การให้ นมบุตร – คําแนะนําสําหรับคุณแม่ มือใหม่

ทําไมต้ องเป็ นนมจากเต้ า
การให้นมจากเต้าให้ประโยชน์ท้ งั กับตัวแม่เองและลูกน้อย และยังเป็ นวิถีธรรมชาติในการให้นมบุตรด้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพทั้งหลายต่างแนะนําให้คุณแม่ให้นมแม่ เพราะถือเป็ นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก
- นมแม่จากเต้า: เป็ นทั้งอาหารและเครื่ องดื่มที่จาํ เป็ นสําหรับทารกในช่วง 6 เดือนแรกของชีวติ
- ช่วยปกป้ องทารกจากหวัด โรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร โรคติดเชื้ออื่นๆ และโรคภูมิแพ้
- ช่วยให้ทารกรู ้สึกปลอดภัย และมัน่ คง และตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านความอบอุ่นและความรัก
ดังนั้นจึงอาจช่วยกระตุน้ พัฒนาการทางสมองด้วย
- ลดความเสี่ ยงของการตายในเด็กทารกขณะนอนหลับ
- ลดโอกาสในการเป็ นโรคอ้วน และโรคเบาหวาน เมื่อเด็กโตขึ้น

การให้นมบุตรก็ดีกบั แม่เช่นกัน
- ช่วยลดความเสี่ ยงของภาวะตกเลือดหลังคลอดบุตร และยังช่วยป้ องกันโรคโลหิ ตจางด้วย
- ช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งเต้านม มะเร็ งรังไข่ โรคกระดูกพรุ น โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
- นมแม่ฟรี และยังช่วยคุณประหยัดเวลาด้วย
- ช่ วยลดนํา้ หนักทีเ่ พิม่ มาในระหว่ างการตั้งครรภ์ ได้ ด้วย จึงช่ วยให้ รูปร่ างของคุณแม่ กลับเข้ าสู่ ภาวะปกติได้ เร็วขึน้

เมือ่ ไหร่ จึงควรให้ นมบุตร
หลังคลอด

‘3 สิ่ งแรกหลังคลอด’ คือจุดเริ่ มต้นของความสําเร็ จในการให้นมแม่ ซึ่ งหมายรวมถึง การสัมผัสกับทารกตั้งแต่แรกคลอดทันที,
การเริ่ มดูดนมทันที และการเริ่ มให้นมทันที
กอดลูกน้อย ให้ผวิ กายของคุณแม่และลูกน้อยแนบชิดกัน (เนื้อแนบเนื้อ หรื อ skin-to-skin) บนหน้าอกที่ไม่มีเสื้ อผ้าปกคลุม
(คุณแม่สามารถห่มร่ างกายไว้ดว้ ยผ้าห่มได้) หลังคลอดเร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้
และให้ผวิ กายสัมผัสกันจนเสร็ จสิ้ นการให้นมบุตรครั้งแรกหลังคลอด ขั้นตอนนี้เป็ นประโยชน์ต่อลูกน้อยมากเพราะ:
- ช่วยให้ร่างกายคงความอบอุ่นไว้
- ทารกร้องไห้นอ้ ยลง
- ผ่อนคลาย และช่วยให้อตั ราการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจคงที่ได้
- ทารกจะเริ่ มกินนมแม่ได้เร็ วขึ้น (ส่ วนใหญ่เริ่ มกินนมแม่หลังคลอดไม่เกิน 1 ชัว่ โมง)

สังเกตอย่างไรว่าลูกของคุณต้ องการกินนม
อาการทีล่ ูกจะแสดงเมื่อต้ องการกินนมมีดังนี้:
• กลอกตาไปมาเร็วๆ
• ดิน้ ไปมาขณะนอน เอามือถูหน้ าไปมา
• ส่ งเสียงอ้ อแอ้
• พลิกศีรษะไปมา
• เลียริมฝี ปาก แลบลิน้ ไปมา หรื อดูดมือ
• ร้ องไห้ – ถือเป็ นสัญญาณที่เกิดขึน้ หลังจากสัญญาณอื่นๆ
หากรอจนลูกน้อยร้องไห้จะทําให้คุณแม่ให้นมได้ยากขึ้น คุณแม่จึงควรตอบสนองต่อสัญญาณก่อนหน้าให้เร็ วที่สุด
เท่าที่จะสามารถสังเกตเห็นได้

