
ผลของการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

ตอ่พฒันาการทางอารมณ ์สงัคม 

และสุขภาพจติในเด็ก 

 

พญ.รตัโนทยั พลบัรูก้าร  

สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี 

 



Emotional intelligence 
คือความสามารถในการเขา้ใจอารมณข์องตนเอง 

จดัการกบัอารมณไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์

สมัพนัธด์ี รูจ้กัมองโลกในแงด่ี และปรบัตวักบัปัญหา

ตลอดจนความเครียดตา่งๆ ไดด้ี  

ความสามารถทางอารมณมี์ความสลบัซบัซอ้น ถึงแม้

มีแบบวดัไดแ้ตอ่าจไม่สามารถวดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 



ผูท่ี้มี Emotional intelligence ดี 
 

• การตดัสินใจดี 

• ควบคุมอารมณต์นเองได ้ 

• มีความอดทน อดกลั้น ไม่

หนุหนัพลนัแลน่  

• ทนตอ่ความผิดหวงัได ้ 

• เขา้ใจอารมณค์วามรูส้ึก

ของตนเอง และผูอ้ื่น  

 

 

 

    • เขา้ใจสถานการณท์าง

สงัคม  

• ไม่ยอ่ทอ้หรือยอมแพง้่าย  

• มีพลงัใจที่จะฝ่าฟันตอ่สูก้บั

อปุสรรค      

• สามารถจดัการกบั

ความเครียดได ้ 

 



Breastfeeding ท าใหแ้ม่ลกูมี 

Emotional intelligence เป็นอยา่งไร 



The relationship of emotional intelligence  

and breastfeeding in lactating mother 

การศึกษาในอิหรา่น มารดาทั้งหมด 150 คน

เป็นกลุม่เลี้ ยงลกูนมแม่และไม่ไดเ้ลี้ ยงกลุม่ละ 

75 คนมารดาที่เลี้ ยงลกูดว้ยนมแม่มีคะแนน

ความฉลาดทางอารมณสู์งกว่า มารดาที่ไม่เลี้ ยง

ลกูดว้ยนมแม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

HaghighiM, Abbasi R. International of Pediatrics 
2015(3):15-21 



Breastfeeding experience differentially impacts 
recognition of happiness and anger in mothers 
Katherine M et alScientific Reports 4, Article number: 7006 (2014) 

มารดาท่ีเล้ียงลกูดว้ยนมแม่มีอารมณด์ี มีการ

แสดงออกทางสีหนา้ของความสุข โดยสมัพนัธก์บั

ความบ่อยของการใหน้ม และท าใหล้ดอารมณโ์กรธ  

โดยเป็นผลจาก oxytocinท าใหมี้ prosocial 

responsiveness,  





การวดัผลลพัธร์ะยะยาวทางพฤตกิรรม และ

สุขภาพจติในเด็กเป็นสิ่งสะทอ้นภาวะอารมณ ์สงัคม

และจติใจ 



Breastfed children and 
psychosocial issues 
Bonding and attachment 

Maternal sensitivity(Responsiveness to 
infant’s cues)  

Long term study regarding psychosocial 
development 

Social adjustment in school 

Mental health 
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    Attachment/Bonding 

When the mother/father view their needs as 
secondary to the needs of the infant 

A desire to be together 

A feeling of emotional connection 

The complex process in which a baby learns to 
trust and depend on other human beings, 
especially his mother 

 

Bowlby, Attachment and Loss, 1969 



Klaus and Kennell, 1976 
Klaus MH, Kennell JH. Maternal-infant bonding. In: Klaus MH, Kennell JH, eds. Maternal-infant bonding. St. 
Louis, Mo: Mosby; 1976:1-15. 
 



 The physical closeness of mother and infant in the 
process of breastfeeding allows eye-to-eye contact 
and precipitates characteristic behavior described 
in the bonding process by Klaus and Kennell. 

 

  The physiologic process of let-down when the 
nipple is stimulated releases maternal oxytocin 
and prolactin, which enhance mothering 
behaviors in all species tested and in most species, 
both male and female. 

 
Klaus MH, Kennell JH. Maternal-infant bonding. In: Klaus MH, Kennell JH, eds. 
Maternal-infant bonding. St. Louis, Mo: Mosby; 1976:1-15.  
Newton N.  The uniqueness of human milk. Psychological differences between breast 
and bottle feeding. American Journal of Clinical Nutrition 1971;24(8):993-1004. 
 
