




หอ้งน ้า



ลานตรงระเบียงหลงับ้าน
ไม่มีท่ีกัน้ เสียงต่อการพลดัตก
ด้านล่างเป็นท่ีสงู

ENVIRONMENT



Problem & Goals of 

treatment



Problems Goals of treatment

1. ปัญหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
1.1 ลกูไดก้นินมผสมรว่มกบันมแม่
โดยสว่นมากดดูจากขวดนมเป็นหลกั เน่ืองจาก
มารดามลีกูแฝด จงึคดิวา่น ้านมของตนนัน้ไม่
เพยีงพอ ลกูมกัมเีสยีงครดืคราด ในจมกู อดืแน่น
ทอ้ง และแหวะนมบ่อย

• ชีใ้หเ้หน็ถงึผลเสยีของการใชน้มผสม
• ใหบ้ดิามารดาทราบและตระหนกัถงึ

ประโยชน์ของนมแม่
• ใหม้ารดาตระหนกัถงึความจ าเป็นในการปัม๊

นมอยา่งสม ่าเสมอและวธิกีารเกบ็น ้านมที่
ถกูตอ้ง

• ประเมนิและสอนวธิกีารตรวจดปูรมิาณ
น ้านมใหก้บัมารดา
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Problems Goals of treatment

1. ปัญหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
1.2 ลกูมอีาการตดิขวดนม เน่ืองจากระหวา่ง
วนัมารดาใหด้ดูนมแม่ และนมผสมจากขวด
นมเป็นหลกั ลกูเขา้เตา้ไมเ่ก่ง ไมย่อมดดูนม
แมจ่ากเตา้

• สอนวธิเีขา้เตา้อยา่งถกูวธิใีหก้บัมารดา
• ชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้เสยีจากการใหล้กูดดูนมจากขวด
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Problems Goals of treatment

1. ปัญหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
1.3 ทุกครัง้ทีล่กูรอ้งกวน มารดาจะคดิวา่น ้านมไม่
เพยีงพอ จงึใหป้้อนนมทุกครัง้ทีร่อ้ง

• ใหค้วามรูแ้ก่บดิามารดาทราบวา่ ทุกครัง้ทีล่กูรอ้งกวน
อาจเกดิจากสาเหตุอืน่ ไมใ่ช่เพยีงแคก่ารไดน้ ้านมไม่
เพยีงพอเทา่นัน้

• ใหบ้ดิามารดาตระหนกัวา่ การใหน้มลกูทุก 2-3 

ชัว่โมง ครัง้ละ 15-20 นาทนีัน้เพยีงพอแลว้
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Problems Goals of treatment

2. ปัญหาสขุภาพดา้นอืน่ๆ
2.1 มารดาวางแผนจะมบุีตรคนต่อไปในอกี 2-3 ปี
ขา้งหน้า จงึเลอืกทีจ่ะคุมก าเนิดดว้ยวธิกีารกนิยาไป
ก่อน

• แนะน าวธิกีารคมุก าเนิดชนิดต่างๆ รวมถงึขอ้ดี
ขอ้เสยีและระยะเวลาใน การคมุก าเนิดของแต่ละวธิี
ทัง้ชนิดถาวร และชัว่คราวทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วย เพือ่
การคมุก าเนิดในระยะ 2-3 ปี ก่อนจะมบุีตรคนถดัไป
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Problems Goals of treatment

3. ปัญหาดา้นสภาพสิง่แวดลอ้มและความเชือ่ทีม่ ี
อทิธพิลต่อการดแูลสขุภาพ
3.1 น้าชายยงัคงสบูบุหรีไ่ฟฟ้าในบรเิวณบา้นอยู่

3.2 มกีารเผาขยะและใบไมเ้ป็นประจ าในบรเิวณใกล้
บา้น

• ใหน้้าชายและทุกคนในครอบครวัตระหนกัถงึโทษ
ของบุหรี่ และการเพิม่โอกาสใหเ้ดก็เป็นโรคภูมแิพ้
และหอบหดืมากขึน้ได้

• รณรงคใ์หค้นในชุมชนเหน็ถงึโทษของการเผาขยะ
• หลกีเลีย่งการสมัผสัฝุ่นควนั
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Problems Goals of treatment

3. ปัญหาดา้นสภาพสิง่แวดลอ้มและความเชือ่ทีม่ ี
อทิธพิลต่อการดแูลสขุภาพ
3.3 บรเิวณทีใ่ชเ้ลีย้งเดก็เป็นระเบยีง มทีีก่ ัน้หา่ง และมี
ความสงูมาก เสีย่งต่อการตกลงบอ่น ้าและพืน้ดนิ
ดา้นล่าง

