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WHO/UNICEF. Global nutrition targets 2025: breastfeeding policy brief (WHO/NMH/NHD/14.7). Geneva: World Health Organization; 2014.

Breastfeeding Policy Brief

WHO/UNICEF. Global nutrition targets 2025: breastfeeding policy brief (WHO/NMH/NHD/14.7). Geneva: World Health Organization; 2014.

เด็กเตยีลดลง 40%เด็กเตยีลดลง 40%

ภาวะซดีลดลง 50%ภาวะซดีลดลง 50%

LBW ลดลง 
30%

LBW ลดลง 
30%

WHO/UNICEF. Global nutrition targets 2025: breastfeeding policy brief (WHO/NMH/NHD/14.7). Geneva: World Health Organization; 2014.

เด็กอว้น
ไมเ่พมิขนึ
เด็กอว้น

ไมเ่พมิขนึ

EBF ≥50%EBF ≥50%

เด็กผอม <5%เด็กผอม <5%

WHO/UNICEF. Global nutrition targets 2025: breastfeeding policy brief (WHO/NMH/NHD/14.7). Geneva: World Health Organization; 2014.



Breastfeeding Situation

Source: https://data.unicef.org/topic/nutrition/breastfeeding/

Breastfeeding Situation

Source: https://data.unicef.org/topic/nutrition/breastfeeding/

Source: https://data.unicef.org/topic/nutrition/breastfeeding/

Exclusive Breastfeeding Rate in Thailand
(Thailand MICS 2006, 2012, 2016, 2019)

14%

2019



Breastfeeding Situation

Source: https://data.unicef.org/resources/infant‐feeding‐data‐dashboard/

• WBTi assists countries to assess the status of and 
benchmark the progress in implementation of the 
Global Strategy for Infant and Young Child Feeding in 
a standard way.

• It is based on the WHO's tool for national assessment 
of policy and programmes on infant and young child 
feeding.

Breastfeeding Policy & Practice  Situation

https://www.worldbreastfeedingtrends.org/wbti‐country‐report.php?country_code=TH

The World 
Breastfeeding Trends 
Initiative (WBTi)

- 15 indicators in
two parts, each 
indicator having 
specific significance.

https://www.worldbreastfeedingtrends.org/wbti‐country‐report.php?country_code=TH

2012, EBF = 12.3%

2015 , EBF = 23.1%

พรบ Apr 6, 2017



https://www.worldbreastfeedingtrends.org/wbti‐country‐report.php?country_code=TH

2011
2015 2012, EBF = 12.3%

2015 , EBF = 23.1% แหล่งข ้อมูลเพมิเตมิ

• Global Breastfeeding Collective
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/

• การสาํรวจสถานการณเ์ด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
https://www.unicef.org/thailand/th/mics

• การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก องคก์ร : สาํนักงานสถิติแห่งชาติ (Update 22 
กันยายน 2564) https://data.go.th/dataset/ns_05_20157
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Update in Breastfeeding Practice

AAP: American Academy of Pediatrics
ABM: Academy of Breastfeeding Medicine
CDC: Centers for Disease Control and Prevention
IBCLC: International Board Certified Lactation Consultant
WHO: World Health Organization  : UNECEF
WIC: Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children
WABA: World Alliance for Breastfeeding Action
มลูนธิศินูยน์มแมแ่หง่ประเทศไทย:  https://thaibf.com/
ศนูยส์ง่เสรมิการเลยีงลกูดว้ยนมแมแ่ละสขุภาพเด็กปฐมวยั คณะพยาบาลศาสตร ์

  มหาวทิยาลยัมหดิล: https://ns.mahidol.ac.th/breastfeeding/
คลนิกินมแม ่โรงพยาบาลตา่งๆ



Source: https://waba.org.my/

Update in Breastfeeding Practice

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

 แนวปฏบิตัใินการปกป้อง ส่งเสร ิม 
และสนับสนุนการเลียงลูกดว้ยนมแม่ 
ในสถานบร ิการสุขภาพแม่และเดก็ 
พ .ศ. 2560: องคก์ารอนามัยโลก

โครงการพฒันาแนวปฏิบตักิารเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์

ผูร้บัผิดชอบโครงการ
รองศาสตราจารย ์ดร. ฟองคาํ ตลิกสกุลชยั

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุดาภรณ ์พยคัฆเรือง
อาจารยศ์ศิธารา น่วมภา

