Clubhouse หอง “นมแม”
“แมทอง แมใหนม นมแม & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด”
EP40/6 บีบ-เก็บ-ตุน เตรียม-แม-ลูก พรอมรับโควิด
2 ธันวาคม 2564
โดย
o คุณศิริลักษณ ถาวรวัฒนะ หัวหนางานการพยาบาลสงเสริมนมแมในเด็กปวย สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
o พญ.น้ำทิพย อินทับ กุมารแพทยทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.พุทธชินราช
o พอ.นพ.ณัฐพงศ ฐิติรัตนสานนท กุมารแพทยทารกแรกเกิด รพ.คายประจักษศิลปาคม อุดรธานี
Moderator: คุณลอรา-ศศิธร วัฒนกุล และ อาจารยมีนะ สพสมัย พยาบาลวิชาชีพ อนามัยและผดุงครรภ ที่
ปรึกษาฝายการพยาบาลเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.เมื่อไหรจึงจะเริ่มบีบเก็บน้ำนม (ในสถานการณปกติ)
ในภาวะปกติในชวง 1 เดือนแรกยังไมตองรีบบีบเก็บน้ำนม เพราะเปนชวงเรียนรูของแมและลูกในการ
ดูดนมแมจากเตากอน เพราะการดูดนมจากเตาจะทำใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมประสบความสำเร็จ และแมก็จะ
สามารถมีน้ำนมไดยั่งยืนถึง 6 เดือน ยกเวนในแมที่ทลี่ ูกปวยอาจจำเปนตองบีบเพื่อกระตุนน้ำนมทุกๆ 2-๓
ชั่วโมง หรือในกรณีที่แมมีอาการคัดตึงเตานม หลังลูกดูดจึงคอยไปบีบเก็บ ในชวง 2-3 วันแรกที่น้ำนมยังอยูใน
ระยะ Colostrum แมสวนใหญก็จะยังไมมีน้ำนมออกมามาก อยาเพิ่งกังวล เปนเรื่องธรรมชาติ อยาใจรอน
น้ำนมในชวงแรกเปนน้ำนมเหลือง หรือที่เรียกวา Colostrum เปนน้ำนมที่มีโปรตีนสูง จึงไมตอง
กังวลวาน้ำนมจะไมเพียงพอสำหรับลูก ควรเริ่มบีบเก็บน้ำนมแมหลังจาก 1 เดือนไปแลว ใน จึงเริ่มบีบเก็บ
น้ำนม กรณีที่เปนแมทำงานนอกบาน และตองไมลืมวาเครื่องปมนมไมสามารถที่จะกระตุนการหลั่งน้ำนมไดดี
เทากับการดูดนมของลูก ดังนั้นถาจะปมนม ควรเริ่มปมหลังจากสัปดาหที่ 3 หรือ 1 เดือน หลังจากที่ลูกเขา
เตาไดดีแลวและน้ำนมมาดีแลว
2.ในตางประเทศมีการบีบเก็บ Colostrumกอนคลอดจริงไหม
การบีบเก็บน้ำนมกอนคลอดในตางประเทศจะทำในรายที่แพทยวินิจฉัยวาทารกมีความผิดปกติ ที่
ทารกตองไดรับการผาตัด ดังนั้นในภาวะปกติจึงไมแนะนำบีบเก็บ Colostrum กอนคลอดเด็ดขาด เพราะจะไป
กระตุนการหลั่งสารออกซิโทซิน (Oxytocin) กระตุนใหเกิดการบีบตัวของมดลูก จะทำใหเกิดการคลอดกอน
กำหนดได
3.แมใหนมตองกลับไปทำงานตองเตรียมตัวอยางไร
เมื่อตองกลับไปทำงานควรคุยกับหัวหนางาน ถึงเรื่องการขอเวลาไปปมนม ตองดูวาที่ทำงานมีตูเย็น
สำหรับเก็บน้ำนมหรือไม มีไมโครเวฟสำหรับนึ่งอุปกรณที่ปมนมหรือไม ถาบีบเก็บดวยมือไมไดก็ควรมีเครื่องปม
นม เตรียมถุงเก็บนมใหเพียงพอ รูจักวิธีการเก็บรักษาน้ำนมในภาชนะตางๆ ที่ถูกตอง วิธีการเก็บรักษาน้ำนมใน
