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บทคัดยอ
การเลี้ยงทารกดวยนมมารดา จึงตองมีความรู ทักษะและ
ทําบทบาทในการชวยเหลือมารดาในการจัดทาอุมทารก
การอมหัวนม ตรวจสอบการอมหัวนมของทารก การชวย
เหลือทารกใหดดู นมมารดาทีม่ หี วั นมผิดปกติ การลดความ
วิตกกังวล การสรางความมัน่ ใจและความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพ
นมมารดา ทัง้ นีจ้ ะนําไปสูก ารชวยใหมารดาสามารถพัฒนา
บทบาทการเปนมารดาในระยะหลังคลอด และสามารถ
เลี้ยงทารกดวยนมมารดาไดสําเร็จอยางตอเนื่อง

นํา้ นมมารดาเปนอาหารทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับทารก เพราะ
มีสารอาหารครบถวนเหมาะสม ยอยและดูดซึมงาย ปลอดภัย
มีภูมิคุมกันโรค นอกจากนี้นํ้านมมารดายังมีประโยชนตอ
พัฒนาการทางรางกายและสมองของทารกสงเสริม
สายสัมพันธมารดาทารก ปจจุบนั มีหนวยงานทัง้ ภาครัฐบาล
และเอกชนรวมกันรณรงคสงเสริมการเลี้ยงทารกดวยนม
มารดา ทําใหแนวโนมการเลีย้ งบุตรดวยนมมารดามีจาํ นวน
เพิม่ ขึน้ แตกย็ งั ตํา่ กวาเปาหมายทีว่ างไว พยาบาลในหนวย
หลังคลอดเปนบุคลากรที่มีความสําคัญในการเพิ่มอัตรา

Abstract
The human milk is the best nutrient for a newborn. It has positive benefits for newborn growth and
brain development due to the composition of human milk which has all required nutrients, vitamin, growth
factors, and immune substance. Breastfeeding also create bonding attachment. Although many
governmental and private agencies have been doing breastfeeding campaign, as the result, the trend of
breastfeeding mothers is increasing, but it is still below the expected target. Postpartum nurses are the

*อาจารย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

52

วารสารพยาบาล ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๒

เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖

important personnel who can motivate more postpartum women to use breastfeeding. They needs to have
knowledge, skills and take the role in helping postpartum mothers in her positioning, newborn’s proper
sucking nipple in cases of normal and abnormal nipples as well as decreasing mother’s anxiety,
increasing more confidence in breastfeeding and human milk quality. These can lead to the success in
helping postpartum women to enroll their maternal role and gain successful breastfeeding.

อัตราการเลี้ยงทารกดวยนมมารดาภายในวันแรก รอยละ
89 ใหนมมารดาอยางเดียว 3 เดือนแรก รอยละ 7.6 และ
ลดลงเหลือรอยละ 5.4 ในทารก 5 เดือน (องคการยูนิเซฟ,
2006) ปจจุบันมีหนวยงานทั้งในสังกัดรัฐบาลและเอกชน
รวมกันรณรงคสง เสริมการเลีย้ งทารกดวยนมมารดา ทําให
แนวโนมการเลีย้ งบุตรดวยนมมารดาเพิม่ ขึน้ แตกย็ งั ตํา่ กวา
เปาหมายทีว่ างไว จึงจําเปนตองสงเสริมการเลีย้ งทารกดวย
นมมารดา มารดาที่คลอดทารกในโรงพยาบาล พยาบาล
ในหนวยหลังคลอดจึงเปนบุคลากรทีม่ คี วามสําคัญในการ
เพิ่มอัตราการเลี้ยงทารกดวยนมมารดา (Jang, Kim, &
Jeong, 2008) พยาบาลจึงควรประเมินปจจัยที่มีสวน
ใหการเลีย้ งทารกดวยนมมารดาประสบความสําเร็จ ไดแก
ปจจัยดานมารดา ปจจัยดานทารก แหลงสนับสนุนทาง
สังคม และนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมการเลี้ยง
ทารกดวยนมมารดาใหบรรลุเปาหมายทีว่ างไว โดยปฏิบตั ิ
บททบาทพยาบาลสูค วามสําเร็จในการเลีย้ งทารกดวนนม
มารดา

นํา้ นมมารดาเปนอาหารทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับทารก เพราะ
มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับความตองการ ยอยและ
ดูดซึมงาย ปลอดภัย มีภูมิคุมกันโรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภูมคิ มุ กันเพือ่ ปองกันการติดเชือ้ ของระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินปสสาวะ (Marild, Hansson, Jodal, Oden,
& Svedberg, 2004) ระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ
(Friedman & Zeiger, 2005) และโรคอวน (Fewtrell, 2004)
นอกจากนี้นํ้านมมารดายังมีประโยชนตอพัฒนาการทาง
รางกายและสมองของทารก อีกทัง้ มีคณ
ุ คาอยางมหาศาล
ตอจิตใจ ทําใหเกิดสายสัมพันธมารดาทารกที่แนนแฟน
สตรีหลังคลอดที่สามารถเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา จะรูสึก
ตนเองมีคุณคาที่ไดแสดงบทบาทการเปนมารดา อยางไร
ก็ตามยังมีมารดาจํานวนมากที่ไมสามารถใหนมบุตรได
หรือไดรับในระยะสั้นเกินไป เพราะยังขาดความรูเกี่ยวกับ
การเลี้ยงทารกดวยนมมารดา นํ้านมไมเพียงพอ มารดา
ทํางานนอกบาน ไมสามารถเลีย้ งทารกดวยตนเอง ( ธิตมิ า
เงินมาก, 2549) ในประเทศไทยไดเห็นปญหานีว้ า มีความ
สําคัญ โดยมีการระบุการเลีย้ งบุตรดวยนมมารดาไวในแผน
พัฒนาการสาธารณสุขในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2540 - 2544) โดยตั้งเปา
หมายใหมีอัตราเลี้ยงบุตรดวยนมมารดาอยางเดียวอยาง
นอย 4 เดือน รอยละ 30 (กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย,
2553)
จากการสํารวจสถานการณสุขภาพเด็กไทยโดย
องคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติป 2549 พบวา

ปจจัยดานมารดา
1. ทัศนคติของมารดาตอการเลีย้ งทารกดวย
นมมารดา มารดาทีป่ ระสบความสําเร็จจากการเลีย้ งทารก
ดวยนมมารดาและมีทัศนคติที่ดี จะตัดสินใจเลี้ยงทารก
ดวยนมมารดา การมีความรูและเห็นความสําคัญของนม
มารดาจะเพิม่ อัตราการเลีย้ งทารกดวยนมมารดา (Shealy,
Li, Benton-Davis, & Grummer-Strawn, 2005) ธิติมา
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เงินมาก (2549) พบวาปจจัยดานความรูของมารดาเกี่ยว
กับการเลีย้ งลูกดวยนมมารดา มีผลตอการเลีย้ งลูกดวยนม
มารดาอยางเดียวตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป มารดาที่มีทัศนคติ
ที่ไมดีตอนมมารดา รูสึกไมมั่นใจคุณภาพของนมมารดา
(Arora, McJunkin, Wehrer, & Kuhn, 2000) มารดาที่มี
ทัศนคติไมดีตอการเลี้ยงทารกดวยนมมารดา กลัวเตานม
หยอนยาน มีความคิดวาการใหนมมารดามีความยุงยาก
ไมสะดวกใหนมมารดาในที่สาธารณะ มารดาเหลานี้จะ
เลือกใชนมผสมสําหรับเลี้ยงทารก (Biancuzzo, 2003)
2. ภาวะสุขภาพของมารดา มารดาที่มีภาวะ
แทรกซอนภายหลังคลอด เชน ภาวะความดันโลหิตสูง
ภาวะตกเลือด หรือมารดาทีผ่ า ตัดคลอดจะมีอาการออนเพลีย
และเจ็บแผล ความสามารถในการใหทารกดูดนมมารดานอย
กวามารดาทีค่ ลอดทางชองคลอด (Zanardo, Svegliado,
Cavallin, Giustardi, Cosmi, Litta, et al., 2010) มารดา
ที่มีความเครียด วิตกกังวลสูง มีความเจ็บปวดตางๆ และ
มีอาการซึมเศราหลังคลอด ขาดความมั่นใจในการเลี้ยง
ทารกดวยนมมารดา (O’Brien, Buikstra, & Hegney,
2008) การไมใหบุตรดูดนมมีผลตอการหลั่ง Oxytocin
ทําใหนํ้านมออกนอย เกิดการลมเหลวในการเลี้ยงทารก
ดวยนมมารดา
3. ลักษณะของเตานม มารดาที่มีอาการคัดตึง
หรือลานนมไมยืดหยุนตามแรงดึง ทารกสามารถดูดนม
มารดาไดยากกวามารดาทีม่ ลี านนมยืดหยุน ดี (พรนภา ตัง้
สุขสันต, 2554) มารดาทีม่ หี วั นมยาวมากกวา 1 เซนติเมตร
ทําใหทารกดูดนมไมมปี ระสิทธิภาพและไดรบั นํา้ นมไมเพียง
พอ สําหรับมารดาที่หัวนมสั้นเกินไป สามารถใหทารกดูด
นมได แตตอ งใหการชวยเหลือในการใหนมมารดาอยางถูก
ตอง ในรายทีห่ วั นมใหญ มารดามักขาดความมัน่ ใจ ไมกลา
ใหทารกดูดนมมารดา (กรรณิการ วิจติ รสุคนธ, พรรณรัตน
แสงเพิ่ม, นันทิยา วัฒายุ, สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร,และ
สุดาภรณ พยัคฆเรือง, 2554)
4. ระยะเวลาการลาคลอด มารดาทีต่ อ งทํางาน

