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NS Academic: การเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาวัยรุน

มากกวาอาหารกาย คืออาหารใจ
รอบรั้วคณะพยาบาลศาสตร

แสดงความยินดี

บริการวิชาการ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ กับคณะเวชศาสตรเขตรอน

พิธีทำบุญและบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ป

วันคลายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช

ทอดผาปามหากุศล ประจำป 2560
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เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รวมกับสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหิดล จัดโครงการเผยแพรความรูสูประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำป 2560 เพื่อเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากล ภายใตคำขวัญ “พยาบาล: 

เสียงแหงพลังนำความสำเร็จสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Nurses: A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals)  โดยมี 

ผูชวยศาสตราจารย นพ.วิศิษฎ วามวาณิชย ผูอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เปนประธานกลาวเปดงาน พรอมดวยคุณทิพยา ถนัดชาง หัวหนา 

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กลาวรายงาน และรองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารยจาก 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกิจกรรมดังกลาว ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เชน การใหความรูเร่ืองการดูแลผูสูงอายุ 

การใหคำแนะนำเรื่องเลิกบุหรี่ ตรวจสุขภาพ และใหคำปรึกษาแกประชาชนทั่วไป บริการจากแพทยแผนไทย โภชนาการเพ่ือสุขภาพ การดูแลเม่ือเปน 

ขอเขาเส่ือม และจำหนายอาหารสุขภาพ เปนตน ณ โถงอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร โรงพยาบาลศิริราช
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแลการพยาบาลไข (คณะ 

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) ดำเนินการมากวา ๑๒๐ ป ผลิต 

นักศึกษาพยาบาลมามากมายหลายรุน และศิษยเกาเกียรติยศของคณะ 

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คือ สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี  

 จดหมายขาวขอนำเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี ซึ่งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ปที่พระองค 

ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาล 

ของสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ” (ชื่อโรงเรียนขณะนั้น)    

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมวา สังวาลย 

เสด็จพระราชสมภพในครอบครัวชางทอง เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ เมืองนนทบุรี ทรงเปนบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๔ คนของ 

พระชนกชูกับพระชนนีคำ พระเชษฐาและพระภคินีถึงแกกรรมตั้งแต 

วัยเยาว

 จากหนังสือ “แมเลาใหฟง” พระนิพนธของ สมเด็จพระเจา 

พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

มีความตอนหนึ่งวา “ญาติของแมบางคนเลาวา ครอบครัวมาจาก 

เวียงจันทน แมบอกวาอาจเปนไปได เพราะที่บานชอบรับประทาน 

ขาวเหนียว ตาของแมชื่ออะไรไมทราบ ยายชื่อผา พอและแมของ 

ยายผามีลูก ๖ คน… ยายผาเปนลูกคนสุดทอง ตาและยายผามีลูก ๕ 

คน...”

 ดวยพระชนกชูถึงแกกรรมต้ังแตสมเด็จพระบรมราชชนนียังทรง 

พระเยาว ครอบครัวจึงยายมาอยูที่บานเชาใกลวัดอนงคาราม ฝงธนบุรี 

พระชนนีคำสอนใหทรงอานหนังสือเปนเบื้องตน จากนั้นทรงเขาศึกษา 

ในโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงที่วัดอนงคาราม ตอมาทรงศึกษาที่โรงเรียน 

ศึกษานารี สมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดอานหนังสือมาแตทรงพระเยาว

ขาหลวงในพระองค
 เม่ือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุประมาณ 

๗-๘ พรรษา พระญาติฝายพระชนกชูไดนำเขามาถวายตัวเปนขาหลวง 

ในสมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี 

ราชสิรินธร ณ พระตำหนักสวนสี่ฤดู พระราชวังดุสิต สมเด็จพระบรม 

ราชชนนีทรงไดรับโอกาสตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในพระชนมชีพ 

ในเวลาตอมา โอกาสที่สำคัญคือทรงไดเลาเรียนอยางตอเนื่อง

 ในชวงนี้ทรงเขาศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา และเสด็จฯ 

ไปประทับที่บานพระพี่เลี้ยงหวน (หงสกุล) วันหนึ่งทรงประสบอุบัติเหตุ 

เข็มเย็บผาแทงฝาพระหัตถ ทำใหตองเสด็จฯ ไปประทับที่บานพระยา 

ดำรงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) เปนการชั่วคราว แพทยหลวงทานนี้ 

