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สรุปการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ 

เพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ในสถานประกอบกิจการ 

ระหวางวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร 

....................................................... 
 
 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมถือเปนการวางรากฐาน และเปนการเริ่มตนชีวิตกาวสำคัญของเด็กทุกคน การ
เลี้ยงลูกดวยนมแมจะสำเร็จไดตองมีการวางแผนและมีความรวมมือจากคนในครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาล
และสถานที่ทำงาน การสนับสนุนจากองคกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในทุกระดับจึงมีความสำคัญ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ มูลนิธิศูนย
นมแมแหงประเทศไทย ไดริเริ่มแนวคิดและการพัฒนาโครงการเชื่อมประสานภาคีเครือขายการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการเมื่อ พ.ศ. 2549 เปนตนมา ปจจุบันกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ดำเนินการสงเสริมการจัดตั ้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการทุกจังหวัดทั ่วประเทศ ที ่ยังคง
ดำเนินการอยูมีจำนวนทั้งสิ้น 1,869 แหง มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย ไดสรางตนแบบมุมนมแมใน
สถานประกอบกิจการ ที่ผานเกณฑจำนวน 47 แหง สรางศูนยเรียนรู มุมนมแมตนแบบ จำนวน 5 แหง ใน 3 
จังหวัด  

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี ้ถูกจัดขึ้นโดยความรวมมือของกรมอนามัย กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสราง
กลไกการประสานความรวมมือระหวางบุคลากรสาธารณสุขกับบุคลากรในสถานประกอบกิจการ ในการ
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน สงเสริมการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบ
กิจการ พรอมมาตรการ นโยบายใหเกิดแนวปฏิบัติ เพื่อขยายผลทั่วประเทศ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จากศูนยอนามัยที่ 1 -12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
(ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก/อนามัยวัยทำงาน) สำนักงานสารณสุขจังหวัด (กลุมงานสงเสริมสุขภาพ/
งานอนามัยสิ่งแสดลอม) จำนวน 56 คน และคณะทำงานสวนกลาง รวม 60 คน ทั้งนี้ วิทยากร ไดรับเกียรติ
จาก  

แพทยหญิงยุพยง แหงเชาวนิช  รองประธานมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย  
นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
นายสมพงษ คลอยแคลว   ผูอำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
และผูแทนจากองคกรตนแบบการเลี ้ยงลูกดวยนมแม สรางงงานดี ชีวีมีสุขดวยนมแม 3 แหงมา

แลกเปลี่ยนประสบการณทำงานอยางไรใหประสบผลสำเร็จ ไดแก  
วาท่ีรอยโทพรณรงค วองสุนทร  ตำแหนง ผูจัดการอาวุโส ฝายสนับสนุนการผลิตและพัฒนา 

วัฒนธรรมองคกร  
บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด  

คุณนิพนธ ประเสริฐผล   ตำแหนง ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ  
บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จำกัด  
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คุณเกียรติกูล ขุนวงค   ตำแหนง พนักงานดานประสิทธิภาพองคกร  
บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ จำกัด  

 

 
 

วันท่ี 1 ก.ย 63 พิธีเปด 
 

 
แพทยหญิงยุพยง แหงเชาวนิช  

รองประธานมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย  
ผูแทนประธานมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย  

กลาวตอนรับ  
 

ยอนกลับไปประมาณ 10 ปกอน (พ.ศ.2547) มีเด็กไทยเพียงประมาณรอยละ 5 ท่ีไดกินนมแมอยาง
เดียว 6 เดือนแรกซึ่งเปนอัตราที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในขณะที่เปาหมายของประเทศ ณ ขณะนั้น 
คือ เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนแรกรอยละ 30 แมกลุมใหญท่ีมีปญหาคือ แมท่ีทำงานนอกบาน การ
เลี้ยงลูกดวยนมแมในกลุมแมทำงานเปนเรื่องท่ียาก และเปนความทาทายดูเหมือนวาจะเปนไปไดยากมาก ๆ  

มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย ไดดำเนินการรวมกับภาคีเครือขาย ในการผลักดันดานนโยบาย
ขับเคลื่อนการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ รวมกับ กรมอนามัย และกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน และเครือขายที่เกี่ยวของตั้ง แตป 2550 ไดสรางตนแบบมุมนมแมในสถานประกอบ
กิจการ (ที่ผานเกณฑมาตรฐาน) จำนวน 47 แหง เกิดสรางศูนยเรียนรูมุมนมแมตนแบบ จำนวน 5 แหงใน 3 
จังหวัด ที่สามารถเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงาน และทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับสถานประกอบกิจการใหมๆ ท่ี
สนใจได กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดกำหนดเปนนโยบายใหสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
สงเสริมใหมีการจัดตั้งมุมนมแมจนถึงปจจุบัน มีมุมนมแมท่ัวประเทศท้ังหมด จำนวน 1,869 แหง  

การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ ในปจจุบันพบวา “ควรมีการสานตอ
ระหวางกรมอนามัยและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประสานงาน เครือขายบุคลากรสาธารณสุขในการสงเสริมการดำเนินงานมุมนมแมอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน” ดังนั้น การสนับสนุนตอจากนี้ “จึงตองอาศัยหนวยงานจากทุกทาน ไมวาจะเปน ศูนยอนามัย
เขต  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด และสถานประกอบกิจการ ท่ี
สามารถเปนพ่ีเล้ียงได เพ่ือใหสามารถดูแลแมทำงานท่ีเล้ียงลูกดวยนมแมไดครอบคลุมท่ัวประเทศ” จึงเปน
ท่ีมาของการจัดประชุมในครั้งนี้รวมกับกรมอนามัยฯ      

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ
อยางตอเนื่องเพื่อใหงานสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการไดเดินทางมาสูการสรางระบบ
การดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม 
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แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร   
อธิบดีกรมอนามัย 

กลาวเปดงาน 
 

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณ อาจารยยุพยง แหงเชาวนิช และมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย ท่ีไดเลาถึง
ความเปนมาของการเกิดมุมนมแมและการสรางความรวมมือและเครือขายการทำงาน ถือวาเปนนโยบายท่ี
สำคัญอยางยิ่ง ในมิติการสรางตนทุนประชากรที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่สุด เพื่ออนาคต เริ่มตั้งแตการตั้งครรภไป
จนถึงเด็กแรกเกิดใหมีความสมบูรณและไดรับการดูแลท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะเปนท่ียอมรับในระดับสากลท่ัวโลก วานม
แมเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดสำหรับเด็ก  

“เปนที ่ทราบกันดีวาปจจุบันสถานการณการเลี้ยงลูกไดเปลี่ยนแปลงไป สภาพการทำงานก็
เปล่ียนไปมาก รอยละ 90 ผูหญิงทำงานนอกบานมากข้ึน และผูหญิงทำหนาท่ีเปนผูนำครอบครัวมีไมนอย 
แมเปนผูดูแลเศรฐกิจครัวเรือน และมีไมนอยที่ครอบครัวตัดสินใจมีลูกชา  (นอยลง) อัตราการเกิดลดลง 
แตก ็มี ผ ู หญิง (แม) บางสวนท่ีสามารถทำใหงานและดูแลลูกพรอมครอบครัวในฐานะแม ในไป
ขณะเดียวกันได และการเล้ียงลูกดวยนมแมถือเปนการวางรากฐาน และเปนการเริ่มตนชีวิตกาวสำคัญของ
เด็กทุกคน การเลี้ยงลูกดวยนมแมจะสำเร็จ แมตองมีการวางแผนรวมกับคนในครอบครัว ในสวนของ
ชุมชน โรงพยาบาล และสถานท่ีทำงาน การสนับสนุนจากองคกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชนทุกระดับมี
เปนสวนสำคัญในการสนับสนุนใหแมสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมใหสำเร็จ 

งานอนามัยแมและเด็ก กรมอนามัย เปนหนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข มีสวนสำคัญและ
เกี่ยวของในการขับเคลื่อนสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ ตนเองก็ไดมีโอกาสไปเยี่ยม
มุมนมแม ในหลายๆสถานประกอบกิจการ เห็นวา “มุมนมแมเปนพื้นที่เล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดวยความสุข ความ
อบอุน แลกเปลี่ยนประสบการณ เติมพลังแหงการเรียนรู เติมเต็มศักยภาพของตัวเอง เติมพลังใหตัวเอง และ
การใหตนทุนสมอง (นมแม) แกลูก “มุมนมแม พื้นที่เล็ก ๆ ท่ีเปดโอกาสใหผูหญิงไดทำหนาที่แม และทำ
หนาท่ีในการทำงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ีเต็มความสามารถ”  
 ปจจุบัน กรมอนามัย ไดทำบันทึกขอตกลงรวมมือการสรางสุขภาพท่ีดีของคนทำงาน กับ 9 หนวยงาน 
โดยมี กรมสวัสดิการและคุมมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย โปรแกรม Super Mum เปน 1 ใน 10 
ของการสรางสุขภาพท่ีดีของคนทำงาน มุมนมแม หนึ่งใน Super Mum ท่ีไมใชแคสุขภาพของแมเทานั้น แตมัน
คือสุขภาพของทุกคนท่ีอยูแวดลอมแมๆ นั้นดวย จากท่ีตัวเองไดเขาไปดูในสถานประกอบกิจการท่ีทำมุมนมแม 
ตางก็ยืนยันวา มุมนมแม ไมใชแคทำหนาที่ทางสังคมเทานั้นแตจริง ๆ แลวมันเอื้อตอระบบงานในองคกรของ
เขาดวย “ขอยังยืนยันและสนับสนุนคะ”  

วันนี้ตองขอขอบคุณ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเปนอยางมาก ถือวาเปน
ความรวมมือในอีก 2-3 เรื่องที่จะขับเคลื่อนไปดวยกันดูแลสวัสดิภาพของคนทำงานทั้งผูหญิงและผูชายใหเขา
ไดทำงานอยางมีความสุขแลวก็ไดทำหนาท่ีเต็มท่ีในฐานะ กลุมวัยทำงานในการมีกิจกรรมทางกาย หรือการออก
กำลังกาย ท่ีจริงก็เปนหนึ่งในแพ็คเกจท่ีอยูใน 10 Package แตมันใชหลายโปรแกรม รวมกัน เพียงแตจะเลาให
ฟงวาในตัวท่ีเปนกิจกรรมทางกาย ซ่ึงโดยคิดวา คุณแมก็สามารถใชกิจกรรมชวงมุมนมแมทำผนวกรวมกันไมได
เพราะวาสวนใหญก็คงอยากกลับมาฟตหุนจะไดแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ เพราะแมตองดูแลลูก ตองทำงาน
นึกวาเรากำลังทำใหตัวระบบตื ่นใน 10 Package กำลังจะเคลื ่อนตอไปใหเกิดผู สรางสุขภาพในสถาน
ประกอบการท่ีเรียกวาเปน เซลลโปรโมเตอร Sale Promoter แตในโครงการท่ีอีกสวนหนึ่งท่ีเปนการขับเคลื่อน
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เรื่องการขยับรางกายหรือการออกกำลังกายใน Package 
อันนี ้กำลังจะทำตัวระบบที ่ทำให พนักงานจะประเมิน
สุขภาพตนเองแลวสามารถมีตัวแบบคำแนะนำเรื่องสุขภาพ
เปนรายบุคคล ก็จะเขาถึงขอมูลที่เรากำลังจะเรียกวาเปน 
Health Point คือคะแนนสุขภาพ ท่ีจะมีการประมวลผล
จากสุขภาพของทาน ใหคะแนนสุขภาพและเม่ือพนักงานใส
สิ ่งที่เปนคะแนนสุขภาพแข็งแรงสุขภาพก็จะสะสมแลวเราก็จะบอกไดวาตองสะสมอีกสักเทาไหรดีถึงจะ
พอเหมาะกับสภาพการทำงานกับสภาพสุขภาพและการใชชีวิตของพนักงาน ก็จะเปนเครื่องมือแบบงายๆ
สำหรับคนทำงานทุกคนละอยางที่ถูกตรวจสุขภาพอยูแลวเปนประจำทุกปนะคะแลวพนักงานจะออกแบบ
สุขภาพตัวเองตอเนื่องยังไงอันนี้ก็จะเปนอีก 2-3 โครงการท่ีจะทำรวมมือกันไป 

วันนี้ก็ตองขอขอบพระคุณมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย เปนอยางยิ่ง ที่จัดกิจกรรมการประชุม
และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ขอชื่นชมทุก ๆ ทาน ที่มีสวนรวมและขอใหกำลังใจ ในการขับเคลื่อนงาน
เรื่องนี้ ใหสงประโยชนแกแมท่ีกำลังทำงานทุก ๆ คนแลวตองทำหนาท่ีแมแลวก็เลี้ยงดูลูก ขอใหมีความสุข และ
ขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่ง ขอบคุณมากคะ 

 
 

 
นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์    

รองอธิบดีกรมอนามัย 
 

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในเรื่องการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม เด็กทุกคนตองไดรับนมแม
และอาหารตามวัย ตามคำแนะนำของ WHO คือ นมแมอยางเดียว 6 เดือนและนมแมพรอมอาหารตามวัยถึง 
2 ขวบหรือใหนมแมนานกวานั้น โดยกรมอนามัยตั้งเปา ในอีก 5 ปขางหนา 2568 อัตราการเลี้ยงลูกดวยนม
แมในประเทศไทย ตองไดรอยละ 50 

การโปรโมทนมแม กรมอนามัยใช
สูตร 1 6 2 คือ  
 1 หมายถึง หลังคลอด ภายใน 1 ชม. 
ลูกตองไดกินนมแมจากเตา 
 6 หมายถึง กระตุนและสงเสริมใหแม
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน โดย
ไมใหอาหารอ่ืน (EXBF6 -Excusive 
Breastfeeding 6 month)  
 2 หมายถึง หลัง 6 เดือนเลี้ยงลูกดวยนมแมตอเนื่อง พรอมอาหารตามวัยจนถึง 2 ขวบ  
  

 

นโยบายขับเคล่ือนการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ 
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ตัวเลข 1 6 2 ในประเทศศรีลังกา ทำไดรอยละ 81 สูงที่สุดในโลกเลยก็วาได เรามาดูของประเทศ
ไทยตัวเลขจากการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple Indicators Cluster Survey: 
MICS) 2017 ประเทศไทยเราไดรอยละ 23.14 และถาในอีก 5 ปขางหนามันจึงเกิดความทาทายมากยิ่งข้ึน  

ในสวนของประเทศพมา อินเดีย และอินโดนีเซีย มีแนวโนมที่สงูขึ้น สวนของประเทศไทยเรายังอยูใน
ระดับท้ิงทายและก็ถือวาขยับข้ึนจากเดิม 5.4 มาเปน 12.3 และ 23.1 ตามลำดับ (EXBF6 50%.ในอีก 5 ป 
มันคือความทาทายท่ีเราตองรับมือ และฝากความหวังไวกับทุก ๆ ทานในท่ีนี้วาจะรวมมือกันจริง ๆ  

ผูอำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ก็อยู ณท่ีนี้แลว ซ่ึงทานไดชวยเราในการผลักดันใหเกิดมุมนมแมใน
สถานประกอบกิจการ ตามนโยบายและมาตรการของ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแลว ซึ่งทางกรม
อนามัยเอง ไดกำหนดมาตรการการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในท่ีทำงานไว 3 สวนคือ สงเสริม สนับสนุน 
และปกปอง  
การสงเสริม:  - การสรางความรอบรู มีการสรางองคความรูท่ีมีความหลากหลายชองทาง อาทิ หนังสือ     
                      ตำราท่ีสื่อสารผานชองทางออนไลน Facebook, กาวยางเพ่ือสรางลูก,  

- มีระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน BFHI เปนรหัสในการใหบริการ กรมอนามัยพยายาม 
  ใหในสวนการบริการสาธารณสุข / รพ.ตางๆ อาทิ สงเสิรมใหเปนโรงพยาบาลสายสัมพันธ 
  แมลูก หรือ Baby Family Hospital   
- มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเล้ียงลูกดวยนมแม มีหลักสูตร 4 เดือน 
- อสม.นมแมและอนามัยแมและเด็ก สราง อสม.เชี่ยวชาญนมแม ซ่ึงจะมีการขับเคลื่อนและ 
  มีการประกวดทุก ๆ ป ท้ังในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และ 
  ระดับประเทศ ซ่ึงจะมี 1 คนตอหนึ่งป  

การสนับสนุน:  - มุมนมแมในสถานประกอบกิจการ ตรงนี้ก็เปนโชคดีจริง ๆ ตั้งแตมีนโยบายใน สวนของ  
  สภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีการกอสรางก็มี หลายทานท่ีเปนคุณแม อยากจะใหเกิดมุมนมแมใน   
  สวนของสภาผูแทนราษฎร ตรงนี้ก็จะเปนสวนหนึ่งซ่ึงอาจจะไดรับการมีการพูดคุยกันใน   
  คณะกรรมาธิการดวย นี่ก็จะเปนสวนหนึ่งของระดับนั้นนโยบายระดับประเทศท่ีวาอยากจะ 
  ใหมีสถานะมุมนมแมในท่ีตาง ๆ 
- ขนสงนมฟรี การขนสงนมแมฟร ีวันนี้ก็เปนการสนับสนุนภาคีเครือขายมีการ MOU กัน 
  ระหวาง กรมอนามัย บขส. แอรเอเชีย นครชัย ยูนิเซฟ และ WHO สนับสนุนการสงนมแม 
  ทุกเสนทาง 
- สิทธิการลาคลอด พนักงานหญิงการลาคลอดได 98 เพ่ิมจากเดิม 8 วัน ในสวนของผูใช 
  แรงงาน หรือในสถานประกอบกิจการ ในสวนของขาราชการก็ 90 วันนะครับและลาตอ 
  โดยไมรับเงินเดือนอีกก็ไดอีก 150 วัน ในสวนของผูชายก็ลาได 15 วันสำหรับขาราชการ 
  ก็มีหลายทานรูสึกตรงนี้นะครับ เพราะผมก็เซ็นอนุมัติไปหลายคนอยูเหมือนกันในกรม 
  อนามัยนะครับผูชายก็มาขอลานะครับ 15 วันนะครับตรงนี้นะครับ 

