
Key skills to successful 
breastfeeding 

พว. ชญาดา สามารถ  
คลินิกเลีย้งลกูด้วยนมแม ่โรงพยาบาลศิริราช 

 



คลินิกเล้ียงลูกดว้ยนมแม่โรงพยาบาลศิริราช 



ขอบเขตการให้บริการ 
 

ให้บริการ ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา แม่-ลูกท่ี
มีปัญหาในการให้นมแม่ระดับซับซ้อนและ
รุนแรงต้ังแต่แรกเกิด-2 ปี ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล ครอบคลุมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและจิตวญิญาณ 



ขอบเขตการให้บริการ (ต่อ) 
 

โดยมีแม่ -ลูกและครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแล
รักษาพยาบาล เพ่ือให้ 

-แม่สามารถกลบัมาเลีย้งลูกด้วยนมแม่ได้เป็นปรกติ ถูกวิธี มี
ความสุขและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทีป้่องกนัได้  

-เป็นที่ศึกษา ค้นคว้าและวจิัย  

-เป็นทีดู่งานของนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ 



มารดาและ 
ทารก 

ทัง้ในและนอก รพ.  

วางแผนให้เหมาะสม 
กบัปัญหาแตล่ะราย  

ประเมินสภาพความพร้อม 
ของมารดาและทารก: 
• ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 
• ทศันคติ  
• วิธีการให้นมแม่   

กระบวนการให้บริการ BF ในคลินิกเลีย้งลูกด้วยนมแม่
โรงพยาบาลศิริราช  

Yes No 

ให้ค าปรึกษา
และ/แก้ไข
ปัญหา 

ดูแลให้แม่ให้นมลูก
อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ 

 

ปรึกษา
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง : 
TT..Clinic, 
คลินิกเต้า

นม  
 

No Yes 

 
ดูแลต่อเน่ือง
จนถึงอายุ 2 ปี 

 

Face to face, telephone, Facebook 



เทคนิคที่ส าคัญในการให้นมแม่ 

Good  start 
1.Good  latch-on and effective 
suckling 

2.Correct  Position  แม-่ลกู 

3.Assessment 
4.Oxytocin  reflex    
 

  



7 

การซกัประวติั 



การบนัทกึข้อมลู 



การใช้แบบประเมนิ  Siriraj’s Areola and Nipple Assessment 

(SANA) 

การตรวจหวันมความยืดหยุ่นของลานหวันม 



หวันมแตก 

cracked nipple and tongue tie 



Long and Large Nipples 



การประเมิน 
เต้านมและน า้นม 



น า้นมไม่พอ/น า้นมน้อย 
เป็นความจริง/คดิไปเอง 
ประเมินน า้นมถกูวีธีหรือไม ่
ให้ลกูดดูถกูวีธี/ บอ่ยพอหรือไม ่
น า้หนกัลกูขึน้หรือลดตามเกณฑ์ปกติ
หรือไม ่

จ านวนอจุจาระ/ปัสสาวะปกติหรือไม ่



 
Blood in breast milk 

 

Vascular engorgement  

or  

“Rusty Pipe Syndrome”  

Forceful let-down & 

oversupply  
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ประเมินช่องปากลูกและท่าอุม้ใหน้มของแม่ 



SIRIRAJ TONGUE-TIE SCORE (STT SCORE) 
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แมห่วันมส ัน้แตกจากลกูทีม่ ีMild Tongue-Tie แมห่วันมส ัน้แตกจากลกูทีม่ ีMild Tongue-Tie 

 



อาการของทารกทีม่ภีาวะ  Tongue-Tie  

ทีค่วรปรกึษากมุารศลัยศาสตร ์

อาการของทารกทีม่ภีาวะ  Tongue-Tie  

ทีค่วรปรกึษากมุารศลัยศาสตร ์

ทารกอยากดดูนมแม่  แต่ดดูไม่ตดิ  ร้องกวน 

ทารกดดูนมแม่ได้  แต่แม่รู้สกึเจบ็หวันม  หรือหวันมแตก  ทัง้ที่
ทารกอมหวันมลกึพอและท่าให้นมแม่ถกูต้อง 

ทารกดดูนมแม่  แต่ดดูเบาจนแม่รู้สกึได้และตรวจพบว่าขณะดดูเต้า
นมบริเวณเหนือลานหวันมไม่ขยับตามแรงดดูของทารก 

แม้ทารกดดูนมแม่ได้แม่ไม่เจบ็หวันม  แต่ดดูบ่อยมากและดดูนาน
น า้หนักขึน้น้อยและแม่ไม่ได้พกัผ่อนเพยีงพอ  
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ฝึกลูกดดูนมแม่ทัง้ท่าน่ังและนอน 



ดดูนมไดด้ ีหมายถงึดดูถกูวธิมี ี

ประสทิธภิาพ  
 

 ลิน้โอบใต้ลานหวันม ริมฝีปากบานออกหุ้มลานหวันม
ด้านลา่งมากกวา่ด้านบน (asymmetrical latch on) 

 ดดูแรงเป็นจงัหวะช้าๆ ( slow deep suckling ) และ/หรือ 
เต้านมกระเพ่ือมตามจงัหวะที่ดดู หรือเหน็กล้ามเนือ้
ขากรรไกรขยบัตามจงัหวะการดดูของลกู 

 แมไ่มเ่จ็บหวันมขณะที่ลกูดดูนม 
 

 



  ฝึกแม่ใหน้มลูกดว้ยท่าท่ีสุขสบายผอ่นคลาย 
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ฝึกแม่ให้สามารถให้นมลูกอย่างถูกวธีิและมัน่ใจ 
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        การแสดงออกของลกูเมือ่ดดูนมแมอ่ยา่งมคีวามสขุ 



          การแสดงออกของลูกเม่ือดูดนมแม่อย่างมคีวามสุข 



โดย 
ใหแ้ม่ฝึกปฏิบติัจนลูกสามารถ 
ดูดนมแม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 

เพื่อใหแ้ม่มีความมัน่ใจใน
ตวัเองเพิ่มข้ึน 
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    การมส่ีวนร่วมของพ่อในการให้นมแม่ 
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Twin baby 



Manual milk expression Manual milk expression 
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Lactation aid Relactation 



Suckling stimulation  



 กรณทีารกไม่พร้อมดูด 



 Blocked milk ducts 



 Breast massage 



 Breast massage 





จบัเคร่ืองป๊ัมนมผดิวิธี 



จบัเคร่ืองป๊ัมนมผดิวิธี 



การใช้เคร่ืองป๊ัมนม  
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    ทางเดนิหายใจตอ้งโลง่ / สอนแมใ่หห้ยอดน า้เกลอืลกู 
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การให้เอกสารเพ่ืออ่านทบทวนที่บ้าน 
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ให้เอกสารเพื่ออ่านทบทวนที่บ้าน 



บทบาทส าคญัของบุคลากรส่งเสริม 
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

 

“เป็นผูป้ระสานเช่ือมโยง 
 ความสามารถของแม่ในการตอบสนอง 
 ความตอ้งการของลูกไดอ้ยา่งเหมาะสม” 
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“ความฝันของผู้เป็นแม่คนหน่ึงท่ีอยากท าหน้าท่ีแม่ให้
สมบูรณ์ด้วยการเลีย้งลูกด้วยนมแม่เป็นจริง” 





My  Right 

Breastfeeding  