ไดชักชวนใหเขาเรียนพยาบาล นับเปนจุดเริ่มตนของอนาคตที่ยากจะมี 

ผูใดคาดคิดไดถึง

สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ

กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ

กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
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เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมดวยทีมบริหาร 

คณาจารยและบุคลากรของคณะฯ รวมพิธีทำบุญตักบาตรเนื ่องในโอกาสครบ 129 ป วันคลายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช                         

ณ ลานบริเวณทางเดินพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล และในวันพุธที ่26 เมษายน 2560 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร.กอบกุล 

พันธเจริญวรกุล ที่ปรึกษา และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ทีมบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตรฯ คณาจารย และบุคลากร 

ของคณะฯ เขาเฝาถวายสักการะเจาพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จไปทรง 

เปนประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแดพระผูพระราชทานกำเนิดและอุทิศแดผูมีคุณูปการแกโรงพยาบาลศิริราช ณ หอประชุมราชแพทยาลัย 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดพิธีลงนาม 

ในบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ยาใจ 

สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย ดร.นายแพทยประตาป สิงหศิวานนท คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ โดยบันทึกขอตกลงดังกลาวมุงเนนการผลิตพยาบาลวิชาชีพใหกับคณะเวชศาสตร 

เขตรอน โดยมีศาสตราจารย ดร.นายแพทยพลรัตน วิไลรัตน ผูอำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย 

พรทิพย เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝายบริหารและการคลัง คุณฐิติพร แกวรุณคำ หัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน และ 

ทีมบริหารจากคณะเวชศาสตรเขตรอน พรอมดวยทีมบริหารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษา รวมเปนสักขีพยาน                        

ณ หองเพชรรัตน ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบ 129 ป วันคลายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช

และพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแดพระผูพระราชทานกำเนิดและอุทิศแดผูมีคุณูปการแกโรงพยาบาลศิริราช
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NSNSAcademic

 เปนที่ทราบกันดีวานมแมนั้นเปนอาหารที่ดีที่สุดในชวงแรก 

ของชีวิต นมแมมีสารอาหารตางๆ มากกวา 200 ชนิดที่จำเปน 

สำหรับสุขภาพรางกายและระบบภูมิคุมกัน ชวยสรางเซลลสมอง 

เสนใยประสาทและจอประสาทตา ซึ่งไมสามารถหาไดจากนมชนิดใด 

นอกจากนมแมเทานั ้น แตเปนที่นากังวลสำหรับเด็กไทยที่อัตรา 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวหกเดือนของประเทศไทยรั้งทาย 

ในอาเซียน  มารดาวัยรุนเปนกลุมที่มีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมต่ำ 

เมื่อเทียบกับมารดาวัยอื่น ประกอบกับมารดาวัยรุนไทยมีแนวโนม 

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2555 ประมาณรอยละ 16 ของ 

ทารกแรกเกิดนั้นเกิดจากมารดาวัยรุน ซึ่งเกือบทั้งหมดตั้งครรภโดย 

ไมต้ังใจ ปญหามากมายตามมาจากความไมพรอม เชน การทอดท้ิงบุตร 

การเลี้ยงดูลูกดวยความรุนแรง ความเครียด ซึมเศรา รวมถึงปญหา 

ทางเศรษฐกิจ ปญหาเหลานี้สงผลกระทบในระยะยาวตอคุณภาพ 

ประชากร

 การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนวิธีการหนึ่งที่สงเสริมพัฒนาการ 

ดานการเรียนรูและอารมณ โดยการสรางพื้นฐานความฉลาดทาง 

อารมณที ่แข็งแกรงใหลูก (emotional quotient, EQ) ซึ ่งเปน 

ความสามารถในการพัฒนาความรูสึกทางใจและอารมณเชิงบวก 

และที่สำคัญที่สุด คือความฉลาดทางคุณธรรมและจริยธรรม (moral 

quotient, MQ) คือการมีจิตใจที่ดีงาม มีความรัก เมตตา และ 

ความสุขสงบทางจิตใจ  เนื่องจากกระบวนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

