี!ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยให้แม่และลูกได้เรี ยนรู ้ทีจะรักและผูกพันกัน ซึ งเรี ยกว่า “สายใยรักแม่ลูก” การ
ดูแลเอาใจใส่ ลูกอย่างใกล้ชิด ช่วยทําให้ลูกรู ้สึกอบอุ่นและอุ่นใจ ซึ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการเจริ ญเติบโต และ
พัฒนาการของลูก

๑.๒

นมแม่ช่วยเพิมการเจริ ญเติบโต พัฒนาการ มีสารอาหารทีเหมาะสม ป้ องกันการเจ็บป่ วยของลูกได้เพราะมีภูมิ
ต้านทานโรคจากแม่ ซึ งในนมอืนๆ อาทินมผสม นมผง หรื อนมสัตว์ ไม่มี

๑.๓

นํ!านมแม่มีน! าํ และสารอาหารทีเพียงพอกับความต้องการของลูก เพราะฉะนั!นไม่ตอ้ งให้อย่างอืน

๑.๔

นมแม่เป็ นนมทีย่อยง่ายกว่านมอืน

๑.๕

การให้อาหารอืนในเด็กทีมีอายุตากว่
ํ า ๖ เดือน จะทําให้เด็กเสี ยงต่อการเกิดโรคท้องเสี ย หรื อเกิดการเจ็บป่ วย
อืนๆได้

๑.๖

การให้อาหารอืนในทารกช่วง ๖ เดือนแรก จะทําให้ทารกดูดนมแม่ได้นอ้ ยลง และอาจทําให้ลูกท้องเสี ยหรื อ
ติดเชื! อได้ เมือลูกดูดนมแม่นอ้ ยลง แม่จึงสร้างนํ!านมน้อยลงด้วย เพราะขาดการกระตุน้ เนื องจากร่ างกายแม่
สร้ างนํ!า นมตามความต้องการของลู กทั!งปริ มาณและคุ ณภาพ ฉะนั!นควรให้ลูก ดู ดนมแม่บ่อยตามความ
ต้องการของลูก

๑.๗

การให้นมแม่เพียงอย่างเดียวจนลูกอายุ ๖ เดือน ช่วยลดการเกิดโรคกลุ่มภูมิแพ้ เช่น หอบหื ด เยือจมูกอักเสบ
ผิวหนังอักเสบ เป็ นต้น โดยเฉพาะในกรณี ทีมีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว นอกจากนี! การได้รับนมแม่
เพียงอย่างเดียวในระยะทีทารกมีระบบทางเดินอาหารทียังทํางานได้สมบูรณ์ จะช่วยลดปั ญหาแพ้นมวัว

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

แม่ ควรได้ อ้ ุมลูกทันทีหลังคลอดโดยสั มผัสแนบเนือ' ระหว่ างแม่ ลูก และให้ ลูกดูดนมแม่ ภายใน ๑ ชั วโมง
๒.๑

การสัมผัสแนบเนื!อระหว่างแม่และลูกและการให้นมทันทีหลังคลอด จะช่วยกระตุน้ ให้แม่สร้างนํ!านมเร็ วขึ!น
และยังช่วยให้มดลูกหดตัวดี ทําให้ลดความเสี ยงในการตกเลือดหลังคลอด ลดการติดเชื!อ และให้รกคลอด