ที่ปรึกษาโครงการ
ศาสตราจารยน์ายแพทยภ์ิเศก ลมุพิกานนท์
รองศาสตราจารย ์กรรณิการ ์วิจติรสุคนธ์

ทุนสนบัสนุน: สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

แนวปฏิบตักิารเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ประเด็นดา้นทารก

 ทารกปฏิเสธนมแม่
 ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิดกบัการเลี้ยงลกู

ดว้ยนมแม่
 ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิดกบัการเลี้ยงลกู

ดว้ยนมแม่
 ภาวะลิ้นตดิกบัการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่

 การเตรยีมหวันมและแกไ้ขหวันมเพื่อสง่เสริมการ
เลี้ยงลกูดว้ยนมแม่

 การนวดเตา้นมเพื่อสง่เสรมิการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่
 การเพิ่มปรมิาณนํ้านมในมารดาหลงัคลอดเพื่อ

สง่เสรมิการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่
 การสง่เสรมิการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ในมารดาทาํงาน

นอกบา้น



ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด
กบัการเลี้ ยงลกูดว้ยนมแม่

PICO: Prognosis domain 

ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด

ภาวะนํ้าหนกัลดปกตแิละผิดปกติ
• ภาวะนํ้าหนกัลดปกต ิ(physiological weight loss) เป็นภาวะที่ทารกมีนํ้าหนกั
ลดในช่วง 1 สปัดาหแ์รกไม่เกิน รอ้ยละ 7 จากนํ้าหนกัแรกเกิด  

• The American Academy of Pediatrics ระบุทารกที่นํ้าหนกัลดมากกว่ารอ้ยละ 
7 จากนํ้าหนกัแรกเกิดเป็นขอ้บ่งชี้ว่าตอ้งมีการประเมินการเลี้ ยงลกูดว้ยนม
แม่และใหก้ารช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปัญหาใหม้ีการสรา้งและหลัง่นํ้านมอยา่ง
เพียงพอ

                                                   (Lauwers & Swisher, 2016) 

• เกณฑใ์นการพิจารณาอาหารอื่นทดแทนนมแม่ The Academy of 
Breastfeeding Medicine (2017) ขอ้บ่งชี้ที่เป็นไปไดใ้นการใหอ้าหาร
อื่นทดแทนนมแม่ ที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะเรื่องนํ้าหนกัของทารกว่า

นํ้าหนกัของทารกลดเทา่กบัหรือมากกว่ารอ้ยละ 8 ถึงรอ้ยละ 10 
(ในวนัที่ 5 หรือ 120 ชัว่โมง หรือหลงัจากนั้น) หรือ
มีนํ้าหนกัลดมากกว่า 75 เปอรเ์ซ็นไทลข์องอายุทารก” 

• แนะนาํไวใ้นแนวปฏิบตัวิ่าใหใ้ชก้ราฟตรวจสอบนํ้าหนกัที่ลดลง 
(weight loss nomograms) ไดท้ี่ www.newbornweight.org

ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด

(Flaherman et al., 2015)



www.newbornweight.org

สรุปหลกัฐานเชิงประจกัษ์
 ถา้พบประวตัวิ่ามารดาไดร้บัการผ่าตดัคลอด มารดามีอายุมาก มารดาไดร้บัสารนํ้าระหว่างคลอด 
มารดาที่ยงัไม่มีนํ้านมในวนัที่ 3 หลงัคลอด บุคลากรสุขภาพควรตระหนกัว่าทารกอาจมีภาวะ
นํ้าหนกัตวัลดไดม้ากกว่าทารกที่ไม่มีปัจจยัดงักลา่ว ควรเฝ้าตดิตามนํ้าหนกัและใหก้ารช่วยเหลือ
ดา้นการลี้ยงลกูดว้ยนมแม่โดยเรว็ (คณุภาพหลกัฐานระดบั 3.c)

 ถา้ทารกมีนํ้าหนกัแรกเกิดนอ้ย ถ่ายอจุจาระนอ้ยครั้งในช่วง 2 วนัแรก และมารดายงัไม่มีนํ้านมมา
ในวนัที่ 3 อาจทาํใหท้ารกมีภาวะนํ้าหนกัตวัลดมากผิดปกตไิด ้บุคลากรสุขภาพควรสง่เสรมิให้
ทารกไดก้ินนมแม่อยา่งเพียงพอ (คณุภาพหลกัฐานระดบั 3.c) 

ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด



สรุปหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ควรรีบประเมินเรื่องการเลี้ ยงลกูดว้ยนมแม่และใหก้ารช่วยเหลือกรณีที่ทารก
มีนํ้าหนกัลดมากกว่ารอ้ยละ 7 จากนํ้าหนกัแรกเกิด เพื่อใหม้ารดามีการสรา้ง
และหลัง่นํ้านมอยา่งเพียงพอ (คณุภาพหลกัฐานระดบั 3.c และ 4.a) 

• ควรประเมินนํ้าหนกัทารกอยา่งตอ่เนื่อง โดยทารกที่คลอดปกต ินํ้าหนกัจะลด
มากที่สุดในวนัที่ 2 สว่นทารกที่ผ่าตดัคลอดนํ้าหนกัจะลดมากที่สุดในวนัที่ 3 
แตใ่นวนัที่ 4 นํ้าหนกัของทารกที่เคยลด ควรหยุดลดหรือมีนํ้าหนกัเพิ่มขึ้น 
และทารกควรมีนํ้าหนกัเพิ่มขึ้นจนเทา่กบันํ้าหนกัแรกเกิดภายใน 10-14 วนั
(คณุภาพหลกัฐานระดบั 5.b)

ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด

สรุปหลกัฐานเชิงประจกัษ์
• เกณฑใ์นการพิจารณาอาหารอื่นทดแทนนมแม่ คือ นํ้าหนกั
ของทารกลดมากกว่าหรอืเทา่กบัรอ้ยละ 8-10 (ในวนัที่ 5 
หรอื 120 ชัว่โมงหรอืหลงัจากนั้น) หรอืมีนํ้าหนกัลด
มากกว่า 75 เปอรเ์ซ็นไทลข์องอายุทารก (คณุภาพหลกัฐาน
ระดบั 5.b)

ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด

สรุปหลกัฐานเชิงประจกัษ์
• ควรตรวจสอบภาวะนํ้าหนกัตวัลดของทารกใน 3 วนัแรก และ 30 วนั
แรก ดว้ยกราฟตรวจสอบนํ้าหนกัตวัลด (weight loss nomograms) ไดท้ี่ 
www.newbornweight.org ซึ่งมีรายละเอียดเป็นรายชัว่โมง และแบ่งแยก
ชนิดของการคลอด และชนิดของนมที่ทารกไดร้บั เมื่อทารกอายุเกิน 1 
เดือน ควรพิจารณาจากกราฟประเมินการเจริญเตบิโต (growth chart 
standards) ขององคก์ารอนามยัโลก ที่แบ่งเป็นเพศชาย เพศหญงิ 
จนถึงอายุ 2 ปี (คณุภาพหลกัฐานระดบั 3.c และ 5.b)

ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด

ขอ้เสนอแนะในการปฏิบตั ิ
• ควรมีการประเมินประวตัขิองมารดาและทารกทุกราย เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงตอ่การเกิดภาวะนํ้าหนกัลดผิดปกต ิและรีบใหก้าร
ช่วยเหลือเรื่องการเลี้ ยงลกูดว้ยนมแม่โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
โอกาสที่จะตอ้งใหน้มผงแก่ทารก

• ควรมีแนวทางในการประเมินนํ้าหนกัทารกและใหก้ารช่วยเหลืออยา่ง
เป็นระบบ

ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด



ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
• ควรมีงานวิจยัที่มีการตดิตามระยะยาวเมื่อทารกออกจากโรงพยาบาล 
และศึกษาผลลพัธท์ี่เกี่ยวขอ้ง เช่น อตัราการเลี้ ยงลกูดว้ยนมแม่ 
พฒันาการและการเจริญเตบิโตของทารก เป็นตน้

• ควรมีงานวิจยัเชิงทดลองที่มีการสุม่และมีกลุม่ควบคมุ หรือโปรแกรม
การช่วยเหลือทารกที่มีนํ้าหนกัลด เพื่อหาแนวทางในการปฏิบตัทิี่
ชดัเจน

ภาวะนํ้าหนกัลดในทารกแรกเกิด Update in Breastfeeding Practice

This study found no clear associations between infant feeding methods like 
feeding at the breast and feeding expressed milk and the risk for excess 
weight from 0 to 6 years of age, although human milk feeding in general 
was associated with lower average BMIZ from birth to age 6 years. 

