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หลักสูตรการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพฒันาองค์ความรู้ หลักสูตร คู่มือ และ
ส่ือการสอนการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

  2. สร้างอาจารย์พยาบาลที่มีความสามารถใน 

      การจดัการเรียนการสอนการเลีย้งลูกด้วยนม  

      แม่ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ 
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เชญิวทิยากรมาจากสถาบัน
IFC,London มาอบรมอาจารย์ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
คณะท างานสร้างหลักสูตร  



Pilot teaching for 3rd year nurse students  
 

Focus group 



วพิากษ์หลักสูตร
โดยผู้เช่ียวชาญ
การเลีย้งลูกด้วย
นมแม่จาก
สถาบันต่างๆ 



ประชุมเชงิปฏบิัตกิารส าหรับอาจารย์พยาบาลก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 



ด้วยความร่วมมือ-ร่วมใจของเพ่ือนพ้องน้องพ่ีจาก 8 
สถาบนัการศึกษาพยาบาล ทัง้ภาครฐั และเอกชน ทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค น าหลกัสตูรไปทดลองใช้ 



หลักสูตรการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์  

• แบ่งออกเป็น 4 หน่วย รวม 19 บท 

• ต ารา  

• คู่มือครู  

• คอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI)  

• PowerPoint 

• กระเป๋าส่ือการสอน  

• ใช้เวลาสอน 15 ชั่วโมง คดิเป็น 1 หน่วยกติ 

 



Contents 
Module 1 Importance of Breastfeeding 

Module 2 Breastfeeding : A Basic Health  

                     Promotion Strategy in Primary  
                     care  

Module 3 Basics of Breastfeeding : Getting  

                       Started 

Module 4 Common Breastfeeding Problems 



เอกสารประกอบการเรียนการสอนและส่ือวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนและส่ือวัสดุอุปกรณ์ 

• หนังสือการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
• คู่มือผู้สอน  
• PowerPoint (18 เร่ือง) 
• บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) (18 เร่ือง) 
• กระเป๋านมแม่ ซึ่งบรรจุชุด อุปกรณ์การสอน ได้แก่  เส้ือสาธิตการให้

นมแม่,เต้านมถุงน่อง,nipple puller, syringe puller, breast 
shell, อุปกรณ์ท าตุ๊กตาผ้า,และ VDO (สาธิตการท าตุ๊กตาผ้า วธีิการ
สอนแบบ Hand off การใช้อุปกรณ์แก้ปัญหาหัวนมส้ันแบบต่างๆ) 

• VDO การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 5 เร่ือง ได้แก่  การจัดท่าในการให้
นมและการให้ลูกอมหัวนม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ
คลอด นมแม่...เม่ือลูกป่วย การป้อนนมทารกด้วยวธีิการต่างๆ  และ
การใช้อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 
 



Materials and teaching aids • Learner's guide 
• Trainer's guide 
• PowerPoint 
• CAI 
• VDO 
• BF. Magic bag 







สรุปผลการด าเนินโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการ 

• สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองหลักสูตรฯในการ
น าไปใช้ในสถาบันการศึกษาพยาบาล พ.ศ.2556 

• ขณะนีน้ าไปใช้ในสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 
68 แห่ง 

• การน าไปใช้บางสถาบันจัดเป็นวชิาเฉพาะ 1 หน่วยกิต 
บางสถาบันน าเนือ้หาไปสอดแทรกเพิ่มเตมิในวชิาที่
เกี่ยวข้อง  

• ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการตดิตามผลการน าหลักสูตรไปใช้ 



คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 



ศูนย์ฝึกอบรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเดก็  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

วัตถุประสงค์    

       1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเลีย้งลูกด้วยนม
แม่ส าหรับอาจารย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิ

         2. ให้บริการวชิาการและการปรึกษาเกี่ยวกับการเลีย้งลูกด้วนนม
แม่ส าหรับประชาชน 

       3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวชิาการและวจิัยเกี่ยวกับการเลีย้งลูก
ด้วนนมแม่ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิ

       4. สนับสนุนให้อาจารย์ได้พฒันาความช านาญด้านการส่งเสริมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวชิาการ และ
การวจิัย   
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                           Course objectives:  

Provide necessary knowledge and skills for nurse and/or 

public health personnel to become breastfeeding trainers 

Training date:  (2 Weeks) 

Training venue: Faculty of Nursing, Mahidol University 

Clinical practice venue: Siriraj hospital, Bangkok  

Field Trip :  Public Health Centers, Other Hospitals (include 

Government and Private Hospitals), Community Health, etc. 

Participants: Nurses and/or health  personnel  in pediatric, 

obstetric, and public health departments  

 

“Advanced Course Training on Breastfeeding for 
Nurse and Health  personnel” 
“Advanced Course Training on Breastfeeding for 
Nurse and Health  personnel” 





ผู้มาศึกษาดูงาน  
และ ฝึกอบรม 
จากต่างประเทศ 



ประชุมเชงิปฎบิัตกิาร ก าหนดทศิทางการท าวจิัยการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 