๒.๒ เพือให้แม่สามารถเลี!ยงลูกนมของตนเองได้สาํ เร็ จ จําเป็ นต้องให้แม่และลูกอยูด่ ว้ ยกันทันทีหลังคลอด แม่ลูก
อยูด่ ว้ ยกันตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งให้ลูกกินนํ!าหรื อนมผสม
๒.๓ หัวนํ!านมซึ งเป็ นนํ!านมใสสี เหลือง (โคลอสตรัม Colostrum) ทีแม่สร้างขึ!นใน ๒-๓ วันหลังคลอด เป็ นอาหาร
ทีดีทีสุ ดของลูกในช่วงแรกเกิด เพราะมีสารอาหาร และมีภูมิตา้ นทานจากแม่ ซึ งจะช่วยป้ องกันจากการติดเชื!อ
จึงให้ลูกดูดหัวนํ!านมนี! ไม่ให้แม่บีบทิ!ง
๒.๔ ในช่วง ๒-๓ วันแรก ควรให้แม่อยูก่ บั ลูกตลอดเวลา สอนแม่ให้อุม้ ลูก และให้ลูกดูดบ่อยๆ อย่างถูกวิธี ถ้า
ลูกมีปัญหาการดูดนม ควรสอนแม่ให้บีบนมแม่ใส่ ถ้วยสะอาดและป้ อนลูกโดยไม่ตอ้ งใช้ขวดนม คอย
กระตุน้ ให้ลูกหัดดูดนมแม่บ่อยๆ โดยทัวไปทารกแรกเกิดสามารถดูดนมแม่ได้
๒.๕ นมแม่คืออาหารทีดีทีสุ ดสําหรับทารกทุกคน รวมทั!งทารกทีมีน! าํ หนักแรกเกิดน้อย แม่จะสร้ างนํ!านมที
เหมาะกับลูกทีมีน! าํ หนักน้อย หรื อเกิ ดก่อนกําหนด ซึ งลูกทีเกิดก่อนกําหนด หรื อนํ!าหนักแรกเกิ ดน้อยกว่า
๒,๕๐๐ กรั ม อาจไม่ สามารถดู ดนมจากเต้าได้ในระยะแรก จึ งต้องบี บเก็บนํ!านมแม่ไ ว้ป้อนลู ก ด้วย
ถ้วย ช้อน หรื อสายยางปลอดเชื!อจากโดยพยาบาล จนลูกสามารถดูดจากเต้าได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
แม่ เกือบทุกคนสามารถเลีย' งลูกด้ วยนมตนเองได้ สําเร็จเมืออุ้มลูกและให้ นมอย่ างถูกวิธี ลูกควรได้ ดูดนมแม่ บ่อยๆ
ทั'งกลางวันและกลางคืน ตามความต้ องการของลูกซึงจะปรับเปลียนไปตามวัย
๓.๑

แม่สร้างนํ!านมได้เพียงพอกับความต้องการของลูก ยิงถ้าลูกดูดนมมาก แม่ก็จะสร้างนํ!านมมาก แม่เกือบทุก
คนสามารถเลี!ยงลูกด้วยนมตนเองได้สาํ เร็ จ และสร้างนํ!านมได้เพียงพอ เมือ :
แม่มีความตั!งใจเลี!ยงลูกด้วยนมแม่ และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
แม่ได้รับความรู ้เกียวกับวิธีปฏิบตั ิทีถูกต้อง
แม่ได้รับอาหารทีถูกต้องตามหลักโภชนาการและเพียงพอ
แม่เลี!ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
แม่อุม้ ลูกกินนมและดูดนมได้ถูกวิธี

ลูกสามารถดูดได้บ่อยและนานตามความต้องการทั!งกลางวันและกลางคืน และดูดนมให้หมดทีละ
ข้าง
๓.๒ การอุม้ ลูกถูกวิธีจะช่วยให้ลูกดูดนมแม่ได้ดี
•

•

•

การอุม้ ถูกวิธี คือ
o ลําตัวกับศรี ษะลูกอยูใ่ นแนวเดียวกัน
่ ิดแนบเนื! อกับตัวแม่
o ตัวลูกอยูช
o ตัวลูกตะแคงเข้าหาตัวแม่
o ลูกผ่อนคลาย มีความสุ ขและดูดนมได้ดี
ถ้าอุม้ ไม่ถูกวิธีจะทําให้เกิดปั ญหา
o หัวนมแม่เจ็บและแตก
o ลูกได้รับนํ!านมไม่เพียงพอ
o ลูกไม่ยอมดูดนม
รู ้ได้อย่างไรว่าลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี
o เห็นลานหัวนมอยูเ่ หนื อริ มฝี ปากลูก และใต้ริมฝี ปากลูกด้านล่าง
o ปากลูกอ้ากว้าง ริ มฝี ปากแนบกับเต้านมแม่
่ ิดเต้านมแม่
o คางลูกอยูช
o ลูกดูดนมได้แรง กลืนเป็ นจังหวะ และมีการสลับหยุดเป็ นพักๆ
o แม่จะไม่รู้สึกเจ็บหัวนมเวลาให้นมลูก