 



What Elements Increase Attachment? 

Consistent, 
predictable and 
appropriate 
responses to the 
baby’s needs 

Lively, positive 
interaction (play) 

First 7 months of 
life are the most 
important 

 

 Bowlby, Fifty Years of Attachment Theory, 2004 



Breastfeeding sensitivity and attachment 
(Britton RJ, Britton LH and Gronwaldt V. Pediatrics 2006 (4)Online,1098-4775) 

 A direct relationship between attachment security 
and breastfeeding practice was not identified 

 

 Quality of mother-infant interaction at first 6 
months rather than type of feeding predict security 
of attachment 

 

 Mother who chose to breastfeed displayed enhance 
sensitivity during first 3 months, in turn, may foster 
secure attachment 



Breastfeeding sensitivity and attachment 
(Britton RJ, Britton LH and Gronwaldt V. Pediatrics 2006 (4)Online,1098-4775) 

Among breastfeeding mothers higher 
sensitivity is associated with longer duration 
of breastfeeding 

 

These finding suggest the link between 
attachment security and breastfeeding 

http://2.bp.blogspot.com/-dHu5g0Ujxn0/UPkoclt8bqI/AAAAAAAAADg/Yh79_LKNojI/s1600/cute-baby-boy-wallpaper-HD.jpg


Breastfeeding and maternal sensitivity 
predict early infant temperament(Jonas W, 

Atkinson L, Steiner Mc et al. Acta Paediatr. 2015 Jul; 104(7:)678-86 ) 

 การศึกษาในแคนาดาพบว่า การเลีย้งลกูด้วยนมแมใ่นช่วง3เดือน
แรกช่วยให้แมมี่ความไวในการสงัเกตทารกและเข้าใจ 
temperamentของทารกและท าให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก
ต่อการพฒันา temperament ในเดก็เมือ่อายุ18 เดือน 

 

  มีผลให้เดก็ได้รบัความรกัความอบอุ่นเป็นรากฐานต่อพฒันาการ
ด้านอารมณ์สงัคมต่อเดก็ และน่าจะมีผลเชิงบวกต่อสขุภาพจิต และ
การปรบัตวั ดีกว่ากลุ่มท่ีเลีย้งลกูด้วยนมผสม 

 



Six core strengths for healthy child 
development     Dr. Bruce D Perry 

Attachment: love and trust 

Self regulation: think before act 

Affiliation: join in 

Attunement: think of 
other 

Tolerance: accept 
difference 

Respect: Respect 
yourself and other 



The long-term effects of breastfeeding on child 
and adolescent mental health: a pregnancy 
cohort study followed for 14 years (Oddy WH, Kendall 

GE, Li J, et al. J Pediatr. 2010;156(4):568–574) 
 การศึกษาระยะยาวในประเทศออสเตรเลียท่ีศึกษาในแมท่ี่ตัง้ครรภ ์

2900 คน และติดตามระยะยาวต่อเน่ืองท่ีอาย ุ2, 6, 8, 10, และ 
14 ปี โดยเกบ็ข้อมลูต่างๆของแมข่ณะตัง้ท้อง หลงัคลอด และปัจจยั
ด้านเดก็ แล้วใช้การทดสอบด้วย multivariable 
random effects models และ generalized 
estimating equations เพื่อดผูลของระยะเวลาท่ีเลีย้งลกู
ด้วยนมแมต่่อปัญหาสขุภาพจิตของเดก็และวยัรุน่ ผลการศึกษา
พบว่า ระยะเวลาการเลีย้งลกูด้วยนมแมเ่กิน 6 เดือนหรอืนานกว่า
เป็นตวัท านายปัญหาสขุภาพจิตในเดก็และวยัรุน่โดยกลุ่มท่ีให้นมแม่
ระยะสัน้มีปัญหามากกว่า 



Pre- and postnatal influences on preschool 

mental health: a large-scale cohort study  
(Robinson M, Oddy WH, Li J, Kendall GE et al  J Child Psychol Psychiatry. 2008 
Oct;49(10):1118-28) 

