
 
 

การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อใหท้มีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT) มคีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถอธบิายความ 

ส าคญัและประโยชน์ของการเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ด ้ 

๒. เพื่อให้ทมีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT) ส่งเสรมิ สนับสนุนและกระตุ้นใหม้ารดาเลีย้ง

ลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งน้อย ๖ เดอืน รวมทัง้รว่มกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

เน้ือหา 

ความส าคญัของนมแม่  

นมแมค่อื อาหารทีด่ทีีสุ่ดของทารกตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ ๖ เดอืน เพราะว่านมแม่มสีารอาหารทีม่ ี

คุณประโยชน์สงูสุดต่อทารก ดว้ยองคป์ระกอบดา้นโภชนาการ การเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัโรค วติามนิ สาร

ต่อตา้นอนุมลูอสิระ และยงัมเีซลลต่์างๆ ทัง้เซลลจ์ากแม ่รวมถงึแบคทเีรยีทีม่ปีระโยชน์ ต่อระบบทางเดนิ

อาหารของลกูดว้ย องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และยนูิเซฟ จงึก าหนดว่าลูกควรไดก้นินมแม่อย่างเดยีว

ตัง้แต่แรกเกดิถงึ ๖ เดอืน และควรกนิต่อเนื่องไปจนลกูอาย ุ๒ ปี ควบคู่กบัอาหารตามวยัทีเ่หมาะสม 

นมแมค่อื วคัซนีหยดแรกของชวีติ เพราะนมแม่สรา้งเสรมิระบบภูมคิุม้กนัของร่างกาย ลดความ

เสีย่งต่อการเกดิโรคและความผดิปกตต่ิางๆไดแ้ก่ โรคตดิเชือ้ทัง้ทางเดนิอาหารและทางเดนิหายใจ ภาวะ

ภมูแิพ ้โรคเรือ้รงัต่างๆ เช่น โรคอว้น เบาหวาน  

นมแม ่มสีารอาหารเป็นส่วนประกอบต่างๆ ทีส่ าคญักว่า ๒๐๐ ชนิดเช่น เซลลเ์มด็เลอืดขาว สาร

ในระบบภมูคิุม้กนั ฮอรโ์มน สารคดัหลัง่จากแมท่ีม่ผีลต่อสุขภาพ เดก็ทีก่นินมแม่จะมสีมองทีไ่วต่อการรบั 

รู ้และสามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะใน ๒ ขวบปีแรก ทีส่มองโตเรว็มากทีสุ่ด ทัง้นี้

เพราะสารอาหารในนมแม่ มคีวามเหมาะสมส าหรบัการสรา้งเซลล์สมองของเด็กมากที่สุด นอกจากนี้ 

อ้อมกอดและการสมัผสัระหว่างแม่กบัลูก ช่วยกระตุ้นการรบัรูแ้ละพฒันาการของสมอง ดงันัน้การเลี้ยง

ลกูดว้ยนมแม ่จงึช่วยใหลู้กไดร้บัต้นทุนทีด่อีย่างเตม็ทีแ่ละต่อเนื่อง น ้านมแม่จงึเป็นอาหารดทีีสุ่ดส าหรบั

สมอง ออ้มกอดแมก่เ็ป็นอาหารดทีีสุ่ดส าหรบัหวัใจ ในทุกอิม่ของลกูรกั ดงันัน้ การใหลู้กกนินมแม่ จงึเป็น

การเลอืกนมยีห่อ้ดทีีสุ่ดส าหรบัลกู  

สารอาหารในนมแม่ มกีารเปลีย่นแปลงตามระยะเวลาหลงัคลอด เพื่อใหเ้หมาะสมกบัตวัลูกผ่าน

กระบวนการสรา้งน ้านมในรา่งกายของแม่ ทีเ่กดิจากการหลัง่ฮอรโ์มนกระตุน้โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดงันี้ 

น ้านมระยะที่ ๑ (Colostrum) คอื ช่วง ๑ – ๓ วนัแรก เรยีกว่า ระยะหวัน ้านม น ้านมมสีเีหลอืง 

บางครัง้เรยีกว่า น ้านมเหลอืง เนื่องจากมแีคโรทนีสูงกว่าน ้านมระยะหลงัมาก น ้านมระยะนี้เป็นน ้านมที่

