
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา ผลของการประยุกตวงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวย

นมแมอยางเดียวอยางนอย 3 เดือน ในหญิงต้ังครรภ โรงพยาบาลบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ครอบคลุมหัวขอตามลําดับตอไปน้ี  

 1.  ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลกูดวยนมแม 

  1.1 สรีระวิทยา 

  1.2 การสรางและการหลัง่นํ้านม 

  1.3 ปจจัยทีม่ีผลตอการสรางและการหลั่งของนํ้านม 

  1.4 ประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

  1.5 การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

  1.6 การเตรียมความพรอมในการเลี้ยงลกูดวยนมแม 

  1.7 แนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลกูดวยนมแมตามโปรแกรมปกติ 

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับวงจรเดมมิ่ง  

 3.  การเรียนรูอยางมสีวนรวม 

 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

ความรูเก่ียวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนการใหสารอาหารที่ดีที่สุดแกลูกในชวงเริ่มตนของชีวิต นมแม        

มีสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกายลูกโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมองในขณะที่

แมอุมลูกดูดนมแมและลูกจะมีความใกลชิดผูกพันมีการเรียนรูและตอบสนองทั้งดานรางกายและอารมณ

ทําใหลูกที่กินนมแมมีพัฒนาการที่ดีทั้งรางกายและสติปญญาดังน้ันแมควรไดรับการสงเสริมใหเลี้ยงลูก

ดวยนมแมซึ่งการชวยใหแมประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมน้ันบุคลากรที่เกี่ยวของตองมี

ความรูและเขาใจถึงสรีระวิทยา การสรางและการหลั่งนํ้านมปจจัยที่มีผลตอการสรางและการหลั่งนํ้านม

รวมถึงการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมประโยชนของนมแมดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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 1. สรรีะวิทยา 

  การแนะนําแมใหเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางถูกตองตลอดจนเขาใจถึงปญหาตาง ๆ 

และสามารถแกไขปญหาเกีย่วกับการเลีย้งลกูดวยนมแมไดน้ันบุคลากรทีร่ับผิดชอบจําเปนตองมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของเตานมดังรายละเอียดตอไปน้ี 

  1.1 โครงสรางของเตานมเตานมทั้งสองขางอยูบริเวณดานหนาผนังทรวงอกซึ่งอยู

ระหวางกระดูกซี่โครงที่ 2 และ 6 ภายในเตานมประกอบดวยเน้ือเย่ือเกี่ยวพัน (Connective Tissue) 

ที่เรียงตัวกันอยางหนาแนนและลกึลงไปถึงช้ันกลามเน้ือทรวงอก (Pectoris Muscle) (สุอารีย อนตระการ, 

2548) ซึ่งเตานมมีสวนประกอบดังน้ี  

   1.1.1 สวนประกอบภายนอกไดแกหัวนมมีความยาวประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร 

และลานนมซึ่งจะมีตอมไขมันที่เปนตุมนูนข้ึนมาเรียกวา Montgomery’s Tubercle ทําหนาที่สราง

สารประเภทไขมันซึ่งจะชวยเคลือบบริเวณผิวหนังบริเวณหัวนมและลานนมไมใหแหงและแตกงายชวย

ใหหัวนมเกิดความชุมช้ืนต้ังแตในระยะต้ังครรภจนถึงระยะใหนมลกูโดยปกติหัวนมและลานนมเวลาจับ

ดึงจะมีความยืดหยุน (Protractility) และเมื่อลูกดูดนมทั้งหัวนมและลานนมจะถูกดึงยืดเขาไปในปาก

ลูกไดดี (สุอารีย อนตระการ, 2548) 

   1.1.2 สวนประกอบที่อยูภายใตผิวหนังไดแกสวนที่สรางและหลั่ งนํ้านม 

(Mammary System) ประกอบดวยตอมนํ้านมหรือ Alveoli มีเย่ือบุดานในคือ Alveolar Cell           

ทําหนาที่สรางนํ้านมโดยอาศัยการกระตุนจากฮอรโมน Prolactin และเย่ือบุดานนอกเปนเซลล

กลามเน้ือเรียบ (Myoepithelial Cell Lying) ซึ่งจะหดตัวเมื่อไดรับการกระตุนจากฮอรโมน Oxytocin 

สวนเสริมของเตานม (Supportive System) ประกอบดวย เน้ือเย่ือใตผิวหนัง (Subcutaneous Tissue) 

มีไขมันเปนสวนใหญขนาดของเตานมที่ไมเทากันเกิดจากจํานวนไขมันใตผิวหนังสวนน้ีขนาดของเตานม

ไมไดบงบอกถึงปริมาณของนํ้านมดังน้ันแมที่มีเตานมขนาดเล็กหรือมีความผิดปกติของตอมนํ้านมยัง

สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดเชนกัน (Alden, 2006) กลามเน้ือหนาอกที่อยูดานหนากระดูกซี่โครง

และดานหลังของสวนที่สรางและหลั่งนํ้านมจะถูกยึดใหคงรูปอยูดวยเอ็นที่ช่ือวา Cooper, Ligament 

ที่ยึดระหวางผิวหนังที่คลุมดานนอกใหติดกับพังผืดของทรวงอก (Pectoral Fascia) ถา Ligament        

ถูกยืดมาก ๆ และเปนเวลานานจากการที่เตานมขยายจากการต้ังครรภและการผลิตนํ้านมโดยไมใส

เสื้อยกทรงพยุงไวจะทําให Ligament เสียความยืดหยุนเตานมหยอนยานได 

  1.2 การเจริญเติบโตของเตานมอยูภายใตการควบคุมของฮอรโมนที่สําคัญไดแก

Estrogen Progesterone จากรังไขและ Prolactin เมื่อมีการต้ังครรภจะไดรับฮอรโมนจากรกไดแก 

Estrogen Progesterone และ Human Placental Lactogen สูง ข้ึนและมีการสร างฮอรโมน 

Prolactin ไปกระตุนเตานมใหมีการเจริญเติบโตทําใหตอมนํ้านมหรือ Alveoli และทอนํ้านมมีจํานวน

มากข้ึน เพื่อเตรียมไวสําหรับการสรางนํ้านมจึงทําใหเตานมมีขนาดใหญและหนักข้ึนในภาวะปกติ        
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เตานมหนักประมาณ 200 กรัม ระหวางต้ังครรภและใกลคลอดจะหนักประมาณ 400 - 600 กรัม และ  

ในระหวางใหนมลกูหนักประมาณ 600 - 800 กรัม เมื่อเตานมขยายใหญข้ึนจะทําใหหัวนมมีขนาดใหญ

สวนลานนมมีขนาดกวางและสีคล้ําข้ึน ตอมนํ้านมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมจะสรางและ 

หลั่งนํ้านมตอไป นอกจากน้ีฮอรโมน Estrogen Progesterone และ Prolactin ยังทํางานรวมกับฮอรโมน

จากตอมใตสมองสวนหนา (Anterior Pituitary Gland) ไดแก Adenocortico Tropic Hormone, 

Thyroid - Stimulating Hormone และ Growth Hormone ไปกระตุนการเจริญเติบโตของตอม

นํ้านมหรือ Alveoli ทําใหเตานมสามารถหลั่งนํ้านมไดมากข้ึน (Alden, 2006) 

 2. การสรางและการหลั่งนํ้านม 

  2.1 การสรางนํ้านม 

   ฮอรโมน Prolactin เปนฮอรโมนหลักในการสรางนํ้านมแตฮอรโมน Progesterone 

จากรกมีฤทธ์ิไปยับย้ังฤทธ์ิของฮอรโมน Prolactin ทําใหไมเกิดการสรางนํ้านมในระยะต้ังครรภแตหลัง 

จากคลอดฮอรโมน Estrogen และ Progesterone จะลดระดับลงอยางรวดเร็วทําใหฮอรโมน Prolactin 

ไมถูกยับย้ังดังน้ันเมื่อลูกดูดนมจะกระตุนปลายประสาทที่หัวนมและลานนมทําใหมีการสงกระแสไป

ตามไขสันหลังสูสมองสวน Hypothalamus ไปกระตุนตอมใตสมองสวนหนาใหหลั่งฮอรโมน Prolactin 

เขาสูกระแสเลือดไหลผานไปยังเตานมกระตุนใหตอมนํ้านมหรือ Alveoli สรางและเก็บนํ้านมไวเมื่อ

นํ้านมถูกขับออกจากเตานมฮอรโมน Prolactin ก็จะกระตุนใหมีการสรางนํ้านมมาทดแทนดังน้ันเพื่อให

ฮอรโมน Prolactin ในกระแสเลือดมีระดับสูงอยางตอเน่ืองตองใหลูกดูดนมบอย ๆ และสม่ําเสมอจะ

ทําใหเตานมมีการสรางนํ้านมเพิ่มข้ึนตลอดเวลา (Lauwers and Swisher, 2005) 

  2.2 การหลั่งนํ้านม 

   การหลั่งนํ้านมเกิดข้ึนเมื่อลูกดูดนมเน่ืองจากขณะที่ลูกดูดนมจะกระตุนใหตอม

ใตสมองสวนหลัง (Posterior Pituitary Gland) หลั่งฮอรโมน Oxytocin เขาสูกระแสเลือดไปกระตุนให 

Myoepithelial Cell ที่อยูรอบ ๆ Alveoli หดตัวและขับนํ้านมใหไหลออกจากทอนํ้านม (Milk-Ejection 

Reflex) ออกไปสูรูเปดบริเวณหัวนมบางครั้งเมื่อลูกดูดนมแมขางหน่ึงฮอรโมน Oxytocin จะหลั่งออกมา

ทําใหมีนํ้านมหยดมาจากหัวนมอีกขางหน่ึงไดขบวนการดังกลาวเรียกวา Let-Down Reflex (Alden, 

2006) นอกจากน้ีการหลั่งของฮอรโมน Oxytocin ยังข้ึนอยูกับการกระตุนและการยับย้ังโดยประสาท

รับความรูสึก (Sensory Pathways) ไดแก การมองเห็นการสัมผัสการไดกลิ่นและการไดยินดังน้ันการ 

ที่แมมองเห็นลูกหรือไดยินเสียงลูกรองจะกระตุนการหลั่งฮอรโมน Oxytocin ทําใหนํ้านมไหลไดในทาง

ตรงกันขามหากแมมีความเจ็บปวดความวิตกกังวลออนเพลียหรือการขาดความเช่ือมั่นจะมีผลยับย้ัง

การหลั่งของฮอรโมน Oxytocin นํ้านมจะไหลนอยลงหรืออาจทําใหการผลิตนํ้านมลดลงได (มาณี          

ปยะอนันต, 2548; สุอารีย อนตระการ และธิดารัตน วงศวิสุทธ์ิ, 2551) 
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 3. ปจจัยที่มผีลตอการสรางและการหลัง่นํ้านม 

  ปจจัยที่มีผลตอการสรางและการหลั่งนํ้านมไดแกปจจัยดานแมปจจัยดานลูกและ

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

  3.1 ปจจัยดานแม 

   3.1.1 ดานสรีระวิทยาแมที่มีความผิดปกติของหัวนมและลานนมสงผลตอ

ความสามารถในการดูดนมของลูกหากหัวนมแมสั้นหรือบอดลูกจะไมสามารถอมหัวนมและดูดนมได

อยางมีประสิทธิภาพเปนเหตุใหนํ้านมไมเพียงพอหัวนมแตกหรือเตานมคัดตึงไดนอกจากน้ีหากขาดการ

กระตุนเตานมที่ถูกตองไดแกลกูดูดนมไมถูกวิธีดูดไมบอยหรือไมสม่ําเสมอการใชหัวนมปลอมก็จะมีผล 

กระทบตอการสรางและการหลัง่นํ้านมทําใหลดลงได (สุอารีย อนตระการ, 2548) สวนขนาดของเตานม

ไมไดแสดงถึงความสามารถในการสรางและหลั่งนํ้านมดังน้ันแมที่มีขนาดของเตานมที่แตกตางกัน          

จึงไมมีผลตอการสรางนํ้านมใหลูกแตการกระตุนที่ถูกวิธีและสม่ําเสมอจะมีผลตอการสรางนํ้านม             

ที่เพียงพอแกลูก (Alden, 2006) 

   3.1.2 ดานจิตใจมีความสําคัญตอปริมาณและการหลั่งของนํ้านมอยางมากแม  

ที่มีปญหาทางดานอารมณหรือจิตใจจะสงผลกระทบตอขบวนการ Let Down Reflex ทําใหการไหล

ของนํ้านมนอยลง (Litteton & Engebretson, 2005) นอกจากน้ีความเครียดทางดานรางกายและจิตใจ 

ไดแก ความวิตกกังวลความกลัวความออนเพลียความเจ็บปวดตาง ๆ จะทําใหมีการหลั่ง Dopamine 

จาก Hypothalamus ซึ่งเปนสารที่ยับย้ังการหลั่งของฮอรโมน Prolactin ดังน้ันแมจึงควรไดรับการ

พักผอนอยางเพียงพอทั้งทางดานรางกายและจิตใจเพื่อใหแมมีนํ้านมอยางเพียงพอ 

   3.1.3 ดานโภชนาการของแมโดยปกติแมที่เลี้ยงลูกดวยนมแมมีความตองการ

พลังงานวันละ 2,500 กิโลแคลอรี ่ซึ่งมากกวาแมที่ไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแม 500 กิโลแคลอรี ่(Litteton 

and Engebretson, 2005) ดังน้ันแมควรรับประทานเพิ่มจากปริมาณปกติและควรไดรับอยางเหมาะสม 

เพื่อใหมีการสรางนํ้านมเพียงพอเพราะหากแมมีภาวะทุพโภชนาการที่รุนแรงจะทําใหปริมาณนํ้านม

ลดลงไดหรือแมที่เปนมังสวิรัติแบบเครงครัดไมรับประทานอาหารที่มาจากสัตวจะมีวิตามินบี 12 ตํ่า 

ซึ่งจะทําใหลูกขาดวิตามินน้ีลูกจะมีภาวะซีดและระบบประสาทผิดปกติได (อุมาพร สุทัศนวรวุฒ,ิ 2548) 

   3.1.4 ดานสุขภาพของแมสุขภาพของแมมีผลตอความสามารถในการเลี้ยงลูก

ดวยนมแมแมตองรกัษาสุขภาพอนามัยใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรงเพื่อไมใหเจ็บปวยเพราะการ

ที่แมเจ็บปวยไมสบายทําใหมีการใหนมลูกนอยลงและอาจหยุดการเลี้ยงลูกดวยนมแมไดเชนแมที่ปวย

เปนวัณโรคในระยะ Active ตองแยกแมและลูกจนกวาโรคจะอยูในระยะสงบดังน้ันจงึมีผลตอการสราง

และหลั่งนํ้านม (Lauwers & Swisher, 2005) อาจทําใหตองเลี้ยงลูกดวยนมผสมนอกจากน้ีปญหา

สุขภาพของแมยังสงผลตอการใหนมลูกลาชาไดเชนในรายที่แมเปนเบาหวานกุมารแพทยสวนใหญมัก

แยกลูกไวในหนวยบริบาลทารกแรกเกิดพิเศษเพื่อเฝาระวังระดับนํ้าตาล 24 ช่ัวโมงแรกหลังคลอด    
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ซึ่งเปนอุปสรรคในการใหนมแมและการสรางความผูกพันระหวางแมลูกมีผลทําใหกระบวนการสราง

นํ้านมในแมชาลงซึ่งแมที่ควบคุมระดับนํ้าตาลจะมีปริมาณนํ้านมและสารอาหารตาง ๆ  ในนํ้านมเหมือน

แมปกติทั่ว ๆ ไปแตในแมที่ควบคุมระดับนํ้าตาลไมดีพบวามีการสรางนํ้านมไดชาและนอยกวาปกติ 

(วิบูลย เรืองชัยนิคม, 2551) 

   3.1.5 ดานความรูและประสบการณการเลีย้งลกูดวยนมแมความรูประสบการณ

เปนปจจัยประการหน่ึงที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมจาก

การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตออัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวตํ่าใน 6 เดือนแรกหลังคลอด

ไดแก แมไมไดรับการดูแลหรือคําแนะนําในระยะต้ังครรภแมขาดทักษะและประสบการณในการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม (Santo, et al., 2007) นอกจากน้ีแมที่มีการศึกษาแตกตางกันจะมีระยะเวลาและพฤติกรรม 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมแตกตางกันจากการศึกษาของ อุษาฤทธ์ิ ประเสริฐ (2540) พบวา แมวัยรุนที่มี

ระดับการศึกษาตํ่าจะมีความสามารถและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่จําเปนตามระยะ

พัฒนาการอยูในเกณฑตํ่าทําใหความสามารถในการเลี้ยงลูกดวยนมแมตํ่าลงดวย 

   3.1.6 ดานความต้ังใจและความมั่นใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแมเมื่อแมมีความรู

ความเขาใจที่ถูกตองแลวจะสรางความต้ังใจและความมั่นใจใหกับแมซึ่งจากการศึกษาของ จิราพร  

วงศใหญ (2551) พบวา หากแมมีความต้ังใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวและไดรับการสนับสนุน

จากแพทยพยาบาลสามีแมของตนเองญาติสนิทและเพื่อนสนิทในการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดียวมาก

เทาไรแมจะมีความต้ังใจเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากข้ึนเทาน้ัน นอกจากน้ี Blyth, et al. (2002) 

ไดศึกษาถึงผลของความมั่นใจของแมตอระยะเวลาของการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา ความต้ังใจและ

ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแมสามารถทํานายระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

  3.2 ปจจัยดานลูก 

   การสรางและการหลั่งนํ้านมถูกควบคุมโดยการดูดนมของลูกดังน้ันความถ่ีและ

ระยะเวลาของการใหนมลูกแตละครั้งมีผลตอปริมาณนํ้านม นอกจากน้ีภาวะความผิดปกติของลูกที่ทําให

ไมสามารถดูดนมได เชน ภาวะขาดออกซิเจนในระยะแรกคลอดคลอดกอนกําหนดมีความพิการปากแหวง

เพดานโหว ลิ้นติด เปนตน (สุอารีย อนตระการ, 2548) ทําใหลูกไดรับนมในระยะแรกลาชามีผลตอ

การผลิตนํ้านมแมไดเชนเดียวกันสวนเด็กที่เปน Down’s Syndrome จะมีความลําบากในการเรียนรู 

ที่จะดูดนมซึ่งเปนปญหาสําคัญในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมนอกจากน้ีแมที่ไดรับยาบรรเทา

อาการปวดในระยะคลอดเมื่อลูกคลอดออกมาจะมีอาการซึมทําใหดูดนมแมไดนอย (Pillitteri, 2007) 

  3.3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

   3.3.1 ดานสังคมและเศรษฐกิจเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมแมทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า ตองออกไปทํางานนอกบานชวยสามีหารายไดมาชวยเหลือ
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ครอบครัว ดังน้ันแมที่ทํางานนอกบานจึงมีความยากที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวไดอยางตอเน่ือง 

(Kimbro, 2006) นอกจากน้ีแมที่ทํางานนอกบานอาจไมสะดวกในการใหนมลูกอาจตัดสินใจเลี้ยงลูก

ดวยนมผสมทําใหนํ้านมแหงไปในที่สุด 

   3.3.2 ดานครอบครัวแมที่ไดรับสนับสนุนจากสามแีละครอบครัวมีแนวโนมที่จะ

มีระยะเวลาของการเลี้ยงลูกดวยนมแมยาวนานข้ึน (Cernadas, al et., 2003) เน่ืองจากมีสามี และ

ครอบครัวคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 4. ประโยชนของการเลี้ยงลกูดวยนมแม 

  4.1 ประโยชนตอลูก 

   4.1.1 นํ้านมแมมีสารอาหารที่เหมาะสมและครบถวนตอการเลี้ยงลูกมีปริมาณ

โปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแรเพียงพอกับความตองการของลูก นอกจากน้ีนมแมยังมีนํ้าเปน

สวนประกอบอยูถึงรอยละ 87 ซึ่งเพียงพอตอความตองการของลกูโดยไมจําเปนตองใหนํ้าภายหลังการ

ใหนมหรือใหเพิ่มอีก (Alden, 2006) 

   4.1.2 พัฒนาการทางดานสมองเชาวปญญาและจิตสังคม สมองของเด็กเริ่มพัฒนา

ต้ังแตอยูในครรภซึ่งเด็กที่คลอดครบกําหนดจะมีระบบประสาทและสมองพรอมที่จะสื่อสารกับแมได

ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสหากไดรับการกระตุนที่เหมาะสมต้ังแตแรก

เกิดการที่แมเริ่มใหลูกดูดนมภายใน 30 นาทีหลังคลอด การใหแมลูกไดอยูดวยกันตลอด 24 ช่ัวโมง

และแมโอบกอดลูกจะชวยใหลูกมีปฏิกิริยาโตตอบ มีการเรียนรูมีความจําและมีประสบการณเพิ่มข้ึน 

เพราะขณะที่ลูกดูดนมแมลูกจะสื่อกับแมทางสายตา นํ้านมแมกลิ่น และเสียงของแมทําใหลูกไดรับ

ความอบอุนจากการโอบกอดสัมผัสเกิดสายสัมพันธระหวางแมลูกซึ่งเปนรากฐานสําคัญของพัฒนาการ

ดานสติปญญาอารมณและสุขภาพจิตที่ดีต้ังแตระยะเริ่มตนของชีวิต (วีรพงษ ฉัตรานนท, 2546) และ

ลูกที่ไดรับนมแมอยางเดียวจะมีระดับสติปญญาสูง (Lauwers & Swisher, 2005) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาในประเทศออสเตรเลียถึงผลของการเลี้ยงลูกดวยนมแมตอพัฒนาการของเด็กโดยศึกษาติดตาม

เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป จํานวน 3,880 คน พบวาเด็กที่ไดรับนํ้านมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน        

มีพัฒนาการทางสมองและสติปญญาสูงกวาเด็กที่ไมไดรับนมแมเลย 5.8 จุด และ 8.2 จุด ในเพศชาย

และเพศหญิงตามลําดับ Quinn (2001) นอกจากน้ีนมแมยังมีผลตอการพัฒนาทางดานอารมณและ

จิตใจของลูก (Alden, 2006) 

   4.1.3 ปองกันการติดเช้ือและมีภูมิคุมกันโรคนมแมมีสวนประกอบหลายอยาง  

ที่มีคุณสมบัติในการตอตานเช้ือ และสามารถชวยสรางภูมิคุมกันโรคติดเช้ือในเด็กแรกเกิดไดที่เห็นชัดเจน 

คือ Immunoglobulin ในชวงแรกเกิดเด็กจะมีเพียง IgG ที่ไดรับจากแมขณะต้ังครรภซึ่งจะถูกใชหมด

ภายในอายุ 10 - 12 เดือนหลังจากน้ันเด็กจะคอย ๆ สราง IgG ของตนเองต้ังแตเดือนแรก ๆ และ          

มีปริมาณเพิ่มข้ึนจนเปนรอยละ 60 ของระดับที่พบในผูใหญเมื่ออายุ 12 เดือน สวน IgA และ IgM ที่ไดรับ
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จากแมเด็กจะสรางเองไดนอยในระยะแรกจนอายุครบ 1 ป เด็กจะมี IgA และ IgMประมาณรอยละ 20 

และรอยละ 75 ของระดับที่พบในผูใหญเ ด็กจะมี IgA เทากับผูใหญเมื่ออายุ 6 - 8 ป ดังน้ัน 

Immunoglobulin โดยเฉพาะ IgA ในนํ้านมแมจึงมีความสาํคัญอยางย่ิงในการปกปองเย่ือบุทางเดินอาหาร

และทางเดินหายใจรวมกับสรางเสริมภูมิคุมกันโรคติดเช้ืออีกหลายชนิด (กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ, 

2546) นอกจากน้ีในเด็กที่ไดรับนมวัวต้ังแตแรกเกิดจะมีความเสี่ยงตอการถูกกระตุนใหรางกายสราง

ภูมิตานทานตอนมวัว เน่ืองจากระบบทางเดินอาหารของเด็กยังพัฒนาไมสมบูรณทําใหโปรตีนในนมวัว

ถูกดูดซึมเขาสูรางกายในลักษณะโมเลกุลใหญรางกายจะสราง IgGIgM และ IgE ข้ึนเพื่อตอบสนองตอ

โปรตีนเหลาน้ีเด็กที่มี Specific IgE ตอนมวัวในระดับที่สูงจะเกิดอาการภูมิแพข้ึนแตโปรตีนในนํ้านม

แมเปนโปรตีนที่ไมทําใหเกิดอาการแพในลูก (Johnsons, 2008) 

   4.1.4 ปองกันโรคอวนลูกที่ไดรับนมแมจะสามารถควบคุมการดูดนมไดดวยตัวเอง

ในเวลาที่หิวแตลูกที่ไดรับนมผสมแมจะเปนคนจัดโปรแกรมการดูดนมใหซึ่งอาจมากเกินความตองการ

ของลูกนอกจากน้ีลูกที่ไดรับนมแมจะมีระดับฮอรโมน Insulin และฮอรโมนที่ชวยในการสะสมของไขมัน

นอยกวาลูกที่ไดรับนมผสม (สุทธิพงศ วัชรสินธุ, 2546) ดังน้ันลูกที่ไดรับนมแมจึงมีโอกาสเปนโรคอวน

นอยกวาลูกที่ไดรับนมผสม 

  4.2 ประโยชนตอแม 

   4.2.1 ชวยลดโอกาสการตกเลือดหลังคลอดเน่ืองจากขณะที่ใหลูกดูดนมจะ

กระตุนใหรางกายแมมีการหลั่งฮอรโมน Oxytocin ทําใหมดลูกหดรัดตัวไดดีและบอยข้ึนซึ่งการหด  

รัดตัวของมดลูกจะทําใหการตกเลือดนอยลงและชวยใหมดลูกเขาอูหรือกลับเขาสูสภาพปกติไดเร็วข้ึน 

(Alden, 2006) 

   4.2.2 ชวยวางแผนครอบครัวโดยวิธีธรรมชาติเน่ืองจากขณะที่ลูกดูดนมแมจะ

กระตุนสมองสวน Hypothalamus ใหยับย้ังการหลั่งฮอรโมน Prolactin Inhibiting Factor ทําให

ระดับฮอรโมน Prolactin ในกระแสเลือดของแมสงูข้ึนซึ่งมีผลทําใหไมมีการตกของไขถึงแมวาการเลีย้ง

ลูกดวยนมแมจะเปนวิธีคุมกําเนิดตามธรรมชาติวิธีหน่ึงแตพบวามีประสิทธิภาพไมแนนอน ทั้งน้ี เน่ืองจาก

ระดับฮอรโมน Prolactin ซึ่งออกฤทธ์ิยับย้ังไมใหมีการตกของไขน้ันจะมีการลดระดับลงเรื่อย ๆ 

ภายหลังคลอดและจะมีระดับสูงข้ึนเปนพัก ๆ สัมพันธกับความถ่ีหางของการใหนมแมแกลูกภายหลัง

คลอดอาจมีการตกของไขมีประจําเดือนและต้ังครรภไดดังน้ันเพื่อลดโอกาสการต้ังครรภจึงควรเริ่ม

คุมกําเนิดอยางนอยต้ังแตสัปดาหที่ 3 หลังคลอดเปนตนไป (WHO, 2005) 

   4.2.3 ชวยลดนํ้าหนักของแมการเลีย้งลูกดวยนมแมจะชวยใหรูปรางของแมกลับสู

ภาวะปกติเร็วกวาแมที่ไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแมเน่ืองจากมีการนําไขมันที่สะสมในรางกายของแมมาใช

ในการสรางนํ้านมสําหรับลูกชวยใหนํ้าหนักหลังคลอดของแมลดลงอยางรวดเร็ว (Alden, 2006; Kramer 

and Kakuma, 2002) จึงทําใหแมมีโอกาสที่จะเปนโรคอวนนอยกวาแมที่ไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแม 
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   4.2.4 ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งเตานมมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข

แมที่ใหนมลูกเปนระยะเวลานานและในขณะที่มีอายุนอยจะมีสวนลดการเปนมะเร็งเตานมในวัยที่ยังมี

ประจําเดือนนอกจากน้ีการเลี้ยงลูกดวยนมแมจะยับย้ังการทํางานของรังไขทําใหรังไขผลิตฮอรโมน 

Estrogen นอยลงมีผลทําใหโอกาสเกิดมะเร็งของเย่ือบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไขลดลงได ทั้งน้ี

เน่ืองจากมะเร็งเย่ือบโุพรงมดลูกเปนมะเร็งที่มีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากการที่มดลูกไดรับการกระตุนจาก

ฮอรโมน Estrogen ทั้งจากภายในและภายนอกรางกายในระดับสูงเปนระยะเวลานาน (Alden, 2006) 

   4.2.5 ลดโอกาสการเปนโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ในกลุมแมที่คลอด

ลูกและเลี้ยงลูกดวยนมแมแมวาในระยะต้ังครรภ และระยะใหนมลูกจะพบกระดูกบางลงบางเล็กนอย

แตเปนเพียงชวงระยะเวลาสัน้ ๆ  หลังคลอดเทาน้ันความหนาแนนของกระดูกจะกลับสูปกติและอาจจะ

หนาแนนมากกวาเดิมจากการที่แมใหลูกดูดนมเพราะจะกระตุนการดูดซึมแคลเซียมของรางกายและ

ภายหลังหยุดใหนมลูกแลวจะพบวาระดับ Parathyroid Hormone และวิตามินดีในกระแสเลือด            

มีระดับสูงข้ึน (Pillitteri, 2007) 

   4.2.6 กระตุนการแสดงบทบาทความเปนแม (Maternal Role) การเลี้ยงลูก

ดวยนมแมทําใหเกิดความรักความผูกพันระหวางแมและลูกเพราะในขณะที่แมอุมลูกดูดนมแมและลูก

จะไดสัมผัสและใกลชิดกันมีการเรียนรูตอบสนองทั้งทางดานรางกายและจิตใจซึ่งทําใหแมมีความสุข

และรูสึกภูมิใจที่ไดแสดงบทบาทการเปนแมอยางสมบูรณ (London, et al., 2003) 

จากประโยชนของนมแมดังกลาวองคการอนามัยโลก (WHO, 2002) จึงสงเสริมใหเลี้ยงลูก

ดวยนมแมอยางเดียวต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน และใหนมแมตอเน่ืองรวมกับอาหารเสริมตาม

วัยจนลูกอายุครบ 2 ป สําหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขเห็นความสําคัญ และมีนโยบายให

สงเสริมของการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวภายใตโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ทั้งน้ี เพื่อ

สงเสริมใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเกิดความย่ังยืนตอไป 

 5. การสงเสรมิการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

  การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทยเริ่มดําเนินงานต้ังแตปพ.ศ. 2534 

มีการนํากลวิธีการดําเนินงานโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูกมาใชโดยยึดหลักการปฏิบัติตามบันได    

10 ข้ันสูความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม (Ten Steps to Successful Breastfeeding)           

เปนแกนในการปฏิบัติงานซึ่งโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูกจะใหความสําคัญตอความตองการของลูก

และชวยใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยมีเปาหมายหลักคือสนับสนุนใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

4 เดือนตอมา ในป พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศสนับสนุนใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว

จนถึงอายุ 6 เดือนและใหดําเนินการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามบันได 10 ข้ันสูความสําเร็จ        

ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม (สาหรี จิตตินันทน, วีรพงษ ฉัตรานนท และศิราภรณ สวัสดิวร, 2546) ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี  
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  5.1 มีนโยบายการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนลายลักษณอักษรที่สื่อสารกับบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุขทุกคนไดเปนประจําการที่โรงพยาบาลมีนโยบายเปนลายลักษณอักษร

ติดไวใหเห็นอยางชัดเจนจะเปนแนวทางใหทุกคนปฏิบัติและเปนการกระตุนใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติ

อยางสม่ําเสมอ 

  5.2 ฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกคนใหมีทักษะที่จะนํา

นโยบายน้ีไปปฏิบัติการฝกอบรมบุคลากรควรใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรทุกคน

มีความรูความชํานาญเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของนมแมและสามารถนําความรูไปถายทอด

และสอนทักษะการปฏิบัติใหกับแมและครอบครัวไดอยางถูกตอง 

  5.3 ช้ีแจงใหหญิงมีครรภทุกคนทราบถึงประโยชนและวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

การใหความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับหญิงมีครรภ ควรเริ่มต้ังแตวันแรกที่มาฝากครรภอาจให

ความรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได 

  5.4 ชวยแมเริ่มใหลูกดูดนมภายใน 30 นาทีแรกหลังคลอดการใหลูกดูดนมแม

ภายใน 30 นาทีแรกหลังคลอดเปนสิ่งสําคัญมากเน่ืองจากหลังรกคลอดฮอรโมน Prolactin จะหลั่ง

ออกมาและกระตุนใหมีการสรางนํ้านมนอกจากน้ีการนําลูกมาวางบนอกแมโดยใชหลักการ Skin-to         

-Skin Contact จะเพิ่มความสําเร็จในการเริ่มดูดนมแมและทําใหอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระยะ 

4 เดือนแรกหลังคลอดสูงข้ึน 

  5.5 แสดงใหแมรูวิธีเลี้ยงลูกดวยนมแมและวิธีทําใหนํ้านมยังคงมีปริมาณเพียงพอ

แมวาแมและลูกจะตองแยกกันการสอนวิธีการใหนมลูกอยางถูกตองเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะหากแม

ใหนมลูกไมถูกตองจะเกิดปญหาทําใหไมประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

  5.6 อยาใหอาหารนํ้าหรือเครื่องด่ืมแกทารกแรกเกิดนอกจากนมแมเวนแตจะมีขอบงช้ี

ทางการแพทยในนํ้านมแมมีสารอาหารที่เหมาะสมและครบถวนตอการเลี้ยงลูกมีปริมาณโปรตีนไขมัน

วิตามินและเกลือแรเพียงพอกับความตองการของลูกนอกจากน้ีนมแมยังมีนํ้าเปนสวนประกอบอยูถึง

รอยละ 87 ซึ่งเพียงพอตอความตองการของลูกโดยไมจําเปนตองใหนํ้าตามหรือใหเพิ่มอีก 

  5.7 ใหแมและลูกอยูในหองเดียวกันตลอด 24 ช่ัวโมง การใหแมลูกอยูดวยกันตลอด 

24 ช่ัวโมง จะชวยใหลูกดูดนมแมบอยข้ึน โดยเฉพาะใน 24 ช่ัวโมงแรกหลงัคลอด ควรใหลูกดูดนมประมาณ 

8 - 12 ครั้งหรือทุก 2 - 3 ช่ัวโมง เปนการกระตุนใหมกีารสรางและการหลั่งนํ้านมเพิม่ข้ึนทําใหปริมาณ

นํ้านมสรางออกมาไดเพียงพอตอความตองการของลูก 

  1.5.8 สนับสนุนใหลูกไดดูดนมแมทุกครั้งที่ลูกตองการประโยชนของการใหลูกดูดนม

ขณะที่ลูกหิวทําใหดูดนมไดดีซึ่งสงผลดีตอการสรางนํ้านมในระยะแรกหลงัคลอดเน่ืองจากการดูดนมไป

กระตุนใหมีการหลั่งฮอรโมน Prolactin และ Oxytocin ทําใหมีสรางนํ้านมที่เพียงพอกับความตองการ

ของลูก 



 18

  5.9 อยาใหดูดหัวนมยางหรือหัวนมปลอมการที่ลูกดูดหัวนมยางหรือหัวนมปลอมใน

ระยะที่ใหลูกดูดนมแมจะทําใหเกิดภาวะสับสนหวันม (Nipple Confusion) ซึ่งจากการศึกษาถึงปจจัย

ที่มีผลตออัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมตํ่าใน 6 เดือนแรกหลังคลอดคือการใชหัวนมยางหรือหัวนมปลอม

ภายใน 1 เดือนแรกหลังคลอด (Santo, et al., 2007) 

  5.10 สงเสริมใหมีการจัดต้ังกลุมสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมและสงแมไปติดตอ

กลุมดังกลาวเมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก ปจจุบันแมตองประกอบอาชีพทํางานนอกบานหรือ

ทํางานตางถ่ินทําใหไมสามารถเลี้ยงลูกเองไดหรือมีภาระงานบานมากทําใหเวลาในการเลี้ยงลูกนอยลง

แมขณะอยูโรงพยาบาลแมจะใหลูกดูดนมแมไดดี แตปญหาอุปสรรคในบานอาจทําใหการเลี้ยงลูกดวย

นมแมไมประสบความสําเร็จไดดังน้ันควรมีกลุมใหการสนับสนุนนมแมเพื่อคอยใหกําลังใจและ

ชวยเหลือแมเมื่อเกิดปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ทั้งน้ี นมแม เปนสารอาหารที่ดีที่สุดในการเจริญโตของลูก และพัฒนาการทางสมอง รวมถึง

การสรางภูมิคุมกันโรคตาง ๆ สรางสายสัมพันธ กระตุนการเรียนรูและตอบสนองทั้งดานรางกายและ

อารมณใหเด็กเติบโตมีพัฒนาการที่ดี งานวิจัยในครั้งน้ีจึงมุงเนนที่จะสนับสนุนใหมารดาเลี้ยงลูก            

ดวยนมแม โดยมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการเลี้ยง และมีความย่ังยืนในการปฏิบัติตอไป 

 6. การเตรียมความพรอมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม (สุอารีย อนตระการ และธิดารัตน 

วงศวิสุทธ์ิ, 2551 สุอารีย อนตระการ, 2548 สาหรี จิตตินันทน วีรพงษ ฉัตรานนท และศิราภรณ 

สวัสดิวร, 2554 ศิริลักษณ ถาวรวัฒนะ, 2550 และกุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ, 2546) 

  6.1 ข้ันการเตรียมการ  

   6.1.1 การตรวจสอบลักษณะหัวนม  

    ลักษณะหัวนมปกติ ตองมีหัวนมย่ืนออกมา โดยการวางมือที่ลานนม       

ถาหากน้ิวหัวแมมือ และน้ิวช้ีสามารถคีบหัวนมได แสดงวาหัวนมแมปกติ ถาคีบไมไดแสดงวาสั้น             

แตถาเปนหัวนมบอดเวลาจับหัวนมจะบุมเขาไปมากกวาปกติ กรณีพบวาหัวนมบอดและบุมใหแกไข

ดวยการใชวิธีดังตอไปน้ี วางปลายน้ิวโปงลงที่ขอบลานนม ในทิศทางตรงกันขามกดลงแลวยืด ผิวหนัง

