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ทางเข้าบ้าน จะเหน็ตวับ้านอยู่ ฝ่ังขวามือ ลักษณะไม้อัดชัน้เดยีว



ด้านซ้ายของตวับ้านเป็นลานจอดรถ ด้านขวาของตวับ้านตดิคลอง

Home Environment



ประตทูางเข้า



ด้านหลังบ้านเป็นที่ท าครัวและล้างจาน และฝ่ังขวามือสุดเป็นห้องน า้เล็กๆแยกออกมาจากตัวบ้าน



ภายในบ้าน จะแบง่เป็นสอง
ห้องโดยมีตู้ เหล็กกัน้

ห้องแรกติดกบัประตทูางเข้า
เป็นห้องนัง่เลน่

ทางขวามือของห้องนัง่เลน่ –
มีตู้ เย็นและตู้ เก็บของ



ทางซ้ายมือของ
ห้องนัง่เลน่ – มีโต๊ะไว้
ส าหรับวางถ้วยจาน

ช้อนส้อม กระติกน า้ร้อน
แก้วน า้ และมีเคร่ืองกรอง

น า้



ถัดมาห้องที่อยู่ ด้านใน จะเป็น
ห้องนอน มีเตียงขนาดใหญ่และมี

มุ้งกางนอนกลางคืน 
โดยนอนกันสามคนพ่อแม่ลูก โดย
ที่ลูกนอนตรงกลางระหว่างพ่อ

และแม่



แผนผังภายใน
บริเวณบ้าน



Problem & Goal of 
Treatment



Problem & Goal of Treatment

Problem Goal

1. ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
1.1 ให้ลกูกินนมเพียง 5 ครัง้/วนั ไม่ยอมปลกุลกูขึน้มากินนม

ตอนกลางคืน

•ชีใ้ห้เห็นถึงผลเสียของการให้นมไม่เพียงพอ
•ให้บิดามารดาทราบและตระหนกัถึง ประโยชน์ของนมแม่
•ให้มารดาตระหนกัถึงความจ าเป็นในการป๊ัมนมอย่าง

สม ่าเสมอและวิธีการเก็บน า้นมท่ีถกูต้อง
•ประเมินและสอนวิธีการตรวจดปูริมาณน า้นมให้กบัมารดา
•ให้ความรู้แก่คณุแม่วา่ทารกควรกินนมทกุ 2 ชม. การไม่ปลกุ

ทารกขึน้มากินนมอาจท าให้ทารกเจริญเติบโตช้า และคณุแม่
อาจมีอาการคดัตงึเต้านมได้ เกิดเต้านมอกัเสบได้



Problem & Goal of Treatment

Problem Goal

1. ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
1.2 ให้ลกูกินน า้ 2 oz/d เน่ืองจากลกูมีน า้ลายเหนียว

•ชีใ้ห้เห็นถึงผลเสียของการให้นมไม่เพียงพอ
•ให้บิดามารดาทราบและตระหนกัถึง ประโยชน์ของนมแม่
•ให้มารดาตระหนกัถึงความจ าเป็นในการป๊ัมนมอย่าง

สม ่าเสมอและวิธีการเก็บน า้นมท่ีถกูต้อง
•ประเมินและสอนวิธีการตรวจดปูริมาณน า้นมให้กบัมารดา
• ให้ความรู้แก่คณุแม่วา่ในน า้นมแม่มีน า้เป็นส่วนประกอบอยู่

แล้ว ไม่ควรให้ทารกอายกุ่อน 6 เดือนทานอย่างอ่ืนนอดจาก
นมแม่ เพราะอาจท าให้ท้องอืดได้



Problem & Goal of Treatment

Problem Goal

1. ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
1.3 ไม่ทราบการเก็บนมอย่างถกูวิธี

•ชีใ้ห้เห็นถึงผลเสียของการให้นมไม่เพียงพอ
•ให้บิดามารดาทราบและตระหนกัถึง ประโยชน์ของนมแม่
•ให้มารดาตระหนกัถึงความจ าเป็นในการป๊ัมนมอย่าง

สม ่าเสมอและวิธีการเก็บน า้นมท่ีถกูต้อง
•ประเมินและสอนวิธีการตรวจดปูริมาณน า้นมให้กบัมารดา
• ให้ความรู้แก่คณุแม่วา่ตู้ เย็นท่ีบ้านเป็นตู้ เย็นประตเูดียว 

สามารถเก็บนมได้ถึง 2 สปัดาห์



Problem & Goal of Treatment

Problem Goal

2. ปัญหาสขุภาพด้านอ่ืนๆ
2.1 มารดายงัไม่มีแผนจะมีบตุรคนตอ่ไป มีแผนคมุก าเนิดโดยการ
ฉีดยา