อุดมสมบูรณ์มาก ประกอบดว้ยโปรตนีต่างๆ ที่เสรมิสรา้งระบบภูมคิุ้มกนัของร่างกาย เกลอืแร่ วติามนิ 
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รวมทัง้สารอาหารที่จ าเป็นส าหรบัการเตบิโตของสมองและการมองเหน็ของลูก นมแม่ระยะนี้มี

ฤทธิเ์ป็นยาระบายอ่อนๆ ท าใหก้ารขบัถ่ายขีเ้ทาของลกูไดด้ว้ย  

น ้านมระยะที ่๒ (Transitional Milk) เมือ่ผ่านช่วง ๕ วนัถงึ ๒ สปัดาหแ์รก น ้านมจะเปลีย่นเป็นสี

ขาวขุน่ มสีารอาหารเพิม่ขึน้ทัง้ไขมนั น ้าตาล และมปีรมิาณเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของรา่งกาย 

น ้านมระยะที ่๓ (Mature Milk) เมื่อผ่านช่วง ๒ สปัดาห์แรกแล้ว น ้านมแม่จะมปีรมิาณมากขึน้ 

และมสีารอาหารหลกัทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของลกู ไดแ้ก่  

โปรตนี ทีม่สี่วนช่วยในการยบัยัง้การเตบิโตของเชือ้โรคบางชนิด เพิม่ภูมติ้านทาน และเอนไซม์

ทีส่ามารถท าลายผนงัเซลลข์องแบคทเีรยีได ้

ไขมนั ที่เป็นกรดไขมนัจ าเป็นต่อร่างกายได้แก่ DHA (Docosahexaenoic Acid) และ AA 

(Arachidonic Acid) ทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาระบบประสาทและการมองเหน็ 

น ้าตาล Lactose โดยพบว่า ในนมแม่มโีอลโิกแซคคาไรด์หรอืคารโ์บไฮเดรตสายสัน้ (Human 

Milk Oligosaccharides) มากกว่า ๒๐๐ ชนิด และมปีรมิาณมากกว่าทีพ่บในนมววัถงึ ๕ เท่า และยงัพบ

อกีว่า ในน ้านมแมม่คีวามส าคญัต่อการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี์ และแบคทเีรยีทีช่่วยสรา้งระบบภูม ิคุม้

กนัได ้

วติามนิและแร่ธาตุทีม่คีวามส าคญัต่อการเจรญิเตบิโต ไดแ้ก่ A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K 

และแรธ่าตุซึง่ไดแ้ก่ เหลก็ แคลเซยีม ไอโอดนี เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ในน ้านมแม่ยงัมสีารออกฤทธิท์างชวีภาพที่ส่งผลต่อการท างานของระบบต่างๆ ใน

รา่งกาย ไดแ้ก่ Antioxidant, Growth Factor ทีม่สี่วนช่วยในการท างานของระบบทางเดนิล าไส ้เสน้เลอืด 

ระบบประสาท และระบบฮอรโ์มนทีค่วบคุมการเจรญิเตบิโต 

 

ประโยชน์ของนมแม่ 

ผลดีต่อสขุภาพทารก 

๑. เสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัโรค โดยการสรา้งจุลนิทรยีป์ระจ าถิน่บนผวิหนังของลูกชนิดเดยีวกบัแม ่

มสีาร prebiotics ช่วยกระตุ้นการเจรญิเตบิโตของ Bifidobacterium ในล าไสท้ารก นอกจากนี้ ในน ้านม

แม่ยงัมสีารนิวคลโีอไทด์หลายชนิด ช่วยท าใหเ้ยื่อบุล าไสใ้นล าไส้ของทารกเจรญิเตบิโตเรว็ เพื่อรองรบั

การสมัผสักบัเชือ้ประจ าถิน่ การได้รบั sIgA บนบรเิวณลานนม ซึ่งจะไปดกัจบัเชื้อโรคบนเยื่อบุผวิล าไส ้

และเยื่อบุผวิบนอวยัวะอื่นๆ เช่น ระบบทางเดนิหายใจ นอกจากนี้ยงัม ีT-Lymphocyte ท าหน้าทีจ่บักนิ

เชือ้โรคทีม่าเกาะเยื่อบุผวิ โดยภาพรวม ท าใหล้ดอตัราตายของทารกและเดก็ โดยเฉพาะจากโรคตดิเชือ้