ออกทางดานขางทั้งสองขางพรอมกัน แลวปลอยใหหัวนมคลายตัว ทาซ้ําสัก 4 - 5 ครั้ง หลังอาบนา

เชา - เย็น เพื่อชวยใหเมื่อคลอดลูกออกมาแลวลูกจะสามารถดูดนมแมได สามารถดูแลรักษาความ

สะอาดของรายกายไดตามปกติ หลีกเลี่ยงการขัดถูและแกะคราบนํ้านมที่หัวนมเพราะจะทําใหหัวนม

แตก และอักเสบ ติดเช้ือได ควรสวมยกทรงที่มีขนาดพอดีกับเตานมในแตละระยะของการต้ังครรภ  

ถามีนํ้านมซึมออกมาบริเวณหัวนมก็ซับใหแหงควรรับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ 5 หมู  และ          

มีแคลเซียมสูง เชน นมถ่ัวเหลือง 4 แกวตอวัน ปลาเล็กปลานอย และผักใบเขียวตาง ๆ  

   6.1.2 การเตรียมตัวในระยะคลอด 

    นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ทั้งน้ีเพื่อเตรียมความพรอมของรางกาย

ไมใหเกิดอาการออนเพลียดูแลตัวเองไมใหเกิดภาวะขาดนํ้าและไมขัดตอแผนการรักษา กรณีงดนํ้าและ
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อาหาร ถาแมสามารถใหลูกดูดนมไดทันทีหลังคลอด จะเปนการชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางแม

กับลูก และจะชวยเรียกนํ้านมใหมาเร็วข้ึน  

   6.1.3 การเตรียมตัวในระยะหลังคลอด 

    แมควรเรียนรูทาอุมที่ถูกวิธีและกระตุนใหลูกดูดใหบอยเทาที่ตองการ 

ตองไมปลอยใหตัวเองเกิดความเครียดเพราะน่ันจะเปนสาเหตุหน่ึงที่ทาใหนมแมมีปริมาณลดนอยลง 

ควรหาเวลานอนหลับผักผอนใหพอเพียงกับความตองการ อาหารที่ควรรับประทาน ควรเปนอาหาร  

ที่มีประโยชน ตองรูวาหลักการในการใหนมลูกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ มีดวยกัน 3 หลักการ คือ  

    1) ดูดเร็ว คือ เจาหนาที่จะนําลูกมากระตุนใหดูดนมแมทันที ภายใน 

ครึ่งช่ัวโมง หรือหน่ึงช่ัวโมงหลังคลอด  

    2) ดูดบอย คือ บอยเทาที่ลูกนอยตองการหรือทุก 2 - 4 ช่ัวโมง  

    3) ดูดถูกวิธี คือการที่ลูกอมหัวนมไดลึกถึงลานนม และไดยินเสียงกลืน

นมเปนจังหวะเวลาดูด  

  6.2 ข้ันการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

   6.2.1 ทาที่ใชในการใหนมลูก 

   ทาอุมที่เหมาะสมจะชวยใหลูกเขาเตา ดูดและกลืนนํ้านมไดดี ควรเลือกทา      

ที่ถนัด ผอนคลายและเหมาะสมกับสภาวะของแมมากที่สุด อาจจะอุมในทาน่ัง ทานอน หรือทาน่ังกึ่ง

นอนก็ได ถาเปนทาน่ัง ควรน่ังหลังตรงตามสบาย ไมเกร็ง ไมควรโนมตัวไปขางหนาหรือเอนไปขางหลัง

มากเกินไปเพราะจะทําใหเมื่อยหลัง ทาที่ใชใหนมลูกจะตองมีองคประกอบตอไปน้ี 

    1)  ใหตะแคงลําตัวและศีรษะของลูกใหหันเขาหาแม 

    2)  ลําตัวของลูกแนบชิดกับตัวแม 

    3)  ศีรษะ ไหลและสะโพกของลูก ควรอยูในแนวเสนตรงเดียวกนั 

    4)  ตัวของลูกไดรับการรองรับใหรูสึกมั่นคงโดยใชมือแมหรือหมอนรอง

ชอนไว ขณะอุมลูก ควรมีหมอนหลาย ๆ ใบไวรองหลัง รองแขนหรือวางบนตักรองรับตัวลูก เพื่อชวย

ใหแมรูสึกสบายข้ึน ชวยหนุนลูกใหสูงข้ึนมาถึงบริเวณเตานม และใหปากลูกอยูตรงกับหัวนมแมพอดี 

   ทาที่ใชในการใหนมลูกมีหลายทา แตที่นิยมมีดังน้ี 

    1) ทาลูกนอนขวางบนตัก (Cradle Hold) เปนทาที่อุมลูกวางไวบนตัก 

มือและแขนประคองตัวลูกไว ใหลูกนอนตะแคงเขาหาตัวแม ศีรษะลูกอยูสูงกวาลําตัวเล็กนอย ทาย

ทอยลูกวางอยูบริเวณแขนของแม มืออีกขางประคองเตานมไว 

    2) ทาลูกนอนขวางบนตักแบบประยุกต (Modified/Cross Cradle Hold) 

คลายทาแรก เพียงแตเปลี่ยนมือ โดยใชมือขางเดียวกับเตานมที่ลูกดูดประคองเตานม มืออีกขางรองรับ 

ตนคอและทายทอยของลูกแทน ทาน้ีเหมาะสําหรับนําลูกเขาอมหัวนม จะชวยในการควบคุมการ 

เคลื่อนไหวของศีรษะลูกไดดี  
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    3) ทาอุมลูกฟุตบอล (Clutch Hold หรือ Football Hold) ลูกอยูในทา

กึ่งตะแคงกึ่งนอนหงาย ขาช้ีไปทางดานหลังของแม มือแมจับที่ตนคอและทายทอยของลูก กอดลูกให

กระชับกับสีขางแม ลูกดูดนมจากเตานมขางเดียวกับมือที่จับลูก มืออีกขางประคองเตานมไว ทาน้ีใชได

ดีสําหรับ 

     3.1) แมที่ผาทองคลอด เพราะตัวของลูกจะไมไปสัมผัสกับทองของ

แมที่มีรอยผาตัดอยู 

     3.2.  แมที่มีเตานมใหญหรือลูกตัวเล็ก เพราะลูกจะเขาอมงับเตานมได

ดีกวา 

     3.3 แมที่คลอดลูกแฝดซึ่งจะสามารถใหลูกดูดนมจากทั้งสองเตา

พรอม ๆ กันได 

    4) ทานอน (Side lying position) แมลูกนอนตะแคงเขาหากัน แมนอน

ศีรษะสูงเล็กนอย หลังและสะโพกตรง ใหปากลูกอยูตรงกับหัวนมของแม มือที่อยูดานลางประคองตัว

ลูกใหชิดลําตัวแม อาจใชผาขนหนูที่มวนไวหรือหมอนหนุนหลังลูกแทนแขนแมก็ได มือที่อยูดานบน

ประคองเตานมในชวงแรกที่เริ่มเอาหัวนมเขาปากลูก เมื่อลูกดูดไดดี ก็ขยับออกได ทาน้ีเหมาะสําหรับ

แมที่ผาตัดคลอดทางหนาทอง ตองการพักผอน หรือใหนมลูกเวลากลางคืน 

   6.2.2 การนําลกูเขาเตา 

    ปญหาเรื่องนมแมสวนใหญเกิดจากการที่แมใหนมผิดทา ซึ่งจะทําใหไมถนัด 

ลูกอมลานนมไมลึกพอ หัวนมแมแตก แมเครียด นํ้านมไมเพียงพอสําหรับลูก ซึ่งจะเปนกระบวนการ  

ที่ไมสิ้นสุด การเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองในทาการใหนมแตแรกน้ันจะทาํใหตัดวงจรปญหาเรือ่งนมแม 

ถาเมื่อไรที่แมรูสึกเจ็บหัวนมเวลาใหลูกดูด แสดงวาวิธีเอาลูกเขาเตาไมถูกตอง จะทําใหนํ้านมไหลเขา

ปากลูกไดนอย 

   วิธีนําลูกเขาเตาเพื่อใหลกูอมงับลานนม (ถาใชทาอุมขวางตักแบบประยุกต จะชวย

ใหลูกเขาเตาไดดี) 

    1) ใชมือประคองเตานม โดยใหน้ิวหัวแมมืออยูดานบน เหนือขอบนอก

ของลานหัวนม สวนน้ิวที 

    2) เหลือประคองเตานมดานลาง (ไมควรใชทาแบบน้ิวคีบบุหรี่ เพราะ

ชองวางระหวางน้ิวจะแคบ ทําใหลูกอมไดไมลึกพอ และน้ิวอาจจะกดบริเวณทอนํ้านม ทําใหนํ้านมไหล

ไมดี) 

    3) อุมลูกโดยใชมืออีกขางประคองที่ตนคอและทายทอย (ไมกดที่ใบหู) 

ลูกเงยหนาเล็กนอย เคลื่อนลูกเขามาโดยใหคางของลูกเขามาชิดกับเตานมสวนลาง (สังเกตวาจังหวะน้ี

จมูกของลูกจะอยูตรงกับหัวนมแม) ลูกก็จะเริ่มอาปาก ถาลูกไมอาปาก ใหใชหัวนมเข่ียริมฝปากลาง

ของลูกเบา ๆ เพื่อกระตุนใหลูกอาปาก 
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    4) รอจนลูกอาปากกวาง (เหมือนหาว) จึงเคลื่อนศีรษะลูกเขาหาเตานม

อยางรวดเร็วแตนุมนวล 

    5) กอนที่ลูกจะเริม่หุบปากลง จะไมใชวิธีโนมตัวแมเพื่อนําเตานมเขาหาลูก 

    6) ใหลูกอมงับถึงลานนม โดยใหอมลานนมสวนลางมากกวาลานนม

สวนบน ใหคางลูกแนบชิด 

    7) กับเตานมสวนลาง วิธีน้ีจะชวยใหลิ้นของลูกย่ืนออกมารีดนํ้านมจาก

เตาแมไดดีข้ึน และจมูกของลูกจะอยูหางออกจากเตาแมเล็กนอยคุณแมก็ไมตองกังวลวาลูกจะหายใจ

ไมสะดวก การอุมลูกเขาเตาอยางถูกตอง นอกจากจะชวยใหแมไมเจ็บหัวนมแลว ยังทําใหลูกดูดนมแม

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย 

   6.2.3 วิธีสังเกตการดูดนมที่ถูกตอง 

    หากคุณแมไมมั่นใจวาจัดทาใหนมลูกไดถูกตองหรือไม ใหสังเกตงาย ๆ 

ในขณะที่ลูกเขาเตาไดแลว (เมื่อมองจากดานบนลงไป) ดังน้ี 

    1) ลูกอมลานนมดานลางไดมากกวาดานบน ซึ่งจะสังเกตเห็นวายัง

มองเห็นลานนมดานบน ในขณะที่ลานนมดานลางถูกปากลูกอมจนมิดหรือเกือบมิด 

    2) ปากลกูอากวางแนบสนิทกับเตานมแม 

    3) ริมฝปากลางบานออกเหมือนปากปลา 

    4) คางลูกตองแนบชิดเตานมแม 

   แมบางคนจะใชน้ิวกดที่เตานมบริเวณใกลจมูกของลูก เพราะเกรงวาลูกจะ

หายใจไมออก แตโดยธรรมชาติของเด็ก ปกจมูกจะบานออก เตานมของแมจะไมปดชองหายใจ ลูกจะ

หายใจได (ยกเวนแมที่เตานมใหญมาก) ซึ่งจะสังเกตไดจากการที่ลูกยังดูดนมได การใชน้ิวกดเชนน้ัน 

จะทําใหปากลูกอมไดไมลึกพอ เหงือกของลูกจะไปกดที่หัวนม และลิ้นของลูกก็จะถูไปมาที่บริเวณ

หัวนม ทําใหหัวนมเจ็บและแตกได 

   6.2.4 วิธีเพิ่มนํ้านม 

    1)  ใหนมลูกบอยข้ึนและนานข้ึน (ไมควรนอยกวา 8 ครั้งตอวัน) ถาไมได

อยูกับลูก ก็ควรบีบหรือปมนมออกใหเกลี้ยงเตาทุก 3 ช่ัวโมง 

    2)  กระตุนเตานม โดยใชผาอุนจัดประคบเตานม 3 - 5 นาที กอนใหนม 

นวดเตานมและคลึงหัวนมเบา ๆ  

    3)  ใหลูกดูดนมอยางถูกวิธี ใหลูกอมหัวนมและลานนมไดลึกพอ 

    4)  หลีกเลี่ยงการใหนํ้านมผสมหรืออาหารเสริมอื่นกอนอายุ 6 เดือน 

    5)  ทําใหรูสึกผอนคลายขณะใหนมลูกหรือขณะปมนม โดยหายใจลึก ๆ 

หรือนึกถึงสถานที่ ๆ นาเที่ยวหรือคิดวามีนํ้านมไหลไปถึงลูก ฟงเพลงหรือเทปที่สอนการผอนคลาย 
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    6) กินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการตามคําแนะนําอาหารสําหรับ    

คุณแมที่ใหนมลูก 

    7) ในชวงที่นํ้านมยังนอยไมพอสําหรับลูก หากจะเสริมนมผสมไมควรให

ดูดจากขวด อาจใชวิธีหยดนมขาง ๆ เตาแมขณะลูกดูดนม หยดครั้งละนอย ๆ พอใหลูกไมหงุดหงิด 

เมื่อนํ้านมสรางไดมากข้ึน ก็คอย ๆ ลดปริมาณนํ้านมที่หยดลง จนงดเสริมไดในที่สุด 

    8) ในกรณีที่ลูกดูดนมแลวหลับกอนจะอิ่ม ควรกระตุนใหลูกดูดนมตอ 

โดยขยับเตานมและบีบนํ้านมเขาปากลูกเปนระยะ จนกวาลูกจะอิ่มและคายปากออกเอง (ดูไดจากวิดีโอ) 

    9) ในกรณีของการเขาสูระยะการเติบโตแบบเร็ว ๆ ควรใหลูกดูดบอย 

และใหดูดนานข้ึนในแตละครั้ง ภายใน 2 - 3 วัน นํ้านมก็จะเพิ่มมากข้ึนจนพอสําหรับลูก 

    10) การติดตามผล จะใชเวลาประมาณ 4 - 7 วัน จึงจะเห็นผลวานํ้านม

มามากข้ึน 

   6.2.5 เคล็ดลบัในการเพิม่นํ้านม  

    1) หลอกรางกายวามีลูกแฝดตองดูดนมแมพรอมกัน ดวยการใหลูกดูด

ขางหน่ึง ปมนมอีกขางหน่ึงไปพรอม ๆ กันเพื่อกระตุนใหรางกายสรางเพิ่ม แถมยังชวยใหปมนํ้านม

ออกงายกวาการปมนมตอนที่ลูกไมไดดูดอีกดวย และยังมีผลพลอยไดจากนมที่ปมออกมาเก็บสะสม

เปนสต็อกนม (วิธีน้ีควรใชเมื่อนํ้านมสรางไดมากพอ คือ ประมาณหลัง 1 เดือนไปแลว) 

    2) เพิ่มรอบปมนมใหแตละรอบหาง 3 - 4 ช่ัวโมง หรือชวงที่ลูกนอน

หลับนานเกิน 3 ช่ัวโมง 

    3) การรบัประทานอาหารหรอืสมุนไพรทีม่ีคุณสมบัติเพิม่นํ้านม  

   6.2.6 อาการที่แสดงวาลกูไดรับนํ้านมเพียงพอ 

    การที่จะดูวาลูกไดนํ้านมเพียงพอหรอืไมน้ัน ไมมีความจําเปนตองบีบหรือ

ปมนํ้านมออกมาดูปริมาณนํ้านมที่ได เพราะการบีบหรือปมจะไดนํ้านมนอยกวาการใหลูกดูดจากเตา

โดยตรง จึงไมสามารถบงบอกถึงปริมาณที่ลูกไดอยางแทจริง 

   6.2.7 วิธีการสังเกตวาลูกไดนมแมเพียงพอ 

    1) ลูกปสสาวะสีเหลืองออนใส ชุมผาออมประมาณวันละ 6 - 8 ครั้ง   

(ลูกกินนมแมอยางเดียวโดยไมไดใหนํ้า) 

    2) ลูกถายอุจจาระน่ิมประมาณวันละ 2 - 3 หรือทุกครั้งที่กินนมแม ได 

ในสัปดาหแรกควรจะถายอยางนอย 2 ครั้งตอวัน เมื่ออายุ 1 - 4 สัปดาห อาจจะถายถึง 5 ครั้งตอวัน

หรือมากกวาน้ัน แตเมื่อลูกโตข้ึนจะเวนระยะหางในการถายมากข้ึน อาจเวนหลาย ๆ วัน ถายครั้งก็ได 

    3) ขณะที่ลูกกําลังดูดนมขางหน่ึง เตานมอีกขางก็มีนํ้านมไหลดวย         

(แตถาไมมีก็ไมไดหมายความวานํ้านมนอย) 

    4) นํ้าหนักลกูข้ึนตามเกณฑปกติ 
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    5) เมื่อลูกอิ่ม ลูกจะปลอยหัวนมแมออกจากปากเอง ถาหลับคาเตา           

โดยที่ยังอมหัวนมแมอยูใหกระตุนใหดูดตอจนกวาจะอิ่ม  

    6) ลูกนอนหลับไดดี ไมงอแง และต่ืนข้ึนมากินนมทุก 2 - 3 ช่ัวโมง          

แตในชวงเดือนแรกอาจต่ืนข้ึนมาดูดบอยทุก 1 - 2 ช่ัวโมงได 

  6.3 ข้ันตอนการบบีเกบ็นํ้านม  

   6.3.1 วิธีบีบเก็บนํ้านมดวยมือ  

    เปนวิธีการที่ดี สะดวกและปลอดภัย เปนการเลียนแบบการดูดนมของลกู 

ถาฝกทําจนคลองจะใชเวลาไมนาน ถาทําอยางถูกตอง เตานมจะไมเจ็บ และไมชํ้า 

    1) เตรียมภาชนะใสนํ้านม ควรเปนขวดปากกวางหรือถวยที่ทําจากแกว

หรือพลาสติกแข็งซึ่งผานการลางและตมในนํ้าเดือด นานประมาณ10 นาทีเพื่อฆาเช้ือโรค หรือถุงเก็บ

นํ้านม ไมควรใชภาชนะโลหะ เน่ืองจากเม็ดเลือดขาวจะเกาะภาชนะ ทําใหภูมิตานทานในนํ้านมลดลง 

    2) เวลาจะบีบนํ้านมเก็บ ใหทําจิตใจใหสบายเพื่อใหรูสึกผอนคลาย เพื่อ

กระตุนใหนํ้านมหลั่งออกไดดีข้ึน 

    3)  ลางมือใหสะอาดดวยนํ้าและสบู 

    4)  ถาทําไดใหใชผาชุบนํ้าอุนจัด ๆ  ประคบเตานมกอนประมาณ 1 - 3 นาท ี

    5)  นวดเตานมและคลึงเตานมเบา ๆ ในลักษณะเปนวงกลมจากฐานเตานม 

เขาหาหัวนม และดึงหัวนมและคลึงเบา ๆ เพื่อกระตุนการหลั่งนํ้านม  

    6) วางปลายน้ิวหัวแมมือและน้ิวช้ีหางจากขอบนอกของลานนมเล็กนอย 

ในตําแหนงที่ตรงกันขามกัน โดยวางน้ิวหางจากหัวนมประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง กดน้ิวหัวแมมือและน้ิวช้ี 

