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กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีควำมส�ำคัญต่อสุขภำพของทั้งแม่และทำรก

คุณจ�ำเป็นต้องเรียนรู้วิธีกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นี่เป็นเรื่องที่อำจต้องใช้เวลำและควำมอดทน เป็นสิ่งส�ำคัญที่คุณควรแสวงหำควำมช่วยเหลือ

ระหว่ำงที่ก�ำลังเรียนรู้เรื่องนี้

วันต้นๆ
• กำรสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อหลังคลอดช่วยในกำรเรื่องกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
• ทำรกแรกเกิดจะตื่นตัวมำกในระยะสองสำมชั่วโมงแรก คอยสังเกตดูอำกำรที่แสดงว่ำเขำพร้อมที่จะดูดนม หลังจำกนั้นทำรกมักจะนอนหลับ

เป็นเวลำนำน
• ปริมำณเล็กน้อยของน�้ำนมเหลือง (น�้ำนมแรก) ที่คุณผลิตออกมำมีควำมส�ำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของลูกของคุณ
• ภำยในสองสำมวัน ทำรกจะมีอำกำรตื่น ตัวและแสดงอำกำรหิวที่เห็นชัด เขำอำจ จะดูดนมถึงสิบสองครั้งภำยในระยะเวลำ 24 ชั่วโมง 
• เต้ำนมจะแข็งและคุณอำจรู้สึกว่ำเป็นก้อนอยู่สองสำมวัน  ให้ลูกดูดนมเป็นประจ�ำและเปลี่ยนท่ำดูดของเขำที่เต้ำนม กำรบีบน�้ำนมออกใน

ปริมำณเล็กน้อยจะช่วยท�ำให้บริเวณรอบหัวนมนุ่มและช่วยในกำรแนบ ถ้ำคุณรู้สึกไม่ค่อยสบำย ใช้กำรประคบเย็น  นวดเบำๆ  และกินยำแก้
ปวดตำมค�ำแนะน�ำบนหลังซอง

• ขอให้ผดุงครรภ์นั่งอยู่กับคุณและให้ค�ำ แนะน�ำในระหว่ำงที่คุณให้นมทำรก
• กำรวำงท่ำที่ถูกต้องและกำรแนบตัวทำรกกับทรวงอกที่ถูกต้องจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำต่ำงๆ
• กำรจัดทำรกให้อยู่ใกล้ตัวคุณทั้งกลำงวันและกลำงคืนจะช่วยท�ำให้คุณเข้ำใจควำมหิวและอำกำรอ่อนเพลียของเขำ
• ถ้ำทำรกของคุณไม่อยู่กับคุณ หรือคุณไม่สำมำรถให้เขำดูดนมจำกเต้ำนมโดยตรง คุณควรขอควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีบีบน�้ำนม วิธีนี้จะ

ช่วยให้คุณมีนมส�ำรองและจัดหำน�้ำนมให้ทำรกของคุณ

อาการแสดงความหิว (CUES)
• หำวและยืดแข้งยืดขำเมื่อตื่นนอน
• อ้ำปำกและเลียริมฝีปำก
• เอำมือใส่ปำก
• ร้องไห้โยเย เป็นอำกำรแสดงว่ำรู้สึกไม่เป็นสุขและเป็นกำรแสดงควำมหิวที่ล่ำช้ำ

นมข้างไหนและนานเท่าไร?
• แต่ละครั้งที่ให้นมเขำ เปลี่ยนนมข้ำงที่คุณให้ลูกดูดครั้งแรกเป็นอีกข้ำงหนึ่ง 
• ในระยะสองสำมวันแรก พยำยำมให้ลูกดูดนมในระยะเวลำเท่ำๆ กันจำกเต้ำนมแต่ละข้ำง เมื่อน�้ำนมในเต้ำนมทวีขึ้น พยำยำมให้ลูกดูดนม

แต่ละข้ำงให้หมดทุกครั้งที่ให้นม แล้วเสนออีกข้ำงให้เขำถ้ำเขำท�ำท่ำว่ำสนใจ
• ทำรกส่วนมำกจะหยุดดูดนมเมื่อเขำพร้อมที่จะหยุด ไม่จ�ำเป็นต้องจับเวลำกำรให้นม
• กำรให้ทำรกดูดนมจะใช้เวลำน้อยลงเมื่อเขำเจริญวัยขึ้น

วางและแนบตัวทารกให้แนบกับเต้านม
• ล้ำงมือของคุณด้วยน�้ำสบู่ แล้วล้ำงด้วยน�้ำธรรมดำและเช็ดมือให้แห้ง 
• นั่งในท่ำที่สบำยๆ และมีหมอนหนุนหลัง
• ถอดเสื้อผ้ำที่หุ้มลูกออกเพื่อรับกำรสัมผัสที่ใกล้ชิดมำกขึ้น
• จัดให้ลูกหันหน้ำมำทำงคุณ และอุ้มเขำไว้ด้วยต้นแขน – ให้ท้องของลูกแนบกับตัวแม่
• ประคองคอและไหล่ของลูก(ไม่ใช่ที่ศีรษะ) ด้วยมือของคุณ
• คำงของลูกควรจะอยู่ชิดกับฐำนหัวนม และให้จมูกอยู่ในแนวเดียวกับหัวนม
• รอจนลูกอ้ำปำกกว้ำง ใช้หัวนมคลึงรอบริมฝีปำกของเขำ หรือบีบน�้ำนมเล็กน้อยให้ไหลเข้ำปำกอำจช่วยท�ำให้เขำอ้ำปำก กว้ำงขึ้น
• จัดให้หัวนมสัมผัสกับเพดำนปำกของลูกตรวจให้มั่นใจว่ำลูกอมเนื้อเต้ำนมไว้มำกๆ  คือไม่ใช่อมแต่เฉพำะหัวนม
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ข้อมูลส�าคัญบางข้อที่ควรค�านึงถึง
• นมแม่นี้ย่อยเร็วมำก ทำรกจึงต้องกำรดูดบ่อยๆ
• สตรีส่วนใหญ่ผลิตนมได้มำกเพียงพอส�ำหรับทำรกของตน นั่นคือถ้ำเขำให้ทำรกดูดนมเมื่อทำรกหิว แทนกำรให้ทำรกดูดตำมเวลำที่ก�ำหนด
• กำรพยำยำมให้ทำรกดูดนมตำมเวลำที่ก�ำหนดด้วยกำรใช้หัวนมปลอม (ดัมมี่) หรือให้นมสูตรแทนกำรให้ดูดนมตำมธรรมชำติอำจท�ำให้เต้ำ

