
Supporting the Breastfeeding Mother – The Skills and Qualities We Bring to the Consultation 
การสนับสนุนมารดาสู่ความส าเร็จในการให้นมแม่- ทักษะและสิ่งส าคัญในการให้ค าปรึกษา 
 
 การสนับสนุนมารดาสู่ความส าเร็จในการให้นมแม่ ผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นจะต้องมีทักษะและความมุ่งมั่นในการ
ส่งเสริมให้มารดามีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาท่ีดีเมื่อมารดาประสบปัญหาต่างๆ เพ่ือให้
มารดาประสบความส าเร็จในการให้นมแม่ในที่สุด  
*หมายเหตุ ค าว่า “มารดา” ในบทความนี้ หมายถึงบุคคลที่ให้การดูแลทารกอย่างใกล้ชิด ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นสุภาพสตรี
หรือไม่จ าเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด 
 
คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่… 

- ท าไมพ่อแม่ถึงไม่ท าตามค าแนะน าของคุณ 
- มั่นใจว่าถ้าพ่อแม่ท าตามที่คุณบอก จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ (จริงหรือ) 
- ได้ยินพ่อแม่บอกคุณว่า “วิธีนี้มันไม่ส าเร็จ” หรือ “เราสามารถท าได้เฉพาะเวลาที่คุณอยู่ด้วยเท่านั้น” 
- แปลกใจที่พ่อแม่ไม่มาตามท่ีคุณนัดหมาย 

ถ้า “ใช่” มันคงถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนบทบาทหน้าที่ของคุณแล้ว  
 
เราจะมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของเราอย่างไร 
 สิ่งส าคัญคือเราต้องให้เวลาในการประเมินตัวเองก่อนเพ่ือพัฒนาศักยภาพและวิธีการปฏิบัติต่อบิดามารดา โดย
ค านึงถึงข้อจ ากัดและข้อด้อยของตัวเอง รวมถึงต้องมั่นใจว่าความรู้ต่างๆ ที่แนะน าแก่พ่อแม่นั้นเป็นความรู้ที่ทันสมัยและมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะท าได้ 
 
ปัจจัยท่ีท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการสนับสนุนมารดาสู่ความส าเร็จในการให้นมแม่ 
1. ความเชี่ยวชาญ ผู้ให้ค าปรึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญและไม่มีความรู้เกี่ยวกับการให้นมแม่ท่ีถูกต้อง  
2. นโยบายขององค์กร องค์กรไมม่ีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการให้นมแม่ ท าให้บุคลากรไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการให้นมแม่  
3. ข้อจ ากัดของวิชาชีพ เช่น อัตราก าลังไม่เพียงพอ ภาระงานที่มากเกินไปท าให้ไม่มีเวลาในการส่งเสริมการให้นมแม่ 
4. จริยธรรมทางการแพทย์ เช่น ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
5. การท างานกับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง หรือเด็กป่วย ท าให้มารดามีความวิตกกังวลซึ่งมีผลต่อการได้รับนมแม่ 
 
การจัดการสมดุลย์เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการสนับสนุนมารดาสู่ความส าเร็จในการให้นมแม่  
 มารดาแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนปฏิเสธที่จะท าตามท่ีเราแนะน า บางคนเลือกที่จะท าตามบางอย่างซึ่ง
อาจจะท าให้ไม่ประสบความส าเร็จหรืออาจเกิดอันตราย หรือบางคนท าในแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด
ส าหรับมารดา จากเหตุผลดังกล่าวท าให้มารดาไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีแนวโน้มที่จะยึดติด
กับผู้ให้ค าปรึกษามากจนเกินไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อมารดาในอนาคต  



ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องรู้จักการปรับระดับความสัมพันธ์กับมารดาอย่างเหมาะสม การเป็นที่ปรึกษาท่ีดีควรเป็น
ลักษณะของการให้ค าแนะน า ไม่ใช่การชี้น า ให้ประเมินความสามารถของมารดาแต่ละคนและปรับให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของมารดา สิ่งส าคัญท่ีสุดคือการเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างเข้าใจ ดังทฤษฎีของจอร์จ เคลลี นักจิตวิทยาชาว
อเมริกันที่กล่าวว่า “คนทุกคนมีวิธีการมองโลกที่แตกต่างกัน เพราะว่าเราจะตัดสินหรือตีความเหตุการณ์ต่างๆ ตาม
ประสบการณ์ของเรา โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล การประเมินผล และจบด้วยการตัดสินหรือตีความ คล้ายกับการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ และผลที่ได้จากประสบการณ์ของเราจะมีอิทธิพลต่อบุคลิภาพและแนวทางการ
มองและตัดสินสิ่งต่างๆ และคนอื่นๆ  รอบตัวเราในอนาคต” ยกตัวอย่างเช่นการที่คน 2 คน มองรูปๆ เดียวกัน แต่มีความ
คิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในความแตกต่างกันตรงจุดนี้ การ
เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับมารดา และ
สามารถท าให้มารดาพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติได้ในที่สุด 
 