การปกปอง:  - พรบ.ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือ พรบ.  
      Milk Code เปนพรบ. ท่ีจะปองกันไมใหมีการโฆษณานา เพ่ือจะสงเสริมและปกปองใหแม 

  สามารถเลี้ยงดูลูกดวยนมแมได เพราะโฆษณาตรงนี้มันก็เปนสวนหนึ่งท่ีทำใหแมไขวเขวได  
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  ในสวนของการสงเสริมสุขภาพ 
และการสงเสิรมเลี้ยงลูกดวยนมแมแบบ
ครบวงจร และใหสอดคลองกับมาตรการ
ท่ีกลาวไวขางตน กรมอนามัยไดกำหนด 
Setting การทำงานออกเปน 3 สวน

ไดแก โรงพยาบาล สถานท่ีทำงาน และ
ชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 
โรงพยาบาล:  -    มีโรงเรียนพอแม 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแมมีความรู ทัศนคติและทักษะในการเลี้ยง     
                         ลูกดวยนมแม        

- การดูแลหลังคลอด เพ่ือชวยใหแมเริ่มตนใหนมลูกไดเร็วตามตองการ  
- วางแผนติดตามกอนออกจาก รพ. การสงตอ อสม.นมแม หากแมตองกลับเขาไปใน

ชุมชน  
- จัดบริการคลินิกนมแม ฝกการอุมดูด การกระตุนการไหลของน้ำนม โภชนาการของแม

ใหนม  
ชุมชน   -    การเย่ียมบานหลังคลอด โดยเจาหนาท่ี รพ.สต. และ อสม.นมแม  

- การดแูลชวยเหลือโดยกลุม/ชมรมสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในชุมชน  
สถานท่ีทำงาน -    การจัดตั้งมุมนมแม เพ่ือใหแมสามารถบีบเก็บน้ำนมได  

- บริการขนสงนมแม เพ่ือใหแมท่ีตองอยูหางไกลลูก สามารถสงนมท่ีบีบเก็บไวใหลูกได  
  

          ภาพรวมทั้งหมดนี ้ เปนของ
การดำเนินงานภาพกวางๆ ภายใต
มาตรการและนโยบายการสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม ของกระทรวง
สาธารณสุข เราไดทำมากขึ้นอีกระดับ
แลว และจะมากข้ึนเรื่อย ๆ ก็อยากให
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมสูงขึ้น ๆ 
ใหถึงรอยละ 50% ในอีก 5 ปขาง 
เปนหนาที ่ของพวกเราทุกคน ที ่จะ

รวมดวยชวยกันใหประสบผลสำเร็จตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว  ชวยกันนะครับเพ่ือจะใหเด็กไดมีนมแม และไดรับ
นมแมตลอดไป ขอบคุณครับ. 
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นายสมพงษ คลอยแคลว             
ผูอำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการฯ 

 
 ในฐานะผูขับเคลื่อนนมแมโดยตรงนะครับ เปนหนาที่ความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการแรงงาน 
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผมขอปูใหผูรวมประชุมเขาใจวา ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
อันท่ีจริงเรามีกฎหมายเปนเครื่องมือเปนสวนใหญ กฎหมายท่ีเก่ียวกับเรื่องสวัสดิการของผูใชแรงงานเปน พรบ.
คุมครองแรงงานพ.ศ 2541 นั้น พรบ.คุมครองแรงงานนี้ชัดเจนอยูแลวคือคุมครองผูใชแรงงาน เรื่องสิทธิ
แรงงานสิทธิของผูใชแรงงานทั ้งหลายไมวาจะเปน วันหยุด วันลา ท่ีเปนไปตามขอกฎหมาย แลวก็เรื ่อง
สวัสดิการแรงงานที่กฎหมายบังคับ อยางเชน สวัสดิการที่เปนพื้นฐานทั่ว ๆ ไป เชน หองน้ำ หองสวม น้ำดื่ม
สะอาด การแยกประเภทหองสวม แยกเพศชายหญิง แยกคนพิการ  
 การจัดสวัสดิการแรงงาน แบงเปน 2 ประเภท คือ 1) สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกำหนด และ ๒) 
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนด  
 

 
 
 

ในสวนสถานประกอบกิจการที ่มีขนาด
ใหญ อยางเชนสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 
200 คนข ึ ้นไป  กฎหมายก ็บ ั งค ับให  มี  ห อง
พยาบาล ใหมีพยาบาลประจำ ใหมีแพทยตรวจ
สุขภาพอนามัยของลูกจางเปนครั้งเปนคราว  

ตัวสถานการณขนาดใหญข ึ ้นมาอีกมี
ลูกจางตั้งแต 1,000 ขึ้นไปตองมีหองพยาบาล มี
แพทยประจำมีพยาบาลประจำนะครับอยางนอย 
2 คน อันนี้คือจุดแข็ง 1 นะครับเปนจุดแข็ง ถา

เจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงานไปตรวจโรงงานกลุมขนาดใหญแลวไมพบเจอไมมีหอง
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พยาบาล ไมมีพยาบาลประจำอยางนี้เขาออกคำสั่งใหบัตรได  นั้นก็เปนจุดแข็งหนึ่งที่วามุมนมแมจะเกิดไดใน
สถานประกอบการขนาดใหญ ไดงายคือการท่ีมีลูกจางตั้งแต 200 คนข้ึนไป นะครับ 

สวนสถานประกอบกิจการขนาดขนาดเล็ก หรือมีลูกจางกวา 200 คน อันนี้เราบังคับไมไดวาจะตองมี
หองพยาบาล โรงพยาบาลประจำนะครับ แตเราก็อาศัยวาจะทำยังไงใหมีบุคลากรในสถานประกอบการนั้นมี
คุณภาพสามารถขับเคลื่อนมุมนมแมไดแลว เราจะตั้งใหมีที ่ปรึกษาทางดานแรงงานแรงงานหญิง ที่เปนท่ี
ปรึกษาในสถานประกอบการทุกประเภทพยายามที่จะตั้งขึ ้นมาคือที่ปรึกษาเหลานี้ก็จะมีหนาที่ในการให
คำปรึกษาเรื ่องทั่ว ๆ ไปทุกเรื่อง ไมวาสิทธิแรงงานสิทธิของแรงงานสตรี สิทธิในการลาคลอดประมาณนั้น 
กฎหมายเรามีจุดแข็งท่ีจะใหมีการขับเคลื่อนมุมนมแมนะครับ 

สวนสถานประกอบการที ่ม ีล ูกจาง 10 คนขึ ้นไปเราก็จะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการที่มีอยางนอย 5 คนก็เปนระบบทวิภาคีที่กฎหมายบังคับวาใหเขามีสวนรวมในการปรึกษาหารือ
รวมกับนายจางเก่ียวกับการจัดสวัสดิการนั่นคือบุคลากรในสถานประกอบการท่ีเปนจุดแข็ง  

หรือถาสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางจำนวนมาก ๆอาจจะ 200 ถึง 1,000 คนขึ้นไปเขาอาจจะมี
องคกรของเขาตั้งขึ้นมาคือ สหภาพแรงงานสหภาพแรงงาน กลุมนี้ก็จะเปนอีกจุดหนึ่งที่เปนบุคลากรที่อยูใน 
สปก. ท่ีเปนจุดแข็งในการเรียกรองสิทธิใหกับลูกจางใน สปก. นั้น ๆ  

หรือถามีลูกจาง 50 คนไดไปสถานประกอบการจัดตั้งจัดใหมีคณะกรรมการลูกจางคณะกรรมการ
ลูกจางก็ไดกลุมนี้ก็เปนเปนผูแทนของลูกจางที่เปนจุดแข็ง ที่สามารถที่ขับเคลื่อนในสถานประกอบการไดใน
เรื่องการจัดการอันเปนไปตามกฎหมาย  

สวนสวัสดิการอีกประเภทหนึ่งครับ
เปนสวัสดิการที ่นอกเหนือกฎหมายกำหนด 
เ ป  น ส ว ั ส ด ิ ก า ร ท ี ่ ต  อ ง ม ี ค ว า ม พ ร  อม
ผูประกอบการหรือนายจางตองมีความพรอม
ที่จะจัดใหกับลูกจางกฎหมายไมไดบังคับ เชน 
มุมนมแม กฎหมายไมไดบังคับ เมื่อไมบังคับ 
เจาหนาท่ีของเราจะเขาไปเชิญชวน สงเสริมให
ผูประกอบการเขาจัดใหมีมุมนมแม ก็คอนขาง
จะใชท ั ้ งศาสตร และศ ิลป ในการจ ูงใจให

นายจางตองเห็น ดีเห็นงาม เห็นประโยชนของนมแมมีคุณคาอยางไรบาง มีประโยชนในการเลี้ยงดูบุตรนะครับ
มีสารอาหารครบถวน และเมื่อจัดแลวพนักงานก็สามารถมาบีบเก็บน้ำนมได และนำกลับไปใหลูกที่บานหลัง
เลิกงานได สรางความรักความผูกพันและความอบอุนในครอบครัว สรางความรักความสามัคคีใหกับองคกรได 
เวลาเจาหนาท่ีแรงงานเขาไปสงเสริมสงเสริมก็จะแจกสื่อประชาสัมพันธ มอบปายสัญลักษณ แผนพับความรู 
ทำเสื้อใหนม กระเปาเก็บนม ถุงเก็บนม แผนซับน้ำนม เปนตน 
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 เจาหนาที่ตรวจแรงงาน หรือพนักงานในกรมสวนใหญ ไมไดมาจากสายสาธารณะสุข มีความรูตาม
แผนพับ โบวชัวร เทาที่มีงบประมาณเทานั้น ไมสามารถกระจายทั้งหมดทั่วประเทศได เนื่องจากนโยบาย ป 
2563 กำหนดเปาหมายให สวัสดิการจังหวัดสงเสริมมุมนมแม จำนวน 150 แหง ซึ่งขณะนี้ไดถึง 155 แหง
ซ่ึงถือวาทะลุเปาท่ีกำหนดไวแลว  

ในมุมมองของผม ผมมองวาการใหมีมุมนมแมอยางใหมีคุณภาพ คือ แมตองตองเตรียมความพรอมท่ี
จะมีบุตร การเตรียมแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ท่ีมีความพรอม และใหมีความรูความเขาใจในการมี
บุตร และเลี้ยงลูกดวยนมตัวเองถึงจะสำเร็จ  ซ่ึงทางเจาหนาท่ีกรมสวัสดิการไมมีความรู ขาดองคความรู เพราะ
จบดานนิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร จะพูดเรื่องการเตรียมสุขภาพ เตรียมความพรอมรางกายโดยเฉพาะ
ตอนนี้ก็เปนปญหาการตั้งครรภไมพรอมกลุมแรงงานท่ีตั้งครรภไมพรอมก็จะมีกลุมอายุ 15 ปถึง 19 ป เราตอง
เตรียมเจาหนาที่ของเราที่มากกวานี้ ซึ่งตรงนี้ผมยังขาดอยูมาก ถาสามารถขับเคลื่อนไปดวยกันชวยกันเตรียม
ความพรอมมีบุตรบุตรเคาบางคนกเ็ปนปญหานะบางคนก็ไมสามารถที่จะเลี้ยงบุตรไดก็สงบุญไปใหปูยาตายาย
เลี้ยงนมแมก็ขาดชวงอาจจะใหดื่มน้ำนมตัวเองไดสักชวงหนึ่งท่ี ๆ เทาท่ีทราบ 

 
จากติดตามประเมินผลของมุมนมแมมีการ

สำรวจสำรวจไป มีผูตอบแบบสอบถามมา 287 คน
แมเด ็กตอบมาสำรวจไป 287 คน มี 211 คน
สามารถใหบุตรกินน้ำนม 6 เดือนมีสูงถึง 70.3% 
และทราบถึงประโยชนของนมแมถ ึง 53% เห็น
ตัวเลขชื่นใจ ถือวาคุณคาของเด็กท่ีจะเกิดมาไดน้ำนม
แม  อยากขยายเป  า ให มากข ึ ้น แต  เน ื ่ องด วย
งบประมาณท่ีมีจำนวนจำกัด 150 บาทตอแหงจึงไม

เพียงพอตอการผลิตสื่อแผนพับ จึงแกไขโดยการจัดทำสื่อที่เปน Animation เพื่อสื่อสารใหสถานประกอบ
กิจการเขาใจมากยิ่งขึ้น ผมพยายามทำหลายๆชองทาง ดวยความรวมมือที่เรา MOU กันก็อยากจะขับเคลื่อน
ไปดวยกันพรอม ๆ กันคือการเตรียมความพรอมกอนและหลังดวย 

 
ผมหวังจะเห็นภาพที่เจาหนาที ่ตรวจแรงงาน 

เขาโรงงานรวมกับ สาธารณสุขจจังหวัด อยากจะเห็น
ภาพตรงนี้ อยากจะใหไปดวยกันไปดวยกัน คือเขาพรอม
กันวางแผนรวมกันทำงานรวมกัน สวนกลางมอบหมาย
เปาไป สวนพื้นที่จะวางแผนเขาสถานประกอบกิจการ
เอง วาเขาจะเขาตรวจเขาไปสงเสริมจัดตั้งมุมนมแมใน
เดือนไหน ตรงนี้ถาสามารถในทางปฏิบัติไดในพ้ืนท่ีใน 
แตละจังหวัดถาสามารถทำงานรวมกันได เขาไปพรอมกัน หรือถามีการอบรมสัมมนาก็อยากจะใหเชิญทานเปน
วิทยากรในเรื่องนี้เลยโดยตรง มันก็จะงายข้ึนนะครับ  
 
 การขยายผลอยากจะยกระดับขึ้นไปที่ EEC ใหเปนนโยบายรัฐบาล ผมเห็นดวยที่จะขยายใน 3 
จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ซึ ่งมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญเปนจำนวนมาก และมีนิคม
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อุตสาหกรรมหลายนิคม แตปรากฏวาภาคตะวันออกมีผลงานมุมนมแมเนี่ยอยูในอันดับ 5 - 6 ครับ ซึ่งอันดับ 
1 อยูที ่ภาคกลาง แสดงวาสถานการณกลุมตะวันออก เจาหนาที่ผมสงเสริมใหนองจัดใหมีนอย แตถาเรา
สามารถทำงานรวมกันไปขับเคลื่อนนะครับแลวยกยกระดับขึ้นมาของจังหวัด EEC ขึ้นมา ผมเสนอวา ยกท้ัง
นิคมดีไหมครับ นิคมอุตสาหกรรมตนแบบ อาทิ อมตะนคร ชลบุรี หรือในฉะเชิงเทรา หรือในระยองก็ได ยกข้ึน
มาวาสถานประกอบกิจการในนิคมนี้ มีมุมนมแมทั้งนิคมมันก็จะดูเดนขึ้นมาได ถากรมอนามัยสามารถที่จะมา
รวมกันขับเคลื่อน ผมคิดวาเราจะขยายฐานไปไดอีกมากเลยนะครับ  

ถามวานโยบายของ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในการสงเสริมมุมนนมแมในสถานประกอบ
กิจการคืออะไร “นโยบายของผมกำหนดไวในแผนงานทุกปอยูแลวในการจัดตั้งมุมแมเพ่ิมข้ึนทุกปทุกปปละ 
150 แหงเพราะงบเรามีจำกัด แตถาจะขยายใหมากกวานี้ตองชวยกัน ตองมารวมกันจริง ๆ”  

ครับขอบคุณครับ. 
 