การให้ นมทําอย่ างไรบ้ าง
การจัดท่า และการเข้าเต้า
- นัง่ ในท่าที่สบาย และอาจหาเบาะหนุนร่ วมด้วยได้
- อุ้มลูกน้ อยโดยให้ ท้องของลูกน้ อยแนบชิ ดกับแม่ (tummy to mummy)
- คางของลูกน้อยแนบชิ ดกับอกแม่ โดยจมูกจะต้องอยูใ่ นแนวเดียวกับหัวนมของแม่
- ให้หวั นมแม่แตะจมูกลูกน้อยและริ มฝี ปากบน รอจนลูกอ้าปากกว้างค้างไว้
- เมื่อลูกน้อยอ้าปากกว้างคล้ายกําลังหาว ให้รีบนําทารกมาที่เต้านมทันที
- ถ้าทําได้ ให้ปรับท่าของทารกจนกระทัง่ ‘คางอยูแ่ นบ จมูกอยูน่ อก’ เพื่อให้ทารกสามารถมีพ้ืนที่ให้หายใจได้
ลูกน้อยของคุณจะดูดอย่างรวดเร็ วจนเข้าสู่ จงั หวะการดูดอย่างช้าๆ คงที่ โดยปกติจะอยูท่ ี่ประมาณ 6 ถึง 12 จังหวะต่อหนึ่งครั้งที่ดูด
ต่อด้วยการหยุดดูด 1 ครั้ง และการกลืน 1 ครั้ง
ลูกน้อยจะค่อยๆผ่อนคลายระหว่างการกินนม เมื่อลูกน้อยอิ่มเขาจะปล่อยเต้าเอง อย่างไรก็ตามควรให้ดูดเต้าอีกข้างทุกครั้งด้วย

คุณอาจรู ้สึก
-

ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยขณะลูกเริ่ มเข้าเต้า และขณะที่ลูกพยายามอมหัวนมและลานนมเข้าไปในปาก
อาจรู ้สึกปวดช่องท้องด้านล่าง เพราะมดลูกพยายามลดขนาดลงให้เข้าสู่ ขนาดปกติ
รู ้สึกกระหายนํ้า – คุณแม่ควรเตรี ยมนํ้าดื่มไว้ใกล้มือเสมอ
รู ้สึกผ่อนคลาย หรื อบางทีก็รู้สึกง่วงนอน ซึ่ งเป็ นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์ โมน

หัวนมของคุณควรยาวขึ้นเล็กน้อย และควรจะมีรูปร่ างกลม เมื่อทารกผละออกจากเต้านม – ไม่ควรเป็ นรู ปร่ างแบน
คุณแม่บางคนอาจรู ้สึกเจ็บตึงเล็กน้อยบริ เวณหัวนม แต่อาการนี้จะหายได้เอง

คุณแม่ไม่ควรรู ้สึกเจ็บเมื่อให้นมจากเต้า – ถ้าเจ็บให้รีบปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญทันที

ควรให้ นมแม่ บ่อยแค่ ไหน
สิ่ งที่คุณแม่ควรรู ้
- ทารกทุกคนมีรูปแบบการกินนมและการนอนไม่เหมือนกัน
- ควรมองหาสัญญาณว่าทารกต้องการนม และปล่อยให้ลูกน้อยเป็ นคนบอกคุณเองเมื่อเขาต้องการกินนม
- ในช่วง 2-3 วันแรก เด็กแรกเกิดส่ วนใหญ่ตอ้ งการกินนมค่อนข้างถี่ บางครั้งอาจถี่ประมาณทุกๆ 1-2 ชัว่ โมง
ความต้องการนมจํานวนบ่อยครั้งนี้จะทําให้คุณแม่ผลิตนมได้มากขึ้นด้วย
- กระเพาะของเด็กแรกเกิดมีขนาดประมาณเท่ าลูกเชอร์ รี่ และเมื่ออายุประมาณ 1
สั ปดาห์ จะขยายขนาดเป็ นประมาณเท่ าลูกปิ งปอง ฉะนั้นทารกจะกินนมครั้งละน้ อยๆ แต่ บ่อยครั้งในช่ วงแรก
- ทารกต้องการคอลอสทรัม (colostrum) – นมเหลืองเมื่อแรกคลอด – เพราะเต็มไปด้วยสารอาหารและภูมิตา้ นทาน
และยังช่วยปกป้ องกระเพาะอาหารที่แสนบอบบางของลูกน้อยด้วย แม้จะมีเพียงนิดเดียว
แต่ก็ให้ประโยชน์อย่างต่อเนื่ องยาวนาน
- ทารกบางคนอาจง่ วงนอนและตื่นเพียงทุก 3-4 ชั่ วโมง ถ้ าทารกไม่ ได้ กนิ นมถึง 6 ชั่ วโมงต่ อเนื่อง
ให้ รีบขอความช่ วยเหลือเพือ่ ให้ นมทารก

