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ประเดน็การพดูคุย

• Update Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI Update 
2017) 

• แนวปฏิบติัในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการ
เลี้ยงลกูด้วยนมแม่

• ฐานข้อมลูงานวิจยันมแม่



Update Baby-friendly Hospital 
Initiative (BFHI Update 2017) 



ประวติั BFHI
พ.ศ. 2532: เริม่มบีนัได 10 ขัน้ในการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่

พ.ศ. 2534: เริม่มโีรงพยาบาลสายสมัพนัธแ์ม่-ลกู 
(Baby Friendly Hospital Initiative: BFHI) โดย WHO and UNICEF

พ.ศ. 2552 : มกีารปรบั BFHI ใหท้นัสมยั

พ.ศ. 2558 : มกีารปรบั BFHI ในสว่นการประเมนิ

พ.ศ. 2559 : มกีารท าคูม่อืการน าบนัได 10 ขัน้ไปใช้

พ.ศ. 2560 : มกีารปรบับนัได 10 ขัน้ใหท้นัสมยั



New BFHI 2560

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-
implementation2017/en/

article_links/BFHI_2017.pdf


ประเดน็หลกัในการปรบั BFHI 2560

• ทารกเกดิก่อนก าหนด ทารกน ้าหนกัตวัน้อยไดร้บัการดแูลมากขึน้

• แบง่ออกเป็นขัน้ตอนการจดัการทีส่ าคญั(critical management procedures) 
กบัหลกัส าคญัในการปฏบิตั ิ(Key clinical practices)

• เพิม่เรือ่งการปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ควบคุมการสง่เสรมิการตลาดอาหารส าหรบั
ทารกและเดก็เลก็

• เพิม่เรือ่งระบบการตดิตามและการจดัการขอ้มลูภายในหน่วยงาน

• ปรบัเรือ่งการหา้มไมใ่หล้กูดดูหวันมยางหรอืหวันมปลอม เป็นการเน้นในเรือ่งให้
ค าปรกึษามารดาเกีย่วกบัการใชแ้ละความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการใหจุ้กนมปลอม

• ปรบับทบาทการดแูลใหม้กีารตดิตามหลงัจ าหน่าย



ขัน้ตอนการจัดการที่ส าคัญ 
(Critical management procedures)



• Step 1a: รพ.ที่ให้บริการด้านมารดาและทารก
ปฏบิัตติาม พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเดก็เลก็อย่างครบถ้วน

The International Code of 
Marketing of Breastmilk 
Substitutes and relevant 
World Health Assembly 

resolutions

• Step 1b: รพ.ที่ให้บริการด้านมารดาและทารก
ควรมีการเขียนนโยบายการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ที่
ชัดเจนเพื่อสื่อสารกับบุคลากรในรพ.และพ่อแม่

Infant feeding policy

• Step 1c: รพ.ที่ให้บริการด้านมารดาและทารก
ควรจดัให้มีระบบการตดิตามและการจดัการ
ข้อมูล

Monitoring and 
data‐management systems

Step 1: Facility policies

นโยบายของหน่วยงาน



การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ เป็นสิทธิของเดก็ทุกคน

พ.ร.บ.Code ช่วยเพิ่มพลังอ านาจให้ผู้หญิงได้ตดัสินใจเลือกวธีิการ
ให้นมลูก บนพืน้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง โดยปราศจากอทิธิพลการ
โฆษณาของบริษัทนม

Step 1a

รพ.ที่ให้บริการด้านมารดาและทารก ปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเดก็เล็กอย่างครบถ้วน



รพ.ที่ให้บริการด้านมารดาและทารกควรมีการเขียนนโยบายการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ที่ชัดเจนเพื่อส่ือสารกับบุคลากรในรพ.และพ่อแม่

นโยบายการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ อาจท าเป็นเอกสารแยกเฉพาะ หรือ
รวมอยู่ในนโยบายการให้อาหารทารกที่กว้างขึน้ หรือ รวมอยู่ใน
เอกสารนโยบายอื่นๆ

ควรมีแนวทางว่าจะน าวิธีการปฏบัิตแิละการดแูลไปด าเนินการ
อย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรได้น าไปใช้ได้ถูกต้องกับแม่ทุกคน

ควรเขียนให้ชัดเจนวิธีการน านโยบายด้านการบริหารจัดการไป
ด าเนินการ

Step 1b



รพ.ที่ให้บริการด้านมารดาและทารกควรจัดให้มีระบบการตดิตามและ
การจัดการข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเพื่อตดิตามการปฏิบัตไิด้ตามแนวทางการ
ปฏิบัตทิางด้านคลินิก

บันทกึข้อมูลและการตดิตามการปฏบัิตทิางคลนิิกที่เก่ียวข้อง

กับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่เข้ากับระบบพัฒนาคุณภาพ

ตดิตามอัตราการเร่ิมต้นเลีย้งลูกด้วยนมแม่และการเลีย้งลูก

ด้วยนมแม่ในระหว่างนอนในรพ.