(Maskarinec et al., 2021)

กลุ่มตวัอย่าง
269 คน

นาํนมแมจ่ะพบฮอรโ์มนชนิดหนงึทีมีความสมัพนัธก์บัการเจรญิเติบโตของทารกคือฮอรโ์มนเลปติน ซงึมี
บทบาทหนา้ทีในการควบคมุความอยากอาหาร การเผาผลาญพลงังาน อณุหภมูิ และกระตุน้การตอบสนอง
ของรา่งกายตอ่อินซลูนิของทารก ดงันนัฮอรโ์มนเลปตินนีมีความสาํคญัในการปอ้งกนัโรคอว้นและความ
ผิดปกติของระบบเผาผลาญทีจะทาํใหท้ารกมีโอกาสเป็นโรคไมต่ิดตอ่เรอืรงัในระยะยาว เชน่ เบาหวาน ความ
ดนัโลหิตสงู หรอืโรคหลอดเลือดหวัใจ 

(Palou, Pico, & Palou, 2018)

ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิดกบัการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่

PICO: Prognosis domain 



ขอ้แนะนาํจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทารกที่กินนมแม่เป็นสว่นใหญ ่อาจมีภาวะตวัเหลืองเกิดขึ้นไดใ้นช่วงสปัดาห์
ที่ 3-4 จงึควรเฝ้าระวงั หรือใหค้าํแนะนาํมารดาในการสงัเกตอาการตวั
เหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเขม้ผิดปกต ิและใหพ้ามาพบแพทยเ์พื่อประเมิน
อาการและใหก้ารช่วยเหลือตอ่ไป (คณุภาพหลกัฐานระดบั 3.d)

 

ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด

ขอ้แนะนาํจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์
• การจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลในวนัที่ 2 หลงัเกิด เป็นปัจจยัเสี่ยงที่ทาํใหม้ี
การเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลซํ้าดว้ยภาวะตวัเหลืองได ้และการที่มารดา
คลอดที่อายุครรภ ์37- 38 สปัดาห ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะตวัเหลืองได ้
บุคลากรสุขภาพควรประเมินเรือ่งการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ใหม้ารดาสามารถให้
นมลกูไดด้ว้ยตนเองก่อนจาํหน่าย (คณุภาพหลกัฐานระดบั 3.c)

ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด

ขอ้แนะนาํจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์
• การใหท้ารกดดูนมในครั้งแรกโดยเร็วภายใน 1-2 ชัว่โมง การใหน้มแม่อยา่ง
นอ้ย 8 ครั้งตอ่วนั การใหน้มในแตล่ะครั้งนานมากกว่า 10 นาที การสนบัสนุน
ใหม้ารดามีนํ้านมมาโดยเร็วภายใน 2 วนั และการที่ทารกอมหวันมลึกและดดู
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ได ้Latch score มากกว่า 8 คะแนน จะทาํใหโ้อกาสที่
ทารกจะเกิดภาวะตวัเหลืองนอ้ยลง บุคลากรสุขภาพจงึควรใหค้วามรูแ้ก่มารดา
และสง่เสริมใหม้ารดาเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ย ํ้าใน
ประเด็นดงักลา่ว (คณุภาพหลกัฐานระดบั 3.c)  

ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด

ขอ้ควรระวงั
• ควรเฝ้าระวงัภาวะตวัเหลืองอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
แรกหลงัเกิด รวมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่มารดาและครอบครวัในการเฝ้า
สงัเกตอาการของบุตร เพื่อใหไ้ดร้บัการช่วยเหลือโดยเร็ว ไม่ทาํใหส้าร
บิลลิรูบินก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่สมองของทารก

ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด



ขอ้เสนอแนะในการปฏิบตั ิ
• ควรมีแนวทางหรือแนวปฏิบตัใินการป้องกนั ดแูล และรกัษาทารกที่มีภาวะ
ตวัเหลืองในหน่วยงาน

• ควรทาํความเขา้ใจในทีมบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกบัภาวะตวัเหลือง และการ
สง่เสริมการเลี้ ยงลกูดว้ยนมแม่ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อไม่ใหเ้กิด
ความขดัแยง้ในการปฏิบตัิ

ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด

ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
• ควรมีงานวิจยัเชิงทดลองที่มีการสุม่และมีกลุม่ควบคมุ เพื่อหาวิธีการหรือ
โปรแกรมในการดแูลทารกที่มีภาวะตวัเหลืองดว้ยวิธีการตา่งๆ 

• ควรมีการศึกษาตดิตามระยะยาวเกี่ยวกบัภาวะตวัเหลืองและการเลี้ยงลกูดว้ย
นมแม่ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่ชดัเจน 

ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด

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

Update in Breastfeeding Practice

After implementation of an automated order for lactation consultation, EB 
improved from 30% to 60% and completed lactation consultations increased 
from 60% to 90%. Infants who received a lactation consultation within the 
first shift during their hospitalization were 4 times more likely to have EB 
during hospitalization than infants who did not (odds ratio 3.8; confidence 
interval: 1.17–12.39.)

