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สภาการพยาบาลในการสง่เสรมิการเล้ียงลกู
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อปุนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 

2 กนัยายน 2558 



สภาการพยาบาลเป็นองคก์รวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดงุครรภท่ี์เป็นนิติบคุคล มีวตัถปุระสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ี

ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ 

พ.ศ. 2528   และแกไ้ขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2540  

 

ความหมาย วิชาชีพพยาบาลและการผดงุครรภแ์ละขอบเขต

ของการปฏิบติัหนา้ท่ีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

 

 

 



1.ควบคมุการประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดงุครรภใ์ห้

ถกูตอ้งตามจรยิธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์                                        

  

2.สง่เสรมิการศึกษา การบรกิาร การวิจยั และความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

 

3.ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร ่และใหก้ารศึกษาแกป่ระชาชนและ

องคก์รอ่ืนในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการพยาบาล การผดงุครรภ ์และการ

สาธารณสขุ             

 

4.ใหค้ าปรกึษา หรอืขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลเกีย่วกบัปัญหาการ

พยาบาล การผดงุครรภ ์และการสาธารณสขุ   

1.ควบคมุการประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดงุครรภใ์ห้

ถกูตอ้งตามจรยิธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์                                        

  

2.สง่เสรมิการศึกษา การบรกิาร การวิจยั และความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

 

3.ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร ่และใหก้ารศึกษาแกป่ระชาชนและ

องคก์รอ่ืนในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการพยาบาล การผดงุครรภ ์และการ

สาธารณสขุ             

 

4.ใหค้ าปรกึษา หรอืขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลเกีย่วกบัปัญหาการ

พยาบาล การผดงุครรภ ์และการสาธารณสขุ   



ก าหนดนโยบายสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพการพยาบาลและ

การผดงุครรภ ์ ไดด้งัน้ี 

 1. ความตอ้งการก าลงัคนท่ีมีคณุภาพ: ท่ีเขา้ถึงได ้ ตรงความ

 ตอ้งการ ทัง้ในปัจจบุนัและในระยะยาว (นโยบายดา้น

 สขุภาพ ระบบการบรกิารสาธารณสขุ นโยบายดา้น   

 เศรษฐกิจ Medical hub, ASEAN -MRA, และอ่ืนๆ) 

 

 

ก าหนดนโยบายสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพการพยาบาลและ

การผดงุครรภ ์ ไดด้งัน้ี 

 1. ความตอ้งการก าลงัคนท่ีมีคณุภาพ: ท่ีเขา้ถึงได ้ ตรงความ

 ตอ้งการ ทัง้ในปัจจบุนัและในระยะยาว (นโยบายดา้น

 สขุภาพ ระบบการบรกิารสาธารณสขุ นโยบายดา้น   

 เศรษฐกิจ Medical hub, ASEAN -MRA, และอ่ืนๆ) 

 

 



 

 2. ความตอ้งการรปูแบบบรกิารพยาบาลใหม่ๆ และสมรรถนะผ ู ้

 ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์           

 3. รปูแบบทีมการพยาบาลท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบับรกิาร

 สขุภาพ 

 

 

 2. ความตอ้งการรปูแบบบรกิารพยาบาลใหม่ๆ และสมรรถนะผ ู ้

 ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์           

 3. รปูแบบทีมการพยาบาลท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบับรกิาร

 สขุภาพ 

 



ปัจจุบันมสีถาบันการศึกษาพยาบาลทีไ่ด้รับการรับรองจากสภา
การพยาบาล 85 แห่ง สังกดั สกอ รัฐ 26แห่ง และเอกชน 21 แห่ง 
สังกดักระทรวงกลาโหม 3 แห่ง สังกดักระทรวงสาธารณสุข 29 
แห่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ1 แห่ง สังกดักทม. 1 แห่ง 

ผลติพยาบาลระดบัปริญญาตรีปีละ 8-9000 คน 
มนัีกศึกษาพยาบาลอยู่ในระบบการศึกษาปีละ 32000+ คน  

 



 

 

 ปัจจบุนัมีพยาบาลวิชาชีพท่ีข้ึนทะเบียนรบัใบอนญุาติประกอบ

วิชาชีพจากสภาการพยาบาล ประมาณ180,000 คน  

   (1: 380 แต่ท่ีปฏิบติังานวิชาชีพมีรอ้ยละ 80โดยประมาณ ) 