• ชีใ้หบ้ดิามารดาเหน็ถงึความส าคญัของการป้องกนั
ก่อนการเกดิอนัตราย เช่น การพลดัตก

• สง่เสรมิใหบ้ดิามารดาวางแผนท ารัว้ หรอืทีก่ ัน้เพือ่
ป้องกนัเหตุไมพ่งึประสงค์
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3.3 บรเิวณทีใ่ชเ้ลีย้งเดก็เป็นระเบยีง มทีีก่ ัน้หา่ง และมคีวามสงูมาก เสีย่งต่อการตกลงบอ่น ้าและพืน้ดนิดา้นล่าง
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Prevention and Health Promotion

ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
1. อธบิายถงึความส าคญัของการใหน้มแม่อย่างตอ่เน่ือง และประโยชนข์องนมแม่เมือ่เทยีบกบันมผสม
- ผลดตีอ่สุขภาพของแม่

1. ป้องกนัภาวะตกเลอืดหลงัคลอด เน่ืองจากท าใหเ้กดิการกระตุน้การหลงั hormone oxytocin ท าใหม้ดลูกกลบัสู่สุขภาพปกตเิรว็
ขึน้

2. ชว่ยการคมุก าเนิด เน่ืองจากกดการท างานของรงัไข่ โดยแม่ทีเ่ลีย้งนมลูกอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอจะมโีอกาสตัง้ครรภใ์นระยะ 6 
เดอืนแรกหลงัคลอดนอ้ยกว่ารอ้ยละ 2 แตห่ลงัจาก 6 เดอืนไปแลว้แนะน าใหค้มุก าเนิดดว้ยวธิอีืน่รว่มดว้ย(1)

3. ชว่ยลดน ้าหนักแม่ในระยะหลงัคลอด โดยน ้าหนักจะคอ่ยๆลดประมาณ 0.6-0.8 kg/เดอืน เน่ืองจากมกีารเผาผลาญไขมนัทีเ่ก็บ
สะสมไวใ้นระยะตัง้ครรภ ์ เพือ่ใชใ้นการสรา้งน ้านม ท าใหแ้ม่กลบัมามรีปูรา่งทีส่วยงามไดเ้รว็ มกีารศกึษาว่า การใหน้มแม่ถงึอายุ 1 ปี แม่จะมนี ้าหนัก
ใกลเ้คยีงกบัเมือ่กอ่นตัง้ครรภ ์

4. ลดความเสีย่งตอ่โรคมะเรง็รงัไขช่นิดเยือ่บุผวิ กรณีถา้ใหน้านกว่า 18 เดอืน (แตถ่า้ใหร้ะยะสัน้ๆ จะลดโอกาสการเกดิแตไ่ม่มี
นัยส าคญัทางสถติ)ิ มะเรง็เยือ่บโุพรงมดลูกและมะเรง็เตา้นม โดยเฉพาะมะเรง็เตา้นม ในสตรวียัทีม่ปีระจ าเดอืน ยิง่ใหน้มนาน ก็ยิง่มผีลในการ
ป้องกนัการเกดิมะเรง็เตา้นมเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัทางสถติิ



Prevention and Health Promotion

ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
1. อธบิายถงึความส าคญัของการใหน้มแม่อย่างตอ่เน่ือง และประโยชนข์องนมแม่เมือ่เทยีบกบันมผสม

- ผลดตีอ่สขุภาพทารก

1. เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัโรค โดยการสรา้งจลุนิทรยีป์ระจ าถิน่ (Microbial colonization) บนผวิหนังของลกูชนิดเดยีวกบัแม่ มสีาร
prebiotics ชว่ยกระตุน้การเจรญิเตบิโตของ Bifidobacterium ในล าไสท้ารก นอกจากนีใ้นน า้นมแม่ยงัมสีารนิวคลโีอไทดห์ลายชนิด ชว่ยท าให ้
เยือ่บุล าไสใ้นล าไสท้ารกเจรญิเตบิโตเรว็ เพือ่รองรบัการสมัผสักบัเช ือ้ประจ าถิน่ การไดร้บั sIgA บนบรเิวณลานนมซึง่จะไปดกัจบัเช ือ้โรคบนเยือ่บุ
ผวิล าไส ้ และเยือ่บุผวิบนอวยัวะอืน่ๆ เชน่ ระบบทางเดนิหายใจ นอกจากนีย้งัมี T-lymphocyte ท าหนา้ทีจ่บักนิเช ือ้โรคทีม่าเกาะเยือ่บุผวิ โดย
ภาพรวม ท าใหล้ดอตัราตายของทารกและเด็ก โดยเฉพาะจากโรคตดิเช ือ้ทางระบบหายใจ และโรคอุจจาระรว่ง

