
The Way Forward” 

รองศาสตราจารย ์ดร. ฟองค า ตลิกสกุลชยั 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูแ้ทนสภาการพยาบาล 

๔ กนัยายน ๒๕๕๘ 



นโยบายและการสนบัสนุนของสภาการพยาบาล 

ในการสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

• พยาบาลวิชาชีพระดบัปริญญาตรีมีสมรรถนะการพยาบาลและ          

การผดงุครรภท์ุกคน (ดแูลตัง้แตร่ะยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด ระยะ

หลงัคลอด รวมการสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่)  

• พยาบาลวิชาชีพเป็นก าลงัหลกัในการสง่เสริม สนับสนุนการเล้ียง

ลกูดว้ยนมแม่ เป็นบทบาทอิสระท่ีเดน่ชดัของผูป้ระกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดงุครรภ ์ที่สามารถปฏิบตัไิดใ้นทุกโอกาสที่

เหมาะสม 

• การศึกษาตอ่เน่ือง – การสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

• การอบรมระยะสั้น 

• การศึกษาดว้ยตนเอง 



พยาบาลกบัการสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

• พยาบาลเป็นบุคลากรทางสุขภาพที่มีจ  านวนมากท่ีสุด และเป็น

บุคลากรที่อยูใ่กลชิ้ดกบัแม่มากที่สุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะ

วิกฤตขิองการสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

• พยาบาลมากกว่ารอ้ยละ ๙๕ เป็นผูห้ญิง ซ่ึงสว่นหน่ึงตอ้งมีบทบาท

ของการเป็นแม่ หากตวัพยาบาลเองเห็นความส าคญัและสามารถ

เล้ียงลกูดว้ยนมแม่ไดน้าน ๖ เดือน จะเป็น role model ใหเ้ห็นว่า 

ผูห้ญิงท่ีท  างาน และตอ้งอยูเ่วรในยามวิกาลดว้ย สามารถเล้ียงลกู

ดว้ยนมแม่ได ้



โครงการพฒันาหลกัสูตรและอาจารยพ์ยาบาล

เพ่ือการสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่  

ส าหรบันกัศึกษาพยาบาล 

๒๕๕๒-๒๕๕๓ 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

โดยการสนับสนุนขององคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาต ิ



• หลกัสูตรการสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ส าหรบันักศึกษา

พยาบาล เทียบเทา่ ๑ หน่วยกิตทวิภาค (๑๕ ชัว่โมง) 

• สื่อการสอนการสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ส าหรบันักศึกษา

พยาบาล  

• พฒันาอาจารยพ์ยาบาลท่ีสามารถสอนการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่

ทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ

• น าเสนอหลกัสูตรเพื่อขอการรบัรองจากสภาการพยาบาล และ

สง่เสริมใหทุ้กสถาบนับรรจใุนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 



สภาการพยาบาล (พ.ศ. ๒๕๕๗) 

• จดัท าหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

(๔ เดือน) เป็นหลกัสูตรกลางของสภาการพยาบาล 

• เพื่อพฒันาความรูแ้ละความเช่ียวชาญของพยาบาลวิชาชีพ ที่

ปฏิบตังิานเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ ใหส้ามารถสง่เสริม 

สนับสนุน และคุม้ครองการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ ใหก้ารปรึกษา และ

แกไ้ขปัญหาการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ ตลอดจนวางแผน และ

ปฏิบตักิารพยาบาลแบบองคร์วมแก่มารดา ทารก และครอบครวัใน

ภาวะปกตแิละเจบ็ป่วย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



โครงการสง่เสริม สนบัสนุน และคุม้ครอง        

การเล้ียงลกูดว้ยนมแม่  

ส าหรบัพยาบาลวิชาชีพ 

๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

สภาการพยาบาลร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

โดยการสนับสนุนขององคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ 





วตัถุประสงค ์

 
 เพื่อพฒันาวิทยากรเครือข่ายในการสง่เสริม สนับสนุน และคุม้ครอง

การเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

 เพื่อพฒันาความรู ้และเพิ่มพนูศกัยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ในการ

สง่เสริม สนับสนุน และคุม้ครองการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ ทั้งในภาวะ

