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Smart Doctors
มคีวามรู้

ปฏบิัตถูิกต้อง

เจตคตทิีด่ต่ีอผู้ป่วย และครอบครัว
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การสร้างแพทย์ทีด่ี

 คดัเลือกนักศึกษาแพทย์

 หลกัสูตรได้มาตรฐาน

 การเรียนการสอนทีเ่ป็นระบบ
- อาจารย์แพทย์

- ผู้บริหาร

- ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน

 แพทยสภาตรวจสอบสถาบันฝึกอบรม
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1. การสร้างเสริมสุขภาพ

2. การป้องกนัปัญหาสุขภาพ

3. การตรวจคดักรองก่อนเกดิโรค

4. การตรวจวนิิจฉัย และดูแลความเจบ็ป่วย

5. การฟ้ืนฟูสุขภาพ
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การเลีย้งลูกด้วยนมแม่

Holistic care



ประโยชน์ของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

 ต่อลูก
- ร่างกาย

- จิตใจ

- พฒันาการ

 ต่อแม่
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ประโยชน์ของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

 ต่อลูก
- ร่างกาย

- จิตใจ

- พฒันาการ

 ต่อแม่
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ประโยชน์ของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

 ต่อลูก
- ร่างกาย

- จิตใจ

- พฒันาการ

 ต่อแม่
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Breastfeeding 

Mother

มูลนิธิศูนย์นมแม่ ตวัแม่เอง 

(ความรู้ของแม่ 

และทศันคตเิกีย่วกบันมแม่)

แพทย์ / พยาบาล

ระบบบริการสุขภาพ 

(ไม่แยกลูกจากแม่)

สามี

ญาต ิ/ เพ่ือน

สังคม

ทีท่าํงาน/ สถานประกอบการ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วฒันธรรม

กฎหมาย

การเมือง

เศรษฐกจิ

ส่ือสารมวลชน

บริษทัผลติภณัฑ์นมผสม

ชมรม / สมาคม

ทีส่่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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Breastfeeding 

Mother

มูลนิธิศูนย์นมแม่ ตวัแม่เอง 

(ความรู้ของแม่ 

และทศันคตเิกีย่วกบันมแม่)

แพทย์ / พยาบาล

ระบบบริการสุขภาพ 

(ไม่แยกลูกจากแม่)

สามี

ญาต ิ/ เพ่ือน

สังคม

ทีท่าํงาน/ สถานประกอบการ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วฒันธรรม

กฎหมาย

การเมือง

เศรษฐกจิ

ส่ือสารมวลชน

บริษทัผลติภณัฑ์นมผสม

ชมรม / สมาคม

ทีส่่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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มคีวามรู้เร่ืองการให้ลูกดูดนมแม่อย่างถูกวธีิ



Breastfeeding 

Mother

มูลนิธิศูนย์นมแม่ ตวัแม่เอง 

(ความรู้ของแม่ 

และทศันคตเิกีย่วกบันมแม่)

แพทย์ / พยาบาล

ระบบบริการสุขภาพ 

(ไม่แยกลูกจากแม่)

สามี

ญาต ิ/ เพ่ือน

สังคม

ทีท่าํงาน/ สถานประกอบการ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วฒันธรรม

กฎหมาย

การเมือง

เศรษฐกจิ

ส่ือสารมวลชน

บริษทัผลติภณัฑ์นมผสม

ชมรม / สมาคม

ทีส่่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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แก้ไขหัวนมบอด
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ช่วยแม่ให้เลีย้งลูกด้วยนมแม่ได้สําเร็จ



Breastfeeding 

Mother

มูลนิธิศูนย์นมแม่ ตวัแม่เอง 

(ความรู้ของแม่ 

และทศันคตเิกีย่วกบันมแม่)

แพทย์ / พยาบาล

ระบบบริการสุขภาพ 

(ไม่แยกลูกจากแม่)

สามี

ญาต ิ/ เพ่ือน

สังคม

ทีท่าํงาน/ สถานประกอบการ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วฒันธรรม

กฎหมาย

การเมือง

เศรษฐกจิ

ส่ือสารมวลชน

บริษทัผลติภณัฑ์นมผสม

ชมรม / สมาคม

ทีส่่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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ให้ดูดนมแม่ในช่ัวโมงแรกหลงัคลอด



Breastfeeding 

Mother

มูลนิธิศูนย์นมแม่ ตวัแม่เอง 

(ความรู้ของแม่ 

และทศันคตเิกีย่วกบันมแม่)

แพทย์ / พยาบาล

ระบบบริการสุขภาพ 

(ไม่แยกลูกจากแม่)

