
การจัดการเรียนการสอน 
การเลี้ยงลูกดวยนมแมทางคลินิก 

พญ.ยพุยง แหงเชาวนชิ 



กรอบการดําเนินงาน:  

 ตามแนวปฏิบัติ “บันได 10 ขั้นสูความสําเร็จของการเล้ียงลูกดวยนมแม”  

 จัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิต/นักศกึษาชั้นคลินิก (ชั้นปที่4-6)                    

แพทยใชทนุ ของภาควิชาสูติศาสตรและกมุารเวชศาสตร  

 การจัดการเรียนการสอนการเล้ียงลูกดวยนมแมใหสอดคลองกับการ

ใหบรกิารของภาควิชา 



Protection,  

Promotion and Support 

 of Breastfeeding 

BFHI was established  
 

   WHO/UNICEF policymakers' meeting 
on "Breastfeeding in the 1990s. 

 



 ภาควิชาสูติศาสตร 



หลักการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ  

 ชี้แจงขอบเขตการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดแผนการเรียนการสอน 

 การแนะนําส่ือและวิธีการเขาถึงส่ือ 

 การประเมินผลในขณะปฏิบัติงานและการสอบลงกอง 
 



การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

หองฝากครรภ  
อางอิง: บันไดสูความสําเร็จการเลีย้งลูกดวยนมแมขั้นที่ 3  
   “ ชี้แจงใหสตรตีั้งครรภทุกคนทราบเกีย่วกับประโยชนและ
วิธกีารเลีย้งลูกดวยนมแมอยางถกูตอง” 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหนิสิต/นักศกึษาสามารถใหสขุศกึษา/         
                     ใหคําปรึกษาแกสตรีตัง้ครรภและครอบครวั 



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
1. สามารถอธบิายหรอื
ชีแ้จงความสาํคญัของ
การเลีย้งลกูดวยนมแม 

• นมแม VS นมผสม 

• Exclusive BF 6 mos  

• Maternal & child health  

•  พฒันาการดานรางกาย 
สมอง และจติใจของทารก
และเดก็ 

• ประเมินการเสนอรายงาน
ขณะฝกการใหสขุศกึษา 

• ประเมินความพงึพอใจ
สาระความรูและทกัษะการ
ใหสขุศกึษาจรงิโดยผูรบั 
บรกิารและผูรบัผิดชอบ 

• ประเมินโดยการสอบ 

2. ใหคาํแนะนาํและ
สาธติวิธกีารใหนมบตุร 

• กลไกการสรางและหลัง่
น้าํนม 

• และการดดูนมแมอยางถกูวิธ ี
• วิธกีารอุมและจดัทาทารก 

• ประเมนิทกัษะการอธิบาย
และการสาธิตการอุมและ
จดัทาทารก   

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในหองฝากครรภ 



 
หองคลอด : การเร่ิมตนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
อางองิแนวปฏบิตัติามบนัไดขัน้ที ่4:   
 
“ชวยแมเร่ิมโอบกอดลูกเน้ือแนบเน้ือและใหลูกดูดนม        
คร้ังแรกภายในหน่ึงชั่วโมงแรกหลังคลอด” 
 
วัตถุประสงค: เพื่อใหนิสิต/นักศึกษาเขาใจเกี่ยวกับผลดีของการ
เร่ิมตนการเล้ียงลูกดวยนมแมโดยเร็วหลังคลอด และมีประสบการณ
การชวยเหลือแมโอบกอดลูกเนื้อแนบเนื้อและลูกดูดนมแมคร้ังแรก
ในชั่วโมงแรกหลังคลอด 
 



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
1.สามารถอธิบาย
ความสาํคญัของการเริม่ตน
การเลีย้งลกูดวยแมภายใน
หนึง่ชัว่โมงแรกหลงัคลอด 

• กลไกการสรางและหลัง่น้ํานม 

• การดแูลแมอยางเปนมติรใน
ระยะคลอด 

• ประโยชนของการโอบกอด
เนือ้แนบเนือ้และการดดูนม
ครัง้แรกตอสขุภาพของ
มารดาและทารก  

• ประเมินทักษะการสือ่สาร
และหรอืการปฏิบตัิจรงิของ
นิสติ/นกัศกึษาในสมดุ
บันทกึการปฏิบตังิาน
รายบคุคลโดยผูรบัผิดชอบ 

2. สามารถชวยแมเริ่มตน
เลีย้งลกูดวยนมแมโดยเร็ว
หลงัคลอด 

• การปฏิบตัิทีส่งเสรมิใหมารดา
ไดโอบกอดลูกเนือ้แนบเนือ้
และชวยใหทารกไดดดูนมแม
ดวยตนเอง 