Step 1c



• บุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการให้
อาหารทารกรวมทัง้การเลีย้งลูกด้วยนม
แม่ควรมีความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะที่เพียงพอที่จะช่วยเหลือแม่ใน
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

Ensure that staff 
have sufficient 

knowledge, 
competence and 
skills to support 
breastfeeding

Step 2: Staff competency
สมรรถนะของบุคลากร  

มุ่งเน้นการประเมนิความสามารถมากกว่าการ
อบรมหลักสูตรเฉพาะ
การอบรมควรเป็นการให้ฝึกปฏิบัตด้ิวยตนเอง



ประเมินทกัษะความสามารถของบุคลากร
เกี่ยวกับ

• ทักษะการใช้เทคนิคการให้การปรึกษาแก่แม่ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับััง

• การเรียนรู้ปัญหา การสร้างความม่ันใจ และการช่วยเหลือแม่

• การให้ปรึกษาหญิงตัง้ครรภ์เก่ียวกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่

• การประเมนิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ (assess a breastfeed)

• การช่วยแม่ในการจัดท่า และการอุ้มลูกให้กนินมแม่ได้ด้วยตนเอง

• การช่วยแม่ในการเอาลูกเข้าเต้าและการอมหัวนมแม่

• การอธิบายเก่ียวกับวธีิการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเหมาะสม

• การช่วยแม่ในการบีบและเกบ็น า้นม

• การช่วยแม่ในการป้อนน า้นมด้วยถ้วย



ประเมินทกัษะความสามารถของบุคลากร
เกี่ยวกับ

• การช่วยเหลือแม่ในการให้ลูกได้กนินมแม่ภายใน 1 ช่ัวโมงแรกหลังเกิด

• การช่วยเหลือแม่ในกรณีที่แม่คดิว่าตนเองมีนมไม่พอส าหรับลูก

• การช่วยเหลือแม่ในกรณีที่ทารกร้องมาก หรือร้องบ่อยๆ

• การช่วยเหลือแม่ในกรณีที่ลูกไม่ยอมดูดนมแม่

• การช่วยเหลือแม่ที่มีปัญหาเก่ียวกับหัวนม เช่น สัน้ บอด ใหญ่ แตก เจบ็ อุดตัน

• การช่วยเหลือแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม เช่น คัดตงึ เต้านมอักเสบ เป็นฝี

• การช่วยเหลือแม่ในกรณีที่ลูกมีปัญหาน า้หนักไม่ขึน้ หรือเจบ็ป่วย

• การให้การปรึกษาแก่แม่ในการดูแลสุขภาพของตัวแม่เอง

• การปกป้อง คุ้มครองสุขภาพของทารกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเดก็เลก็



ตัวชีว้ัดที่เป็น Global standards

อย่างน้อย 80% ของบุคลากรที่ปฏบิัตงิานอยู่ในหน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอด หลัง
คลอด และทารกแรกเกดิ จะต้องได้รับ pre‐service or in‐service

training เก่ียวกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา

อย่างน้อย 80% ของบุคลากรที่ปฏบิัตงิานอยู่ในหน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอด หลัง
คลอด และทารกแรกเกดิ จะต้องได้รับการประเมิน competency เกี่ยวกับการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา

อย่างน้อย 80% ของบุคลากรที่ปฏบิัตงิานอยู่ในหน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอด หลัง
คลอด และทารกแรกเกดิ จะต้อง ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง อย่ำงน้อย 3 ใน 4 ของ
ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของนมแม่ และทกัษะการช่วยเหลือแม่



หลักส าคัญในการปฏบิัต ิ
(Key clinical practices) 



•สตรีมีครรภ์และครอบครัวควรได้รับ
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประโยชน์ 
และการจัดการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

Discuss the 
importance and 
management of 

breastfeeding with 
pregnant women 
and their families

Step 3: Antenatal information
การดแูลในระยะตัง้ครรภ์

ให้ค าแนะน า เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และมีทัศนคตทิี่ดีต่อการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

สอนทกัษะวิธีการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
 สร้างความมั่นใจว่าแม่เลีย้งลูกด้วยนมแม่ได้
 ป้องกันปัญหาที่พบบ่อยที่ท าให้แม่เลกิเลีย้งลูกด้วยนมแม่ เช่น หัวนม

แตก เต้านมคัด น า้นมไม่พอ



ค าแนะน าส าหรับหญิงตัง้ครรภ์

• ห้ามอดอาหารหรือพยายามลดน า้หนักระหว่างตัง้ครรภ์

• รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย

• หลีกเล่ียง หรืองดอาหารที่มีรสหวาน

• ควรเสริมธาตุเหล็ก วิตามินโัเลท ในรูปยาเม็ด

• ควรออกก าลังกาย ท าจติใจให้สบาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

• ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่



• ส่งเสริมและช่วยเหลือให้แม่ได้โอบกอดลูกเนือ้
แนบเนือ้โดยเร็วที่สุดหลังคลอด และสนับสนุน 
แม่ทุกคนให้เร่ิมต้นเลีย้งลูกด้วยนมแม่โดยเร็ว
ที่สุด

Facilitate immediate and 
uninterrupted skin-to-

skin contact and support 
mothers to initiate 

breastfeeding as soon as 
possible after birth

Step 4: Immediate postnatal care
การดูแลหลังคลอดทันที

สิ่งที่ควรปฏบิัติ

น าลูกมาวางบนอกแม่ทันทีหลังคลอด (skin-to skin-contact) เป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง และส่งเสริมให้แม่ได้รู้จักความพร้อมของลูกที่จะดูดนมแม่ 
และให้การช่วยเหลือแม่เมื่อต้องการ”



พฤตกิรรมของลูก

• พักระยะสัน้ๆ ในลักษณะตื่นตัวเพื่อปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่

• เอามือเข้าปาก ท าท่าดูด ส่งเสียง ใช้มือแตะเต้านมแม่

• จ้องที่บริเวณสีเข้มของเต้าแม่ไว้เป็นเป้าหมาย

• ขยับไปที่เต้าแม่ และแลบลิน้

• เมื่อไปถงึหัวนม จะอ้าปากกว้างเพื่องับ



เร่ิมให้นมแม่โดยเร็วภายใน ½ - 1 ช่ัวโมงหลังคลอด

• ให้น า้นมแม่มาเร็ว

• ลูกได้รับภมิูคุ้มกัน

• ส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่-ลูก

• แม่ลดการตกเลือดหลังคลอด



• แม่ควรได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถเร่ิมต้นการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ คงการ
สร้างน า้นมแม่ และจัดการกับปัญหาที่พบบ่อย
ได้

Support mothers to 
initiate and 

maintain 
breastfeeding and 
manage common 

difficulties

Step 5: Support with breastfeeding
สนับสนุนการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

สิ่งที่ควรปฏบิัติ

• ท่าอุ้มและการเอาลูกเข้าเต้า
• สร้างความม่ันใจและวิธีการประเมนิการได้รับนมแม่
• การจัดการปัญหาจากการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
• การบีบ เกบ็น า้นม



• ไม่ให้นมผสม น า้ หรืออาหารอื่นแก่
เดก็แรกคลอดนอกจากนมแม่ เว้น
แต่จะมีข้อบ่งชี ้ทางการแพทย์

Do not provide 
breastfed newborns 

any food or fluids 
other than breast 

milk, unless 
medically indicated

Step 6: Supplementation
การไม่ให้น า้หรืออาหารอื่นใน 6 เดือนแรก



•ให้มารดาและทารกอยู่ในห้อง
เดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง 

Enable mothers and 

their infants to 
remain together and 
to practise rooming-

in 24 hours a day

Step 7: Rooming-in
แม่-ลูกอยู่ห้องเดียวกัน



•สนับสนุนแม่ ให้ความส าคัญและ
ตอบสนองต่อส่ือสัญญานที่บ่งบอกว่า 
ทารกหวิ 

Support

mothers to recognize 
and respond to their 

infants’ cues for 
feeding

Step 8: Responsive feeding

ตอบสนองต่อสัญญาณหวิของทารก



• ให้ค าปรึกษามารดาเกี่ยวกับการใช้และ
ความเสี่ยงที่เกดิขึน้จากการให้ทารกกนิ
นมขวด ดูดหวันมยางและหวันมปลอม

