
นมแม
กับการพัฒนาสมอง

เมื่อแรกเกิด ทารกมีเชลลสมองถึงลานลานเซลล ในชวง 
10 ปแรกของชีวิต สมองสามารถสรางจุดเชื่อมตอถึง 
ลานลานลานจุดเซลลสมองแตละเซลลสามารถเชื่อมตอ 
กับเซลลสมองอื่นไดมากถึง 15,000 เซลล ชวงปฐมวัย 
เปนชวงที่สมองพัฒนาสูงสุด (2007, Hagan JF et al 
2008)

การกระตุนความเชื่อมโยงของใยเซลลสมองตั้งแตเริ่ม 
แรกของชีวิตเปนสิ่งสำคัญยิ่ง สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กมี 
อิทธิพลมากมายตอความเชื่อมโยงของเซลลสมองโดย 
เฉพาะปฏิสัมพันธระหวางพอแมลูกปฏิสัมพันธดวย 
ความรักและการดูแลเอาใจใสจากพอแมกระตุนการ 
เจริญของสมองทำใหการเชื่อมตอของเซลลสมองเกิด 
ขึ้นอยางมากมาย

น้ำหนักสมองเมื่อเกิด   น้ำหนักสมอง 6 เดือน      น้ำหนักสมอง 1 ป           น้ำหนักสมองในผูใหญ  
0.38 KG               0.64 KG                  0.97 KG                        1.25 KG

สมองจะมีการพัฒนาในชวงขวบปแรก มากถึงรอยละ 80 
ของน้ำหนักสมองของผูใหญ และจากการวิจัยพบวา

นมแม 
มีสารอาหารที่จำเปน

ตอพัฒนาการสมอง 





*D Holland et al.  Structural Growth Trajectories and Rates of Change in the 
First 3 Months of Infant Brain Development.
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ขนาดของสมองหลังเกิด เพิ่มขึ้นตามจำนวน
จุดเชื่อมโยงของเสนใยประสาทและการหุม
เสนใยประสาทสวนยาว (Axon) ดวยแผน
ไขมัน (Myelin sheath) เพื่อชวยใหการ
เหนี่ยวนำสัญญาณประสาทในวงจรของสมอง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ปริมาณของแผนไขมัน
หุมเสนใยประสาท ในเนื้อเยื่อสมองสวน 
White matter เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของ
การเลี้ยง ลูกดวยนมแมจนถึงขวบปที่สอง
หรือนานกวานั้น

การศึกษาเด็กอายุ 10เดือนถึง 4 ป จำนวน 133 
คนในอเมริกา โดยนักวิจัยจาก Brown 
University ใช MRI ตรวจสมองพบวาการ 
เลี้ยงลูกดวยนมแมสามารถเพิ่มการเจริญเติบโต
ของสมองไดถึง 20-30%เด็กที่ไดรับนมแมอยาง 
เดียวอยางนอยที่สุด 3 เดือนมีเนื้อสมอง 
white matter เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาของ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
เนื้อสมอง white matter ที่เพิ่มมากขึ้นในสมอง
สวนหนาและสวนตางๆของสมองชวยเพิ่ม
คะแนนเชาวปญญาและพฤติกรรมพัฒนาการ

Deoni SC,et al. Breastfeeding and early white matter 
development: A cross-sectional study.Neuroimage. 
2013 May 28;82C:77-86.

ลูก   แม แม   ลูก

มองเห็นหนาแม
ลูกรองไห
กลิ่นตัวของแม
ลูกไดยินเสียงแม

ปฏิสัมพันธระหวาง
ลูกกับแม
ฮอรฌมนออกซิทอกซิน
โปรแลคติน

แมมองเห็นหนาลูก
การสัมผัสทางผิวหนัง
กลิ่นตัวของลูก
แมไดยินเสียงของลูก
แมพูดคุยกับลูก

ปฏิสัมพันธระหวาง
แมกับลูก ออมกอด
ความอบอุนจากออมกอดแม
ภูมิคุมกันในน้ำนมตอเชื้อโรค
รอบตัวแม