ตูเย็นและชองแชแข็ง และเลือกใชผลิตภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเก็บน้ำนมเปน food grade เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของสวนประกอบน้ำนมแมที่นำมาใหลูก เพื่อความสะอาดปลอดภัยไรสารปนเปอน และหามใช
ถุงรอน-ถุงแกง หรือขวดน้ำเปลาในการเก็บน้ำนมแม
4.เทคนิคในการบีบเก็บน้ำนม
การฝกบีบน้ำนมดวยมือ มีความจำเปนและแมทุกคนควรที่จะเรียนรูและทำเปน เพราะในสถานการณ
ที่คับขัน เราสามารถใชแค 2 มือที่ลางสะอาด สะดวกในการบีบน้ำนมเพื่อเก็บหรือระบายการคัดเตานมไดโดย
ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย ประกอบกับมีแมจำนวนมากพยายามบีบเก็บน้ำนมจนเตานมช้ำและบาดเจ็บที่เกิด
จากการบีบน้ำนมไมถูกวิธี โดยวิธีการบีบน้ำนมที่ถูกวิธี สามารถดูไดจากเว็บไซตของมูลนิธิศูนยนมแม
www.thaibf.com มีภาพประกอบพรอมคำอธิบายอยางละเอียดสามารถศึกษาและทดลองปฏิบัติไดดวย
ตนเอง
5.น้ำนมแมสามารถเก็บไดนานแคไหน
การเก็บรักษาในตูเย็นอุณหภูมิติดลบ ๑๙ ถึงลบ ๒๐ องศา หรือตูแชแข็ง (deep freezer)จะสามารถ
เก็บไดประมาณ 6-12 เดือน แตถาเก็บในตูแบบ 2 ประตู ชองแชแข็งชั้นบนจะเก็บไดนานประมาณ 3 เดือน
ตูเย็นประตูเดียวชองแชแข็งเก็บไดประมาณ 2 อาทิตย แตอยาลืมวาเด็กทุกคนอยากกินนมที่สดใหมอรอยๆ
ดังนั้นสำหรับแมที่มีน้ำนมมาก ใหกินนมปจจุบันรวมกับนมที่เก็บ ไมควรใหเด็กไดกินแตนมเกา เพราะนมแม
วันนี้เหมาะสำหรับทารกวันนี้ นมปจจุบันคือนมที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีคุณคาทางอาหารมากที่สุด ถานม
หมดอายุอยาไปเสียดาย ไมคุมกับความปวยไขของลูกจากการกินนมที่เสีย
6.นมแมที่เสียมีวิธีดูอยางไร
1.ดูจากอายุของนมในการเก็บตองไมเอานมที่เกาเกินอายุของการเก็บในตูเย็นประเภทตางๆ มาใช
2.การชิมวาไมเปรี้ยว ไมไดหมายความวานมนั้นไมเสีย ใหดูอายุ ขั้นตอนการเก็บ(ความสะอาด) และ
การเก็บรักษาเปนสำคัญ
3.นมที่แยกชั้นไมไดหมายความวาเสีย เปนเรื่องปกติของนมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
๔.การลางนึ่งอุปกรณทุกครั้งหลังใชงานเปนเรื่องสำคัญ
7.แมติดโควิดคลอดลูกจะตองใหนมอยางไร
1.ตองมีการเตรียมตัวตั้งแตการฝากครรภ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือหากตองติดโควิด เชน
การบีบเก็บน้ำนมอยางไร วิธีการบีบเก็บดวยมือ การใชเครื่องปมนม
2.ในกรณีที่ตองแยกแมลูก แมตองบีบน้ำนมใหไดวันละ 8 ครั้ง เพื่อคงสภาพน้ำนม
3.ถาแมติดเชื้อ อาการไมรุนแรง มีโอกาสติดจากแมสูลูกนอยมากเพียง 2% และไมพบหลักฐานการ
ติดตอผานทางน้ำนม แมที่ติดเชื้อยังสามารถใหนมลูกได แตตองทำความสะอาด ใสหนากาก ลางมือ
๔.ในยุคโควิด หลังคลอด ๑ เดือนแมควรบีบเก็บน้ำนม เพราะหากมีการติดเชื้อโควิด ลูกยังคงไดรับนม