จะชวยสรางความใกลชิดระหวางแมลูก ลูกจะรูสึกอบอุนและปลอดภัย 

เมื่ออยูในออมกอดแม ขณะใหนมแมจะเกิดการสื่อสารทางบวกผาน 

ภาษาทางกาย การแสดงสีหนา น้ำเสียง และการสัมผัส ทำให 

ลูกเรียนรูวิธีการสรางความสัมพันธดวยความรักและความเห็นอก 

เห็นใจ กอใหเกิดความผูกพันทางอารมณท่ีม่ันคง ส่ิงเหลาน้ีเปนพ้ืนฐาน 

ของการสรางความสัมพันธที่มีคุณภาพในวัยผูใหญ  

 นอกจากนี้การเลี้ยงลูกดวยนมแมมีคุณคาอยางมากตอ 

มารดาวัยรุนในการปรับบทบาทและรับรูการเปนมารดา ดังตัวอยาง 

มารดาวัยรุนรายหนึ่งอายุ 17 ป เลาความรูสึกตอการเลี้ยงลูก 

ดวยนมแมวา “หนูมีความสุขนะพี่ เวลาใหนมเขา เขาจำหนูได 

มองหนาหนูตอนกินนม การใหนมกับเขามันคอยบอกหนูวาหนูตองโต 

ขึ้นไดแลว หนูตองอดทนเพื่อเขา” ความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นนี้ถูก 

อธิบายผานการทำงานของฮอรโมนแหงความรัก หรือออกซิโตซิน 

ซึ่งชวยกระตุนมารดาใหเกิดพฤติกรรมความเปนแม เกิดความรักใคร 

หวงใย ทะนุถนอม ลดความเครียด และชวยใหแมสงบ สิ่งเหลานี้ 

ลดโอกาสการทอดทิ้งลูก และการกระทำความรุนแรงตอลูกได

 การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาวัยรุนนั้นเปน 

สิ่งที่ทาทายสำหรับพยาบาล การใหบริการที่เปนมิตร เขาใจ และเปด 

โอกาสใหมารดาวัยรุนตัดสินใจอยางอิสระ รวมท้ังการเตรียมความพรอม 

ที่เหมาะสม การเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจระหวางมารดา 

วัยรุนกับสมาชิกในครอบครัว  เหลานี้จะเปนสิ่งที่ทำใหการเลี้ยงลูก 

ดวยนมแมดำเนินไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งการคงความสมดุลของ 

พัฒนาการตามชวงวัยของมารดาวัยรุนดวย

อาจารยศศิธารา นวมภา ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

การเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาวัยรุน…
มากกวาอาหารกาย คืออาหารใจ

การเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาวัยรุน…
มากกวาอาหารกาย คืออาหารใจ



วันเสารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.วันเสารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ที่ปรึกษา   : รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
บรรณาธิการ  : รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์ สันทัด    รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
กองบรรณาธิการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย, นางสาวณัฐริกา ฝางแก้ว, นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย
ศิลปกรรม   : นายนุกูล ม่วงโมรี

งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700    โทร. 0-2419-7466-80 ต่อ 1316    แฟกซ์  0-2412-8415

องค์กรน่าอยู่
ด้วย “Core value” 

โดย กองบรรณาธิการ

โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี
๑. อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

๒. สมทบกองทุนทำนุบำรุง “พระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพอทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร”

๓. สมทบกองทุนบำรุงรักษาอาคาร “มหิดลอดุลยเดช–พระศรีนครินทร” 

๔. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอนแกนักศึกษาพยาบาล ในสวนที่ ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ

สนใจบริจาค/รายละเอียดเพ่ิมเติม

งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “The One TEAM One 

HEART ทีมเดียวกันใจเดียวกัน” รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2560 และรุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 

21 – 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไมดา รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ยาใจ 

สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานกลาวเปดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น 

เพื่อจะปลูกฝง แนวคิดในดานการทำงานเปนทีมใหแกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไดฝกฝน 

วิธีการคิดและมีการทำงานรวมกัน เพื่อกาวสูความสำเร็จขององคกร จากการปลูกฝงคานิยมองคกร 

(NS MAHIDOL) กระตุนจิตสำนึกของบุคลากรใหเกิดความรัก ความผูกพันในองคกร อันจะเปน 

ประเด็นหลักตอการทำงานเปนทีม และนำสิ่งที่ไดเรียนรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการทำงาน 

ตอไป ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้ถือเปนการทำงานเพื่อประโยชนสวนรวม (Public Mind) หรือใหความ 

รวมมือในการทำกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ ซึ่งเปน  Core Value ตัวหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร คือ 

“Synergy” ใจเปนหนึ่งเดียว (Unity / Teamwork) ทำงานเพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน มีความรัก 

ความผูกพัน ทำงานเปนทีมรวมกับผูอื่นได 

กิจกรรม “The One TEAM One HEART ทีมเดียวกันใจเดียวกัน”


