แพทย์ ชี้เด็กป่ วยควรได้ รับนมแม่ ต่อเนื่องตั้งแรกเกิด ชี้ยงิ่ เด็กป่ วย นมแม่ ยงิ่ มีประโยชน์
กรมการแพทย์แนะเด็กป่ วยควรได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่ อง แนะแม่ให้นมลูกถึง 2 ขวบ เป็ นภูมิคุม้ กันสารพัดโรค
มีผลต่อพัฒนาการของสมอง ลดการติดเชื้อในเด็กป่ วย ทําให้เด็กป่ วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็ วกว่าเด็กป่ วยที่ไม่ได้
รับนมแม่ พร้อมแนะสายตรงโรงพยาบาลเด็ก 1415 โทรปรึ กษาปั ญหาเด็กป่ วย
วันนี้ (11 มีนาคม 2558) ที่โรงแรมเซนจูรี่ กรุ งเทพมหานคร นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผย
ภายหลังเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการประชุ มวิชาการนานาชาติ นมแม่ ในเด็กป่ วย ครั้ งที่ 3 ซึ่ งจัดโดยสถาบันสุ ขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินีร่วมกับราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์แห่ งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย กรมอนามัย
สภาการพยาบาล มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ งประเทศไทย กลุ่มแม่ผมู ้ ีประสบการณ์ ดูแลทารกเด็กป่ วย ว่า จากข้อมูลของสถาบัน
สุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี ที่รับทารกป่ วยจากโรงพยาบาลราชวิถี ปี ละประมาณ 800 ราย และรับส่ งต่อจากโรงพยาบาล
ทัว่ ๆ ไป อีกประมาณ 400 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยทารกคลอดก่อนกําหนด ทารกป่ วยหนักต้องอยู่ในหออภิบาลทารกป่ วย
ทารกที่ได้รับการผ่าตัดและทารกเจ็บป่ วยด้วยโรคต่าง ๆ พบว่า ทารกที่กินนํ้านมแม่อย่างเดียว นานติดต่อกัน 0-3 เดือน มีอตั รา
ป่ วยร้ อยละ 26.32 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับทารกที่ ไม่ได้กินนํ้านมแม่มีอตั ราป่ วยสู งถึงร้ อยละ 45.45 และทารกที่กินนํ้านมแม่
อย่างเดียวนานติดต่อกัน 3-6 เดือน มีอตั ราป่ วยร้อยละ 32.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับทารกที่ไม่ได้กินนํ้านมแม่มีอตั ราป่ วยสู งถึง
ร้อยละ 61.84 ซึ่ งองค์การอนามัยโลกได้แนะนําให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และหลัง 6 เดือนให้กินนม
แม่ ค วบคู่ กับ อาหารเสริ ม ตามวัย จนอายุ ครบ 2 ปี หรื อ มากกว่ า นั้น ยิ่ ง เด็ ก ป่ วย ยิ่ ง มี ป ระโยชน์ กรมการแพทย์โ ดย
สถาบัน สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี มี บ ทบาทและหน้า ที่ ใ นการดู แ ลทารกที่ เ จ็บ ป่ วยในระดับ ตติ ย ภู มิ ห รื อ สู ง กว่า
จึงสนับสนุนให้ทารกหรื อเด็กเล็กที่เจ็บป่ วยได้รับนมแม่ เนื่องจากนํ้านมแม่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในทารกและเด็กป่ วย จึงเป็ นเรื่ องจําเป็ นที่ควรสนับสนุนและหากลวิธีที่จะช่วยให้แม่ได้มีส่วนร่ วมในการเลี้ยงดูและรักษา
ลูกร่ วมกับทีมบุคลากรทางแพทย์ดว้ ยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สอดคล้องกับแนวทางสําคัญของกระทรวงสาธารณสุ ขในการ
ส่ งเสริ มให้เด็กไทยเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่ วยบ่อย มีพฒั นาการที่ดี ซึ่ งการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาคีเครื อข่ายต่างๆ โดยมีวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
