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การดูแลติดตามทารกกลุ่มเสี่ยงหลังจ าหน่ายกลับบ้าน บันไดข้ันที่ 10 จากบันได 10 ขั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ทารกป่วย มารดาของทารกกลุ่มเสี่ยง ควรได้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับนมแม่อย่างเดียว ในการเลี้ยงทารก
ต่อเนื่องนานอย่างน้อย 6 เดือน และให้นมแม่ควบคู่กับการให้อาหารตามวัยอย่างน้อย2 ปี หรือมากกว่า1 
การติดตามตามทารกกลุ่มเสี่ยงหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล ประกอบด้วยการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้2 

1. การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ  
2. ระบบประสาทการรับสัมผัส ได้แก่ การมองเห็นและการได้ยิน 
3. การให้วัคซีนป้องกันโรค 
4. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ 
5. การเลี้ยงดู และปัจจัยทางสังคมรอบตัว 

การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ 
หลังจ าหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล ควรนัดติดตามทารกเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์ เพ่ือประเมินการ

เจริญเติบโต และปริมาณนมที่ทารกได้รับโดย 
1. การซักประวัติ  

1.1 มารดาให้นมแม่อย่างเดียว หรือมีการเสริมนมชนิดอ่ืน 
1.2 วิธีการให้นมแม่  ให้ดูดจากเต้าโดยตรง หรือปั๊มนมออกมาให้ทารกรับประทานโดยวิธีอ่ืน  
1.3 ปริมาณนมแต่ละมื้อที่ทารกได้รับ 
1.4 ความวิตกกังวลของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

2. ประเมินน้ าหนัก ส่วนสูงและรอบศีรษะของทารก โดยใช้กราฟการเจริญเติบโตมาตรฐาน 
3. สังเกตการดูดนมของทารก เพ่ือประเมินความถูกต้องของการอมหัวนมและลานนม 
4. ชั่งน้ าหนักก่อนและหลังดูดนม (test weight)  วิธีนี้เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและแม่นย าที่สุดในการประเมิน ว่าทารก
ได้รับนมในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ 3 
5. ประเมินความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของทารก (ตารางที ่1) 
6. กรณีท่ีทารกมีการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม อาจพิจารณานัดติดตามที่อายุ 1 เดือนหลังจ าหน่าย

จากโรงพยาบาล แต่ในกรณีที่ทารกมีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ควรประเมินปริมาณนมที่ทารกได้รับหรือ
ปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์   

 
 
 
 
 

 



ตารางที ่ 1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตและผลการตรวจทางชีวเคมี ส าหรับทารกเกิดก่อนก าหนด ภายหลัง
จ าหน่ายจากโรงพยาบาล4, 5 

การประเมิน เป้าหมาย ค่าที่ผิดปกติ 
การเจริญเติบโต   
น้ าหนัก 20 กรัม/วัน < 15 กรัม/วัน 
ส่วนสูง 0.5-0.8 ซม./สัปดาห ์ < 0.5 ซม./สัปดาห ์
รอบศีรษะ 0.5-0.8 ซม./สัปดาห ์ < 0.5 หรือ > 1 ซม./สัปดาห ์
การตรวจทางชีวเคมี   
Alkaline phosphatase < 450 IU/L > 500 IU/L 
Blood urea nitrogen  > 10 mg/dl < 8 mg/dl 
Vitamin D level  > 30 ng/mL < 25 ng/mL 
Hemoglobin  > 11.5 g/dL < 11 g/dL 

 
7. เทคนิคการเพ่ิมปริมาณน้ านมให้เพียงพอกับความต้องการของทารก6  

7.1 ในกรณีที่ทารกไม่สามารถดูดนมได้เกลี้ยงเต้า ให้ใช้วิธี Alternative feeding คือ ให้ทารกดูดนม
จากเต้า เสริมด้วยนมแม่ที่ปั๊มออกมาโดยวิธีป้อนจากถ้วย (cup feeding) หรือ Lactation aid 
หรือ finger feeding และให้มารดาปั๊มนมหลังให้นมลูก เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างและ
การหลั่งน้ านมเพ่ิมข้ึน 