 

 

 

 ปัจจบุนัมีพยาบาลวิชาชีพท่ีข้ึนทะเบียนรบัใบอนญุาติประกอบ

วิชาชีพจากสภาการพยาบาล ประมาณ180,000 คน  

   (1: 380 แต่ท่ีปฏิบติังานวิชาชีพมีรอ้ยละ 80โดยประมาณ ) 

 



พยาบาลวิชาชีพระดบัปรญิญาตรมีีสมรรถนะการพยาบาล

และการผดงุครรภท์กุคน 

  พยาบาลวิชาชีพเป็นก าลงัหลกัในการสง่เสรมิสนบัสนนุการ

เล้ียงลกูดว้ยนมแม ่นบัเป็นบทบาทอิสระท่ีเด่นชดัของผ ู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ท่ีสามารถ

ปฏิบติัไดใ้นทกุโอกาสท่ีเหมาะสม 

การเล้ียงลกูดว้ยนมแม ่เป็นแนวทางการสง่เสรมิสขุภาพ 

ป้องกนัโลกและยงัเป็นการเสรมิสรา้งสายใยรกัระหว่างแมล่กู 

ครอบครวั การพฒันาคณุภาพเด็กไทย อนาคตของชาติ 

พยาบาลวิชาชีพระดบัปรญิญาตรมีีสมรรถนะการพยาบาล

และการผดงุครรภท์กุคน 

  พยาบาลวิชาชีพเป็นก าลงัหลกัในการสง่เสรมิสนบัสนนุการ

เล้ียงลกูดว้ยนมแม ่นบัเป็นบทบาทอิสระท่ีเด่นชดัของผ ู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ท่ีสามารถ

ปฏิบติัไดใ้นทกุโอกาสท่ีเหมาะสม 

การเล้ียงลกูดว้ยนมแม ่เป็นแนวทางการสง่เสรมิสขุภาพ 

ป้องกนัโลกและยงัเป็นการเสรมิสรา้งสายใยรกัระหว่างแมล่กู 

ครอบครวั การพฒันาคณุภาพเด็กไทย อนาคตของชาติ 



4.ความร ูค้วามสามารถดา้นการพยาบาลครอบครวัและการผดงุครรภ ์

 

          มีความร ูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีครอบครวั  การเปล่ียนแปลงทางสรีระ จิตสงัคม ของหญิงในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะ

คลอด ระยะหลงัคลอด  สามารถรบัฝากครรภ ์ คดักรองภาวะเสี่ยง  ท าคลอดปกติ  ใหก้ารพยาบาลมารดา ทารก

และครอบครวัในระยะหลงัคลอด  สง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม ่ และใหบ้ริการวางแผนครอบครวัได ้ 

 

4.1 ใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลหญิงและครอบครวั ในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด หลงัคลอด  

 และทารก แรกเกิด  ทัง้ในภาวะปกติ  ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซอ้น  ใหเ้หมาะสมกบัภาวะสขุภาพ  

 ตามบริบทของผ ูใ้ชบ้ริการและครอบครวั โดยประยกุตภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ินมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2 รบัฝากครรภ ์ คดักรองภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอ้น  และสง่ต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.3 ท าคลอดปกติได ้  ร ูวิ้ธีการตดัและซ่อมแซมฝีเยบ็ 

4.4 สง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแมไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.5 ช่วยเหลือแพทยใ์นการท าสติูศาสตรห์ตัถการ 

4.6 ใหบ้ริการวางแผนครอบครวัตามขอบเขตวิชาชีพ 

4.7 สอน แนะน า  ใหค้ าปรึกษา  เรื่องการมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั  การเตรียมความพรอ้มในการมี

 ครอบครวั   การเตรียมตวัเป็นบิดามารดา การเตรียมตวัเพ่ือการคลอด และการปฏิบติัตนในทกุ

 ระยะของการตัง้ครรภแ์ละการคลอด การดแูลทารกแรกเกิด 

4.8 สรา้งเสริมสมัพนัธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก และครอบครวัในระยะตัง้ครรภ ์ระยะ คลอด และ

