
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clubhouse EP29 :   หองนมแม ตอน ปฏิบัติการ "กูน้ำนมแม" (ภาคตอ) 

วิทยากร :   พี่จิ๊บ ศิรลิักษณ ถาวรวัฒนะ  

 คลนิิกนมแม สถาบนัสขุภาพเด็กแหงชาติมหาราชนิ ี

 ผศ. พญ.ฉัตรฉาย เปรมพันธพงษ หนวยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

 พว.วีรวัลย กุหลาบ หัวหนาหอบรบิาลทารกแรกเกิด  

 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน โรงพยาบาลรามาธบิดี 

บันทึกสูWeb :   พญ.ศริาภรณ สวัสดิวร/เหมวดี พลรัฐ  

วันพฤหัสฯ ที่  26 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 -21.30 น. 
 

  

ตอเนื่องจาก Clubhouse EP 28 ในหัวขอ “น้ำนมแมกูคืนได  แมหยุดให เพราะโควิด”  เราจบอยู

ที ่วา นมแมมีคุณคามาก เรียกวามหัศจรรย แมที่ติดโควิด  ถาอาการไมมากสามารถใหนมแมตอได แต 

ระมัดระวังการแพรเชื้อใหลูก  เมื่อไดรับยารักษาตองหยุดนมแมกอน  หยุดไปนาน ก็กูคืน หรือเรียกน้ำนมแม

คืนได ไดแคไหนก็ถือวากำไร ถาแมตั้งใจและอยาก สัปดาหนี้ก็จะตอ ถาจะทำ ใหทำอยางไร จะใหดูด ใหปม 

ให.กินยา  

สถานการณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม  นับจาก 1 เมษายนที่ผานมา  คนทองติดเชื้อสะสมกวา 2,500 คน  

แมตายไปแลว 53 คน  ลูก ตาย 23 คน  อัตราการติดเช้ือเพ่ิมสูงมากกวา 100%  แมทองไดรับวัคซีนยังไมมาก 

ไดวัคซีนเข็มเดียว เพียง 25,000 คน และ 2 เข็ม เพียงพันกวาคน ความยุงยากทั้งหลายในการใหการดูแลแม

ทอง แมใหนม จะหมดไปถา ระดมใหแมไดรับวัคซีนครบโดยเร็ว    
 

ชวยกันสื่อสาร แนะนำ สรางความม่ันใจ ใหแมทองมาฉีดวัคซีน 

การจะเรียกนมคืน อาจใหลูกกลับมาดูดเตา  หรือ ใชเครื่องปมชวย และ อาจตองใชยา    
  

  1. ถาเปนชวงหลังคลอด ใหมๆ ลูกแมยังไมคุนชินกัน สิ่งสำคัญลำดับแรกนั้นคือการดูแลรักษาแมให

หายดีกอน โดยแมจะตองไดรับยาประมาณ 5 วัน และตองเวนระยะไปอีก 1 วัน รวมเปน 6 วันถึงจะสามารถ

กลับมาใหนมลูกได  ถาลูกดูดไดใหดูดถาไมไดใหปม มีเครื่องปมก็ใหใชไดไมมีเครื่องปมใหใชมือ  

2. ในรายที่ติดเชื้อ แมอาการไมมาก ปจจุบันมีอยูใน Home Isolation จำนวนมาก  ปจจุบันราช

วิทยาลัยสูติ จะขอใหคนทอง ไมวาสีอะไรใหอยู รพ เพราะถือเปนกลุมเสี่ยง (608) กรณียังไมสามารถเขาอยู 

โรงพยาบาลได ขอใหใชมือ หรือเครื่องปม เก็บน้ำนมแมไวในชวงยังไมไดกินยาตานไวรัส  และระหวางกินยาก็

หยุดใหนมแมแตใหคงสภาพน้ำนมไวโดยบีบหรือปมทิ้ง ทุก 2-3 ช่ัวโมง  

3. กังวลใจไหมกับการเก็บน้ำนมในระยะที่แมติดเชื้อแลว ขอมูลการศึกษา พบวาเชื้อโควิดอาจมีระยะ 

viremia ในตัวแมและมีเศษช้ินสวนของไวรัสผานมาเขานมแมได แตไมทำใหเกิดในลูก การที่ลูกจะติดเช้ือโควิด



มักเปนจากการสัมผัสเช้ือเชนจากละอองฝอยแม ถึงลูก ก็ตองช่ังระหวาง โอกาสการติดเช้ือกับประโยชนของนม

แม สรุปวาถาแมติดเช้ือแมไมมีอาการมาก ยังไมไดกินยาใหบีบเก็บน้ำนมไวใหลูกกิน ในชวงแมตองไดยาได  

4. ประสบการณ รพ รามาธิบดี ดัดแปลงจากการใหการดูแลแมใหนมทารกปวย ซึ่งมักเปนทารกคลอด

กอนกำหนด แมมักตองแยกจากลูก ยิ่งเมื่อมีปญหาโควิด รพ เนนใหแมปมกระตุนน้ำนมทุกๆ 3 ชม.  และใช

