
บทบาทของแพทยใ์นการ
จดัการเรียนการสอนการ

เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

พญ.ธิตินันท์    ตัณสถิตย์ 
กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ 

โรงพยาบาลราชวถิี 

 



Patients 
• ANC , high risk  

• LR 

• Postpartum ward  

Students 

Target groups  

Residents 



Priority 
-Not morbid 

mortality 

- Not a disease 

Nurse job?? Believe 
Basic 

instinct 
?? 

 

Time 
consuming  

Lack of 
basic 

knowledge 
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The Problems 
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OB-GYN 

LESSON PLAN  FACILITY& 
COORPERATION 

TASK  

&  

Assignments    

MEASUREMENTs FEEDBACK  

and  

ADJUSTABLE 

 

  

 

 

 

Main frame work 
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LESSON     
PLAN 

Medical student  



Topic  Lecture 
+Hands on 

Ward 
round  

Clinic  
BF 

Teaching and facilitating   
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Assignment and active learning  

Case 
report 

Tutor - tuty 

LR-ssc 
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Provide source of learning 
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• Improved learning – engaging in desired and valuable 
learning opportunities. 

• Feeling supported, respected and trusted. 

• Increased confidence in abilities  

• Feeling comfortable asking questions. 

• Motivated, excited and prepared to continue education  

• Wanting to work in a clinical setting  

Benefit of active learning  

13 



Active 
listening  

Technique of 
questioning 

Structuring 
and record 

fact  

Developing 
synergy 
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Effective 
facilitator 

Communication skill  



•การตั้งคาํถาม (questioning) 

•การฟัง(active listening) 

•การสงัเกต  
•การสะทอ้นกลบั (reflection) 

•ภาษากาย  

ทกัษะทีพ่งึมีของ facilitator ทีด่ ี

15 



ความแตกต่าง 

Facilitator 
• เสริมสร้างการเรียนรู้ 
• ใหค้าํปรึกษาเร่ืองเทคนิค วิธี 
• สนบัสนุนใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั การมี

ส่วนร่วมทางความคิด 

• ช่วยแกปั้ญหาในบางเร่ือง 
(teamwork) 

• วเิคราะห์ สรุปประเดน็ เช่ือมโยงเขา้กบัเร่ือง 
• คอยช้ีแนะ สะทอ้นกลบั (coaching) 

• Instructor 
 

• ครูพดูบรรยาย – one way 
communication 

• Teaching  

• เป็นผูต้ดัสิน – 

• เป็นผูช้ี้นาํ - ศิลปินเด่ียว 



•การไม่เขา้ใจเป้าหมาย   
•การเปล่ียนเร่ือง /การระบาย 
•การไม่กลา้แสดงความคิดเห็น 

•การครอบงาํ 
•การมีส่วนร่วมไม่เท่ากนั 

•สมบูรณ์แบบ 

•ครูใจร้าย  
• มีคาํตอบท่ีถูกเพียง 1 ขอ้  
•ยดึติดรูปแบบ  
•พดูเร่ือยเป่ือย 

ส่ิงที่ต้องพงึระวงั 



Medical students (OB-GYN rotation) 

• 4th year  (Gynecologic section) 
• 5th year  (Obstetrics section)  N= 92, 6 weeks rotation, 8-10 

/ group 

• Topic conference (2 hours) Self study – Book Borrow 

• Case reports (4/person) 

• Experience form ward round and labor room  

• MCQ exam , pre and post-test exam 

• 6th year (OB-GYN)   N= 121, 8 weeks rotation, 13-16/ 
group 
• Experience form ward round  

• Family planning clinic 

• MCQ exam 

 

 
 

 

 
 

 



OB-GYN residents (3 years) 

• N = 12  each year ( 36 totally) 

• Lecture (1 hour) /year 

• Refresher (1 hour) for R1 

• Observation in BF clinic 

• Experience in Ward round, family planning 
/postpartum clinic 

• Essay +OSCE 



พญ.ธิตินนัท ์ พญ.จิตติมา  พญ.ฐิติรัตน์  

พญ.พจนีย ์ พญ.ณฐัฐินี พญ.โชติมา  

Role model  
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Obstetrics 

•ANC 

•LR 

•Postpartum ward 

•Family planning  

•BF clinic 

• Nursery 

• NICU – sick baby 

Pediatrics 

Conjunction with others 
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Ward round สายฟ้า  
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extern 

extern 

R3 

AJ 

R1 

AJ 



อาจารยแ์พทยสู์ตินรีเวช 

คุณ ภาวิณี ปลิวมา   
หวัหนา้คลินิกนมแม่ 

คุณ จนัทร์เพญ็ 
ชมพานิชย ์
คลินิกครรภเ์ส่ียงสูง 

คุณ อญัญณ์ภคั 
อาป้อง 
พยาบาลคลินิกนมแม่  

คุณ ศิริพร  
เพง็ทา 
ผูช่้วยพยาบาลคลินิกนมแม่  

คุณ พรพรรณ 
ฮุนทวีชยั 
พยาบาลคลินิกนมแม่ 

Team  
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ASSISTANT and SUPPORT:  ANC , LR, Postpartum  

พญ.พจนีย ์



Ten steps to successful breastfeeding (revised 2018) 
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THANK YOU 
Allan Mattsson 

+1 555-0100 

allan@contoso.com 

www.contoso.com 
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