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Problems & Goals of Treatment



Breastfeeding 

Problems Goals of treatment 
1. ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

1.1. ลูกได้กนินมผสมมากกว่านมแม่                      
โดยส่วนมากดูดจากขวดนมเป็นหลัก
เน่ืองจากมารดาต้องท างานในช่วงกลางวัน
และลูกเข้าเต้าไม่เก่ง ลูกมักมีเสียงครืดคราด
ในจมูก อืดแน่นท้อง และแหวะนมบ่อย 

• ให้บดิามารดาทราบและตระหนักถงึ
ประโยชน์ของนมแม่

• ชีใ้ห้เหน็ถงึผลเสียของการใช้นมผสม
• สอนวิธีเข้าเต้าอย่างถูกวิธีให้กับมารดา



Breastfeeding 

Problems Goals of treatment 
1. ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
1.2. มารดาคดิว่ามีน า้นมไม่เพยีงพอ 
ป๊ัมนมไม่ถูกวิธีและไม่ทราบวิธีเกบ็น า้นม
อย่างถูกวิธี

• ประเมนิและสอนวิธีการตรวจดูปริมาณ
น า้นมให้กับมารดา

• ให้มารดาตระหนักถงึความจ าเป็นใน 
การป๊ัมนมอย่างสม ่าเสมอและวิธีการเกบ็
น า้นมที่ถูกต้อง ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมก่อนกลับไปท างานตามปกติ



Breastfeeding 

Problems Goals of treatment 
2. ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ
2.1. มารดาไม่ต้องการมีบุตรแล้วแต่ไม่ได้
ตัดสินใจท าหมันตอนผ่าตัดคลอด วางแผน
ว่าจะให้สามีท าหมัน แต่ยังไม่ว่างไปผ่าตัด  
จงึต้องการคุมก าเนิดโดยการรับประทาน
ยาคุมก าเนิดชนิดเมด็ไปก่อน

• แนะน าวิธีการคุมก าเนิดชนิดต่างๆ
รวมถงึข้อดีข้อเสียและระยะเวลาใน             
การคุมก าเนิดของแต่ละวิธี ทัง้ชนิดถาวร
และช่ัวคราวที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
เพื่อการคุมก าเนิดในระยะยาว



Breastfeeding 

Problems Goals of treatment 
2. ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ
2.2. มารดารับประทานยาลูกกลอนจากร้าน
ขายยา เพื่อช่วยขับน า้คาวปลา

• อธิบายให้ทราบถงึกลไกในการปรับตัว
ของมารดาหลังคลอด รวมถงึข้อเสีย  
ของการรับประทานยาลูกกลอน

• ส่งเสริมให้รับประทานยาบ ารุงที่ได้    
จากโรงพยาบาล

2.3. มารดาเป็นหวัดมีอาการไอ มีน า้มูก 
ไม่มีไข้ นาน 3 - 4 วัน

• ส่งเสริมให้มารดารักษาสุขอนามัย ใช้ผ้า
ปิดปาก ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสลูก 
ป้องกันการตดิต่อกับคนในครอบครัว



Breastfeeding 

Problems Goals of treatment 
3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและ
ความเช่ือที่มีอทิธิพลต่อการดูแล
สุขภาพ
3.1. บดิายังคงสูบบุหร่ีภายในบริเวณบ้านอยู่ • ให้บดิามารดาตระหนักถงึโทษของบุหร่ี

เพิ่มโอกาสให้ลูกเป็นโรคภมูแิพ้และหอบ
หดืมากขึน้ได้



“

Prevention and health promotion



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
1. อธิบายถงึความส าคัญของการให้นมแม่อย่างต่อเน่ือง และ

ประโยชน์ของนมแม่เมื่อเทียบกับนมผสม

- แม่: ราคาถูก ลดความเส่ียงมะเร็งเต้านม ท าให้แม่มีรูปร่างสมส่วน

- ลูก: มีภูมต้ิานทานที่ท าให้เดก็สุขภาพแขง็แรง โดยเฉพาะใน
ครอบครัวที่เดก็มีความเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยได้ง่ายกว่าเดก็ทั่วไป
เหน็ได้จากลูกคนโตที่กนินมแม่เพียง1เดือน มีประวัตป่ิวยพ่นยาบ่อยครัง้  
ท าให้เดก็เส่ียงเป็นโรคภมูแิพ้ หอบหืดมากขึน้



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
2. ทดสอบปริมาณน า้นม และให้ก าลังใจมารดาว่าตนมีน า้นมเพียงพอ 

ให้ความรู้ว่าการกนินมจากเต้าไม่ได้ท าให้ลูกส าลักอย่างที่แม่เข้าใจ 
การดูดจากขวดเส่ียงต่อการส าลักมากกว่า ตลอดจนอธิบายผลเสียของ
การให้กนินมทางจุกขวดนมในเดก็ทารกวัยแรกเกดิ 2 เดือนแรก ท าให้
เดก็ตดิจุกขวดนม เกดิความสับสนและไม่ยอมกนิจากเต้านมแม่ 



