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ทาอุมทารกแฝดดูดนมมารดาพรอมกัน

จงลักษณ  ทวีแกว, พย.ม. 1

ประไพ  โรจนประทักษ, ค.ม. 2

บทคัดยอ
 ทาอุมทารกแฝดดูดนมมารดาพรอมกันใชหลักการและเทคนิคเชนเดียวกับการอุมทารกคนเดียว  

โดยทั่วไปแลว  ทาอุมทารกแฝดดูดนมมารดาจะขึ้นอยูกับ  ความถนัดและความสุขสบายของมารดาแตละ

คน  ทาอุมทารกแฝดดูดนมมารดาพรอมกันไดนานโดยท่ีมารดาไมรูสึกปวดแขนและปวดหลัง  คือ  ทาอุมที่

มารดาใชมือขางที่ถนัดอุมทารกแฝดที่นํ้าหนักนอยแบบอุมแนบขาง  (Football Holding)  และใชมืออีกขาง

อุมทารกแฝดที่มีนํ้าหนักมากแบบอุมบนตัก  (Cradle Holding)   ทั้งนี้เพราะมือขางท่ีถนัดอุมทารกแนบขาง

ตองออกแรงรบันํา้หนกัมากกวา  จงึจาํเปนตองอุมทารกแฝดทีม่นีํา้หนกันอยเพือ่ลดแรงตาน  ในขณะมอืขาง

ทีไ่มถนดัอุมทารกแฝดอกีคนบนตกันํา้หนักทารกจะกดลงบนตกัมารดา    ทาํใหมารดาสามารถอุมทารกแฝด

ดูดนมพรอมกันไดอยางสมดุล  ไมออกแรงมากจนเม่ือยลา   ทาอุมทารกดังกลาวจะสงเสริมการเลี้ยงทารก

แฝดดวยนมมารดาใหประสบผลสําเร็จไดวิธีหนึ่ง

คําสําคัญ: ทารกแฝด, ทาอุมทารกแฝดดูดนมมารดา, ทาอุมทารกบนตัก, ทาอุมทารกแนบขาง,ทาอุมทารก
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Twins’ breastfeeding both holding 
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Abstract
 Twins’ breastfeeding both holding was the similar principle and technique of single baby breastfeed-

ing.  Generally, twins’ breastfeeding holding was depend on each mothers’ manageable and comfortable.  

Twins’ breastfeeding for long time and painless of arms and back that used a dominant hand for football 

holding a lighter twin and a non-dominant hand for cradle holding a bigger twin. Because a dominant 

hand applied football holding more force to carry so that need to holding a lighter twin. A non-dominant 

hand applied cradle holding that baby weight press down on the mother’s lap. Mother could be twins’ 

breastfeeding both holding and balancing, not force too tired. The football and cradle holds were the 

success to support twins’ breastfeeding.

Keyword: Twins, Twins’ breastfeeding, Cradle Holding, Football holding Cross, Cradle Holding
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บทนํา
 การดูแลทารกหลังคลอดเปนภารกิจอันย่ิง