๓.๓

ในช่วงแรกเกิด - ๑ เดือน ลูกควรได้ดูดนมแม่ทุกครั!งเมือต้องการ อย่างน้อย ๘ ครั!งหรื อมากกว่า ภายในเวลา
๒๔ ชัวโมง ถ้าลูกหลับนานกว่า ๓ ชัวโมงหลังกินนม แม่ควรปลุกลูกให้ดูดนมแม่ เมืออายุเพิมขึ!นเด็กจะดูด
นมแต่ละมื!อได้มากขึ!น และจํานวนมื!อจะลดลงเป็ นลําดับ และปรับตัวมากิ นนมในช่ วงกลางวันบ่อยกว่า
กลางคืน เมืออายุ ๖ เดือนขึ!นไปเด็กส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการดูดนมหลังเทียงคืน

๓.๔

เด็ก ที ร้ องไห้ อาจเป็ นเพราะต้องการให้อุม้ กอด หรื อเปลี ยนผ้าอ้อม นอกเหนื อไปจากการต้องการ
อาหาร จึงไม่ควรป้ อนนมทุกครั!งทีลูกร้องไห้ แต่ควรสังเกตพฤติกรรมและเสี ยงร้องของลูก และตอบสนอง
อย่างเหมาะสม

๓.๕

พ่อและญาติพีน้องในบ้าน สามารถช่ วยดูแลแม่ให้ได้พกั ผ่อน ในช่ วงเลี! ยงลูกด้วยนมแม่ และให้แม่ได้รับ
ประทานอาหารทีมีสารอาหารครบถ้วน ตลอดจนช่วยทํางานในบ้าน และดูแลเด็กคนอืนในบ้าน เพือให้แม่มี
เวลาพักผ่อนมากพอ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
การเลีย' งลูกด้ วยนมแม่ อย่ างเดียวนาน ๖ เดือน ช่ วยป้องกันลูกจากโรคท้ องเสี ย และการติดเชื'ออืนๆ ซึงไม่ มีนมผสม
หรืออาหารอืนๆ สามารถให้ ภูมิต้านทานโรคในลักษณะเหมือนนมแม่
๔.๑

ในนํ!านมแม่มีสารทีเป็ นภูมิคุม้ กัน และเซลเม็ดเลือดขาวของแม่ จึงทําให้น! าํ นมแม่สามารถยับยั!ง และป้ องกัน
การติดเชื!อโรคในทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจของลูก

๔.๒ ทารกแรกเกิด – ๖ เดือน ยังมีระบบการสร้างภูมิคม้ กันโรคทียังทํางานได้ไม่เต็มที เยือบุทางเดินอาหารและ
ทางเดิ นหายใจยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึงมีความเสี ยงต่อการติดเชื! อในสิ งแวดล้อม นํ!าดื ม และอาหารได้
ง่าย ทารกช่วงวัยนี! ทีแม่เลี!ยงด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว จึงมีความปลอดภัยจากการได้รับเชื!อโรคต่างๆ จาก
นํ!า นมผสม ภาชนะ และอาหารอืนๆ และยังได้รับความคุม้ ครองจากนมแม่ จึงเป็ นเหตุผลทีมีการแนะนําแม่
ให้เลี!ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน ๖ เดือนแรก นอกจากนั!นนมผสมเป็ นนมทีดัดแปลงมาจากนมสัตว์
มีโปรตีนทีแตกต่างจากของมนุ ษย์ ทําให้ทารกอาจแพ้โปรตีนจากนมผสม นําไปสู่ การเจ็บป่ วยเป็ นโรค
ภูมิแพ้ได้
๔.๓