เทคโนโลยีทางการศึกษาคอยใหกำลังใจแม ใหแมไดมีโอกาพูดคุยและเห็นภาพของลูก แมจะมีกำลังใจ ตอมาก็

พัฒนาใหไดยินเสียงลูก แมก็ปมนมออกไดมาก เมื่อหายแลว ก็จะพรอมที่จะใหนมลูกได  สำหรับที่สถาบัน

สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เปน รพ เดียวที่แมอยูที่หนึ่ง ลูกอยูที่หนึ่ง คลินิกนมแมของสถาบันฯจะมีการ

ตามคุยกับครอบครัวแมตลอดเวลา เมื่อไรแมกลับบานและพรอมมาอยูกับลูก สถาบันก็จะจัดเตรียมพ้ืนที่ให มา

อยูใกลกัน rooming in  

          5. กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกูหรือกระตุนน้ำนมของแม โดย จนท.ที่ดูแลตองเชื่อวาแมตองมี

น้ำนม เชื่อวาแมตองทำได เมื่อ จนท.มีความเชื่อมั่นใหกับแม แมก็จะเชื่อมั่นในตัวเองและทำตามก็จะทำใหการ

กูนมแมประสบความสำเร็จ ขอใหเช่ือมั่นวาน้ำนมกลับมาได ยังไงแมก็จะมีน้ำนมแมใหกับลูกไดอยางแนนอน 

6. เครื ่องป มน้ำนมที ่มีคุณภาพดีที ่สามารถใชในการกู น้ำนมนั ้น ดีที ่ส ุดควรเปนเครื ่องป มใน

ระดับ hospital grade ซึ่งปจจุบันมีราคาถูกลงมาก ประมาณ 7000-12000 บาท ใชกรวยอยางถูกตอง อยาใช

แรงที่มากเกินไป ตองคอยๆ ทำอยางคอยเปนคอยไป  แมมักไมเขาใจมักเปดทีเดียวแรง เคี่ยนตัวเอง จนทำให

เกิดการบาดเจ็บของเตานม แบบพกพา ก็พอใชได ขอเนนใหใชอยางถูกตอง เทคนิคเอานมแมหยดที่เตา

ระหวางลูกดูด ลูกจะมีแรงดูดดี หลังลูกดูดนมจากเตาเสร็จ ก็ปมตอไปอีก 15-20 นาที  จะปมขางที่ลูกดูด หรือ

ทั้งสองก็ได มีปญหาในการปม สามารถติดตอปรึกษาคลินิกนมแมได   

         7. การกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ (skin to skin contact) จะเหมือนใหลูกดึงสัญชาติญาณการดูดนม

กลับมา การใชยากระตุนน้ำนม สามารถใชได ชวยใหน้ำนมกลับมาไดจริง โดย ใชยา Motilium 2x3 นาน 1-2 

สัปดาห อาจลดขนาดไดขึ้นกับสภาพแมเชน หยุดนมมานานก็จะใหในระดับสูงได จะเริ่มเห็นผลหลัง 1 สัปดาห

แรก ผลขางเคียงมีรายงานในตางประเทศ เชน จังหวะเตนหัวใจผิดปกติ แตเมืองไทยไมคอยพบ  

         8. การกูนมแม เปนสิ่งที่นาลงทุน เพราะน้ำนมแมเปนสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเรา ไมสามารถหาซื้อ

แมตองใหเอง สรางภูมิคุมกัน ภูมิตานทานมีมากมายไมมีนมผสมยี่หอใดเลียนแบบไดเลย โดยเฉพาะจากกลไก

จุลินทรียสุขภาพ มีผลใหลูกไมปวยบอย ประหยัดคาใชจาย และสิ่งพิเศษ COVID มา เรา work from home 

มีเวลากับลูก ลูกไดทั้งแมและนมแม แม ฟน ลูกก็ ฟน อยางไรก็ตามคุณแมที่พยายามเต็มที่ก็ยังไมสามารถเลี้ยง

ลูกดวยนมแม ก็ไมตองกังวลใจ เราพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดใหลูก  

          สรุป  

          การกูนมแม คืน สามารถทำได ไมวาจะเปนจากสาเหตุใด กรณีจากการติดเชื้อโควิด หลังหยุดใหยา

ตานเชื้อไวรัส ถาแมอยากใหลูกไดกินนมแม  สามารถใหลูกดูดจากเตา หรือ บีบนมแมใสขวด หรือ ปม หรือทำ

รวมกันหลายๆวิธี ตัวสำคัญที่สุดคือ “ใจ” ถามีความต้ังใจ เอาจริงไดแน เครื่องปมใหทำความเขาใจวิธีใช ขนาด

ความแรง สามารถปรึกษาไดคลินิกนมแมทั่วประเทศ นอนกอดลูกเนื้อแนบเนื้อ ถาทำไดยาก็ไมจำเปน  การกิน

ยาสมุนไพร แบบอาหาร ก็ทำได ถาจะใชยาควรปรึกษาแพทย  