• แนะน าวิธีการคมุก าเนิดชนิดตา่งๆ รวมถึงข้อดีข้อเสยีและ
ระยะเวลาใน การคมุก าเนิดของแตล่ะวิธี ทัง้ชนิดถาวร และ
ชัว่คราวท่ีเหมาะสมกบัผู้ ป่วย เพ่ือการคมุก าเนิดในระยะ 2-3 ปี
ก่อนจะมีบตุรคนถดัไป

Problem Goal

3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ดแูลสขุภาพ

3.1 มารดาทานยาขบัน า้คาวปลาท่ีซือ้มาจากคลินิกใกล้บ้าน

• ให้ความรู้แก่มารดาว่ายาท่ีคณุหมอจ่ายให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายแล้ว และโดยธรรมชาติน า้คาวปลาจะ
ค่อยๆมีสีจางลงและหมดไปภายใน 1 เดือน 



Problem & Goal of Treatment

Problem Goal

3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ดแูลสขุภาพ

3.2 บตุรนอนบนเตียงเดียวกบัมารดา โดยไม่มีเตียงทารก ท าให้
เสี่ยงตอ่การถกูมารดาทบัเวลานอนหลบั และเสี่ยงต่อการ
ตกเตียงในเวลากลางวนั

•สร้างความตระหนกัให้แก่มารดาถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้
เน่ืองจากไม่มีท่ีกัน้ระหวา่งตวัทารกกบัตวัมารดาหรือขอบเตียง 
เช่น เสี่ยงต่อการโดนมารดาทบัช่วงกลางคืน เสี่ยงต่อการตก
เตียงในช่วงที่มารดาไม่อยู่

•น าผ้าม้วนหรือหมอนข้างมากัน้รอบตวับตุร เพ่ือป้องกนัมารดา
กลิง้ไปทบับตุรระหวา่งนอนหลบั และปอ้งกนัทารกกลิง้ตก
เตียง (เม่ือทารกอายมุากกวา่นีแ้ละสามารถพลิกตวัได้)



ยาที่มารดาได้
จากคลินิก



Prevention and Health Promotion

 ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
 อธิบายถึงความส าคญัของการให้นมแมอ่ย่างต่อเน่ือง และประโยชน์ของนมแมเ่มื่อเทียบกบันมผสม

 ผลดีตอ่สขุภาพของแม่

ปอ้งกนัภาวะตกเลือดหลงัคลอด เน่ืองจากท าให้เกิดการกระตุ้นการหลงั hormone oxytocin ท าให้มดลกู
กลบัสูส่ขุภาพปกติเร็วขึน้

ช่วยการคมุก าเนิด เน่ืองจากกดการท างานของรังไข่ โดยแมท่ี่เลีย้งนมลกูอย่างถกูต้องและสม ่าเสมอจะมีโอกาสตัง้ครรภ์
ในระยะ 6 เดือนแรกหลงัคลอดน้อยกวา่ร้อยละ 2 แตห่ลงัจาก 6 เดือนไปแล้วแนะน าให้คมุก าเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย



Prevention and Health Promotion

 ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
 อธิบายถึงความส าคญัของการให้นมแมอ่ย่างต่อเน่ือง และประโยชน์ของนมแมเ่มื่อเทียบกบันมผสม
 ผลดีตอ่สขุภาพของแม่

ช่วยลดน า้หนกัแมใ่นระยะหลงัคลอด โดยน า้หนกัจะคอ่ยๆลดประมาณ 0.6-0.8 kg/เดือน เน่ืองจากมีการเผาผลาญ
ไขมนัท่ีเก็บสะสมไว้ในระยะตัง้ครรภ์ เพ่ือใช้ในการสร้างน า้นม ท าให้แมก่ลบัมามีรูปร่างที่สวยงามได้เร็ว มีการศกึษาว่า 
การให้นมแมถ่งึอาย ุ1 ปี แมจ่ะมีน า้หนกัใกล้เคียงกบัเมื่อก่อนตัง้ครรภ์

ลดความเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งรังไข่ชนิดเย่ือบผิุว กรณีถ้าให้นานกว่า 18 เดือน (แตถ้่าให้ระยะสัน้ๆ จะลดโอกาสการเกิดแต่
ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ) มะเร็งเย่ือบโุพรงมดลกูและมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ในสตรีวยัท่ีมีประจ าเดือน ย่ิง
ให้นมนาน ก็ย่ิงมีผลในการปอ้งกนัการเกิดมะเร็งเต้านมเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ



Prevention and Health Promotion

 ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่

 ผลดีตอ่สขุภาพทารก

เสริมสร้างภมิูคุ้มกนัโรค โดยการสร้างจลุินทรีย์ประจ าถ่ิน (Microbial colonization) บนผิวหนงั
ของลกูชนิดเดียวกบัแม่ มีสาร prebiotics ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของ Bifidobacterium
ในล าไส้ทารก นอกจากนีใ้นน า้นมแม่ยงัมีสารนิวคลีโอไทด์หลายชนิด ช่วยท าให้เย่ือบลุ าไส้ในล าไส้ทารก
เจริญเติบโตเร็ว เพ่ือรองรับการสมัผสักบัเชือ้ประจ าถ่ิน การได้รับ sIgA บนบริเวณลานนมซึง่จะไปดกัจบัเชือ้
โรคบนเย่ือบผิุวล าไส้ และเย่ือบผิุวบนอวยัวะอ่ืนๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ นอกจากนีย้งัมี T-

lymphocyte ท าหน้าท่ีจบักินเชือ้โรคท่ีมาเกาะเย่ือบผิุว โดยภาพรวม ท าให้ลดอตัราตายของทารกและ
เดก็ โดยเฉพาะจากโรคติดเชือ้ทางระบบหายใจ และโรคอจุจาระร่วง



Prevention and Health Promotion

 ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่

 ผลดีตอ่สขุภาพทารก

ลดโอกาสเป็นโรคภมิูแพ้ เช่นโรคผิวหนงัอกัเสบภมิูแพ้ โรคหืด โดยมีการศกึษาวา่ การเลีย้งลกูด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย 3 เดือน ช่วยลดโอกาสการเกิด atopic dermatitis และโรคหืด

เสริมสร้างสมองให้ว่องไวในการเรียนรู้ เพ่ิมระดบัเชาว์ปัญญา จึงท าให้ทารกเติบโตอย่างเต็มศกัยภาพ มี
สขุภาพที่ดี เติบโตสมวยั ในนมแม่จะมีกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัสายโมเลกลุยาว ซึง่มีความส าคญัมากตอ่การ
เจริญของเน่ือเย่ือประสาทและจอประสาทตาเม่ืออาย ุ6 เดือน



Prevention and Health Promotion

 ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่

 ผลดีตอ่ครอบครัว

ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการซือ้นมผสม

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว



Prevention and Health Promotion

 ปัญหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่

 สอนและแนะน าวิธีการเข้าเต้าท่ีเหมาะแก่เดก็ทารก

จากเดิมแม่ใช้ Modified cradle position C-hold : Latch score 7

แนะน าการจดัท่าอย่างถกูต้องมากขึน้ เพ่ิมการ support ต่อคอเดก็ และ ล าตวัมากขึน้ และแนะน า
ให้ใช้มือช่วยบีบเต้านมระหวา่งการให้นมช่วยให้น า้นมไหลดีขึน้ และ ลดอาการดดูไม่ทนัใจ ประเมินได้ 
Latch score 10  



Prevention and Health Promotion

ก่อนสอน หลงัสอน

Latch On 1 2

Audible 2 2

Type of 
Nipple

2 2

Comfort 1 2

Hold 1 2

Total 7 10



Prevention and Health Promotion

 ปัญหาสขุภาพด้านสภาพแวดล้อมและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลตอ่การดแูลสขุภาพ

 แนะน าวิธีการคมุก าเนิดชนิดต่าง ๆ รวมถึงข้อดีข้อเสียและระยะเวลาในการคมุก าเนิดของแตล่ะวิธี ทัง้ชนิดถาวร
และชัว่คราวท่ีเหมาะสมกบัผู้ ป่วย ให้ผู้ ป่วยสามารถตดัสินใจเลือกได้อย่างถกูต้อง     

 กรณีท่ียงัไม่มีแผนจะมีลกูอีกในระยะเวลาอนัใกล้ จงึไม่แนะน า  การใช้ OCPs ในการคมุก าเนิด เน่ืองจาก
ต้องรับประทานทกุวนัอย่างสม ่าเสมอ อาจเพ่ิมโอกาสในการตัง้ครรภ์ได้ง่ายขึน้ จึงแนะน ายาฉีดหรือยาฝังซึง่
เหมาะสมกบัมารดามากกวา่ 

 ให้ความรู้แก่มารดาวา่ยาท่ีคณุหมอทางรพ.จ่ายให้เพียงพอตอ่ความต้องการของร่างกายแล้ว ไม่จ าเป็นต้องทาน
ยาใดๆเพ่ิมอีก  และโดยธรรมชาติน า้คาวปลาจะค่อยๆมีสีจางลงและหมดไปภายใน 1 เดือน



Thank You