ทางระบบหายใจและโรคอุจจาระรว่ง  
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๒. ลดโอกาสเป็นโรคภูมแิพ ้เช่น โรคผวิหนังอกัเสบภูมแิพ้ โรคหดื มกีารศกึษาว่า การเลีย้งลูก

ดว้ยนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย ๖ เดอืน ช่วยลดโอกาสการเกดิ Atopic dermatitis และโรคหดือย่างมี

นยัส าคญัทางสถติ ินอกจากนี้ยงัลดโอกาสการเป็นเบาหวานอกีดว้ย 

๓. เสรมิสรา้งสมองใหว้่องไวในการเรยีนรู ้ เพิม่ระดบัเชวน์ปัญญา ท าใหท้ารกเจรญิเตบิโตสมวยั

อยา่งเตม็ศกัยภาพและมสีุขภาพด ี ในนมแม่มกีรดไขมนัไม่อิม่ตวัสายโมเลกุลยาว ซึง่มคีวาส าคญัมากต่อ

การเจรญิของเนื้อเยือ่ประสาทและจอประสาทตาเมือ่อายุ ๖ เดอืน 

๔. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) จากการศกึษาพบว่า ในขณะที่แม่ให้นมลูก จะมกีารหลัง่ของ 

ฮอร์โมน โปรแลคตนิซึ่งเป็นสารต้านความเครยีด ท าให้คุณแม่มสีุข อารมณ์ด ีส่วนลูกก็ได้รบัการโอบ

กอด สมัผสักนัระหว่างแม่กบัลูก ลูกจะเกดิความไวว้างใจ (Trust)  ความผูกพนั  ความเชื่อมัน่และกลาย 

เป็นสายสมัพนัธ ์(Attachment) ทีด่ ีซึง่พฒันามาเป็นความรกั ความอบอุ่นและความรกั เป็นการเริม่ต้น

ความเขม้แขง็ทางใจ สรา้งความเชื่อมัน่ต่อสิง่แวดลอ้มรอบตวัใหก้บัลูกน้อย นอกจากนี้ การเรยีนรูต่้างๆ 

ระหว่างแมก่บัลกูยงัช่วยกระตุน้การเชื่อมโยงของสมองในขณะทีแ่มอุ่ม้ลกู โอบกอด สมัผสั ไดก้ลิน่ ไดย้นิ

เสยีงลกูนัน้ กร็บัรูแ้ละตอบสนองต่อสิง่เหล่านี้เช่นกนั บางครัง้คุณแม่จะไดเ้หน็ลูกสามารถเลยีนแบบและ

ตอบสนองท่าทาง ซึง่สิง่เหล่านี้ ลว้นมสี่วนเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้เป็นสายสมัพนัธท์ีม่คีวามหมาย ท าใหลู้ก

ไดซ้มึซบัรบัความรูส้กึทีด่วีนัละเลก็วนัละน้อย น าไปสู่การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ทีด่ ี

ผลดีต่อสขุภาพของแม่ 

๑. ป้องกนัภาวะตกเลอืดหลงัคลอด เนื่องจากท าใหเ้กดิการกระตุน้การหลงัฮอรโ์มน Oxytocin 

ท าใหม้ดลกูกลบัสู่สุขภาพปกตเิรว็ขึน้ 

๒. ช่วยลดน ้าหนกัแมใ่นระยะหลงัคลอด น ้าหนักแม่จะค่อยๆ ลดลงประมาณ ๐.๖ – ๐.๘ กก.ต่อ

เดอืน เนื่องจากมกีารเผาผลาญไขมนัทีเ่กบ็สะสมไวใ้นระยะตัง้ครรภ์ เพื่อใช้ในการสรา้งน ้านม ท าใหแ้ม่

กลบัมามรีปูรา่งทีส่วยงามไดเ้รว็ จากการศกึษาพบว่า การใหน้มแม่ถงึอายุ ๑ ปี แม่จะมนี ้าหนักใกลเ้คยีง

กบัเมือ่ก่อนตัง้ครรภ ์

๓. ลดความเสีย่งต่อโรคเบาหวานชนิดที ่๒ โดยเฉพาะมารดาทีเ่ป็น GDM ซึง่กลไกคดิว่า เกดิ

