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วิธีปฏิบัติการให้นมแม่ 

1วัตถุประสงค์ 
1.1เพ่ือให้มารดามีความรู้เก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ 

  1.2เพ่ือสงเสริมสายสัมพนัธ์แม่ลูก 
  1.3เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีห้องคลอด 
ขอบข่าย 
  ระเบียบปฏิบติัน้ีใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานของจา้หนา้ท่ีห้องคลอดโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ส าหรับมารดาท่ีมาคลอดท่ีโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
ค านิยาม 
   ทารก หมายถึง เดก็แรกเกิดในห้องคลอด 

มารดา หมายถึง ผูท่ี้มาคลอดในห้องคลอดโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
นโยบาย 

-เพ่ือส่งเสริมสายสัมพนัธ์แม่ลูก 
-เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ 

ผู้รับผิดชอบ 
-พยาบาลห้องคลอดมีหนา้ท่ีตรวจเตา้นม หัวนม ลานนม  Early Sucking ให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกดว้ยนม

แม่    ประเมิน Latch Score 
  -ผูช่้วยเหลือคนไขมี้หนา้ท่ีในการ Early Bonding ,Early Sucking ให้ความรู้แก่มารดาและญาติ เพ่ือส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ 
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วิธีปฏิบัติ 
ระยะฝากครรภ์ 

1.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมทวัร์มารดาอายุครรภต์ั้งแต่ 32 สัปดาห์มาดูเพ่ือเตรียมคลอดท่ี
ห้องคลอดซ่ึงจะให้ขอ้มูลเร่ืองการผ่อนคลายความเจ็บปวด ประโยชน์และวิธีการให้นมบุตร และการปฏิบตัิตวัในแต่ละละ
ระยะของการคลอด 
 
ระยะรับใหม่ 

1.ตรวจสอบสมุดฝากครรภม์ารดาว่ามารดาไดผ่้านการตรวจเตา้นม หัวนม ลานนมในขณะฝากครรภห์รือไม่ถา้
มารดามีปัญหาเร่ืองเตา้นม หัวนม ลานนม มารดาไดร้ับการแกไ้ขในขณะฝากครรภห์รือไม่ 

2.แรกรับ ตรวจร่างกายประเมินเตา้นม ,หัวนม,ลานนม พร้อมลงบนัทึกในเวชระเบียนกรณีพบ 
3.สอบถามมารดาและญาติถึงความรู้ / ทศันคติ/ความพร้อมในการเลี้ยงลูกในการเลี้ยงดว้ยนมแม่ 

 
ระยะคลอด 

ถา้มารดารอคลอดอยู่ในระยะ Latent Phase ให้ความรู้มารดาและญาติเก่ียวกบัการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่  
ในหัวขอ้ต่างๆดงัน้ี 

1.ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ 
2.ท่าอุม้ให้นมท่ีถูกวิธี,การดูดท่ีถูกวธีิ 
3.การบีบตุนนมแม่ 

โดยใชส่ื้อการสอนเช่น แผ่นพลิกความรู้ส าหรับมารดา 
 
ระยะคลอด 
ภายหลงัทารกคลอด กระตุน้ให้มี Early Bonding โดยการปฏิบติัดงัน้ี 

1.พยาบาลผูร้ับเด็กและผูช่้วยเหลือคนไขร้ับเด็กจากหนา้ทอ้งมารดา (ภายหลงัการตดัสายสะดอื) มาวางภายใต ้
Radiant  warmer ดูแลทางเดินหายใจ   Keep  warm    ประเมิน  Apgar  score 

2.ทารกอาการปกติ Active ดี จึงให้ผูช่้วยเหลอืคนไขห่้อตวัทารก อุม้ทารกจาก Radiant warmer มายงัมารดาบน
เตียงคลอด  โดยพยาบาลผูร้ับเด็กจะประเมินว่าทารกสามารถ Early Bonding ไดห้รือไม่ ถา้ไดก้็น าทารกมานอนบนอก
มารดา  โดยให้ล  าตวัทารกพาดลงมาบริเวณหนา้ทอ้งมารดาให้เน้ือทารกแนบกบัเน้ือมารดา ใชผ้า้คลุมบริเวณหลงั/ล  าตวั
ทารกเพ่ือ Keep warm   ให้มารดโอบกอดทารก จึงน าทารกมาดูแลต่อและดูดนมทนัทีหลงัเยบ็แผลเสร็จ ภายใน 
30 นาทีหลงัคลอด 
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ข้อบ่งช้ีท่ีสามารถให้การ Early  Bondingได้ 
ด้านทารก 

