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Objective 
• นักศึกษาสามารถตรวจเต้านมได้

• นักศึกษาสามารถวัดหัวนมและแปลผล หัวนมปกติ สั้น ยาว

• นักศึกษาสามารถแก้ไขหัวนมสั้น เพ่ือเตรียมเต้านม หัวนม
ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

• นักศึกษาอธิบาย ให้ค าแนะน า เตรียมสตรีตั้งครรภ์เล้ียงนม
แม่ได้



มีรายงานการวจิัยทีเ่ชื่อถือไดห้ลายชิ้นยืนยันวา่
เด็กที่ได้รับนมแม ่อย่างเดียว อย่างเพียงพอตั้งแต่แรกเกดิ จนถึงอายุอย่าง
นอ้ย 6 เดือน จะมีโอกาส เกิดโรค นอ้ยกว่าเด็กทีไ่ด้รบันมผสมก่อนวยัอันควร    
เช่น

ได้รับนมผสม ได้รับนมแม่

โอกาสเกดิดว้ยโรคทอ้งเสยี 12.0% 1.0%

โรคหอบหดื 12.0% 7.7%

โรคผื่นแพ้ 27.0% 24.0%

โรคเยื่อบจุมูกอกัเสบ 9.0% 6.5%

โรคแพโ้ปรตนี 5.5% 0.5%

โอกาสปว่ยตอ้งนอนโรงพยาบาล 7.7% 0.5%



• ทารกทีก่นินมผสม มีโอกาสเป็น โรคภูมแิพ ้ (allergy)

มากกวา่ ทารกทีก่ินนมแม ่2-7 เท่า 

เน่ืองจากทารกระยะ 6 เดือนแรก มีข้อจ ากัดในการย่อย 

และสลายโปรตีน ที่แปลกปลอมเขา้ไปในรา่งกาย 

เช่น โปรตีนจาก  นมวัว  ถั่ว  เน้ือสัตว์  

ท าให้เด็กมโีอกาสแพ้อาหารเหล่าน้ีได้



Breast  Anatomy



Type of nipple

Normal nipple  Short nipple Flat nipple 



Prominent 

Short Invert 



การตรวจหัวนม โดยวิธี pinch test



การแปลผลวัดความยาวหัวนม

• Grade หัวนม (Nipple) (ปกติประมาณ 1 cm)

Grade 0 = บอดสนิทหรือบุ๋ม

Grade 1+ = 0.1-0.3 cm หัวนมสั้นมาก

Grade 2+ = 0.4-0.6 cm หัวนมสั้น

Grade 3+ = 0.7-1 cm หัวนมปกติ

ลานนม (Areola) 5 grade



วัดหัวนมโดยใช้ไม้บรรทัดวัดหัวนม



เมื่อตรวจเตา้นมหวันมแลว้ ควรจะลงบนัทกึด้วย

Breast examination and nipple grade, areolar grade record 



record การตรวจเต้านมในสมุดสีชมพดู้วย 



วิธีการแก้ไขความผิดปกติของหัวนม

• กรณีหัวนมไมส่ัน้มาก สามารถให้ nipple rolling หรือHoffmann's 
maneuver ได้ แต่ถ้าหากมกีารหดรดัตัวของมดลูกให้หยดุการแกไ้ข ไม่
แนะน าในแมม่ปีระวตั ิpreterm หรือมีความเสีย่ง preterm labor

• การเริ่มแก้ไขหวันมควรเริ่มเมื่ออายุครรภ์ 14 สัปดาหไ์ปแลว้ 
เน่ืองจากมกีารกระตุน้ Oxytocin ท าใหม้ดลกูบบีตวั แท้งได้





Syringe puller



Nipple puller



Breast shell or breast cup(ประทุมแก้ว)