เขาหาผนังหนาอก 

    7) บีบเขาหากันเบา ๆ ลึกลงไปดานหลังของลานหัวนมใหเปนจังหวะ 

หามรีดค้ันเตานม กดหรือดึงหัวนม การบีบจะเลียนแบบลักษณะการดูดนมของลูก 

    8) เปลี่ยนตําแหนงของน้ิวหัวแมมือและน้ิวช้ีที่กดลานหัวนมไปรอบ ๆ 

ใหทั่ว จนกวานํ้านมจะนอยลง ซึ่งใชเวลาขางละประมาณ 5 - 10 นาที 

   นวดคลึงและบีบนํ้านมออกจากเตาอีกขาง การบีบนํ้านมจะทําสลับกันไปมาทั้ง 

2 ขาง จนกวาจะรูสึกวาเตานมน่ิมลง ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 20 - 30 นาที ขอพึงระวัง คือ ทุกข้ันตอน

ตองทําอยางนุมนวล ถูกวิธี จึงจะไมเจ็บและมีนํ้านมออกมาก เพราะปริมาณของนํ้านมเปนผลโดยตรง

จากการบีบกระตุนเตานม ซึ่งตองทําอยางนอยทุก 3 ช่ัวโมง 

   6.3.2 ขอแนะนําในการเกบ็นํ้านมแม 

    เริ่มเก็บนํ้านมเมื่อลูกอายุ 1 เดือนไปแลว และเก็บอยางสม่ําเสมอหัดบีบ

เก็บหรือปมนมใหชํานาญกอนไปทํางานอยูที่ทํางาน ปมนํ้านมใหเกลี้ยงเตาทุก 3 ช่ัวโมง แชตูเย็นหรือ

กระติกนํ้าแข็งไวใสกระติกนํ้าแข็งขนกลับบาน แลวรีบแชตูเย็น 
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    ชวงที่คุณแมอยูระหวางลาคลอด ใหลูกดูดนมบอย ๆ โดยเฉพาะชวง           

2 เดือนแรก เพื่อใหสรางนํ้านมเพิ่มข้ึน อยาใหนมผสมหรือดูดจุกนมเพื่อหวังใหลูกชิน เพราะลูกอาจจะ

ติดจุกนมจนไมยอมดูดนมแมเลยก็ได 

   6.3.3 การเกบ็สตอคนม 

    โดยทั่วไปแลวนํ้านมคุณแมจะอยูตัว เริ่มเก็บนํ้านมไดเปนเรื่องเปนราว

เมื่อลูกอายุครบ 1 เดือนไปแลว จากน้ันหัดบีบเก็บหรือปมนมใหชํานาญ เมื่อมีนํ้านมมากพอ อาจเริ่ม

เก็บนมบีบในตูแชแข็งเพื่อตุนไว ถาที่บานมีตูเย็นประตูเดียว อาจเก็บลวงหนาได 2 อาทิตย แตถาเปน

ตูเย็น 2 ประตู ก็เตรียมเก็บไวลวงหนา 3 เดือนไดเลย ใหม ๆ ก็เริ่มปมหรือบีบเก็บหลังจากลูกดูดนม

อิ่มแลว ถานํ้านมไหลดีข้ึน ระหวางที่ลูกดูดขางหน่ึง มีนํ้านมไหลจากอีกขาง ก็จะปมไปดวยก็ได ระยะแรก

อาจจะยังปมไมไดมากนัก แตทําไปสักพักรางกายจะปรับตัวสรางนํ้านมเพิ่มข้ึนถาลูกไมทานนมนานเกิน 

3 ช่ัวโมง หรือรูสึกวานมกําลังจะคัด ใหปมนํ้านมเก็บไวได อยารอใหนมคัด เพราะเมื่อนมคัด รางกาย

จะลดปริมาณการสรางนํ้านมลง ถานํ้านมที่ไดแตละครั้งมีปริมาณนอย ใหเก็บไวใตชองแชแข็งกอน 

อยาเพิ่งใสชองแชแข็ง รวมนมที่เก็บในวันเดียวกันใสในถุงหรือภาชนะเดิมใหมากพอสําหรับ 1 มื้อ  

แลวจึงใสชองแชแข็ง แตตองระวังเรื่องความสะอาดระหวางเติมนมและอยาเอาออกมาขางนอกนาน 

   6.3.4 สถานที่ทีส่ามารถเก็บนํ้านมนอกบานได 

    สถานประกอบการที่สงเสรมิการเลี้ยงลกูดวยนมแมจะมหีองหรือมุมนมแม 

ไวใหเก็บนํ้านมไดในระหวางวัน หองหรือมุมนมแมน้ี ควรประกอบดวย หองที่เปนสัดสวน มิดชิด สงบ

เงียบ คนไมพลุกพลาน โตะ เกาอี้ที่น่ังสบาย ปลั๊กไฟ อางลางมือ และสบู กระดาษหรือผาเช็ดมือ ตูเย็น 

หากไมมีหอง หรือมุมนมแม ลองมองหาสถานที่สงบ เชน หองพยาบาล หองประชุม หองเก็บของ หรือ

บางทานจะน่ังหันหลังเขาฝาผนังและปมนํ้านม หองนํ้าที่ถูกสุขลักษณะก็สามารถใชได โดยแมตองลาง

มือฟอกสบูใหสะอาด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝาสวม ประตูโดยตรง  

   6.3.5 การเกบ็รกัษานํ้านมระหวางวัน 

    1) ปกติแลวสถานประกอบการจะมีตูเย็นใน หองนมแม หองพยาบาล 

หองเตรียมอาหาร สวนใหญจะไมมีของสกปรก (เหม็น)  

    2) หากหาตูเย็นที่แยกเปนสัดสวนไมได หาตูแชนํ้าด่ืม (นํ้าอัดลม) ตูแช 

ไอติม ตูแชนํ้าแข็งพบไดในรานอาหาร ใหแชทั้งกระติก โดยใสถุงเก็บนํ้านมลงไปในกระติกแลวเปด 

แยมไว เพื่อใหไดรับความเย็น  

    3) หากไมมีตูแชจริง ๆ ใหใสถุงเก็บนํ้านมลงในกระติก และใสนํ้าแข็ง

และเกลือ นํ้าแข็งแหง หรือ Ice Pack (ระวังอยาใหสัมผัสถุงโดยตรง) 

    4)  ใสกระติกนํ้าแข็ง นํากลบับาน แลวรบีเขาตูเย็นโดยเร็ว 
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  6.4 ปญหานํ้านมนอย (ศิรลิักษณ ถาวรวัฒนะ, 2550) 

   สาเหตุของนํ้านมนอย 

   6.4.1 เริ่มใหลกูดูดกระตุนใหรางกายสรางนํ้านมหลังคลอดชาเกินไป 

   6.4.2 ใหลูกดูดผิดวิธี ลูกอมงบัไดไมลกึพอ 

   6.4.3 ลูกไดดูดนมแมไมบอยพอ (นอยกวา 8 ครั้งตอวัน) ซึ่งมักจะเกิดรวมกับ

การเสริมนมผสม การใหด่ืมนํ้า หรืออาหารเสริม (กอนวัยอันสมควรคือ 6 เดือน) ทําใหลูกอิ่มไมยอม

ดูดนมแม 

   6.4.4 คุณแมที่กลับไปทํางานแลวปมนมออกนอยเกินไป หรือทิ้งระยะหางเกิน

กวา 3 - 4 ช่ัวโมง 

   6.4.5 ความเครียด พักผอนนอย และรบัประทานอาหารนอย 

   6.4.6 กินยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดที่เปนฮอรโมนรวมในชวง 6 เดือนแรกหลังคลอด 

  6.5 ปญหาเกี่ยวกบัการเลี้ยงลกูดวยนมแมที่พบบอย (ศิริลกัษณ ถาวรวัฒนะ, 2550) 

   6.5.1 นํ้านมมีสี นํ้านมแมในระยะ 1 - 2 สัปดาหแรกเปนยอดนํ้านมที่เรียกวา 

หัวนํ้านมหรือนํ้านมเหลือง (Colostrum’s) มีสีเหลืองใส อุดมไปดวยพลังงาน โปรตีน วิตามินและ

เกลือแรครบถวน และเปนภูมิคุมกนัโรคช้ันดีเย่ียม นํ้านมแมในระยะตอมาจะมสีีขาวหรอืขาวออกเหลือง 

   6.5.2 นํ้านมอาจมีสีออกชมพูหรอืสเีขียว ข้ึนอยูกับอาหารที่แมไดรับ เชน จากสี

ผสมอาหารที่อยูในเครื่องด่ืมบํารงุกําลงั พวกสาหรายและยังพบไดในแมที่กินผกัใบเขียวในปริมาณมาก

และยังพบในแมที่กินวิตามินดวยนอกจากน้ีหากหัวนมแตกมีเลือดปนออกมานํ้านมก็อาจมีสีชมพูได 

   6.5.3 ลูกดูดนมบอยและนานมาก ในชวงเดือนแรก ๆ ใหสังเกตวาลูกดูดไป

หลับไปทั้งที่ยังไมอิ่มนมหรือไม ใหสังเกตวาถาลูกหลับขณะกินนมและคายหัวนมออกเอง แสดงวา    

ลูกกินอิ่ม แตถายังไมคาย เพียงแตอมหัวนมไว หรือดูดแคเบา ๆ ควรกระตุนใหลูกดูดตอโดย 

    1) ใชน้ิวช้ีที่ประคองดานลางของเตานมเข่ียริมฝปากลางของลูกเบา ๆ 

เพื่อกระตุนใหดูดตอ 

    2) ใชมือบีบเตานมเพื่อไลนํ้านมเขาปากลูก ลูกจะกลืนนํ้านมและดูดตอ 

เมื่อลูกหยุดดูด ก็บีบใหม ทําเปนระยะ ๆ จนกวาลูกจะอิ่ม และคายปากออกเอง แตถาบีบไลนํ้านมสัก

พักแลวไมไดผล อาจเปนเพราะนํ้านมในเตาน้ันลดนอยลงและไหลชาลง ก็ใหเปลี่ยนไปอีกเตาหน่ึง      

ทําเปนระยะ ๆ จนกวาลูกจะอิ่ม และคายปากออกเอง 

    3) ถาไมยอมต่ืนดูดตอ ใหเอาลูกออกจากเตา และปลุกใหต่ืนกอน        

จึงนําเขาเตาเพื่อดูดนมอีกครั้ง 

   6.5.4 ลูกดูดผิดวิธี ตองตรวจสอบวิธีการดูดของลูกวาถูกตองหรือยัง ซึ่งถาลูก

อมหัวนมไดถูกตอง เหงือกลูกจะงบัที่ลานนม ดูดแรงและเปนจังหวะชา ๆ คุณแมจะเห็นเตานมที่เหนือ
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ปากลูกกระเพื่อมและกลามเน้ือขากรรไกรของลูกขยับ อาจไดยินเสียงลูกกลืนเปนระยะ ๆ ซึ่งแสดงวา

ลูกดูดแลวไดนํ้านม หากลูกอมงับหวันมผดิวิธี หรือดูดเปนจังหวะถ่ี ๆ  เกินไป แตดูดไดเบา หรือแกมบุม 

ใหสอดน้ิวเขาที่มุมปากลูกระหวางชองเหงือก ใหปากลูกออกจากหัวนม แลวจึงนํากลับเขาเตาใหม 

   6.5.5 ลูกดูดไดแตนํ้านมสวนหนา การที่แมใหลูกดูดสลับเตาไปมาอยูตลอดทั้ง ๆ 

ที่ลูกยังดูดไมเกลี้ยงเตาจะทําใหลูกดูดไดแตนํ้านมสวนหนาซึ่งมีไขมันนอยกวานํ้านมสวนหลังทําให          

ไมอยูทอง คุณแมจึงควรใหลูกดูดนมขางหน่ึงจนเกลี้ยงเตาแลวคอยเปลี่ยนไปดูดอีกขาง พอถึงมื้อตอไป

ก็ใหเริ่มจากขางที่ดูดคางไวจากมื้อที่แลว ทําเชนน้ี ลูกก็จะไดรับนํ้านมทั้งสองสวน 

   6.5.6 นิสัยของลูก เด็กบางคนก็อยากดูดนมแมตลอดเวลาเพื่อความอุนใจ 

โดยเฉพาะในระยะแรกเกิดหรือในชวง 2 เดือนแรก จากเดิมที่ลูกเคยอบอุนอยูในทองแม เมื่อออกมา

อยูนอกทองแลวมีความรูสึกอางวาง การที่มีคุณแมคอยดูแลอยูขาง ๆ สงเสียงใหลูกไดยิน อุมปลอบบาง 

โดยไมจําเปนตองใหดูดนมทุกครั้งจะชวยใหลูกปรับตัวเองไดดีข้ึนเมื่อลูกโตข้ึน 

   6.5.7 นํ้านมพุง ลูกสําลัก ทําใหไมยอมดูด แมที่มีนํ้านมไหลพุงแรงจนทําให     

ลูกกลืนไมทัน มีอาการสําลักและเบือนหนาหนีออกจากเตาไมยอมดูด อาจทําใหเขาใจผิดคิดวาตัวเอง 

มีนํ้านมนอยลูกจึงไมยอมดูด เปนสาเหตุหน่ึงของการหันไปพึ่งนมผสมเสริม แมที่มีนํ้านมพุงจะ พบวา

พอลูกถอนปากเมื่อเริ่มดูดนมจะมีนํ้านมพุงแรงใสหนาลูกหรือเตานมอีกขางมีนํ้านมพุงออกแรงดวย 

แกปญหาดวยวิธี  

    1) อาศัยทาในการใหนม ใหแมอยูในทานอนหงาย ใหลูกนอนควํ่าบนอก

แม หรือใชทากึ่งน่ังกึ่งนอนเพราะจะทําใหนํ้านมไหลชาลง เมื่อลูกดูดไปไดสักพัก นํ้านมจะไหลชาลง

เปนปกติ คุณแมก็สามารถเปลี่ยนกลับทาอื่นได 

    2) ใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวช้ีบีบบริเวณลานนม หรือใชน้ิวช้ีและน้ิวกลาง

คีบเหมือนคีบบุหรี่บริเวณลานนมเพื่อกดทอนํ้านมทําใหนํ้านมไหลชาลง แตเมื่อนํ้านมไหลชาลงแลว      

ก็เปลี่ยนมือเปนทาประคองเตานมได 

    3) บีบนํ้านมออกเล็กนอยกอนใหลูกดูด แตอยาบีบออกเยอะ มิฉะน้ัน 

เตานมจะสรางนํ้านมมากข้ึน นํ้านมอาจพุงมากข้ึน 

   ถาใช 3 วิธีขางตนแลวยังไมไดผล ก็ยังมีวิธีอื่นอีก เชน 

    1) ใหลูกดูดนมเพียงเตาเดียวจนอิ่ม อีกเตาหน่ึงไมใหดูด แตถาคัด ก็บีบ

ออกเล็กนอยพอใหอาการคัดทุเลา อยาบีบออกหมด จากน้ัน คอยทําแบบเดียวกันกับอีกเตาหน่ึง เพื่อ

สงสัญญาณไปที่สมองวารางกายไมตองการใชมาก ก็จะสรางนํ้านมนอยลง หลัง 4 - 7 วัน ถายังไมดีข้ึน 

อาจทําแบบน้ีตอโดยยืดเวลาใหนานข้ึนกอนจะเปลี่ยนเตา เชนยืดเวลาจาก 3 เปน 4 ช่ัวโมง ถาเปนมาก ๆ 

อาจยืดถึง 6 ช่ัวโมงก็ได 

    2) ในรายที่แมนํ้านมพุง และลูกข้ีหงุดหงิด ใหลูกดูดในชวงที่ลูกเพิ่งต่ืน

ใหม ๆ ยังไมต่ืนเต็มที่ ยังไมทันจะหงุดหงิด เวลาดูด จะดูดไมแรงนัก ก็กระตุนนํ้านมนอยลง 
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    3) การปรับทาใหนม ถาลูกไมชอบนอนควํ่า อาจเอาแคเอน ๆ ไป

ดานหลังโดยใหปากและลําคอของลูกอยูในระดับสูงกวาหัวนมแม เพื่อลดแรงพุงของนํ้านม 

    4) อาจใหนอนตะแคงดวยกัน ในทาน้ี เวลานมออกเยอะมาก ลูกอาจ

คายปากเล็กนอยใหนํ้านมแมไหลออกขางมุมปาก ลดการสําลักลง 

    5) อาจใชแผนพลาสติกยางที่ครอบเตานม ที่เรียกวา Nipple Shield 

ครอบบนเตานมแมกอนใหลูกดูด วิธีน้ี จะลดแรงดูดตอเตานมลง แตไมควรใชนาน มิฉะน้ันลูกอาจจะ

ติดได และเด็กมักจะไดลมเขาไปเยอะ ตองไลลมใหเรอดวย 

   6.5.8 ลูกสํารอกนม แหวะนม อาการสํารอก หรือแหวะนม ภายหลังดูดนมพบ

ไดบอยในทารกแรกเกิด หากคุณแมควรสังเกต วานมที่ลูกแหวะออกมาไมมีสิ่งอื่นเจือปน เชน เลือด หรือ

มีสีเหลืองของนํ้าดี หรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรง อาการทั่วไปปกติ หลังแหวะนมแลวลูกยังดูดนมใหมได      

ดูอารมณดี เจริญเติบโตไดปกติ ก็ไมนาเปนหวงเพราะอาการสํารอกน้ีอาจเกิดจากกลามเน้ือหูรูด        

ของกระเพาะอาหารยังทํางานไดไมดี รูดปดไมสนิท ประกอบกับนมเปนของเหลวทําใหไหลยอน

ออกมาไดงาย ลูกอาจมีอาการแหวะนมเล็กนอยหลังมื้อนม แตบางครั้งอาจออกมาทั้งทางจมูก และ 

ปากจนคุณแมตกใจ นํ้านมที่ออกมาอาจมีลักษณะเปนลิ่มคลายเตาหู เ น่ืองจากถูกกับนํ้ายอย           

ในกระเพาะอาหาร ทําใหคุณพอคุณแมเขาใจผิดวานํ้านมไมยอย และนมที่ใหลูกน้ันไมดี 

    เมื่อจับใหเรอในทาที่เด็กตัวต้ังข้ึน ซึ่งอาจเปนการจับต้ังในทาน่ังหรือ    

อุมพาดบา ลมซึ่งอยูสูงกวานมในทองก็จะออกมา ก็คือการเรอออก ซึ่งอาจไดยินเสียงหรือไมก็ได แตถา

ไมไดไลลมหรือไลลมไมหมด แลวใหนอน เวลาลูกเรอก็จะออกมาทั้งนมและลม ก็เปนการแหวะนม   

ถาไลลมแลวยังแหวะ หรือแหวะกอนจะทันไดไลลม ก็ตองมาดูสาเหตุอื่น เชน เปนเด็กที่ดูดนมเร็วหรือ

ดูดนมนานหรือไม เด็กทั้ง 2 กลุมน้ีจะไดลมเขาไปเยอะ อาจไลไมหมด มีวิธีชวยโดยการไลลมเปนระยะ 

เชนกินไดครึ่งอิ่มหรือเวลาเปลี่ยนขางที่ดูด ก็ไลลมเสียทีหน่ึง กินตอจนอิ่ม ก็ไลลมอีกที แลวเวลานอน 