(Kovaric et al., 2020)

กลุ่มตวัอย่าง
92 คน

• Using the Model for Improvement
• Conducted 3 plan‐do‐study‐act cycles



Date of Download:  10/29/2022 Copyright © 2022 American Academy of Pediatrics. All rights reserved.

From: Supporting Breastfeeding in Infants Hospitalized for Jaundice 

Hosp Pediatr. 2020;10(6):502-508. doi:10.1542/hpeds.2020-0056

Key drivers diagram for increasing EB in infants hospitalized for neonatal hyperbilirubinemia. SMART, specific, measurable, applicable, realistic, 
and timely.

Figure Legend:

Update in Breastfeeding Practice

(Sarah et al., 2022)

Update in Breastfeeding Practice

(Sarah et al., 2022)

Significant Interventions to improve EBF:
Professional support
Breastfeeding education program
Telephone follow‐up post discharge 
In‐home lactation support

Update in Breastfeeding Practice



Randomized controlled prospective design: 
Interventions: started 3‐5 mins before blood drawing
N=120,  4 groups:
I: Taste: 5mL of milk was dripped into the infant’s mouth
II: Smell: 5mL of milk‐soaked cotton was placed at a 5–10 cm distance 
to the infant’s nose
III: T & M: Both
IV: control group: No intervention
 During and after the procedure, there were significant differences in terms 

of pain levels, SpO2 levels, and HR between the groups ( p = 0.000).
 Lowest pain score = group III
 Highest pain score = control group/group 4

Update in Breastfeeding Practice

(Hou et al., 2021)

15 Studies with 12,316 subjects
Breastfeeding could significantly improve the intelligence of children, 
with a duration of >6 months showing a slight but significantly higher 
intelligence score than for ≤ 6 months.

Update in Breastfeeding Policy/Guideline

Public policies and laws should be established so that mothers can choose to 
breastfeed, be supported to breastfeed, and have their choice protected such 
that they are not denied this right either by laws, coercion, employment 
practices, or society. 
ควรมีกฎหมายหรอืนโยบายทีชว่ยสนบัสนนุใหแ้มส่ามารถทีจะเลือกเลียงลกูดว้ยนมแมไ่ด ้และไมค่วรมีกฎหมาย การบงัคบั 
หรอืการปฏิบตัิในการจา้งงาน หรอืในสงัคม ทีทาํใหแ้มไ่มส่ามารถใชส้ทิธิในการเลียงลกูดว้ยนมแมไ่ด้

Academy of Breastfeeding
Medicine (ABM)

Update in Breastfeeding Policy/Guideline
Key Takeaways
Updated guidance from the 
American Academy of Pediatrics 
recommends continued 
breastfeeding for two years and 
beyond.
The AAP focuses on public health 
in its guidelines and stresses that 
breastfeeding isn't only about 
nutrition for the developing 
infant.
The relationship between the 
parent and the child is also of 
paramount importance.



Update in Breastfeeding Policy/Guideline

Areas for Future Research
the effect of governmental or broad 
system‐based policies to support 
breastfeeding after birth 
hospitalization discharge.
system or method of follow‐up for 
women and newborns after delivery.
telemedicine after birth 
hospitalization.
The long‐term impact of pandemic.

Update in Breastfeeding Policy/Guideline

ABM Publishes Protocols to Facilitate Best Practices in Breastfeeding 
Medicine
https://www.bfmed.org/protocols

Breastfeeding During The Covid‐19 
Pandemic

Initiation of breastfeeding 
within one hour of birth,
Exclusive breastfeeding until 
babies are six months old, 
Continued breastfeeding along 
with nutritionally adequate and 
safe complementary foods, 
until age two years old or 
beyond

Source: https://www.paho.org/en/documents/breastfeeding‐and‐covid‐19‐vaccines‐social‐media‐collection

Breastfeeding During The Covid‐19 
Pandemic

Mothers and infants should 
be supported to remain 
together, 
Practice skin‐to‐skin contact 
and/or kangaroo care 
whether or not they or their 
infants have suspected, 
probable, or confirmed 
COVID‐19 virus infection. 