 ระยะหลงัคลอด 

 

4.ความร ูค้วามสามารถดา้นการพยาบาลครอบครวัและการผดงุครรภ ์

 

          มีความร ูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีครอบครวั  การเปล่ียนแปลงทางสรีระ จิตสงัคม ของหญิงในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะ

คลอด ระยะหลงัคลอด  สามารถรบัฝากครรภ ์ คดักรองภาวะเสี่ยง  ท าคลอดปกติ  ใหก้ารพยาบาลมารดา ทารก

และครอบครวัในระยะหลงัคลอด  สง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม ่ และใหบ้ริการวางแผนครอบครวัได ้ 

 

4.1 ใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลหญิงและครอบครวั ในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด หลงัคลอด  

 และทารก แรกเกิด  ทัง้ในภาวะปกติ  ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซอ้น  ใหเ้หมาะสมกบัภาวะสขุภาพ  

 ตามบริบทของผ ูใ้ชบ้ริการและครอบครวั โดยประยกุตภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ินมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2 รบัฝากครรภ ์ คดักรองภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอ้น  และสง่ต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.3 ท าคลอดปกติได ้  ร ูวิ้ธีการตดัและซ่อมแซมฝีเยบ็ 

4.4 สง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแมไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.5 ช่วยเหลือแพทยใ์นการท าสติูศาสตรห์ตัถการ 

4.6 ใหบ้ริการวางแผนครอบครวัตามขอบเขตวิชาชีพ 

4.7 สอน แนะน า  ใหค้ าปรึกษา  เรื่องการมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั  การเตรียมความพรอ้มในการมี

 ครอบครวั   การเตรียมตวัเป็นบิดามารดา การเตรียมตวัเพ่ือการคลอด และการปฏิบติัตนในทกุ

 ระยะของการตัง้ครรภแ์ละการคลอด การดแูลทารกแรกเกิด 

4.8 สรา้งเสริมสมัพนัธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก และครอบครวัในระยะตัง้ครรภ ์ระยะ คลอด และ

 ระยะหลงัคลอด 

 



  การอบรมระยะสัน้ การสง่เสริมการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม ่ สภาการ

พยาบาลรับรองและใหห้นว่ยคะแนนการศึกษาตอ่เนือ่ง 

การศึกษาดว้ยตนเองจากบทความวิชาการการศึกษาตอ่เนือ่งเร่ือง

การสง่เสริมการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม ่

   พยาบาลตอ้งลงทะเบียนศึกษาดว้ยตนเองและสอบวดัความรูร้ับ  

   หนว่ยคะแนนการศึกษาตอ่เนือ่ง(1กย. 2557 – 30 กย. 2558) 

   มพียาบาลวิชาชพี ลงทะเบียน แลว้ ถึง 15,890 คน ณ.เดอืน สค.  

 

  การอบรมระยะสัน้ การสง่เสริมการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม ่ สภาการ

พยาบาลรับรองและใหห้นว่ยคะแนนการศึกษาตอ่เนือ่ง 

การศึกษาดว้ยตนเองจากบทความวิชาการการศึกษาตอ่เนือ่งเร่ือง

การสง่เสริมการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม ่

   พยาบาลตอ้งลงทะเบียนศึกษาดว้ยตนเองและสอบวดัความรูร้ับ  

   หนว่ยคะแนนการศึกษาตอ่เนือ่ง(1กย. 2557 – 30 กย. 2558) 

   มพียาบาลวิชาชพี ลงทะเบียน แลว้ ถึง 15,890 คน ณ.เดอืน สค.  

