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Breastfeeding 

Problems Goals of treatment 
1. ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

1.1. ลูกได้กนินมผสมและน า้ (กนินมแม่ได้ 
8 วันหลังเกดิ) โดยส่วนมากดูดจากขวดนม
เป็นหลัก เน่ืองจากมารดาและญาตบิอกว่า
กนินมแม่แล้วมีอาการท้องเสียถ่ายบ่อย 5-6
ครัง้ต่อวัน ตัง้แต่ที่กนินมผสมมามีอาการ
ท้องอืดบ้างเป็นบางครัง้ ถ่ายอุจจาระเป็น
เมด็ๆ มีถ่ายเบ่งเป็นบางครัง้ ไม่มีครืดคราด

• ให้มารดาทราบและตระหนักถงึประโยชน์
ของนมแม่

• ชีใ้ห้เหน็ถงึผลเสียของการใช้นมผสม
• สอนวิธีเข้าเต้าอย่างถูกวิธีให้กับมารดา



Breastfeeding 

Problems Goals of treatment 
1. ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
1.2. มารดาคิดว่าน า้นมไม่พอ ไม่ทราบวิธี
เกบ็น า้นมอย่างถูกวิธี 

• ประเมนิและสอนวิธีการตรวจดูปริมาณ
น า้นมให้กับมารดา

• ให้มารดาตระหนักถงึความจ าเป็นใน 
การป๊ัมนมอย่างสม ่าเสมอและวิธีการเก็บ
น า้นมที่ถูกต้อง ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมก่อนกลับไปท างานตามปกติ



Problems Goals of treatment 
1. ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
1.3. มารดาล้างและดูแลขวดนมไม่ถูกวิธี
โดยการต้มน า้ร้อนให้เดือด จงึใส่และเขย่าใน
ขวดนม

• อธิบายการดูแลและล้างท าความสะอาด
ขวดนมอย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ของทารก

1.4. มารดาให้ลูกกนิ gripe water เน่ืองจาก
ลูกมีอาการท้องอืด

• อธิบายสาเหตุของอาการท้องอืด และ
ข้อเสียของการกนิ gripe water



Problems Goals of treatment 
2. ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ
2.1. มารดาไม่ต้องการมีบุตรในช่วง 5 ปีนี ้
ก่อนออกจากรพ.มารดาได้รับการแนะน าให้
คุมก าเนิดแบบฝังยาคุม แต่ตัดสินใจใช้การ
ฉีดยาคุมแทน เน่ืองจากญาตบิอกว่าเคยฝัง
แล้วไม่ดี มีอาการเวียนศีรษะ และกลัวเป็น
มะเร็ง บวกกับมีปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย

• แนะน าวิธีการคุมก าเนิดชนิดต่างๆ
รวมถงึข้อดีข้อเสียและระยะเวลาใน             
การคุมก าเนิดของแต่ละวิธี โดยแนะน า
วิธีการฝังยาคุม เน่ืองจากคุมได้นาน

• อธิบายให้มารดาทราบถงึผลข้างเคียง
ของยาคุมแต่ละชนิด

• ให้ผู้ตรวจสอบสิทธิในการเบกิจ่ายกับ
ทางรพ.อีกครัง้ตอนนัดตรวจหลังคลอด



Problems Goals of treatment 
2. ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ
2.2. มารดารับประทานยาเอ๊ียะบ๊อและยาชุด
จากร้านขายยา เพื่อช่วยขับน า้คาวปลา

• อธิบายให้ทราบถงึกลไกในการปรับตัว
ของมารดาหลังคลอด รวมถงึข้อเสียของ
การรับประทานยาขับน า้คาวปลา

• ส่งเสริมให้รับประทานยาบ ารุงที่ได้    
จากโรงพยาบาล

2.3. บดิาและมารดาเป็นหวัดมีอาการไอ มี
น า้มูก ไม่มีไข้ นาน 3 - 4 วัน (ลูกนอนห้อง
เดียวกันกับบดิามารดา)

• ส่งเสริมให้มารดารักษาสุขอนามัย ใช้ผ้า
ปิดปาก ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสลูก 
ป้องกันการตดิต่อกับคนในครอบครัว

• แนะน าว่าหากลูกมีอาการไม่สบายให้ไป
ตรวจรักษาที่รพ. 