คุณอาจรู้ สึกเหนื่อย
• การให้นมบ่อยๆนั้น อาจทําให้คุณแม่รู้สึกเหนื่อย
แถมทารกยังกินนมบ่อยในช่วงกลางคืนอีกด้วย
ทั้งนี้ก็เพราะการให้นมในช่วงกลางคืนจะช่วยเพิ่มปริ มาณนํ้านมของคุณแม่ได้ดีนนั่ เอง
• คุณแม่ควรพักผ่อนให้มากที่สุดในช่วงระหว่างการให้นมแต่ละครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืน
• การกอดแบบเนื้ อแนบเนื้อระหว่างคุณแม่และลูกน้อยจะช่วยเพิ่มปริ มาณนํ้านมได้
และยังช่วยให้ทารกที่แทบไม่ได้พกั ผ่อนสงบลงได้ เมื่อลูกของคุณหลับลงได้ ให้วางเขาลงในเตียงเด็ก
โดยให้นอนหงาย และต้องมัน่ ใจว่ามีพ้นื ที่วา่ งเพียงพอที่ทารกจะหายใจได้ดี
• ควรขอให้เพื่อนๆและครอบครัวช่วยเหลือคุณในเรื่ องงานบ้านทั้งหลาย และการดูแลทารกด้านอื่นๆ เช่น การอาบนํ้า
การเปลี่ยนผ้าอ้อม เพื่อให้คุณได้มีเวลาพักผ่อนบ้าง
• อย่าพยายามจับเวลาขณะให้นมบุตร – คุณแม่ ควรมีความสุ ขกับการให้ นมแต่ ละครั้ง เมื่อลูกน้อยโตขึ้น
เขาจะค่อยๆมีรูปแบบการกินนมที่คงที่และสมํ่าเสมอเอง

ทารกได้ รับนมเพียงพอหรือไม่
สังเกตได้ ดังนี้
- จํานวนปัสสาวะ – ถ้าลูกน้อยได้รับนมพอ ควรมีปัสสาวะหลายครั้งหรื อมีผา้ อ้อมเปี ยกหลายชิ้น
ในวันแรกหากมีผา้ อ้อมเปี ยกเพียงชิ้นเดียวถือเป็ นเรื่ องปกติ วันที่ 2 อาจมีผา้ อ้อมเปี ยก 2 ชิ้น และเป็ นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่ 5
หลังจากนั้นควรมีผา้ อ้อมเปี ยกอย่างน้อย 5-7 ชิ้นต่อวัน
- จํานวนอุจจาระ – ทารกจะถ่ายขี้เทา ซึ่ งจะมีสีออกเขียวเข้มในช่วง 1-2 วันแรกหลังคลอด
หลังจากนั้นจะเริ่ มเปลี่ยนสี เป็ นเขียวอมนํ้าตาล และเป็ นสี เหลืองสดใสหลังวันที่ 4-5 เมื่อลูกน้อยได้รับนมแม่สมํ่าเสมอ
ปริ มาณอุจจาระจะค่อยๆลดลง
- นํา้ หนักตัว – เป็ นเรื่ องปกติที่ทารกแรกเกิดจะนํ้าหนักลดลงในช่วง 2-3 วันแรกหลังคลอด
แต่หลังจากนั้นนํ้าหนักตัวจะค่อยๆเพิม่ ขึ้นหลังจากวันที่ 5 และจะค่อยๆกลับสู่ น้ าํ หนักเท่าแรกเกิดประมาณวันที่ 14
- การดูดนม – ทารกส่ วนใหญ่จะกินนมประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันในช่วงแรกๆ หลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ที่ 6-8 ครั้งต่อวัน
เพราะปริ มาณนํ้านมของคุณแม่จะค่อยๆเพิ่มขึ้น
อาจจะมีบางวันที่ทารกต้องการกินนมบ่อยกว่าปกติ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องปกติ ถ้าทารกกําลังอยูใ่ นช่วงเจริ ญเติบโตเร็ ว (a growth spurt)
- เต้ านม – เต้านมของคุณควรจะนิ่มลงหลังให้นมบุตร
หากทารกไม่สามารถดูดนมอีกข้างให้น่ิมได้เท่าข้างแรกที่เพิ่งดูดไป ให้นาํ ทารกเข้าเต้านี้ก่อนในครั้งต่อไปที่ให้นม
- ทารกสงบ – ทารกส่ วนใหญ่จะมีอาการง่วงนอนระหว่างการกินนมแม่ และจะค่อยๆสงบลงหลังจากนั้น

สิ่ งที่ควรทราบคือเด็กแต่ละคนจะมีช่วงเวลาของการนอนหลับสั้นยาวแตกต่างกันไป

ถ้าคุณรู ้สึกกังวลว่าลูกน้อยอาจไม่สบาย หรื อไม่มีพฒั นาการเหมาะสมตามวัย
สามารถปรึ กษาหัวหน้ากลุ่มผูด้ ูแลคุณแม่/มารดาหลังคลอด (Lead maternity carer, LMC), แพทย์ประจําบ้าน หรื อ
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านสุ ขภาพเด็กได้

ทําอย่ างไรให้ คุณมีนมเพียงพอกับความต้ องการของลูกน้ อยอย่ างต่ อเนื่อง
นมแม่ เปลีย่ นไปตามความต้ องการของลูกน้ อย
กุญแจสําคัญในการผลิตนมให้เพียงพอก็คือการให้นมบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงแรกคลอด

ยิ่งให้ นมมากเท่ าไร นมก็จะยิ่งผลิตมากเท่ านัน้ !!
- คุณต้ องมั่นใจว่าลูกน้ อยกินนมถูกท่า และได้ ยนิ เสี ยงการกลืนอย่างสมํ่าเสมอ
หากรู้ สึกเจ็บขณะให้ นม ควรรีบขอความช่ วยเหลือ

- การให้ นมลูกน้ อยจนเต้ านิ่มทีละข้ างจะช่ วยให้ เต้ านมผลิตนํา้ นมมากขึน้
- ให้ ลูกน้ อยกินนมจากเต้ าทั้ง 2 ข้ างในแต่ ละครั้งทีใ่ ห้ นม หากลูกน้ อยไม่ ต้องการกินอีกข้ าง
ให้ พยายามให้ นมข้ างนีก้ ่ อนในครั้งต่ อไปทีใ่ ห้ นม

- ช่ วงเวลาของการให้ นมนั้นมีหลากหลาย ลูกน้ อยจะบอกคุณเองว่ าอิม่ แล้ วโดยการหยุดดูดนม
- มันเป็ นเรื่องปกติทชี่ ่ วงเริ่มต้ นให้ นมหลังคลอดใหม่ ๆคุณจะรู้ สึกว่ านมเต็มมากๆ แต่ มันจะค่ อยๆลดลงประมาณ 2-4
สั ปดาห์ หลังจากนั้น แต่ นี่ไม่ ได้ หมายความว่ าคุณมีนมน้ อย
เพียงแค่ลูกน้อยของคุณเริ่ มควบคุมปริ มาณนมที่คุณผลิตได้ดีข้ ึน
- การให้นมในช่วงกลางคืนถือเป็ นขั้นตอนสําคัญในช่วงหลังแรกคลอด
ฮอร์ โมนจะมีระดับสู งในช่วงกลางคืน ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่ผลิตนมได้มากขึ้นด้วย
หากลูกหลับกลางคืนนานในช่วงแรกคลอด อาจไม่ใช่สัญญาณที่ดีในการจะให้นมแม่ให้สาํ เร็ จ
- ไม่แนะนําให้ใช้จุกนมหลอกเป็ นประจํา
เพราะจุกหลอกจะไปลดช่วงเวลาจําเป็ นที่ลูกน้อยควรจะดูดนมแม่
และลดปริ มาณการผลิตนํ้านมด้วย

ทําอย่างไรให้มีนมมากขึ้น ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองมีนมน้อย
ถ้าคุณแม่คิดว่าตนเองมีนมไม่พอ
คุณแม่อาจลองสลับข้างเต้านมไปมาแต่ละครั้งที่ลูกหยุดกลืนระหว่างการกินนม
ทําอย่างนี้ตลอดการให้นมจนครบ 24-48 ชัว่ โมง นี่ เป็ นวิธีที่ค่อนข้างได้ผลที่จะเพิ่มการผลิตนม
คุณอาจจะลองใช้วธิ ี บีบมือร่ วมด้วยได้ (ดูหวั ข้อต่อไป เรื่ องการเก็บนํ้านม)

แล้วถ้าคุณมีน้ าํ นมมากไปล่ะ
บางครั้งคุณอาจจะผลิตนมเกินความต้องการของลูกน้อย
ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรให้คุณแม่ให้นมเพียงเต้าเดียวต่อครั้งที่ให้นม
อย่าลืมที่จะขอความช่วยเหลือทุกครั้งที่คุณกังวลเกี่ยวกับตัวคุณ และการกินนมของลูกน้อยคุณ

การเก็บนํา้ นม
มีเหตุผลมากมายที่คุณอาจต้องการเก็บนํ้านม เช่น
- ถ้าคุณหรื อลูกของคุณต้องห่างกันไม่วา่ จะด้วยเหตุผลอะไร
- หากลูกของคุณคลอดก่ อนกําหนด
- หากลูกน้ อยมีปัญหาในการดูดนมจากเต้ า
- เพือ่ เพิม่ การผลิตนํา้ นม
- เพือ่ ลดความไม่ สบายตัวจากอาการนมเต็มเต้ า
- เพือ่ ให้ คุณมั่นใจได้ ว่าลูกน้ อยมีนมเพียงพอหากคุณต้ องกลับไปเรียนหรือทํางาน

หากลูกน้อยไม่สามารถกินนมได้ คุณแม่จาํ เป็ นต้องเอานมออกให้เร็ วที่สุดหลังคลอด
เพื่อกระตุน้ ให้ร่างกายผลิตนม และเพื่อเตรี ยมนมไว้ให้ลูกน้อยด้วย การเก็บนํ้านมอาจใช้มือบีบ,
ที่ปั๊มนมแบบมือ หรื อเครื่ องปั๊ มนมไฟฟ้ า