ใช้กรณีลานนมแข็งและหัวนมบอด แบน บุ๋ม ใส่ทั้งวัน  
ถอดล้างผ่ึงให้แห้งตอนกลางคืน 



การดูแลเต้านม หัวนม

• การรกัษาความสะอาดโดยการอาบน ้ าตามปกติ และซบัเตา้ใหแ้หง้เสมอ

• ไม่จ าเป็นตอ้งทาครมีหรอืโลชัน่บรเิวณหวันม เพราะจะไปอดุตนัตอ่มน ้ านม
บนลานนม

• หลีกเลีย่งการขดัถแูรง ๆ ที่หัวนม หรือดงึเพื่อก าจดัไขมนับนหวันม เพราะอาจ
น าไปสูก่ารเป็นแผล และการอกัเสบตดิเชื้อได้

• เต้านมขยายใหญเ่พิ่มขึ้น ควรสวมยกทรงทีม่ขีนาดพอดเีพื่อประคองเตา้นม
ไว้ ยกทรงทีเ่หมาะส าหรบัแม่ในขณะตัง้ครรภ์

• ไม่ควรหลวมหรอืคับแน่นจนเกนิไป และไม่ควรใชช้ัน้ในแบบมีโครงลวด
เหล็ก





สอนโรงเรียนพอ่แม่ ไตรมาส 3 เตรียมอุม้เอาลกูเขา้เตา้ 





Hoffman’s maneuver 



การใหน้มแม่ใหส้ าเรจ็จะตอ้งประกอบไปดว้ยสิ่งส าคญัๆ 
จากตวัแมท่ีต่ัง้ครรภด์งัตอ่ไปน้ี

***ความตัง้ใจ(Breastfeeding intention)แมแ่ละครอบครวั
มีความตัง้ใจทีจ่ะเลีย้งลกูด้วยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดือน

***การใหน้มแมใ่หเ้รว็ทันทใีนช่วงหลงัคลอด (Initial Breast 
feeding) ช่วงหลงัคลอดใหม่ๆ  ต้องให้นมแมท่ันท ีให้ลูกดดู
ภายใน 1 ชั่วโมง และม ีSkin to skin contact

***การใหน้มแมอ่ยา่งตอ่เน่ืองเมื่อกลบับา้น (Continuation 
breastfeeding) แม้ว่าจะมอีปุสรรคปัญหาที่เกดิขึ้นตา่งๆ ระหว่าง
การให้นมแม ่แม่และครอบครวัจะตอ้งคอยสง่เสรมิ ช่วยเหลอื



เมื่อมารดาหลังคลอดมา F/U 
จะต้องมาเข้าห้องนมแม่เพื่อ
ติดตามการให้ Breastfeeding 
อย่างต่อเน่ือง





พ.ร.บ ควบคุมนมผง Code นม



สัปดาห์นมแมทุ่กๆ ปีช่วงต้นเดอืนสิงหาคม  





Stock นม 



สรุป



การให้นมแมใ่ห้ส าเรจ็จะตอ้งประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญๆ
จากตัวสตรตีั้งครรภ์ดังตอ่ไปน้ี

***ความตัง้ใจ (Breastfeeding intention) แม่และ
ครอบครวัมีความตัง้ใจทีจ่ะเลีย้งลกูดว้ยนมแม่อยา่งเดยีว

6 เดือน

***ใหน้มแม่เรว็ทนัทีในชว่งหลังคลอด (Initial Breast 
feeding) หลังคลอดใหม่ๆ  ให้นมแม่ทันที ให้ลูกดดู

ภายใน 1 ชั่วโมง ท าSkin to skin contact: SSC

***การใหน้มแมอ่ยา่งตอ่เน่ืองเมื่อกลบับา้น (Continuation 
breastfeeding) อุปสรรคปัญหาทีเ่กดิขึ้นตา่งๆ ระหวา่งการให้
นมแม่ แม่และครอบครวัจะตอ้งคอยสง่เสรมิ ช่วยเหลอื



การให้นมแม่ในยุค Covid-19





รหัส  1   6   2





At breastfeeding clinic 


