
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรระยะส้ันการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

หลักการและเหตุผล :   
 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพของประชากรของประเทศต้ังแต่
แรกเกิด เพราะนมแม่มิใช่เป็นเพียงสารอาหาร แต่เด็กท่ีได้รับน้ำนมแม่อย่างเหมาะสมจะมีภูมิต้านทานโรคท่ีจะ
ช่วยป้องกันการติดเช้ือ ทำให้มีสุขภาพดี ไม่ป่วยบ่อย และลดโอกาสในการเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วนและ
โรคเบาหวานเมื่อเด็กโตขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยส่งเสริมความผูกพันใกล้ชิดระหว่างแม่และลูก เป็นการวางรากฐาน
ของสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และสุขภาพจิตท่ีดีของลูก ซึ่งจะส่งผลต่อครอบครัวและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ จากความสำคัญดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวต้ังแต่แรกเกิด
จนถึง ๖ เดือน และให้นมแม่ต่อไปควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง ๒ ปีหรือนานกว่านั้น ปัจจุบันอัตราการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ยังคงมีอัตราท่ีต่ำในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย จากการสำรวจสถานการณ์ของเด็กและสตรี
(MICS) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในปี พ .ศ .  ๒๕๕๙ 
พบว่า ทารกช่วงอายุ ๐ – ๕ เดือนในประเทศไทยกินนมแม่เพียงอย่างเดียวร้อยละ ๒๓.๑ และจากการสำรวจของ 

UNICEF ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ พบว่า อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในช่วงอายุดังกล่าวของโลกอยู่ท่ีร้อยละ ๓๘ จะเห็น
ได้ว่าอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว (Exclusive Breastfeeding) ในระดับโลกและของประเทศไทย 
มีอัตราท่ีต่ําและห่างจากเป้าหมายท่ีองค์การอนามัยโลกและ UNICEF ต้ังไว้ที่ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 2568 ท้ังนี้
อาจเป็นผลมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การเปล่ียนแปลงของสังคมและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจท่ีทำให้ผู้หญิงต้องออกไปทำงานมากขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของนมผงสำหรับเล้ียงทารก
และเด็กเล็กซึ่งมีการแข่งขันสูงในภูมิภาคนี้ ทำให้แม่ตัดสินใจหยุดเล้ียงลูกด้วยนมแม่เร็วขึ้นหรือตัดสินใจไม่เล้ียง
ลูกด้วยนมแม ่
 จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการปกป้อง ส่งเสริม 
และสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ต้ังแต่ในระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด จนกลับไปอยู่ท่ีบ้าน 
เพื่อช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลให้การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลนมแม่ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการด้านการพยาบาลในหน่วยบริการคลินิกนมแม่ หรือในหน่วย
บริการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุขจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  กรมอนามัยจึง
ได้จัดทำหลักสูตรระยะส้ันการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 70 ช่ัวโมง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
มีทักษะท่ีเพียงพอในการประเมิน ส่งเสริม สนับสนุน ปกป้องการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางการ
ดำเนินงานบันได ๑๐ ขั้นสู่ความสำเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 
(BFHI) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีท่ัวโลกนำมาเป็นแนวปฏิบัติและยังเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานของกรม
อนามัยสำหรับส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการช่วยเหลือ สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช่ในการ

ปฏิบัติงานการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
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คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ัน 

หนึ่งท่ีไม่หมดอายุจากสภาการพยาบาล 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา 
สมรรถนะท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในปัจจุบัน เข้าใจการ
เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของมารดาหลังคลอด มีเจตคติท่ีดี ต่อมารดาหลังคลอด รับฟัง
ปัญหาและความต้องการของมารดาหลังคลอด รวมถึงการให้การปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

สมรรถนะท่ี 2 ด้านการพยาบาล 
1. มีความรู้ความสามารถให้การพยาบาลแก่หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลังคลอดและครอบครัว ในการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
2. มีทักษะในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุน แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นให้แม่และสามารถเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่ได้ 
3. มีทักษะในการส่ือสาร ช่วยเหลือให้แม่สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ 
4. วิเคราะห์ ปัญหาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่และสามารถส่งต่อได้ 

สมรรถนะท่ี 3 คุณลักษณะท่ีดีของวิชาชีพ 
 1. เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกน่าเช่ือถือ อ่อนโยน สุภาพ ใจเย็น  
 2. เป็นผู้ท่ีสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม ่
 3. เป็นผู้ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
 