จากการที่มนี ้าหนักตวัลดลง การเปลี่ยนแปลงสดัส่วน การกระจายของไขมนั และความไวต่อการตอบ 

สนองของอนิซลูนิ  

๔. ลดความเสีย่งต่อภาวะกระดกูพรุน เนื่องจากการสรา้งมวลกระดกูจะสงูมากหลงัหยดุใหน้มแม ่

และจะยงัมผีลต่อไปอกี ๕ – ๑๐ ปี 

๕. ช่วยในการคุมก าเนิด แมท่ีเ่ลีย้งลกูดว้ยนมแม่อย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ จะมโีอกาสตัง้ครรภ์

ในระยะ ๖ เดอืนแรกหลงัคลอดน้อยกว่ารอ้ยละ ๒  
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๖. ลดความเสีย่งต่อมะเรง็รงัไข่ชนิดเยื่อบุผวิ กรณีถ้าใหน้านกว่า ๑๘ เดอืน (แต่ถ้าใหร้ะยะสัน้ๆ 

จะลดโอกาสการเกิด แต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ) มะเรง็เยื่อบุโพรงมดลูกและมะเรง็เต้านม โดยเฉพาะ

มะเร็งเต้านม ในสตรวียัที่มปีระจ าเดอืน ยิง่ให้นมนาน ก็ยิง่มผีลในการป้องกันการเกิดมะเรง็เต้านม

เพิม่ขึน้ 

การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ยงัเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างแมล่กู ตลอดเวลาทีใ่หน้มบุตร 

ซึง่สามารถพฒันาพฤตกิรรมทางสงัคม ทารกจะเกดิการเรยีนรู้ เนื่องจากมกีารท างานของสมองที่ตอบ 

สนองต่อสิง่เรา้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การใหล้กูไดดู้ดนมแม่ ท าใหม้กีารหลัง่ฮอรโ์มน Oxytocin ในสมอง

ของแม ่ท าใหแ้มค่ลายความกงัวล ลดความก้าวรา้ว และมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่รว็ขึน้

แนะน าใหม้ารดาทุกคนเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย ๖ เดอืน (Exclusive Breast Feeding) 

และใหน้มแม่ร่วมกบัอาหารตามวยัตัง้แต่ ๖ เดอืน จนถงึ ๒ ปี เนื่องจากช่วยลดอตัราการเสยีชวีติในเดก็

ต ่ากว่า ๕ ปี ในเดก็ทัว่โลกไดถ้งึ ๘ แสนคนต่อปี คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓ ของการเสยีชวีติในเดก็ทีป้่องกนัได ้

และลดอตัราการเสยีชวีติในเดก็แรกเกดิถงึ ๖ เดอืนไดถ้งึ ๑๔ เท่า เมื่อเทยีบกบัเดก็ทีไ่ม่ไดท้านนมแม ่

เนื่องจากสามารถลดอตัราป่วยของโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจและทอ้งเสยี ซึง่เป็นสาเหตุของการเสยีชวีติ 

อนัดบัแรก  

เด็กที่กินนมแม่จะมสีมองที่ไวต่อการรบัรู้ และสามารถเรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดย 

เฉพาะในช่วง ๒ ขวบปีแรกที่สมองโตเรว็มากที่สุด สารอาหารในนมแม่ มคีวามเหมาะสมส าหรบัการ

สร้างเซลล์สมอง อ้อมกอดและการสมัผสัระหว่างแม่ลูก ช่วยกระตุ้นการรบัรู้และพฒันาการของสมอง

เนื่องจากพบว่า เดก็กนินมแมจ่ะมไีอควิสงูกว่าเดก็กนินมผสมถงึ ๘ แตม้และช่วยเพิม่ไอควิได ้๓ – ๕ จดุ  

ในกรณีที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง ๖ เดอืน ดงันัน้ ช่วงระยะเวลาที่แม่ลาคลอด ๓ 

เดอืนแรก ใหล้กูไดก้นิแมแ่มอ่ยา่งเดยีวอยา่งเตม็ที ่ไมค่วรรบีกลบัไปท างานก่อนก าหนด เพราะลูกจะเสยี

โอกาสไดร้บันมแมใ่นระยะทีส่มองตอ้งการนมแม่มาก เมื่อใกลจ้ะกลบัไปท างาน ควรเริม่เกบ็ตุนน ้านมแม ่