 

 
 

การสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ 
 
 

 

แพทยหญิงยุพยง  แหงเชาวนิช    
รองประธานมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย 

การสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ 

 

 เพื่อเขาเขาใจขอเลาถึงความเปนมาของ การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ 
กอนสักนิดคะ เริ่มจากปฏิญญาสากลประเทศอินโดนีเซีย ในป 1991 เรียกรองใหประเทศตาง ๆ มีการปกปอง
สิทธิของการเลี้ยงลูกดวยนมแมในหญิงวัยทำงาน Protection Promotion and Support ซึ่งกำเนิดขึ้น 2 
เรื่องคือ โรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก และ แมทำงาน หรือ Mother friendly workplaces เชนเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นจะเห็นวามันเกิดข้ึนมาพรอมกัน เพราะทุกคนมองเห็นวามันเปนประเด็นท่ีจะตองมาดูแล
ฉะนั้นผูที่เปนคนที่มาชวยขับเคลื่อนก็คือ องคกรพันธมิตรนมแมโลก (WABA) ซึ่งแตละปก็จะมีคำขวัญเกิดข้ึน 
ในป 1993 องคกรพันธมิตรนมแมโลก (World Alliance for Breastfeeding Action>WABA) ไดเปดเรื่อง 
Mother Friendly Workplace Initiative (MFWI) ในงานสัปดาหนมแมโลก และในป 2000 ไดเปดประเด็น
เรื่อง การเลี้ยงลูกดวยนมแมและสิทธิมนุษยชน เพราะวาเนื่องจากวาแมทำงานเพิ่มขึ้นเยอะ สวัสดิการแม
ทำงานไมไดสอดคลองมาก เรื่องของการเริ่มนมแม เปนเรื่องสำคัญมากสำหรับเด็ก WABA จึงขยายวันลาคลอด
ใหเปน 14 สัปดาห แลวก็พรอมกับท่ีจะตองใหมีสวัสดิการท่ีเก่ียวกับเรื่องของใหนมแมในชวงทำงานไดดวย 
จึงเปนท่ีมาวา การคุมครองของความเปนแม จึงเกิดข้ึน  

การใหแมไดมีโอกาสไดใหนมลูกในระหวางทำงานคือหัวใจสำคัญที่เปนการบัญญัติเกิดขึ้น แลวก็
รวมกับ องคการอนามัยโลก WHO ทำหนังสือคูมือชุดนี้ข้ึนมานะคะเปนป 2012  

มีการลงส ัตยาบันท่ี ในป 2000 องคการแรงงานระหว างประเทศ ( International Labour 
Organization) เกิดอนุสัญญาวาดวยการคุมครองความเปนมารดา ค.ศ. 2000 จะปฏิบัติตามนั้นก็คือ  
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1. ตองลาคลอด คือประเทศตาง ๆ ตองใหแมไดลาคลอดอยางนอย 14 สัปดาห นี้ก็เปนกติกา ถาม
วาในโลกนี้มันมีประเทศไหนบางที่มี Breastfeeding brake ตอนนี้ก็คือมีอยูประมาณซัก 70 ประเทศ 70% 

ของทั ้งหมดในโลก ที ่ย ังใหมี Breastfeeding brake อยู แต 28 
เปอรเซ็นตยังไมมี ในนี้รวมทั ้งประเทศไทยดวย ซึ ่งอยางที ่ทาน
ผูอำนวยการกองพูดจริง ๆ แลวเนี่ยถาใหจะใหมันเกิดโดยที่ไมตอง
รองขอเนี่ยก็ 2. คือตองมีกฎหมายวาจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี ้ท่ี
ประเทศที ่ทำเขมแข็งมากก็อยากจะใหด ูอ ันที ่ 1 คือประเทศ
เวียดนาม อันที่ 2 คือฟลิปปนสกลุมนี้จะมีกฎหมาย อันที่ 3 คือ 

อเมริกา  
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะวาประเทศพวกนี้เม่ือ

มีกฎหมายแลวโดยเชื่อวามีการเขมแข็งมากชัดเจนมากแลว
จะบอกวาหนวยงานท่ีเปนคนรับผิดชอบจริง ๆ นะไมใชกับ
กรมสวัสดิการ แตเปน กรมอนามัย เพราะวาจริง ๆแลว 
เวลา register เนี่ยเขาใหมา Regis ที่นี่ เพราะวามันเปน
กฎหมายและทางทางกระทรวงแรงงานทำกฎหมายไวให
เรียบรอยแลวเพราะวามันเปนบัญญัติ  
 

ทำไมวันนี ้เราถึงหันมาทำเรื ่องนี้ 
ถามวาแมคนนึงหลังคลอดตองไปทำงาน เขา
จะเลือกวิธ ีไหนบาง ลาออก หยุดใหนมไป
ดีกวา หรือพยายามไปหาท่ีหลบมุมที่จะใหนม
ลูกได หรือถาบริษัทที่สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม 4 ขอนี้เขาจะเลือกหรือตัดสินใจใน
ขอไหน   

 
 
 

 ขอมูลผู หญิงทำงาน ลาสุดพบกวาขณะนี ้ ใน
ประเทศไทยมีผูหญิงทำงานอยู 17.02 ลานคน ในจำนวน
นี้เปนแรงงานในระบบ 8 ลานคน คิดเปน 47% คน (จะมี
วัยเจริญพันธุ 60%) จะเห็นไดวาผู หญิงคอนขางเยอะ 
หญิงแรงงานในระบบจะเปนรายงานที่เราสามารถเขาไป
ดูแลไดท่ัวถึงมากกวา 
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 การขับเคลื่อนงานสงเสริมการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ ชวย
เพ่ิมอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 

เดือน ไดจริงหรือไม  
มูลนิธ ิศูนยนมแมฯ เริ ่มดำเนินการ

รวมกับบริษัทตั้งแตเริ่มทำงานเกิดข้ึนไดจากการ
ที่เราเริ่มตนคิดคิดในสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่ต่ำ
ท ี ่ส ุดท ี ่บร ิษ ัทเขาค ิดว า เขาทำได ,  เขาได
ประโยชนแนนอน อันนี้ก็คือหลักการที่เราเขาไปทำงาน เพราะฉะนั้นหลักการที่เราทำงานิ คือสิ่งที่สำคัญมาก
ท่ีสุดคือ  

1) เราจะทำไงใหงานตัวนี้มันเดินไดก็คือเรามีนโยบายซ่ึงวันนี้เราชัดเจนละภาคีเครือขายดานนโยบาย 
เราเกิดข้ึน 

2) คือในพ้ืนท่ีท่ีเราจะไปทำงานเนี่ยเราจะไปทำยังไงกับเขาใหเขาเกิดไดเขาเขาใจตรงกันกับเรา 
3) เรื่องของการบังคับใชกฎหมายลาคลอด 3 เดือน มันยังเปนสิ่งท่ีไมเกิดข้ึนได  
ในระดับนโยบายก็พูดถึงวาเรามี MOU เนี่ย 2 ครั้ง 2553 ครั้งหนึ่งแลว 2559 ครั้งนึง แตภาคีหลัก 

ท่ีเปนหลักเลยก็คือ กรมอนามัย กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน ใหจะรวมกันอยูนะคะจับมือรวมกันนะคะแลว
ก็จะมีภาคอ่ืนเขามารวมนะคะไมวาจะเปน WHO UNICEF NICTEC กรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล มูลนิธิ
ศูนยนมแมฯ และ สสส. เขามารวมดวย ป 2559 เปนปที่เราคิดวาเราไดชุดขอมูลทั้งหมดและเรามีตัวอยางมี
ตนแบบ เกิดการขยายผลในเชิงระดับประเทศท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนแลวก็มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 

การสงเสริมใหนายจางสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม (มุมนมแม) คือ 3 หัวใจหลัก
ดังนี้   

 การสนับสนุน  
    -    ใหลาคลอดไดรับตามกำหนดลาคลอด  
    -    นายจางและเพ่ือนรวมงาน มีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับนมแม  
    -    มีความม่ันคงของงานท่ีทำ และไมมีการเลือกปฏิบัติ  
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    -    มีแรงสนับสนุนจากสมาพันธ นายจางลูกจาง ท้ังในระดับท่ีทำงานและระดับชาติ 
 สถานท่ี 

- มีพ้ืนท่ีสวนตัวในท่ีทำงานใหแมบีบเก็บตุนและแชน้ำนม  
- มีสภาพแวดลอมในท่ีทำงานท่ี สะอาด ปลอดภัย  

 เวลา  
- ใหเวลาพัก บีบเก็บนมในระหวางกัน 1-2 ชวง  
- ยืดหยุนเวลาทำงาน  

 
7 องคประกอบหลักของการจัดทุมนมแม “มุมนมแม” คือพ้ืนท่ีในสถานท่ีทำงานสำหรับใหพนักงาน

ท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแมได บีบ หรือปม เพ่ือเก็บน้ำนมแม หรือสามารถใหนมลูกไดเม่ือกลับมาทำงาน 
 

การจัดทำมุมนมแมใหสำเร็จ ควรมีองคประกอบหรือ บันได 7 ข้ันสูความสำเร็จ ดังนี้  
1. มีนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมและกำหนด

ผูรับผิดชอบ  
2. มีสถานที่และอุปกรณอำนวยความสะดวกในการบีบ/

ปม เก็บน้ำนม  
3. ใหเวลาแกพนักงานมาบีบ/ปม เก็บน้ำนม  
4. สงเสริมพนักงานใหมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวย

นมแม    
5. มีการสนับสนุนจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  
6. มีการประชาสัมพันธ  
7. มีการส งเสร ิมการใช ส ิทธ ิลาคลอดตามกฎหมาย

แรงงาน  
 
สถานท่ีท่ีควรจัดเปนมุมนมแม  
 พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที ่ จำนวน

พนักงานท่ีคาดวาจะมาใชบริการ 
 เปนพื ้นที ่สวนตัว มิดชิด สะอาด อากาศถายเทได

สะดวก และควรอยู ในบริเวณที ่พนักงานมาใช ได
สะดวก เชน มุมหนึ่งของหองพยาบาล หองเอนกประสงค หรือจัดเปนหองเฉพาะก็ได  
 

วัสดุอุปกรณในมุมนมแมท่ีควรมี คือ เกาอ้ีนั่งสบาย โตะสำหรับวางอุปกรณ ปลั๊กไฟ อางลางมือและ 
สบูอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับมุมนมแม และถังขยะ นอกจากนี้ ผูบริหารสามารถเพิ่มการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ 
ดังนี้ ตูเย็นสำหรับเก็บนม เครื่องปมนม ถุงเก็บน้ำนม น้ำดื่ม ตูเก็บของ บอรดสำหรับใหขอมูลความรู หนังสือ 
และสื่อความรูตาง ๆ รูปภาพเด็กอ่ืน ๆ เปนตน  
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รูปแบบมุมนมแม เปนออกได 3 รูปแบบ  
 
 
 
 
 
1. มุมนมแมขนาดเล็ก  

   
 

 
 
 
 
 
 
 

2. มุมนมแมขนาดกลาง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มุมนมแมขนาดใหญ  
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วิธีการวัดผลการดำเนินงาน  

 
แนวทางการดำเนินงานในระยะตอไป  
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โปรแกรมสนับสนุนแมทำงานทำใหเกิด Return of Investment 
  

 

 
 
มุมนมแมชวยใหแมสามารถเลี้ยงดูแมไดตอเม่ือ กลับมาทำงานนะคะ การขับเคลื่อนการสงเสริมการแม

ในสถานประกอบการอยางมีสุขภาพยั่งยืน คงตองอาศัยภาคีทุก ๆ แหงที่รวมกันจริง ๆ ในวันนี้ก็เปนโอกาสดี
ของพวกเราที่จะมารวมมือกันทำงานใหเห็นผลในการที่จะเกิดกลไกและการประสานงานเกิดขึ้นนะคะก็มีเวลา
จำกัดนะคะพยายามทำใหเร็วท่ีสุดคะก็แมทำงานอยูก็ไปกินนมแมไดเชนเดียวกันนะคะ ขอบคุณคะ 
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แนวทางการดำเนินงานสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ (การจัดตั้งมุมนมแม) 
 
 

 

แพทยหญิงพิมลพรรณ  ตางวิวัฒน               
     รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ผูดำเนินรายการ  
 

เรารูกันอยูแลววานมแมเปนอาหารอาหารแรกของมนุษย นมแมถือเปน ความมั่นคงทางอาหาร มี
สารอาหารมากมาย มีภูมิคุมกันโรค ในการท่ีจะปกปองลูกจากการติดเชื้อโรคตาง ๆ  

ปจจุบันคุณแมและผูหญิงในบานเราจะเปน Working Woman เปนคนทำงานทั้งนั้น สวนที่เปน
แมบานมีคอนขางนอย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดดำเนินการแลวก็ดำเนินการตั้งแต Setting ของ
โรงพยาบาล เรามี BHFI  มีคลินิกนมแมในการที่จะชวยเหลือแลวเมื่อออกไปจากโรงพยาบาลแลวไปอยูใน
ชุมชนแลวเนี่ยก็จะมีการเยี่ยมบานนักโดยพยาบาลหรือวาจะไปทำงานอยูในสถานประกอบกิจการในหางราน
โรงงานตาง ๆ  

จึงขอเรียนเชิญ ทาน ผอ.เอกชัย เพียรศรีวชัรา ผูอำนวยการสำนกัสงเสริมสุขภาพ เลาถึงแนวทางการ
ดำเนินงานการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ วามีที่มาที่ไปอยางไร เราไดทำอะไร 
แลวหลังจากนี้แผนงานตอไปท่ีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจะมีอะไรบาง ขอเรียนเชิญคะ 

 
นายแพทยเอกชัย เพียรศรวัีชรา  

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
 
 ครับสวัสดีคร ับ เมื ่อครู นี้  

อาจารยพิมลพรรณ ตางวิวัฒน ไดพูด
ไปก็เปนประเด็นหนาหนักใจเรื่องของ
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ท่ี
พวกเราทราบดีวา 4 ปผานไปผลการ
สำรวจของ ยูนิเซฟ และ มิกซ ไมได
ขยับขึ ้นเลยในเร ื ่องของ Exclusive 
breastfeeding 6 เดือน ยังคงที่อยูท่ี
ประมาณ 23% ก็คอนขางหนักใจนะ
ท่ีวาตัวเลขท่ีเราสำรวจ HTC ในมันจะ
สูง 50 - 60 เปอรเซ็นต ตัวเลขนั้นแนะนำวิธีการเก็บขอมูลมันตางกันก็เลยถามวา หากวาเราไมไดมีการ
รณรงคเรื่องพวกนี้เลย เรื่องของสงเสริมสนับสนุนปองกันสงสัยตัวเลขนาจะเลวรายยิ่งกวานี้เผลอๆลงไปเรื่อย ๆ
ต่ำกวา 13%  คือตอนนี ้เราทำทุกวิถีทางแลวเรื ่องของสงเสริมสนับสนุน Setting โรงพยาบาล สถาน
ประกอบการ แสดงเรื่อง พรบ. โดยใชกฎหมายพรบนมแมแตพรบเครื่องควบคุมสงเสริมการตลาดนมผงนี้ก็เพ่ิง
ออกมาบังคับใชได 2 ปยังเหมือนพ่ึงเตาะแตะอยู ยังตองเปนความทาทายอยางหนักเลยครบัในป 60 วาเราจะ
ขับเคลื่อน พรบ. นี้อยางไรนะครับ  
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              มีอีกตัวหนึ่ง ที่อยากจะ
ประชาสัมพันธเกี ่ยวของกับเรื ่อง
การสงเสริมการเลี้ยงลูกแมในสถาน
ประกอบการเนี้ยก็คือเมื่อปที ่แลว
เรามีความรวมมือ 8 หนวยงาน
รวมกระทรวงแรงงานสาสุขดวยนะ
ครับ เรื่องของ 10 แพ็คเกจ ในการ
ที ่จะทำใหคนวัยทำงานในสถาน
ประกอบการมีสุขภาพที่ดีภายใต
สิ่งแวดลอมที่ดีเนี่ยอันหนึ่งที่มันจะ

เปนตัวขับเคลื ่อนในเรื ่องของสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการก็คือ “นักพัฒนาสุขภาพ” ซึ ่งทาง
กระทรวงสาสุข โดย กรมอนามัย จับมือรวมกับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ออกมาเปนหลักสูตร 20 ชั่วโมงใน
การพัฒนาโปรโมเตอร หรือ นักพัฒนาสุขภาพ ซึ่งตอนนี้หลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลวแตเนื่องจากสถานการณ 
COVID เราเลยทำหลักสูตรอบรมออนไลนขึ ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็ทำเสร็จละเดี๋ยวจะเริ ่มอบรม
หลักสูตรออนไลนใน เดือน พ.ย. นี้ซึ่ง 10 แพ็คเกจ 1 ใน 10 Package คือสุ ดยอดคุณแม หรือ ซุปเปอรมัม 
ท่ีไดไปพูดตอนเชา ในประเด็นเนื้อหาของ Super Mum มีก็คือ คูมือการอบรมพัฒนาสุขภาพ หรือ เซลลโปรโม
เตอร Sale Promoter ที่รวมกับหลาย ๆหนวยงานทำขึ้นมาแตมันก็มีอิเล็กทรอนิกสปลุกดวย สามารถเรียน
ออนไลนไดนะครับ คนที่จะมาอบรมก็นาจะเปนเจาหนาที่ที่อยูในสถานประกอบการนั่นแหละ เราไมไดจัด
สำหรับพยาบาลเลยครับ เนนคนทำงานท่ีเหมือน อสม. แตเปน อสม.ท่ีอยูในสถานประกอบการ แตวามาอบรม
ตรงนี้ 20 ชั่วโมง และมีความรูในเรื่องของ 10 Package Package 1 ก็คือ Super MOM ไดไหมที่พูดเนี่ยอัน
นี้บทบาทของเซลลโปรโมเตอรในการสนับสนุนเรื่องการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม จริง ๆ มีมากกวานั้นนะ
พอพูดถึงเรื่อง Super Mum คือโปรโมเตอรจะตองเนนและมีบทบาท ดังนี้  

o การสำรวจสถานการณ วิเคราะหวามีใครทองบาง  
o เตรียมตัวกอนตั้งแตกอนตั้งครรภ วาใครท่ีพรอมจะมีบุตร 
o แมควรจะเตรียมพรอมอยางไร  
o ตั้งครรภแลวจะดูแลครรภอยางไร ฝากครรภอยางไร  
o หากมีความเสี่ยงสูง จับมือรวมกับทาง เจาหนาท่ีธารณสุขรวม  
o เม่ือคลอดลูกแลวสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยแม  
o ใช มุมนมแมใหเกิดประโยชนอยางไร  
o การสงเสริมพัฒนาการเด็กจนถึง 6 ขวบ  

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับซุปเปอรมัม แคแพคเกจเดียวข้ึนกับความสนใจของสถานประกอบการนั้น ๆ 
มีผูหญิงเยอะขนาดไหน แลวก็สำรวจสถานการณวิเคราะหสถานการณอันท่ีสองก็คือมีนโยบายสนับสนุนรวมกับ
ผูบริหารในการสงเสริมสุดยอดซุปเปอรบในสถานประกอบการมีการสำรวจทัศนคติการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่มี
หลาย ๆ ขอเนี่ยวาออกมาแลวเชิงลบหรือเชิงบวก หรือวาไปบวกกับเรื่องของนมผงหรือเปลานะครับ แลวก็
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการมีบทบาทของรัฐพัฒนาสุขภาพที่กำลังจะ
เกิดขึ้นจริงเราเคยมีคำวา Header ในตอนนั้นมันเปนแนวคิดของสาสุขเราลวน ๆ เลยแตตอนนี้เพื่อพัฒนา
สุขภาพในรวมมือกับหลาย ๆ กระทรวงกระทรวงแรงงานดวย  
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ก า ร ส ำ ร ว จ ส ถ า น
ประกอบการที ่ดำเนินการเรื ่อง
มุมนมแมนะครับจำนวน 2100 
แหง  เราเก ็บข อม ูลแล ว 351 
แหงผลเปนอยางไรนะครับ 