เด็กป่ วย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ได้รับความรู ้และตระหนักถึงความสําคัญ มีความรู ้ที่ทนั สมัย ในการ
ให้นมแม่ในทารกและเด็กป่ วย รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ระหว่างแพทย์ พยาบาลที่ดูแลทารกในเขตประเทศในอาเซียน และ
สรุ ปผลการดําเนิ นการให้นมแม่ในทารกและเด็กเล็กป่ วย โดยโรงพยาบาลนําร่ อง 16 แห่ ง เพื่อนํารู ปแบบและแนวทางการ
ปฏิบตั ิ ไปสู่ การกําหนดเป็ นนโยบายของประเทศให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทัว่ ประเทศต่อไป
แพทย์ หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อาํ นวยการสถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชิ นี กล่ าวเพิม่ เติมว่ า คนส่ วนใหญ่
มักเข้าใจผิดว่า เด็กป่ วย ทารกคลอดก่อนกําหนด เด็กที่ยงั ต้องใส่ เครื่ องช่วยหายใจ เด็กที่ตอ้ งผ่าตัดรักษา จะต้องได้รับนม
พิเศษ และไม่สามารถกินนมแม่ได้ แต่ในความเป็ นจริ ง นมแม่คือนมที่เหมาะสมที่สุด และอาจต้องเสริ มเกลือแร่ วิตามิน
เฉพาะในกลุ่ ม ทารกคลอดก่ อ นกํา หนด บางกลุ่ ม การให้ น มแม่ ใ ห้ ไ ด้
อาทิ ดู ด ากเต้า นมหรื อ ทางสายยาง
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-2หรื อป้ อนด้วยช้อน หรื อแก้ว เมื่อโต และมีแรงดูดจากเต้า ก็เอาเข้าเต้าแม่ได้ ขอเน้นว่า นํ้านมแม่ใน 2-3 วันแรกหลังคลอด
ที่เรี ยกว่า นํ้านมทอง ( colostrum) มีความสําคัญและคุณค่ามากกับทารก เพราะมีภูมิคุม้ กันสู ง เป็ นภูมิคุม้ กันต่อเชื้อโรคต่างๆ
ที่ แม่ พ ฒ
ั นาในตัวแม่ หลังได้รับเชื้ อโรคต่ างๆ นอกจากนั้น คื อ เซลล์เม็ดเลื อดขาว ที่ จะคอยดักจับเชื้ อโรค อี กมากมาย
ยิ่ง ทารกที่ ป่ วย ยิ่ ง เป็ นเรื่ อ งดี เที ย บไปแล้ว นมแม่ ใ นระยะใดๆ เหมื อ นทารกได้ วัค ซี น ธรรมชาติ ได้ย า ขนานพิ เ ศษ
ที่ธรรมชาติ เตรี ยมให้ทารกไม่ป่วยบ่อย ป่ วยแล้วก็หายง่าย ร่ วมกับ การได้รับการดูแลใกล้ชิด ก็จะมีผลต่อพัฒนาการของ
สมอง จอประสาทตา การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร ลดการติดเชื้อในเด็กป่ วย โดยเฉพาะการอักเสบของลําไส้ ทําให้เด็ก
ป่ วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็ วกว่าเด็กป่ วยที่ไม่ได้รับนมแม่ ทั้งนี้ สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินีตระหนัก
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการให้ น มแม่ ท้ ั งในเด็ ก ป่ วยและเด็ ก ปกติ จึ ง ได้ จ ั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ มให้ ท ารกได้ กิ น นมแม่
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ให้แม่อยูก่ บั ลูกตลอด 24 ชัว่ โมง ฝึ กความพร้อมก่อนกลับบ้าน การจัดตั้งคลินิกนมแม่ รวมทั้งให้บริ การ
ทางโทรศัพท์สายด่วน 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก เพื่อให้คาํ แนะนําและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพทารกแรกเกิด เพื่อให้ทารก
เติบโตมาเป็ นเด็กที่มีสุขภาพดีต่อไป
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- ขอขอบคุณ11 มีนาคม 2558