คุณภาพเชิงวิชาชีพ 
1. การยอมรับ (Respect) การแสดงให้มารดารับรู้ว่าเราเข้าใจและรับฟังด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
2. ความจริงใจ ท าให้มารดามีความรู้สึกไว้วางใจ และพร้อมที่จะเปิดใจรับค าแนะน า 
3. ความเห็นอกเห็นใจ มองในมุมท่ีมารดาประสบปัญหาและอยากให้เราช่วยเหลือ เข้าใจในสิ่งที่มารดาเป็น 
4. การให้แรงเสริมทางบวก ให้ค าชมหรือก าลังใจเมื่อมารดาท าได้ส าเร็จ ท าให้มารดามีก าลังใจและสามารถประสบ
ความส าเร็จในการให้นมแม่ 
5. ความกระตือรือร้น แสดงให้มารดาเห็นและรับรู้ว่าเรามีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะให้การช่วยเหลือ 
 
ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการให้ค าปรึกษา 
1. ความเอาใจใส่(attention) เพ่ือให้มารดาได้รับค าแนะน าและแนวทางที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล 
2. การสบตา (good eye contact) เพ่ือเป็นการสื่อสารถึงมารดาในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ต้องไม่เป็นการจ้องเพราะจะท าให้
มารดารู้สึกอึดอัด 
3. การเคลื่อนไหวของร่างกายและน้ าเสียง (body movements and mirroring) ต าแหน่งร่างกายของมารดากับผู้ให้
ค าปรึกษาควรอยู่ระดับเดียวกันท าให้ทั้ง 2 ฝ่ายรู้สึกผ่อนคลาย น้ าเสียงที่ใช้ในการสนทนาทั้งเรื่องของความสูงต่ าและ
ความเร็วมีผลต่อการให้ค าปรึกษา 
4. การฟังเชิงรุก (active listening) ตั้งใจฟังและใส่ใจในสิ่งที่มารดาพูด ให้รับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกและความตั้งใจของ
มารดา ไม่คิดถึงเรื่องอ่ืน โดยให้มารดาเป็นผู้น าของการสนทนา ผู้ให้ค าปรึกษามีหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้มารดาออกนอก
ประเด็น อาจใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มารดาแสดงความคิดเห็นได ้มีการให้มารดาสะท้อนความคิดหรือ
ความรู้สึกต่อเรื่องต่างๆ และหยุดเป็นระยะเพ่ือเปิดโอกาสให้มารดามีเวลาคิดทบทวน ถ้ามีประเด็นที่ไม่ชัดเจนต้องเปิด
โอกาสให้มารดาได้มีเวลาสอบถามและแก้ไขถ้าเข้าใจผิด 
5. การค้นหาประเด็นปัญหา (exploration) กระตุ้นให้มารดาเป็นผู้ค้นหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผู้ให้
ค าปรึกษามีหน้าที่เพียงช่วยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือมารดา ไม่ได้เป็นการบอกวิธีการแก้ไขปัญหาให้มารดาท าตาม 
6. กระบวนการแก้ไขปัญหา (problem solving) ผู้ให้ค าปรึกษามีหน้าที่กระตุ้นให้มารดาคิดและวิเคราะห์ว่าต้องแก้ไข
ปัญหานี้อย่างไร ซึ่งจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับมารดาและครอบครัวมากท่ีสุด 



7. การทบทวนและประเมินผล (review and evaluation) เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ ควรเปิดโอกาสให้มารดา
ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติที่ได้ท าไป ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้มารดาประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนเองต้องการ 
รวมถึงยังมีประโยชน์และจ าเป็นแก่ผู้ให้ค าปรึกษาอีกด้วย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ทบทวนในสิ่งที่เราได้กระท าลง
ไป เพิ่มจุดเด่น แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษาต่อไป  
8. การวางแผนจ าหน่าย (ending or closure)  ควรสอบถามความคาดหวังของมารดาหลังจากท่ีกลับบ้านว่ามีแผนใน
อนาคตอย่างไร ในการที่จะสามารถให้นมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง มีช่องทางให้มารดาสามารถติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เพ่ิมเติม (Always leave the door open) 
9. การสะท้อนกลับ (reflection and supervision) เปิดโอกาสให้มารดามีการสะท้อนกลับเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา
ของเรา และจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงกระบวนการท างานของเราอย่างไร 
 
Take Home Message  
1. ทบทวนกระบวนการท างานสม่ าเสมอ 
2. ยอมรับในข้อจ ากัด และพยายามหาทางแก้ไขเพ่ือให้กระบวนการท างานดีขึ้น 
3. รับฟังมารดาและให้ความส าคัญกับความต้องการของมารดา 
4. ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ไม่ใช่ผู้แก้ปัญหา เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มารดาสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
5. มีช่องทางให้มารดาสามารถติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม (Always leave the door open) 