อันนี้คือ timeที่เราเริ่ม
มาตั้งแตป 2559 นะและมีการ
ลงนาม MOU ร วมก ันในการ
สงเสริมเลี ้ยงลูกดวยนมแมใน
สถานประกอบกิจการผานมา 4-
5 ปแลวนะครับ มีการจัดทำคูมือนะครับมุมนมแมในสถานประกอบการรวมกับกระทรวงแรงงานนะครับมีการ
ขับเคลื่อนโครงการอยางเปนรูปประธรรมไดประมาณ 2 ปแลวตั้งแตป 62 โดยใชสิทธิ์แพ็คเกจท่ีผมบอกไปเนี่ย
นะครับแลวก็แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบการแบบเปนเรื่องเปนราว
ในปนี้เองครับคราวนี้เปนยังไงครับการสำรวจนี้สำรวจเม่ือปขอมูลท่ีคุณลาสุดเลยนะครับวันท่ี 25 สิงหาคม 63 
โดยกำหนดรูปแบบของ Google form แลวก็ มูลนิธิศูนยนมแมนะครับหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังกรม
สวัสดิการคุมครองแรงงานสวัสดิการ รวมมือเก็บขอมูลอันนี้คือขอมูลท้ังหมดท่ีจะสรุปใหฟงสั้นๆนะครับวา 

 
สถานประกอบการสำรวจไดแค 17% จากสถานประกอบการที่เขารวมกระบวนการ และมุมนมแม

สวนใหญครึ่งหนึ่งก็เปนพวกสำนักงานสาขา ลองลงมา 40 เปอรเซ็นตก็เปนสำนักงานใหญ  
ท่ีตั้งสถานประกอบกิจการมีท่ัวประเทศ แตสวนใหญ 1 ใน 4 ก็อยูท่ีภาคอีสานน 1 ใน 4 ภาคกลาง 

ท่ีเหลือก็อยูภาคตาง ๆ รายละเอียดตาง ๆ ตามกราฟ 
สวนใหญเปนสถาน

ประกอบการท่ีมีขนาดเล็ก ท่ีมี
หญิงมีครรภแลวก็เล ี ้ยงลูก
ด วยนมแมได ลาคลอดแลว
กลับมาทำงานประมาณ 1 - 
20 คน ร อยละ 70% ของ
สถานประกอบการ มีหญิง
ตั้งครรภลาคลอดไมเยอะนะ
ครับ 1 - 20 คน  

กล ุ มท ี ่ ไม ม ี เลยนะ
ครับก็มีประมาณเกือบ 1 - 4 
อันนี้ก็คืออาจจะเปนเฟซ มาตั้งมุมนมแมแลวแตยังไมมีคนมาใชบริการ  สถานประกอบกิจการท่ีมี 100 คนข้ึน
ไป มีคนมาใชบริการ 2 เปอรเซ็นต  
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จำนวนพนักงานหญิงที ่มาใช
บร ิการบ ีบเก ็บน ้ ำนมท่ี  ม ีถ ึ ง  30 
เปอรเซ็นต ท่ีไมมีคนมาใชบริการอันนี้ก็
ตองตรวจทานละครับวาจะเปนตรงนี้
อยางไรเกิดไมมีคนมาใชบริการใหมัน
ยังคงยั่งยืนยั่งยนืตอไปนะครบั 

ประมาณ 2 ใน 3 เปนสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก มีหญิงมีครรภ
มาใชประมาณแค 1 ถึง 20 คนขึ้นมา
เก็บน้ำนมที่มาเก็บนมเยอะๆเปน 50-

100 คน มีไมถึง 1% ของสถานประกอบการ 
 

  มาดูเรื่องสถานประกอบการท่ีมี 
- นโยบายในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวย

นมแม เกือบ 90%  
- มีมุมมีหองนมแมเรียบรอยมีสวนนอยครับท่ี

ย ังไมม ีม ุมหรือไมม ีห องนมแมค ือม ีแต
นโยบายสนับสนุนแตยังไมมีสถานที่พรอม
ครับคราวนี้เรามาดูขวามือบาง 

- บริเวณที่จัดตั้งมุมหองนมแมเนี่ยสวนใหญ 
2 ใน 3 ไปตั ้งแตอยู ที ่ห องพยาบาลของ
สถานประกอบการแตก็มีประมาณ 20% นะท่ีวามีหองนมแม 

โดยเฉพาะเลยท่ีสรางข้ึนมาใหมครับตอนนี้เองครับท่ีมันก็มีประมาณ 5 เปอรเซ็นตท่ียังไมมีนะครับ ยังไมมีมุมนม
แม 

 
- งบประมาณมาจากไหนสวนใหญ 3 ใน 
4 หรือ 75 เปอรเซ็นตก็มาจากบริษัทนั่น
แหละท่ีสนับสนุนเต็มท่ี 
- มีอีกประมาณ 15% 14 เปอรเซ็นต
เนี่ยที่เปนการรวมทุนงบประมาณระหวาง
บริษัทกับหนวยงานราชการสมทบ 
- และยังมีประมาณเกือบ 1 เปอรเซ็นต
นะมูลนิธิรมไมใหการสนับสนุนหนวยงาน 
ราชการก็ใหการสนับสนุนงาน 4% มีบาง
ที่ตั้งขึ้นมาโดยที่ไมตองมีคาใชจายอะไรเลย

นะครับก็มีประมาณ 6-7 เปอรเซ็นต และ แมไมตองมีคาใชจายอะไร 
- มีประมาณครึ่งหนึ่งครับท่ีมีอุปกรณสนับสนุนในการบีบเก็บน้ำนม 
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- อีกครึ่งนึงตอนนี้ยังไมมีอุปกรณและสนับสนุน (แมของเตรียมมาเอง)  

- เรื่องของอุปสรรคก็คือไมมีพนักงานมาใชบริการในมุมนมแม พนักงานหญิงนอย พนักงานวัยเจริญพันธมี
นอย 

- แลวก็หนึ่งในสามตอบวาลักษณะของการทำงานที่เอื้อใหแมมาบีบเก็บน้ำนม อาจจะมีการมองกันวาอะไร
ไปเก็บอีกแลวไปเก็บอีกแลวหายไปไหน แตจริง ๆ  

เรื่องนี้ก็คืออยางท่ีอาจารยยุพยง บอกนั่นแหละคือตองสรางทัศนคติความเขาใจวา ไมไดหายไปไหนแต 
วาหายไปเก็บไปปมนมแม  ตองใหความเขาใจตรงนี้นะครับเพราะตองไปเก็บทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง  
 
- เรื่องของงบประมาณไมเพียงพอเปนอุปสรรคในการจัดอบรมแม  
- ไมมีผูรับผิดชอบมุมนมแม หรือผูท่ีขาดความรูท่ีจะใหความรูตรงนี้ในสถานประกอบกิจการ 
- ขาดการจัดทำนโยบายแผนการสนับสนุนเลี้ยงลูกดวยนมแม 
- ไมมีสถานท่ี 

สรุปก็คือในเรื่องของการขับเคล่ือนมุมนมแมตอไปในป 61 นี้ อันท่ี 1 หรืออันบนเพจอันนี้เรา 
กำลังจะพูดถึงเรื่องพิราบเลยนะขายท่ีอยูในแวดวงเรื่องสงเสริมสุขภาพเราจะรูวาเราลอตามตัว P I R A B  

ตัวท่ี 1 คือ advocate ก็คือการสรางความรอบรูดานสุขภาพใหกับพอแมครอบครัวบุคลากร 
สาธารสุข ประชาชนใหตระหนักถึงความสำคัญการเลี้ยงลูกดวยนมแมสรางพลังสังคมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ใหสำเร็จ นี่คือกระบวนการของศูนยเขต 

อันท่ี 2 ก็คือเรื่องภาคีเครือขาย จำทำงานรวมกันไดอยางไร เพื่อการพัฒนาระบบกลไกประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มูลนิธิองคกรไมแสวงผลกำไร รวมถึงภาคประชาสังคม
ที่อยูในอำเภอตำบลหมูบานแลวก็ที่มีกลไกสำคัญในระดับอำเภอ ตอนนี้คือ พชอ. มารวมแตพอตอนนี้เปน
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จับฉายหลายเรื่องนะถา จะทำไมไดทุกเรื่องก็ตองดูวาอะไรเปน personal ในตำแหนงอำเภอ ดังนั้นในการ
ผลักดันใหเกิดมุมนมแมนะครับ 

สุดทายยกมาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื ่องของ Capacity Building เราจะตองวิ่งกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
อยางไ รใหมีความรูความเขาใจและทักษะในเรื่องของสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมรวมอยูในเรื่องของมุมนม 
แม จะเห็นไดวาที่ผมพูดมาทั้งหมดนะแมก็เปนแคสวนหนึ่งเหมือนกับที่ทาน ผอ. ไดบอกไปวามันไมใชหัวใจ
ท้ังหมดนะเรื่องนมแมในการท่ีจะทำใหการสงเสริมเรื่องนมแมประสบความสำเร็จ 

 

 
เมื ่อตอนตนปกอนที่จะมีระบาดของ covid ผมไปประชุมที่สิงคโปรตอนตนเดือนกุมภาพันธนะก็

ประทับใจคนทั้งประเทศเขาเจริญรุงเรือง ไมวาจะเปนหนวยงานอะไรก็ตามหรือแมกระทั่งในศูนยประชุมใหญ
ระดับนานาชาติท่ีผมไปประชุม มีมุมนมแมเปนหองขนาดเล็ก ๆ ตั้งอยูตรงหนาหองประชุมอยูในมุมท่ีเห็นกันได
หองนี้ก็สามารถเขาไปไดทีละคนก็คงไมมีใครแหกันมาปมกันทีละหลายๆคน เขาไปทีละคนแลวก็ขางในก็มี
อุปกรณอำนวยความสะดวกอยูมีตูเย็นดวยนะครับอันนี้ก็คือวาประเทศที่เจริญแลวในสวนใหญก็จะมีตรงนี้นะ
ครับแลวประเด็นของพิราบตัวอื่น ๆ ก็คือเรื่องของ Regulator แนนอนครับเราขับเคลื่อนเรื่องพรบควบคุม
การตลาดนมผงมันเปนอุปสรรคในการเลี้ยงลูกดวยนมแมตัวนึงเลยเรื่องของนมผงซึ่งเรากำลังหาวิธีปนี้ตองมี
มาตรการลงโทษแลวครับโดยเฉพาะบริษัทใหญๆที่อยูใน กทม 7 บริษัทอยางเนี่ยยังมองดูเหมือนขาดความ
จริงใจในเรื่องของเรื่องนี้อยางโฆษณาดวยการแอบแฝงอะไรหลายๆอยางเยอะชราก็ยังมองดูไมไดแตกตางกัน
เทาไหรนะครับของนมสูตร 1.2.3 นี่ก็เปนเรื่องท่ีจะตองปรับเลยครับตองปรับแลวตอนนี้เขาก็มองดูวาเม่ือไหร
จะเชือดไกใหลิงดูสักทีครับอันนี้ก็ขอจบลงเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ. 

 
 
 
 
 



  

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางกลไกประสานความรวมมือ 
ภาคสาธารณสุขในพ้ืนที่ 1-2 กันยายน 2563 

23 

 

นายสมพงษ คลอยแคลว             
ผูอำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการฯ 

 
ผมขอวิพากษกับผลสำรวจนะครับ ถือวาเปนผลสำรวจท่ีผมอยากจะไดขอมูลตรงนี้ ไปประกอบการ

พิจารณา กำหนดแผนงานของกลุมงานนะครับ เปนเปนสิ่งที่ดีที่ควรสำรวจนี้ออกมานะครับ สวนหนึ่งก็ผล
ตำรวจนี้ไดทั้งประโยชนตกกับลูกจางและนายจางดวยนะครับ ก็เอาไปอางอิงไดในการที่เวลาเจาหนาที่ออกไป
สงเสริมในเรื่องมุมแมนะครับ 

- ปญหาอุปสรรคที่บอกวามีคนมาใชมุมนมแมนอยลง หรือไมมีไปสงเสริมใหจัดแลวปรากฏวาไมมีคน
ไปใช หรือใชนอยผิดปกติที่คนทองควรจะไปใชรอยเปอรเซ็นต แตทายที่สุดโดยใชไมถึงตามจำนวนที่เรา
ตองการก็มุมมองอาจจะเปนหนึ่งคือวาทาง ผูประกอบการในการจำกัดเวลาในการท่ีจะใชบริการในมุมนมแม
สวนหนึ่งนะครับ มีผลบางแหงยังไมสนับสนุน 100% ในเรื่องสวัสดิการตัวนี้ถาลูกจางไปใชบริการมุมนมแม
เกินเวลา 30 นาทีเปนตนไป อันนี้ก็มันจะไปเบียดบังเวลาการทำงานของของเขาตอผลผลิตของนายจาง ก็
เปนปญหาภายในท่ีเจาหนาท่ีเราตองหยิบยกไปสงเสริมพัฒนาตอวาจะทำอยางไรนะครบั 

- สวนผูท่ีรับผิดชอบดูแลแมหรือยังขาดความรูในเรื่องความรูความเขาใจในการการอธิบายหรือวาสอน
ตอลูกจางที่มีไปใชบริการ ตรงนี้ก็เราพยายามที่จะแกแกปญหาตรงนี้คือให ที่ปรึกษาทางดานแรงงานท่ี
ปรึกษาแรงงานหญิงพยายามจะเติมเต็มในเรื่องความรูเขานะครับ ตรงนี้ก็ยังขาดอยู ท่ีวาทายที่สุดเนี่ยคน
บุคลากรที่เขาเปนที่ปรึกษาใหคำปรึกษารอบดานไมใชมุมนมแมอยางเดียว ตรงนี้ก็ตองขอความรวมมือ กรม
อนามัยตองไปเติมเต็มให  

- หลักสูตรที่บอกวา Super Mom 20 ชั่วโมงเปนสิ่งที่ดีนะหลักสูตรนี้ ไดลดคาใชจายของนายจางได
นาจะเวิรค และมีการรับรอง แตการอบรมตรงนี้ 20 ชั่วโมงก็ 3 วันใชไหมอาจารย 3 วันนี้ผมเคยทำหลักสตูร
หลักสูตรพัฒนาพัฒนาองคความรูใหกับ HR ใหเปน HR มืออาชีพนะกับ แตละวัดผล 3 ชั่วโมง กับ 3 วัน ก็
ประมาณนี้ 8 - 20 ชั่วโมงประมาณนี้เขาก็มาอบรม กับเราวัดผลเชิงคุณภาพ ผานการสดอแทรกเขาไปในเรื่อง
พัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย รวมดวย  

- ทำมุมนมแมอยูใน ระบบมาตรฐานแรงงานไทยดวยผมวาตรงท่ีวา HR ท่ีมาอบรมนั้น นะครับเขา
สามารถนำกลับไปพัฒนาองคกรใหมีระบบมาตรฐานตัวนี้ได ทำไดไหม ระบบมาตรฐานจะตองผานการ
รับรองโดยสถาบันไอเอสโอ หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองนะครับ ตรงนั้นตรงนี้บอก
วาซุปเปอรมัม นะครับไปขยายผลเพ่ือขยายผลไปใหความรูใหคำแนะนำตรงนั้นตองติดตามวาเขาไปดำเนินการ
ใหประสบความสำเร็จไหม แตบางคนก็กลัวเหมือนกัน  

เหมือนที่ปรึกษาแรงงานหญิงของผมนะครับ ก็ปรึกษาจิปาถะ ทายที่สุดคุณภาพไมได ฉะนั้น
อาจจะตองมีคุณภาพตองมีคุณภาพในเชิงประจักษแลวก็ติดตามวัดผลไดนะครับ 
 - สวนในการขับเคลื่อนของของของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานโดยกองสวัสดิการแรงงานก็เรา
เราถือวาเปนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับในการจัดใหมีมุมนมแมไดกำหนดไวหมดแลวเปนแผลปกติเปนแผนปกติ
ทุก ๆ ทุกปจะตองมี 150 แหงจะตองดำเนินการแตตรงนี้มันเปนเปากระจายเปาหมายกระจายไปทุกจังหวัด
ในกลับเม่ือเปาหมายกระจายไปทุกจังหวัดเก็บเชิงคุณภาพคอนขางลำบากนะครับ  

- ถาเราจะทำใหใหเดนใหมันชัดเจนนะครับ ถาสามารถเก็บไดอยางเชน ทานอธิบดี ไดมีการพูดคุยกัน
ไวตั้งแตตนวาถาเราสามารถไปขับเคลื่อนในในตามนโยบายรัฐบาล  ที่บอกวาจะไปกับงานอะไรตาง ๆ จะไป 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นะครับถาไปทางตรงนั้นใหเห็นเชิงประจักษชัดเจนในการจัดใหมีมุมนมแมใน
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สามจังหวัดนี้ หรือวาในเขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดเหลานี้ ก็จะชัดขึ้น และทำใหเห็นภาพ
เห็นภาพตั้งแตเตรียมความพรอมตั้งครรภ พอตั้งครรภ และคลอดแลว ก็มีมุมนมแมใชการมุมนมแมเสร็จแลว
หลังตั้งครรภเปนยังไงตรงนี้ตองขับเคลื่อนไปดวยกันนะครับ  

- ตองขับเคลื่อนประกาศ กรมอนามัยกับทางกองสวัสดิการแรงงาน ควรจะขับเคลื่อนไปดวยกันครับ 
เพ่ือใหใหเกิดเปนรูปประธรรมชัดเจนยิ่งข้ึนนะครับก็ก็มีประมาณนี้ละครับ ในการขับเคลื่อนจะถามวาลูกจางได
ประโยชนไหมไดประโยชนจากจากมุมนมแมไหมถาเราบอกวาลูกจางท่ีมาใชบริการมุมนมแมหนอยครับเขาตอง
ตองฟรีสนมไวเก็บนมน้ำนมไวแลวเอาไปใหลูกเขากิน ตอนตอนหลังเลิกงาน เนี่ยใชเวลาในการใหลูกดูแลดวย
นมแมเนี่ย 6 เดือน 6 เดือนนี้ ชอบนะครับสามารถลดคาใชจายไดเปนรูปประธรรม เดือนนึงเนี่ยน้ำนมของแม
เดี๋ยวถาถึงบุตรนะโดยที่ไมพึ่งนมผงนมผงนี่ปกติถาเลี้ยงดวยนมผงตกกระปองละเทาไหรเดี๋ยวนี้ 2,500 บาท
ตอเดือนไหมตองตอเดือนละ 30,000 ได กระปองละ 500 บาทเดี๋ยวนี้ 5000 ตอเดือน  

- จากการที ่เราทำมุมนมแมมาเนี ่ย 2,082 แหง ลูกจางมาใชบริการมุมนมแม 13,8997 คน 
13,897 คน X 5,000 งายๆนะ X6 เขาไปคือประหยัดคาใชจายไปถึง 416,900,000 บาท ตัวเลขเหลานี้
ถาเราสามารถเอาไปขยายผลได  

- ผมวาผมก็บอกทีมงานผมนานโดยเฉพาะนอง ๆ ท่ีอยูปฏิบัติงานอยูท่ีตางจังหวัด เอาไปขยายผล 
ยกตัวอยางใหเขาเห็นวาอันนี้ใหชวยประหยัดคาใชจายของแรงงานหญิงไดนะครับ ทำใหเขาเอาเวลาเอาเงินไป
ใชอยางอื่นไดอีกก็จะเปนประโยชนจากมุมนมแมนี้ละครับ ก็ขอเชิญชวนครับเปนเพื่อนทำงานไปดวยกันครับ
ขอบคุณครับ. 
 