ในช่วงวันแรกๆหลังคลอด การใช้มือบีบนํ้านมเก็บนั้นถือเป็ นวิธีที่ได้ผลที่สุด และยังมีเครื่ องปั๊ มนมไฟฟ้ าอีกหลายรู ปแบบ
ลองปรึ กษากับพยาบาลผดุงครรภ์/มิดไวฟ์ ของคุณ (midwife)
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับนมแม่เกี่ยวกับเครื่ องปั๊มนมที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

วิธีการบีบนํ้านมด้วยมือ
- ล้างมือของคุณให้สะอาด
- ประคบอุ่นบริ เวณเต้านมประมาณ 3-5 นาที นวดเต้าเบาๆเพื่อกระตุน้ ให้น้ าํ นมไหลเวียน
- วางนิ้วโป้ ง และนิ้วอื่นๆห่างจากหัวนมประมาณ 2-3 เซนติเมตร แต่ให้อยูใ่ นแนวเดียวกับหัวนม
ให้วางนิ้วไว้ที่ตาํ แหน่ง 12 นาฬิกา และ 6 นาฬิกา ดังรู ปด้านล่าง

- ออกแรงกดนิ้วลงไปยังหน้าอก หากเต้านมค่อนข้างใหญ่ให้ดึงเต้านมขึ้นก่อนแล้วค่อยกดลงไปยังหน้าอก
- หมุนนิ้วโป้ งและนิ้วอื่นๆไปในทางเดียวกัน พยายามดันให้นมออกมาแทนที่จะบีบออก
ทําต่อเนื่องเป็ นจังหวะ
- หมุนมือของคุณไปยังรอบๆเต้านม เพื่อทําให้ตาํ แหน่งอื่นๆนิ่มลงด้วย – วางมือไว้ที่ 12 และ 6
นาฬิกา หลังจากนั้น 2 และ 8 นาฬิกา และตามด้วย 10 และ 4 นาฬิกา

คุณควรบีบนํ้านมหรื อปั๊ มนมออกอย่างน้อย 8-10 ครั้ง ในทุก 24 ชั่ วโมง หากลูกน้อยไม่ได้กินนมจากเต้า

การจัดเก็บนมแม่ และการนํานมแม่ ไปใช้
คําแนะนําในการจัดเก็บนมแม่
- นมแม่มีคุณสมบัติตา้ นเชื้ อแบคทีเรี ยที่พิเศษมาก ดังนั้นมันจึงสามารถอยูใ่ นภาชนะปิ ดได้นานถึง 4
ชัว่ โมงนอกตูเ้ ย็น – แต่ตอ้ งไม่โดนแสงแดดโดยตรง
- ถ้าคุณรู ้วา่ จะไม่ได้ใช้นมในทันที คุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะปิ ดมิดชิด และเก็บใส่ ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดาด้านใน
- คุณสามารถเก็บนมแม่ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดาได้ถึง 48 ชัว่ โมง
อย่านํานมที่เพิง่ ปั๊ มหรื อบีบมาผสมรวมกับนมที่แช่แข็งแล้ว
- ถ้าคุณรู ้วา่ จะไม่ได้ใช้นมแม่ภายใน 48 ชัว่ โมง ให้เก็บเข้าช่องแข็งทันที
ถาดทํานํ้าแข็งที่สะอาดสามารถนํามาใช้จดั เก็บนมแม่ปริ มาณน้อยๆได้
เมื่อนมแข็งแล้วให้หกั นมออกมาทีละก้อน
แล้วแบ่งเก็บใส่ ในถุงที่สามารถปิ ดสนิทและแช่ในช่องแข็งได้ อย่าลืมเขียนวันที่ลงบนถุงด้วย
- นมที่แช่แข็งแล้วสามารถนํามาเก็บไว้ในช่องแข็งของตูเ้ ย็นแบบ 2 ประตูได้นานประมาณ 3 เดือน
หรื อเก็บที่ดา้ นล่างของตูแ้ ช่แข็งได้ประมาณ 6 เดือน
- ควรละลายนมแม่ที่แช่แข็งด้วยการนําภาชนะใส่ นมไปแกว่งเบาๆในนํ้าเย็น และตามด้วยนํ้าอุ่น อย่าเขย่าแรงเกินไป
หรื อเพียงแค่นาํ ไปวางไว้ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา หลังนมละลายแล้ว
ให้อุ่นโดยตั้งภาชนะใส่ นมไว้ในนํ้าอุ่น และแกว่งให้เข้ากัน
อย่านํานมที่อุ่นแล้วแต่ยงั ไม่ได้ใช้มาใช้ซ้ าํ ในครั้งต่อไป
- ใช้นมที่ละลายแล้วภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการละลาย และห้ามนําไปเก็บในช่องแช่แข็งอีก
ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟในการละลายหรื ออุ่นนมแม่ เพราะนมจะร้อนจัดและลวกปากทารกได้
รวมทั้งยังทําลายภูมิตา้ นทานในนมแม่ดว้ ย