 



การพฒันาต่อเน่ืองสงูข้ึนเป็นพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง เพ่ือ

พฒันาประสบการณเ์ป็น ผ ูช้ านาญการพยาบาลเฉพาะดา้น

ตามหลกัสตูรอบรมท่ีสภาฯก าหนด 

  การพฒันาสมรรถนะสงูข้ึนเป็นพยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ 

การ พยาบาลเฉพาะสาขา (APN)  สอบข้ึนทะเบียนรบัวฒิุบตัร  

ตามเกณฑท่ี์สภาการพยาบาลก าหนด 

  การพฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ยาบาล 

การพฒันาต่อเน่ืองสงูข้ึนเป็นพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง เพ่ือ

พฒันาประสบการณเ์ป็น ผ ูช้ านาญการพยาบาลเฉพาะดา้น

ตามหลกัสตูรอบรมท่ีสภาฯก าหนด 

  การพฒันาสมรรถนะสงูข้ึนเป็นพยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ 

การ พยาบาลเฉพาะสาขา (APN)  สอบข้ึนทะเบียนรบัวฒิุบตัร  

ตามเกณฑท่ี์สภาการพยาบาลก าหนด 

  การพฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ยาบาล 



  สาขาการพยาบาลครอบครวั 

  สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก 

  สาขาการผดงุครรภ ์

  การฝึกอบรม Advanced Practice Nurse เพ่ือ

สอบรบัวฒิุบตัรผ ูเ้ช่ียวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขา  

   

 

  สาขาการพยาบาลครอบครวั 

  สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก 

  สาขาการผดงุครรภ ์

  การฝึกอบรม Advanced Practice Nurse เพ่ือ

สอบรบัวฒิุบตัรผ ูเ้ช่ียวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขา  

   

 



 โปรแกรมสง่เสรมิการรบัร ูค้วามสามารถของมารดารว่มกบัการสนบัสนนุของ

สามีต่อการปฏิบติัการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม.่(ญาณิศา เถ่ือนเจรญิ. 2550) การ

สนบัสนนุของสามีในการเลี้ยงลกูดว้ยนมแมใ่นระยะ 6 เดือนแรก (ศิรวิรรณ ทมุ

เช้ือ, และคณะ 2555) 

 โปรแกรมสง่เสรมิการเลี้ยงลกูดว้ยนมแมโ่ดยการสนบัสนนุของครอบครวั (ศิ

รวิรรณ ทมุเช้ือและอญัญา ปลดเปล้ือง  2558) 

 การพฒันาบรกิารการสง่เสรมิการเลี้ยงลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งยัง่ยืน 

   (จินตนา บญุจนัทร,์และคณะ 2554) 

 

 

 

 

 

  

 โปรแกรมสง่เสรมิการรบัร ูค้วามสามารถของมารดารว่มกบัการสนบัสนนุของ

สามีต่อการปฏิบติัการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม.่(ญาณิศา เถ่ือนเจรญิ. 2550) การ

สนบัสนนุของสามีในการเลี้ยงลกูดว้ยนมแมใ่นระยะ 6 เดือนแรก (ศิรวิรรณ ทมุ

เช้ือ, และคณะ 2555) 

 โปรแกรมสง่เสรมิการเลี้ยงลกูดว้ยนมแมโ่ดยการสนบัสนนุของครอบครวั (ศิ

รวิรรณ ทมุเช้ือและอญัญา ปลดเปล้ือง  2558) 

 การพฒันาบรกิารการสง่เสรมิการเลี้ยงลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งยัง่ยืน 

   (จินตนา บญุจนัทร,์และคณะ 2554) 

 

 

 

 

 

  



นโยบายสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพการพยาบาลและการผดงุ

ครรภ ์

  นโยบายสง่เสรมิความร ูค้วามสามารถของพยาบาลผดงุ

ครรภอ์ยา่งต่อเน่ือง ดา้นการสง่เสรมิการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

เพ่ือใหส้ามารถน าไปปฏิบติัท่ีช่วยใหป้ระเทศมีอตัราการเล้ียง

ลกูดว้ยนมแมเ่พ่ิมข้ึน 

นโยบายสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพการพยาบาลและการผดงุ

ครรภ ์

  นโยบายสง่เสรมิความร ูค้วามสามารถของพยาบาลผดงุ

ครรภอ์ยา่งต่อเน่ือง ดา้นการสง่เสรมิการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

เพ่ือใหส้ามารถน าไปปฏิบติัท่ีช่วยใหป้ระเทศมีอตัราการเล้ียง

ลกูดว้ยนมแมเ่พ่ิมข้ึน 



    

 

 

   สวสัดีและขอบคณุ 

    

 

 

   สวสัดีและขอบคณุ 