อาจใหศีรษะอยูสูงหนอย จับตะแคงขวาสักครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหสวนบนของกระเพาะซึ่งอยูดานซาย           

อยูสูงกวาสวนอื่น นมก็จะไหลยอนข้ึนยาก 

    วิธีปองกันไมใหลูกสําลักเวลาแหวะนม อยาจับลูกต้ังข้ึน ใหจับลูกวาง

นอนตะแคง ศีรษะอยูในระดับเดียวกับลําตัวหรือตํ่ากวาเล็กนอย เพื่อใหนํ้านมไหลออกมาขางนอก   

ไมสําลักเขาหลอดลมและปอด และและถามีนํ้านมคางอยูในรูจมูก ก็ใหเช็ดออกเพื่อปองกันการสําลักนม 

    ปญหาน้ีจะคอย ๆ หายไปเองตามธรรมชาติ เมื่อเด็กอายุได 3 - 4 เดือน 

แตถามีอาการทุกมื้อ มีปญหานํ้าหนักลดหรือไมเพิ่มข้ึนตามเกณฑ ควรตองนําไปพบกุมารแพทยเพื่อ

การตรวจวินิจฉัยที่ถูกตองตอไป 

  สรุป การเลี้ยงลูกดวยนมแมน้ัน แมควรจะมีการเตรียมตัว และใหนมลูกอยางถูกวิธี 

และมีความรูที่ถูกตองในการใหนมลูก บีบเก็บนม สต็อคนม รวมไปถึงการแกไขปญหาที่มักจะเกิดข้ึน
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ขณะเลี้ยงลูกดวยนมแมดวย ซึ่งจะทําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวไดนานข้ึน สงผลดีตอสุขภาพ

ของทารกตอไป 

 7. แนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามโปรแกรมปกติ 

  หญิงต้ังครรภจะไดรับความรูเรือ่งการเลีย้งลูกดวยนมแม และการเตรียมความในข้ันตอน

ของการฝากครรภครั้งที่ 4 และโรงเรียนพอแม ตามแนวทางการดูแลผูต้ังครรภแนวใหม (กรมอนามัย, 

2554) ดังน้ี 

  การฝากครรภครั้งที่ 4 น้ี ทําเมื่ออายุครรภ 32 สัปดาห และคาดวาจะใชเวลาประมาณ 

20 นาที ถาไมไดมาฝากครรภครั้งกอนน้ี การมาครั้งน้ีควรรวมกิจกรรมการดูแลของครั้งกอนและ   

ควรใหเวลามากข้ึนในการตรวจรางกาย และการทดสอบจะตองประกอบดวยการวัดความดันโลหิต  

วัดระดับยอดมดลูก ตรวจปสสาวะ และตรวจเลือดอีกครั้งทุกราย ผูต้ังครรภบางคนอาจเขาสูระยะเจ็บ

ครรภและการคลอดกอนที่จะถึงกําหนดน้ันครั้งตอไป ดังน้ันควรตองระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อให

คําแนะนําและคําช้ีแจงในกรณีที่อาจมีการเจ็บครรภหรือมีนํ้าเดิน และควรปฏิบัติตัวเชนไร ผูต้ังครรภ

และสามีควรไดรับการนัดหมายเชิญชวนใหเขาโรงเรียนพอแม ครั้งที่ 2 เพื่อการเตรียมตัวเลี้ยงลูกดวย

นมแมหลังคลอด เพื่อสรางความคุนเคยกับเจาหนาที่หองคลอด สถานที่คลอด ไดรับการสนับสนุนให

ปรึกษาหารือการเวนระยะการมีบุตร วิธีการคุมกําเนิด การกลับมาตรวจภายในหลังคลอด เพื่อการ

คุมกําเนิด และการใหนมบุตรอยางเดียวไดนาน 6 เดือน 

  7.1 แนวทางการสอนของโรงเรียนพอแม 

   การสอนในโรงเรียนพอแม มุงใหความรูแกพอแมใน 3 ระยะ 

   7.1.1 ระยะแมต้ังครรภ 

    การใหความรูแกพอแม ควรกําหนดอยางนอย 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกที่มา

ฝากครรภในชวงอายุครรภนอยกวา 28 สัปดาห และครั้งที่ 2 เมื่อมีอายุครรภ 32 สัปดาหข้ึนไปหรือ

ระยะใกลคลอด 

   7.1.2 ระยะหลังคลอด 1 - 3 วัน 

    การใหความรูขณะที่แมหลังคลอดยังพักฟนภายในโรงพยาบาล โดยที่พอ

มีสวนรวมเขารับความรูดวย 

   7.1.3 ระยะที่พอแมนําเด็กมารบับริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี 

    การใหความรูควรจะดําเนินการเมื่อพอแมนําเด็กมารับบริการตรวจสุขภาพ

ตามตารางการรับภูมิคุมกันพื้นฐาน เพื่อความสะดวกของพอแมที่ไมตองมาบอย ๆ ระยะเวลาการให

ความรู 

    ครั้งที่ 1 เด็กอายุ 2 เดือน 

    ครั้งที่ 2 เด็กอายุ 4 เดือน 
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    ครั้งที่ 3 เด็กอายุ 6 - 12 เดือน 

    ครั้งที่ 4 เด็กอายุ 1 - 2 ป 

    ครั้งที่ 5 เด็กอายุ 3 ปข้ึนไป 

   ผูรับการอบรม ไดแก พอและแม หรือบุคคลในครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กและ                  

มีความสนใจ 

  7.2 แนวทางการใหความรูของโรงเรียนพอแม 

   การใหความรูของโรงเรียนพอแม จะมีความแตกตางจากการสอนสุขศึกษาปกติ

ของสถานบริการสาธารณสุขในการสอนหญิงต้ังครรภ หรือแมเมื่อนําเด็กมารับบริการปกติ คือ 

โรงเรียนพอแมจะมีองคประกอบของการใหความรู ดังน้ี 

   7.2.1 การสอนแตละครั้งตองกําหนดเปาหมายวา พอแมจะมีความรู เจตคติ

และทักษะอะไรบางที่ตองการใหเกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดการสอนแตละครั้ง 

   7.2.2 ประเมินความรูของพอแมกอนการสอนวาตองการรูและสนใจเรื่องใด 

มากที่สุด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และไมนาเบื่อหนาย 

   7.2.3 วิธีการสอนมีหลากหลายรูปแบบ โดยมุงเนนการมีสวนรวมระหวางผูสอน

กับผูรับการอบรมระหวางผูรับการอบรมดวยกัน การแลกเปลีย่นความรู ประสบการณระหวางกันและกัน 

   7.2.4 กลุมผูรับความรูมีสถานภาพคลายกัน เชน ต้ังครรภที่มีชวงอายุครรภ

ใกลเคียงกัน หรือมีลูกอายุใกลเคียงกัน 

   7.2.5 ใหโอกาสผูรับการอบรมไดฝกปฏิบัติใหมทีักษะเพิ่มข้ึน 

   7.2.6 ระยะเวลาการสอนแตละครั้งไมนานเกินไป ควรมีระยะเวลาประมาณ 30 

- 60 นาท ี

   7.2.7 จํานวนพอแมที่เขารับการอบรมแตละครั้ง ไมมากเกินไป ประมาณ 10 - 

16 คน เพราะถาจํานวนผูรับการอบรมมากเกินไป การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณจะลดลง 

  7.3 รูปแบบและวิธีการสอน 

   การสอนเปนกลุมเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนพอแม มีเปาหมายใหผูรับ

การอบรมมีความรูทักษะเพิ่มข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนนผูรับการอบรมเรียนรูแบบมีสวนรวม 

โดยผูสอนเปนผูกระตุนใหผูรับการอบรมนําประสบการณเดิมของตนเองมาพัฒนาใหเกิดความรูใหม ๆ 

วิธีการสอนเปนกลุม 

   7.3.1 การบรรยาย 

    ผูสอนอาจเลือกใชใหเหมาะสมกับจํานวนของผูรับการอบรมที่มีจํานวน

มาก รูปแบบการบรรยายน้ีมกัจะไมใชวิธีแบบเดียว ดังน้ัน ผูสอนควรนําเอารูปแบบการสอนแบบอื่นมา
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ใชรวมกันอยางผสมผสาน กระตุนใหผูเรียนมีการพัฒนาการคิดและเปนการวางพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง

เจตคติ โดยผูเรยีนไดมีโอกาสรบัรูทศันคติเจตนคติทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยหลาย ๆ ดาน 

หลายแงหลายมุม 

   หลักการ 

    1) ผูสอนตองมีการเตรียมการบรรยายเปนอยางดี เน่ืองจากการบรรยาย

เปนวิธีสอนที่มีการสื่อสารโดยตรงแบบทางเดียวจากผูสอนไปสูผูเรียน ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและ

ผูเรียนมีนอย 

    2) ผูสอนตองใหความสําคัญที่กระบวนการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้ง

ความตองการและความสนใจของผูเรียนตลอดเวลาที่สอน 

    3) ผูสอนตองจัดใหผูรับการอบรมไดมีการเรียนรูทีก่ระฉับกระเฉง 

    4) ลักษณะสําคัญของผูสอนที่ดี คือ มีทักษะในการสื่อความหมาย 

อธิบายเขาใจงายและนํ้าเสียงนาฟง บุคลิกชวนติดตาม 

   7.3.2 การอภิปราย 

    การอภิปรายเปนการสอนควบคูกับการสอนวิธีอื่น ๆ ที่ใชมาก คือ ใช

ควบคูกับการสอนแบบบรรยาย จุดมุงหมายเพื่อใหผูรับการอบรมเปนผูที่ใหความรูแกกลุมดวยกันเอง 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู และสงเสริมใหผูรับการอบรมคิดเปนแกปญหาเปน 

   หลักการ 

    1) ผูสอนตองสรางบรรยากาศในกลุมอภิปรายใหเอื้อตอการแสดงความ

คิดเห็น ปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดบรรยากาศทีเ่หมาะสมแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

     1.1) ขนาดของกลุมตองเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูกับจุดมุงหมายการสอน 

     1.2) ความสนใจและความพรอมของผูเรียนกอนที่ผูสอนจะเริ่มใชการ

สอน ควรจะตองมีการกระตุนความสนใจ ยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในกลุม 

    2) ผูสอนตองเลือกเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน 

    3) การสอนแบบอภิปรายกลุมยอย ไมควรมสีมาชิกในกลุมเกิน 20 คน 

    4) ผูสอนแบบอภิปรายตองเปนผูทีม่ีทักษะในการเปนผูนํากลุม 

   7.3.3 การสาธิต 

    การสาธิตเปนวิธีสอนที่นิยมกันแพรหลายมานานควบคูกับการบรรยาย

แตการสาธิตมุงที่การใหผูรับการอบรมเรียนรูทักษะอยางใดอยางหน่ึง 

    การสาธิต คือ กระบวนการที่นําของจริงมาแสดงใหดูเปนตัวอยาง มีการ

ใชเครื่องมือเครื่องใชจริงหรือสนทนากับบุคคลอื่นใหเปนตัวอยางจริง 
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   หลักการ 

    1) ผูสอนจะตองมีความพรอมทั้งดานความรูและทักษะในเรื่องที่จะสอน

เปนอยางดี 

    2) ผูสอนตองเตรียมสถานที่ อุปกรณการสอน และถาเปนการสาธิต        

ในสภาพการณจริง ผูสอนตองเตรียมผูรับบริการใหความพรอมเปนอยางดี 

    3) ผูสอนตองแจงวัตถุประสงคของการสอน วิธีการสอนใหผูรับการ

อบรมทราบกอน 

    4) ใหเวลาในการสาธิตพอสมควร ไมควรเกิน 15 นาที ในเวลาสอน

ทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง 

    5) ระหวางการสาธิต ผูสอนตองอธิบายเพราะเหตุใดจึงตองมีการกระทํา

กิจกรรมน้ัน ๆ  

    6) การสาธิตตองมีลําดับข้ันตอนที่ชัดเจน เพื่อใหผูรับการอบรมเขาใจไดงาย 

    7) ตองใหผูรับการอบรมมสีวนรวมในการสาธิต 

    8) ผูสอนตองพยายามสังเกตปฏิกิริยาโตตอบของผูรับการอบรมวามี

ความสนใจอยางไร 

    9) การสาธิตอาจเริ่มจากการกระทําลักษณะน้ันอยางสมบูรณครั้งหน่ึง

กอน แลวจึงทําซ้ํา ๆ ชา ๆ อีกครั้ง รวมทั้งการอภิปรายข้ันตอนและเหตุผลอยางชา ๆ  

    10) ผูสอนตองกระตุนใหผูรับการอบรมปฏิบัติตามบทบาทที่ระบุอยางเต็มที ่

   7.3.4 การเรียนรูแบบมสีวนรวม 

    เปนวิธีการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูรับการอบรม ซึ่งการอบรม          

ที่จะไดผลดี ผูสอนจะตองชวยจัดกระบวนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูใหมากที่สุด 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงสาระการเรียนรูหลักสูตรการอบรมพอแม  

  

ผูรับการอบรม   เร่ือง สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู 

(ระยะตั้งครรภ)

หญิงตั้งครรภที่มี

อายุครรภต่ํากวา  

28  สัปดาห และ

สามี 

1.  บทบาทของพอ

แม 

1. คุณธรรมประจําครอบครัว 

 -  บทบาทของสามี 

 -  บทบาทของภรรยา 

2.  บทบาทหนาที่ของพอแมใน

ครอบครัว 

3.  ปจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่ดี 

4.  การตรวจสุขภาพที่จําเปนของ

พอแม 

เพื่อใหคูสมรสไดตระหนักใน

ความแตกตางของคูสมรสและ

มีแนวทางในการปรับตัวเม่ือใช

ชีวิตรวมกัน เพื่อใหทราบถึง

ความสําคัญของปจจัยพื้นฐาน

การมีครอบครัว 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)  

  

ผูรับการอบรม   เร่ือง สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู 

(ระยะตั้งครรภ)

หญิงตั้งครรภที่มี

อายุครรภต่ํากวา  

28  สัปดาห และ

สามี 

2.  การดูแล

สุขภาพของแม

ระยะตั้งครรภ 

1.  การเปล่ียนแปลงของรางกาย  

จิตใจของหญิงตั้งครรภ 

2.  แนวทางการปฏิบัติตนระหวาง

ตั้งครรภ 

3.  สัญญาณอันตรายที่ตองพบแพทย 

4.  การดูแลสุขภาพจิตหญิงตัง้ครรภ 

เขาใจความเปล่ียนแปลงของ

รางกายและจิตใจของหญิง

ตั้งครรภขณะตั้งครรภไดและ

สามารถปฏิบัติตนอยางถูกตอง 

(ระยะตั้งครรภ)

หญิงตั้งครรภที่มี

อายุครรภต่ํากวา  

32 สัปดาหขึ้นไป  

และสามี 

1.   การเตรียมตัว

สําหรับการ

คลอด 

1.  ความเปล่ียนแปลงของรางกาย

ระยะใกลคลอด 

2.  อาการเจ็บเตือน/อาการเจ็บจริง 

3.  อาการผิดปกติที่ตองรับมา

โรงพยาบาล 

4.  วิธีการคลอด 

5.  ขั้นตอนการรับบริการคลอดใน

โรงพยาบาล 

1.  รูจักการเปล่ียนแปลงของ

รางกายขณะคลอดและ

รูจักการปฏิบัติตน

ระยะใกลคลอด 

2.  เตรียมความพรอมรางกาย 

และจิตใจสําหรับการคลอด 

3.  เพื่อลูกเกิดรอด แม

ปลอดภัย 

 2.  การเล้ียงลูก

ดวยนมแม 

1.  ความสําคัญของการเล้ียงลูกดวย

นมแมอยางเดียว  6 เดือน 

2.  การใหนมแมที่ถูกวิธีหลัก 3 เดือน 

3.  วิธีการบีบเก็บนํ้านม 

1.  มีทักษะการเล้ียงลูกดวย

นมแมอยางถูกวิธี 

2.  สามารถเล้ียงลูกดวยนม

แมอยางเดียวนานตามที่

ตองการ 

 3.  การออกกําลัง

กายและฝก

หายใจสําหรับ

การคลอด 

1.  ความสําคัญของการออกกําลัง

กาย 

2.  วิธีบริหารรางกายขณะตั้งครรภ 

3.   การฝกหายใจเพื่อลดความเจ็บ

ครรภระหวางรอคลอดและคลอด 

1.  สมรรถภาพทางกาย

เพิ่มขึ้นและมีความพรอม

สําหรับการคลอด 

2.  ลดความเจ็บปวดระยะ

คลอด 

(ระยะหลังคลอด)

หญิงหลังคลอด   

1 - 3 วัน และ

สามี 

1.   การดูแล

สุขภาพแมหลัง

คลอดและ

ทารกแรกเกิด 

1.  การดูแลสุขภาพแมหลังคลอด 

2.  โภชนาการหญิงหลังคลอด 

3.  การดูแลสุขภาพทารกแรกเกิด 

หญิงหลังคลอดสามารถดูแล

ตนเองและลูกระยะหลังคลอด  

ตลอดจนปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสม 

 2.  การออกกําลัง

กายหญิงหลัง

คลอด 

1.  ประโยชนของการออกกําลังกาย

หลังคลอด 

2.  วิธีบริหารรางกาย 

หญิงหลังคลอดมีรางกายกลับ

สูสภาพเดิมไดเร็วที่สุด 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)  

  

ผูรับการอบรม   เร่ือง สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู 

(ระยะหลังคลอด)

หญิงหลังคลอด   

1 - 3 วัน และ

สามี 

3.  ความสําคัญ

ของพอในการ

อบรมเล้ียงดูลูก 

หนาที่ของพอ 

-  การดูแลและชวยเหลือแมหลัง

คลอด 

-  การดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 

พอตระหนักถึงความสําคัญ

ของตนเองและสามารถ

ชวยเหลือแมและเล้ียงดูลูก

ระยะหลังคลอดอยาง

เหมาะสม 

 4.  การเล้ียงลูก

ดวยนมแม 

1.  วิธีการบีบและเก็บนํ้านม 

2.  ปญหาที่อาจพบบอยในการเล้ียง

ลูกดวยนมแมและการแกไข 

แมมีทักษะในการเล้ียงลูกดวย

นมแมถูกวิธีและใหลูกกินนม

แมนานเทาที่ตองการ 

 5.  การดูแล

สุขภาพจิตหญิง

หลังคลอด 

1.  การดูแลสุขภาพจิตของหญิงหลัง

คลอด 

2.  การชวยเหลือดานจิตใจของสามี 

และบุคคลในครอบครัว 

มีความรูและเขาใจในการดูแล

และสามารถผอนคลาย

ความเครียดของหญิงหลัง

คลอดได 

 6.  การวางแผน

ครอบครัว 

1.  วิธีการวางแผนครอบครัวที่

เหมาะสม 

2.  ความสําคัญของการเวนระยะการ

มีบุตร 

สามารถวางแผนการมีบุตร

และเลือกวิธีการวางแผน

ครอบครัวไดเหมาะสม 

 

โรงเรียนพอแม เปนบริการที่จัดข้ึนสําหรับการใหความรูแกพอแม ดําเนินการในสถานที่

จัดเตรียมไวเปนสัดสวน อาจอยูในอาคารหรือนอกอาคารของสถานบริการสาธารณสุข มีบรรยากาศ

และสภาพแวดลอมที่มีเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูของพอแม มีความสงบเงียบ ไมมีบุคคลอื่น           

