การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำ�หรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำ�หรับการส่งเสริม
การเรม่ิ ต้นเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชยี งใหม่
Development of Clinical Practice Guidelines for Promoting the
Early Initiation of Breastfeeding, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
กรรณิการ์ 		
ฉวี 			
นันทพร 			
สุภาพร 			
อัจฉรา 			
วีนัส 			

กันธะรักษา
เบาทรวง
แสนศิริพันธ์
วรมรรคไพสิษฐ์
คำ�แหง
จันทร์แสงศรี

พย.ด.*
Ph.D.*
Ph.D.**
วท.บ.***
วท.บ.***
วท.บ.****

Kannika
Chavee
Nantaporn
Supaporn
Achara
Venus

Kantaruksa
Baosoung
Sansiriphun
Waramukpaisith
Khumhaeng
Jansangsri

Ph.D.*		
Ph.D.*
Ph.D. **
B.Sc. ***
B.Sc. ***
B.Sc. ****

บทคัดย่อ
นมมารดาอุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของทารก มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมี
ภูมคิ มุ้ กันต่อการติดเชือ้ ต่างๆ การส่งเสริมการเริม่ ต้นเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาระยะแรกสามารถเพิม่ อัตราความ
สำ�เร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะ
แรกนัน้ จำ�เป็นต้องมีทางแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและเหมาะสม การวิจยั เชิงพัฒนาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิกสำ�หรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ
ประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research Council [NMRC], 1999) แบ่งระดับความ
น่าเชือ่ ถือและคุณภาพของหลักฐานอ้างอิงและข้อเสนอแนะในการนำ�ไปปฏิบตั ิ ตามเกณฑ์ของสถาบันโจแอนนา
บริกส์ (Joanna Briggs Institute [JBI], 2009) ประเมินคุณภาพของแนวปฏิบตั โิ ดยผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่าน
และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจำ�นวน 33 ราย
ผลการวิจัย พบว่า
แนวปฏิบัติทางคลินิกสำ�หรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 12 ฉบับ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่
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1) การให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะการส่งเสริมการเริม่ ต้นเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาระยะแรกให้แก่บคุ ลากร 2) การให้
ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก 3) การลดอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาในห้องรอคลอดและห้องคลอด 4) การปฏิบัติตามขั้นตอนของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ
ระหว่างมารดากับทารกและการจัดท่าทารก และ 5) การดูแลทารกแรกเกิด พิจารณาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติ
จากระยะเวลาที่มารดากับทารกมีการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อภายหลังคลอด ทารกมีความสำ�เร็จในการอม
หัวนมหรือดูดนมมารดา ความสำ�เร็จในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาครัง้ แรก และมีปริมาณนาํ้ นมทีเ่ หมาะสมก่อน
จำ�หน่ายจากโรงพยาบาล สำ�หรับความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ พบว่ากลุม่ ผูท้ ดลองใช้แนวปฏิบตั ิ
ทางคลินกิ ทุกรายเห็นด้วยว่าแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ดังกล่าวมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกสำ�หรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ระยะแรก ควรนำ�ไปใช้ในทางคลินิก และการวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาผลลัพธ์ของการนำ�แนวปฏิบัติไปใช้
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การเริ่มต้นเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาระยะแรก

Abstract
Breast milk provides the optimal nutrition for infants and offers health benefits as well
as immunity from infections. The early initiation of breastfeeding increases the continuance of
successful breastfeeding. Success in promoting the early initiation of breastfeeding needs relevant
and suitable guidelines. This developmental study aimed to develop clinical practice guidelines
(CPGs) for promoting the early initiation of breastfeeding in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.
The guidelines were developed following the methods outlined by the Australian National Health
and Medical Research Council (1999) Joanna Briggs Institute Levels of evidence and grades of
recommendation (2009) were used for the strength of the evidence. The CPGs were assessed
for validity by three experts. In addition, a test for the feasibility of the CPGs was done with thirty
three professional nurses.
The results of study :
The CPGs for promoting the early initiation of breastfeeding in Maharaj Nakorn
Chiang Mai Hospital were developed from 12 evidences. The CPGs consisted of five domains:
1) providing the knowledge and skills in promoting the early initiation of breastfeeding to health
care providers, 2) providing information regarding the early initiation of breastfeeding to the
woman, 3) reducing hospital barriers to breastfeeding in the labor and delivery units, 4) facilitating
early mother-infant skin-to-skin contact and good position and 5) caring for the newborn. Major
outcomes considered are duration of mother-infant skin-to-skin contact, infant success in
attaching to the breast and latching on, success of the first breastfeeding, and adequate breast
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milk before discharge. From the feasibility test, all subjects strongly agree that CPGs were lucid,
applicable, and feasible to implement in clinical unit.
The results of this study show that the CPGs for promoting the early initiation of
breastfeeding should be implemented in the clinical setting. Further study should consider the
outcome of implementation.
Key words : Development of clinical practice guidelines (CPGs), Breastfeeding Promotion, Early
Initiation of Breastfeeding.
		