 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในหองคลอด 



หอผูปวยสูติกรรมหลังคลอด: การชวยเหลือและสนับสนุน            
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

อางองิตามแนวปฏบิตัติามบนัไดขัน้ที5่-9:  

บนัไดขัน้ที5่:  แสดงใหแมรูวธิกีารเลี้ยงลกูดวยนมแมและวธิีทาํใหน้าํนมแมยังคงม ี

                     ปรมิาณพอเพียง แมวาแมและลกูตองแยกกนัที่หอผูปวยหลงัคลอด 

 บนัไดขัน้ที่6: ไมใหอาหาร น้าํ หรอืเครือ่งดืม่อืน่ใดนอกเหนอืจากนมแม แกทารก 

                     แรกเกดิ ยกเวนมขีอบงชี้ทางการแพทย 

บนัไดขัน้ที7่:  ใหแมและลกูอยูในหองเดียวกนัตลอด 24 ชัว่โมง 

บนัไดขัน้ที ่8:  สนบัสนนุใหลกูไดดูดนมแมทุกครัง้ที่ลกูตองการ 

บนัไดขัน้ที9่:  ไมใหทารกดดูหวันมยางหรอืหวันมหลอก 



หอผูปวยสูติกรรมหลังคลอด: การชวยเหลือและสนับสนุน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

วตัถปุระสงค : เพื่อใหนสิติ/นกัศกึษา มีประสบการณการชวยเหลือแมในการ

อุมลูกดูดนมแมอยางถูกวิธี  การบีบเก็บน้ํานม   เขาใจแนวปฏิบัติการดูแลแม 

รวมทั้งวิธีการประเมินการเล้ียงลูกดวยนมแม  

    สามารถใหคําแนะนําวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม  และการแกปญหาการ

เล้ียงลูกดวยนมแมทีไ่มซับซอน เชน การเจ็บหัวนม หัวนมแตก และเตานม

ตึงคัด ฯลฯ 

 



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
1. สามารถอธบิายแนว

ปฏบิตัแิละชวยเหลอืแมให
มนี้าํนมเพยีงพอและเลีย้ง
ลูกดวยนมแมอยางเดยีว 

• กลวิธกีารดาํเนนิงานตามบนัได
ขัน้ที ่5-9 

• หลกัเกณฑวาดวยการตลาด
อาหารสาํหรบัทารกและเด็กเลก็ 

• การประเมนิการเขยีน
รายงานการเลีย้งลกูดวยนม
แมในแมหลงัคลอด 

2. สามารถแสดง ชวยเหลอื
และประเมนิวิธกีารเลีย้ง
ลูกดวยนมแมและการบบี 
เกบ็ ตนุน้าํนมอยาง
ถูกตอง 

• กลไกการสราง การหลัง่น้าํนม
การอุมและการจดัทาใหนมลูก 

• การอมงบัหวันมและการดดูนม
ถูกตองและไมถูกตอง 

• เทคนคิการบบีนมดวยมอื การ
ใชเครือ่งปมนม และการเก็บ
น้าํนม 

การประเมนิความรู ทกัษะการ
สือ่สารและการชวยเหลอืแม
ดวยแบบประเมนิการสอนขาง
เตยีง 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในหอผูปวยสูติกรรมหลังคลอด 



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
3. สามารถอธิบาย
ประเมินและแกไข
ปญหาหัวนมและเตา
นมที่พบบอยและไม
ซับซอน 

• วิธีแกไขหัวนมสั้น บอด 
บุม 

• การประเมินและการ
แกไขเตานมตึงคัดและ
หัวนมแตก 

 
 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในหอผูปวยสูติกรรมหลังคลอด 



 ภาควิชากุมารเวชศาสตร  



หลักการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ  

 ชี้แจงขอบเขตการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดแผนการเรียนการสอน 

 การแนะนําส่ือและวิธีการเขาถึงส่ือ 

 การประเมินผลในขณะปฏิบัติงานและการสอบลงกอง 
 



การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

หอผูปวยที่ดูแลทารกแรกเกดิ  
วัตถุประสงค :  
• เพื่อใหมีประสบการณการประเมินการไดรับนมแมของทารก  
• วินิจฉัยปญหาสุขภาพทารกทีเ่กี่ยวของกับการเล้ียงลูกดวยนมแม  
• ชวยเหลือแมใหคงสภาพการสรางและหล่ังน้ํานม  
• เรียนรูอุปกรณหรือเทคนิคพิเศษในทารกที่ผิดปกตหิรือปวย 

 อางอิงตามแนวปฏิบัตติามบันไดขั้นที ่5-9  
 



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
1. สามารถอธบิาย
ความสาํคญัของการเลีย้ง
ลกูดวยนมแมในทารก
ปกติ ผดิปกติ หรอืปวย  

