
ศ.นพ.สุวชัย  อินทรประเสริฐ 

อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลติแพทย 

 

ความเปนมาของการจัดการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 
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น้ํานมแม 

 

 

 

 

เล้ียงลูกดวยนมแม 

มีประโยชนตอสุขภาพ 

ของแม ลูก และชุมชน 

ความสําคัญ 



ประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 ตอลูก 
- รางกาย 

- จิตใจ 

- พัฒนาการ 

 ตอแม 
- รางกาย 

- จิตใจ 

  ตอชุมชน ประเทศชาติ 
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ผลดี/ประโยชน ตอสุขภาพ 

ของการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

ตอแม ตอลูก 
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บุคลากรทางการแพทย 

ทราบดีอยูแลว 



ความสูญเสยีทางเศรษฐกิจ จากการไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแม 

• ทารกไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน จะลดการเกิดโรคอุจจาระรวง 

และปอดบวมไดเกือบรอยละ 50 

• ขอคนพบทีส่ําคัญในประเทศไทย (ดูสไลดตอไป) 
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Source: Alive & Thrive รวมกับ UNICEF 



ความสูญเสยีทางเศรษฐกิจ จากการไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแม 

• ขอคนพบท่ีสําคัญในประเทศไทย 

     การเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเหมาะสม สามารถ 

- ชวยใหเด็กมีชีวิตรอดไดถึง 262 รายตอไป ซ่ึงมีสวนชวยลดอัตราการ

เสียชีวิตของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 

- ประหยัดคาใชจายในระบบบริการสุขภาพไดถึงปละ 7.6 ลานเหรียญสหรัฐ 

- ปองกันการสูญเสียรายได รวม 192 ลานเหรียญสหรัฐตอป จากการพฒันา

ความสามารถในการเรียนรูของเด็ก 

- ลดคาใชจายในครอบครัวเก่ียวกับการรักษาโรคอุจจาระรวง และปอดบวม 

- ลดคาใชจายรายเดือนของครอบครัวไดสูงถึงรอยละ 25.2 จากการท่ีไมตอง

ซ้ือนมเล้ียงบุตร 
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Source: Alive & Thrive รวมกับ UNICEF 
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นมแม ไมใชแคอาหาร 

แต คือ รากฐานสรางชีวิตคน 
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การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

รายงานจาก UNICEF พ.ศ.2548 

สตรีไทยเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน 

=  5.4% 

 

(ตํ่าเปนอันดับท่ี 3 กอนสุดทายของโลก) 



พ.ศ.2551 

 ผูแทน ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 

 ผูแทน ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

 ผูแทน กรมอนามัย 

 เลขาธิการมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย  

     (พญ.ยุพยง แหงเชาวนิช) 
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ประชุมเพ่ือหาแนวทางสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของประเทศไทย 



Breastfeeding 

Mother 

มูลนิธิศูนยนมแม แม  

(ความรูของแม  

และทัศนคติเกีย่วกับนมแม) 

แพทย / พยาบาล 

ระบบบริการสุขภาพ  

(ไมแยกลูกจากแม) 

สาม ี

ญาติ / เพ่ือน 

สังคม 

ที่ทํางาน/ สถานประกอบการ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  

วัฒนธรรม 

กฎหมาย 

การเมือง 

เศรษฐกิจ 

สื่อสารมวลชน 

บริษัทผลิตภัณฑนมผสม 

ชมรม / สมาคม 

ที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ปจจัยสงเสริมใหเกิดการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
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Breastfeeding 

Mother 

มูลนิธิศูนยนมแม แม  
(ความรูของแม  

และทัศนคติเกี่ยวกับนมแม) 

แพทย / พยาบาล 

ระบบบริการสุขภาพ  

(ไมแยกลูกจากแม) 

สาม ี

ญาติ / เพ่ือน 

สังคม 

ที่ทํางาน/ สถานประกอบการ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  

วัฒนธรรม 

กฎหมาย 

การเมือง 

เศรษฐกิจ 

สื่อสารมวลชน 

บริษัทผลิตภัณฑนมผสม 

ชมรม / สมาคม 

ที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
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ปจจัยสงเสริมใหเกิดการเลี้ยงลูกดวยนมแม 



แพทย / พยาบาล 

• มีความรูเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแม 

- ทฤษฎี 

- แนะนําปฏบัิติไดถูกตอง 

• มีทัศนคติที่ดีตอแมและลูก 
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วินัยเริ่มทีบ่าน 

แต 

นมแมตองเริม่ตั้งแต 

อยูในโรงพยาบาล 



การเล้ียงลูกดวยนมแมใหสําเร็จ 

ตองเริ่มที่โรงพยาบาล 

ชวยใหสตรีหลังคลอดเลี้ยงลูก

ดวยนมแมได กอนกลับบาน 

บุคลากรทางการแพทย มีความรู

ความสามารถ และมีเจตคติที่ดี 
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Barriers to Breastfeeding Education 

1. ขาดหลักสูตรอยางเปนทางการ 

2. ขาดช่ัวโมงสอน บรรยาย และปฏิบัติ 

3. แพทยไมมีเวลา/ ไมสนใจเรือ่งนี้ 

4. ไมสามารถเขาถึงผูเช่ียวชาญดานนมแม 

5. ใหแมหลังคลอดกลับบานเร็ว 

6. ลูกปวย..แยกแม แยกลูก 
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Breastfeeding Promotions 

  ใหความรูระหวางตั้งครรภ    โรงเรียนพอแม 

  นโยบายของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก 

               ใหลูกไดกินนมแมกอนออกจากโรงพยาบาล 

 การรณรงคตอสาธารณะชน 

 มีกลุมสนับสนุนนมแม   อสม.   มิสนมแม 

 สถาบันผลิตแพทยตองเปนตัวอยาง 

 สถาบันทางวิชาการ (ราชวิทยาลัยฯ สมาคม) สนับสนุน 

 การจัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ นานาชาติ 

 รัฐบาลสนับสนุน ออกกฎหมาย (เชน พรบ.ควบคุมการสงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑอาหารทารก และเด็กเล็ก) 



 
จึงตองมี 

โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 

 พัฒนาอาจารย สูติแพทย และกุมารแพทย 

 ผลักดันใหแพทยสภา เพ่ิมเกณฑความรูความสามารถของ

บัณฑิตแพทย 

 ผลิตสื่อ 

 เยี่ยมสถาบันเพ่ือรับทราบปญหา และหาทางชวยเหลือแกไข 

 จัดประชุมเชงิปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการ

สอน การเลี้ยงลูกดวยนมแม ใหแกสถาบันผลิตแพทยในภูมิภาค 
 ขอนแกน 

 สงขลา 
20 
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สงเสริม-สนับสนุน-ปกปอง 

การเลีย้งลกูดวยนมแม 

ผลผลิตที่ตองการ 
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เพ่ือใหแมเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวใน 

6 เดือนแรก หลังจากนั้นใหลูกกินนมแม

รวมกับอาหารตามวัย จนถึงอายุ 2 ป หรือ

มากกวา 



ทุกที่ ทกุคน 

สนับสนุนนมแมไดอยางแนนอน 

* บุคลากรทางการแพทยตองชี้นํา 

และควรปฏิบัติเปนตัวอยาง 

ขอบคุณที่ต้ังใจรับฟง และสวัสดี 
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