 การศึกษาปัญหาพฤติกรรมต่างๆในเดก็ท่ีถกูเลีย้งดดู้วยนมแม่มากกว่า หรือ
เท่ากบั  6 เดือนเทียบกบักลุ่มเลีย้งดลูกูด้วยนมผสม พบว่ามีคะแนนของ
ปัญหาพฤติกรรมลดลงทัง้ท่ีเป็น internalizing และ 
externalizing domains of CBCL  

 มารดาท่ีมีอายนุ้อย หรือ มีการศึกษาเท่ากบัหรือน้อยกว่า12 ปีมีการสบูบหุร่ี
ขณะตัง้ครรภ ์มีภาวะเครียด ฐานะยากจน มีโอกาสเลีย้งลกูด้วยนมแม่น้อย
กว่า 6 เดือน  

 ภาวะซึมเศร้าหลงัคลอดและเดก็ท่ีมีปัญหาเลีย้งไม่โตมีผลท าให้ระยะเวลาการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่สัน้ลงและมีผลต่อการเพ่ิมของคะแนนพฤติกรรมจาก 
CBCL scoresและในบางรายมีปัญหาสขุภาพจิตให้เหน็ชดัเจนด้วย 



Association of breastfeeding and adolescents' 

psychopathology: a large prospective study. 
(Hayatbakhsh MR, MR, O'Callaghan MJ, Bor W Breastfeed Med. 2012 
Dec;7(6):480-6).  

ในกลุม่ที่การศึกษาระยะยาวที่ตดิตามเฉพาะปัญหา

ดา้นสงัคม ดา้นสมาธิ และความกา้วรา้วในวยัรุน่ว่ามี

ความสมัพนัธก์บัการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่หรือไม่ 

พบว่าการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่อยา่งนอ้ย 4 เดือนจะ

เป็นปัจจยัป้องกนัตอ่ปัญหาทางสงัคม สมาธิ และ

ความกา้วรา้วที่พบในเด็กวยัรุน่ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O'Callaghan MJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22612623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bor W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22612623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bor W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22612623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bor W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22612623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612623


Breastfeeding and Later Psychosocial 

Development of Children at 6 Years of Age (Lind 

NJ, Li R, Perrine GC, Schieve AL Pediatrics, 2014 September:134(1): 
S36 -S41) 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเล้ียงลกูดว้ยนม

แม่กบัพฒันาการดา้นจติสงัคมโดยศึกษาจากขอ้มูล 

ในปี 2005–2007 ของ Infant Feeding Practices 

Study II และตดิตามเป็นระยะเวลา 6 ปี จ  านวน N = 

1442 แบ่งออกเป็น 3 กลุม่คือกลุม่ท่ีมารดาเล้ียง

ดว้ยนมผสม กลุม่ท่ีมารดาเล้ียงดว้ยนมแม่มากกว่า

หรือเทา่กบั 6 เดือน และกลุม่ท่ีมารดาท่ีเล้ียงดว้ยนม

แม่อยา่งเดียวมากกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 



Never breastfed  Reference Reference 

Breastfed  <6 months 0.88 (0.49–1.57) 0.72 (0.38–1.34) 

Breastfed ≥6 months + exclusive 

breastfeeding  <3 months 

0.53 (0.27–1.03) 0.50 (0.25–1.03) 

Breastfed ≥6 months + exclusive 

breastfeeding ≥3 months  

0.54 (0.27–1.09) 0.70 (0.33–1.51) 

Prosocial behavior (0–5) 

Never breastfed  Reference Reference 

Breastfed  <6 months 0.64 (0.36–1.14) 0.65 (0.35–1.21) 

Breastfed ≥6 months + exclusive 

breastfeeding  <3 months 

0.60 (0.32–1.10) 0.53 (0.27–1.04) 

Breastfed ≥6 months + exclusive 

breastfeeding ≥3 months  

0.58 (0.30–1.11) 0.61 (0.30–1.27) 

Total difficulties (15–40) 

Never breastfed  Reference Reference 

Breastfed  <6 months 1.21 (0.68–2.14) 1.25 (0.67–2.34) 

Breastfed ≥6 months + exclusive 

breastfeeding  <3 months 

0.84 (0.45–1.56) 1.19 (0.60–2.35) 