2. ลดโอกาสเป็นโรคภมูแิพ ้ เชน่โรคผวิหนังอกัเสบภมูแิพ ้โรคหดื โดยมกีารศกึษาวา่ การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่อย่างเดยีวอย่างนอ้ย 3 เดอืน
ชว่ยลดโอกาสการเกดิ atopic dermatitis และโรคหดื

3. เสรมิสรา้งสมองใหว้อ่งไวในการเรยีนรู ้เพิม่ระดบัเชาวปั์ญญา จงึท าใหท้ารกเตบิโตอย่างเต็มศกัยภาพ มสีขุภาพทีด่ี เตบิโตสมวยั ในนม
แม่จะมกีรดไขมนัไม่อิม่ตวัสายโมเลกลุยาว ซึง่มคีวามส าคญัมากตอ่การเจรญิของเน่ือเยือ่ประสาทและจอประสาทตาเมือ่อายุ 6 เดอืน



Prevention and Health Promotion

ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
1. อธบิายถงึความส าคญัของการใหน้มแม่อย่างตอ่เน่ือง และประโยชนข์องนมแม่เมือ่เทยีบกบันม
ผสม

- ผลดตีอ่ครอบครวั

1. ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการซือ้นมผสม

2. เสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวั



Prevention and Health Promotion

ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่

2. ลกูมอีาการตดิขวดนม เน่ืองจากแม่คดิวา่น ้านมไม่เพยีงพอจงึใหด้ืม่นมผสมเสรมิทางขวดนม

การชว่ยเหลอื

1. ประเมนิการมนี ้านมของแม่และลกัษณะทีแ่สดงวา่ลกูไดน้ ้านมพอ

2. ในกรณีทีน่ ้านมพอ ควรสรา้งความมัน่ใจใหก้บัแม่วา่มนี ้านมพอ อธบิายใหแ้ม่เขา้ใจสาเหตุ
ทีแ่ม่เขา้ใจผดิวา่ลกูไดน้ ้านมไม่เพยีงพอ รวมทัง้ตดิตามแม่ และแกไ้ขปัญหาอย่างสม ่าเสมอ

3. ใหค้วามรูแ้ม่ถงึลกัษณะทีแ่สดงวา่แม่มนี ้านมเพยีงพอส าหรบัลกู



Prevention and Health Promotion

ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่

2. ลกูมอีาการตดิขวดนม เน่ืองจากแม่คดิวา่น า้นมไม่เพยีงพอจงึใหด้ืม่นมผสมเสรมิทางขวดนม

ลกัษณะทีแ่สดงวา่แม่มนี า้นมเพยีงพอส าหรบัลกู ไดแ้ก่

1 มเีตา้นมตงึ ไม่เจ็บกอ่นใหน้มลกูและนุ่มลงหลงัใหล้กูดดู

2 มี let down reflex (น า้นมไหลในขา้งทีไ่ม่ไดด้ดู)

3 มเีสยีงลกูดดูกลนืนมเป็นจงัหวะขณะดดูนม รมิฝีปากลกูเปียกชืน้หลงัหยุดดดูนม

ลกัษณะทีบ่่งช ีว้า่แม่มนี า้นมไม่เพยีงพอ เชน่

ไม่มกีารขยายขนาดของเตา้นมในชว่ง3-5 วนัหลงัคลอด ไม่มนี า้นมไหลตอ่เน่ืองขณะบบีนมในวนัที่ 4-5 หลงั
คลอด



Prevention and Health Promotion

ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่

2. ลกูมอีาการตดิขวดนม เน่ืองจากแม่คดิวา่น ้านมไม่เพยีงพอจงึใหด้ืม่นมผสมเสรมิทางขวดนม

- ทดสอบปรมิาณน ้านม และใหก้ าลงัใจมารดาวา่ตนมนี ้านมเพยีงพอ

- ใหค้วามรูว้า่การกนินมจากเตา้ไม่ไดท้ าใหล้กูส าลกัอย่างทีแ่ม่เขา้ใจ การดดูจากขวดเสีย่งตอ่
การส าลกัมากกวา่

- อธบิายผลเสยีของการใหก้นินมทางจกุขวดนมในเด็กทารกวยัแรกเกดิ 2 เดอืนแรก ท าใหเ้ด็ก
ตดิจกุขวดนม เกดิความสบัสนและไม่ยอมกนิจากเตา้นมแม่



Prevention and Health Promotion

ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่

2. ลกูมอีาการตดิขวดนม เน่ืองจากแม่คดิวา่น ้านมไม่เพยีงพอจงึใหด้ืม่นมผสมเสรมิทางขวดนม

