
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุวชัย  อินทรประเสริฐ 

อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การเล้ียงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิดแพทย 

 

แนวคิดการเรียนการสอน 

การเล้ียงลูกดวยนมแม 

สําหรับนักศึกษาแพทย 



2 

น้ํานมแม 

 

 

 

 

เล้ียงลูกดวยนมแม 

มีประโยชนตอสุขภาพ 

ของแม ลูก และชุมชน 

ความสําคัญ 



ประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 ตอลูก 
- รางกาย 

- จิตใจ 

- พัฒนาการ 

 ตอแม 
- รางกาย 

- จิตใจ 

 ตอชุมชน ประเทศชาติ 
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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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ขอยกตัวอยางบางเรื่อง 



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 

6 

ปจจัยสงเสริมใหเกิดการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
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มีความรูเร่ืองการใหลูกดูดนมแมอยางถูกวิธี 



Breastfeeding 

Mother 

มูลนิธิศูนยนมแม ตัวแมเอง  

(ความรูของแม  

และทัศนคติเกีย่วกับนมแม) 

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 

9 
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หองฝากครรภ 

โรงเรียนพอแม คลินิกนมแม 

แนะนําวิธีดูแลเตานมระหวางต้ังครรภ 
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ใหดูดนมแมในชั่วโมงแรกหลังคลอด 

หองคลอด 
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ชวยแมใหเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสาํเร็จ 

หลังคลอด 



Breastfeeding 

Mother 

มูลนิธิศูนยนมแม ตัวแมเอง  

(ความรูของแม  

และทัศนคติเกีย่วกับนมแม) 

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 
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- Rooming in 

- ลูกปวยนอนโรงพยาบาล ควรใหแมมาอยู

ดวย  แมปวยเอาลูกมาใหดูดนมแม        

(ถาทําได) 



Breastfeeding 

Mother 

มูลนิธิศูนยนมแม ตัวแมเอง  

(ความรูของแม  

และทัศนคติเกีย่วกับนมแม) 

แพทย / พยาบาล 

ระบบบริการสุขภาพ  

(ไมแยกลูกจากแม) 

สาม ี

ญาติ / เพ่ือน 

สังคม 

ที่ทํางาน/ สถานประกอบการ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  

วัฒนธรรม 

กฎหมาย 

การเมือง 

เศรษฐกิจ 

สื่อสารมวลชน 

บริษัทผลิตภัณฑนมผสม 

ชมรม / สมาคม 

ที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

15 

ปจจัยสงเสริมใหเกิดการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
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มุมนมแมในสถานประกอบการ 

หองบีบเก็บน้ํานมแม 



17 

มุมนมแมในสถานประกอบการ 

ตูเย็นเก็บน้ํานมแม 
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การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

รายงานจาก UNICEF พ.ศ.2548 

สตรีไทยเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน 

=  5.4% 

 

(ตํ่าเปนอันดับท่ี 3 กอนสุดทายของโลก) 



23.0

5.0
19.0

31.034.0
48.0

60.065.0

0

40

80

เกาหลี  

พ.ศ.2547

จีน     

พ.ศ.2548

ติมอร   

พ.ศ.2546

ไทย    

พ.ศ.2549

แหลงท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ในบางประเทศ 

รอยละ 

ไทย 

พ.ศ.2559 



การเล้ียงลูกดวยนมแมใหสําเร็จ 

ตองเริ่มที่โรงพยาบาล 

ชวยใหสตรีหลังคลอดเลี้ยงลูก

ดวยนมแมได กอนกลับบาน 

บุคลากรทางการแพทย มีความรู

ความสามารถ และมีเจตคติที่ดี 

20 



การเล้ียงลูกดวยนมแมใหสําเร็จ 

ตองเร่ิมที่โรงพยาบาล 

เมื่อกลับบาน ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน จากสามี ครอบครัว 

และชุมชน 

บุคลากรทางการแพทย  มีความรู

ความสามารถ และมีเจตคติท่ีดี 

ชวยใหสตรีหลังคลอดเล้ียงลูกดวยนม

แมได กอนกลับบาน 

ครูแพทย / ครูพยาบาล 

21 

ฝกอบรม 



ครูแพทย 
ความรู และวิธีปฏิบัติท่ีทันสมัย บัณฑิตแพทยท่ีมีความรู และ

ทัศนคติท่ีดีตอการเล้ียงลูก

ดวยนมแม 

ประเมินผลเพื่อพฒันา 

มีสื่อและอุปกรณชวยสอน / อบรม 

มีแผนการเรียนการสอน 

ท่ีเหมาะสม ประชุมวิชาการ 

ฝกอบรม/ ดูงาน 

ปรับปรุงหลักสูตร 

lecture 
bedside teaching 
seminar 
etc. 

