


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนมแม่ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ   
challenging practice for the best care in breastfeeding  

คณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายในการรณรงค์การปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้แม่หลังคลอด
ซ่ึงมีประมาณ 8 แสนรายต่อปี ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือน และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รว่มกับอาหารตาม
วัยจนถึงขวบปีที่ 2 หรือนานกว่านั้น ตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลกปีพ.ศ.2549 เนื่องจากมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยที่สนับสนุนว่ามารดาและทารกได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างมากมาย
จากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ปลอดนมผสมในทุกระดับทั้งในสังกัดและนอกสังกัด
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 ในด้านประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน สามารถ
ป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กได้หลายโรค เมื่อเทียบกับทารกที่ได้นมแม่และน้ า ได้นมแม่และนมผสม และได้นมผสม
ร่วมกับอาหารอ่ืน โรคที่ลดลงได้อย่างชัดเจน ได้แก่ โรคท้องเสีย และภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งพบว่าสามารถปกป้องกันได้นาน
ถึง ๒ ขวบหรือนานกว่านั้น นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ในด้านป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ โรคอ้วน และป้องกัน
น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ในเด็กได้อีกด้วย จึงแนะน าหลักการให้อาหารทารกว่าควรให้ทารกกินนมแม่อย่างน้อยจนอายุ ๑ 
ขวบ โดยกินควบคู่กับอาหารอ่ืนตามวัย ส าหรับเรื่องของพัฒนาการเด็กนั้นพบว่าสามารถช่วยกระตุ้นการเริ่มพฤติกรรม
พัฒนาการตามวัยไดใ้นสัดส่วนสูงสุด  
 องค์การอนามัยโลกได้ตั้งเป้าหมายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนไว้ที่ร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 
2025 แต่ สถานการณ์ในประเทศไทยที่ส ารวจโดยองค์กรยูนิเซฟ พบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 
5.4 ในปี พ.ศ.2549 และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 12.3 ในปี พ.ศ.2555 จะเห็นว่าตัวเลขของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าและไม่บรรลุเป้าหมาย ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้
ตั้งเป้าหมายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 50 ซึ่งขยับเป้าหมายสูงขึ้น จึงเป็นความท้าทายที่
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
 คณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึง
ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงด าเนินโครงการส่งเสริมให้ทารกแรกเกิดได้ดื่มนมแม่ให้เร็วที่สุดหลังคลอดและ
สนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไ ด้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และเพ่ือเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ คณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงจัดโครงการประชุมวิชาการ
นมแม่ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ challenging practice for the best care in breastfeeding ขึ้น 

 

 



วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม 
 1. มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 2. มีความรู้และทักษะการดูแล ช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหา แก่มารดาหลังคลอดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆในประเทศ 

ระยะเวลาการประชุม 
 ระยะเวลา  2  วัน  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 

สถานที่จัดอบรม 
 ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.สงขลานครินทร์ 
ค่าลงทะเบียน 
 ภายในวันที่ 1 พ.ค.61   2,600 บาท 

ภายหลังวันที่ 1 พ.ค. 61  2,800 บาท  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในภาคใต้ และผู้สนใจ 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
 จ านวน  180 คน  โดยแบ่งเป็น 

1.แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 60 คน 
 2.พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากโรงพยาบาลต่างๆ   

120 คน 
เนื้อหาวิชา  เป็นการบรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ (ตามตารางการประชุมที่แนบมา)   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

2. มีทักษะการดูแลและช่วยเหลือมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
3. สร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาลต่างๆในประเทศ 

 

 

 

 

 



ตารางก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนมแม่  ครั้งที่ 2 
วันที่ 31 พ.ค. 2561 วันที่ 1 มิ.ย. 2561 

8.00-8.30 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง 8.00-8.30น. ลงทะเบียน 
8.30-8.40น. พิธีเปิด  

โดย ผู้อ านวยการรพ.สงขลานครินทร์  
8.30-9.45น 
 

Breastfeeding a sick baby 
ผศ.พญ.วาริชา เจนจินดามัย 
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ 
 
 
 
 
 
 

8.40-9.40 น. Evidence based in 
breastfeeding 
ผศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย 
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

9.45-10.00น. 
 

รับประทานอาหารว่าง 

 
10.00-12.00น. 

 
Tongue tie: การแก้ไขเพื่อนม
แม่ 
 ผศ.นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล 
  

9.40-10.30 น.  เรื่องเล่านวัตกรรมนมแม่ 
พญ.อรุณวรรณ ทองขาว  
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
 

10.30-12.00น. พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก: 
แนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข 
พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช  
เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศ
ไทย 
พญ. ชุษณา เพชรพิเชฐเชียร 
(modulator) 
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
 
 
 



วันที่ 31 พ.ค. 2561 วันที่ 1 มิ.ย. 2561 
12.00-13.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00น. Nutrition in breastfeeding เพื่อ

การปฏิบัติ 
ผศ.พญ.มณีรัตน์ ภูวนันท์ 
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
 

13.00-14.00น. Lactation aid for success 
breastfeeding 
รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

14.00-14.10น. รับประทานอาหารว่าง 14.00-14.10น. รับประทานอาหารว่าง 
14.10-16.00น. สูติแพทย์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

14.15-16.00น. -Work shop 
1. แก้ปัญหานมแม่ด้วยเทคนิค
แพทย์แผนไทย 
2. นวดแก้ปัญหา block duct 
3. วิธีเสริมนมที่ถูกต้อง 
4. กระตุ้นการดูดกลืนเพื่อนมแม่ 
พว.ประดับ ธรรมโชเต และคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนมแม่ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ   

challenging practice for the best care in breastfeeding  

วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี (ชั้น 14) อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.สงขลานครินทร ์

ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)............................................................ นามสกุล.............................................................. 

เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล....……………………………..เลขที่บัตรประชาชน..................................................... 

หน่วยงาน/หอผู้ป่วย...........................................................โรงพยาบาล............................................................ 

สถานที่ติดต่อ...............................ต าบล................................อ าเภอ................................. จงัหวัด.......... ............ 

รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ที่ท างาน.................................โทรศัพท์มือถือ....................................... 

E-mail………………………………………………………. อาหาร        ไทย      มุสลิม 

 

  
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
โอนเงินเข้าบัญชี   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ชื่อบัญชี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม) 
เลขที่บัญช ี 565-2-64561-2 

***** โปรดน าหลักฐานการโอนเงินตัวจริงมาในวันที่ประชุมด้วย**** 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม/ส่งเอกสาร มาที่ : 
งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-7445-1147  โทรสาร  0-7445-1127 

E-mail : meeting@medicine.psu.ac.th 

 

ค่าลงทะเบียน 
ภายใน วันที่ 1 พ.ค.61   2,600 บาท 
ภายหลัง วันที่ 1 พ.ค. 61  2,800 บาท 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน ทุกกรณี** 
หมดเขตรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2561 

 

การส ารองห้องพัก: โรงแรมสยามออเรียนทัล โทร.074- 300322-4 
 Siam Superior room (พักเดี่ยว) 1,300 บาท/ คืน (รวมอาหารเช้า) 

 Siam Superior room (พักคู่) 1,450 บาท/ คืน (รวมอาหารเช้า) 

 ไม่ส ารองห้องพัก 

 

 

การใช้บริการรถรับ-ส่งระหว่างการประชุม **เวลาการขึ้นรถจะส่ง SMS แจ้งให้ทราบภายหลัง**        

 ใช้บริการ 

 ไม่ใช้บริการ 
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