- Apgar score 9-10 คะแนน Active ด ี
- ทารกไม่มีภาวะFetal distress ก่อนคลอด 
- สภาพทารกปกติ ไม่มี Abnormality 

-GA 36 wks ขึ้นไปและภายหลงัการคลอดทารก Active ดี Apgar score 9-10 คะแนน 
ด้านมารดา 

-มารดาคลอดปกติ 
-มารดาไม่มีภาวะผิดปกติต่างๆก่อนคลอดคลอด 
-มารดามีความพร้อมดา้นจิตใจ 
 

ข้อห้ามในการ Early  Bonding 
มารดา 

1.มารดามีความผิดปกติในระยะรอคลอด เช่น Severe pain 
2.มารดามีความผิดปกติในระยะรอคลอด 

-Prolong  2 nd stage 

-Retained  placenta 
-ให้หัตถการในการช่วยคลอด V/E ,F/E 
-มารดามีการสูญเสียเลอืดเป็นจ านวนมาก ( EBL>500ml ) 
-V/S ไม่  Stable 
-มารดาไม่มีความพร้อมดา้นจิตใจ,เหน่ือย,อ่อนเพลีย 

ทารก 
- Apgar score< 9-10 คะแนน 
-ทารกมีภาวะThick meconium 
-ทารกมีภาวะ Secretion มาก /เหนียวเส่ียงตอ่การ obstruction 
-มีภาวะหายใจหอบ 
-Preterm มีน ้าหนกัตวันอ้ย เส่ียงต่อภาวะ Sub temperature,หายใจหอบ 
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ระยะหลังคลอด 
  กระตุน้ให้ทารกไดร้ับ Early Sucking  ภายใน 30 นาทีหลงัคลอดโดยประเมินความพร้อมของมารดาและทารก
ก่อนปฏิบตัิ Early Sucking  โดยการประเมินดงัน้ี 
   -มารดาไม่เหน่ือยหรืออ่อนเพลียจนเกินไป มีความพร้อมดา้นจิตใจและยินดีท่ีจะเร่ิมการ 
Early Sucking   

-มารดาไม่มีขอ้ห้ามใดๆของการ Early  Bonding ภายในห้องคลอดมาแลว้ 
-ทารกActive ดี ไม่มีภาวะหายใจหอบ สามารถ Early  Bondingในห้องคลอด 

 
การปฏิบัต ิEarly Sucking   

-พยาบาลน าทารกนอนเตียงเดียวกบัมารดาให้ค าแนะน า น าทารกเขา้เตา้มารดาโดยการใชท่้านอนในการ 
ให้นม เพ่ือลดภาวะวิงเวียน หนา้มืดซ่ึงอาจเกิดขึ้นภายหลงัการคลอดได ้