นอกบานมีผลตอการเลี้ยงทารกดวยนมมารดา ผลการ
ศึกษาพบวา มารดาที่เปนแมบานหรือมีกิจการสวนตัว
มีระยะเวลาในการเลีย้ งทารกดวยนมมารดาไมแตกตางกัน
มารดาที่เปนพนักงานทํางานประจํามีโอกาสตัดสินใจเลิก
ใหนมมารดามากกวา 1.6 เทา และมารดาที่ทํางานเปน
พนักงานชัว่ คราวมีโอกาสตัดสินใจเลิกใหนมมารดามากกวา
1.3 เทา (Skafida, 2012)

ปจจัยดานทารก
1. สุขภาพของทารก ทารกคลอดกอนกําหนด
นํ้าหนักตัวนอย หรือทารกที่มีภาวะที่มีความผิดปกติแต
กําเนิดหรือมีภาวะแทรกซอนในระบบตางๆ เชน ระบบทาง
เดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร จําปนตองรับการรักษา
ในโรงพยาบาล มีผลทําใหการดูดกลืนไมมีประสิทธิภาพ
หรือตองใชเวลาในการฝกดูดนมมารดานานกวาทารกปกติ
เนือ่ งจากสับสนกับการดูดนม นอกจากนัน้ ทารกทีม่ ภี าวะ
ลิ้นติด หรือทารกที่มีผังผืดยึดใตลิ้นจะดึงรั้งทําใหทารก
ไมสามารถงับไดลึกถึงลานนม ความแรงของการดูดนม
ไมมีประสิทธิภาพ รอยละ 13 ของทารกที่มีภาวะลิ้นติด
มีผลทําใหการดูดนมมารดาไมมีประสิทธิภาพ (มงคล
เลาหเพ็ญแสง, 2553)
2. ประสบการณของทารก อาจทําใหทารกสับสน
กับการดูดนม โดยเฉพาะทารกทีเ่ คยไดรบั นมขวดหรือการ
ปอนดวยแกวมากอน และเปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหมารดา
ไมสามารถใหนมมารดาไดตอ เนือ่ ง (Olang, Heidarzadeh,
Strandvik, & Yngve, 2012) ทําใหนํ้านมมีนอย ไมเพียง
พอตอความตองการของทารก ทารกที่ไดรับนมผสมขณะ
อยูโรงพยาบาลเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมารดาไมสามารถ
เลี้ยงทารกดวยนมมารดาในชวง 6 เดือน (Forster, &
Mclachlan, 2006) อันเปนผลจากทารกเคยชินกับการดูด
จากจุกยางซึง่ กลไกการดูดแตกตางจากการดูดจากเตานม
ทําใหทารกปฏิเสธการดูดนมมารดา
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แหลงสนับสนุนทางสังคม