ใหญของมารดาและครอบครัวที่เกิดขึ้นทุกชั่วโมง

และตอเนื่องตลอดวัน  ลําพังการเลี้ยงทารกเดี่ยวก็

มีความยุงยากมากพอแลว  การเล้ียงทารกแฝดย่ิง

เปนเรื่องยุงยากซับซอนเพิ่มขึ้น  ไมวาจะเปนเร่ือง

การทําความสะอาด  การเปล่ียนผาออม  การอาบ

น้ํา  การใหนมทารกแฝดเม่ือตื่นและหิวพรอมกัน  

ทารกจะรองงอแงจนกวาจะไดดดูนม  ดงันัน้  มารดา

หลงัคลอดจึงตองหาวิธอีุมทารกแฝดดูดนมพรอมๆ 

กนั  เพือ่ใหทารกแฝดไดนมมารดาอยางตอเนือ่งและ

สมํ่าเสมอตามหลักการ 4 ด.  คือ ดูดเร็ว  ดูดบอย  ดูด

ถูกวิธี  และดูดเกล้ียงเตา

ปจจัยทีเ่ปนอปุสรรคและการแกไขในการเลีย้งทารก

แฝดดวยนมมารดา

 พัชรี วรกิจพูนผล  (2553)  สรุปปจจัยที่เปน

อุปสรรคในการเล้ียงทารกดวยนมมารดาไว  3 เร่ือง 

คือ 

 1. ความมุงมั่นตั้งใจ  ทัศนคติและความเช่ือ  

ในการเลี้ยงทารกดวยนมมารดา

 2. ภาวะสุขภาพและความชวยเหลือและการ

สนับสนุนจากครอบครัว  โดยเฉพาะบทบาทของ

สามี

 3. แนวปฏิบัติและการสนับสนุนนโยบาย

การใหนมมารดาขณะอยูโรงพยาบาล

 ปญหาและอุปสรรคการเล้ียงทารกดวยนม

มารดา ในทารกเดี่ยวและทารกแฝดสวนใหญคลาย

กัน  ความแตกตางอยูที่ความสามารถของมารดาใน

การอุมทารกแฝด ใหดูดนมมารดาพรอมกันไดนาน

เพียงใด  ขวัญหทัย  กัณทะโรจน,  ศรีพรรณ กันธวัง, 

และมาลี เอื้ออํานวย (2550)  พบวา สภาพรางกาย

มารดาหลงัคลอด  ไมวาจะคลอดทางชองคลอดหรอื

โดยการผาตัดคลอด  มีสวนขัดขวางในการสราง

สมัพันธภาพระหวางมารดาและทารกสงู  นอกจากนี้ 

ภสัรา  หากหุลาบ และนันทนา ธนาโนวรรณ  (2552)  

พบวา  อปุสรรคในการเร่ิมใหทารกดดูนมมารดาคร้ัง

แรกในหองคลอด  คือมารดาไมสามารถอุมทารกได  

เนื่องจากการปวดแผลฝเย็บ  หรือแผลผาตัดหนา

ทอง ซึ่งปจจัยดังกลาวมีผลตอกระบวนการสราง

นํา้นม และเปนเหตุใหมารดาหลังคลอด ลมเลิกความ

ตั้งใจไปในที่สุด  อาจกลาวไดวา  การไมสามารถอุม

ทารกดูดนมมารดา  เปนปจจัยตนๆ  ที่เปนอุปสรรค

ตอความสําเร็จของนโยบายการเลี้ยงทารกดวยนม

มารดาได  

 ดังน้ัน  แนวทางการแกไขอุปสรรคในการ

เลี้ยงทารกแฝดดวยนมมารดา  จึงตองเริ่มตั้งแต

หลงัคลอดทนัทเีพือ่ใหมารดามัน่ใจวาสามารถใหนม

มารดาแกทารกแฝดได  โดยพยาบาลจะคอยชวยเหลือ

ฝกการอุมทารกแฝด  การใหคําแนะนําครอบครัว  

โดยเฉพาะสามีใหเปนผูคอยใหความสนับสนุน

และชวยเหลืออุ มทารกแฝดดูดนมแมพรอมกัน  

การจัดหาอุปกรณรองรับทารกแฝดก็เปนวิธีการ

หนึ่งท่ีชวยได เชน หมอนผานุมๆ  หมอนรูปตัวยู  

หมอนรูปเกือกมา  หมอนรูปคร่ึงวงกลม  หมอนขิด

รูปตัวแอล  หรือผาหมหนาๆ  เพื่อใชรองทารกแฝด

ดูดนมมารดาพรอมกัน ดังภาพท่ี 1
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 อยางไรก็ตาม  อุปกรณการใชหมอนรอง