22 



โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 

23 



คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ พ.ศ.2551-2559 

ที่ปรึกษา  บุคคล / ตําแหนง 8 ทาน 

คณะกรรมการ - ศ.คลินกิเกยีรติคุณ นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ

    ประธาน 

   - พญ.ยุพยง แหงเชาวนิช   

    กรรมการ และเลขานุการ 

   - กรรมการ    18  ทาน  

24 



คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ พ.ศ.2560 

25 

ดูรายช่ือในเอกสาร 



โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 

 พัฒนาอาจารย สูติแพทย และกุมารแพทย 

26 



27 

จัดอบรม Basic Course และ Advanced Course 



28 

Advanced Course 



29 

Advanced Course 



 พัฒนาอาจารย สูติแพทย และกุมารแพทย 

 ผลักดันใหแพทยสภา เพ่ิมเกณฑความรูความสามารถของ

บัณฑิตแพทย 

30 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 



 ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555  

เร่ือง เกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต     

เปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ.2555  

(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 ) 

 



B10 Reproductive System and Perinatal  Period 

B10.1  มีความรูเร่ืองภาวะปกติของระบบสืบพันธุและภาวะปกติใน

ระยะปริกําเนิดดังตอไปนี้ 

B10.1.2.1  female structure, including breast 

B10.1.2.6  pregnancy, including labor and delivery, the     

     puerperium, lactation, gestational  uterus,  

     placenta 



กลุมโรคและกลุมอาการที่ตองรู 

 mastitis, breast abscess 

 breast infection associated with childbirth 

 disorders of breast and lactation associated with 

childbirth 

 Perinatal jaundice (Breastfeeding jaundice, 

Breastmilk jaundice)  



 ใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมเพื่อความมีสุขภาพดีแกบุคคลตามวัย 

และสภาวะตางๆ ตั้งแตทารกในครรภ ทารกแรกเกิด วัยกอนเขาเรียน . . . 

. . . . . หญิงมีครรภ วัยสูงอายุ 

 Infancy and childhood 

  -  infant feeding and breast-feeding 

  -  well-baby care, well child care including  

     breast-feeding guidance 

 Adulthood 

 -  lactating mother 

 

ความรูความสามารถทางวชิาชีพ และทักษะ 



 ตองรูกลไกการเกิดโรค สามารถใหการวินิจฉัย ใหการบําบัดโรคฯ 

การรักษาผูปวย ไดดวยตนเอง รวมท้ังการฟนฟูสภาพ การสรางเสริม

สุขภาพ และการปองกันโรค ในกรณีท่ีโรครุนแรง หรือซับซอนเกิน

ความสามารถ ใหพิจารณาแกไขปญหาเฉพาะหนาและสงผูปวยตอไปยัง

ผูเชี่ยวชาญ   

 Pregnancy, childbirth and the puerperium 

  1)  breast infection associated with childbirth 

        lactation associated with childbirth 

  2)  disorders of breast and  and lactation associated 

        with childbirth 

ความรูความสามารถทางวชิาชีพ และทักษะ 



สุขภาพและการสรางเสริมสขุภาพ 

 การดูแลรักษา ปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และฟนฟู

สภาพที่สถานพยาบาลรวมถึงการสงเสริมโภชนาการ การอนามัย

แมและเด็ก การสงเสริมและการเลี้ยงลูกดวยนมแม การวางแผน

ครอบครัว ........ 

 



โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 

 พัฒนาอาจารย สูติแพทย และกุมารแพทย 

 ผลักดันใหแพทยสภา เพ่ิมเกณฑความรูความสามารถของ

บัณฑิตแพทย 

 จัดทําแผนการเรียนการสอน 

37 



38 
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การจัดการเรยีนการสอน 

การเลีย้งลกูดวยนมแมทางคลินิก 

สไลดตอไปนี้ จํานวน 19 สไลด ไดรับความอนุแคราะหจาก 

พญ.ยุพยง  แหงเชาวนิช 



กรอบการดําเนินงาน 

• ตามแนวปฏิบัติ “บันได 10 ข้ันสูความสําเร็จของการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม” 

• จัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิต/ นักศึกษาช้ันคลินิก   (ช้ัน