หมวดวิชา 
 1. ความรู้ท่ัวไป จำนวน  4  ช่ัวโมง 
 2. ความรู้พื้นฐานการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ จำนวน  6  ช่ัวโมง 
 3. บทบาทพยาบาลนมแม่  จำนวน  4  ช่ัวโมง 
 4. การประเมินและแก้ไขปัญหาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ จำนวน  8  ช่ัวโมง 
 5. การให้คำปรึกษาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ จำนวน  3  ช่ัวโมง 
 6. การเฝ้าระวังการละเมิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม จำนวน  3  ช่ัวโมง 
   การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560   
 7. ฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน  42  ช่ัวโมง 
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หมวดวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง วัตถุประสงค์ 

1. ความรู้ท่ัวไป 1.1  สถานการณ์ นโยบาย แนวโน้ม  
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

1.2  ประโยชน์ของการเล้ียงลูกด้วย
นมแม ่

1.3  ความแตกต่างของนมและนมผสม 
1.4  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่ 
 

4 1. อธิบายสถานการณ์ของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  

2. อธิบายนโยบายการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่ในประเทศไทยได้ 

3. อธิบายถึงประโยชน์ของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ 
4. อธิบายถึงความแตกต่างของนมแม่และนมผสม

และผลกระทบในการเล้ียงลูกด้วยนมผสม 
5. ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเล้ียง

ลูกด้วยนมแม ่
2. ความรู้พื้นฐาน
การเล้ียงลูกด้วย
นมแม ่  

2.1  การวิภาคของเต้านม 
2.2  ส่วนประกอบของน้ำนม 
2.3  กลไกลในการสร้างและการหล่ัง

น้ำนม/กลไกลในการดูดนม 
2.4  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสร้าง

และหล่ังน้ำนม 
2.5  การเตรียมความพร้อมแม่ในการ

ให้นมลูก 
  - การประเมินเต้านม 
  - ท่าอุ้มลูก 
  - ท่าลูกดูดนม 
  - การสังเกตลักษณะการหิวของลูก 
  - การ สังเกตลักษณะเมื่ อ ลูกได้

น้ำนมเพียงพอ 
  - การเตรียมนมผสม 
2.6  การเตรียมความพร้อมเมื่อแม่

ต้องกลับไปทำงาน 
2.7  ยากับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

6 1. มีความรู้ในส่วนประกอบของเต้านมและ
ส่วนประกอบของน้ำนม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจกลไกลการสร้าง กลไกการหล่ัง 
3. มีความรู้ความเข้าใจปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

สร้างและหล่ังน้ำนม 
4. มีความรู้ความเข้าใจตะหนักถึงความสำคัญของ

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
5. มีความรู้เรื่องยาท่ีมีผลต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

3. บทบาท
พยาบาลนมแม่ 

3.1  เทคนิคการส่ือสาร 
3.2  เทคนิคการประสานงาน 
3.3  การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์

ข้อมูลการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
3.4  การวางแผนและการติดตาม

ประเมินผล 
 

4 1. มีความรู้ความเข้าใจสามารถส่ือสารประสารความ
ร่วมมือการเล้ียงลูกด้วยนมแม่กับครอบครัว
ชุมชน 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถวางแผนในการ

ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ 
 
 

4. การประเมิน
และแก้ไขปัญหา
การเล้ียงลูกด้วย
นมแม ่

4.1  การประเมินปัญหาการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม ่

4.2  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

8 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินปัญหาและ
แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นในการเล้ียงลูกด้วยนแม่ 
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หมวดวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง วัตถุประสงค์ 

5.การให้คำปรึกษา
การเล้ียงลูกด้วย
นมแม ่

5.1  หลักการให้คำปรึกษาเบ้ืองต้น 
5.2  ทักษะการซักประวัติการเล้ียง

ลูกด้วยนมแม่ 
5.3  ทักษะการให้คำปรึกษา 

3 1. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการให้การปรึกษา 
2. สามารถให้คำปรึกษาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ 

6. การเฝ้าระวัง
การละเมิดตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก 
 พ.ศ.2560 

6.1 ท่ีมา 
6.2 พ.ร.บ. นมผง คืออะไร 
6.3 ขอบเขตของ พ.ร.บ. นมผง 
6.4 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.นมผง 

3 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นมผง 
2. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นมผงได้ 
3. ช่วยเฝ้าระวังการละเมิด พ.ร.บ. นมผง 

7. ฝึกภาคปฏิบัติ  7.1 ฝึกงานแผนกฝากครรภ์ 
7.2 ฝึกงานในหอผู้ป่วยหลังคลอด 
7.3 ฝึกงานคลินิกนมแม่ 

42 มีทักษะในการช่วยเหลือแม่ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

8. การประเมินผล 8.1 สอบภาคทฤษฎี ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
8.2 ระยะเวลาฝึกภาคปฏิบัติ ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 

รวม 70 
ช่ัวโมง  

  
วิธีการสอน 

• การบรรยาย 

• ถาม - ตอบ 

• ส่ือวีดิโอ  
การประเมินผล 

• ประเมินจากการถามตอบ 

• การทำแบบทดสอบหลังเลิกเรียน 


