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 อาจารยแพทย จํานวน    11  คน 

Undergrad  
 นิสิตแพทย   ป  4  20 คน/กลุม  รวม  38-40   คน/ป 

 นิสิตแพทย   ป  6   2-3   คน/ กลุม  รวม 38-40 คน/ป  
 Postgrad  

 แพทยใชทุน แพทยประจําบาน  6 คน/ป 

 จํานวนเตียง  หองคลอด  11 เตียงรอคลอด 6 เตียงคลอด 

                         หลังคลอด  45 เตียง และคลินิกนมแม miss นมแม 2 คน 

 ยอดคลอด 500-600 คน/เดือน เฉล่ีย 6000 ราย/ป  

 

 



 อาจารยแพทย จํานวน    20    คน   

 นิสิตแพทย   ป  4    38-40   คน/ป แบงเปน 2  กลุม 

 นิสิตแพทย   ป  6   2-3   คน/ กลุม 

 แพทยใชทุน 2-3 คน/ป  

 แพทยประจําบาน   4-5 คน/ป 

 จํานวนเตียง NICU 12  เตียง 

 จํานวนเตียง  SNB  45  เตียง 

 



Behavioral objectives  

     At the end of the session, the students should be able to 

 1.  tell the objectives and principles of infant feeding 

 2.  describe the nutritional requirements during infancy 

 3.  give correct information and manage the problems concerning breast-feeding, 

formula    and  complementary feedings. 

 



Behavioral objectives  

     At the end of the session, the students should be able to 

1. Describe the importance of breast feeding  

2. Understand the nutritive and non-nutritive properties of human milk  

3. Assess breast milk adequacy and breastfeeding techniques 

4. Recognize common problems in breastfed babies. 



1. Health benefits of breastfeeding 
2. Colostrums 
3. Composition of human milk 
4. Differences between human milk and infant 

formula 
5. Physiology of lactation and peripartum 

factors affecting breastfeeding success 
6. Assessment of breastfeeding technique and 

adequacy of breast milk 
7. Medications during lactation 
8. Common problems in breastfed babies  

 
 



Learning objectives 

     At the end of the session, the students should be able to 

 1.  Describe positioning and latching-on techniques 

 2.  Describe nutrition during lactation  

 3.  ldentify factors that influence volume and composition of maternal milk and 

intervention 

 4.  Manage common breastfeeding problems:breast engorgement ,mastitis ,breast 

abscess ,latching-on diffulty, nipple confusion  

 



 นิสิตแพทยป  4  
 การบรรยาย (Lecture):breast feeding  
 Bed side teaching:  หลังคลอด 
 Service ward round: SNB  
 OPD  :Well baby clinic   
 การเขียนรายงาน ทารกปกติ  
 จัดกลุมเขาคลินกินมแม  2  ครั้ง/กลุม  :หองนมแม  

 
 
 



 Case report:การประเมินการเขียนรายงาน 

 Log book:ประเมินทักษะการส่ือสารและอภิปรายจากการสอนขางเตียง/
คลินิกเด็กสุขภาพดี  

 
การสอบ 

 MCQ, OSCE 



 นิสิตแพทยป  6 
 Service ward round 
-Ward SNB, NICU  
- Well baby clinic  



การสอบ 

 OSCE  



 ป 4 บรรยาย 2 ชั่วโมง 
 พรอมฝกปฏิบัติ กับหุนเตานมจําลอง  และผูปวยจริง โดย อาจารยแพทยและ 

miss นมแม 

 ป 5 ไมมขีึ้น 

 ป 6 ฝกปฏิบัติงานที่ คลินกินมแม 1 ชั่วโมง จนกวาผานการประเมินจาก miss 
นมแม  ตามแบบประเมินที่กําหนด 

 แพทยประจําบาน ฝกปฏิบัติงานที่ คลินกินมแม จนกวาผานการประเมินจาก 

miss นมแม  ตามแบบประเมินที่กําหนด  และมีสอบ OSCE นมแม 1 ขอ 
 อบรมนมแมทั้งในเด็กปกติแลเด็กปวยใหแกแพทยประจําบานทั้งแผนกสูตินารีเวช

กรรมและกุมารเวชกรรม  



 ป 4 ขอสอบ MCQ 1-2 ขอ รวมกับ MEQ  



 อาจารยแพทย 

พยาบาล ทั้ง สูติ 

กุมาร ฝกปฏิบัติงานที่ 

คลินิกนมแม จนกวา

ผานการประเมินจาก 

miss นมแม  
ตามแบบประเมินที่

กําหนด 



 อาจารยแพทยใหความสําคัญนอย 

 ระยะเวลาจํากัดในการเรียน มีหัวขออื่นๆทีต่องเรียน 

 ขาดการประเมินหลังการจบการศกึษา 

 ขาดอุปกรณส่ือการสอน   
 



 Power point 

 Demontration   
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