ที่ไมเกี่ยวของเดินผานไปมารบกวนใหขาดสมาธิ มีแสงสวางเพียงพอ มีบรรยากาศของการสอน        

การแลกเปลี่ยนความรูที่เปนกันเอง มีกระบวนการสอนที่มุงเนนเพิ่มพูนความรู เจตคติ และทักษะ        

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยมีหลักสูตร สื่อ แผนการสอนที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน มุงหวังใหเด็ก

ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้งดานรางกายและอารมณ ซึ่งจะสอดแทรกเรื่องของการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียวอยางนอย 6 เดือน ลงไปในเน้ือหาของการสอน ดวยกิจกรรมที่มีหลากหลาย และเปนการ

ใหความรูในระยะหลังคลอด จึงมีความตางจากกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางข้ึน ที่มุงเนนเรื่องการเลี้ยงลูก 

ดวยนมแมเพียงอยางเดียว และทําต้ังแตในระยะกอนคลอด มีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง      

ในทุกข้ันตอน จึงนาจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมได

มากกวา 
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แนวคิดเก่ียวกับวงจรเดมมิ่ง  

 

วงจรคุณภาพ (PDCA) 

การบริหารงานอยางมีคุณภาพหรอืวงจรคุณภาพ จัดเปนกิจกรรมปรบัปรุงและพัฒนางานให

มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง

แกไข ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหนวยงานทางการศึกษาและนักการศึกษาที่ไดกลาวถึง วงจรคุณภาพ          

โดยนําเสนอแยกเปนประเด็นสําคัญ ไดแก ประวัติความเปนมา หลักการของวงจรคุณภาพ ดังน้ี 

ประวัติความเปนมา 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2545) กลาวถึง ประวัติของเดมมิ่งวาเปนที่รูจักกันแพรหลายในหลัก 

การบริหารที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งเปนช่ือที่ใชแทนกันกับการจัดการ

คุณภาพ เพราะเขาเปนคนผลักดันใหผูบริหารญี่ปุนยอมรับแนวคิดในการจัดการคุณภาพ และเปน    

คนแรกที่มองวาการจัดการคุณภาพเปนกิจกรรมขององคกรทั้งหมด ไมใชแคงานตรวจคุณภาพตามที่

กําหนดหรือเปนงานของกลุมผูเช่ียวชาญในการประกันคุณภาพ และเปนคนแรกที่ระบุวาคุณภาพ        

เปนความรับผิดชอบทางการบริหารของผูบริหาร  

เดมมิ่งเปนศาสตราจารยทางสถิติอยูที่มหาวิทยาลัยนิวยอรก เกิดที่เมืองซูส รัฐไอโอวา     

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ป พ.ศ. 2443 เขาจบปริญญาตรีฟสิกส จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ไดปริญญาเอก

ฟสิกสคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยเยล เมื่อป พ.ศ. 2471 ในระหวางป พ.ศ. 2471 - 2482 ทํางาน

อยูกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ตอมาป พ.ศ. 2482 - 2488 ทํางานอยูที่สํานักสํามะโนประชากร

อเมริกัน และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอเมริกา ในชวงป พ.ศ. 2489 จนกระทั่งถึงเสียชีวิต

เมื่อป พ.ศ. 2536  

ชวงตนป พ.ศ. 2483 เดมมิ่งไดพบกับชิวฮารต (Schewhart) นักสถิติที่หองทดลองของ

บริษัทเบลล เทเลโฟน ในนิวยอรก ตอมาไดรับความคิดเรื่องการควบคุมทางสถิติและความแปรปรวน

เชิงสุมของกระบวนการทํางาน (Random Variation of A Work Process) มาจากชิวฮารต                 

ในภายหลังเดมมิ่งเริ่มต้ังตัวเปนผูบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิต เดมมิ่งออกไป

บรรยายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในโรงงานทั่วสหรัฐอเมริกา แตในเวลาน้ันผูบริหารในสหรัฐอเมริกา

ใหความสนใจเดมมิ่งไมมาก 

เดมมิ่งไปญี่ปุนเมื่อ พ.ศ. 2490 สืบเน่ืองมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายพลแม็ก อารเธอร 

(Mac Arthur) ผูบัญชาการกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาที่ยึดครองญี่ปุนอยูไดไลผูบริหารระดับสูงและ

ระดับกลางของบรษัิทใหญ ๆ ของญี่ปุนออก โทษฐานที่คนเหลาน้ันเขาไปพัวพันกับสงครามเสร็จแลวก็

หนุนคนรุนใหมข้ึนมาบริหารแทน นายพลแม็ก อารเธอร ไดขอความชวยเหลือทางวิชาการมายังสหรัฐ 

อเมริกา เริ่มจากการขอใหสหรัฐอเมริกาชวยสงคนไปทําสํามะโนประชากรที่ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาจึงได
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สงเดมมิง่ไป ตอนน้ันเดมมิง่เริ่มประสบความสําเรจ็มาบางแลวจากการใชวิธีการสุมตัวอยาง (Sampling 

Methods) และเทคนิคการควบคุมทางสถิติเพื่อเพิ่มผลผลติอุตสาหกรรมในสหรฐัอเมริกา เดมมิ่งจึงนํา

เทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพรที่ญี่ปุนดวย 

ในเวลา 3 ปตอมา สหภาพนักวิทยาศาสตรและวิศวกรญี่ปุนไดเขามาใหความสนับสนุนเดมมิ่ง

ในการเผยแพรความคิดเรื่องคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จนกระทั่งเดมมิ่งสามารถ

ต้ังกลุมผูบริหารหลัก เพื่อกระจายความคิดออกไปสูผูบริหารอื่น ๆ ใน พ.ศ. 2493 มีผูบริหารมาเขา

รวมถึง 400 กวาคน ผูบริหารที่อยูในกลุมน้ีลวนแตเปนผูนําในบริษัทสําคัญ ๆ เชน โซนี นิสสัน มิซูบิชิ

และโตโยตา สาเหตุที่ทําใหเดมมิ่งประสบความสําเร็จก็เน่ืองมาจากคนญี่ปุนไดสนใจการควบคุมคุณภาพ

ดวยวิธีการทางสถิติมากอน แตยังขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมมิ่งทําใหคนญี่ปุนเขาใจ 

สามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได คนญี่ปุนจึงยอมรับแนวทางของเดมมิ่ง นับวาเดมมิ่ง   

ไดมีสวนชวยพัฒนาอุตสาหกรรมญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอมาในภายหลังญี่ปุนจึงต้ังรางวัล

เดมมิ่ง (Deming Prize or Deming Award) ใหกับบริษัทที่มีผลงานดีเดนในดานคุณภาพมาต้ังแต 

พ.ศ. 2494 จนกระทั่งป พ.ศ. 2523 โทรทัศนเอ็นบซีีจงึนําเอาผลงานของเดมมิ่งกลับไปเผยแพรในสหรัฐ 

อเมริกา ยกยองใหเดมมิ่งเปน “บิดาแหงคลื่นลูกที่สามของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Father of the 

Third Wave of the Industrial Revolution)” ช่ือเสียงของเดมมิ่งจึงเปนที่รูจักกันทั่วสหรัฐอเมริกา

และทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกามีการต้ังกลุมศึกษาและดําเนินตามทฤษฎีของเดมมิ่งเปนจํานวนมาก 

นอกเหนือจากน้ันยังมีกลุมทํานองเดียวกันในอังกฤษ เนเธอรแลนด และนิวซีแลนด หลังเดมมิ่ง

เกษียณอายุก็ไดไปบรรยายในระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยหลายแหงและไดรับแตงต้ังให

เปนศาสตราจารยเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนิวยอรก เมื่อป พ.ศ. 2518 เดมมิ่งไดเขียนหนังสือ 

บทความ และจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพเอาไวเปนจํานวนมาก  

หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA) 

การบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ปจจุบันจัดเปนกระบวนการ

สากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเปนเครื่องมือการบริหารที่จัดเปนแกนรวมของการบริหารที่หลากหลาย

บนพื้นฐานเดียวกัน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศที่ไดกลาวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว ดังน้ี 

เดมมิ่ง (Deming in Mycoted, 2004) กลาววา การจัดการอยางมีคุณภาพเปนกระบวนการ

ที่ดําเนินการตอเน่ืองเพื่อใหเกดิผลผลติและบรกิารทีม่ีคุณภาพข้ึน โดยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ 

(PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ 

และการปรับปรุงแกไข ดังน้ี  

Plan คือ กําหนดสาเหตุของปญหา จากน้ันวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพื่อ

การปรับปรุงใหดีข้ึน 
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Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเปนการนํารองในสวนยอย 

Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวาบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทําผิดพลาดหรือได

เรียนรูอะไรมาแลวบาง  

Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเปนที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติ             

ไมเปนไปตามแผน ใหทําซ้ําวงจรโดยใชการเรียนรูจากการกระทําในวงจรที่ไดปฏิบัติไปแลว  

แมวาวงจรคุณภาพจะเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองแตสามารถเริ่มตนจากข้ันตอนใดก็ได    

ข้ึนอยูกับปญหาและข้ันตอนการทํางานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความตองการเปรียบเทียบ

กับสภาพที่เปนจริงจะทําใหไดขอสรุปวาจะตองดําเนินการอยางไรในการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนไปตามเปาหมายที่วางไว 

ปริทรรศน พันธุบรรยงก (2545) กลาววา วงจรคุณภาพ (PDCA) คือ องคประกอบหลักของ

วงจรการจัดการ ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2.1 วงจรการจัดการ  

ที่มา : ปริทรรศน พันธุบรรยงก, 2545 

 

คําวา หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง ที่อยูทางดานขวาของวงจรการจัดการน้ัน คือ การหมุนวงจร

อยางถูกตองตามข้ันตอน 1 รอบ จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาได 1 ระดับ การหมุนให

เร็วจะทําใหเกิดการปรับปรุงอยางรวดเร็ว 

P (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่เปนปญหา ระหวางระดับความแตกตางจุด      

ที่มุงหวังและสภาพที่เปนจริง เมื่อจับจุดที่เปนปญหาไดแลว จัดทําแผนมาตรการในการแกไข แลวจึง

เขาสูข้ัน D หรือ do ตอไป 

D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแกไขแผนใหมลาสุด เพราะแผนคือสิ่งที่ปรับปรุง

แกไขไดอยูเสมอ ตองแนใจวาแผนที่จะลงมือปฏิบัติน้ันเปนแผนที่ใหมลาสุดจริง ๆ  

C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหวางผลลพัธกับคาเปาหมายเสมอ  

A (Act) คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ  
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ซึ่งเปนไปไดหลายประการ ดังน้ี 

 1.  ในกรณีที่ผลลัพธตํ่ากวาเปาหมายจะตองมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไขแลว 

ดูวาสิ่งที่ยังคงเปนปญหาอยูน้ันมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดทันทีใหลงมือปฏิบัติเลย สวนสิ่งที่ปฏิบัติไมไดทันที  

ใหสะทอนสูแผนการแกไขปญหารอบตอไป 

 2.  ในกรณีที่ผลลัพธดีกวาเปาหมาย จะตองมีการทบทวนการกําหนดเปาหมายวาตํ่า

เกินไปหรือไม ควรมีการปรับเปาหมายใหดีกวาเดิมหรือไม ผลลัพธเหนือกวาความคาดหมายโดยปจจัย

ภายนอกอื่น ๆ หรือไม 

 3.  ในกรณีที่ผลลัพธไดตรงตามเปาหมายใหทบทวนดูวาไดมีการปฏิบัติตามแผนมาตรการ

แกไขครบถวนหรือไม ถาใช แสดงวาแผนน้ีถูกตองและควรกําหนดเปนวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน     

เพื่อรักษาใหผลลัพธคงอยูในระดับที่ตองการตอไป 

ปรีชา ลีลานุกรม และคณะ (2540) และ Tozava (2000) กลาวถึง การบริหารงานดวย

ระบบวงจรคุณภาพ จัดเปนกิจกรรมการปรับปรุง และการควบคุมที่ประกอบดวย การวางแผน การนําไป

ปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการแกไข โดยการวางแผน การนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติ 

ตรวจสอบผลลพัธที่ได และ ถาผลลัพธไมไดตามที่คาดหมายไว จะมีการทบทวนแผนการเริ่มตนใหมอีก

ครั้งหน่ึง ดังน้ัน การควบคุมและการปรับปรุงสามารถอธิบายไดอีกแบบหน่ึงก็คือ การทําการวางแผน 

การกระทํา การตรวจสอบ และการแกไขซ้ําอีก การทําตามวงจรคุณภาพอยางต้ังใจและถูกตองจะชวย

ใหเกิดความเช่ือมั่นในการทํางาน เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ําจะทําใหเกิดการปรับปรุงและระดับของ

ผลลัพธสูงข้ึนเรื่อย ๆ และงานสวนใหญจะกระทําซ้ําในสิ่งที่เคยทํามากอน ถึงแมวางานน้ันจะดู

เหมือนวาเปนงานใหมทั้งหมด ก็ยังคงมีสวนประกอบหลายสวนที่เหมือนหรือคลายกับสิ่งที่เคยทํามา

กอน การปรับปรุงคุณภาพสวนใหญจะเปนการพิจารณาวิธีการของงานที่กระทําซ้ําอยางระมัดระวัง

และเปนระบบ ตรวจสอบผลลัพธที่ได ตลอดจนมีการแกไขความไรประสิทธิภาพที่คนพบ ดังน้ี  

 1.  การวางแผน  

  ในบรรดาสวนประกอบทั้งสี่สวนของวงจรคุณภาพน้ัน ควรพิจารณาการวางแผน 

เปนสวนที่สําคัญที่สุด แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาสวนอื่นไมมีความสําคัญ เพียงแตวาสวนการวางแผน

จะเปนสวนที่ทําใหสวนอื่นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ถาแผนการไมเหมาะสมจะมีผลทําให

สวนอื่นไรประสิทธิผลตามไปดวย แตถามีการเริ่มตนวางแผนที่ดี จะทําใหมีการแกไขนอยและกิจกรรม

จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน ในการปรับปรุงเปนการลดชองวางระหวาง 

สิ่งที่ตองการใหเปนกับสิ่งที่เปนอยูจริง และกิจกรรมการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลจําเปนตองมีมุมมอง  

ที่แมนยําในทั้งสองสิ่ง เปรียบเสมือนการสรางบานบนพื้นทราย ไมวาจะออกความพยายามเพียงใดก็ตาม

ถาภาพในมุมมองของสถานการณที่ตองการและสถานการณจริงไมชัดแลว ก็จะไมไดผลลัพธกลับมา 
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ดังน้ัน จึงควรจะสรางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณและการ

จําแนกปญหา การต้ังเปาหมาย เขาใจถึงขอจํากัดและขอบเขต รวมถึงการนํามาพิจารณา มองถึงวิธีการ

ปรับปรุงที่เปนไปได ตัดสินใจถึงแผนปฏิบัติการ กําหนดวิธีสําหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธที่ได 

  การพัฒนาแผน โดยปกติปญหาที่ถูกนํามาแกไขเพื่อปรับปรุงน้ันจะประกอบดวย

สาเหตุหลายประการ ในการแกปญหาน้ีอยางเปนระบบ ผูนําขององคกรตองทําการจัดทําและพัฒนา

แผนการปรับปรุง และการพัฒนาแผนประกอบดวย การกําหนดกิจกรรมพื้นฐานที่ตองการปรับปรุง

อยางชัดเจน แยกกิจกรรมออกตามโครงสรางองคกร กระจายสวนยอยของกิจกรรมพื้นฐานไปตามฝาย

ตาง ๆ ในองคกร กําหนดวิธีการประเมินความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคของแตละฝายใหชัดเจน 

บุคคลที่มีตําแหนงสูงสุดในองคกรควรเปนผูตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผล             

โดยผานการพบปะสนทนากับแตละฝายในองคกร  

  ในทํานองเดียวกัน หัวหนาฝายงานแตละฝายตองออกแบบและพัฒนาแผนเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย โดยแผนการจะไดรับการกระจายออกเปนลําดับลงมาทั่วทั้งองคกร

ดวยวิธีน้ี และจะถูกพัฒนาอยางเหมาะสมในแตละระดับในโครงสรางองคกรจนกระทั่งถึงระดับ            

ที่ไมจําเปนตองกระจายลงอีกตอไป ข้ันตอนสุดทายคือการตัดสินใจของบุคลากรที่ตองทํางาน ทรัพยากร

ที่ตองการ และตารางเวลาที่ตองปฏิบัติตาม และทําแผนการพัฒนาใหอยูในรูปของเอกสารทั้งหมด

อยางละเอียด ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวาจะมีการสื่อสารแผนการไดอยางแมนยําที่สุด 

  ขณะที่สรางแผนการควรมีความระมัดระวังในแนวทางที่มีสวนชวยในการสรางแผนการ

อยางถูกตอง ประกอบดวย ขณะที่สรางแผนการจะตองมกีารช้ีแจงใหชัดเจนถึงขอจํากัดดานทรัพยากร

และเวลาที่มี รวมทั้งตองหาวิธีการทั้งหมดที่เปนไปไดภายใตขอจํากัดเหลาน้ี อาจมีการผอนปรนขอจํากัด

เหลาน้ีบาง หลังจากมีการพิจารณาขอเสนอแนะทั้งหมดแลว ตองทําการเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเปนแผนการ

ปฏิบัติ ตองมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลลพัธเพือ่ดูวาแผนการมีประสิทธิผล

และมีการกระทําตามแผนและประสานกันกับแผนการเริ่มแรกหรือไม ตองมีการรวบรวมสารสนเทศ

อยางสม่ําเสมอและจัดอยางเปนระบบตลอดจนมีการนํามาใชงานอยางเต็มที่ในการวางแผนงาน ตองมี

การพิจารณาถึงสิ่งที่ตองกระทํากับสิ่งที่นากระทํา ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด และเปนไปไมไดที่จะทํา

ทุกสิ่งทุกอยางในเวลาเดียวกัน ตองพยุงความสมดุลระหวางเปาหมายกับทรัพยากร การต้ังเปาหมาย 

ที่สูงเกินไปเปนการสวนทางกับการเพิ่มผลผลติ จะตองมีการสรางระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผลเพื่อ

สื่อสารเปาหมายของแผนการไปสูทุกสวนขององคกร ทรัพยากรทางดานวัสดุอาจมีจํากัดแตความสามารถ

ของมนุษยมีไมจํากัด ดังน้ัน จึงมีทางเปนไปไดเสมอในการปรับปรุง ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาความ 

สามารถของมนุษยอยางสม่ําเสมอ 

 2.  การลงมือปฏิบัติ  

  เพื่อใหมั่นใจวามีการนําแผนการมาปฏิบัติอยางถูกตองจึงจําเปนตองมีข้ันตอนในการ

สรางความมั่นใจวาฝายที่รับผิดชอบในการนําแผนการไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสําคัญและความ
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จําเปนในแผนการน้ัน ๆ การสรางความมั่นใจวามีการติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการปฏิบัติ

อยางเหมาะสม การจัดใหมีการศึกษาและการอบรมที่ตองการเพื่อการนําแผนการน้ัน ๆ มาปฏิบัติ 

และการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนในเวลาที่จําเปน 

 3.  การตรวจสอบ  

  เมื่อทําการตรวจสอบและประเมนิผลลพัธของการปฏิบัติตามแผน ตองมีการประเมนิ

การปฏิบัติตามแผนหรือไม และตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม 

  การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ 

ความไมเหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เปนเรื่องที่จําเปนตองหาวาสาเหตุมา

จากประการไหน เน่ืองจากการปฏิบัติการแกไขจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ถาความลมเหลวมาจาก

แผนการไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุความผิดพลาดในการทําความเขาใจกับสถานการณ        

ที่เปนอยู การเลือกเทคนิคที่ใชผิด เน่ืองจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรูในข้ันตอนการ

วางแผนไมเพียงพอ การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือประเมินความสามารถ

ของบุคลากรที่ตองนําแผนมาใชผิดพลาด 

  ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน อาจเปนผลมาจากสาเหตุขาดความ

ตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรุง การติดตอสื่อสารที่ไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผน       

ไมเพียงพอ การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ ปญหาเกี่ยวกับตัวผูนําและการประสานงาน

ระหวางการปฏิบัติ หรือการประเมินทรัพยากรที่ตองใชนอยเกินไป 

 4.  การปฏิบัติการแกไข 

  ขณะเมือ่ทําการปฏิบัติการแกไขมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองแยกแยะใหชัดเจนระหวาง

การกําจัดปรากฏการณหรืออาการของปญหาและการกําจัดสาเหตุ ดังที่ไดกลาวมาแลววา มีงานจํานวน

มากมายที่ทําเปนประจําในงานชนิดน้ี การกําจัดแคอาการไมไดชวยแกปญหาที่มีอยูเปนเพียงแคการ

เลื่อนการแกปญหาออกไปเทาน้ัน ดังน้ัน ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนที่ไมเหมาะสม การทบทวน

แผนการเทาน้ันไมเพียงพอตอการแกปญหา ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผน    

โดยการหาปจจัยที่ไมเหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และทําการปฏิบัติการแกไข ความกาวหนา

ของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดโดยการกําจัดสาเหตุมิใชกําจัดอาการ และเมื่อไมสามารถบรรลุถึงเปาที่

วางไว ควรมีการวิเคราะหหาเหตุและมีการทบทวนแผนการ ดังเชนที่กลาวมาในหัวขอการตรวจสอบ 

สาเหตุอาจมาจากตัวแผนการที่ไมเหมาะสมหรือมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง ดังน้ัน เพื่อทําการปรับปรุง 

ตองมีการช้ีบงสาเหตุแหงความลมเหลวอยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อใหสามารถดําเนิน

กิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนรายปและมีการ

ทบทวนทุกป เพื่อใหมั่นใจวาแผนการดังกลาวมีความไววางใจและเหมาะสม 

อน่ึง เรามักจะพูดถึงวงจรแหงการควบคุมดูแลกันวา PDCA จนบางครั้งเราไปนึกเอาเองวา

วงจรน้ีตองเริ่มจาก P เสมอไป จริง ๆ แลวน้ันไมจําเปน วงจรแหงการควบคุมดูแลน้ันเปนวงกลม         
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ที่ไมมีตนไมมีปลาย จึงบอกไมถูกวาอะไรเปนข้ันตอนแรก และอะไรเปนข้ันตอนสุดทาย อยางเชน        

การวางแผนจะทําอะไรบางอยาง บางครั้งตองมีการตรวจสอบ การวิเคราะหและการปรับกระบวนการ

เสียกอนแลวจึงจะวางแผนและลงมือทําได ดังน้ัน ในบางเรื่องวงจรน้ีก็อาจเริ่มจาก CAPDCA อยางน้ีก็

เปนได 

วิฑูรย สิมะโชคดี (2545) กลาวถึง วงจรคุณภาพ (PDCA) เปนกิจกรรมที่จะนําไปสูการ

ปรับปรุงงานและการควบคุมอยางเปนระบบอันประกอบดวย การวางแผน (Plan) การนําแผนไป

ปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) กลาวคือ จะเริ่มจากการวางแผน 

การนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามที่คาดหมายไว 

จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมอีกครั้งหน่ึงและทําตามวงจรคุณภาพซ้ําอีก เมื่อวงจร

คุณภาพหมุนซ้ําไปเรื่อย ๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและทําใหระดับผลลัพธสูงข้ึนเรื่อย ๆ ดังน้ัน 

การกระทําตามวงจรคุณภาพ จึงเทากับการสรางคุณภาพที่นาเช่ือถือมากข้ึนโดยจุดเริ่มตนของวงจร

คุณภาพอยูที่การพยายามตอบคําถามใหไดวา ทําอยางไรจึงจะดีข้ึน 

ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) 

ในบรรดาองคประกอบทั้ง 4 ประการของวงจรคุณภาพน้ัน ตองถือวาการวางแผนเปนเรื่อง 

ที่สําคัญที่สุด การวางแผนจะเปนเรื่องที่ทําใหกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตามมาสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิผล เพราะถาแผนการไมเหมาะสมแลว จะมีผลทําใหกิจกรรมอื่นไรประสิทธิผลตามไปดวย  

แตถามีการเริ่มตนวางแผนที่ดี จะทําใหมีการแกไขนอย และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้ันตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผล (Do) 

เพื่อใหมั่นใจวามีการนําแผนการไปปฏิบัติอยางถูกตองน้ัน เราจะตองสรางความมั่นใจวาฝาย

ที่รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสาํคัญและความจําเปนในแผนการน้ัน ๆ มีการ

ติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษาและการอบรม     

ที่ตองการเพื่อการนําแผนการน้ัน ๆ มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนในเวลาที่จําเปนดวย 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) 

การตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติตามแผน ควรจะตองมีการประเมิน              

ใน 2 ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม 

การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ หรือ

ความไมเหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจําเปนตองหาวาสาเหตุมาจาก

ประการไหน ทั้งน้ี เน่ืองจากการนําไปปฏิบัติการปรับปรุงแกไขจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

ถาความลมเหลวมาจากแผนการทีจ่ัดทําข้ึนไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

 1.  ความผิดพลาดในการทําความเขาใจกับสถานการณทีเ่ปนอยู  

 2.  เลือกเทคนิคที่ใชผิดเน่ืองจากมีขอมลูขาวสารไมเพียงพอและมีความรูในข้ันตอนการ

วางแผนไมเพียงพอ  
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 3.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด  

 4. ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ตองนําแผนมาใชผิดพลาด 

ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน อาจเปนผลมาจากสาเหตุตอไปน้ี 

 1.  ขาดความตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรงุ 

 2.  การติดตอสือ่สารที่ไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ 

 3. การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ 

 4.  ปญหาเกี่ยวกบัตัวผูนําและการประสานงานระหวางการปฏิบัติ 

 5.  ประเมินทรัพยากรที่ตองใชนอยเกินไป 

ข้ันตอนที่ 4 ปฏิบัติการปรับปรงุแกไข (Act) 

ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนที่ไมเหมาะสม การทบทวนแผนการเทาน้ันไมเพียงพอ

ตอการแกปญหา ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปจจัยที่ไมเหมาะสม 

สาเหตุของการวางแผน และทําการปฏิบัติการแกไข ความกาวหนาของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนได       

โดยการกําจัดสาเหตุ และข้ันตอนที่สําคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ตองมีการช้ีบงถึงสาเหตุแหง

ความลมเหลวอยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางมี

ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนรายป และมีการทบทวนทุกปเพื่อให

มั่นใจวาแผนการดังกลาวมีความเช่ือถือไดและเหมาะสม การนําวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอยางจริงจัง

และตอเน่ืองในทุกระดับขององคกร จะทําใหเราสามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธที่ชัดเจน เมื่อปญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแกปญหาใหม ๆ ไดดวย

วงจรคุณภาพตอไป 

เมลนิค และเดนซเลอร (Melnyk & Denzler อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545) กลาวถึง

แนวคิดของเดมมิ่ง วาผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทหลายดาน และการจัดการคุณภาพที่ประสบ

ความสําเร็จน้ันตองอาศัยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) แบงออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใชขอมูลที่มีอยูหรืออาจเก็บรวบรวม

ข้ึนมาใหม นอกน้ันอาจทดสอบเพื่อเปนการนํารองกอนก็ได 

ข้ันตอนที่ 2 การทํา (Do) หรือลงมือทํา หมายถึง ลงมือเอาแผนไปทํา ซึ่งอาจทําในขอบขาย

เล็ก ๆ เพื่อทดลองดูกอน 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การตรวจสอบ หรือสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนวามี

การเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใดและเปนไปในทางใด 

ข้ันตอนที่ 4 การแกไข (Act) หรือลงมือแกไข (corrective action) หมายถึง หลังจากที่ได

ศึกษาผลลัพธดูแลว อาจไมเปนไปตามที่ตองการหรือมีปญหาที่ตองแกไข ก็ตองดําเนินการแกไขตามที่

จําเปน หลังจากน้ันสรุปเปนบทเรียนและพยากรณเพื่อเปนพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม ๆ ตอไป 

การลงมือปฏิบัติดังกลาวน้ีแสดงได ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 วงลอเดมมิง่ 

ที่มา Melnyk & Denzler อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545 

 

การทําตามวงจรคุณภาพตองทําซ้ําไปเรื่อย ๆ เพื่อสรุปเปนบทเรียนอยูตลอด ย่ิงกวาน้ันตอง

เขาใจดวยวาการจัดการคุณภาพไมใชสงครามที่ผูบริหารจะรบชนะดวยตัวคนเดียว การจัดการคุณภาพ

จะประสบความสําเร็จได ตองเปนการกระทําทั่วทั้งองคกร เพราะการจัดการคุณภาพเปนปรัชญาสําหรับ

องคกรและคนทุกคนในน้ัน สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2542 : 188 - 190) กลาวถึง จุดหมายที่แทของวงจร

คุณภาพ (PDCA) วาเปนกิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพน่ันมิใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธ          

ที่เบี่ยงเบนออกไปจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑที่ตองการเทาน้ัน แตเพื่อกอใหเกิดการ

ปรับปรุงในแตละรอบของ PDCA อยางตอเน่ืองเปนระบบและมีการวางแผน PDCA ที่มวนไตสูงข้ึน

เรื่อย ๆ  

วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มีภารกจิหลัก 4 ข้ันตอน 

 ข้ันที่ 1 การวางแผน (Plan - P) 

 ข้ันที่ 2 การดําเนินตามแผน (Do - D) 

 ข้ันที่ 3 การตรวจสอบ (Check - C) 

 ข้ันที่ 4 การแกไขปญหา (Act - A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C D 

P A การปรับปรงุไมมีวันสิ้นสุด 

C A 

P D 
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ภาพที่ 2.3 กระบวนการ PDCA  

ที่มา : สมศักด์ิ สินธุระเวชญ, 2542 : 188 

 

ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะชวยพัฒนาความคิดตาง ๆ เพื่อนําไปสู

รูปแบบที่เปนจริงข้ึนมาในรายละเอียดใหพรอมในการเริ่มตนลงมือปฏิบัติ แผนที่ดีควรมีลักษณะ                  

5 ประการ ซึ่งสรุปได ดังน้ี 

 1.  อยูบนพื้นฐานของความเปนจรงิ (Realistic) 

 2.  สามารถเขาใจได (Understandable) 

 3.  สามารถวัดได (Measurable) 

 4.  สามารถปฏิบัติได (Behavioral) 

 5.  สามารถบรรลผุลสําเรจ็ได (Achievable) 

วางแผนที่ดีควรมีองคประกอบ ดังน้ี 

 1.  กําหนดขอบเขตปญหาใหชัดเจน 

 2.  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 

 3.  กําหนดวิธีการทีจ่ะบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจนและถูกตองแมนยํา

ที่สุดเทาที่เปนไปได 

วางแผน 

อะไร 

ทําไม 

อยางไร 

ปฏิบัติ 

ตรวจสอบ 

แกไข 

กําหนดปญหา 

วิเคราะหปญหา 

หาสาเหตุ 

วางแผนรวมกัน 

นําไปปฏิบัติ 

ยืนยันผลลัพธ 

ทํามาตรฐาน 
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ข้ันตอนที่ 2 ปฏิบัติ (Do) ประกอบดวยการทํางาน 3 ระยะ 

 1.  การวางแผนกําหนดการ 

  1.1 การแยกกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองการกระทํา 

  1.2 กําหนดเวลาที่คาดวาตองใชในกิจกรรมแตละอยาง 

  1.3 การจัดสรรทรพัยากรตาง ๆ  

 2.  การจัดการแบบแมทริกซ (matrix management) การจัดการแบบน้ีสามารถชวย

ดึงเอา ผูเช่ียวชาญหลายแขนงจากแหลงตาง ๆ มาได และเปนวิธีชวยประสานระหวางฝายตาง ๆ  

 3.  การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผูรวมงาน 

  3.1 ใหผูรวมงานเขาใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ตองกระทํา 

  3.2 ใหผูรวมงานพรอมในการใชดุลพินิจที่เหมาะสม 

  3.3 พัฒนาจิตใจใหรักการรวมมือ 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบทําใหรับรูสภาพการณของงานที่เปนอยู

เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน ซึ่งมีกระบวนการ ดังน้ี 

 1.  กําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

 2.  รวบรวมขอมูล 

 3.  การทํางานเปนตอน ๆ เพื่อแสดงจํานวน และคุณภาพของผลงานที่ไดรบัในแตละ

ข้ันตอนเปรียบเทียบกบัที่ไดวางแผนไว 

 4.  การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการปองกนัความผิดพลาดหรือ

ความลมเหลว 

  4.1 รายงานเปนทางการอยางสมบูรณ 

  4.2 รายงานแบบอยางไมเปนทางการ 

ข้ันตอนที่ 4 การแกไขปญหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบวาเกิดขอบกพรองข้ึนทํา

ใหงานที่ไดไมตรงตามเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐาน ใหปฏิบัติการแกไขปญหาตามลักษณะ

ปญหาที่คนพบ 

 1.  ถาผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายตองแกไขที่ตนเหตุ 

 2.  ถาพบความผิดปกติใด ๆ ใหสอบสวนคนหาสาเหตุแลวทําการปองกัน เพื่อมิใหความ

ผิดปกติน้ันเกิดข้ึนซ้ําอีก 

ในการแกไขปญหาเพือ่ใหผลงานไดมาตรฐานอาจใชมาตรการดังตอไปน้ี 

 1.  การยํ้านโยบาย 

 2.  การปรับปรงุระบบหรอืวิธีการทํางาน 

 3.  การประชุมเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน 
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จากหลักการวงจรคุณภาพที่กลาวขางตนพอสรุปไดวา วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย 

การวางแผน (Plan) การดําเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) 

โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามที่

คาดหมายไว จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมและทําตามวงจรคุณภาพซ้ําอีก เมื่อวงจร

คุณภาพหมุนซ้ําไปเรื่อย ๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ ในการ

ดําเนินงานพัฒนาที่ผานมา มักจะนําเอาวงจรเดมมิ่งมาใชในการพัฒนางานในองคกร และเปนวงจร    

ที่สะทอนใหเห็นผลลัพธการทํางานที่ผานมา และที่ผูวิจัยนํามาใชในการเลี้ยงลูกดวยนมแมเน่ืองจาก 

การเลี้ยงนําลูกดวยนมแมเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง ถาผลการเลีย้งลกูดวยนมแมดี มารดาประเมินผล

แลวคิดวาตนเองทําได ก็จะใชประสบการณที่ผานมาในการแกปญหา เชนเดียวกับการทํางานในวงจร

เดมมิ่งน่ันเอง 

 

การเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 

ผูวิจัยจะทําการใหความรูแบบมีสวนรวม โดยอาศัยหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory 

Learning: PL) ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 8 - 21) ไดสรุปหลักการเรียนรูแบบ   

มีสวนรวม ไวดังน้ี  

หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีพัฒนาการจากการที่นักปรัชญาการศึกษา Deweyian ได

เริ่มใชวิธีการเรียนรูจากการกระทํา (Learning by Doing) ซึ่งเปนพื้นฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ที่ดึงความสามารถของผูเรยีนออกมาในรูปของการเรยีนรู ที่เรียกวา Active Learning ผูเรียนจะมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดแกปญหามากข้ึน และยึดผูเรียน

เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ในเวลาตอมาจึงพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนรู

โดยการแกปญหา (Problem Solving) การเรียนรูโดยรวมมือกัน (Cooperative Learning) เชน 

รูปแบบการสอนที่เรียกวา Problem Based Solving (PBL)  

ในทศวรรษที่ 80 ไดมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู (Learning Process) รูปแบบใหม         

ที่เรียกวา การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) ซึ่ง Kolb (1984 อางถึงใน กรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544 : 8) ไดเสนอวา ประสบการณเปนแหลงของการเรียนรูและพัฒนา 

Kolb’s Model เปนวงจรของการเรียนรู ที่การไดรับความรู ทัศนคติ และทักษะจะอยูในกระบวนการ 

4 องคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณ ไดแก ประสบการณเชิงรปูธรรม (Concrete Experience) 

การสังเกตอยางไตรตรอง (Reflective Observation) มโนทัศนเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) 

และการทดลองปฏิบติั (Active Experimentation) การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 

ของ Kolb น้ีไดมีนักการศึกษาและนักฝกอบรมไดนําไปใชอยางแพรหลาย เปนเครื่องมือการเรยีนรูทีใ่ห
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ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม (Active Learning) และยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มีช่ือเรียกในหลายช่ือ 

เชน Experiential Learning, Prior Learning และ Participatory Learning 

การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) เปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใน

การพัฒนาบุคคลทั้งดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดเปนอยางดี ผานการสังเคราะหจากผลวิเคราะห

ของการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรูหลายรูปแบบ (Meta-Analysis) จนไดโครงสรางพื้นฐานของการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 

ผสมผสานกับกระบวนการกลุม (Group Process) เพราะในแตละองคประกอบของวงจรการเรียนรู

เชิงประสบการณน้ัน ผูเรียนแตละคนซึ่งมีประสบการณติดตัวมา จะสามารถใชประสบการณของตนเอง

ใหเกิดประโยชนสงูสุด หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนทดลองใชความรูที่เรียนมาไปสูการปฏิบัติ

ไดดีน้ัน ตองผานกระบวนการกลุม ฉะน้ันการใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุม จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูซึ่งกันและกัน และชวยกันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี 

หลักการสาํคัญของ (Participatory Learning) 

การเรียนรูเชิงประสบการณ + การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

 1. การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 

  เปนการเรียนรูที่ผูสอนมุงเนนใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม มีลักษณะ

สําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

  1.1 เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน 

  1.2 ทําใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ ที่ทาทายอยางตอเน่ือง และเปนการเรียนรูเชิงรุก 

(active learning) คือ ผูเรียนตองทํากิจกรรมตลอดเวลา ไมไดน่ังฟงการบรรยายอยางเดียว 

  1.3 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวางผูเรียนกับผูสอน 

  1.4 ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยูออกไป

อยางกวางขวาง 

  1.5 อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน การพูด หรือการเขียน การวาดรูป การแสดง

บทบาทสมมุติ ซึ่งเอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห และสังเคราะหการเรียนรูองคประกอบ

ของการเรียนรูเชิงประสบการณ 

 Kolb (1984 อางถึงใน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544 : 14 - 16) ได