บทสรุปเริ่มเรียมความพรอมใน 4 ดาน  

- พัฒนาความรู พนักงานแรงงานหญิง (แม) การเตรียมความพรอมการตั้งครรภท่ีมีคุณภาพ ความรู
เรื่องนมแม และเลี้ยงลูกดวยนมแม   

- การพัฒนาบุคลกรท่ีเกี่ยวของ  
o HR ในสถานประกอบกิจการ, อสส อาสาสมัครในโรงงานมืออาชีพ  
o พบาลายเชี่ยวชาญนมแมในโรงงาน / พยาบาลเชี่ยวชาญนมแม หลักสูตร 4 เดือน  

 - พัฒนาระบบกลไกการเช่ือมประสานและการสนับสนุน นมแมในสถานประกอบกิจการทุกระดับ 
รวมกันระหวาง รัฐและเอกชน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงา กรมอนามัย สถานประกอบกิจการและ
เครือขาย) 

- วัดผลเชิงคุณภาพในดาน ความรู บุคลากร และระบบ สูอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมท่ีสูงข้ึน %BF 
เพ่ิมข้ึนมากกวา 50% 

 
 
 

 

แนวทางสูความสำเร็จในการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมของสถานประกอบกิจการตนแบบ 
 

 
 

สวัสดียามบายคะทุกทาน ชวงตอไปจะเปนการอภิปรายเรื่อง แนวทางสูความสำเร็จในการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม ของสถานประกอบกิจการตนแบบ ซ่ึงเราไดรับเกียรติจากสถานประกอบกิจการตนแบบ มา
เปนวิทยากรในบายวันนีน้ะคะ 
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ทานแรก วาท่ีรอยโทพรณรงค วองสุนทร ตำแหนงปจจุบันทานเปน ผูจัดการอาวุโส ฝายสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาวัฒนธรรมองคกร บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด คะ 

ทานท่ี 2 คุณนิพนธ ประเสริฐผล ปจจุบันทานดำรงตำแหนง  ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ 
บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จำกัด  

และทานที่ 3 คุณเกียรติกุล ขุนวงค ปจจุบันดำรงตำแหนง พนักงานดานประสิทธิภาพองคกร บริษัท 
ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ จำกัด  

และผูดำเนินรายการครั้งนี ้ เราไดรับเกียรติ รองศาสตราจารย กรรณิการ วิจิตรสุคนธ ทานดำรง
ตำแหนง นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยนมแมแหงประเทศไทย ขอ
เสียงตบมือตอนรับทุกทานบนเวทีดวยคะ ขอบพระคุณคะ  

 
รองศาสตราจารยกรรณิการ  วิจิตรสุคนธ   

                      สมาคมพยาบาลนมแมประเทศไทย 
ผูดำเนินรายการ 

 
ขอบพระพิธีกรคะ และสวัสดีท้ัง 3 หนุม 3  ตอ บนเวทีคะ  ตอแรก ต.โตง คนโตเปนพ่ีใหญของนอง ๆ 

ผอ.พรณรงค และ ตอถัดมา คือ ต.เตา นะคะและ ต.เล็กนองสุดทอง ต.ตน คะ  วันนี้ขออนุญาตเรียกชื่อเลนนะ
คะ เพราะวาถนัดกวา  

เรามาเริ่มตนกันที่ WD นะคะ จากการดำเนินงานที่ผานมา พี่โตงสามารถที่จะมองเห็นปญหาในการ
สงเสริมนมแม ในที่ทำงาน แตกอนอื่นขอรบกวนพี่โตง ชวยเลาวาทำไมพี่โตง คิดยังไง เริ่มตนอยางไร แนว
ทางการทำงาน ผูเก่ียวของ และผลลัพธท่ีไดเปนอยางไรบาง ขอเรียนเชิญคะ 

 
คุณพรณรงค วองสุนทร   

ผูจัดการอาวุโส ฝายสนับสนุนการผลิต  
และพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 

บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด  
    

คุณพรณรงค: ขอบคุณอาจารยตอย นะครับเม่ือก้ีลืมขาดไปตอ 1 นะครับ นั้นก็คือ ตอตอย ครับ จริง 
ๆ แลวก็ตองบอกวาเปนเรื่องแปลกนะครับ ถาพวกเรานั่งอยูที่นี่ทำไมผูชาย 3 คนมาขับเคลื่อนดวยนมแมก็
เพราะเรา 3 คนเนี่ย สามารถทำใหคุณแมมีลูกแลว มีน้ำนมแม ไดไงหละครับ อันนี้ก็เปนมุกภาคปราบเซียน ภา
คนบาย ภาค 3 เซียนนะครับ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด หรือเรียกสั้นๆวา WD เราตั้งอยูท่ี 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และมีอีกหนึ่งโลเคชั่นท่ี จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทเราผลิต Hard Disk Drive สง 
Support ท่ัวโลก 
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มุมนมมแม เกิดขึ ้นในประเทศไทยได
อยางไร จริง ๆ  

มันมาจาก Happy work Place ถาทุก
คนรูจัก Happy เปนหลักหนึ่งในนั้นคือ Happy 
Family เราก ็อยากให พน ักงานท ุกคนเรามี
ความสุขเรา อยากใหทุกคนเขาสามารถที ่จะมี
คุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีข้ึนมีรายไดพรอมท่ีจะ
จ ุน เจ ือครอบคร ัว  และส  งความส ุขให  กับ  

ครอบครัว และตัวพนักงานรวมถึงการสรางเสริม
เป นส วนหนึ ่งของการที ่ทำให องคกรม ีการ
เจริญเติบโตไปสูความยั่งยืน คิดถึงสิ่งที่เกิดข้ึน
เมื ่อ 9 ปที ่แล ว ตั ้งแตเราเร ิ ่มทำใหหนึ ่งใน
ขบวนการของการทำใหประเทศ คือ การวัดของ
คนในองคกรซ่ึงจะมีวิธีวัดความสุข ทุก ๆ 2 ปละ 
2 ครั ้ง ตนปกับปลายป จะเห็นได ว าสกอร
ทั้งหมดตั้งไวที่ 75 เปอรเซ็นตคือมีความสุขมาก
ที่สุดนะครับปจจุบันเราอยูที ่ 81.2 เมื่อเดือน

เดือนมิถุนายนที่ผานมานะครับ แลวจะเห็นวาสกอรที่สูงสุดของ 8 มิติจะอยูที่ Happy Family 80.4 นะครับ 
นี่คือสิ่งท่ีทำไมคนในองคกรเราถึงมีความสุขมากข้ึน  

 
มุมนมแมเกิดไดต ั ้งแตเด ือน

พฤศจิกายนป 56 คุณหมอไปเปดหอง
นมแม หองแรก ตอนนี้ผานมาแลว 6 ป
เต ็มกำล ัง 6 ป คร ึ ่ ง นะคร ับ  เราก็
ขับเคลื่อนมาโดยทีมงานที่เปนโครงการ 
Happy workplace ปจจุบ ันเฉพาะท่ี
บางปะอินมีคนอยู ประมาณ 16400 
คน (ไมรวมที่ปราจีนบุรีก็มา 10000 
คน)  

ม ีพน ักงานผ ู หญ ิงประมาณ 
80% ประมาณ 12,000 กวาคน และ
ผู ชายวัยพันธุ ทุกคนนะครับ อันนี ้คือ
ปจจุบันหนอยครับ เราทำงานอยู นั้น 
การด ูแลคนต ั ้ งครรภ  เร ิ ่มต นต ั ้ งแต
พนักงานตั้งครรภโดยสายการผลิต เม่ือ
ตั ้งครรภควรตองไปพบแพทยและขอ
ใบรับรองแพทยเพื่อมายืนยันกับหัวหนา
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วาคุณเปนพนักงานตั้งครรภเราจะนำใบรับรองแพทยของคุณมา REGIS แลวยายการทำงานของคุณจากดาน
การประเมินพนักงานออฟฟศโดยท่ีคุณจะตองข้ึนทะเบียนเปนพนักงานตั้งครรภไมสามารถทำรายการการผลิต
ที่ตองมีโอ ถามไดจะตองทำงานอยูไปทำงานออฟฟศ  และเมื่อคันครบ 28 สัปดาหคุณแมสามารถใชสิทธิ์ลา
เตรียมคลอดไดลวงหนา 2 เดือน (โดยไมนับวันหยุดในสัปดาหแรก) เงินเดือนไดตามปกติในการลาลวงหนา
เตรียม 2 เดือนลวงหนาถานับวันหยุดรวมไปดวยไดประมาณ 3 เดือนครึ่งในการเตรียมตัวกอนคลอดนะครับ
แลวก็ 90 วัน หลังตามกฎหมายหลังจากท่ีคลอดคุณคาและ 90 วันเหมือนเดิมนะครับ 

อันนี้คือแจกพนักงานตั้งครรภปจจุบันมีพนักงานหมุนเวียนในการตั้งครรภอยูประมาณเดือนนึงโดย
เฉลี่ยประมาณ 250 ทานจะทำงานอยูประมาณรอยกวาคนแลว  

ก็ลาคลอดลาเตรียมคลอดประมาณ 130 - 140 คน ปนี้มีพนักงานกลับจากลาคลอดแลวเนี่ยตั้งแต
ตนปจนถึงเดือนมิถุนายน ประมาณ 115 คน มีแมมาผูใชบริการมีคุณแมท่ีกลับมาแลวสมัครเขามุมแม 37 คน 
ถามวาเยอะไหมปนี้บอกวานอยลงนะครับ  ปจจุบันนี้เรามีคุณแมที่ใชบริการบุญเติมแมในหองในบริษัทอายุ
ประมาณ 62 ทานนะครับ 

 ณ ปจจุบันท่ีใชอยูปจจุบันเก็บสะสมน้ำนม ในปนี้นะครับถึงครึ่งปในประมาณ 40,000 นะครับตั้งแต
เริ่มตนโครงการถึงปจจุบันเนี่ยประมาณ 500,000 ออนซ ถาคิดเปนรถบรรทุกนมเทากับรถบรรทุก 18.180 
ล ิตร ที ่พน ักงานเก ็บและสะสมใหเราในท่ี
ทำงานไมรวมที ่บานนะครับ นี่คือสิ ่งที ่ที ่เรา
จัดการใหนะครับ 

เรามีเปาหมายวาเราจะทำยังไงให
พนักงานเราจะเลี ้ยงหนูแมมากขึ ้นนะครับ
อยากเปาหมายเราอยากได 50% ในปจจุบัน
ไดยังไปไมถึงแลวก็แตะ 30% อยู 3 ปและ 
2 ป คร ึ ่ งละป น ี ้ อาจจะลดลงเหล ือ 32 
เนื่องจากวาตั้งแต Covid  มาเนี่ยการจัดการ
ก็ยากขึ ้นพนักงานตั ้งครรภเราตั ้งแตเดือน
มีนาคมจนถึงขณะนี้เราใหหยุดอยูบานโดยไม
รับคาจางปกติการฝกอบรมก็หยุดพนักงานไว
ตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนไป 

นี ้ก็อยู ท ี ่ประมาณ 32 เปอรเซ ็นต
ตั้งแตโครงการมาจนถึงปจจุบันมีคุณแมสะสม
อยู 500 กวาทานนะครับที่ใชบริการนมแม 
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เรามีหลักสูตรฝกอบรมคุณแมมือโปรนะครับ  โดยทีมงานฝกอบรมที่เปนวิทยากรที่เราไดรับ 

Certify จากทางงานของกรมอนามัย ทางทีมคุณหมอท่ีชวยฝกอบรมพนักงานท่ีเปนเทนเนอรใหเรานะครับ 
แลวก็ใชพยาบาลวิชาชีพทุก ๆ 3 เดือนจะมี
พยาธิชนิดหนึ่งทานที่จะมาอบรมคุณแมทุก ๆ 
เดือนอันนี้เพิ่งจัดไปเมื่อวานนะครับคลาสนี้จัด
ไปเม่ือวานก็จะมีคุณแมอยูประมาณ 50 ทานท่ี
เขารับการฝกอบรม 

 
อันนี้คือมุมนมแมนะครับหองแรกท่ีหมอ

ยุเปดยังอยูที่ตึก 4 ยังใชบริการอยูปจจุบันนี้คือ
สภาพปจจุบันเราก็พยายามเมนเทน หองหองเรา
สรางเพ่ือคุณนั้นทุกอยางท่ีอยูในนั้นมันเปนหนาท่ี

ของพวกเราทุกคนท่ีเปนคุณแมตองดูแลนี่คือหองท่ี 2 สรางข้ึนเม่ือป 57 นะครับเดือนพฤษภาคมนิดนึง 3 นะ
ครับเปนหองท่ี 2 นะครับและนี่คือหองท่ี 3 ท่ีเกิดข้ึนท่ีอาคาร 6 ชั้น 1 สภาพปจจุบันไปดูตอนนี้ก็ยังดีเหมือนนี้
นะครับแลว 2   

คือมุมนมแมนะครับหองแรกที่หมอยุพาเปดยัง
อยูที่ตึก 4 ยังใชบริการอยูปจจุบันนี้คือสภาพปจจุบัน
แลวก็พยายาม maintain หองหองเราสรางเพื่อคุณแม
วันนั้น ทุกอยางท่ีอยูในนั้นมันเปนหนาท่ีของพวกเราทุก
คนที่เปนคุณแมตองดูแลนี่คือหองที่ 2 สรางขึ้นเมื่อป 
57 นะครับเดือนพฤษภาคม เปนหองที่ 2 และนี่คือ
หองที่ 3 ที่เกิดขึ้นที่อาคาร 6 ชั้น  1 สภาพปจจุบันไป
ดูตอนนี้ก็ยังดีเหมือนนี้นะครับแลวสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดสำหร ับเราก ็ค ือท ุกคร ั ้ งท ี ่ ม ี การโยกย  าย
เปลี่ยนแปลงอยางเราตองแจงใหพนักงานทราบเสมอ  

หองไมติด 2 เปนพื้นที่การผลิตติดตรงท่ีติดกับ
หองพยาบาลตลอดไป นั้นเริ่มตนที่ตึก 2 นะครับหอง
มันเล็กแลวก็ขยายลงมาเปนชวงลางนะครับก็จะเปน
หองใหญขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนป 5 ป 61 แลวก็
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เพิ่งเปดไปเมื่อวันจันทรที่ผานมาคือยายจากหองลางสุดซายมือเปนหองใหมนะครับเพิ่งเปดเปดใหบริการที่ 7 
สิงหาคมท่ีผานมาก็จะดีข้ึนกวาเดิมจะดูสวยกวาเดิม จะดูน้ำหนาใชบริการมากกวาเดิม  

อันนี้คือท่ีเรามีท้ังหมด 4 หองมีเกือบครบทุกตึกของบริการท่ีบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย 
จำกัด เราเนนการสื่อสารหาคุณแมที่ใชนมจะอยูใน LINE Group นะครับ ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 84 
คนท่ียังใชบริการอยูคนท่ีไมใชบริการแลวก็ออกจากกลุมไปอันนี้มีท้ังศึกษาเรื่องทุกเรื่องท่ีสามารถใหคำปรึกษา
ไดโดยมีทีมงานที่เปนแอดมินอยูบาน 2-3 คนที่ผานการฝกอบรมถาเราติดขัดแลวก็จะติดตอไปท่ี คุณหมอวา
คำถามนี้เปนยังไงแลวก็จะมีการประชาสัมพันธผาน line นะครับ  

อันนี้คือหองที่ทุกหองจะตองมีมาตรฐานนะครับมี อุปกรณใหบริการตามในสมุดพนักงานมาแตตัวกับ
เตา คุณเอาผมกลับบานไปไดนะครับ อันนี้คือหองท่ีเราเตรียมอุปกรณใหรวมท้ัง 