ถึ งแม้ว่าในปั จจุบนั อุตสาหกรรมอาหาร จะพยายามดัดแปลงให้มีสารอาหารเลี ยนแบบธรรมชาติ ของนม
แม่ มีการลดปริ มาณโปรตีนบางชนิ ด และมีการเติมสารอาหารหลายอย่าง ดังทีปรากฏในท้องตลาดทีมีการ
แข่งขันและโฆษณาอย่างแพร่ หลาย แต่ในปั จจุบนั สามารถกล่าวได้วา่ ยังไม่มีนมผสมชนิ ดใดหรื ออาหาร
ใดๆ มีคุณลักษณะอย่างนมแม่ในด้านสารภูมิคม้ กัน และเซลเม็ดเลือดขาวจากแม่

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
ในช่ วง ๖ เดือนแรก การเลีย' งลูกด้ วยนมผสมหรือนมจากสั ตว์ อาจทําให้ ลูกเจ็บป่ วยถึงตายได้ เพราะเสี ยงต่ อการติด
เชื'อ และระบบการย่ อยอาหารของทารกในช่ วงนีย' งั ทํางานไม่ สมบูรณ์
๕.๑

ลูกทีไม่ได้กินนมแม่ตนเองจะไม่ได้รับภูมิตา้ นทานและสารอืนๆ ทีมาจากนํ!านมแม่ ทีจะสามารถป้ องกันโรค
ต่างๆ ได้ ทารกเหล่านี! ก็มีโอกาสท้องเสี ย เป็ นโรคทางเดินหายใจ จนถึงปอดบวมได้ ซึ งทั!งโรคท้องเสี ยและ
ปอดบวม เป็ นสาเหตุการตายของทารกและเด็กเล็ก

๕.๒ การเลี!ยงลูกด้วยนมผสม จะทําให้เกิดการเจริ ญเติบโตทีช้าและเกิดการเจ็บป่ วยได้ง่าย ถ้า
เติมนํ!าในนมผสมมากไปหรื อน้อยไป
นํ!าทีใช้ผสมไม่สะอาด
ขวดหรื อจุกนมไม่สะอาด

นมผสมทีใช้แทนนมแม่ อาจมีเชื!อโรคทีทําให้เกิดโรคในทารกได้ จากการศึกษาพบว่า ทารกทีถูกเลี!ยงด้วยนม
ผสมเมือเทียบกับทารกทีเลี!ยงด้วยนมแม่ ทารกทีกินนมผสมเพิมความเสี ยงต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคเรื! อรัง
ต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน เมือโตขึ!นได้
๕.๓

การเลี! ยงลูกด้วยนมผสม มีค่าใช้จ่ายสู ง โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าพ่อแม่ไม่สามารถทีจะซื! อนมผสมทีมีคุณภาพ
ตัวอย่างเช่น ถ้าจะเลี!ยงลูก ๖ เดือนแรก ด้วยนมผสม ต้องใช้นมผสมถึง ๒๐ กิโลกรัม ซึ งแพทย์และพยาบาล
ควรบอกให้พอ่ แม่ทราบถึงค่าใช้จ่ายหาต้องการเลี!ยงลูกด้วยนมผสม

๕.๔

ถ้าจําเป็ นทีต้องเลี!ยงลูกด้วยนมผสม จะต้องต้มนํ!าสะอาดให้เดือดก่อน จึงเติมนมผสม ไม่ให้ใช้น! าํ ต้มทีเย็น
แล้วผสมนม ต้องทําตามคําแนะนําในการผสมนมอย่างเคร่ งครัด เพือจะทําให้แน่ ใจว่านมผสมได้สัดส่ วน
พอเหมาะ และต้องใช้น! าํ สะอาดในการผสมนม ทุกขั!นตอนของการเตรี ยมนมผสมต้องให้ถูกสุ ขอนามัย ต้อง
ทิ!งนมทีผสมแล้วให้อุ่นพอดีก่อนทีจะนําไปป้ อนลูก

๕.๕ นมสัตว์และนมผสมทีชงแล้ว จะเสี ยถ้าทิ!งไว้ในอุณหภูมิห้อง (ประมาณ ๒๐-๒๕ องศาเซลเซี ยส) เกิ น ๒
ชัวโมง ซึ งนมแม่จะทิ!งไว้ในอุณหภูมิหอ้ งได้ถึง ๘ ชัวโมง โดยไม่เสี ย แต่อย่างไรก็ดีควรเก็บนมทุกชนิ ดใส่ ใน
ภาชนะทีสะอาดและเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
๕.๖