นอกจากสารอาหารตางๆจะีผลตอการพัฒนาทางสมองของทารก
แลว การสัมผัสและปฏิสัมพันธระหวางลูกกับแม จากการพูดคุย 
การมอง กลิ่น ตางๆ เหลานี้ลวนกระตุนใหทารกมีพัฒนาการ ทั้ง 
ทางดานสมองและทักษะตางๆ ดียิ่งขึ้น 

- Kangaroo Care(KC) ชวยเพิ่มการทำงานของระบบประสาท 
อัตโนมัติ
- การโอบกอดเนื้อแนบเนื้อกระตุน สมองสวน amygdala ผาน
ทาง prefronto-orbital pathway  และเสริมการทำงานของ
สมองที่ชวยการมีชีวิตรอด
- การโอบการในระหวางการใหนมนั้น ชวยเพิ่มพัฒนาการดาน 
เชาวปญญาทั้งดานภาษา การตอบ คำถาม การแกปญหาและ 
การใชมือ 
- การใหนมแมยังชวยลดความเครียดของ มารดาดวย 

น้ำนมแมมีทั้งสารอาหารและ
สารชีวภาพที่เฉพาะในการสราง
สมองมนุษยอยางรวดเร็วใน

ขวบปแรก

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ลูกไดอาหารสมองที่ดีที่สุด  สมองไดรับการกระตุนจากประสาทสัมผัสทั้งหา มีการหลั่งของฮอรโมนแหงความรัก

ทารกที่ไดรับนมแมมีปริมาณ DHAสูงมากทั้งในเม็ดเลือดแดงและที่จอประสาทตา 
มีความคมชัดของสายตา (visual acuity) ที่อายุ 2 เดือน (r = 0.32, P= 0.01)  
และที่อายุ 12 เดือน (r = 0.30 , P = .03) เมื่อไดนมแมอยางเดียวอยางนอย 3 
เดือนและไดรับไขแดงจากอาหารตามวัย
Hoffman DR et al.Maturation of visual acuity is accelerated in 
breast-fed term infants fed baby food containing DHA-enriched egg yolk.
J Nutr 2004; 134:2307-13

เด็กที่เลี้ยงดวยนมแม มีความสามารถดานภาษาสูงกวาเด็กที่ไมเคยไดรับนมแม: 
การสื่อสาร       (CDI) 3.7 ± 1.8 (P = .038) 
อายุตอบคำถาม (ASQ )6.2 ± 1.9 (P = .001) 
ระยะเวลานมแมอยางเดียวหรือเคยไดรับนมแมสัมพันธเชิงบวกกับ
การสื่อสาร (CDI) และ อายุที่มีพัฒนาการ (ASQ) และความสามารถในการแก 
ปญหา ระยะเวลาที่เด็กเคยไดรับนมแมสัมพันธกับ การใชมือ
Heude B, et al. Breastfeeding Duration and Cognitive Development at 2 and 3 Years of Age in the 
EDEN Mother-Child Cohort. J Pediatr 2013 ; 17(4):714 --22

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด  ศึกษาในแมและเด็ก  1312 คู  ตั้งแตกอนคลอด 
ระหวาง ป 1999-2002  และติดตามจนเด็กอายุ 7 ป พบวาระดับการรับรูภาษา ที่ 3 ป 
จะดีกวาในกลุมที่ใหนมแมนานกวา ในเด็กอายุ 7 ปที่ไดรับนมแมในปแรก 
(นมแมอยางเดียวหรือรวมกับนมผสม)จะมีระดับไอคิวดีกวาเด็กที่ไมไดรับนมแม 4.2 
จุด  แตเมื่อแตกออกเปนเด็กที่กินนมแมอยางเดียวในหกเดือนแรก 
ไอคิวจะดีกวาเมื่ออายุ 7 ป เพิ่มเปน  4.8 จุด
Mandy B et al.Infant Feeding and Childhood Cognition at Ages 3 and 7 Years Effects of 
Breastfeeding Duration and Exclusivity.  JAMA Pediatr.2013, 455 Published online 29,2013
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