การสงเงินกลับบานอยางนี้เสนที่ทานบอกวาวิธีการสงกลับบานมาเปนปญหาหนึ่งเพราะวาพนักงาน
สวนใหญอยูตางจังหวัดแต 50 เปอรเซ็นตอยูในในภาคกลางอีก 30 40 เปอรเซ็นตอยูที่ภาคอีสานภาคเหนือ
บางสวนแลวก็พักไดนอยมากสำหรับทีวีแอลอีดี เพราะฉะนั้นการสงนมกลับบานเปนอุปสรรคไมเปนอุปสรรคท่ี
สามารถแกไขได เพราะฉะนั้นเรามีบริการสงนมกับบานฟรีเหมือนอยางท่ีพ่ีบอกวาเรามีโครงการตรงนี้แลวเราก็
สงผลพนักงานอุปกรณตาง ๆ ในการจัดสงวิธีการเอาลงไปสงนะครับเรามีบริการใหหมดนะครับใหพนักงาน
บอกอยางเดียววาวันนี้คุณจะทรงกลับบานแลวจะมีของผมให 2 วัน 2 ลังมีอุปกรณครบแพ็คเรียบรอยพรอมรถ
ตูไปสงท่ี บขส. ใหคุณไปสงนมไดนะครับนี่  

วันแมท่ีผานมาเรามีแจกใบประกาศใหกับคุณแมท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแมมากกวา 6 เดือนท้ังหมด 62 คน
ก็อาจจะมาไดไมครบเพราะวามันเปนพนักงานกะก็จะไดประมาณซัก 30 ทานท่ีเขารวมในโครงการตรงนี้แลวก็
ทำใหเราไดสนับสนุนจริง ๆ นะครับเกี่ยวกับเรื่องนมแมเรามีครอบครัวที่อบอุนและพนักงานหมื่นกวาคนเราก็
คิดวาถาแมลูกมาทำงานดวยกันมันก็เปนเรื่องที่ที่ดีนั้น WD เปดโอกาสพนักงานที่เปนแมเชิญลูกสวนลูกมา
ทำงานลูกจะชวนแมมาทำงานปจจุบันเรามีคูแมลูกที่อยูในบริษัทเดียวกันเนี่ย 53 คูผสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ถา
เมื่อไหรคุณอยากจะพาลูกสาวมาสมัครงานคุณแมมาบอกหัวหนางานเราไมไดผิดจรรยาบรรณในการรับสมัคร
งานแตเราจะมีคะแนนพิเศษใหคะแนนจิตใจเราก็จะรับนะถาถาถารูปทานดี HR ก็ไมเหนื่อยเพราะวาไมตองการ
จัดการเรื่องอะไรระเบียบวินัยตางคุณแมมีปญหาก็เรียกแมบอกวาใหดูรูปหนอยนะครับมันก็เปนเรื่องที่งายใน
การจัดการอันนี้ก็เปนเรื่องท่ีท่ีเราพยายามจะสมดุลใหกับคนในครอบครัวของ WD นะครับแลว 

สุดทายที่มีความภูมิใจสูงสุดเม่ือ 2 ปที่ผานมาสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปนการสวนพระองคทานไดชม
หองแรกคือขอ งนมแมนี่คือความภูมิใจสูงสุดในการทำเรื่องนี้ และการทำบุญกับแม ฝากไวเทานี้ครับ  
 

ผูดำเนินรายการ: WD เปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัดมากเลย พนักงานเยอะก็ไมไดหมายความวาคุณจะ
ทำอะไรไมไดถูกไหมคะ แตท่ีสำคัญคือผูบริหารเปนผูท่ีสำคัญมาก และการดำเนินนโยบายอยางตอเนื่อง ท่ี
ตองเนนมากเลย คือ เรื่องของการสื่อสาร เดี๋ยวนึกภาพเมื่อตอนที่ครั้งแรกที่พี่โตงจัดประชุมใหความรูนมแม 
กับพนักงานที่บริษัท จำไดไหมที่ไปกับอาจารยยุพ แตแลวพวกบรรดาคุณแมทั้งหลายมาทุกคนดูหนาตามี
ความสุขมากนะคะอันนี้จริง ๆ เลยอันนี้ เนื่องจากการที่ไดมีการดำเนินงานจัดการอยางเปนรูปประธรรม
และวิธีการทำอยางตอเนื่องและใหกำลังใจใหตลอดเวลาเลยนะ การท่ีพนักงานจะคลอดมีท่ีไหนบางท่ีจะยอม
ใหพนักงานลากอนแลวก็เปลี่ยนตำแหนงใหเห็นแมเคา ก็เปลี่ยนที่ทำงานให แลวก็เมื่อหลังจากกลับมาแลวก็
ยังใหทำงานในลักษณะท่ีเหมือนกับวาสนับสนุนเรื่องของการเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางชัดเจน ท่ีนี้เปนตัวอยาง
ท่ีดีมากเลยเปนการบริหารจัดการตาง ๆ และเม่ือกอนตอนแรกท่ีไปเนี่ยเทาเนี้ยตองเชิญวิทยากรจากขางนอกท่ี
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อื่นมาเยอะแยะเดี๋ยวนี้รูสึกทานจะมีวิทยากรของทานเองแลวนะคะนะเนี่ยใชไหมคะ แลวก็มีการทำอยาง
สม่ำเสมอนะคะนะเนี่ยมีใครมีลูกหลานอยู WD บางจะไดสงตอกันอีกนะคะ  

 
 

คุณนิพนธ ประเสริฐผล    
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ 

บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส มหาชน จำกัด 
 

ผูดำเนินรายการ: จะบอกวา รูจักคุณนิพนธ หรือ นองเตา ครั้งแรก เขามาอบรมรวมกับ ศูนยนมแมฯ  
ในหลักสูตรการเลี้ยงลูกดวยนมแม คนนีค้นแรกเลยท่ีมาถามวา ทำไมจะตองใหผม มาอบรมเรื่องนมแมดวย ผม
ไมเขาใจ (ใหผูชายทำเรื่องนมแมเพ่ืออะไร) แต ณ บัดนี้ หลังจากท่ีผานการอบรมไปเขาไดมีการดำเนินงานตาง 
ๆ เยอะแยะมากเลยท่ีสำคัญคือ ไดเปนท่ีปรึกษาและไดรวมกับทีม ทำคลินิกนมแมในโรงงาน แถมใหคำปรึกษา
เรื่องนมแมไดเองอีกดวย อยากใหนองเตาชวยเลานิดนึงนะคะ วาทำอะไร ทำไมถึงมีแรงบันดาลใจขนาดนี้ แลว
เราทำยังไงถึงไดดำเนินมาถึงขนาดนี้ ขอเชิญนองเตาคะ   
 

คุณนิพนธ: กวาจะมีคนมาใชขนาดนี้ได ก็อยูท่ีสวนงานของเราเอง คือ บริษัทเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต
เริ่มเขามาป 54 ครับ ก็จะเปน จป.วิชาชีพ ทางผูบริหารเขาสงเราเขาไปอบรมแลวก็สงสัยวาทำไมตองสง แลวก็
ไปดวย ทั้งคลาสไดประมาณ 20-30 คน มีผูชายอยู 2 คนก็เลยมองหนากันแลวก็โอเค ผูบริหารบอกวา อยา
เพิ่งปดกั้นโอกาส หรือปดความรูที่ที่เราตองไดรับเพราะงานบางสวน คือ เราตองเปนคน Support พนักงาน 
แตตัวเราเองก็มองวาเปนอะไรที่แปลกใหมเพราะเราเขามาทำใหรูสึกมีคำถามมากขึ้น จะถามคุณหมอถาม
อาจารยนะครับ แลวก็เวลากลับไปสื่อสานตอกับพนักงาน วันแรกก็หนาแดงเลยเขิน ไมรู จะสอนยังไงมี
ความรูสึกเรากับผูหญิงตั้งครรภนะครับก็ ตองหาชุดหาอะไรมาใสใหมีนมมีอะไรเหมือนเขารูสึกอายแตอาชีพ
ของการเปน จป.วิชาชีพ มันเหมือนเราตองคุมกฎระเบียบเราก็คุนเคยกับพนักงานนะครับ  
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TSH เปนบริษัทของคนไทย ผลิตชุดสายไฟสำเร็จรูปสำหรับรถยนต และรถจักรยานยนต  
พนักงานก็หญิงประมาณ 80% เหมือนกัน (จำนวนพนักงานชวงป 55 อยูที่ 3,000 คน) ขณะนี้มี

พนักงาน 2,000กวาคน  
 
ในสวนของสวัสดิการตาง ๆ

สำหรับพนักงงานตั ้งครรภและให
นมมล ูก  ก ็ จะคล  าย ๆ ให ตาม
สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด แตก็
จะมีเพิ่มเติมก็คือในสวนของคุณพอ 
มีสิทธิ์ลาคลอดไปดูแลลูกได 3 วัน
นะครับ สวนนี้เพ่ิมเติมข้ึนมา  

แลวก็เรื ่อง ของการจัดการ
เรื ่องอาหารตาง ๆ (เมนูแมตั ้งครรภ 
และมีใหนม อาหารเพ่ิมน้ำนม) ท่ีโรงอาหารตองมีใหเพราะวาคุณแมก็จะเวียนกันตั้งครรภ  

จำนวนผูใชบริการ 130 คนตอป จะอยูราว 2 ปท่ีทำกิจกรรม และก็จะลดลงมาต่ำกวารอย เพราะวา
ดวยจำนวนพนักงานที่อายุงานคอนขางสูงขึ้น แลวก็บางคนก็ไดเปาแลวลูก 2 คน 3 คน กอนอาจจะไมไดผลิต
เพ่ิมลูกนะครับ 

ในสวนของ การสงเสริมการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม ของบริษัท ก็จะมีการเขาไป
รวมกิจกรรมเปนศูนยเรียนรูสรางงานดีชีวิต
มีสุขนมแมเม่ือ ป 59 นะครับ แลวก็กอน
หนานั้นก็เปนตนแบบนมแม ในภาค
ตะวันออกครับ  

การประกาศของเราคือ เราตอง
เริ่มตนจากเบอร 1 กอน ดร.สาโรจน วสุ
วานิช เขามองภาพเรื่องของการขับเคล่ือน 
เชิงนโยบาย หากไมมีนโยบายสนับสนุน 
นอง ๆ ลงไปทำงานยาก ก็ตองฝากทาน
ผูประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน 
ถ าหากจะมีการเร ิ ่มต น ก็ค ือเร ื ่องของ
นโยบายที่ทำใหผูปฏิบัติเกิดความคลองตัว
มากขึ้นนะครับ ก็มี บริษัท มีการประกาศใช
นโยบายการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
และก็มีการปรับเปลี ่ยนใหสอดคลองกับ
ประเทศ ตั้งแตป 57  คือมีการปรับเปลี่ยน 
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ใหม คือ การไมอนุญาตให บริษัทนมผง
เขามาประชาสัมพันธในโรงงานเพราะ
แตกอนเวลาเขาไปปุบเนี่ยจะมีคุณแม
ตั้งครรภประมาณปนึงอบรมวัน 3 - 4 
รุนโดยที่มีบริษัทผลิตนมผงเขาเขามา
โฆษณามาจัดอบรมใหแลวก็มีแบรนด
สินคามาใหพนักงานเอาไปทดลองใช  
แตพอเราไปอบรมมาป ุ บ  เราก ็มา
สอบถามแลวก็มาพูดคุยวาถาเปนเรื่องนี้
เรื ่องของการตลาดเชิงโฆษณา พวกนี้
เราขอที่จะไมใหบริษัทนมผง เขามาในบริษัทแลวไดไหม แลวก็ไดสวนหนึ่งก็คือตัวของพนักงานที่ไปอบรมก็มี
ความรูพอสมควรแลว เราสามารถที่จะอบรมพนักงานเองไดก็เลย บริษัทเลยมีการ Rewrite ประกาศฉบับนี้
ข้ึนใหม มาบริษัทของเราปฏิเสธการโฆษณานมผงในทุกรปูแบบในโรงงานของเรานะครับ  

ในสวน กระบวนการทำงาน ทรัพยากรบางสวนเราตองของบประมาณเหมือนกัน และบางสวนก็ใช 
งบประมาณสวนของหองพยาบาล และมีพยาบาลคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง สามารถ Support คุณแม 
เวลาเขามาใชบริการได บริษัทเราจะเนนในสวนของขอมูลเชิงสถิติ เพราะบางทีเนี่ยเวลาทำงาน หรือรายงาน
ใหกับผูบริหารเขาถามวา องคความรูท่ีไดคืออะไร องคกรไดอะไร พนักงานไดอะไร คนทำงานไดอะไร ซ่ึงทีม
ทำงานตองตอบผูบริหารใหได และทำไมเราตองมีขอมูล เพื่อ support ขอมูลเทาที่เราสามารถทำได ตอน
แรกเราคิดวามันคงยาก แตเพราะเราออกแบบขอมูลไดแลว เราใหคุณแมเองเปนผูท่ีเก็บขอมูลใหเรา มันก็
สามารถท่ีจะนำขอมูลออกมาวิเคราะหผลเปนตัวเลขไดนะครับ 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตั้งครรภ ก็จะคลายกับพี่โตง WD นะครับ ก็คือพอพนักงานตั้งครรภ ก็ตอง
เปลี่ยนลักษณะการทำงานของเขาใหเหมาะสมเรื่องของการลด Over Time (ตามกฎหมายกำหนด) ที่จะ
เก่ียวของในสวนของ Production line   

มีการใหความรูแลวก็มีการอบรมตาง ๆ แลวก็ การเขาไปดูหอง ดูพ้ืนท่ี บางคนคือไมเคยเห็นเลยหอง
แลวแมเปนยังไง ทุกคนสามารถเขาไดท้ังคุณพอคือผูชายเขาได คุณแมเขาไดหญิงตั้งครรภเขาไดแต ยกเวนถามี
ปายหนาหองวา กำลังปมนม ก็จะเขาไมได  

 
ตัวนี้จะเปนในเรื่องของขอล

ในการเก็บสถิตินะครับก็จะคอนขาง
ละเอ ียดน ิดน ึ ง  - ->> ว ันแรกท่ี
พนักงานมาลงทะเบียนตั้งครรภ เรา
ก็จะถามวา (นองขวัญจุฑารัตน ท่ี
เปน จป.) เขาก็จะถามเลยวาคุณแม
ฝากครรภเมื่ออายุครรภเทาไหร คือ
ตองรูแลวก็ฝากครรภท่ี โรงพยาบาล 
หรือคลินิก แลวเปาหมายของคุณแม
คุณแม จะคลอดเอง หรือผาคลอด 
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และจะคลอดท่ีโรงพยาบาลท่ีใกลโรงงาน หรือจะกลับไปคลอดท่ีตางจังหวัด และสุดทาย แมเลี้ยงเอง หรือวาให
คุณปูคุณยาเลี้ยง จะเช็คเปนระยะ ๆ จนถึงคลอด  

ในป 2562 เราไดเก็บขอมูล การสงน้ำนมแมกลับบาน ก็เปนขอมูลเพ่ิมเติมข้ึนมาเรื่อย ๆ แลวก็มี 
การเก็บของผมเองก็คงจะไมไดมีเปนรถสิบลอ ขนาด WD นะครับ และใชเปนถัง 200 ลิตรแทน ก็จะอยู 
1,777.18 ลิตร เพราะจำนวนแนวโนมวาคือจะลดลงตามปริมาณคุณแมตั้งครรภ แตวาจำนวนระยะเวลา 
และความถ่ีในการปมนม การเขาใชบริการ ก็จะเพ่ิมข้ึน ขอบคุณครับ 
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ผูดำเนินรายการ: ขอบคุณมากเลยคะ TSH ไดโชวใหเราเห็นภาพชัด ในการที่ทำงานมุมนมแม ให
ประสบผลสำเร็จ นอกจากจะมี นโยบายผูบริหาร การมีระบบการบริหารจัดการ การบริหารขอมูล การให
ความรู และการติดตามแม แลว สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ  ซึ่งจะเห็นจากทั้งสองบริษัทเลย
นะคะ วาการสรางความภาคภูมิใจใหกับคุณแม ใชไหมท่ีเห็นเดนชัดมากท้ัง 2 ทาน เลยก็คือเรื่องของสถิติ ตาง 
ๆ ซึ่งเรานึกไมถึงเลยวาไดมีการเก็บสถิติแลวก็มีน้ำนมที่สงมาโชวมาไดชัดเจนขนาดนี้ ซึ่งไมเคยเห็นอันนี้เลย
นาจะนำเสนอออกมาใหเปน Public เลยนะคะวาตรงนี้ชวยครัวเรือน ชวยองคกร และชวยประเทศชาติในการ
ประหยัดงบประมาณไดจริง  

 
ผูดำเนินรายการ: และนองนุช คนสุดทอง นองตน จาก บ.CPF นองตนเปนคุณพอ มาด ๆ นองตน  

ผานการอบรมจากเรา มูลนิธิศูนยนมแมฯ อยากใหเริ่มตนเลาประสบการณการทำงานในบริษัท แลวก็รวมถึง
การท่ีเปนคุณพอมือใหมกับการนำความรูท่ีไดรับการอบรมไปใชตออยางไร ขอเชิญคะ  
 
 

คุณเกียรติกุล ขุนวงค  
พนักงานดานประสิทธิภาพองคกร  

บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ จำกัด 

สิ่งที่ WD และ TSH พูดมาครบหมดแลวครับ ไมตองพูดอะไรเลยก็ยังไดนะครับ จริง ๆ ถาองคที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน เราก็จะทำคลาย ๆ กันนะครับ   