มีภาวะแทรกซอน ไมสามารถเลี้ยงทารกได ควรนําทารก
มาดูดนมมารดา และคอยชวยเหลือใหทารกดูดนมมารดา
เปนระยะ
4. สรางทัศนคติที่ดีตอการเลี้ยงทารกดวยนม
มารดา สงเสริมใหความรูเ กีย่ วกับประโยชนของนมมารดา
ใหสมาชิกในครอบครัวเขามามีบทบาทในการเลี้ยงทารก
ใหความมั่นใจวา แมตองกลับไปทํางาน ก็สามารถใหนม
มารดาตอเนื่องได
5. อธิบายใหมารดาเขาใจเหตุผลของการกระตุน
บุตรใหดดู นมบอยๆ ทุก 2-3 ชัว่ โมง เพือ่ เพิม่ การสรางนํา้ นม
สรางความเชื่อมั่นวานํ้านมในระยะแรกแมจะมีเพียงเล็ก
นอย แตก็มีสารอาหารเพียงพอสําหรับทารก ใหเชื่อมั่นใน
คุณภาพของนํ้านมมารดา
6. สอนมารดาใหอุมทารกในทานั่งและทานอน
อยางถูกตอง เพราะเปนปจจัยทีส่ าํ คัญในการชวยใหทารก
ดูดนมมีประสิทธิภาพ ทําใหทารกไดรับนํ้านมที่เพียงพอ
(Maranne, & Neifert, 2004) หากพบวา มารดาอุม ทารก
ไมถูกตอง ควรบอกใหปรับทาอุมและใหมารดาทดลอง
ปฏิบตั ติ าม ชวยใหมารดามีทกั ษะและมัน่ ใจในการอุม ทารก
ในครั้งตอไป (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ และคณะ, 2554)
7. ชวยใหทารกอมหัวนม ในการเริ่มดูดนมครั้ง
แรก ควรใชทาอุมขวางตักประยุกตหรือทาอุมลูกฟุตบอล
เพื่อใหทารกอมหัวนมไดลึกถึงลานนม มือที่ประคองเตา
นมควรหางจากลานนมในลักษณะโคงรูปตัวซี (C-hold)
จากนั้นใชหัวนมเขี่ยปากทารกเบาๆ รอจนทารกอาปาก
กวาง ใหรีบเคลื่อนฝามือที่ประคองคอทารกเขาหาหัวนม
อยางรวดเร็วโดยใหคางของทารกแนบชิดลานนม
8. ตรวจสอบการอมหัวนมของทารก มารดาตอง
ไมเจ็บหัวนม สังเกตลักษณะปากของทารกอากวางแนบ
สนิทกับเตานม ริมฝปากบานคลุมถึงบริเวณลานนม เห็น
ลานนมเหนือริมฝปากดานบนมากกวาดานลาง คางแนบ
ชิดกับเตานม จมูกและแกมเพียงสัมผัสเตานม (กรรณิการ
วิจติ รสุคนธ และคณะ, 2554) ในขณะใหทารกดูดนมมารดา

แหลงสนับสนุนทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิตอ การเลีย้ งทารก
ดวยนมมารดา ไดแก ยา ยาย สามี บุคลากรดานสุขภาพ
พยาบาลเปนผูท มี่ บี ทบาทสําคัญและใหการสนับสนุนการ
เลี้ยงทารกดวยนมมารดามากที่สุด เนื่องจากพยาบาลอยู
ใกลชิดและใชเวลาอยูกับมารดาขณะนอนพักฟนในโรง
พยาบาล รองลงมา ไดแก ยา ยาย ซึ่งเปนบุคคลภายใน
ครอบครัวทีน่ บั ถือและมีประสบการณมากอน สามารถเปน
แบบอยางการเปนมารดา สวนสามีชว ยสนับสนุนการชวย
เลี้ยงดูทารกและแบงเบาภาระงานในบาน (Chisuwan,
Prasopkittikum, Sangperm, & Payakkaraung, 2010)
หากบุคลากรดานสุขภาพมีทัศนคติทางลบ จะเปนปจจัย
ทีส่ ง ผลใหเกิดความลมเหลวในการเลีย้ งทารกดวยนมมารดา
ในชวงหลังคลอด 6 สัปดาห (Digirolamo, Grummerstrawn, & Fein, 2003)