 

• นมแมVSนมผสม 

• Exclusive BF 6 mos  

• Maternal & child health  

•  พฒันาการดานรางกาย 
สมอง และจติใจของทารก
และเดก็ 

•  การเลีย้งลกูดวยนมแมใน
ทารกเกดิกอนกาํหนด/ทารก
ปวย 

• ประเมนิทกัษะการสือ่สาร
และสาระการเรยีนรูของ
นสิติ/นักศกึษาในการ
สอนขางเตยีง 
 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในหอผูปวยที่ดูแลทารกแรกเกิด  



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
2. สามารถอธบิายปญหา
สขุภาพของทารกที่
เกีย่วของหรอืมี
ผลกระทบตอการเลีย้ง
ลกูดวยนมแม 

 

• การประเมนิทารกที่เลีย้งดวย
นมแม 

• ภาวะน้าํนมแมไมเพยีงพอ 
• ภาวะตัวเหลอืงในทารกแรก

เกดิที่เกีย่วของกบัการเลีย้งลกู
ดวยนมแม 

• ภาวะปฏเิสธการดดูนมแม
จากเตา 
 

• ประเมนิทกัษะการสือ่สาร
และและสาระการเรยีนรู
ของนิสติ/นักศกึษาใน
การสอนขางเตยีง 
 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในหอผูปวยที่ดูแลทารกแรกเกิด  



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
3. สามารถแนะนาํ/
ชวยเหลอืใหแมยงัคงสภาพ
การสรางและหลัง่น้าํนมใน
กรณทีี่ทารกตองแยกจาก
แมหรอืมีความเจ็บปวย 

•  การบบีนมแมจากเตาและ
การเกบ็น้าํนม 

• การสงัเกตและสะทอน
ผลการปฏบิตัขิองนสิติ/
นักศกึษาในการสอน
ขางเตยีง 

4. สามารถอธบิาย/แสดง
วิธกีารเลีย้งลูกดวยนมแม
ในทารกทีผ่ดิปกติหรอืปวย 

•  การจดับรกิารในหอผูปวยเดก็  

   ที่เปนมติรกบัการเลีย้งลูกดวย 

   นมแม 

•  เทคนคิพิเศษในการใหนมแม
แกทารกทีม่ปีญหาสขุภาพ 

• การประเมนิการเขยีน
รายงานปญหาทารกและ
การชวยเหลอืการเลีย้งลกู
ดวยนมแม 
 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในหอผูปวยที่ดูแลทารกแรกเกิด  



คลนิกิเดก็สุขภาพด ี

การปกปองและสนับสนุนการเลี้ยงลกูดวยนมแม 

อางอิงแนวปฏิบัติตามบันไดขั้นที่10:  

 “สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมและสง

แมไปติดตอกลุมดังกลาวหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก” 
 



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
 1. ตดิตามแนะนาํการ
เลีย้งลกูดวยนมแมอยาง
เดยีวชวงอาย ุ0- 6 
เดอืน และ 

ใหนมแมรวมกบัอาหาร
ตามวยัจนถงึขวบปที2่
หรอืนานกวานัน้ 

• ผลดดีานสขุภาพของ
ทารกทีไ่ดรบันมแมอยาง
เคยีว 

• ผลเสยีดานสขุภาพของ
ทารกทีไ่ดรบันมผสม
และหรอือาหารอืน่กอน
วยั 

• การใหอาหารตามวยัใน
ทารกและเดก็เลก็ 

 

• การประเมนิการเขยีน
บนัทกึผลการประเมนิ
สขุภาพและการให
คาํแนะนาํ/การให
คาํปรกึษา 

• การประเมนิสาระการ
เรยีนรูทีน่สิติ/
นกัศกึษาจดัทาํเพือ่ให
สขุศกึษา 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในคลินิกเด็กสุขภาพด ี



วตัถปุระสงค หวัขอ/สาระการเรยีนรู วธิีการ/กิจกรรม 
2 วเิคราะหสภาวะ
สขุภาพของทารกทีเ่ลีย้ง
ดวยนมแมและการให
อาหารตามวยั 

 

•  การประเมนิการ
เจริญเตบิโตและสาเหตุ
ความเจบ็ปวยทีพ่บบอยใน
ทารกและเดก็เลก็ 

•  ปญหาและอปุสรรคของ
การเลีย้งลกูดวยนมแม 

•  แมทาํงานกบัการเลีย้งลกู
ดวยนมแม 

• การสังเกตและ
ตรวจสอบความ
ถกูตองผลการประเมนิ
การเจริญเตบิโตและ
สภาวะสขุภาพ 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนในคลินิกเด็กสุขภาพด ี
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