Source: https://www.paho.org/en/documents/breastfeeding‐and‐covid‐19‐vaccines‐social‐media‐collection



Breastfeeding During The Covid‐19 
Pandemic

Breastfeeding counseling, 
basic psychosocial support, 
and practical feeding 
support should be provided 
to all pregnant women and 
mothers with infants and 
young children.

Source: https://www.paho.org/en/documents/breastfeeding‐and‐covid‐19‐vaccines‐social‐media‐collection

Breastfeeding During The Covid‐19 Pandemic

https://www.youtube.com/watch?v=ZhE
Lia3tmYA

Mar 8, 2021

แหล่งข ้อมูลเพมิเตมิ

• Breastfeeding and COVID-19 vaccines - Social Media collection   
https://www.paho.org/en/documents/breastfeeding-and-covid-19-vaccines-
social-media-collection

• https://multimedia.anamai.moph.go.th/ebooks/guide_pregnant-women-
covid-19-1/

Scope

Update in 
breastfeeding 

practice
Update policy, 

protocol/guideline
How to write a  
quality evidence‐
based guideline 

Breastfeeding Situation

EBP & clinical 
judgement algorithm



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

การพฒันาแนวปฏบิตั ิ(WHO, 2014)
1. กาํหนดคาํถามและผลลพัธเ์บือ้งตน้ 
2. สบืคน้หลกัฐานเชงิประจกัษ ์
3. ประเมนิและสงัเคราะหห์ลกัฐานเชงิประจกัษ ์
4. จดัทาํขอ้แนะนํา รวมทัง้ลาํดบัความสาํคญัของงานวจิยั และ 

วางแผนการเผยแพร ่
5. การเผยแพร่
6. การนําไปใช ้โดยคาํนึงถงึความเสมอภาค และจรยิธรรม
7. การประเมนิผลกระทบ และการปรปัปรงุแนวปฏบิตั ิ

กรอบการสบืค้นหลักฐานเชงิประจกัษ์

• การสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษน์ี้ใชก้รอบของ PICO เพื่อกาํหนดทิศทาง 
การคน้ควา้ใหต้รงประเด็น และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา

P = Population or problem
I = Intervention or area of interest 
C = Comparison intervention 
O = Outcome

Ex. การให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าช่วยบรรเทาความปวดได้ดกีว่าการดูดจุกนมหลอกใน
ทารกทีไ่ด้รับการเจาะเลือดหรือไม่

P – ทารกทไีดร้ับการเจาะเลือด
I – ดดูนมแม่จากเตา้
C – ดดูจุกนมหลอก
O – บรรเทาความปวด

Keywords  
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P – ทารก เจาะเลือด, newborn, infant*
I – นมแม่ ดดูนมแม่จากเตา้, breastfeeding
C – จุกนมหลอก, pacifier
O – ปวด บรรเทาปวด, pain, pain level

PICO 



ตวัอยา่ง Academic search engine

   Google scholar   http://scholar.google.co.th/

ฐานข้อมูล Cochrane Library และ Joanna Briggs Institute และ
งานวจิยัจากฐานข้อมูล PubMed, CINAHL, Ovid Medline, Science 
Direct, Scopus, และ Proquest 

   วารสาร online เชน่ Thai Journal Online (ThaiJo)
http://www.tci‐thaijo.org/

www.lib.ns.mahidol.ac.th

การประเมนิคุณภาพงานวจิยัเช ิงปร ิมาณ
(Grace, et al., 2013)

ผลการวจิัยมคีวามตรงหรอืไม่

ผลการวจิัยเป็นอยา่งไร น่าเชอืถอืหรอืไม่

สามารถนําผลการวจิัยไปประยกุตใ์ชไ้ดห้รอืไม ่
อยา่งไร

Step I

Step II

Step III

70

1. มีการกําหนดวัตถุประสงคช์ัดเจนหรือไม่ การออกแบบการวิจัยเหมาะสมหรือไม่ 
2. บอกการคาํนวณกลุ่มตัวอย่างหรือไม่
3. เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไร มีการจัดกลุ่ม เหมาะสมหรือไม่ 
4. มีการสุ่มตัวอย่างหรือไม่ วิธีการสุ่มเหมาะสมหรือไม่
5. กลุ่มตัวอย่างได้รับ intervention ตามทีกําหนดหรือไม่
6. เครืองมือทีใช้ประเมิน มีความเหมาะสมหรือไม่
7. วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสมหรือไม่
8. การวิเคราะห์ผล ใช้สถิติเหมาะสมหรือไม่
9. นําเสนอผลการวิจัยสอดคล้องกับรูปแบบการวิจัยหรือไม่ 71