7.2 ในกรณีที่มารดาน้ านมไหลน้อย แนะน าให้แม่บีบน้ านมหลังให้ลูกดูดนมแม่ ให้แม่รับประทาน
อาหารที่บ ารุงน้ านม หรือปรึกษาแพทย์ เพ่ือพิจารณาใช้ยากระตุ้นน้ านม   

7.3 ให้มารดานวดเต้านมและปั๊มนมออกมาบางส่วน จนเริ่มมี letdown ก่อนให้ทารกเข้าเต้า  
7.4 ให้มารดานวดและบีบเต้านมในขณะก าลังให้นมทารก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ านมและไขมันในน้ านม 
7.5 ทารกบางรายมีปัญหาเรื่องการเข้าเต้า หรือมารดาที่มีปัญหาเจ็บหัวนมหรือหัวนมแตก อาจ

พิจารณาปรับท่าอุ้มให้นม  
7.6 ใช้อุปกรณ์เสริมการให้นม (lactation aid) เช่น การใช้สายยางให้อาหารขนาดเล็กติดที่หัวนม

มารดาในขณะที่ทารกดูดนมจากเต้า 
8. หากประเมินแล้วพบว่ามารดามีนมเพียงพอและทารกดูดนมจากเต้าได้ถูกวิธีแต่การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตาม 
เกณฑ ์อาจพิจารณาเสริมนม (fortification) ซึ่งมี 3 แนวทาง คือ 

8.1.ก เสริมนมผงดัดแปลงสูตร nutrient-enriched formula (22kcal/30 ml) 3 มื้อต่อวัน หรือ
นม 30-calorie formula 1 มื้อต่อวัน 

8.1.ข เติม nutrient -enriched formula  ใส่ไปในมแม่ที่ปั๊มออกมาทุกมื้อ เพ่ือท าให้ได้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนเป็น    22 kcal/30 ml 

8.1.ค ให้ทารกดูดนมจากเต้าทุกมื้อและเสริมนม nutrient -enriched formula อีก 15 ml หลัง
ดูดนมจากเต้าทุกมื้อ  

9. ทารกท่ีมีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ตารางที่ 1) ควรนัดติดตามการเจริญเติบโตทุก 1-2 สัปดาห์ 
จนกว่าจะมีการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม  
สารอาหารอ่ืนที่ควรพิจารณาเสริมในทารกเกิดก่อนก าหนดประกอบด้วย 



1. ธาตุเหล็ก: เนื่องจากในนมแม่มีธาตุเหล็กอยู่น้อย ดังนั้นทารกที่กินนมแม่จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ขาดธาตุเหล็ก ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว  ESPGHAN แนะน าให้เสริมธาตุเหล็ก 2-3 มก./กก./วัน  โดยเริม่
เสริมทีอ่ายุ 2-6 สัปดาห์ และให้จนกว่าเด็กจะอายุ 6-12 เดือน7 ส่วน American Academy of Pediatrics (AAP) 
แนะน าให้เสริมธาตุเหล็ก 2 มก./กก./วัน  โดยเริ่มเสริมที่อายุ 1 เดือน และให้ต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะอายุ 1 ปี 8 

2. วิตามินดี: มีส่วนส าคัญในการคงความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของกระดูก โดยการรักษาสมดุลของ
แคลเซียมและฟอสฟอรัส เนื่องจากในนมแม่มีปริมาณวิตามินดีไม่เพียงพอกับความต้องการของทารก ดังนั้นทารกเกิด
ก่อนก าหนดหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาลควรเสริมวิตามินดีวันละ 200-400 IU 9 
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้  

การประเมินพัฒนาการประกอบไปด้วยการประมินด้านต่างๆ ด้านต่างๆดังนี้ 10 
1. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ (neuromotor function) 
2. พัฒนาการด้านภาษา (language development)  
3. สติปัญญาและการเรียนรู้ (cognition and learning)  
4. อารมณ์และพฤติกรรม หรือสุขภาพจิต (emotional and behavioral well-being or mental health) 
5. การเข้าสังคม (social functioning) 
แบบประเมินพัฒนาการ Bayley Scales of Infant Development  (BSID) III11 เป็นแบบประเมินที่ได้รับ