บทบาทพยาบาลสูค วามสําเร็จในการเลีย้ งทารก
ดวยนมมารดา
พยาบาลตองมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติที่ดี
มีทกั ษะในการชวยเหลือมารดาในการใหทารกดูดนมมารดา
ไดสาํ เร็จในเรือ่ ง การจัดทาอุม ทารกใหนมมารดา การชวย
ใหทารกอมหัวนม ตรวจสอบการอมหัวนมของทารก การ
ชวยเหลือทารกใหดูดนมมารดาที่มีหัวนมผิดปกติ และ
ปญหาทีพ่ บบอยในการเลีย้ งทารกดวยนมมารดา พยาบาล
จําเปนตองปฏิบัติดังนี้
1. สงเสริมใหมารดาและทารกอยูหองเดียวกัน
(rooming in) เพื่อใหมารดาและทารกอยูใกลชิดกันตลอด
เวลา มีทักษะในการเลี้ยงทารก และมีโอกาสใหทารกได
ดูดนมบอยขึ้น
2. ประเมินทัศนคติของมารดาตอการใหนมมารดา
ความตั้งใจในการเลี้ยงทารกดวยนมมารดา ความรู และ
ระยะเวลาการลาคลอด
3. หากมารดาหลังคลอดมีอาการออนเพลียหรือ
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มักจะขยับเตานมเพือ่ ใหมชี อ งวางใหทารกหายใจ ซึง่ ทําให
ทารกดูดไมลึกถึงลานนม พยาบาลควรสรางความมั่นใจ
วา ทารกสามารถหายใจไดเพียงพอจากชองวางบริเวณขาง
ปกจมูก บางครั้งจําเปนตองสาธิตโดยการใชนิ้วมือจับ
บริเวณลานนมแทนการดูดนมของทารก ขณะทีใ่ ชมอื ขยับ
เตานมออกเพื่อใหมีชองวางระหวางเตานมกับจมูกของ
ทารก จะทําใหตําแหนงที่จับบริเวณลานนมเลื่อนออกมา
อยูที่หัวนม ทําใหการดูดนมไมมีประสิทธิภาพ
9. ใหการชวยเหลือมารดาทีม่ หี วั นมผิดปกติ ดังนี้
9.1 หัวนมสัน้ แกไขโดยการทํา Hoffman’s
maneuver และการใช nipple puller หรือใชกระบอกฉีดยา
ขนาด 20 c.c. ตัดใหมีรูเปดทั้ง 2 ขาง แลวใชดานที่เรียบ
ของกระบอกฉีดยาครอบหัวนมจะชวยใหหวั นมยืน่ ไดมาก
ขึ้น และพยายามใหทารกดูดใหถึงลานนม
9.2 หัวนมยาว มารดามักเขาใจผิดคิดวา
ทารกสามารถดูดนมมารดาไดดี พยาบาลควรอธิบายให
มารดาทราบวา ลักษณะการดูดดังกลาวมีผลใหทารกได
รับนํ้านมไมเพียงพอ พรอมสาธิตโดยใชมือบีบหัวนมตรง
บริเวณทีป่ ากของทารกดูด เปรียบเทียบกับการใชมอื บีบที่
ลานนม เพื่อใหมารดาเห็นวา ปริมาณนํ้านมจากการบีบที่
ลานนมมีมากกวาการบีบที่หัวนม ใหมารดาอุมทารกทา
อุมลูกฟุตบอล หรือทาอุมขวางตักแบบประยุกต พยายาม
ใหทารกดูดนมใหรมิ ฝปากลางบานคลุมใหถงึ ลานนมมาก
ทีส่ ดุ ในระหวางทีท่ ารกดูดนมใหมารดาชวยบีบเตานม เพือ่
ใหทารกไดรับนํ้านมเพิ่มขึ้น และติดตามประเมินนํ้าหนัก
และการขับถายปสสาวะ อุจจาระของทารกทุกวัน
9.3 หัวนมใหญ พยาบาลควรสรางความ
มัน่ ใจ กอนใหทารกดูดนม ควรคลึงหัวนมเพือ่ ชวยใหขนาด
ของหัวนมเล็กลงจากเดิมประมาณ 2-3 มิลลิเมตร และ
หัวนมยืน่ มากขึน้ (กรรณิการ วิจติ รสุคนธ และคณะ, 2554)
หลังจากนัน้ ใหทารกดูดนมไดตามปกติในทาอุม ลูกฟุตบอล
หรือทาอุมขวางตักแบบประยุกต เมื่อทารกอาปากกวาง
ชวยจับหัวนมเขาไปในปากของทารกใหลึกถึงลานนมให