ผลการวจิัยมคีวามตรงหรอืไม่Step
I

72

ผลการวจิัยเป็นอยา่งไร น่าเชอืถอืหรอืไม่Step
II

Intervention มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
ค่า  confidence intervals  หรือค่า p-value เป็นอย่างไร
พิจารณาจากความสาํคัญทางสถิติและความสาํคัญทางคลินิก 



73

สามารถนําผลการวจิัยไปประยกุตใ์ชไ้ดห้รอืไม ่
อยา่งไร

Step
III

กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มผู้ป่วยทีสนใจหรือไม่ โดยดูจากปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง (ถ้าไม่ตรง มีข้อจาํกัดหรือเหตุผลทีทําให้ไม่สามารถนําไปใช้กับผู้ป่วยหรือไม่)
ลักษณะหน่วยงานเหมือนกับงานวิจัยหรือไม่ สามารถใช้ intervention นีในหน่วยงานได้
หรือไม่
ส่วนไหนทีนําไปใช้ได้ ต้องมีการปรับจากวิธีการเดิมหรือไม่ อย่างไร
สิงทีต้องดาํเนินการเพือลดความเสียงทีอาจเกิดจากการนําผลการวิจัยไปใช้
ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือนโยบายองคก์รอย่างไร
ความต้องการของผู้ป่วย เป็นอย่างไร
ตรงกับความชํานาญทางคลินิกหรือไม่

ตวัอยา่ง Collective table

ชื่อเรื่อง/
ผูว้ิจยั

วตัถุ 
ประสงค์

รูปแบบ  
การวิจยั กลุม่ตวัอยา่ง เครื่องมือ/

การเก็บขอ้มูล ผลการวิจยั ขอ้สรุปเพื่อ
นาํไปใช้
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การพฒันา �����	�� วธิ ีการเขยีนผังงาน

1. ใชส้ญัลกัษณต์ามทีกาํหนดไวเ้ป็นสญัลกัษณม์าตรฐาน  
2. ใชล้กูศรแสดงทิศทางการไหลของขอ้มลูจากบนลงลา่งหรอืจากซา้ย

ไปขวา
3. คาํอธิบายในภาพควรสนักระทดัรดัและเขา้ใจงา่ย 
4. ทกุแผนภาพตอ้งมีลกูศรแสดงทิศทางเขา้-ออก 
5. ไมค่วรโยงเสน้เชือมผงังานทีอยูไ่กลมากๆ ควรใชส้ญัลกัษณ์

จดุเชือมตอ่แทน 
6. ผงังานควรมีการทดสอบความถกูตอ้งของการทาํงานก่อนนาํไปใช้
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สัญลักษณ์ผงังาน ( Flowchar t Symbols)
สญัลกัษณท์ีใ่ชเ้ขียนผงังานถูกกาํหนดขึ้นโดย

องคก์ร The Amer ican National Standard 
Institute (ANSI) และ International Standard 
Organization (ISO) เป็นสญัลกัษณม์าตรฐานสากล
เพือ่ความสะดวกในการสือ่ความหมายใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนัและเป็นสากล

77

สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย

การตัดสินใจ 
(Decision Node)

แทนจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง

การปฏิบัติงาน
(Process Node)

แทนจุดที่มกีารปฏิบัติงาน

เริ่มต้นและจบ
โปรแกรม 

(Terminal or  Entry 
Node or  Exit Node)

แทนจุดเริ่มต้นและจบของ
ผงังานของโปรแกรมหลัก

และโปรแกรมย่อย

78

สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย

ทิศทาง
(Flow line)

แทนทิศทางของขั้นตอน
การดาํเนินงานซึ่งจะปฏิบัติ
ต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้

จุดเชื่อมต่อ
(Connector )

แทนจุดเชื่อมต่อของผงังาน
เมื่อใช้สัญลักษณ์เพื่อให้

ดูง่ายขึน้
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