Counsel mothers 
on the use and 
risks of feeding 

bottles,

teats and pacifiers

Step 9: Feeding bottles, teats and pacifiers
ไม่ควรให้ลูกดูดหัวนมยางหรือหัวนมปลอม 



• โรงพยาบาลควรมีการวางแผนและ
ประสานงานเพื่อให้แม่และลูกได้รับการ
ดแูลที่เหมาะสม และเข้าถงึทรัพยากร
สนับสนุน

Coordinate discharge 
so that parents and 
their infants have

timely access to 
ongoing support and 

care

Step 10: Care at discharge

การดแูลเม่ือจ าหน่าย



บนัได 10 ขั้นในการสง่เสรมิการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

ในทารกที่เจบ็ป่วย (Spatz, 2004 )

• บันไดขัน้ที่ 1 การให้ข้อมูลเร่ืองคุณค่านมแม่ในทารกป่วย

• บันไดขัน้ที่ 2 การช่วยกระตุ้นการหล่ังน า้นมให้มาเร็วและ
ต่อเน่ือง

• บันไดขัน้ที่ 3 การบริหารจัดการน า้นมแม่

• บันไดขัน้ที่ 4 การเคลือบช่องปากด้วยน า้นมแม่และการ
ให้นมแม่แก่ทารก

• บันไดขัน้ที่ 5 การให้แม่โอบกอดลูกเนือ้แนบเนือ้



• บันไดขัน้ที่ 6 การดดูเต้าเปล่า

• บันไดขัน้ที่ 7 การเปล่ียนผ่านสู่การดดูนมจากเต้า

• บันไดขัน้ที่ 8 การวัดปริมาณน า้นมที่ทารกได้รับ

• บันไดขัน้ที่ 9 การเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจ
ก่อนกลับบ้าน

• บันไดขัน้ที่ 10 การตดิตามหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล

บนัได 10 ขั้นในการสง่เสรมิการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

ในทารกที่เจบ็ป่วย (Spatz, 2004 )



แนวปฏบิัตใินการปกป้อง ส่งเสริม และ
สนับสนุนการเลีย้งลูกด้วยนมแม่



https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/breastfee
ding-facilities-maternity-newborn/en/

แนวปฏบิตัใินการปกป้อง ส่งเสริม 
และสนับสนุนการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ในสถานบริการสุขภาพแม่และเดก็ 
พ.ศ. 2560: องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/breastfeeding-facilities-maternity-newborn/en/


WHO handbook for 
guideline development

World Health Organization. (2014). WHO handbook for guideline development, 

2nded. World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/145714

http://www.who.int/iris/handle/10665/145714


การพฒันาแนวปฏิบติั (WHO, 2014)

1. ก าหนดค าถามและผลลพัธเ์บือ้งตน้ 

2. สบืคน้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

3. ประเมนิและสงัเคราะหห์ลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

4. จดัท าขอ้แนะน า รวมทัง้ล าดบัความส าคญัของงานวจิยั และ 
วางแผนการเผยแพร ่

5. การเผยแพร่

6. การน าไปใช ้โดยค านึงถงึความเสมอภาค และจรยิธรรม

7. การประเมนิผลกระทบ และการปรปัปรงุแนวปฏบิตั ิ



กรอบการสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์

• การสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษน้ี์ใชก้รอบของ PICO เพื่อ

ก าหนดทิศทาง การคน้ควา้ใหต้รงประเด็น และ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา

P = Population or problem

I = Intervention or area of interest 

C = Comparison intervention 

O = Outcome



Question and PICO format

• Early skin-to-skin contact

• Should mothers giving birth (P) practise early skin-to-skin 
contact (I), compared to not practising early skin-to-skin contact 
(C), in order to increase rates of early initiation of breastfeeding 
within 1 hour after birth (O)?

• ในมารดาคลอด (P) การสมัผสัแบบเน้ือแนบเน้ือโดยเรว็หลงั
คลอด (I) เม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่ได้สมัผสัแบบเน้ือแนบเน้ือ
โดยเรว็หลงัคลอด (C) จะช่วยเพ่ิมอตัราการเร่ิมให้นมแม่ได้
ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัคลอด (O) ได้หรือไม่?