การป้ อนนมจากแก้ว จะปลอดภัยกว่าขวดนม เพราะว่าแก้วสามารถทําความสะอาดได้ง่ายกว่าขวด การป้ อน
จากแก้วจะได้รับการสัมผัสและการกระตุน้ สนองความต้องการของลูกได้ จากการทีต้องอุม้ ในขณะป้ อนนม
จากแก้ว การป้ อนนมจากแก้วจะทําให้ลูกไม่มีปัญหาจากการดูดนมจากเต้าแม่

๕.๗ อาหารที ดี ทีสุ ดสําหรั บลู กที กิ นนมแม่จากเต้าไม่ได้ คือ นํ!านมแม่ทีบีบออกมาแล้วป้ อนจากแก้วทีสะอาด
แม้แต่ทารกแรกเกิ ดก็สามารถป้ อนจากแก้วได้ และถ้าจําเป็ นทีต้องเลี! ยงลูกด้วยนมผสมทีมีคุณภาพ ก็ควร
จะต้องป้ อนด้วยแก้ว

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ในกรณีทแม่
ี ติดเชื'อเอชไอวี เชื'อนีส' ามารถผ่ านทางนํา' นมไปสู่ ลูกได้ ดังนั'นเพือป้องกันไม่ ให้ ลูกติดเชื'อเอชไอวีจากนม
แม่ ประเทศไทยมีนโยบายให้ แม่ ทติี ดเชื'อเอชไอวีเลีย' งลูกด้ วยนมผสมสู ตรดัดแปลงสํ าหรับทารกแทนนมแม่ โดยสนับสนุน
นมผสมดังกล่ าวจนถึงอายุ ๑๘ เดือน
๖.๑ หญิงตั!งครรภ์ และแม่ทีคิดว่าอาจติดเชื! อ เอชไอวี ควรปรึ กษาแพทย์ พยาบาล ในการตรวจ เอชไอวี และรับการ
ปรึ กษาก่อนและหลังการตรวจ หญิงทีติดเชื!อ เอชไอวี ควรได้รับการปรึ กษาว่า จะลดการแพร่ เชื! อ เอชไอวี จากแม่
สู่ ลูกช่ วงตั!งครรภ์ คลอด และการเลื อกใช้นมเลี!ยงลูกอย่างเหมาะสม ตลอดจนแนวทางการสนับสนุ นทีจะดูแล
รักษาแม่ทีติดเชื! อ เอชไอวี ต่อไป เช่น การรักษาด้วยยาต้านไวรัส การดูแลสุ ขภาพของแม่ การป้ องกันการแพร่
เชื!อสู่ ลูกและสมาชิกในครอบครัว และการเลี!ยงดูลูก และการติดตามการรักษาตามกําหนด เป็ นต้น