CPF ไดกอตั้งมุมนมแมนะครับ แตอาจจะไมไดเปนหองท่ีคอนขางใหญเหมือนของท้ัง 2 บริษัทนะครับ 
ของเราเริ่มตนก็คือ เราใชเปนมุมของหองพยาบาลเล็ก ๆ เราใชวิธ ีติดมานกั้นหองนะครับ เปนมานกั้นเรายัง
ไมได Advance ขนาดท้ัง 2 บริษัทนี้ แลวก็มองศักยภาพของเรากอน  

เริ่มจากผูบริหารใหความสำคัญ เพราะวาตัวผูบริหารเองก็เปนผูหญิงนะครับ ทานก็มีประสบการณ คือ
มีลูกมาแลวนะครับ และอยากใหพนักงานเลี้ยงลูกดวยนมแมใหสำเร็จ ทานก็เลยบอก 3 คนนี้ละกันท่ีเขาไป
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อบรมกับมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย เราก็เลยจับมือกันทั้งสามคนจูงมือกันมาอบรมนะครับ อบรมไป
พักนึงเริ ่มมองภาพออกเอง เริ ่มตนเรื ่อง นมแมนมแมดีอยางไร เลาใหพนักงานตั ้งครรภฟงและเห็น
ความสำคัญ เราเริ่มปลูกฝงวาการเรียนรู วานมแมมันมีประโยชนมาก หลังจากนั้นเริ่มหาพื้นที่ที่เหมาะสม มี
อุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือ เครื่องนึ่งขวดนม ตูเย็นใหทั้งหมดโดยที่คุณแมไมตองหาซื้อมาเอง รวมถึงแจก

กระเปาเก็บนม ใหคุณเมเขารวมโครงการ และไดรับการอบรมนมแม ทุกคนครับ   
  
CPF มีพนักงาน 1000 คนเปนผูหญิงรอยละ 70 มีพนักงานตั้งครรภเขามาใชบริการ ไมเกิน 20% จำนวนนี้
ในบริษัทเราถือวาเยอะมากแลว ไมเหมืนอกับพี่ๆของทั้งสองบริษัท จำนวนสตอกน้ำนมที่แมๆได ก็ไดแบบ
พอประมาณ  

 
 การอบรมพนักงาน ผมจะเปน

ผูรับผิดชอบและเปนวิทยากร ก็เขาไป
ใหความรูกับคุณแมตั้งครรภอยางท่ีบอก
นะครับ ผู ชายจะไปถายทอดความรู 
ความรูสึกใหกับผู หญิงก็คอนขางยาก 
และจะไมร ู และตอบไมได ว าค ุณแม
ความรูสึกเจ็บเตานม คัดนม ความรูสึก
นี้เปนอยางไร เราก็ตอบไดไมเต็มที่แลว
เราก็เลยตองอาศัยตัวคุณแมที่เคยผาน

ประสบการณลูกคนท่ี 2 ท่ี 3 ชวยเราดวย  
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ในสวนของการอบรมนั้น ๆ มันก็เปนสวนหนึ่งที่จะตอบแทนคุณแมมือใหมได รวมไปถึงคุณแมที่มี
ปญหาละเราบอกวาเรามีวิทยากรใหความรู ไป
แลวเนี ่ยเราไปใชบริการหองพยาบาลที ่ห อง
พยาบาลแลวเนี่ยถามีปญหาเราจะทำอยางไรคุณ
แมมีปญหาเราจะ Call Center มาหาใครมาหา
ผมไดเลยนะครับ มาหาผมไดเลยคุณแมบอกวา
จริงมาปุบนองตน ตอนนี้คุณแมมีปญหาเตานม
คัดอักเสบ มากไมรูจะทำอยางไร ผมก็รูสึกวาให
คุณแมคุณแมพรอมจะใหเราเขาไปดูไหม คุณ
แมบอกวา ณ เวลานั้น ไมมีทางเลือกครับ คุณแมขอใหนองตนเขาไปดูใหหนอยนะครบั ผมก็อยางที่พี่บอก
วาพ่ีเตาจำลองเปนหุนเตานมปลอมนมปลอมสาธิตแตความเปนจริงครับก็เกิดความเขินอายนิดนึงแตโชคดีท่ีคุณ
แมเนี่ยนะครับเปนคนใจกลามากนะครับก็ไมเคยไมอายนะครับ ก็เรียกผมเปดผามานเขาไปเลยผมก็ไปนวดคลึง
เตานมใหกับคุณแมแลวก็แนะนำใหคุณแม เม่ือเตานมอักเสบก็ใชวิธีการประคบรอนเขาชวยดวยนะครับ แลวก็
แนะนำการทานอาหารของคำวากินอยางไรเนี่ย นะครับ มันถึงจะไมทำใหเกิดน้ำนมอุดตัน อันนี้ก็เปนประโยชน
ในสวนของการเขารวมอบรมกับศูนยนมแมดวย ถือไดวาเปนสิ่งท่ีดีสำหรับผมดวยนะครับ  

มีการจัดเก็บขอมูลนะครับ เมื่อกอนปจจุบันเนี่ยเราจะใชวิธีก็คือเปนแบบสอบถามคุณแมเขียนก็คือ
กรอกขอมูลเปนสมัครสมาชิกเขามารวมโครงการกับเรานะครับเขามาอยู ในกลุมสมาชิกกลุมนมแมในปจจุบัน
แลวก็ใชเปนแบบออนไลน ก็คือใหคุณแมกรอกขอมูลออนไลนเขามานะครับอันนี้ก็จะเปนการเก็บขอมูลนะ
ครับโดยท่ีคุณไมเขามาใชบริการคลายๆกันกับของพ่ีท้ัง 2 ทานเลยนะครับตอง 

มีการเก็บขอมูลสถิติการใชนมแมแลววาคุณแมแตละทานเนี่ยเมื่อมาใชในแตละรอบเนี่ยนะครับ
จำนวนไดทั้งหมดกี่ออนนะครับ ของเราก็ไมไดถึงขั้นเปนรถสิบลอแลวก็เปนถังถังนั้นแลวก็จะสั่งน้ำธรรมดาก็
พอนะคะ ก็มีทางธุรกิจซ่ึงคอนขางท่ีจะเยอะเราก็ 

มีการ Sharing มุมนมแม กันบางในบางธุรกิจ มาขอศึกษาดูงาน ก็มีการเขามาดูมุมนมแมของเรา
ดวยนะครับก็อยางเชน ก็อยากรูวาเอะกอนแรกเริ่มของ CPF สระบุรีนะครับตั้งแบบไหน ก็แนะนำวามันไมได
จำเปนที่จะตองมีหองที่คอนขางใหญนะครับ เราตองดูความเหมาะสมวาพนักงานที่เขามาใชจริง ๆ มีจำนวน
มากนอยแคไหน หองเล็ก ๆ ก็สามารถบริหารจัดการไดเหมือนกัน อันนี้เรามองในสวนของมุมสองมุมนมแมของ
เรานะครับรวมไปถึง ศูนยนมแมฯ สาธารณสุขจังหวัด กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน กรมอนามัย ก็เขาไป
ศึกษาดูงานในสวนของมุมนมแมขององคกรเราดวยนะครับ  

มีการเชิญเขาไปรวมงานนะคะเปนโครงการที่คลายๆกับการนับสถิติการตั้งครรภในหญิงตั้งครรภของ
ระดับจังหวัดนะครับ แลวก็ไมรูวาเขาจะเชิญเราไปวาภาคเอกชนมีการจัดตั้งมุมนมแมไป คุณแมมีความรูความ
เขาใจแลวก็มีการหันมาเลี้ยงลูกดวยนมแมมากข้ึน ขอบคุณครับ.  

 
ผูดำเนินรายการ: ขอบคุณนะคะ เราจะเห็นวาจริง ๆ แลว มุมนมแม ไมวาจะใหญจะเล็กจะกลาง แต

เรามีพ้ืนท่ีมากนอยแคไหน ไมไดเปนเรื่องสำคัญท่ีหรือเปนอุปสรรคในการท่ีจะจัดทำสวัสดิการตาง ๆ เหลานี้ให
เพราะมันมีวิธีการเนินการไดตั้งหลายอยางตั้งหลายแบบนะคะ ความทาทายและมีแนวโนมในการที่เราจะ
ดำเนินงานตอไปอยางไร 
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ความทาทายและมีแนวโนมในการท่ีเราจะดำเนินงานตอไปอยางไร  
 

โจทย 
WD 

คุณพรณรงค  
TSH 

คุณนิพนธ 
CPF 

คุณเกียรติกูล 

ความทาทาย หรือ 
อุปสรรคในการทำงาน
ท่ีผานมา  

 อุปสรรคท่ีเปนรากฐาน คือ 
 ความรูของแม และครอบครัว (สามี 

พอแม ปูยาตายาย) 
 คนรอบขาง เพ่ือรวมงาน 
 หัวหนางานไมสนับสนุน  

 

 มีองคกร และบริษัทตาง 
ๆ มาศึกษาดูงานคอนขาง
มาก แตเราย ังขาดการ
ติดตามผล จากการเปด
บาน เราอยากเห็นวาเอา
เ อ า ไ ป ข ย า ย ผ ล ต อ
หลังจากท่ีมาดูงานอยางไร
บาง 
 

 สื่อความรูคอนขางนอย 
 พนักงานตั้งครรภยังขาด

ความรูและสื่อความรู ตาง 
ๆ แกแม  

 จึงอยากขอสนับสนุน 
 

ส ิ ่ งท ี ่ จะดำเน ินงาน
ตอไปในอนาคต  

 อสม. นมแมในโรงงาน     
 ใหความรู  
 สรางแรงบันดาลใจใหกับ 
 แมทำงาน   

 

 อยากทำเรื่องการติดตาม 
 พัฒนาการเด็ก นมแม  
 บ.ยังขาดขอมูลในสวน 
 น้ี 

 ดำเนินการตามแผนเดิม  

อ่ืนๆ   บร ิ ษ ั ท  WD ไ ม  ไ ด  ป  ด ก ั ้ น ท า ง
สาธารณสุข ยินดีตอนรับทุก ๆทาน
ครับ ทานติดตอ HR ไดเลยครับ 

 หองนมแม 6 หอง เปดโอกาสใหทุก
แหงเขามาเช่ือม 

 ยินตอนรับอยูแลว เพราะ
ทุกวันนี ้บริษัทก็ร ับแขก
ตลอด  
 

 ยินตอนรับอยูแลว เพราะ
ทุกวันนี ้บริษัทก็ร ับแขก
ตลอด 

 
 

กลไกการประสานงานและขับเคล่ือนการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ี 
โดย ผูแทนจากศูนยอนามัย4 ปทุมธานี ทำงานเชิงรุก 
 

 

แพทยหญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท 
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

ผูดำเนินรายการ  
 

ผูดำเนินรายการ: ขอดูนิดนึงวาใครมาจากฝายสงเสริมบาง ยกมือหนอยคะ แลวฝากสงเสริม และฝาย
สิ่งแวดลอม เราคงตองชวยรวมมือกันทำงานรวมกันแลวไปดวยกัน  

ในชวงแรกนีข้ออนุญาต วาชวง 10 นาทีแรก คือทุกทานมีประสบการณทำงานดานนี้มาอยางมาอยาง
มาอยางโชกโชนแลว อยากจะใหทุกทานพูดถึงประสบการณจากการทำงาน ทานละ 10 นาทีกอน สวนรอบท่ี 
2 ทานละ 5 นาที อยากจะใหทานวิทยากรชวยสอนพวกเรา เวลาเราเขาไปในโรงงานเราไปเราไปคุยกับ CEO, 
HR, Safety เรามีวิธีการ มีวิธท่ีีแนวโนมใจ เพ่ือใหเขาเขามารวมสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางไร  

ในรอบแรกนี้ขอใหทานชวยแชรประสบการณการทำงานท่ีผานมาของทานใหพวกเราฟงกอน เรียน
เชิญคะ  
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คุณนันทิตา วงษสุวรรณ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี 

 
อนามัยที่ 4 สระบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบนะ 8 จังหวัด เราก็มีนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 10 นิคม

อุตสาหกรรม นะค ะแลวก็อีกอยางหนึ่งคือ ในนิคมอุตสาหกรรมที่เรารับผิดชอบมีโรงงานท่ีผานเกณฑสถาน
สถานประกอบการ ปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสขุ จำนวน 251 แหง การจะผานเกณฑไดจะตองมีมุม
นมแม อยูดวยนะคะ ซ่ึงตรงนี้ก็เปนเหมือนใบเบิกทางของเราท่ีเราจะสามารถเขาไปขับเคล่ือนได นะคะ  

ในเขตในเขตสุขภาพท่ี 4 เราจะมีนิคมท่ีขับคลื่อนมุมนมแมไดดีแลว อยางเชน นิคมบางปะอิน หรือวา
ในสวนของโรงงานนะคะอาจ WD หรือวา CPF นะคะท่ี ทำไดดีแลว  

เขตศูนยอนามัยที่ 4 ไดขับเคลื่อนรวมกับภาคีเครือขายเปนการทำงานแบบบูรณาการรวมกันระหวาง 
5 กลุมวัย เราจับมือกันแลวก็ไปท่ี บริษัท เบทาโกร ซ่ึงบริษัทมีท้ังหมด 18 สาขา อยูท่ีจังหวัดลพบุรี 

 เริ่มแรกตอนแรกเลย บริษัท เบทาโกร สนใจท่ีอยากใหพนักงานในองคกร มีสุขภาพที่ดี เรางานแม
และเด็ก และกลุมวัยทำงาน 5 กลุมวัย ท่ีลงพื้นที่รวมกัน ก็เหมือนเราไปเสนอขายของไปดวยความ เลาถึง
ประโยชนนมแม และเสนอขาย 10 Package คะสรุปบริษัทเลือก 3 Package ซึ่งนมแมก็อยูใน 3 แพ็คนี้ดวย 
หลังจากนั้นก็จะมีการติดตามอยูเปนระยะ ๆ  

อยากใหเราจะตองมีเปาหมายรวมกันคือ เราจะใหหญิงที ่ทำงานใน โรงงานอุตสาหกรรม เขา
สามารถเล้ียงลูกดวยนมแมไดแลว ก็ท่ีสำคัญลูกของเขาเกิดมาจะตองเปนเด็กท่ีมีคุณภาพ 

หลังจากนั้นเราก็คิดกระบวนการรวมกัน ทำอยางไรใหผูบริหารยอมรับ เพื่อจะไดเปนแรงผลักดัน 
(ผูบริหารนี่คือหลักๆเลยคือผูบริหารของโรงงาน)  

เราจะเปนศูนยวิชาการเราจะสนับสนุนอะไรไดบาง (เราจะเนนในเรื่องของสื่อ)  
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การจัดตั้งแนวทางการสรางมุมนมแมในสถานประกอบการ (ทราบจาก สถานประกอบกิจการ แจง
วาจริง ๆ การจัดตั้งมุมมแมไมไดยากเลยอยางที่นองตนบอก หรือวาพี่ทั้งสองคนบอกนะวาเพียงแค คุณมีโตะ
หรือ วามีอุปกรณใหคุณแมแคชิ้นสองชิ้นก็ทำไดแลว)  

เราก็ไปในเรื่องของส่ือวิชาการตาง ๆ นะคะท่ีจะลงไปสนับสนุนตรงนี้  
อีกอยางนึงคือ ผลลัพธที่ได (มาถึงตรงนี้พูดตามตรงเลยวา ตอนนี้มันหยุดมันติดในชวงสถานการณ 

COVOD)  ในโรงงานอุตสาหกรรม บางท่ีเราไมสามารถเขาไปไดเลย  
จะติดตอกันทางไลน มีรูปอะไรสงมามีอะไรท่ีจะปรึกษาเราก็เตรียมพรอมท่ีจะลง  
แผนการทำงานของ ศูนยอนามัยท่ี 4 เราก็มีแพลนวา ปงบประมาณหนา เราจะลงไปเย่ียมติดตามกัน

อีกครั้งคะ (ซ่ึงการไปเยี่ยมตรงนี้ไมใชเปนเหมือนกับไปนิเทศ นะคะ เปนเหมือนไปเยี่ยมและสอบถามวาเขาขาด
อะไร เราไปเสริมตรงนั้นใหเขาไดสมบูรณยิ่งข้ึน  

 
ดร.วันเพ็ญ มานะเจริญ  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธาน ี

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถาพูดถึงจังหวัดปทุมธานี ทุกคนนึกถึงฟวเจอรพารค รังสิต  

ไหมคะจริง ๆ แลว สำนักงานจังหวัดปทุมธานี อยูท่ีศาลากลาง จะเปนชุมชนเมืองและชนบทจังหวัด จังหวัด
ปทุมธานี มีนิคมอุตสาหกรรมคอนขางมาก และในกลุมวัยทำงานที่เปนเปาของเรา พบวา 60% และเปน

เปาหมายที่จะทำงานเรื่องนมแม ในสวนนี้เชนเดียวกัน ใน
สวนของประเด็นในวันนี ้จะขอพูดใน 3 เร ื ่องกลไกการ
ขับเคล่ือนปญหาอุปสรรคและปจจัยความสำเร็จ 
ขอนำเสนอเปนเรื ่องเลานะคะ แตคนนึงที ่จะเกิดดีและมี
คุณภาพ เพ่ือดำเนินชีวิตไปสูวัยสูงอายุ อยางมีคุณภาพ พบวา
มันมีหลาย ๆ ปจจัยถาเราเริ่มตนนมแมน้ำเปนรากฐานแหง
ชีวิต แลวในสวนของกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย
เอง ไดลงนามความรวมมือสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียวถึง 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต 1  

ชั่วโมงหลังคลอดจนถึง 2 ปหรือนานกวานั้น  
 
ในบานเราอัตราการเกิดลดลงแนนอน การ

เกิดตองทำใหมีคุณภาพใหได อันนี้เปน หลักชัยของ
กรมอนามัย หนาที่ที่จะเตรียมพรอมคุณแมอยางไร
ที่จะเปนแมคุณภาพ ภายใตนโยบายเสริมการเกิด 
และเติบโตอยางมีคุณภาพ เนนตั้งแตกอนตั้งครรภ 
จนถึงวัยท่ีเปนวัยแรงงาน  