ทารกน้ีเปนเพียงปจจัยเสริมเทานั้น  หากมารดามี

ทักษะการอุมทารกแฝดดูดนมมารดาพรอมกันได

อยางถูกตองและเหมาะสม ยอมสงเสริมใหทารก

แฝดดูดนมมารดาไดนาน  และไดปริมาณเพียงพอ

กับความตองการของทารกแฝดแตละราย

เทคนิคการอุมทารกแฝดดูดนมมารดาพรอมกัน  

 ทาพื้นฐานในการอุมทารกดูดนมมารดาจะ

เหมือนกัน  ไมวาจะอุมทารกแฝดคนเดียวหรืออุม

ทารกแฝดสองคนพรอมกันก็ตาม   ความตางข้ึนอยู

กับทักษะการอุมของมารดาแตละคนเพราะตองมี

ความแข็งแรงของแขนท้ังสองขางและความอดทน

ในการอุม  (วีระพงษ ฉัตรานนท, 2546)  ซึ่งมารดา

หลังคลอดทุกคนจะผานกระบวนการเรียนรูจนพบ

ทาอุมทีถ่นัดและเหมาะสมกับตนเอง  นัน่คือ  ทาอุมที่

มารดาและทารกแฝดรูสึกสขุสบายมากท่ีสดุ  ไมเกดิ

ความรูสึกอึดอัด  รําคาญ  หรือเกิดความไมสุขสบาย

จากการใหนมทารก  เชน  ปวดแขน  ปวดไหล  ปวดหลงั

ปวดตนคอ  และอื่นๆ  (ขวัญหทัย  กัณทะโรจน  

ศรีพรรณ  กันธวัง  และมาลี  เอื้ออํานวย, 2550)   

เทคนิคการอุมทารกแฝดดูดนมมารดาพรอมกันมี  

3 ทา  ดังนี้

 1. การอุมทารกสองคนดวยทาแนบขาง 

(Football Holding)    ภาพที่ 2  บน (ซาย)

 2. การอุมทารกสองคนดวยทาอุมบนตัก 

(Cradle Holding)     ภาพที่ 2  บน (กลางและขวา)

และการอุมทารกสองคนดวยทาอุ มไขวบนตัก 

(Cross Cradle Holding)  ภาพที่ 2  ลาง 

 3. การอุมทารกดวยทาแนบขาง (Football 

Holding) รวมกับทาอุมบนตัก (Cradle Holding)  

ภาพที่ 1  หมอนรองทารกดูดนมมารดาแบบตาง ๆ  

(http://www.amazon.com/gp/product/customer-reveiws,  www.babyshop1tarad.com)



137The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23  No. 2  July - December 2017

 วธิกีารอุมทารกแฝดดูดนมมารดาแบบตางๆ  

มีรายละเอียดดังนี้

 1. การอุมทารกสองคนดวยทาแนบขาง 

(Football Holding)  ทาน้ีเหมาะกบัมารดาทีม่เีตานม

ขนาดใหญ  มีหัวนมบุมหรือหัวนมสั้น  ทานี้มารดา

สามารถอุ มทารกแฝดดวยมือและแขนขางเดียว  

นยิมใชอุมทารกแฝดท่ีตวัเล็กนํา้หนักตวัไมมาก  หรอื

ในชวงเดือนแรกท่ียังนอนน่ิงๆ  แตเมื่อทารกแฝด

อายุมากขึ้นหรือนํ้าหนักเพิ่มขึ้น  มารดากําลังแขน

ไมดี  มือและแขนของมารดาจะรับนํ้าหนักทารกได

ไมนาน   อาจทําใหมารดาปวดแขนและอุมทารกได

ไมนาน  เพราะเกิดความเมื่อยลาของแขน  จึงควรใช

หมอนรองรับทารก  

วิธีการอุม   จัดใหมารดานั่งในทาที่สบายหลังตรง  

 1.1  อุมทารกใหแขนมารดาประคองลําตัว

ทารกแนบไปกับรักแรหนีบทารกใหอยูตรงกลาง  

แลวใชมอืขางเดยีวกนัประคองศรีษะทารกใหดดูนม

ดานเดียวกับแขนมารดา  

 1.2  สามีหรือผูชวยเหลืออุมทารกแฝดอีก

คนใสแขนและมืออีกขางของมารดาในลักษณะ

เดยีวกัน   ควรใชหมอนรองรับทารกเพ่ือความสบาย

และความกระชับในการอุม  ดังภาพท่ี 3

 