คุณจะได้รับคําแนะนําอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนี้
ในกรณี ที่ลูกของคุณป่ วยหรื อคลอดก่อนกําหนด

ทํางานด้ วย ให้ นมไปด้ วยได้ อย่ างไรบ้ าง
การให้นมบุตรหลังจาก 6 เดือนแรก
ระบบภูมิคุม้ กันของทารกยังคงสามารถถูกกระตุน้ ได้อย่างต่อเนื่อง สุ ขภาพโดยรวมของลูกน้อยจะค่อยๆดีข้ ึน
อาการแพ้อาหารจะค่อยๆลดลง และลูกน้อยจะมีโอกาสเป็ นเด็กกินยากหรื อช่างเลือกกินน้อยกว่า ถ้าคุณแม่ให้นมแม่อย่างต่อเนื่องเกิน
1 ขวบปี
-

เมื่อเริ่ มต้นอาหารอื่นในช่วงทารกอายุราวๆ 6 เดือน
นมแม่ยงั คงเป็ นอาหารสําคัญและยังคงต้องให้ควบคู่กนั ไป

จํานวนครั้งที่ให้นมแม่น้ นั จะค่อยๆลดลงหลังจากที่คุณแม่เริ่ มอาหารเสริ ม
- เด็กจํานวนมากจะเริ่ มดื่มจากแก้ว และยังคงกินนมจากเต้าด้วย
- คุณสามารถนํานมแม่มาใช้ผสมอาหารให้ลูกน้อยได้ดว้ ย
- นมแม่ให้พลังงานถึง 1 ใน 3 ของพลังงานที่เด็กต้องการในช่วงอายุ 1 ขวบปี ขึ้นไป
- การให้นมจากเต้าเป็ นวิธีที่ชาญฉลาดมากในการช่วยให้เด็กน้อยที่แสนจะมีพลังงานเหลือเฟื อสงบลง
หรื อหลับลงได้

หากคุณแม่ตอ้ งการกลับไปเรี ยนหรื อทํางาน
การให้นมจากเต้าในช่วงหลังจากกลับจากภาระกิจของคุณจะช่วยให้คุณได้เชื่อมต่อสายสัมพันธ์กบั ลูกน้อย
และทําให้สายสัมพันธ์น้ นั แข็งแกร่ งขึ้น
- ถ้าเป็ นไปได้
คุณแม่ควรพยายามให้การให้นมบุตรเป็ นไปได้ดว้ ยดีก่อนที่จะกลับไปเรี ยนหรื อทํางานต่อ
โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ในการเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการให้นมบุตร
และการทําให้ปริ มาณนํ้านมนั้นเพียงพอต่อลูกน้อยของคุณ
ดังนั้นหากคุณทําได้จึงควรพยายามกลับไปเรี ยนหรื อทํางานหลังจากนั้น
- ถ้าคุณค่อยๆเริ่ มกลับไปเรี ยนหรื อทํางานได้
การทํางานหรื อเรี ยนเป็ นห้วงเวลาแทนเต็มเวลาอาจช่วยได้
ลองพูดคุยกับคุณแม่ท่านอื่นๆที่สามารถกลับไปทํางานได้และยังคงให้นมบุตรไปด้วยได้ เพื่อช่วยเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั คุณ
- ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างของคุณจะต้องช่วยให้คุณยังให้นมแม่ต่อได้
ลองปรึกษากับนายจ้ างดูว่าควรทําอย่ างไร
และมีห้องหรือสถานทีใ่ นกรณีทคี่ ุณแม่ ต้องการปั๊มนมหรื อเก็บนํา้ นมระหว่ างวันหรือไม่
- นายจ้างบางที่อนุ ญาตให้คุณแม่สามารถปั๊มนม หรื อกลับไปให้นมบุตรได้ โดยไม่ถือเป็ นการลางาน
แต่นายจ้างบางที่ก็อาจจะขอให้คุณจัดการเวลาเอง
อ่านแผ่นพับจากกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ อง ‘ทํางานด้วย ให้นมไปด้วย’ ซึ่ งจะช่วยให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในเรื่ องนี้ได้
- แม่ที่สามารถให้นมแม่ได้ จะลาหยุดเพื่อดูแลลูกที่ป่วยน้อยกว่าแม่ที่ใช้นมผงในการเลี้ยงบุตร
- การให้นมบุตรจะช่วยให้คุณแม่ผอ่ นคลายหลังจากเหนื่อยจากการเรี ยนหรื อการทํางานมาตลอดทั้งวัน
รวมทั้งช่วยให้คุณแม่หลับง่ายขึ้นด้วย

การให้นมแม่น้ นั ดีต่อทั้งตัวคุณแม่เองและลูกน้อย โดยเฉพาะเมื่อคุณแม่ตอ้ งห่างลูก
นมแม่เพียงน้อยนิดก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเลย

บุหรี่ ชา กาแฟ กับการให้ นม
การสู บบุหรี่
การสู บบุหรี่ เพิ่มความเสี่ ยงของการเสี ยชีวติ ในทารกขณะนอนหลับ
มันจึงสําคัญมากที่ลูกน้อยของคุณจะต้องถูกเลี้ยงดูในพื้นที่ที่ปราศจากควันบุหรี่
และมันจะดีมากทั้งกับคุณและครอบครัวของคุณถ้าคุณสามารถเลิกสู บบุหรี่ ได้

ถ้าคุณยังเลิกบุหรี่ ไม่ได้ล่ะ
-

ลดจํานวนบุหรี่ ที่สูบลง
เปลี่ยนไปสู บยีห่ อ้ ที่มีสารนิโคตินตํ่า
สู บหลังจากให้นมบุตร และไม่ควรสู บก่อนให้นมบุตร
ทําให้บา้ นและรถเป็ นสถานที่ปลอดควันบุหรี่
หลีกเลี่ยงการพาลูกไปสถานที่ที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่

ชา กาแฟ เครื่ องดื่มที่มีสารคาเฟอีน
สารคาเฟอีนมีอยูใ่ น กาแฟ ชา และนํ้าอัดลมหลายชนิด เช่น โค้ก กระทิงแดง ฯลฯ
คาเฟอีนอาจทําให้ลูกน้อยกระวนกระวายหรื อหงุดหงิดง่าย ตามคําแนะนําทัว่ ไป การดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนวันละ 1-2 แก้วนั้น
ค่อนข้างไม่มีปัญหา แต่ปริ มาณคาเฟอีนที่สูงไปสามารถลดปริ มาณธาตุเหล็กในนมของคุณได้
การสู บบุหรี่ เองก็สามารถเสริ มฤทธิ์ของคาเฟอีนต่อลูกน้อยด้วย

เหล้า เบียร์ เครื่ องดื่มและยาที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์
คุณแม่ไม่ควรดื่มเครื่ องดื่มและยาเหล่านี้ในขณะให้นมบุตร แอลกอฮอล์สามารถผ่านเข้าสู่ นมแม่ และอยูใ่ นระดับสู งสุ ดที่ 30-90
นาทีแรกหลังดื่ม แอลกอฮอล์ยงั ไปลดปริ มาณนํ้านมที่ทารกควรได้รับ และยังไปเปลี่ยนรสชาติและกลิ่นของนมด้วย –
ทารกยังอาจรู ้สึกไม่สงบ หรื อรู ้สึกง่วงนอนมากผิดปกติได้

หากคุณจําเป็ นต้องดื่มเครื่ องดื่มหรื อยาเหล่านี้:
-

พยายามดื่มเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก
เลือกเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่าํ
ดื่มเครื่ องดื่มเหล่านี้หลังอาหาร หรื อดื่มพร้อมกับกินอาหารไปด้วย
หลีกเลี่ยงการให้นมบุตร 2-3 ชัว่ โมง หลังการดื่ม
ปั๊ มหรื อบีบนมในช่วงที่ร่างกายไม่ได้รับเครื่ องดื่มเหล่านี้ เพื่อนําไปป้ อนลูกน้อยในวันที่คุณดื่มมากหรื อค่อนข้างหนัก
ต้องมัน่ ใจว่ามีผใู ้ หญ่ที่มีสติเพียงพอช่วยดูลูกน้อยของคุณในขณะที่คุณดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาทัว่ ไปและแหล่ งขอความช่ วยเหลือ
ปัญหาทัว่ ไป
อาการเจ็บหัวนม
โดยทัว่ ๆไปอาการเจ็บหัวนมอาจเกิดได้จากการที่ทารกไม่สามารถดูดนมจากเต้าได้ดีพอ
ให้ลองปรึ กษาหัวหน้ากลุ่มผูด้ ูแลคุณแม่/มารดาหลังคลอด (Lead maternity carer, LMC) เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม
หากหัวนมของคุณแย่ลง หรื อไม่ดีข้ ึนเลยระหว่างหรื อหลังการให้นม ให้รีบขอความช่วยเหลือทันที

นมคัดเต้า
คุณแม่บางคนอาจรู ้สึกไม่ค่อยสบายเต้านมอันเกิดมาจากมีน้ าํ นมมากเกินไปในช่วง 3-5 วันแรกหลังคลอด
ให้คุณแม่พยายามให้นมลูกน้อยจากทั้งสองเต้าบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้
คุณแม่อาจต้องปลุกลูกน้อยเพื่อให้นมถ้าเต้านมเต็มเกินไปและรู ้สึกเจ็บ
การนวดเต้านมเบาๆและบีบนมออกอาจจะช่วยลดความเจ็บปวดลงได้ คุณอาจต้องบีบนมออกบางส่ วนก่อนให้นม
เพื่อให้เต้านมนั้นนิ่มพอที่ลูกของคุณจะดูดได้ดี ประคบอุ่นบริ เวณเต้านมก่อนการให้นมจะช่วยให้น้ าํ นมไหลเวียนดีข้ ึน
และใช้การประคบเย็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ (ประมาณ 15-20 นาที) หลังจากการให้นมเพือ่ ช่วยลดอาการคัดเต้า