มากที่สุด แลวปลอยหัวนมทันทีกอนที่ทารกจะงับหัวนม
ตรวจสอบลักษณะการอมหัวนมที่ถูกตอง
ขณะนีใ้ หดแู ลใหมารดารูส กึ ผอนคลายบริเวณ
ไหล หลังในขณะใหนม ใชหมอนรองรับทารกเพือ่ ลดความ
เมือ่ ยลาในขณะอุม และชวยใหตาํ แหนงปากของทารกทีอ่ ม
ลึกถึงลานนมไมเลื่อนหลุด (พรศรี ดิสรเตติวัฒน และ
นิตยา โรจนนิรนั ดรกจิ , 2553) หรือใชผา มาชวยรองรับแขน
และมือขางที่อุมทารก
10. แนะนํามารดาใหทารกดูดนมบอยๆ ทุก 2-3
ชั่วโมง และสงเสริมใหมีการสรางนํ้านม เชน การลดความ
วิตกกังวล ดูแลใหไดรบั การพักผอน การดืม่ นํา้ มากๆ การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน
11. พยายามหลีกเลี่ยงใหทารกดูดนมผสมหรือ
สารอาหารอื่นๆ
12. หากมีภาวะลิน้ ติดเพียงเล็กนอย ตองพยายาม
ใหทารกอมลานนมมากขึน้ และสอบถามอาการเจ็บหัวนม
พรอมตรวจสอบวาลิ้นของทารกสามารถยื่นมาถึงใตลาน
นมหรือไม ในกรณีที่มีภาวะลิ้นติดมาก จําเปนตองไดรับ
การแกไขโดยการเลาะผังผืดใตลิ้น (Khoo, Dabbas,
Sudhakaran, Ajayi, & Patel, 2009)
13. ชวยเหลือมารดาทีม่ ปี ญ
 หาในการเลีย้ งทารก
ดวยนมมารดา เชน หัวนมแตก อาการคัดตึงเตานม ปริมาณ
นํ้านมไมเพียงพอ
14. คอยใหการชวยเหลืออยางใกลชดิ ใหกาํ ลังใจ
พูดคุย ปลอบโยน กลาวชมเชยเมื่อมารดาใหทารกดูดนม
ถูกวิธี เพื่อใหมารดาเกิดความมั่นใจ
15. ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกบุคคลใน
ครอบครัว สามีในการเลี้ยงทารกดวยนมมารดาเพื่อใหมี
ทัศนคติที่ดีตอนมมารดา
16. ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท หรือแนะนําแหลง
คลินกิ นมแมเมือ่ ตองการความชวยเหลือภายหลังจําหนาย
กลับบาน
17. จัดอบรมบุคลากรทางการแพทยเปนระยะเพือ่
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ใหมคี วามรู เสริมสรางทักษะและมีทศั นคติทดี่ ตี อ นมมารดา
การเลีย้ งทารกดวยนมมารดาใหประสบความสําเร็จไดนนั้
พยาบาลหลังคลอดเปนบุคคลสําคัญที่ตองมีความรู มี
ทักษะในการชวยเหลือใหมารดาสามารถเลี้ยงทารกดวย

นมมารดา เพื่อใหมารดาสามารถดํารงบทบาทการเปน
มารดาในระยะหลังคลอด นอกจากนี้ การลดความวิตก
กังวล สรางความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพนมแม
เปนสิง่ ทีช่ ว ยใหมารดาสามารถใหนมมารดาไดอยางตอเนือ่ ง
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