การสนับสนุนให้เร่ิมดดูนมแม่ทนัที และช่วยให้กินนมแม่ได้ 
(Immediate support to initiate and establish breastfeeding) 

1. การสมัผสัแบบเนื้อแนบเนื้อโดยเรว็หลงัคลอด (Early skin-to-skin 
contact) 

2. การเริม่ใหท้ารกดดูนมแมโ่ดยเรว็ (Early initiation of 
breastfeeding) 

3. การสอนและแสดงใหม้ารดาเหน็วธิกีารใหน้มทีถู่กตอ้ง (Showing 
mothers how to breastfeed) 

4. การใหม้ารดา-ทารก อยูด่ว้ยกนัตลอด 24 ชัว่โมง (Rooming-in) 

5. การใหท้ารกดดูนมแมต่ามความตอ้งการ (Demand feeding) 



การให้อาหารและความต้องการเพ่ิมเติมของทารก 
(Feeding practices and additional needs of infants) 

1. การใหอ้าหารหรอืของเหลวอื่นก่อน 6 เดอืน (Early additional 
foods or fluids) 

2. การหลกีเลีย่งการใหท้ารกดดูจุกนมยางหรอืจุกนมปลอม
Avoidance of pacifiers or dummies) 

3. การหลกีเลีย่งการใหก้นินมจากขวดนมและหวันมปลอม
(Avoidance of feeding bottles and teats) 



การสรา้งส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเล้ียงลกูด้วยนมแม่ 
(Creating an enabling environment) 

1. นโยบายการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นสถานบรกิารสขุภาพแมแ่ละ
เดก็ (Breastfeeding policy at facilities providing maternity 
and newborn services) 

2. การฝึกอบรมเจา้หน้าทีด่า้นสขุภาพ (Training of health 
workers) 

3. การสอนแมใ่นระยะก่อนคลอดเกีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
(Antenatal breastfeeding education for mothers) 

4. การวางแผนจ าหน่ายและการสง่ต่อ (Discharge planning and 
linkage to continuing support) 



โครงการพฒันาแนวปฏิบตักิารเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

รองศาสตราจารย ์ดร. ฟองค า ตลิกสกุลชยั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุดาภรณ ์พยคัฆเรือง

อาจารย์ ดร. ศศิธารา น่วมภา

ที่ปรึกษาโครงการ

ศาสตราจารยน์ายแพทยภ์ิเศก ลมุพิกานนท์

รองศาสตราจารย ์กรรณิการ ์วิจติรสุคนธ์

ทุนสนบัสนุน: ส านักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 



ขั้นตอนการพฒันาแนวปฏิบตัฯิ

1) คดัเลือกหวัขอ้ หรือก าหนดประเด็น/ปัญหา ท่ีตอ้งการแกไ้ข

ดว้ยหลกัฐานเชิงประจกัษ์

2) สืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากการทบทวนวรรณกรรมอย่าง

เป็นระบบ และ/หรืองานวิจยั ในฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสท่ี์

เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งแนวปฏิบตัท่ีิก าหนดโดยองคก์ร

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

3) สงัเคราะหห์ลกัฐานเชิงประจกัษต์ามแนวทางท่ีก าหนด

4) พฒันาแนวปฏิบตัฯิ จากหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์คน้พบ

5) ประชุมเชิงปฏิบตักิารรบัฟังความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ

6) ปรบัปรุง/แกไ้ขแนวปฏิบตัติามความเห็นของผูท้รงคณุวุฒิ



แนวปฏิบตักิารเล้ียงลกูดว้ยนมแม่โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์

ประเด็นดา้นมารดา

 การเตรียมหวันมและแกไ้ขหวันมเพ่ือส่งเสริมการ

เล้ียงลกูดว้ยนมแม่

 การนวดเตา้นมเพ่ือส่งเสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

 การเพ่ิมปริมาณน ้านมในมารดาหลงัคลอดเพ่ือ

ส่งเสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

 การส่งเสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ในมารดาท างาน

นอกบา้น



แนวปฏิบตักิารเล้ียงลกูดว้ยนมแม่โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์

ประเด็นดา้นทารก

 ทารกปฏิเสธนมแม่

 ภาวะน ้าหนกัลดในทารกแรกเกิดกบัการเล้ียงลกู

ดว้ยนมแม่

 ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิดกบัการเล้ียงลกู

ดว้ยนมแม่

 ภาวะล้ินตดิกบัการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่



ฐานข้อมูลงานวจิัยนมแม่



โดย   รองศาสตราจารย ์ดร.ฟองค า ตลิกสกุลชยั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดาภรณ ์พยคัฆเรือง 