๖.๒ การให้นมและอาหารตามวัยของแม่ทีติดเชื!อเอชไอวี
•

•

•

ช่ วง ๖ เดือนแรกหลังคลอด
o เพือหลี กเลี ยงการติดเชื อเอชไอวีจากแม่สู่ ลูกทางนํ!านม ควรเลี! ยงลูกด้วยนมผสมสู ตรดัดแปลง
สําหรับทารกอย่างเดียว ซึ งรัฐบาลสนับสนุนให้นมผสมชนิดนี!จนลูกมีอายุ ๑๘ เดือน ครอบครัว
ต้องแน่ใจว่าสามารถชงนมผสมทีสะอาดถูกสุ ขอนามัยตามทีแนะนําไว้ขา้ งต้น
o ถ้าเลื อกเลี! ยงลูกด้วยนมแม่ ก็ควรเลี! ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี ยวตลอด ๖ เดื อน ไม่ให้กินนมผสม
นํ!า หรื ออาหารอืนร่ วมกับนมแม่ ซึ งการเลี!ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจะลดการติดเชื!อ เอชไอวี
จากแม่ เมือเทียบกับการเลี!ยงลูกด้วยนมแม่ปนกับนมผสม นํ!า หรื ออาหารอืนๆ
o การให้อาหารอืนปนกับนมแม่ทีติดเชื! อ เอชไอวี ในช่วง ๖ เดื อนแรก นอกจากทําให้เสี ยงต่อการ
ติดเชื!อ เอชไอวี แล้วยังทําให้เกิดการติดเชื!ออืนๆ การขาดสารอาหาร ถึงขั!นเสี ยชีวติ ได้
ช่ วง ๖ - ๑๒ เดือน
o ลูกทุกคนควรได้รับอาหารตามวัยเพิมขึ!นจากนมแม่หรื อนมผสม เพือการเจริ ญเติบโตทีสมบูรณ์
o แม่ทีเลี! ยงลู กด้วยนมแม่อย่างเดี ยวตลอด ๖ เดื อน ก็ควรจะเลี! ยงลู กด้วยนมแม่ต่อพร้ อมกันให้
อาหารตามวัยจนกว่าลูกสามารถกินอาหารได้ครบ ๕ หมู่ หลากหลาย
ข้ อมูลสํ าคัญอืนๆ
o ระหว่างการให้การปรึ กษากับแม่ทีติดเชื! อ เอชไอวี ควรประเมินว่าแม่สามารถทีจะเลี! ยงลูกด้วย
นมอย่างอืนแทนนมแม่ได้หรื อไม่ ซึ งการประเมินนี!ควรประเมินก่อนทีลูกจะเกิดและตลอดช่วง
ทีเลี!ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ พร้อมกับให้การสนับสนุนการแม่อย่างเต็มทีจากแพทย์ พยาบาล
o ถ้าแม่แน่ใจว่าจะสามารถเลี!ยงลูกด้วยนมผสมได้อย่างดี ถูกตามขั!นตอน มีคุณภาพแล้ว ก็ควรจะ
หยุดการเลี! ยงลู กด้วยนมแม่ แล้วใช้นมผสมแทน พ่อแม่ควรได้รับคําแนะนําในการชงนมที
สะอาดถูกสุ ขอนามัย และถูกขั!นตอน
o แม่ทีคลอดลูกใหม่แต่ยงั ไม่ได้ตรวจเลื อด ควรแนะนําให้เลี! ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี ยว ๖ เดื อน
และเลี!ยงตลอดไปจนถึง ๒ ปี พร้อมอาหารตามวัย
o ถ้าตรวจพบว่าลู กติ ดเชื! อ เอชไอวี จากแม่แล้ว ให้การปรึ กษาแม่เรื องการให้อาหารทารก เพือ
เป็ นทางเลือกกับแม่ต่อไป

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ผู้หญิงทีทํางานนอกบ้ าน สามารถเลีย' งลูกด้ วยนมแม่ ต่อไปได้ เมืออยู่กับลูก ควรให้ ลูกดูดนมแม่ ให้ บ่อยทีสุ ดเท่ าทีจะ
ทําได้ และในช่ วงทีไปทํางานบีบนํา' นมเก็บไว้ ผู้ดูแลเด็กป้อนนํา' นมแม่ ให้ เด็ก โดยใช้ แก้ วทีสะอาด

เอกสารอ้ างอิงจาก Spangler A. Amy Spangler’s Breastfeeding: a parent’s guide (1999)
๗.๑

ระหว่างลาคลอด ก่อนกลับไปทํางาน แม่ควรเตรี ยมตัวเลี!ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื อง โดยบีบเก็บนํ!านมตุน
ไว้ในตูเ้ ย็น แล้วซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบตั ิกบั ผูเ้ ลี!ยงดูเพือให้ป้อนนํ!านมแม่จากแก้วให้เด็ก

๗.๒ แม่ทีทํางานควรเลี! ยงลูกด้วยนมแม่ให้บ่อยในช่ วงทีอยู่กบั ลูก ซึ งการให้นมลูกบ่อยๆ เป็ นการสร้ างนํ!านม
เพิมขึ!น ในช่วงทีแม่ทาํ งานสามารถบีบนํ!านมไว้ในภาชนะทีสะอาดเก็บไว้ในตูเ้ ย็น หรื อทิ!งไว้ทีอุณหภูมิห้อง
ไม่เกิน ๘ ชัวโมง แล้วใช้น! าํ นมนี!ป้อนลูกในช่วงทีแม่มาทํางานได้
๗.๓