ภาพที่ 2   บน: Football Holding (ซาย), Craddle Holding (กลางและขวา)

      ลาง: Cross Craddle Holding (ซาย กลางและขวา)

(http://www.breastfeeding.com/helpme/ Nursing Position for Twins,  เขาถึงเมื่อวันที่  25 

พฤษภาคม  2558)

ภาพที่ 3  การอุมทารกแฝดสองคนดูดนมมารดาทาแนบขาง  (ภาพถาย: นวพล  แกนบุปผา)
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 2. การอุมทารกสองคนดวยทาอุมบนตัก 

(Cradle Holding)  ทานี้เหมาะกับทารกแฝดท่ีมี

นํ้าหนักมากหรือเมื่อทารกมีอายุมากขึ้น  มารดา

สามารถนั่งและนอนใหนมได  มี 2 รูปแบบ   คือ 

ทาอุมบนตักขนานกันทั้งสองคน (Cradle Holding)  

และทาอุมไขวบนตัก (Cross-Cradle Holding)  

วิธีการอุม  จัดใหมารดานั่งในทาที่สบายหลังตรง

 2.1  ใชแขนประคองศีรษะทารกแฝดคน

แรกใหดูดนมมารดา  ทอนแขนประคองลําตัว  สวน

มือจับกนหรือขาทารกใหทอดยาวออกไป  

 2.2  ใชมือและแขนอีกขางอุมทารกแฝด

อีกคนดูดนมมารดาแบบเดียวกัน  ลําตัวและขาของ

ทารกขนานไปกับแฝดคนแรก (ภาพที่ 4 ซาย)  

 2.3  กรณีที่ทารกแฝดดูดนมสลับขางกับ

แขนท่ีประคองทารก  จะทําใหลําตัวทารกท้ังสอง

คนไขวกันตามทิศทางของการอุมบนตัก   (ภาพที่ 4 

ขวา)  

 2.4  หากมารดาเหน่ือยอาจปรับจากทานั่ง

เปนทานอน โดยอุมทารกคว่ําลงแนบอก  (ภาพที่ 2 

ลาง)

    

 3. การอุมทารกดวยทาแนบขาง (Football 

Holding) รวมกับทาอุมบนตัก (Cradle Holding)  

ทานีเ้หมาะกบัทารกแฝดทีม่นีํา้หนกัแตกตางกนั  โดย

อุมทารกแฝดท่ีนํ้าหนักนอยทาแนบขาง (Football 

Holding)  และอุมทารกแฝดอีกคนที่นํ้าหนักมาก

ไวบนตัก (Cradle Holding)  ทานี้จะทําใหมารดาใช

กาํลงัแขนและมอืเกรง็รบัน้ําหนกัของทารกเพยีงขาง

เดียว  และควรเปนขางทีถ่นดัเพือ่จะอุมทารกไดนาน

ไมเกิดความเม่ือยลา  

วิธีการอุม  จัดใหมารดานั่งในทาที่สบายหลังตรง  

 3.1  ใชมือและแขนขางท่ีถนัด (เพราะตอง

ใชกําลังแขนมาก) อุมทารกแฝดคนหนึ่ง  (ควรเปน

ทารกแฝดท่ีมนีํา้หนักนอย)  แบบทาแนบขาง  (Foot-

ball Holding)  ดูดนมมารดา  

 3.2  ใชมอืและแขนอีกขางอุมทารกแฝดอีก

คน (ควรเปนทารกแฝดทีม่นีํา้หนกัมาก)  แบบทาบน

ตัก  (Cradle Holding)  ดูดนมมารดาอีกขาง   ดังภาพ

ที่ 5

ภาพที่ 4  การอุมทารกแฝดดูดนมมารดาทาอุมบนตัก (ซาย) และทาอุมไขวบนตัก (ขวา)  

(ภาพถาย: นวพล  แกนบุปผา)
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 การประยกุตอุมทารกทาแนบขาง (Football 