-ให้ค าแนะน าในเร่ืองการดูดถูกวธีิ โดยใชห้ลกั 4ด(ดูดเร็ว,ดูดบ่อย,ดูดถกูวิธี,ดูดเกลี้ยงเตา้) 
ท่าอุม้ในการให้นมท่ีถูกตอ้ง 
   -ให้ความรู้เร่ืองต่างๆของนมแม่โดยใชส่ื้อในการสอนเช่น VCD 
   -ประเมินความเขา้ใจ การปฏิบตัิของมารดาภายหลงัให้ค าแนะน า 
   -ประเมินLatch score พร้อมลงบนัทึกในเวชระเบียน 
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การประเมิน Latch Score 
  Latch Score เป็นการประเมิน Breast Feeding ว่าดหีรือไม่ Latch Score มี 5 หัวขอ้ในการประเมิน 
ให้คะแนนตั้งแต่ 0-2 คะแนน คือท าไม่ได ้หรือท าไดไ้ม่ดีให้ 0 ท าไดถู้กตอ้งหรือดี ให ้2 คะแนน 
พอใชจ้ะให้ 1 คะแนน โดย 5 ขอ้ประกอบดว้ย L,A,T,C,H ดงัน้ี 
  L (Latch ) คอืการอมหัวนมและลานนม  ให้ 2 คะแนนถา้อมหัวนมและลานมถูกตอ้ง คือคางหรือจมูกตอ้งแนบ
กบัเตา้นม ริมฝีปากทารกบานออก สามารถดูดนมไดอ้ยา่งเป็นจงัหวะ การอมตอ้งลึกถึงลานหัวนม 
( Areolar)  เพ่ือให้ลิ้นของเดก็สามารถท่ีจะนวดหรือกดลานหัวนม เพ่ือให้น ้านมไหลออกมาได ้ให้1 คะแนน 
อมไม่ลึกถึงลานหัวนม อมแค่ระดบัหัวนมเป็นการ Latch ท่ีผิด ท าให้หัวนมแตกแม่จะเจ็บ  ให้ 0 คะแนน ถา้เดก็ไม่สนใจอม
หัวนม หรือลานนมไม่ยอม Latch 
  A (Audible swaling )  คือการไดย้ินเสียงกลืนนมชดัเจนหรือไม่ ให้ 2 คะแนน ถา้ไดย้ินเสียงกลืนนมชดัเจนเป็น
จงัหวะ แสดงถึงเดก็ดูดนมและนมไหลไดด้ี    ให้ 1 คะแนนถา้ไดย้ินเสียงกลืนนมฟังไม่ชดัเจน   ให้ 0 คะแนนถา้ไม่กลืนเลย 
หรือกลืนแต่ไม่ไดย้ินเสียง 
  T  (Type of nipple) จะตอ้งมีการประเมินหัวนมหลงัการดูด 3 เร่ือง Shape ,Size and Texture  
การดูด Shape ให้ดูวา่หัวนมบอดหรือบุ๋มหรือไม่    การดู Size ให้ดูวา่ขนาดของหวันมใหญ่เกินไปเม่ือเทียบกบัปากของ
ทารกหรือไม่  การด ูTexture ให้ตรวจดูว่าความยืดหยุ่นของหัวนมและลานนมเป็นอย่างไร หัวนมเป็นแผลหรือไม่ 
ในการให้คะแนน ให้ 2 คะแนน ถา้หัวนมปกติทั้ง  Shape ,Size and Texture ถา้ผิดปกติมองแลว้ว่าน่าเป็นอุปสรรคต่อการ 
Latch เช่น หัวนมบอด ขนาดของหัวนมใหญ่มาก หรือหวันมเป็นแผล ให้ 0 คะแนน ถา้อยูร่ะหว่างกลางๆ ให ้1 คะแนน  

 C  (Comfort ) ประเมินโดยดูว่า แม่สะดวกสบายในการให้นมหรือไม่ และตรวจร่างกายดูว่าหวันมเป็นแผล
หรือไม่มี Breast engorged หรือมี sign of inflammation or Abscess หรือไม่   ให้ 2 คะแนน ถา้แม่ Comfort  ให ้0 คะแนนถา้ 
ไม่ Comfort หรือตรวจพบมีหัวนม เจ็บ  แตก ให้ 1 คะแนน 
  H  (Hold) หรือท่าการอุม้ทารก ประเมิน 2 เร่ืองคือการHold เด็กทารก และการ Hold เตา้   การ Hold ท่ีถูกตอ้งจะ
ท าให้สะดวกสบาย ไม่ปวดหรือเม่ือยและทารก Latch ไดถู้กตอ้ง ทั้งการ Hold เด็กและHold เตา้(ท่าการอุม้ทารกเช่น Cradle 
,Cross ,Football  Hold ) ท่าในการHold เตา้นมไดแ้ก่ท่า V Shape  ,C- Shape,  U-Shapeให ้2 คะแนนถา้ Hold เดก็ทารกและ
เตา้ นมไดถู้กตอ้ง  เกิด Comfort  ไม่ปวดเม่ือย  และทารก Latchไดด้ีถา้อุม้ผิดท าให้เกิด Discomfort    และ Latchไดไ้ม่ดี ให้ 
0 คะแนน   ถา้อยู่ระหว่างกลางให้ 1 คะแนน   เม่ือประเมินทั้ง 5 ดา้น คือ L,A,T,C,H และให้คะแนนแลว้ท าการรวมคะแนน 
Latch score <8 คะแนนถือว่า Breast Feeding ไม่ดี ตอ้งให้ความช่วยเหลือ 
 