กลาวถึง วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 องคประกอบการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนควรมีทักษะการเรียนรู ทั้ง 4 องคประกอบ แมบางคนจะชอบ/ถนัด 

หรือ มีบางองคประกอบมากกวา เชน เคยมีประสบการณจริง แตถาไมชอบแสดงความคิดเห็นหรือ          

ไมนําประสบการณมารวมอภิปราย ผูเรียนน้ันจะขาดการมีทักษะในองคประกอบอื่น ฉะน้ัน ผูเรียน

ควรมีทิศทางการเรียนรูทุกดาน และควรมีพัฒนาการเรียนรูใหครบทั้งวงจร หรือทั้ง 4 องคประกอบ ดังน้ี 
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  1) ประสบการณ (experience) หมายถึง ประสบการณในการฝกอบรมเน้ือหาที่ใช

ในการใหความรู หรือนําไปสูการสอนทักษะตาง ๆ  สวนใหญจะเปนเรื่องที่ผูเรียนมีประสบการณมากอนแลว 

เชน ฝกอบรมเกี่ยวกับการประเมินโครงการใหแกนักวิชาการ จะเห็นไดวาผูเรียน คือ นักวิชาการ จะมี

ประสบการณเกี่ยวกับการประเมนิในกิจกรรมอื่น ๆ  มากอน ซึ่งนํามาใชในการอบรมครั้งน้ีได องคประกอบ

ที่เปนประสบการณน้ี ผูสอนจะพยายามกระตุนใหผูเรียนซึ่งมีประสบการณดังทีก่ลาวแลว ไดดึงประสบการณ

ของตัวเองออกมาใชในการเรียนรู และสามารถแบงปนประสบการณของตนเองที่มีใหแกเพื่อน ๆ           

ที่อาจมีประสบการณที่เหมือน หรือตางไปจากตนเองได ซึ่งข้ึนอยูกับการใชกระบวนการกลุมของผูสอน 

การที่ผูสอนพยายามใหผูเรียนไดดึงประสบการณมาใชในการอบรมจะทําใหเกิดประโยชนทั้งผูสอน 

และผูเรียน ดังน้ี 

   ผูเรียน การที่ผูเรียนไดดึงประสบการณของตัวเองออกมานําเสนอรวมกับเพื่อน 

ๆ จะทําใหผูเรียนรูสึกวาตัวเองไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหน่ึง มีความสําคัญที่มีคนฟงเรื่องราวของ

ตนเอง และไดมีโอกาสรับรูเรื่องของคนอื่น ซึ่งจะทําใหมีความรูเพิ่มข้ึน ทําใหสัมพันธภาพในกลุม

ผูเรียนเปนไปดวยดี 

   ผูสอน ไมตองเสียเวลาในการอธิบาย หรือยกตัวอยางใหผูเรียนฟง เพียงแตใช

เวลาเล็กนอยกระตุนใหผูเรียนไดเลาประสบการณของตนเอง ผูสอนอาจใชใบช้ีแจงกําหนดกิจกรรมของ

ผูเรียนในการนําเสนอประสบการณ ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่จะสอนหรือมีนอย 

ผูสอนอาจจะยกกรณีตัวอยาง หรือสถานการณก็ได 

  2) การสะทอน และอภิปราย (Reflection and Discussion) เปนองคประกอบ

สําคัญที่ผูเรียนจะไดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม          

ซึ่งผูสอนจะเปนผูกําหนดประเด็นการ วิเคราะห วิจารณ ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึก  

ของคนอื่นที่ตางไปจากตนเองจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่กวางขวางข้ึน และผลของการสะทอนความ

คิดเห็น หรือการอภิปรายจะทําใหไดขอสรุปที่หลากหลาย หรือมีนํ้าหนักมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีขณะทํา

กลุมผูเรียนจะไดเรียนรูถึงการทํางานเปนทีม บทบาทของสมาชิกที่ดีที่จะทําใหงานสําเร็จ การควบคุม

ตนเอง และการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น องคประกอบน้ี จะชวยทําใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดาน

ความรู และเจตคติ ในเรื่องที่อภิปราย การที่ผูเรียนจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นไดมากนอย         

แคไหน เปนไปตามเน้ือหาที่จะสอนหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับใบงานที่ผูสอนจัดเตรียม ซึ่งประกอบไปดวย

ประเด็นอภิปราย หรือตารางการวิเคราะหเพื่อใหผูเรียนทําไดสําเร็จ  

  3) ความคิดรวบยอด (Concept) เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ

เน้ือหาวิชา หรือเปนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Knowledge) เกิดไดหลายทาง เชน จากการบรรยาย

ของผูสอน การมอบหมายงานใหอานจากเอกสาร ตํารา หรือไดจากการสะทอนความคิดเห็น และ

อภิปรายในองคประกอบที่ 2 โดยผูสอนอาจจะสรุปความคิดรวบยอดใหจากการอภิปราย และการ
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นําเสนอของผูเรียนแตละกลุม ผูเรียนจะเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งความคิดรวบยอดน้ีจะ

สงผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือความเขาใจในเน้ือหาข้ันตอนของการฝกทักษะตาง ๆ ที่ชวย

ทําใหผูเรียนปฏิบัติไดงายข้ึน 

  4) การทดลอง/การประยุกตแนวคิด (Experimentation/Application) เปน

องคประกอบที่ผูเรียนไดทดลองใชความคิดรวบยอดหรือผลิตข้ันความคิดรวบยอดในรูปแบบตาง ๆ เชน 

การสนทนา สรางคําขวัญ ทําแผนภูมิ เลนบทบาทสมมุติ ฯลฯ หรือเปนการแสดงถึงผลของความสาํเรจ็

ของการเรียนรูในองคประกอบที่ 1 ถึง 3 ผูสอนสามารถใชกิจกรรมในองคประกอบน้ี ในการประเมิน 

ผลการเรียนการสอนได เชน ถาวัตถุประสงคของการอบรม ต้ังไววาใหผูเขารับการอบรมสามารถ

วางแผนประเมินโครงการได กิจกรรมในการเรยีนรูขององคประกอบน้ี ผูสอนตองเตรียมใบงานใหผูเขา

รับการอบรมไดทดลองทําแผนการประเมินโครงการ ซึ่งผูเขารับการอบรมจะตองนําความรูเกี่ยวกับ

การประเมินโครงการจากการเรยีนรูในองคประกอบความคิดรวบยอดมาใชการเรียนการสอน หรือการ

อบรมสวนใหญ มักจะขาดองคประกอบการทดลอง/ประยุกตแนวคิด ซึ่งถาพิจารณาใหดีจะเห็นไดวา 

เปนองคประกอบที่สําคัญที่ผูสอนจะไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการประยุกตใชความรู ไมใชเรียนแครู 

แตควรนําไปใชไดจริง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการอบรมแบบมีสวนรวม จําเปนตอง

จัดกิจกรรมใหครบทั้ง 4 องคประกอบ องคประกอบทั้ง 4 มีความสัมพันธเปนไปอยางมีพลวัตร (Dynamic) 

เกี่ยวของมีผลถึงกัน ผูสอนจะเริ่มจากจุดใดกอนก็ได สวนใหญจะเริ่มจากประสบการณ (Experience) 

หรือความคิดรวบยอด (Concept) ซึ่งทั้ง 2 องคประกอบจะชวยใหผูเรียนไดดึงขอมูลเกาหรือรับขอมูล

ใหมบางสวนกอนเพื่อนําไปสูการอภิปราย และการประยุกตใช ระยะเวลาแตละองคประกอบ ไมจําเปนตอง

เทากัน ผูสอนจัดไดตามความเหมาะสมของกิจกรรมในแตละองคประกอบ เชน ถาเน้ือหาที่สําคัญมาก

ก็อาจใชเวลามาก หรือถาผูสอนมีประเด็นในการอภิปรายที่สําคัญและมาก ก็อาจใชเวลาในการ

อภิปรายมากกวาสวนขององคประกอบความคิดรวบยอด  

2. การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Group Process) 

 การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Group Process) เปนการเรียนรูพื้นฐานที่สําคัญอีก

อยางหน่ึง ซึ่งเมื่อประกอบไปกับการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) กระบวนการ

กลุมจะชวยทําใหผูเรยีนไดมีสวนรวมสงูสดุ และทําใหบรรลุงานสูงสุดการมีสวนรวมสูงสุด (Maximum 

Participation) ของผูเรียน ข้ึนอยูกับการออกแบบกลุม ซึ่งมีต้ังแตกลุมเล็กสุด คือ 2 คน จนกระทั่ง

กลุมใหญ กลุมแตละประเภทมีขอดี และขอจํากัดตางกัน เรียนทุกคนควรมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของ

แตละองคประกอบ ฉะน้ันผูสอนจึงตองพิจารณาตามจํานวนผูเรียนการบรรลุงานสูงสุด (Maximum 

Performance) ถึงแมผูสอนจะออกแบบกลุมใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมแลวก็ตาม 

แตสิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึงที่จะทําใหกลุมผูเรียนบรรลุงานสูงสุดได คือ การออกแบบงาน ซึ่งเปนกิจกรรม 

ที่ผูสอนจะตองจัดทําเปนใบงานที่กําหนดใหกลุม หรือผูเรียนทํากิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคการ
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เรียนรูในแผนการสอน สิ่งเหลาน้ีเปนหัวใจสําคัญของการบรรลุงานสูงสุด ผูเรียนสามารถกําหนดได

จากการออกแบบงาน ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญของการกําหนดงาน 3 ประการ ดังน้ี 

  2.1 การกําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหผูเรียนแบงกลุมกันอยางไร เพื่อทําอะไร  

ใชเวลามากนอยแคไหน เมื่อบรรลุงานแลวจะใหทําอะไรตอ เชน การเสนอผลงานหนาช้ัน 

  2.2 การกําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกใหชัดเจน โดยทั่วไปกําหนดบทบาทใน

กลุมยอยควรใหแตละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน เมื่อนํามารวมในกลุมใหญ จะเกิดการขยายการเรียนรู

ทําใหใชเวลานอยในการเรียนรูและไมนาเบื่อ การกําหนดบทบาทในแตละกลุมใหทํากิจกรรมยังรวมถึง

การกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมดวย เชน เลนบทบาทสมมุติ เปนผูสังเกตการณ หรือเปน

ตัวแทนกลุมในการนําเสนอผลงานของกลุม 

  2.3 การกําหนดโครงสรางของงานที่ชัดเจน บอกรายละเอียดของกิจกรรมและ

บทบาทโดยทําเปนกําหนดงานที่ผูสอนแจงใหแกผูเรียน หรือทําเปนใบงานมอบใหกับกลุม โดยจัดทํา

เปนใบงานหรือใบช้ีแจง ซึ่งการออกแบบใบงานหรือใบช้ีแจง มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมทํางานสําเร็จ 

โดยมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน หรือสรางเปนตารางการวิเคราะหใหกลุม 

   3.1 ใบงาน เปนขอความกําหนดงานที่มีรายละเอียด เพื่อใหผูเรียนซึ่งสวนใหญ

จะทํางานในกลุมเล็ก หรือกลุมยอยระดมสมองทํางานกลุมไดสําเร็จ ผลงานที่ไดจากการทํางานตามที่

กําหนดในใบงานจะเปนขอสรุปที่มีความลึกซึ้งเปนไปตามประเด็นที่ผูสอนตองการ ใบงานใชมาก             

ในกิจกรรมขององคประกอบสะทอน/อภิปราย และการทดลอง/ประยุกตแนวคิด และมีผลอยางมาก

ตอการทีผูเรียนจะทํางานไดสําเร็จในเวลาที่จํากัด และตรงตามวัตถุประสงค 

   3.2 ใบช้ีแจง เปนคําช้ีแจงในการทํากิจกรรมกลุม มีรายละเอียดไมมากนัก              

จึงไมจําเปนตองจัดทําเปนใบงาน ผูสอนอาจจะเขียนกระดานหรือแผนใสใหผูเรียนอานพรอมกัน            

ใชมากในกิจกรรมขององคประกอบประสบการณ หรือการประยุกตแนวคิด ซึ่งใบช้ีแจงที่ดี ควรมี

ลักษณะที่มีขอความสั้น กะทัดรัดไดใจความ และกําหนดกิจกรรมตรงกับองคประกอบ เชน ใหผูเรียน

ไดนําเสนอประสบการณหรือไดประยุกตความคิดรวบยอด 

สรุปไดวา หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพใน

การพัฒนาบุคคลทั้งดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดดีที่สุด ผานการสังเคราะหแบบ Meta-Analysis 

ซึ่งไดโครงสรางพื้นฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่ประกอบดวยวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ

ผสมผสานกับกระบวนการกลุม (Group Process) เพราะผูเรียนทุกคนมีประสบการณ จึงสามารถทํา

ใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และชวยกันทําในสิ่งที่ยาก หรือไมเคยทํา

มากอนดวยความมั่นใจ โดยเฉพาะการฝกอบรมที่อาจมีขอจํากัดในดานเวลา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

แมวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมจะมีคุณประโยชนนานัปการ แตปจจุบันน้ีพบวาแนวโนมการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมลดลง จากการศึกษาประสิทธิผลของการบูรณาการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ตออัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว นาน 6 เดือน ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จังหวัด

นครสวรรค โดย ไสววรรณ ไผประเสริฐ และคณะ (2547) พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง

เดียวนาน 6 เดือน เพิ่มข้ึนจากรอยละ 14 เปนรอยละ 25 โดยปจจัยที่มีความสัมพันธ ตอการเลี้ยงลูก

ดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ระดับการศึกษา และการประกอบ

อาชีพของมารดา ซึ่งสาเหตุที่เลี้ยงลูกดวยนมแมไดไมย่ังยืน สัมพันธกับปจจัยดานสภาพแวดลอมทาง

สังคม และเศรษฐกิจ คือ การประกอบอาชีพนอกบาน ไมสะดวกในการใหนมแม การใหนมผสมทําให

ลูกไมดูดนมแม เปนตน จากการศึกษาพบวา การใหคําปรึกษาแนะนําการเลี้ยงลูกดวยนมแม และ          

การแกไขปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมแบบบูรณาการทุกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเน่ืองเช่ือมโยง

ตลอดทุกระยะ ต้ังแตฝากครรภจนหลังคลอด 6 เดือน มีแนวโนมเพิ่มผลสําเร็จการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

และควรใหการปรึกษาเพิ่มข้ึน ในกลุมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และกลุมประกอบอาชีพนอก

บาน จากการศึกษาของ กาญจนา เอกปชฌาย และศรินยา พงศพันธุ (2540) ศึกษาในกลุมมารดาที่มี

บุตรอายุระหวาง 4 ถึง 18 เดือน จานวน 474 คน ในระหวางเดือนกุมภาพันธ 2540 ถึงเดือนสิงหาคม 

2540 พบวา มีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือน รอยละ 31.0 มีการเริ่มปอนขาว

หรือขาวกับกลวยแกบุตรในชวง 1 เดือน ถึง 4 เดือนแรกหลังคลอดรอยละ 83.5 และพบวากลุมมารดา  

ที่มีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวไมครบ 4 เดือน มีปญหาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมมากกวากลุม       

ที่เลี้ยงลูกดวยนมแมครบ 4 เดือน ถึง 1.8 เทา ซึ่งสวนใหญเปนปญหานํ้านมไมเพียงพอ (รอยละ 12.4)  

การเลี้ยงลูกดวยนมแมไมไดข้ึนอยูกับสัญชาตญาณของมนุษยเพียงอยางเดียว มารดาจึง

จําเปนตองไดรับการเรียนรูและการสนับสนุนจากทีมบุคลากร ตามความจําเปนและความตองการ        

ของแตละบุคคล ซึ่งการที่มารดาจะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงบุตรดวยนมตนเองน้ัน มารดา

จะตองมีความต้ังใจและตองการที่จะเลี้ยงบุตรดวยนมตนเอง ถาบุคลากรทางการแพทยไมไดใหการ

ชวยเหลือเทาที่ควร มารดาอาจไมประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมเห็นความสําคัญ 

ของนมแม รวมทั้งอาจเลิกใหนมแมไปในที่สดุ อุปสรรคทีส่ําคัญของการเลีย้งลูกดวยนมแมคือ การที่มารดา

ขาดความเช่ือมั่นหรือขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการเลี้ยงลูกดวยนมแมคิดวาตนเอง

มีนํ้านมไมเพียงพอจะเลี้ยงบุตรและนําไปสูการตัดสินใจเลี้ยงลูกดวยนมผสมแทน มีการหยานมแมเร็ว

ข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ อุทัยวรรณ ตรีรัตนพันธ ที่พบวา รอยละ 32.0 ของมารดาที่ไมประสบ

ความสําเร็จในการใหนมบุตรน้ันมีสาเหตุมาจากการมีนํ้านมไมเพียงพอ ซึ่งปญหาดังกลาวมักพบใน

มารดาอายุนอย หรือมารดาที่คลอดบตุรคนแรก และหากมารดาไดรับการชวยเหลือประคับประคอง 
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กระตุนใหเกิดกําลังใจ มีความมั่นใจ และไดรับประสบการณที่พึงพอใจในการใหนมตนเองแกบุตร จะ

ทําใหประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งจะทําใหมารดาเลี้ยงบุตรดวยนมตนเองอยาง

ตอเน่ือง และมีระยะเวลาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนานข้ึนอีกดวย 

การศึกษาของ สุจิตรา ยวงทอง, วิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย และวรรณี เดียวอิศเรศ (2555) 

เรื่องผลของโปรแกรมการสงเสริมการเลี้ยงลกูดวยนมแมสาํหรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกตอระยะเวลา

และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา ในชวงภายหลัง 4 สัปดาหหลังคลอด มารดาในกลุม

ทดลองมีระยะเวลา การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนานกวากลุมควบคุมอยางมนัียสําคัญทางสถิติ (z 

= -3.01, p = 0.002) โดยมารดากลุมทดลองมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแมเทากัน 28 วัน ขณะที่

มารดา กลุมควบคุมมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเฉลี่ยเพียง 23.60 (7.61) วัน แต

คะแนน พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมทั้งสองกลุมโดยรวมไมแตกตางกัน (t = -1.65, p = 0.052) 

จากผลการวิจัยครั้งน้ีมีขอเสนอแนะวา หากพยาบาลและผดุงครรภ รวมทั้งบุคลากรดานสุขภาพ       

นําโปรแกรม ดังกลาวไปใชสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระยะหลังคลอดขณะอยูโรงพยาบาล และ

ติดตาม ปญหาอุปสรรค และใหการสนับสนุนทางโทรศัพทในระยะ 1 และ 2 สัปดาหหลังคลอดเพื่อให 

มารดามีการเลี้ยงลูกดวยนมแมยาวนานที่สุด 

จากงานวิจัยที่ผานมา สรุปไดวา ปญหาประการหน่ึงของการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว

ของมารดาหลังคลอดน้ัน คือ ขาดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน และขาดการสนับสนุนอยางเปน

ระบบ การติดตาม ปญหาอุปสรรค และใหการสนับสนุนทางโทรศัพทในระยะ 1 และ 2 สัปดาหหลัง

คลอด รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยสงเสริม ความรู ความเช่ือมั่นหรือความมั่นใจ ในการเลี้ยงลูก        

ดวยนมแมของมารดาใหสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวไดนานที่สุด ผูวิจัยจึงไดใชกระบวนการ

อยางมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 

 