Holding)  รวมกับการอุมบนตัก (Cradle Holding)  

นี้  พบวา  มารดาหลังคลอดนิยมใช   เนื่องจากอุม

งายและเหมาะสมกบัลูกทกุชวงวยั  แขนและมือของ

มารดาสามารถทนรับนํ้าหนักทารกได  และอุมให

นมมารดาไดนานขึ้น  สอดคลองกับ  ประไพ  โรจน

ประทักษ,  อุดมวรรณ วันศรี, พัทยา แกวสาร, วิจิต

รา จิตรักษ, และมิชิโกะ ทานิกุชิ (2554) ไดศึกษา

ผลการพัฒนาหมอนขิดรูปตัวแอลรองลูกแฝดเพื่อ

สนับสนุนการใหนมแม   ผลการวิจัย  พบวา  มารดา

หลังคลอดทารกแฝดรอยละ  92.86  มีความเห็นวา

วิธีการอุมทารกแฝดกินนมมารดาพรอมกันไดนาน

กวาทาอุมอื่นๆ  คือ การอุมทารกแฝดคนหน่ึงแบบ

อุมแนบขาง  (Football Holding)   และอุมทารกแฝด

อีกคนแบบอุมบนตัก  (Cradle Holding)  ตามความ

ถนัดของมารดาแตละคน  ดังภาพท่ี 6  และ 7

 

-

-

7
-

-

ภาพที่ 5  การอุมทารกแฝดดูดนมมารดาทาแนบขางและทาบนตัก 

(ภาพถาย: นวพล  แกนบุปผา)

ภาพที่ 6-7  การอุมทารกดวยทาแนบขาง (Football Holding) รวมกับทาอุมบนตัก (Cradle Holding)

ตามความถนัดของมารดา    (ภาพถาย: พิทยา  ลีพิศุทธิ์)
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 วิธีการนี้อธิบายดวยหลักฟสิกสงายๆ  คือ 

มือขางที่ถนัดจะมีกําลังมากกวา  สามารถยกหรือ

รบันํา้หนกัสิง่ของไดมากกวามอืขางทีไ่มถนดั ดงันัน้

การใชแขนและมือขางท่ีถนดัอุมทารกแนบขางตอง

ออกแรงรับทารกมากกวา จึงจําเปนตองอุมทารก

แฝดที่มีนํ้าหนักนอยเพื่อใหแรงตานลดลง   ในขณะ

ที่แขนและมือขางที่ไมถนัดอุมทารกแฝดอีกคนบน

ตัก   ซึ่งนํ้าหนักทารกจะตกลงบนตักมารดาแทน  

ไมออกแรงมากจนเกิดการเม่ือยลา  ทําใหมารดา

สามารถอุมทารกแฝดดูดนมพรอมกันไดนานตาม

ความตองการของทารกแฝดแตละราย

บทสรุป
 ทาอุมทารกแฝดดูดนมมารดาพรอมกัน  ใช

หลักการและเทคนิคเดียวกับการอุมทารกคนเดียว 

ดังนั้น  หากพยาบาลตระหนักและเห็นความสําคัญ

ดังกลาว  ชวยฝกทักษะการอุมทารกแฝดดูดนม

มารดาพรอมกัน   ในขณะที่อยูโรงพยาบาล  และ

แนะนําครอบครัวโดยเฉพาะสามีคอยใหความชวย

เหลือในการอุมทารกแฝดดูดนมมารดาทุกครั้ง  จน

มารดาเกิดความม่ันใจสามารถอุมทารกแฝดดูดนม

มารดาพรอมกันไดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  จะ

ชวยสงเสริมใหนโยบายการเล้ียงทารกแฝดดวยนม

มารดาอยางเดียวภายใน 6 เดือนแรก  ไมนอยกวา 

รอยละ 30  บรรลุไดตามเปาหมาย  และชวยผลักดัน

แนวคิด “ลูกคน กินนมคน” ประสบผลสําเร็จไดใน

ที่สุด
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