 
 



 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่    
หน่วยงานห้องคลอด  

หนา้ 6/6 

ระเบียบปฏิบตัิท่ี : WI-LR-11  ฉบบัท่ี ข   แกไ้ขครั้ งท่ี 2 
 วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559  

เร่ือง : วิธีปฏิบัติการให้นมแม่ ผู้ทบทวน : หน่วยงานห้องคลอด 

ผู้จัดท า : นางเสาวนีย์  ไฝ่จิต ผู้อนุมัติ : ประธาน PCT 

 

สรุป LATCH SCORE 

หัวข้อ 
 

คะแนน 
 

รายละเอียด 
 

Latch 
ลูกของคุณแม่อมหัวนมไดง้่ายหรือตอ้ง
มีคนคอยช่วย 

2 อมเตา้นมถูกตอ้ง คือคางหรือจมูกตอ้งแนบกบัเตา้นม ริมฝีปาก
ทารกบานออกสามารถดูดนมไดอ้ย่างเป็นจงัหวะ การอมตอ้งลึกถึง
ลานหัวนม เพ่ือให้นมไหลพุ่งออกมาได ้

1 อมไม่ถึงลานหัวนม อมแค่ระดบัหัวนม 
0 ถา้เด็กไม่สนใจอมหัวนมหรือลานหวันม ไม่ยอม Latch 

Audible 
ไดย้ินเสียงกลืนนมชดัเจนหรือไม่ บ่อย
แค่ไหน 

2 ถา้ไดย้ินเสียงกลืนนมดงัฟังชดัเจน เป็นจงัหวะ 
1 ไดย้ินเสียงกลืนนมฟังไม่ชดัเจน 
0 ไม่ไดย้ินเสียงกลืนนม 

Type of nipple 
หัวนมคุณแม่ยื่นชดัเจนหรือแบน 

2 ปกต ิ
1 มีความผิดปกติบา้งแต่ไม่มาก 
0 หัวนมบอด หัวนมใหญ่มากหรือเตา้นมหรือลานนมแข็ง 

Comfort 
คุณแม่เจ็บหัวนมหรือไม่คดัตึงแค่ไหน
คุณแม่เจ็บหัวนมหรือไม่คดัตึงแค่ไหน 

2 แม่สะดวกสบาย ไม่เจ็บปวดเวลาให้นมหรือหลงัให้นมลูก 
1 มีความไม่สะดวกสบายบา้งแต่ไม่เท่าระดบั 0 
0 แม่ไม่สะดวกสบายเจ็บปวดเวลาให้นมหรือหลงัให้นมลูกไดท้ั้งจาก

การสอบถามหรือการตรวจร่างกายพบเตา้นมเป็นแผลหรือ 
มีSevere Breast engorged หรือมี sign of inflamation  or Abscess 

Hold 
อุม้ทารกไดเ้องหรือมีคนคอยช่วย 
 
 
 

2 Hold เด็กทารกและเตา้นม กระท าไดถู้กตอ้ง เกิด comfort คือไม่
ปวดเม่ือยและท า Latch ไดด้ ี

1 Hold เด็กทารกไดด้ีปานกลาง ส่วนใหญถู่กแต่มีบางจุดท่ีจะตอ้ง
แกไ้ข 

0 Hold ทารกผิดจนท าให้Latch ไดไ้ม่ดี หรือเกิดความไม่สุขสบาย
ปวดเม่ือย 

 

 
 