ครอบครัว ชุ มชน และลูกจ้างสามารถทีจะกระตุน้ ให้สถานประกอบการ ให้เวลา สถานที ทีจะบีบนํ!านมเก็บ
ไว้ในทีทํางาน ควรเป็ นทีทีสะอาด ปลอดภัย เป็ นส่ วนตัว มีน! าํ สะอาดให้ลา้ งมือ ให้เก็บนํ!านม และเก็บใน
ตูเ้ ย็น ทั!งนี! นายจ้างควรเข้าใจถึงความสําคัญของการเลี!ยงลูกด้วยนมแม่วา่ เป็ นสวัสดิการทีพึงมีพึงได้

๗.๔

๗.๕

ระยะเวลาของการเก็บนํ!านมแม่

การละลายนมแม่
การละลายนมแม่จากช่องแช่แข็งทําได้หลายวิธี คือ
•
•

แช่ภาชนะทีบรรจุนมแม่ในนํ!าเย็นประมาณ ๕ นาที
ใส่ ในตูเ้ ย็นธรรมดา โดยทิ!งใว้ ๑ คืน

หลังจากนั!น ให้แช่ ภาชนะทีบรรจุ นมแม่ในนํ!าอุ่นจนกระทังได้อุณหภูมิทีเหมาะสม ห้ามอุ่นนมแม่ด้วย
ไมโครเวฟ เพราะอาจจะอุ่นจนร้อนเกินไป และทําให้สูญเสี ยสารอาหารบางอย่างได้
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การเลีย' งลูกด้ วยนมแม่ หลัง ๖ เดือนไปแล้ ว ให้ เพิมอาหารตามวัย และให้ ลูกกินนมแม่ ต่อเนืองถึง ๒ ปี ตามความ
เหมาะสม
๘.๑

นํ!านมแม่ยงั เป็ นอาหารทีมีคุณค่าและประโยชน์สําหรับลูกทีมีอายุเกิ น ๖ เดื อน ทั!งในแง่ สารอาหารและมี
ภูมิคุม้ กัน

๘.๒ แนะนําให้แม่เลี!ยงลูกด้วยนมแม่ จนถึงอายุ ๒ ปี หรื อมากกว่านั!น ตราบใดทีลูกยังต้องการดูดนมแม่อยู่ การ
ได้ดูดนมแม่ทาํ ให้เด็กมีความสุ ข และสามารถเป็ นแหล่งอาหาร โดยเฉพาะเวลาลูกป่ วย
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ภาวะทีควรงด และไม่ ควรงดเกียวกับการให้ นมแม่
๙.๑

ภาวะทีควรงดตลอดไป ได้แก่
•

ลูกมีความผิดปกติของการสร้ างและทํางานของเอนซัยม์ทีใช้ในการย่อยนํ!านม เช่น galactosemia,
maple syrup urine disease (MSUD), phenylketonuria มีความจําเป็ นต้องกินนมผสมสู ตรพิเศษ

•

๙.๒

มารดาติดเชื!อ เอชไอวี

ภาวะทีควรงดชัวคราว ได้แก่
•

•
•
•

ลูกเกิดก่อนกําหนด (< ๓๒ สัปดาห์) หรื อมีน! าํ หนักตัวน้อยมาก (<๑๕๐๐ กรัม) หรื อมีปัญหานํ!าตาล
ในเลือดตํา ทารกกลุ่มนี!มีความจําเป็ นต้องได้รับนมแม่ร่วมกับนมผสม
มารดาป่ วย ทําให้ไม่สามารถให้นมลูกได้ เช่น มีภาวะติดเชื!อในกระแสเลือด
มารดาป่ วยด้วยโรคติดเชื!อทีอาจติดต่อไปยังลูกได้ เช่น เริ ม อีสุกอีใส วัณโรค
มารดาได้รับยาทีมีผลต่อลูกได้ เช่น ยากันชัก ยาทางด้านจิตเวช ยาเคมีบาํ บัด iodine-131