Breastfed ≥6 months + exclusive 

breastfeeding ≥3 months  

0.39 (0.18–0.85) 0.76 (0.33–1.78) 
 

•N = 1442. aOR, adjusted odds ratio.  
↵a Adjusted for mother’s education, poverty-to-income ratio, postnatal WIC, race/ethnicity, prepregnancy BMI, marital status, birth weight, gestational age, possible postpartum depression, maternal smoking in the first year of life, birth order, child’s gender, maternal age, and enrichment activities.  

http://pediatrics.aappublications.org/content/134/Supplement_1/S36/T1.expansion.html


Percentage of high difficulties in domains measured by the SDQ in children by breastfeeding 

duration (N = 1442): Y6FU. *P < .05. 

Jennifer N. Lind et al. Pediatrics 2014;134:S36-S41 

©2014 by American Academy of Pediatrics 



Breastfeeding and Later Psychosocial 

Development of Children at 6 Years of Age. 
Lind NJ, Li R, Perrine GC, Schieve AL Pediatrics, 2014 September:134(1): S36 -
S41 

 เด็กกลุม่ที่เล้ียงดว้ยนมแม่มากกว่าหรือเทา่กบั 6 เดือน และกลุม่ที่

มารดาที่เล้ียงดว้ยนมแม่อยา่งเดียวมากกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน

เทียบกบักลุม่ที่มารดาเล้ียงดว้ยนมผสมมีการลดลงของปัญหาทาง

อารมณ ์(OR: 0.52; 95% CI: 0.27–0.99) ปัญหาพฤติกรรม

อนัธพาล(OR: 0.24; 95% CI: 0.10–0.54) และปัญหาใน

ภาพรวม (OR: 0.39; 95% CI: 0.18–0.85)   

 หลงัปรบัดว้ย covariates ที่เก่ียวขอ้งเช่นวิธีการเล้ียงดู สภาพ

ครอบครวั แลว้ไม่สามารถพิสูจนว่์าการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่มีผลเป็น

ปัจจยัปกป้องปัญหาจติสงัคมดงักลา่ว 



Social adjustment in school  

การศึกษาระยะยาวตดิตามเด็กตัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี 

หรือจนจบ high school พบว่าเด็กลุ่มท่ีเล้ียงดว้ยนมแม่มี

ลกัษณะใหค้วามรว่มมือ และปรบัตวัทางสงัคมดี  

พบว่ามี Drop-out rate ต า่ชดัเจนในเด็กท่ีเล้ียงดว้ยนมแม่

มากกว่า 8 เดือน โดยยงัคงเห็นความแตกตา่งเม่ือขอ้มูล

ถูกปรบัจากลกัษณะ demographic ของแม่ 

Horwood LJ, Darlow BA, Mogridge N. Breast milk feeding and cognitive ability at 7-8 years. 
 Archives of Disease in Childhood Fetal & Neonatal Edition 2001;84(1):F23-F27. 
 



Mental health 

Breastfeeding นานมากกว่า 6 เดือนนอกเหนือไปจาก

การเพิ่มสตปัิญญา ยงัเป็นปัจจยัอิสระท่ีจะบ่งช้ีว่าเด็ก

มีสุขภาพจติดีตลอดวยัเด็กจนถึงวยัรุน่  

 ระยะเวลาของการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ ยิง่นานเทา่ไร

จะสมัพนัธก์บัการลดลงของภาวะซึมเศรา้ พฤตกิรรม

ตอ่ตา้นสงัคม ภาวะขาดสมาธิ และปัญหาจติใจ

อารมณอ่ื์นๆ 



สรุป 
การเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ใน

ระยะยาวมากกว่าหรือ

เท่ากบั 6 เดือนมีผลตอ่

พฒันาการดา้นความคิดและ

สตปัิญญา ดา้นสุขภาพจติ

ของเด็กจนถึงวยัรุน่   ดงันั้น

ควรใหเ้ด็กไดร้บัการเล้ียงดู

ดว้ยนมแม่ใหน้านท่ีสุดเท่าที่

จะท าได ้

 

 



Thank you for your attention 
 



 Benefits of Breastfeeding to Mothers Bonding  Skin-to-skin 
contact (also called kangaroo care) of mother and baby 
stimulates breast feeding behavior in the baby. Newborn infants 
who are immediately placed on their mother’s skin have a 
natural instinct to latch on to the breast and start nursing, 
typically within one hour of being born. It is thought that 
immediate skin-to-skin contact provides a form of imprinting 
that makes subsequent feeding significantly easier.  The World 
Health Organization reports that in addition to more successful 
breastfeeding, skin-to-skin contact between a mother and her 
newborn baby immediately after delivery also reduces crying, 
improves mother to infant interaction, and keeps baby warm.  
Hormones released during breastfeeding help to strengthen the 
maternal bond. 