Problems Goals of treatment 
2. ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ
2.4. ทารกมีผ่ืนแดงขึน้ที่ก้น(diaper rash) • อธิบายให้ทราบถงึสาเหตุการเกดิผ่ืน

เช่น การอับชืน้
• ส่งเสริมให้มารดาเช็ดล้างและท าความ

สะอาดบริเวณก้นอย่างถูกต้อง และ
ป้องกันไม่ให้เกดิการอับชืน้



Problems Goals of treatment 
3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและ
ความเช่ือที่มีอทิธิพลต่อการดูแล
สุขภาพ
3.1. ปู่ ยังคงสูบบุหร่ีภายในบริเวณบ้านอยู่
ช่วงเวลากลางวันที่มาน่ังอยู่ที่บ้าน (ปู่ อาศัย
อยู่คนละบ้านกัน)

• ให้บดิามารดาและปู่ ตระหนักถงึโทษของ
บุหร่ี เพิ่มโอกาสให้ลูกเป็นโรคภมูิแพ้และ
หอบหดืมากขึน้ได้



Problems Goals of treatment 
3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและ
ความเช่ือที่มีอทิธิพลต่อการดูแล
สุขภาพ
3.2. บริเวณภายในบ้านและรอบบ้านมี
ยุงลายเป็นจ านวนมาก

• ให้บดิามารดาตระหนักถงึโรคที่มากับ
ยุงลาย

• แนะน าให้ก าจัดแหล่งน า้ขังบริเวณรอบ
บ้านและภายในบ้าน และกางมุ้งนอน 
หากใช้ยาจุดกันยุงไม่ควรใช้ในห้องที่มี
เดก็นอนอยู่



Prevention and health 
promotion



■ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

1. อธิบายถงึความส าคัญของการให้นมแม่อย่างต่อเน่ือง และประโยชน์
ของนมแม่เม่ือเทยีบกับนมผสม 

- แม่: ราคาถูก ลดความเส่ียงมะเร็งเต้านม ท าให้แม่มีรูปร่างสมส่วน 
มดลูกเข้าอู่เร็ว ลดการตกเลือดหลังคลอด

- ลูก: มีภมิูต้านทานที่ท าให้เดก็สุขภาพแขง็แรง โดยเฉพาะในครอบครัวที่
เดก็มีความเสี่ยงต่อการเจบ็ป่วยได้ง่ายกว่าเดก็ทั่วไป



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

2. ทดสอบปริมาณน า้นม และให้ก าลังใจมารดาว่าตนมีน า้นมเพียงพอ  
ให้ความรู้ว่าการกนินมผสมสามารถท าให้เกดิอาการท้องอืดได้ เน่ืองจาก
ย่อยได้ยากกว่านมแม่ แนะน าเร่ืองการดูดจากขวดเส่ียงต่อการส าลัก 
ตลอดจนอธิบายผลเสียของการให้กนินมทางจุกขวดนมในเดก็ทารกวัยแรก
เกดิ 2 เดือนแรก ท าให้เดก็ตดิจุกขวดนม เกดิความสับสนและไม่ยอมกนิ
จากเต้านมแม่ 



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
3. สอนแนะน าวธีิการเข้าเต้าที่เหมาะแก่เด็กทารก จากเดมิแม่ใช้ 

Modified cradle position C-hold : Latch score 4 แต่มารดายังท าไม่ถูกตาม
ท่ามาตรฐาน

จัดท่าทางการให้นมบุตรให้ถูกต้องตาม 4 keys sign และแนะน าให้ใช้
มือช่วยบีบเต้านมระหว่างการให้นมช่วยให้น า้นมไหลดีขึน้ด้วย ท าให้ได้
Latch score 9 และสอนท่า football เพื่อให้ผู้ป่วยได้ปรับใช้ตามความ
เหมาะสม



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
4. แนะน าวธีิการเกบ็รักษาน า้นมที่ถูกต้อง เพราะมารดาวางแผนที่จะ

ออกไปท างานช่วงทารกอายุครบ 4 เดือน โดยวางแผนที่จะท างานที่โรงงาน 
ซึ่งมีสถานที่ที่สามารถป๊ัมนมได้ โดยแนะน าให้พกกระติกไปท างานและน ามา
เกบ็ใส่ตู้เยน็ ส าหรับเกบ็ไว้กนิเวลามารดาไปท างาน