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
นมมารดาอุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของบุตร มีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อของ
ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ ทำ�ให้
บุ ต รมี สุ ข ภาพแข็ ง แรงสมบู ร ณ์ และสามารถป้ อ งกั น
โรคภู มิ แ พ้ ไ ด้ (Cunningham, Leveno, Bloom,
Hauth, Rouse, & Spong, 2010) รวมทั้งนมมารดา
ยังมีความสำ�คัญต่อกระบวนการพัฒนาสมอง ทารกที่
ได้รับนมมารดาอย่างถูกต้องและมีระยะเวลานานพอ
จะมีระดับวุฒิทางปัญญา (Intelligence Quotient
[I.Q.]) สูง (Lauwers & Swisher, 2005) นอกจาก
ประโยชน์ทางด้านร่างกายแล้ว นมมารดายังมีผลต่อ
การพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจของบุตร (Alden,
2006) มารดาที่ให้นมบุตร ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรเป็นการ
เพิ่มสัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตร ซึ่งเป็นการ
วางรากฐานทางด้านจิตใจทำ�ให้บุตรมีวุฒิทางอารมณ์
(Emotional Quotient [EQ]) วุฒิทางศีลธรรมและ
คุณธรรม (Moral Quotient [MQ]) วุฒิความอดทน
อดกลัน้ (Adversity Quotient [AQ]) สามารถปรับตัวเข้า
กับสิง่ แวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
(วีระพงษ์ ฉัตรานนท์, 2551)
ประเทศไทย แม้จะมีความพยายามในการส่ง
เสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามาเป็นเวลานานจาก
หน่วยงานต่างๆทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และจาก
องค์กรระดับนานาชาติ เช่น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้
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กำ�หนดเป้าหมายในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่าง
เดียวนาน 6 เดือน สำ�หรับโรงพยาบาลศูนย์ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 และโรงพยาบาลชุมชนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30
(สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
2550) แต่จากการสำ�รวจของศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2549 พบอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
อย่ า งเดี ย ว 6 เดื อ น (exclusive breastfeeding)
มีเพียงร้อยละ 1.30 เท่านัน้ (ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย,
2550) และในปีเดียวกันนี้ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติได้รายงานว่าประเทศไทยมีอตั ราการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 5 ซึ่ง
เป็นอัตราที่ตํ่าที่สุดของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
และเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ อี ตั ราการเลีย้ งลูกด้วยนมมารดา
อย่างเดียว 6 เดือนตํ่าที่สุดในโลก (องค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย, 2549) จากปัญหาดังกล่าว บุคลากรสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลผดุงครรภ์ จำ�เป็นจะต้อง
ส่งเสริมการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาโดยช่วยเหลือให้มารดา
เริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาตั้งแต่ระยะแรกคลอด
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำ�คัญที่จะช่วยให้มารดาประสบ
ความสำ�เร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในเวลาต่อมา
การส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ระยะแรก สามารถเพิ่ ม อั ต ราการเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนม
มารดา และเพิ่ ม ระยะเวลาในการเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนม
มารดา (Mizuno, Mizuno, Shinohara, & Noda,
2004; Orun, Yalcin, Madendag, Ustunyurt-Eras,
Kutluk, & Yurdakok., 2010) การส่งเสริมการเริ่มต้น
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเป็นการช่วยให้มารดาและบุตร
ได้สัมผัสกันแบบเนื้อแนบเนื้อ (skin to skin contact)
โดยการวางทารกแรกเกิดที่ได้รับการเช็ดตัวให้แห้งบน