นมคัด อักเสบ หรือปริมำณน�้ำนมลดลง นอกจำกนั้น ยังมีกำรเสี่ยงต่อกำรที่ทำรกเกิดอำกำรแพ้หรือปัญหำทำงกำรแพทย์อื่นๆ 
• ถ้ำคุณมีควำมวิตกกังวลใดๆเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นสิ่งส�ำคัญที่คุณจะต้องหำรือกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพหรือที่ปรึกษำของ 

Australian Breastfeeding Association Counsellor ที่หมำยเลข 1800 686 268

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
• แผนกสูติกรรมในท้องถิ่นของคุณ
• Child and Family Health Nurse ในท้องถิ่นของคุณ
• Australian Breastfeeding Association Helpline 

โทร: 1800 686 268  สัปดำห์ละ 7 วัน หรือไปที่ www.breastfeeding.asn.au
• MotherSafe (ศูนย์บริกำรกำรใช้ยำระหว่ำงกำรตั้งครรภ์และให้นม) 

โทร: (02) 9382 6539 หรือ 1800 647 848 ถ้ำอยู่นอกเขตนครซิดนีย์ จันทร์ – ศุกร์ 9:00 น.  - 17:00 น.
• ส�ำหรับที่ปรึกษำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กำรผลิตน�้ำนม (IBCLC) www.lcanz.org/find-a-consultant.htm
• หมำยเลขโทรศัพท์นอกเวลำท�ำงำนอยู่ใน Baby’s Personal Health Record (บลูบุ๊ค)

แล้วถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือเรื่องการพูดภาษาอังกฤษล่ะ?
ถ้ำคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเข้ำใจและกำรพูดภำษำอังกฤษ เรำมีล่ำมอำชีพไว้บริกำรคุณ  บำงทีคุณอำจมีสมำชิกในครอบครัวหรือ

เพื่อนที่ช่วยคุณได้ในเรื่องนี้ แต่กำรติดต่อสื่อสำรทั้งหมดเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพของคุณควรกระท�ำโดยล่ำมอำชีพ บริกำรล่ำมเป็นบริกำรฟรี

และสงวนเรื่องของคุณเป็นควำมลับ โปรดโทรไปที่ 131 450
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การติดต่อท้องถิ่น
แผนกผู้ป่วย/ผดุงครรภ์

ท้องถิ่น

หมำยเลขโทรศัพท์:

ถ้ำคุณต้องกำรล่ำม โปรดโทรไปที่บริกำรแปลและล่ำม (TIS) ที่ 131 450

• กำรดูดครั้งแรกจะเร็ว ตำมต่อมำด้วยกำรดูดอย่ำงช้ำๆ/กลืนแล้วหยุดเป็นพักๆ
• หัวนมที่บูดเบี้ยวเมื่อทำรกหยุดดูด หมำย ควำมว่ำคุณอำจมีปัญหำเรื่องควำมแนบชิด
• อำกำรเจ็บที่หัวนมจะกลับเป็นปกติในระยะสองสำมวันแรก แต่ถ้ำอำกำรเจ็บ แตก และมีเลือดออกอย่ำงต่อเนื่อง ถือว่ำไม่ปกติ – คุณต้อง

ขอรับควำมช่วยเหลือ

นมแม่ที่สมบูรณ์
• สำมถึงห้ำวันหลังคลอด คุณจะเริ่มผลิตน�้ำนมมำกขึ้น บอกให้ผดุงครรภ์ทรำบถ้ำคุณไม่รู้สึกว่ำเต้ำนมของคุณเปลี่ยนแปลง แต่อย่ำงใด หลัง

จำกนั้นสองถึงสี่สัปดำห์เต้ำนมของคุณจะเต่งตึงและแข็ง
• เมื่อเริ่มให้ลูกดูด  น�้ำนมอำจดู “ใส” และเป็นสีฟ้ำออกขำวๆ  น�้ำนมนี้จะท�ำให้เขำคลำยควำมกระหำย 
• พอใกล้จะเสร็จกำรให้นม น�้ำนมจะข้นขึ้นซึ่งจะท�ำให้ลูกหำยหิว

การให้นมตอนกลางคืน
• ในระยะสองสำมเดือนแรก ทำรกส่วน ใหญ่มักจะหลับมำกในตอนกลำงวัน แล้วจะดูดนมจนอิ่มในตอนบ่ำยหรือตอนค�่ำๆ
• ทำรกส่วนใหญ่มักจะดูดนมแม่คืนละครั้งหรือสองครั้ง