 Hormone release  Breastfeeding releases oxytocin and 
prolactin, hormones that relax the mother and make 
her feel more nurturing toward her baby. This 
hormone release can help to enable sleep even where a 
mother may otherwise be having difficulty sleeping.  
Breastfeeding soon after giving birth increases the 
mother's oxytocin levels, making her uterus contract 
more quickly and reducing bleeding.  Pitocin, a 
synthetic hormone used to make the uterus contract 
during and after labour, is structurally modelled on 
oxytocin. 



When Babies Don’t Breastfeed… 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ,2007) 
 

31 

 56% higher risk of SIDS 

 35% higher risk of Asthma (no family history) 

 67% higher risk of Asthma (with family history) 

 100% higher risk for Ear Infections 

 178% higher risk for Diarrhea & Vomiting 
(Gastrointestinal Infections) 

 64% higher risk for Type 2 Diabetes 

 23% higher risk for Acute Lymphocytic Leukemia 

 138% higher risk for Necrotizing Enterocolitis  (NEC) 
in premature babies 

 Risk of lower I.Q. – Average of 8 points lower 

              

 

 

 

 

 



Breastfed children and IQ 
 A meta-analysis of longitudinal cohort studies  

shows that ever breastfeeding is associated with 
2.2-point higher IQ scores (95% CI, 0.9 to 3.5) 
compared with never breastfeeding, even after 
adjustment for important confounders such as 
maternal IQ.  

 The RCT results showed a 6-point higher IQ (95% 
CI, −1 to 13) at 6 years of age in the treatment 
group compared with the control group.  

 

  

Effects of Breastfeeding on Obesity and Intelligence: Causal Insights From Different 
Study 
Lisa G. Smithers,  Michael S. Kramer, John W. Lynch. JAMA Pediatr. 2015;169(8):707-
708 
  



Breastfed children and IQ 
 Cross-population studies indicated that a longer 

duration of breastfeeding was associated with 3- to 6-
point higher IQ scores in both high- and low-
middle–income countries  

 However, sibling-pair comparisons show a much 
smaller effect of 0.22 higher (SE, 0.18) IQ scores 
comparing breastfed and not breastfed siblings.  

 Thus, the RCT, cohort, and cross-population studies 
suggest that breastfeeding raises IQ, but negligible 
effects are noted in sibling studies. 

 
Effects of Breastfeeding on Obesity and Intelligence: Causal Insights From Different 
Study 
Lisa G. Smithers,  Michael S. Kramer, John W. Lynch. JAMA Pediatr. 2015;169(8):707-
708 
  



“Given the short and long term medical and  
neurodevelopmental advantages of 

breastfeeding, 
 infant nutrition should be considered a public  
 health issue and not only a lifestyle choice” 

AAP, 2012 

 
 

Professional Endorsements 



การศึกษาระยะยาว 
ปีท่ีท ำกำรศกึษำ Author/Journal                                                                                         Objectives Results 

2009 Oddy HW, Kendall EG, 

Li J, et al.  
The Long-Term Effects 

of Breastfeeding on 

Child and Adolescent 

Mental Health: A 

Pregnancy Cohort Study 

Followed for 14 Years. 

J Pediatr 2009 

Cohort 2, 6, 8, 10, 

และ 14 ปี 

แบบวัด CBCL  

สถิตใิชm้ultivariable 

random effects 

models และ 

generalized estimating 

equations 

ระยะเวลาที่เล้ียงลูก

ดว้ยนมแม่ต่อ

ปัญหาสุขภาพจิต

ของเด็ก 

ระยะเวลาการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่เกิน 6 เดือน
หรือนำนกวำ่เป็นตวัท ำนำยปัญหำสขุภำพจิตใน
เด็กและวยัรุ่น 