การยอมรับ(gold standard)และใช้ในการประเมินพัฒนาการอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ เป็นแบบประเมินที่ใช้ใน
เด็กเล็กอายุ 1-42 เดือน โดยครอบคลุมการประเมิน 5 ด้านได้แก่ ได้แก่ ด้านสติปัญญา(cognitive) ด้านภาษาซึ่ง
แบ่งเป็นความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา(receptive and expressive language) การท างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้อมัดเล็ก(gross and fine motor) ด้านสังคมและอารมณ์ (social-emotional) และด้านทักษะการปรับตัว 
(adaptive) แบบประเมิน Bayley-III สามารถน ามาใช้ตรวจติดตามและค้นหาความผิดปกติทางด้านพัฒนาการของ
ทารกกลุ่มเสี่ยงและทารกเกิดก่อนก าหนด อย่างไรก็ตามแบบประเมินนี้มีข้อจ ากัด คือ แบบประเมินมีความละเอียด ใช้
เวลาในการประเมินนาน และผู้ที่ท าแบบทดสอบต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างดี  

ในปัจจุบัน  ประเทศไทยมีการจัดท าคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง หรือ Developmental 
Assessment for Intervention Manual (DAIM) ส าหรับใช้ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง คือเด็กน้ าหนักน้อยเมื่อ
แรกคลอด (low birth weight) และหรือเด็กท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด (birth asphyxia) รวมทั้งเด็กท่ีคลอด
ปกติแต่อาจจะเกิดพัฒนาการล่าช้าในภายหลัง คู่มือนี้มีวิธีการช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติต่อเด็กเป็นขั้นตอนเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการ ป้องกันปัญหาพฤติกรรม และรักษาปัญหาด้านพัฒนาการที่เกิดขึ้น   
 
แนวทางการสนับสนุนการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่หลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 
 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวให้ประสบความส าเร็จและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมารดาและครอบครัว
ควรได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อีกท้ังโรงพยาบาลแต่
ละแห่งควรจัดท าระบบเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากท่ีจ าหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล
แล้ว12 ตัวอย่างเช่น 

1. การให้ความรู้แก่มารดาถึงประโยชน์ของนมแม่ เพ่ือให้มารดาเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของนมแม่และ
เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

2. การนัดติดตามที่คลินิกทารกกลุ่มเสี่ยง หรือที่คลินิกนมแม่ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 



3. การเยี่ยมบ้านโดยพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหหน้าที่สาธารณสุขชุมชนที่มีความรู้หรือมี
ประสบการณ์เด้านนมแม่ 

4. การติดตามโดยการใช้โทรศัพท์ หรือ social network 
5. การส่งเสริมให้คนในครอบครัวหรือคนในชุมชนสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

ข้อค้นพบ/ชุดองค์ความรู้ และการน าสู่ข้อเสนอแนะ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลน าร่อง 
ปัญหาหลายประการที่พบในขั้นตอนนี้ ได้แก่ 

1. ไม่สามารถนัดติดตามทารกได้ เนื่องจากผู้ปกครองไม่พาทารกมาติดตามการรักษาตามนัด หรือทารกย้ายถิ่น
ฐาน หรือมารดาและทารกไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน  

2. โรงพยาบาลบางแห่ง ไม่ให้ความส าคัญเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท าให้ขาดสถานที่และหรือบุคลากรที่
ดูแลด้านนมแม่โดยตรง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ให้ความรู้กบัผู้ปกครองถึงประโยชน์และความส าคัญของนมแม่ รวมทั้งมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพ่ือให้

ผู้ปกครองมาติดตามการรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
2. ในแต่ละโรงพยาบาลควรจัดสรรสถานที่อย่างเหมาะสมและมีบุคลากรเฉพาะในการท าหน้าที่ดูแลติดตามการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกกลุ่มเสี่ยง 
3. มีการจัดท าระบบการนัดติดตามอย่างเหมาะสม ได้แก่ 
4. การใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องมือสื่อสาร เช่น การโทรศัพท์ติดตาม การให้ social network 
5. สร้างระบบการส่งต่อข้อมูลในโรงพยาบาล เช่น มีการเก็บข้อมูลนมแม่ของทารกกลุ่มเสี่ยงก่อนจ าหน่ายออก

จากโรงพยาบาล และมีการส่งต่อข้อมูลไปยังแผนกผู้ป่วยนอกเม่ือนัดทารกมาติดตามการรักษา  
6. จัดท าระบบการส่งต่อผู้ป่วย ในกรณีที่มีการย้ายถิ่นฐาน 
7. จัดเก็บตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถน ามาวิเคาะห์ และแก้ไขปัญหา 
8. มีการเยี่ยมบ้านโดยพยาบาล หรือจิตอาสา ที่มีความช านาญในเรื่องนมแม่ 
9. ในบางโรงพยาบาลที่ยังสามารถติดตามทารกกลุ่มเสี่ยงได้ทั้งหมด อาจพิจารณาติดตามเฉพาะทารกบางราย 

เพ่ือเป็นการลดภาระงาน เช่น ทารกท่ีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,000 กรัม หรืออายุครรภ์น้อยกว่า 34 
สัปดาห์ เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ด าเนินการและประสบความส าเร็จ 
 งานการพยาบาลส่งเสริมนมแม่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                    
ซึ่งเป็น Center of Special Excellence Breastfeeding Sick Babies; COSE Breastfeeding Sick Babies (ศูนย์
เชี่ยวชาญพิเศษการพยาบาลนมแม่ในเด็กป่วย) มีการด าเนินงานติดตามทารกแรกเกิดป่วย ดังนี้   

1. กลุ่มทารกแรกเกิดป่วยจากหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดอายุรกรรม (หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดคลอดเกือบครบก าหนด 
น้ าหนักมากกว่า 1,800 กรัม หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดคลอดก่อนครบก าหนด น้ าหนักน้อยกว่า 1,800 กรัม และ
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด)    

2. กลุม่ทารกแรกเกิดป่วยจากหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิด และหอ
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทารกแรกเกิด)    
มีการติดตามหลังจ าหน่ายวันที่ 1, 3, 5, 7 และ 15 วัน หลังจากนั้นติดตามทุกเดือนจนทารกป่วยอายุครบ 6 

เดือน การให้ค าปรึกษาประกอบด้วยการสนับสนุนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัญหาสุขภาพลูก สุขภาพแม่ การใช้ยาในแม่และ



ลูก มีการติดตามข้อมูลนมแม่โดยใช้ Line@ คลินิกนมแม่ ร.พ. เด็ก ผลการติดตามนมแม่ในเด็กป่วยหลังจ าหน่าย จะ
รายงานออกมาในรูปนมแม่อย่างเดียว นมแม่ร่วมกับ fortified, predominant นมแม่ร่วมกับนมผสม นมผสมล้วนโดย
ใช้ระบบ Call center มาใช้ในการติดตามนมแม่ในเด็กป่วย พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนในทารกป่วย 
ในปี พ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 ได้ร้อยละ 34.04, 37.64 และ 38.82 ตามล าดับ 
ผลการด าเนินงานพบว่า 

1. การโทรติดตามหลังจ าหน่ายเร็วและต่อเนื่อง สามารถช่วยให้ทารกแรกเกิดป่วยได้รับนมแม่อย่างเดียว สามารถ
ดึงทารกแรกเกิดป่วยที่ใช้นมแม่ร่วมกับนมผสมมาเป็นนมแม่อย่างเดียวได้ กรณีท่ีเป็นนมผสมแต่แรก ยากที่จะมา
เป็นนมแม่อย่างเดียวได้  

2. ผู้รับผิดชอบติดตามมีผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วย 
3. แม่ต้องการก าลังใจ ความมั่นใจ 
4. แพทย์มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส าเร็จ 
5. การเกิดระบบติดตามมีผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วยและข้อมูลของประเทศ 
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