ท่อนํ้านมตัน
บางครั้งอาจมีกอ้ นหรื อตะกอนของนมไปอุดอันท่อนํ้านมได้ มันอาจจะเจ็บและทําให้เต้านมแข็งขึ้นมาได้ดว้ ย
ให้คุณแม่พยายามให้นมจากเต้าให้ถี่ข้ ึน ประคบอุ่นบริ เวณเต้านมก่อนให้นม เมื่อลูกน้อยหิ วมากๆ
ให้พยายามให้นมจากเต้าที่มีอาการก่อน ซึ่ งลูกน้อยอาจจะช่วยจัดการการอุดตันของท่อนํ้านมได้
หากทําได้ให้ลองนวดเบาๆบริ เวณเต้านมขณะให้นม ควรตรวจสอบดูวา่ ชุ ดชั้นในหรื อเสื้ อผ้าในบริ เวณเต้านมนั้นไม่แน่นเกินไป
หากอาการไม่ดีข้ ึนใน 24 ชัว่ โมงให้รีบขอความช่วยเหลือ

เต้านมอักเสบ
อาการเต้านมอักเสบคืออาการอักเสบบริ เวณเนื้ อเยือ่ เต้านม คุณอาจเห็นตําแหน่งร้อน แดง รอบๆเต้านม
คลําเจอก้อนซึ่ งกดแล้วมีอาการเจ็บ และทําให้รู้สึกไม่สบาย มีอาการคล้ายเป็ นไข้หวัด พยายามให้นมในข้างที่มีอาการ
และต้องมัน่ ใจว่าลูกน้อยดูดนมถูกท่าด้วย
หากลูกน้อยไม่ยอมดูดนมข้างที่มีอาการ คุณแม่จะต้องปั๊มหรื อบีบนมออกเพื่อลดอาการอักเสบ
การประคบเย็นในช่วงสั้นๆบริ เวณเต้านมข้างที่เป็ นจะช่วยลดอาการแดง และช่วยให้น้ าํ นมไหลเวียนดีข้ ึน พักผ่อนให้มากขึ้น
ดื่มนํ้าเปล่าเยอะๆ และพยายามนวดบริ เวณที่เป็ นในขณะที่กาํ ลังให้นม ถ้าไม่ดีข้ ึนภายใน 12 ชัว่ โมง
ให้ลองโทรปรึ กษาหัวหน้ากลุ่มผูด้ ูแลคุณแม่/มารดาหลังคลอด (Lead maternity carer, LMC), (หรื อแพทย์ประจําบ้านของคุณ
หากทารกมีอายุเกิน 6 สัปดาห์แล้ว)

ขอความช่วยเหลือได้จากที่ใดอีกบ้าง
• พยาบาลผดุงครรภ์/มิดไวฟ์ ของคุณสามารถช่วยเหลือคุณในทุกเรื่ องทัว่ ๆไปที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการ
ให้นมหากลูกน้อยของคุณอายุนอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์
• หัวหน้ากลุ่มผูด้ ูแลคุณแม่/มารดาหลังคลอด (Lead maternity carer, LMC)
สามารถส่ งต่อคุณไปยังผูใ้ ห้คาํ แนะนําด้านนมแม่ประจําโรงพยาบาล ถ้าคุณมีปัญหาที่ซบั ซ้อนกว่านั้น
และลูกน้อยของคุณยังอายุนอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์
• ที่หน่วยงานพลังค์เกทก็มีการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการให้นมเช่นกัน: เวสต์ อ๊อคแลนด์ 09-836 5730,
นอร์ ธ ชอร์ 09-489 9778
• พลังค์เกทไลน์ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 24 ชัว่ โมง 0800 933 922
• เฮลธ์ไลน์ (24 ชัว่ โมง) 0800 611 116
• ศูนย์ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสุ ขภาพผูห้ ญิง (Women’s Health Action Trust) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการให้นมในที่ทาํ งาน: 09-520 5295
• ลา เลเช่ ลีค http://www.lalecheleague.org.nz ให้ขอ้ มูลการสนับสนุนจาก ‘มารดา สู่ มารดา’ และคําแนะนําอื่นๆ 09-846
0752 (บริ การตอบคําถามทางโทรศัพท์)
• ลา เลเช่ ลีค อินเตอร์ เนชัน่ แนล (La Leche League International) http://www.llli.org
• หากต้องการขอคําแนะนําจากผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านนมแม่แบบเอกชน (มีค่าใช้จ่าย): 0800 452 282
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