
การประชุม 
คณะท างานขบัเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ คร้ังท่ี 1/2563 

วันท่ี 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย 

………………………………………… 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงยพุยง  แห่งเชาวนิช มูลนิธิศูนย์นมแม่แหง่ประเทศไทย ประธาน 

2. แพทย์หญิงนพิรรณพร  วรมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะท างาน 

3. นางสาวประนอม  อยู่เจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานสง่เสรมิสวัสดิการแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คณะท างาน 

4. นายกรวัฒน์  พลเยี่ยม ศูนย์เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ คณะท างาน 

5. ผศ.ดร.สุนทราวดี  เธียรพเิชฐ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาการพยาบาล คณะท างาน 

6. นางสาวกรกนก  สายทอง นักประชาสัมพันธ์  ศูนย์สื่อสารสาธารณะ คณะท างาน 

7. แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยท างาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

8. นางสาวจุฑารัตน์  ปฏิเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
ส านักสง่เสรมิสุขภาพ 

คณะท างาน 

9. นางสาวกมลนิตย์  มาลัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ส านักส่งเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

10. นายวสุรัตน์  พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

11. นางสาวเบญจวรรณ  ยี่ค้ิว นักวิชาการสาธารณสุข ส านักสง่เสรมิสุขภาพ คณะท างาน 

12. นางประภาภรณ์  จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
ส านักสง่เสรมิสุขภาพ 

คณะท างาน 
และเลขานุการ 

13. นางชนัญชิดา  สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักสง่เสรมิสุขภาพ 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. รศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย 
2. ผู้แทนส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
3. ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเดก็แห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 

 
 
 
 



เริ่มประชมุเวลา 13.30 น. 

วาระที่ 1 : ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 ค าสั่งกรมอนามัยที่ 177/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนการส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

จากการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เมื ่อวันที่                      
7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย           
นมแม่ในสถานประกอบกิจการ เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวางแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 
และก ากับติดตามการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งค าสั่งลงนามเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2563 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ปรับแก้ไขรายช่ือ “นางยพุยง  แห่งเชาวนิช”เป็น “นางสาวยุพยง  แห่งเชาวนิช” 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมรบัทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

วาระที่ 2 : เรื่องเพ่ือพิจารณา 

2.1 การพัฒนาระบบและกลไกการประสานร่วมกันในการส่งเสริมการด าเนินงานมุมนมแม่ให ้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 การด าเนินงานมุมนมแม่ที่ผ่านมา กรมอนามัยและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนมาโดยตลอด การพัฒนาระบบและกลไกการประสานความร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในการขยายผลการจัดตั้งมุมนมแม่มากขึ้น  โดยจะเป็นความร่วมมือ
ระหว่างกรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

1. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาน
ประกอบกิจการ 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 1 -12 และสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 

3. ตั้งคณะท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่มีมุมนมแม่ และพัฒนาพื้นที่
น าร่องจ านวน 4 พื้นที่ 

4. พัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลการจัดท ามุมนมแม่ เพื่อการสืบค้นและการประมวลข้อมูล 
5. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่ 2 หน่วยงานหลัก (กรมอนามัยและกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) เพื่อด าเนินการขยายผลการจัดต้ังมุมนมแม่สู่ความยั่งยืน 

 

 



ข้อเสนอแนะ 
 1. ก าหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการด าเนินงานมุมนมแม่ในเดือนมิถุนายน เป็นเวลา 2 วัน 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรด้านสาธารณสุขจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
บุคลากรในพื้นที่ที่ลงไปศึกษาดูงาน (ส านักงานแรงงานจังหวัด) และคณะท างาน จ านวน 50 คน 
 2. รูปแบบการประชุม คือ วันแรก ศึกษาดูงานที่สถานประกอบการต้นแบบมุมนมแม่ 3 แห่ง ได้แก่ 
Western Digital (จังหวัดอยุธยา) , Maligot และ Delta (จังหวัดสมุทรปราการ) วันที ่สอง ร ่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์ และวางแนวทางการส่งเสริมการการด าเนินงานมุมนมแม่ในพื้นที่ 
 3. จัดหาโรงแรมส าหรบัจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ซึง่โรงแรมควรอยู่ระหว่างสถานประกอบการทัง้ 3 แห่ง 
และใกลก้ับทางพเิศษ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานในจังหวัดอยุธยาและสมทุรปราการ 
 4. การเดินทางไปศึกษาดูงานทีส่ถานประกอบการ มอบหมายให้กรมอนามัยจัดเตรียมรถตูจ้ านวน 5 คัน 
 5. การเลอืกพื้นที่น าร่องในการด าเนินงานมมุนมแม่ 4 พื้นที่ มอบหมายใหท้างกรมอนามัยเลือกศูนย์อนามัย 
และจงัหวัดเพือ่ก าหนดเป็นพื้นที่ต้นแบบ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะท างาน 

 

 2.2 แบบส ารวจการจัดสวัสดิการการด าเนินการมุมนมแม่ในสถานบริการส าหรับฝ่ายบุคคล/
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แบบส ารวจการจัดสวัสดิการการด าเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการส าหรับฝ่ายบุคคล / 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าเพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดสวัสดิการการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ การรายงาน
ความก้าวหน้าและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนในการพัฒนามุมนมแม่ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แบบส ารวจฯ มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท (ที่ตั้ง/จ านวนพนักงาน/จ านวนหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่มีบุตร) 
 2. ข้อมูลมุมนมแม่/ห้องนมแม่ (นโยบาย/การบริหารจัดการ/ประโยชน์/ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจุบันมีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการจ านวน 1 ,787 แห่ง ซึ่งการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลมีปริมาณมาก จึงเสนอให้จัดท า Google Form ให้การรวบรวม เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นผู้จัดท า 
 2. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการส ารวจการจัดสวัสดิการการ
ด าเนินการมุมนมแม่แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อด าเนินการแจ้งเวียนไปยังส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดต่อไป 
 
 
 
 
  



วาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืนๆ 

ก าหนดจัดการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 
ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อหารือเตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการด าเนินงานมุม
นมแม่ในเดือนมิถุนายน 

 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม       นางสาวเบญจวรรณ  ยี่ค้ิว 

 นายวสุรัตน์  พลอยล้วน 

ผู้ตรวจรายงานการประชมุคนท่ี 1 นางชนัญชิดา  สมสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชมุคนท่ี 2 นางประภาภรณ์  จังพานิช 

 
 

 