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
5. ให้ค าแนะน า และการดูแลบุตรหลังคลอด เช่น การดูแลเดก็เม่ือกนิ

นมเสร็จ ให้จับอุ้มเรอพาดบ่า หรือลูบหลังเบาๆ ซึ่งแม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองนีท้ี่ถูกต้อง, หากมีอาการท้องอืด ให้งดนมผสม ควรกนินมแม่เป็น
หลักในช่วง 6 เดือนแรก และการกนิ gripe water ไม่ได้เกดิประโยชน์ในการ
กนิ



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
6. ให้ค าแนะน าในการล้างและท าความสะอาดขวดนมให้ถูกวธีิ โดยการ

ล้างขวดนมให้สะอาด หลังจากนัน้น าไปต้มในน า้สะอาดเป็นเวลาประมาณ 
15 นาท ีและควรวางคว ่าผึ่งลมให้แห้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดีชองทารก



▪ ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ

1. แนะน าวธีิการคุมก าเนิดชนิดต่างๆรวมถงึข้อดีข้อเสียและระยะเวลา
ในการคุมก าเนิดของแต่ละวธีิ ทัง้ชนิดถาวรและช่ัวคราวที่เหมาะสมกับผู้ป่วย 
ให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง 

กรณีที่ยังไม่มีแผนจะมีลูกอีกในระยะเวลาอันใกล้ จงึแนะน า
ให้ผู้ป่วยใช้วธีิการคุมก าเนิดแบบฝังยาคุม เน่ืองจากคุมได้เป็นระยะเวลานาน 
5 ปี จงึน่าจะเหมาะกับการคุมก าเนิดของผู้ป่วยรายนี ้



▪ ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ

2. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัตติัวของมารดาหลังคลอด เช่น กนิอาหารที่มี
ประโยชน์ ไม่ควรกนิยาขับน า้คาวปลาอย่างที่แม่เคยซือ้กนิ  หลีกเล่ียงการ
รับประทานยาสมุนไพร ชา กาแฟ และส่งเสริมให้รับประทาน                  
ยาบ ารุงเลือดที่ได้จากโรงพยาบาลแทนยาที่ซือ้มารับประทานเอง เป็นต้น

3. บดิามารดามีอาการหวัด ซึ่งไม่ได้เป็นข้อห้ามในการให้นมบุตร 
อธิบายแนวทางการรักษาและบรรเทาอาการ และส่งเสริมให้มารดารักษา
สุขอนามัย ใช้ผ้าปิดปาก ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสลูก ป้องกันการตดิต่อ
กับคนในครอบครัว และคอยสังเกตอาการผิดปกตขิองทารก หากมีอาการไม่
สบายควรพาบุตรไปตรวจที่รพ.



▪ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและความเช่ือที่มีอทิธิพลต่อการดูแลสุขภาพ
1. อธิบายให้มารดาทราบว่าลูกยังมีโอกาสได้รับควันบุหร่ีที่ตดิมากับ

สิ่งของ เสือ้ผ้าหรือมีโอกาสได้รับกลิ่นควันหากปู่ สูบในบริเวณใกล้ๆ ซึ่งจะท า
ให้มีโอกาสเป็นโรคภมิูแพ้ และหอบหดืมากขึน้ นอกจากนีบุ้หร่ียงัมีโทษ
มากกว่าประโยชน์ต่อสุขภาพ ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซือ้บุหร่ีต่อเดือน
ปริมาณมาก จงึแนะน าให้เลิกบุหร่ีเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว



▪ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและความเช่ือที่มีอทิธิพลต่อการดูแล
สุขภาพ
2. ปัญหายุงลายที่บริเวณรอบๆบ้าน แนะน าให้ก าจัดแหล่งน า้ขัง

บริเวณรอบบ้านและภายในบ้าน และควรกางมุ้งนอน หากใช้ยาจุดกันยุง
ไม่ควรใช้ในห้องที่มีเดก็นอนอยู่ เพ่ือการป้องกันโรคร้ายที่มียุงลายเป็น
พาหะ



การประเมิน LATCH score





ก่อนการสอนประเมินไดเ้ท่ากบั 4 คะแนน



หลงัการสอนประเมินไดเ้ท่ากบั 9 คะแนน



THANK YOU