โดยปรกต ิน ้านมจะมมีากพอเมือ่ลกูอายปุระมาณ ๑ – ๒ เดอืนไปแลว้ แม่ควรเกบ็ตุนน ้านมแม่ใส่ภาชนะ

ทีส่ะอาด เช่น แกว้/ขวดทีม่ฝีาปิดมดิชดิ หรอืใส่ถุงเกบ็น ้านมแม่ ก่อนไปท างานสกั ๒ สปัดาห ์ลองน าน ้า 

นมทีเ่กบ็ตุนไวม้าป้อนลูก โดยการป้อนดว้ยชอ้นหรอืแก้ว ถ้าจะใชข้วดนมป้อน ควรฝึกหลงัลูกดูดนมแม่

ไดเ้ก่งแลว้ โดยทัว่ไปกป็ระมาณหลงัอายุ ๖ สปัดาหถ์งึ ๒ เดอืน เพื่อป้องกนัลกูตดิหวันมยาง 

 

 

วิธีเกบ็รกัษานมแม่ 

ใหเ้กบ็น ้านมในภาชนะส าหรบัใส่อาหารแบบไหนกไ็ด้  หรอืจะใช ้ถุงเกบ็น ้านมแม่ กไ็ด ้เขยีนวนั

เวลาทีไ่ดปั้ม๊นมไวบ้นภาชนะ  ควรแบ่งปรมิาณน ้านมใหพ้อดกีบัมือ้หนึ่งทีล่กูกนิ 
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สถานท่ีเกบ็ อณุหภมิู ระยะเวลาเกบ็ 

ตัง้ทิง้ไว ้ ๒๗ – ๓๒ ๐C ๓ – ๔ ช.ม. 

ตัง้ทิง้ไว ้ ๑๖ – ๒๖ ๐C ๔ – ๘ ช.ม. 

กระตกิใส่น ้าแขง็ ๑๕  ๐C ๒๔ ช.ม. 

ตูเ้ยน็ช่องธรรมดา ๐ – ๔ ๐C ๓ – ๘ วนั 

ช่องแช่แขง็ตูเ้ยน็ประตูเดยีว 
 

๒ สปัดาห ์

ช่องแช่แขง็ตูเ้ยน็ ๒ ประตู -๔ ๐C ๔ – ๖ เดอืน 

ช่องแช่แขง็เยน็จดั ตูเ้ยน็ชนิดพเิศษ -๑๙ ๐C ๖ – ๑๒ เดอืน 

 
สรปุ ประโยชน์ ๑๐ ขอ้ของการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

๑. นมแมเ่ป็นสารอาหารทีม่าจากธรรมชาตจิงึปลอดภยัทีสุ่ดส าหรบัทารก 

๒. นมแมท่ าใหพ้ฒันาการทางสมองและเชาวปั์ญญาดกีว่าเดก็ทีก่นินมววั 

๓. นมแมม่สีารทีเ่สรมิสรา้งภูมคิุม้กนัโรค เดก็กนินมแม่จะแขง็แรงกว่าเดก็กนินมววั 

๔. นมแมม่สีารทีช่่วยใหล้ าไสเ้คลื่อนไหวตวัไดเ้รว็ เดก็กนินมแม่ทอ้งไมผ่กู 

๕. เดก็กนินมแมไ่มอ่ว้นและมนี ้าหนกัเป็นไปตามค่ามาตรฐานของแต่ละวยั 

๖. นมแมล่ดการเกดิโรคภมูแิพ้เช่น ผื่นผวิหนงั หอบหดื แพอ้ากาศ แพน้มววั  

๗. การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่สรา้งสายใย ความรกัและความผกูพนัทีด่ทีีสุ่ดระหว่างแมก่บัลกู 

๘. นมแมท่ าใหร้ปูรา่งของแม่ทีเ่พิง่คลอดลกู ผอมไดเ้รว็กว่าแมท่ีเ่ลีย้งลกูดว้ยนมววั 

๙. นมแมม่อุีณหภมูพิอเหมาะและพรอ้มใหล้กูกนิไดต้ลอด ๒๔ ชัว่โมง 

๑๐. นมแมป่ระหยดัเงนิ ไมต่อ้งเสยีเงนิค่านมผงและอุปกรณ์อื่นๆ  