สามี

ญาต ิ/ เพ่ือน

สังคม

ทีท่าํงาน/ สถานประกอบการ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วฒันธรรม

กฎหมาย

การเมือง

เศรษฐกจิ

ส่ือสารมวลชน

บริษทัผลติภณัฑ์นมผสม

ชมรม / สมาคม

ทีส่่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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Breastfeeding 

Mother

มูลนิธิศูนย์นมแม่ ตวัแม่เอง 

(ความรู้ของแม่ 

และทศันคตเิกีย่วกบันมแม่)

แพทย์ / พยาบาล

ระบบบริการสุขภาพ 

(ไม่แยกลูกจากแม่)

สามี

ญาต ิ/ เพ่ือน

สังคม

ทีท่าํงาน/ สถานประกอบการ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วฒันธรรม

กฎหมาย

การเมือง

เศรษฐกจิ

ส่ือสารมวลชน

บริษทัผลติภณัฑ์นมผสม

ชมรม / สมาคม

ทีส่่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ปัจจยัส่งเสริมให้เกดิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
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มุมนมแม่ในสถานประกอบการ
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การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ให้สําเร็จ

ต้องเร่ิมทีโ่รงพยาบาล

เม่ือกลับบ้าน ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน  จากสามี  ครอบครัว 

และชุมชน

บุคลากรทางการแพทย์  มีความรู้

ความสามารถ และมเีจตคตทิีด่ี

ช่วยให้สตรีหลงัคลอด
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ได้สําเร็จ

ครูแพทย์ / ครูพยาบาล
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ฝึกอบรม



โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ในสถาบนัผลติแพทย์

 พฒันาอาจารย์ สูตแิพทย์ และกมุารแพทย์
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ครูแพทย์
ความรู้ และวธีิปฏิบัตทิีท่นัสมยั บัณฑติแพทย์ทีม่ีความรู้ และ

ทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่

ประเมนิผลเพ่ือพฒันา

มส่ืีอและอปุกรณ์ช่วยสอน / อบรม

มแีผนการเรียนการสอน

ทีเ่หมาะสมประชุมวชิาการ

ฝึกอบรม/ ดูงาน

ปรับปรุงหลกัสูตร

lecture
bedside teaching
seminar
etc.
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 พฒันาอาจารย์ สูตแิพทย์ และกมุารแพทย์

 ผลกัดนัให้แพทยสภา เพิม่เกณฑ์ความรู้ความสามารถของ

บัณฑิตแพทย์

31

โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ในสถาบนัผลติแพทย์



ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555

เร่ือง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมนิเพ่ือรับใบอนุญาต     

เป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 

(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 )



ให้คําแนะนําที่เหมาะสมเพ่ือความมีสุขภาพดีแก่บุคคลตามวัย 

และสภาวะต่างๆ ตั้งแต่ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกดิ วัยก่อนเข้าเรียน . . . 

. . . . . หญงิมคีรรภ์ วยัสูงอายุ

Infancy and childhood

- infant feeding and breast-feeding

- well-baby care, well child care including

breast-feeding guidance

Adulthood

- lactating mother

ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ และทกัษะ



กลุ่มโรคและกลุ่มอาการทีต้่องรู้

 mastitis, breast abscess

 breast infection associated with childbirth

 disorders of breast and lactation associated with 

childbirth

 Perinatal jaundice (Breastfeeding jaundice, 

Breastmilk jaundice) 



สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

การดูแลรักษา ป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟู

สภาพที่สถานพยาบาลรวมถึงการส่งเสริมโภชนาการ การอนามัย

แม่และเด็ก การส่งเสริมและการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ การวางแผน

ครอบครัว ........



โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ในสถาบนัผลติแพทย์

 พฒันาอาจารย์ สูตแิพทย์ และกมุารแพทย์

 ผลกัดนัให้แพทยสภา เพิม่เกณฑ์ความรู้ความสามารถของ

บัณฑิตแพทย์

 จัดทาํแผนการเรียนการสอน

 ผลติส่ือ
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ส่ือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

 ตาํรา

 ภาพพลกิ

 PowerPoint

 VDO

 CAI

 อุปกรณ์การสอนข้างเคยีง หุ่น และอุปกรณ์สอนแสดง

ฯลฯ
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โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ในสถาบนัผลติแพทย์

 พฒันาอาจารย์ สูตแิพทย์ และกมุารแพทย์

 ผลกัดนัให้แพทยสภา เพิม่เกณฑ์ความรู้ความสามารถของ

บัณฑิตแพทย์

 ผลติส่ือ

 เยีย่มสถาบันเพ่ือรับทราบปัญหา และหาทางช่วยเหลือแก้ไข
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