อาจารย ์ดร.ศศิธารา  น่วมภา 



วตัถุประสงคก์ารจดัท าฐานขอ้มูลงานวิจยันมแม่

1. เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ทั้ง         

ในประเทศและตา่งประเทศ

2. เพ่ิมช่องทางเขา้ถึงงานวิจยัท่ีสะดวกและรวดเร็วส าหรบันกัวิชาการและ

ผูป้ฏิบตังิานทางคลินิก

3. ส่งเสริมการพฒันางานวิจยัของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงลกูดว้ย

นมแม่ 

4. ส่งเสริมการน างานวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบตังิานเพ่ือส่งเสริมการ

เล้ียงลกูดว้ยนมแม่  



ช่องทางเขา้ถึง 

http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/

http://www.ns.mahidol.ac.th/breastfeeding เลือก งานวิจยั

http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/
http://www.ns.mahidol.ac.th/breastfeeding


ฐานขอ้มูลงานวิจยันมแม่

ศูนยส่์งเสรมิการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และสุขภาพเด็กปฐมวยั 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 รวบรวมงานวิจยัที่ทนัสมยั (2010-2018)

 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมากกว่า 1,000 เรือ่ง

 สามารถเขา้ถึงแหล่ง full text ของงานวิจยั

 งานวิจยันมแม่ในประเทศไทย จ  านวน 14 หวัขอ้ 

 งานวิจยันมแม่ในตา่งประเทศ จ  านวน 9 หวัขอ้ 



ฐานขอ้มูลงานวิจยันมแม่ฯ

งานวิจยันมแม่ในประเทศไทย จ  านวน 14 หวัขอ้

 มารดาหลงัคลอดระยะแรก

 มารดามีบุตรคนแรก

 มารดาท างานนอกบา้น

 มารดาหลงัคลอด

 มารดาผ่าตดัคลอดทางหนา้

ทอ้ง

 มารดาวยัรุน่

 สตรีตั้งครรภ์

 ความตั้งใจเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

 บทบาทพยาบาล

 เครือข่ายทางสงัคม

 การเรียนการสอน/นกัศึกษาพยาบาล

 มารดาคลอดก่อนก าหนด

 ทารกแรกเกิดปกต/ิเจบ็ป่วย

 สถานการณก์ารเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ใน

ประเทศไทย



ฐานขอ้มูลงานวิจยันมแม่ฯ

งานวิจยันมแม่ในตา่งประเทศ จ  านวน 9 หวัขอ้ 

 INCRESE BREAST MILK

 WORKING MOTHERS

 NIPPLE PREPARATION AND 

CORRECTION

 BREAST MASSAGE

 JAUNDICE

 TONGUE-TIE

 WEIGHT LOSS

 NUTRITION IN PREGNANCY

 NUTRITION IN POSTPARTUM



พิมพค์ าคน้

Thai



เลือกหวัขอ้งานวิจยั

ท่ีตอ้งการสืบคน้



คลิกเพ่ือเขา้สู่

รายละเอียดของเรื่อง



แสดงบทคดัยอ่

งานวิจยั



คลิกเพ่ือเขา้สู่ full text



สามารถดาวนโ์หลด full 

text 



ใส่ค  าคน้  มารดาวยัรุน่



แสดงบทคดัยอ่

งานวิจยั



คลิกเพ่ือเขา้สู่ full text

แสดง keywords ของเร่ือง เพ่ือ

สืบคน้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

วารสารท่ีตพิีมพ์



Link ไปยงั web ท่ีเก่ียวขอ้ง

คลิกเพ่ือดาวนโ์หลด full text



สามารถดาวนโ์หลด full 

text 



Link ไปยงั Journal เดียวกนั



จ  านวนวิจยัท่ีมีใน Journal 

ฉบบัเดียวกนั



คลิกเพ่ือแสดง references



คลิกเพ่ือ link ไปยงั

งานวิจยัท่ีตอ้งการ



เลือกหวัขอ้งานวิจยั

ท่ีตอ้งการสืบคน้



คลิกเพ่ือเขา้สู่

รายละเอียดของเรื่อง



คลิกเพ่ือเขา้สู่ full text



Link ไปยงั web ท่ีเก่ียวขอ้ง

คลิกเพ่ือดาวนโ์หลด full text



คลิกเพ่ือเขา้สู่ full text



สามารถดาวนโ์หลด full 

text 