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
3. สอนแนะน าวธีิการเข้าเต้าที่เหมาะแก่เดก็ทารก จากเดมิแม่ใช้ 

Cradle position V-hold: Latch score 4 
แนะน าปรับเป็น Modified cradle position C-hold เพิ่มการ support 

ต่อคอเดก็มากขึน้ และแนะน าให้ใช้มือช่วยบีบเต้านมระหว่างการให้นม
ช่วยให้น า้นมไหลดีขึน้ด้วย ท าให้ได้ Latch score 8 



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
4. แนะน าวธีิการเกบ็รักษาน า้นมที่ถูกต้อง เพราะมารดาวางแผนที่จะ

ออกไปท างานช่วงทารกอายุครบ 3 เดือน ซึ่งปัจจุบันมีการเกบ็น า้นมโดย
ใช้ตู้เยน็ที่ร้านซึ่งไม่มีช่องแช่แข็งเฉพาะ 

แนะน าใช้ตู้แช่แขง็ที่ร้าน หรือตู้เยน็ชนิดสองประตูที่บ้านของพี่สาว 
ซึ่งจะเกบ็นมได้นานกว่า จากเกบ็ช่องธรรมดาได้ 2 วัน เป็นตู้เยน็ชนิด
สองประตูซึ่งจะเกบ็ได้นาน 3 เดือน รวมถงึแนะน าวธีิน านมแช่แขง็
ออกมาใช้อย่างถูกต้องด้วย



▪ ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
5. ให้ค าแนะน า และการดูแลบุตรหลังคลอด เช่น การดูแลเดก็เม่ือ

กนินมเสร็จ ให้จับอุ้มเรอพาดบ่า หรือลูบหลังเบาๆ ซึ่งพ่อแม่มีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองนีท้ี่ถูกต้อง, หากท้องอืด ให้งดนมผสม และเน้นนม
แม่มากกว่านมผสม เป็นต้น



▪ ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ
1. แนะน าวธีิการคุมก าเนิดชนิดต่างๆรวมถงึข้อดีข้อเสียและ

ระยะเวลาในการคุมก าเนิดของแต่ละวธีิ ทัง้ชนิดถาวรและช่ัวคราวที่
เหมาะสมกับผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยสามารถตัดสนิใจเลือกได้อย่างถูกต้อง 

กรณีที่ยังไม่มีแผนจะมีลูกอีกในระยะเวลาอันใกล้ จงึไม่แนะน า                
การใช้ OCPs ในการคุมก าเนิด เน่ืองจากต้องรับประทานทุกวันอย่าง
สม ่าเสมอ  ประกอบกับมารดาต้องกลับไปท างานด้วย อาจเพิ่มโอกาส          
ในการตัง้ครรภ์ได้ง่ายขึน้ จงึแนะน ายาฉีดหรือยาฝังซึ่งเหมาะสมกับ
มารดามากกว่า



▪ ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ
2. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัตติัวของมารดาหลังคลอด เช่น กนิอาหาร

ที่มีประโยชน์ ไม่ควรกนิยาขับน า้คาวปลาอย่างที่แม่เคยซือ้กนิ  หลีกเล่ียง
การรับประทานยาสมุนไพร ชา กาแฟ และส่งเสริมให้รับประทาน                  
ยาบ ารุงเลือดที่ได้จากโรงพยาบาลแทนยาที่ซือ้มารับประทานเอง เป็นต้น

3. มารดามีอาการหวัด ซึ่งไม่ได้เป็นข้อห้ามในการให้นมบุตร อธิบาย
แนวทางการรักษาและบรรเทาอาการ และส่งเสริมให้มารดารักษา
สุขอนามัย ใช้ผ้าปิดปาก ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสลูก ป้องกันการ
ตดิต่อกับคนในครอบครัว 



▪ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและความเช่ือที่มีอิทธิพล
ต่อการดแูลสุขภาพ
1. อธิบายให้มารดาทราบว่าลูกยังมีโอกาสได้รับควันบุหร่ีที่ตดิมากับ

เสือ้ผ้าของบดิาหรือมีโอกาสได้รับกลิ่นควันหากบดิาสูบในบริเวณใกล้ๆ 
ซึ่งจะท าให้มีโอกาสเป็นโรคภูมแิพ้ และหอบหืดมากขึน้ นอกจากนีบุ้หร่ี
ยังมีโทษมากกว่าประโยชน์ต่อสุขภาพ ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซือ้
บุหร่ีต่อเดือนปริมาณมาก จงึแนะน าให้เลกิบุหร่ีเพื่อสุขภาพที่ดีของ             
ทุกคนในครอบครัว



LATCH score



LATCH 
SCORE

ก่อนสอน หลังสอน
Latch on 0 2

Audible 0 2

Type of nipple 2 2

Comfort 2 2

Hold 0 0

รวมคะแนน 4 8
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