ขอ้เสยีอืน่ๆจากการใชข้วดนม

1.รปูปากไม่สวย มผีลตอ่โครงสรา้งฟันได ้

2.ท าใหท้อ้งอดืง่าย เพราะอาจดดูลมในขวดเขา้ไปเยอะ

3.มคีวามเสีย่งอว้นไดง่้าย เพราะบางทลีกูอิม่แลว้ แตแ่ม่พยายามใหก้นิใหห้มดขวด

4.สะดวก แตอ่าจท าใหห้งุดหงดิง่าย เพราะตอ้งไดก้นิทนัที



Prevention and Health Promotion

ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่

สอนและแนะน าวธิกีารเขา้เตา้ทีเ่หมาะแกเ่ด็กทารก

จากเดมิแม่ใช ้Modified cradle position C-hold : Latch score 4    

แนะน าการจดัท่าอย่างถกูตอ้งมากขึน้ เพิม่การ support ตอ่คอเด็ก และ ล าตวัมากขึน้ และ
แนะน าใหใ้ชม้อืชว่ยบบีเตา้นมระหวา่งการใหน้มชว่ยใหน้ ้านมไหลดขีึน้ และ ลดอาการดดูไม่ทนัใจ
ประเมนิได ้Latch score 8  



Prevention and Health Promotion
ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่

กอ่นสอน หลงัสอน

Latch On 1 2

Audible 2 2

Type of Nipple 2 2

Comfort 2 2

Hold 1 2

Total 8 10

LATCH SCORE
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ปัญหาสุขภาพดา้นอืน่ๆ

แนะน าวธิกีารคมุก าเนิดชนิดตา่งๆรวมถงึขอ้ดขีอ้เสยีและระยะเวลาในการคมุก าเนิดของ
แตล่ะวธิี ทัง้ชนิดถาวรและช ัว่คราวทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วย ใหผู้ป่้วยสามารถตดัสนิใจเลอืกได ้
อย่างถกูตอ้ง

กรณีทีย่งัไม่มแีผนจะมลีกูอกีในระยะเวลาอนัใกล ้ จงึไม่แนะน า การใช ้OCPs ในการคมุก
าเนิด เน่ืองจากตอ้งรบัประทานทุกวนัอย่างสม ่าเสมอ อาจเพิม่โอกาสในการตัง้ครรภไ์ดง้่าย
ขึน้ จงึแนะน ายาฉีดหรอืยาฝังซ ึง่เหมาะสมกบัมารดามากกวา่



ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มและความเชือ่ทีม่อีทิธพิลตอ่การดูแลสุขภาพ

1. อธบิายใหม้ารดาทราบวา่ลกูยงัมโีอกาสไดร้บัควนับุหร ีท่ีต่ดิมากบัเสือ้ผา้ของนา้
ชาย หรอืมโีอกาสไดร้บักลิน่ควนัหากนา้ชายสบูในบรเิวณใกล ้ๆ ซ ึง่จะท าใหม้ี
โอกาสเป็นโรคภมูแิพ ้ และหอบหดืมากขึน้

นอกจากนีบุ้หร ีย่งัมโีทษมากกวา่ประโยชนต์อ่สขุภาพ ท าใหต้อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
ในการซือ้บุหร ีต่อ่เดอืนปรมิาณมาก จงึแนะน าใหน้า้ชายเลกิบุหร ีเ่พือ่สขุภาพทีด่ี
ของทุกคนในครอบครวั
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ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มและความเชือ่ทีม่อีทิธพิลตอ่การดูแล
สุขภาพ

2. อธบิายใหม้ารดาทราบวา่ลกูมโีอกาสไดร้บัควนัพษิจากการเผาไหม ้ เผา
ขยะ ซึง่เป็นอนัตรายตอ่ทัง้เด็กและผูค้นอืน่ๆในครอบครวั แนะน าใหอ้ยู่ใน
หอ้งปิดหากมกีารเผาขยะ รวมไปถงึรณรงคใ์หม้กีารก าจดัขยะดว้ยวธิอีืน่ใน
หมู่บา้น
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ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มและความเชือ่ทีม่อีทิธพิลตอ่การดูแล
สุขภาพ

3. อธบิายถงึความเสีย่งของพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ลีย้งเด็ก ควรมรี ัว้รอบ ขอบปิดมดิชดิ
เน่ืองจากเสีย่งตอ่การพลดัตกจากทีส่งู โดยเฉพาะเมือ่เด็กสามารถเคลืน่
ไหวดว้ยการคว ่าเองได ้ ตลอดจนถงึเร ิม่คลาน การเลีย้งดเูด็กดว้ยความ
ประมาท หรอืการขาดการดแูลอย่างใกลช้ดิ จะท าใหเ้ด็กไดร้บัอนัตราย เกดิ
การบาดเจ็บ ตลอดจนถงึเสยีชวีติได ้
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