ปที่ 4-6) แพทยประจําบาน แพทยใชทุน ของภาควิชาสูติ

ศาสตร-นรีเวชวิทยา/ กลุมงานสูตินรีเวชกรรม และภาควิชา

กุมารเวชศาสตร/ กลุมงานกุมารเวชกรรม 

• การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกดวยนมแมใหสอดคลอง

กับการใหบริการของภาควิชา/ กลุมงาน 
40 



บันไดขั้นที่ 1  มีนโยบายการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปน

ลายลักษณอักษรที่สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย และ

สาธารณสุข ทุกคนไดเปนประจํา 

บันไดขั้นที่ 2 มีการฝกอบรมเจาหนาที่สาธารณสุข

ใหมีทักษะที่จําเปน และปฏิบัติตามนโยบาย 

 
41 



ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา/  กลุมงานสูตินรีเวชกรรม 

42 

หลักการจัดการเรยีนการสอนที่สําคญั 

  ช้ีแจงขอบเขตการจัดการเรียนการสอน 

  การจัดแผนการเรียนการสอน 

  การแนะนําสื่อและวิธกีารเขาถึงสื่อ 

  การประเมินผลในขณะปฏิบัติงานและการสอบลงกอง 
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45 
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48 



49 



50 



ภาควิชากมุารเวชศาสตร/ กลุมงานกุมารเวชกรรม 

51 

หลักการจัดการเรยีนการสอนที่สําคญั 

  ช้ีแจงขอบเขตการจัดการเรียนการสอน 

  การจัดแผนการเรียนการสอน 

  การแนะนําสื่อและวิธกีารเขาถึงสื่อ 

  การประเมินผลในขณะปฏิบัติงานและการสอบลงกอง 
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57 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 

 พัฒนาอาจารย สูติแพทย และกุมารแพทย 

 ผลักดันใหแพทยสภา เพ่ิมเกณฑความรูความสามารถของ

บัณฑิตแพทย 

 จัดทําแผนการเรียนการสอน 

 ผลิตสื่อ 
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สื่อ และอุปกรณการเรียนการสอน 

 ตํารา 

 ภาพพลิก 

 PowerPoint 

 VDO 

 CAI 

 อุปกรณการสอนขางเคียง หุน และอปุกรณสอนแสดง 

ฯลฯ 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 

 พัฒนาอาจารย สูติแพทย และกุมารแพทย 

 ผลักดันใหแพทยสภา เพ่ิมเกณฑความรูความสามารถของ

บัณฑิตแพทย 

 จัดทําแผนการเรียนการสอน 

 ผลิตสื่อ 

 เยี่ยมสถาบันเพ่ือรับทราบปญหา และหาทางชวยเหลือแกไข 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถาบันผลิตแพทย 

 พัฒนาอาจารย สูติแพทย และกุมารแพทย 

 ผลักดันใหแพทยสภา เพ่ิมเกณฑความรูความสามารถของ

บัณฑิตแพทย 

 ผลิตสื่อ 

 เยี่ยมสถาบันเพ่ือรับทราบปญหา และหาทางชวยเหลือแกไข 

 จัดประชุมเชงิปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการ

สอน การเลี้ยงลูกดวยนมแม ใหแกสถาบันผลิตแพทยในภูมิภาค 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คร้ัง 

 ภาคใต 2 คร้ัง 
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Smart Doctors on 
Breastfeeding 

ผลผลิตที่ตองการ 
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Smarts  = 

เกง 

พอเหมาะ 

ถูกตอง 

กําลังดี 

มีประสิทธิภาพ 



Smart Doctors 

+ Nurses 

มีความรู 

ปฏิบัติถูกตอง 

เจตคติที่ดีตอผูปวย และครอบครัว 

Team work 
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Smart Doctors on 
Breastfeeding 

สงเสริม-สนับสนุน-ปกปอง 

การเลีย้งลกูดวยนมแม 
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เพื่อใหแมเ ล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวใน             

6 เดือนแรก หลังจากนั้นใหลูกกินนมแมรวมกับ

อาหารตามวัย จนถึงอายุ 2 ป หรือมากกวา 

1 6 2 

ช่ัวโมง เดือน ป หรือมากกวา 



ทุกที่ ทกุคน 

สนับสนุนนมแมไดอยางแนนอน 

* บุคลากรทางการแพทยตองชี้นํา 

และควรปฏิบัติเปนตัวอยาง 

ขอบคุณที่ต้ังใจรับฟง และสวัสดี 
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