แม เชื้อโควิดไมผานน้ำนมแม ผานทางสัมผัส ไอ จาม ดังนั้น ควรลางมือใหสะอาด ใสหนากากอนามัยระหวาง
ใหนมและบีบน้ำนมแม

8.ระหวางกินยารักษาโควิด-19 ใหนมลูกไดไหม
ชวงที่ใหยาฟาวิพิราเวียร แตแมสามารถใหนมลูกไดกอนที่จะกินยา โดยฟาวิพิราเวียร จะกินวันละ 2
ครั้ง 8 โมงเชา และ 2 ทุม ดังนั้นกอนกินยาในตอนเชาแมยังสามารถใหนมลูกได และระหวางวันก็ใหปมหรือ
บีบนมทิ้ง เพื่อรักษาสภาพน้ำนมใหยังคงอยู และกอนที่จะกินยาอีกครั้งชวง 2 ทุมสามารถใหนมลูกไดอีกครั้ง
โดยยาฟาวิพิราเวียร จะกินแค 5 วัน หลังจากหมดฤทธิ์ยาก็สามารถกลับมาใหนมแมไดตามปกติ แตสำหรับแม
ที่กินยาฟาทะลายโจรหามใหนมลูก
ในกรณีที่ตองแยกแมลูก แมก็ไมตองกังวล ถาลูกอายุ แรกเกิด-3 เดือน ขอใหบีบน้ำนมอยางนอยวัน
ละ 8 ครั้ง ถา 3 เดือน-6 เดือน ใหบีบอยางนอยวันละ 6 ครั้ง ตามมื้อนมของลูก เพื่อที่เวลาหายปวยจะไดมี
น้ำนมเพียงพอกลับมาใหลูกไดอีกครั้ง
9.การกูน้ำนมคืออะไร/ทำไดอยางไร
การกูน้ำนม หมายถึงการที่แมหยุดใหลูกดูดนมแมหรือแมหยุดปมไปแลวมากกวา 3 สัปดาห ลักษณะ
นี้จึงจะเรียกวาการกูน้ำนม การกูจะใหแมบีบหรือปมนมทุกๆ 2 ชั่วโมง และอาจะปรึกษาแพทยในเรื่องของยา
กระตุนน้ำนม แตไมวาจะยาหรือสมุนไพรอะไร ถาแมไมปมหรือบีบก็ไมสามารถที่จะกลับมามีน้ำนมได
สำหรับแมที่ติดเชื้อโควิด กินยาเพียงแค 5 วัน และหากตองกักตัวก็ประมาณ ๑๐ วัน ทำใหโอกาสที่
แมจะสามารถคงสภาพน้ำนมยังคงเปนไปได การเขาลูกเตาที่ถูกตองและการดูดนมทุกๆ 2 ชั่วโมงจะชวย
กระตุนน้ำนมกลับมาไดเปนปกติเหมือนเดิม
10.การใชยา-อาหารเสริมกระตุนน้ำนมจำเปนแคไหน
ไมแนะนำใหซื้อยามารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทยหรือคลินิกนมแม เพราะการที่แมไมมีน้ำนม/
นมนอยเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ สวนใหญเกิดขึ้นจากภาวะดานจิตใจ และความเครียด รวมไปถึงหาก
สามารถเขาเตาไดก็จะทำใหแมมีน้ำนมกลับมาได
11.กังวลน้ำนมนอยกลัวลูกไมอิ่มทำอยางไรดี
ไมควรกังวลกับปริมาณน้ำนมของตนเอง หรือนำไปเทียบกับปริมาณน้ำนมของแมคนอื่นๆ เด็กแตละ
คนมีความตองการปริมาณน้ำนมไมเทากัน การดูแคปริมาณอยางเดียวอาจไมถูกตอง ตองดูอายุของลูกเทียบกับ
ปริมาณน้ำนมตามมาตรฐาน ดูการเจริญเติบโต น้ำหนัก สวนสูง และรอบศีรษะ เปนสำคัญ ดูวาลูกกินแลวหลับ
สบาย ไมจำเปนตองไปวัดปริมาณน้ำนมจากการปม เพราะปมยังไงนมก็จะไมแหง ดังนั้นถึงแมจะมีปริมาณการ
กินหรือมีน้ำนมที่ไมมาก แตถาลูกสามารถเจริญเติบโตไดดีก็ไมตองกังวล
12.แมกินยา(รักษาโรคทั่วไป)ตองหยุดใหนมไหม
ไมจำเปนเสมอไป ขึ้นอยูกับยาแตละชนิด บางชนิดตองหลีกเลี่ยง บางชนิดตองใหลูกเขาเตากอนที่จะ
กินยา ดังนั้นควรปรึกษาแพทย เภสัชกร และคลินิกนมแม โดยแจงวาเลี้ยงลูกดวยนมแม และหามซื้อยามา
รับประทานเอง
--------------------