ปกต ิและในภาวะเจบ็ป่วยของมารดาหรือทารก 

 เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้และสรุปบทเรียน ในการสง่เสริม 

สนับสนุน และคุม้ครองการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

 



กลุม่เป้าหมาย 

 ๑. อาจารยแ์ละพยาบาลท่ีจะร่วมเป็นวิทยากรเครือข่าย         

จ  านวน ๗๒ คน  

๒. พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตังิานเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ 

• โรงพยาบาลของรฐัทุกระดบั ๕ ภมิูภาค รวม ๑,๒๔๐ คน 

• โรงพยาบาลเอกชน ๒๐๐ คน 

• สถานประกอบการ ๑๐๐ คน 



หน่วยงานเครือข่ายหลกั 

  • ภาคกลาง    คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ภาคใต ้     คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

• ภาคเหนือ  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

• ภาคตะวนัออก  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 

 



๑. การประชุมเชิงปฏิบตักิารส าหรบัวิทยากรเครือข่าย  ๒ ครั้ง 

 
 
 
 
 
                            
   ครั้งท่ี ๑                                                ครั้งท่ี ๒  

 
๒. จดัท าคู่มือและส่ือการสอนการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่  

 

กิจกรรม 



การประชุมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรบัพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลของรฐั ๕ ภูมิภาค ๒ ครั้งๆ ละ ๑๓๐ คน  
 

  

ภาคกลาง 

ภาคใต ้ ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ 



กิจกรรม (ตอ่) 

 • การประชุมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรบัพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

เอกชน ๑ ครั้ง จ  านวน ๒๐๐ คน ก าหนดจดัการประชุมฯ ในวนัท่ี  

๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

• การประชุมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรบัพยาบาลวิชาชีพ หรือผูร้บัผิดชอบใน

สถานประกอบการ ๑ ครั้ง จ  านวน ๑๐๐ คน เพื่อใหน้ายจา้งเห็น

ความส าคญัและใหก้ารสนับสนุนแม่ในการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ภาย

หลงัจากกลบัไปท างาน ก าหนดจดัการประชุม ประมาณเดือน 

ตลุาคม - ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

• ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละสรุปบทเรียน ก าหนดจดัในปี ๒๕๕๙ 



The Way Forward 

• สง่เสริม สนับสนุน ใหส้ถาบนัการศึกษาพยาบาลบรรจุวิชาการสง่เสริม

การเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

• สง่เสริม สนับสนุน ใหส้ถาบนัการศึกษาพยาบาลจดัอบรมหลกัสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ (๔ เดือน) ที่สภาการ

พยาบาลจดัท าข้ึนเป็นหลกัสูตรกลาง เพ่ือใหพ้ยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตังิาน

อยูแ่ลว้ไดเ้พิ่มพนูความรูท้ี่ทนัสมยั และมีความกา้วหนา้ในสายงาน เช่น 

ผูช้  านาญการพยาบาล ผูเ้ช่ียวชาญการพยาบาล เป็นตน้ 

• สง่เสริม สนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาปริญญาโท/เอก ใหท้  าการ

วิจยัดา้นการสง่เสริมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่อยา่งตอ่เน่ือง 



The Way Forward 

• สง่เสริม สนับสนุน ใหมี้การจดัการความรูด้า้นการสง่เสริมการเล้ียงลกู

ดว้ยนมแม่อยา่งเป็นระบบ เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

• สง่เสริม สนับสนุนใหมี้การจดัท าฐานขอ้มูลการวิจยัดา้นการสง่เสริมการ

เล้ียงลกูดว้ยนมแม่ เพื่อสง่เสริมการใชผ้ลงานวิจยัในการพฒันางาน

บริการอยา่งตอ่เน่ือง 

• สนับสนุนการก่อตัง้สมาคมพยาบาลนมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อเป็น

ศูนยก์ลางและเครือข่ายในการท างานร่วมกนั และแลกเปลี่ยน

ประสบการณข์องพยาบาลวิชาชีพท่ีท างานดา้นการสง่เสริมการเล้ียงลกู

ดว้ยนมแม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 



ขอบคณุค่ะ 