จริง ๆแลว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี กวาทศวรรษที่ผานมา 10 ปแลว ที่เรา
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เหน็ดเหนื่อยกับงานงานนี้ แตทวา ดอกผลไดออกมาแลวคะ การขับเคลื่อนในการสงเสริมและลูกดวยนมแม
จังหวัดปทุมธานีตอนนี้แตกใหญขยายผลแลวก็เติบโตไมใชแควานมแมอยางเดียวจะประสบสำเร็จทำให
เด็กมีคุณภาพการนี้เปนจุดเริ่มตนคะวันนี้ จึงมาขอแลกเปลี่ยนคะ  

ตนทุนที่เรามีคืออะไรตอนที่เราไดรับนโยบาย
จากกรมอนามัยตอนนั้นมีตำบลนมแม แลวก็ม ีการ
ทำงานเรื่องนมแมหลาย ๆ ประการตั้งแตป 2548 เปน
ตนมาแลวเพราะวาเราทำงานเราตองมีบุคลากรดี ๆ ของท่ี
ทำงานที ่จะไปแลกเปลี ่ยนแลวก็ทำงานขับเคลื ่อนใน
พื้นท่ี เราดำเนินการเพื่อผานการรับรองการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวเราเปนระดับทอง
ทุกทุกโรงพยาบาล ไมวาจะเปนโรงพยาบาลชุมชนหรือเรา
เรียกวาโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัด เรามี
นมแมระดับเขต ไดรับรางวัลพระราชทานมานะคะ ซ่ึงแตละโรงพยาบาลเอแลวก็ไมมีแมท่ีเราจะไปพุงเปางานนี้
แหละที่ทำใหสำเร็จแลวก็แนนอนบุคลากรตองมีความรูและทัศนคติที่ดีกอนถึงจะไปเริ่มงานได ทางนี้ละคะ
เราเรียกวาทีมเวิรคตอนนี้เราจะลุยชุมชนกันแลวคะ  

วันนี ้เราพูดถึงในสถานประกอบการก็
จร ิงแต อยากจะบอกว าก อนท ี ่จะไปสถาน
ประกอบการนั ้น ชุมชนตองพรอมเห็นพรอม
และยอมรับรวมกันกอนไมใชวามีแรงผลักดัน
แรงเดียวในสถานประกอบการและทุกอยางจะ
สำเร็จถาที่บานและชุมชนไมเอาดวยเขาขายของ
แปลกคะ ในชุมชนทำไมละทำไมตองมาเลี้ยงลูก
ดวยนมแมมันยุ งยากวุ นวายตองเตรียมอะไร
มากมายเปามันนานกวาจะรูวามัน Save Cost 
เสียเวลา ความอบอุ นในครอบครัวมันตองใช
เวลาเติบโตในจังหวัดเองแลวก็จ ัดอบรมให
ความรู อสม.ในเครือขาย เมื่อกี้เราดีใจนะคะท่ี
ทางตัวแทนของสถานประกอบการพูดถึง อสม.
พูดถึงพัฒนาการเด็กเราดีใจมาก ๆ เราไมเคยได
ยินคำนี้ เรารับสมัคร อสม. มาชวยฝกแกไข
ปญหาหัวนม หรือเตานม ซึ่งก็ยังมีแอบแฝงอยู
มากมายที ่อาจจะไมเปดเผยมากนักลงไปให
ความรูกับมารดาในชุมชนไปแลกเปลี่ยนแลวก็
ติดตามแมอาสาไปเยี่ยมบานจริง ๆ แลวเราใช

กลไก อสม. ในการทำงานอยางยิ่งเลย เพราะวา อสม. คือสื่อเคลื่อนท่ี ท่ีดีเขาไปทุกท่ี ถาเขามีองคความรูเขา
สามารถไปบอกไวกลาวอะไรก็ไดนะคะ คนในพ้ืนท่ีถาศรัทธาพรอมจะเชื่อการทำงาน  



  

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางกลไกประสานความรวมมือ 
ภาคสาธารณสุขในพ้ืนที่ 1-2 กันยายน 2563 

42 

 

 
ขอยกตัวอยางในพื้นที่อำเภอหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเราเริ่มดำเนินการอยางไรหลังจากขยายผล

โครงการตำบลนมแมลงไปแลวก็บอกวาเราจะสำเร็จอยางไรกอนที่จะกาวไปสูชุมชน ที่เปนสถานประกอบการ 
เรามาทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกันในตำบลนั้น ๆ นะคะ ในที่นี้ เราบุคลากรสาธารณสุขนั่นแหละเปน
เจาภาพ แตเราไมไดชี้ทางเดิน เขาเดินของเขาเองทำขอตกลงในการมาตรการในการขับเคล่ือนของชุมชนท่ี
จะไปถึงนมแมใหไดอันนี้คือหลักชัย ทำขอตกลงพยาบาลเราทำงานหนักลงพ้ืนท่ีทุกแหง เพ่ือไปสอนไปบอกไป
ทั้งทัศนคติที่ดีกอน แมกระทั่งเจาหนาที่ในโรงพยาบาลก็ตองถูกเติมเต็มสิ่งเหลานี้เพราะเราเปนสถาน
ประกอบการ เชนเดียวกันทางดานสุขภาพจริง ๆ แลวมันทาทาย คะ  

 
จะจัดระบบอยางไรเพื่อเชื่อมโยงไปสูสถานประกอบกิจการ ที่เราจะกาวไปถึงสิ่งที่ประตูมานกั้น อยู

และเราจะเขายังไงอยางที ่พยากรณถามวาเขายังไงละมีชั ้นไหนหองไหนมันยาก เพราะวาไดยายสถาน
ประกอบการ เชื ่อเลยคะเขามองวาเปนอุปสรรค การเลี้ยงลูกจะไมเปนอุปสรรคเพราะหากไมไดรับการ
สนับสนุนจากสถานประกอบการจะกระทบอยางยิ่ง  สารบางอยางที่หลั่งออกมาจากน้ำนม จะสงผลตอการ
เลี้ยงลูกดวย ความม่ันคงทางอารมณ หรือความละเอียดออนในการทำงานหรือเม่ือก้ีท่ีทานพูดถึงวามันมีผลตอ
การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในงานท่ีละเอียดออนทำใหอารมณดีทุกอยางก็จะดีไปดวยเราเริ่มจากอะไร
เราเริ่มคนเดียวไมไดตอนแรกเราก็ทำของเราอยางเดียวในตามที่กรมอนามัยสั่งแตตอนหลังหารือรวมกับทาน
นะคะ  
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ตอนนั้นเราเริ่มตั้งแตป 58-59 เรารวมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัด 
ปทุมธานีเดินคนเดียวมันไมมั่นคงคะ เราขอเดินคูกันนะคะ เปนเครือขายแมและเด็กจังหวัดปทุมธานี ไป
ดวยกัน ตอนนั้นเราไปสำรวจกอนวาใครพรอมสำรวจ ทางสวัสดิการสำรวจ ใหเรางานบาง เราตองทำเรา
มาจอยขอมูลการทำงานดวยกัน แลวก็มาจัดโครงการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมและไปจัดตั้ง และ
บทบาทของ การสนับสนุนเสริมสรางความรูและทักษะที่ดีเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาและขยายผล 
ครอบคลุมท้ังจังหวัด 
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คุณเบญจมาศ ทุงชาง 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ      

  สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธาน ี
 

- กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกำหนดเปนนโยบาย วาสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
จังหวัด ตองเขาไปสงเสริมสงเสริมการจัดตั้งมุมนมแมในสถานถานประกอบกิจการ (โดยใหเปาหมายรายปท่ัว
ประเทศ) 

- เราขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีอยางไร ในสวนของสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรามีภาคี 
เครือขาย มีชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ของชมรมบริหารงานบุคคล 4 ชมรม เราก็จะ
อาศัยเขาเหลานี้เปนตัวชวย เขาจะมีการประชุมทุกเดือนเราก็เขาไปรวมประชุมดวยวามีการอับเดท มีอะไร
เกิดข้ึนใหมๆ มีโครงการใหมๆ เกิดข้ึนบาง 

- โครงการนมแม ตั้งแตป 58-60 มีสถานประกอบกิจการการจัดตั้งโครงการมุมนมแมแลว 25 แหง  
อัพเดทจนถึงป 63 ที่มีการรายงานขอมูลคือ 30 แหงแตวาขอเท็จจริงคือวาในสถานประกอบกิจการมีการ
จัดตั้งโครงการนี้มากกวา 30 แหงคะ แตท่ีเราตองลง 30 เพราะอะไรเพราะเปาหมายเปาหมายท่ีเราไดรับจาก
กรมวาปนี้คุณไปสงเสริมและจัดตั้งมานะ 

- ในการเขาไปสงเสริมมุมนมแมสถานประกอบกิจการ เราจะเนนเขา สป. ท่ีมีพนักงาน 200 คนข้ึนไป 
เพราะ เปน สปก. ที่มีความพรอมทั้งเรื่องหองพยาบาล แพทย เครื่องมือตางที่กฎหมายกำหนด (มุมนมแม จัด
ในหองพยาบาลไดเพราะอุปกรณครบแลว) หรือหากบริษัทมีความพรอมจะจัดแยกก็สามารถทำได 

- กรมสวัสดิการ กำหนดคะแนน สงเสริมการสวัสดิการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ ซ่ึง มุมนมแม คือ 1  
คะแนนการพิจารณาการจัดสวัสดิการดีเดน ซ่ึงจะมีการประกวดทุก ๆ ป 

- ประเด็นสำคัญของการสงเสริมฯ บริษัทมีศักยภาพ นายจางจะตองเห็นความสำคัญ เม่ือเห็นตามนั้น 
แลว สสค. จะเรงเนนใหความสำคัญ และเรงพยายามสงเสริม  

- เทคนิคการชักจูง คือ สปก.คือเขาไปสงเสริม โดย นัด HR คุยในเบื้องตนกอน ใหความรู สรางความ 
เขาใจ ชี้แจงในมุมบวกวาจะไมมีคาใชจายใด ๆ สามารถใชของที่มีอยูได โดยประสาน HR ผูจัดการฝายบุคคล 
จะดีกวาเร็วกวาฝายอื่น ๆ ยิ่งถามีสื่อความรู สิ่งสนับสนุนหรือเครื่องมือเขาไปชวยดวย จะยิ่งดีมาก ๆ เพราะ
เจาหนาท่ีจะนำไปใชไดทันที  

- กรมสวัสดิการ จัดทำปายเพ่ือสงมอบใหสถานประกอบกิจการใด ท่ีมีการจัดตัดตั้ง หรือหากบริษัทไหน 
มีความสะดวกจะจัดทำปายเอง ตามไซดและขนาดท่ีกรมกำหนด และใหเราเปนผูมอบ ก็ยินดี (มีขอแมวาไดทำ
จริง / หรอืกรมงบประมาณหมด)  

- ลาสุด กรมสวัสดิการ มีการเก็บแบบสอบถามการจัดตั้งมุมนมแมและการใชบริการมุมนมแม ไปยัง 
สถานประกอบกิจการที่เขารวม วาลูกเปนอยางไรบาง แข็งแรงไหม น้ำหนักอยูในเกณฑไหม ใหเขากรอก
แบบสอบถามสงมาใหเราลาสุดแลว ก็สงไปแลวก็สงไปท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

- โครงการนี้ถามวามีประโยชนไหม มีประโยชน แตวาเราตองพยายามคุยยังไง พูดยังไงกับนายจาง ให 
เขาเห็นความสำคัญกิจกรรมนี้ ถามวาไมทำผิดไหม ไมทำก็ไมผิดกฎหมาย แตตองบอกประโยชนใหชัดวาทำ
แลวเขาจะไดประโยชนจากโครงการนี้ บางกิจกรรมมันมีคุณคาทางจิตใจ  

- บางครั้งปญหาอุปสรรค คือ ไมมีฝายบุคคล หรือฝายบุคคลเปลี่ยน การจูนอะไรตาง ๆ เหลานี้ก็จะ 
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เปลี่ยนหรือติดขัด แตบางทีถาเจาหนาที่ไมเปลี่ยนเราอยูตอไดเราพยายามสานตอได “วันนี้บริษัทเขาบอกวา
เจาหนาที่คนเกาก็เปลี่ยนไปแลวคะ หนูมารับงานมาไมเปนไรหนูเปลี่ยนไปเลยจากที่คนเกานองที่สานตอไดก็
เราก็สามารถท่ีจะดำเนินการตอได เพ่ือท่ีจะใหโครงการนี้มีการดำเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นั้นลูกคารายเกาเรารักษาไวแตลูกคารายใหมเราก็จะตองพัฒนาใหเขาสูโครงการกิจกรรมนี้ไปเรื่อย ๆ นะคะ 
 

ผูดำเนินรายการ: ชวงนี้ก็ขอมีประมาณนี้นะคะ ในตอนนี้ทุกคนมีจิตใจท่ีจะตองการใหเกิดมุมนมแมใน
สถานประกอบการ และแตทุกคนยังอยากใหวิทยากรแตละทานชวยสรุป สมมติเราเดินเขาไปในโรงงาน และ
เราเจอ CEO เจอ Safety หรือ HR  เราจะพูดยังไงใหเขาใหนายจางเขาเห็นความสำคัญ และใหเขาจัดตั้งมุมนม
แมในสถานประกอบการ นะคะ อันนี้สงสัย 

ผูแทนจากกรมสวัสดิการ นาจะมีนาจะตอบไดดี แลวก็สอนพวกเราไดดีใหขอเทคนิคแบบเอาไปปฏิบัติ
ไดจริงเลยคะวาพวกเราเขาไปปุบตองยังไง แลวเขาจะมาทำมุมนมแมกับเราไดอยางไร  

 
คุณเบญจมาศ ทุงชาง: เปดประเด็นแรกเลยนะคะ บางทีเราจะเขาไปในสถานประกอบการ คือ ตอง

บอกวาตัวเองตองเขา สปก. 100% ใสหมวกหลาย ๆ ใบในเวลาเดี่ยวกันทั้ง นักงานตรวจความปลอดภัย บาง
วันเขาไปตรวจ Safety เพราะมีลูกจางเสียชีวิต หรือมีอุบัติเหตุ อะไรอยางเนี้ย เปนพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยเปนอันลาสุด Nissan จำนวน 3 ราย ที่บอกอะคะ เห็นมะก็ตองไปในนามของพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยก็จะสวมหมวกอันนั้นไปทำเรื่องของคุมครองแรงงาน เรื่องของคำวามาสาย เรื่องเงินทอง อะไรอยางนี้
บางทีลูกจางไมไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เราก็เปนไรสำหรับพนักงานตรวจแรงงาน
เวลามีปญหา ก็เปนในนามของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน เพราะเขาไปสงเสริมอะไรตาง ๆ เหลานี้เรา
ก็จะเขาไปแลวก็จะบอกวา (สวัสดีคะ อนุมัติจากหนวยงานไหน มีประเด็น คือ การเขาไปของเรา นัดกอนไหม
เขาเรียกมี 2 แบบ ถาเขาไปสงเสริมจะนัดกอนเขาไปสงเสริมนะคะ จะนัดกอนวาวันนี้วันนี้เวลานี้เราจะเขาไป
สงเสริมโครงการนี้นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยกอใหเกิดประโยชนตอองคกรพยายามพูดในมุมบวก พูดในภาพบวก
คือ สถานประกอบการในสวนใหญเขาก็จะบอกวาถาทำก็ได ไมทำก็ได แตถาทำแลวมันยุงยากระบบเอกสารก็
ตองเยอะนูนนี่นั่นเขาก็จะมีความคิดวาฉันไมทำดีกวาไหม เหลานี้เราจะเขาไปคุยกับ ผูจัดการฝายบุคคล ที่มี
สวนสำคัญ บางครั้งบางทีจบ ก็มีบางแหงนะคะก็ยังไมคอยที่จะเรื่องของการบริหารจัดการ เรื่องของอำนาจใน
การตัดสินใจ อาจจะไมเด็ดขาด หรือวาไมมีอำนาจเต็มเหมือนกับผูจัดการฝายบุคคล บัญชี ผูจัดการฝายบุคคล
เขาคอนขางท่ีจะมีอำนาจในการตัดสินใจ แลวก็ข้ึนตรงกับผูบริหารไดมากกวา เพราะฉะนั้นสิ่งตาง ๆเหลานี้เรา
คุยกับผูจัดการฝายบุคคล มีการนัดแนะกันกอนวาจะเขาไปทำอะไรยังไงบาง อาจจะมีเรื่องของอุปกรณ เรื่อง
ของสื่อประชาสัมพันธ เรื่องของการใหความรู เขาไปอยางนี้แหละเขายินดีอยูแลวนะ ขอบคุณคะ  

 
ผูดำเนินรายการ: ตอนนี้สถานประกอบกิจการสวนใหญเขาจะมีการอบรมพัฒนาบุคลากรตาง ๆ เรา

อาจจะไมไดเขาเปนเรื่องของมุมนมแมอยางเดียว อาจจะมีเรื่องอื่น ๆ เชื่อมเขาไปดวย เขาตองการนะคะ เขา
ตองการจับบุคลากรดานสาธารณสุข เขาตองการเรื ่องของการใหความรูตาง ๆ เราก็เอาตรงนั้นเขาไปเปน
ตัวเชื่อม เรื่องอื่น ๆ เขาไปดวยเรื่องของโรคภัยไขเจ็บ เรื่องของโรคระบาด เราพยายามดึงสิ่งตาง ๆเหลานั้น 
เพราะเขาเห็นประโยชนปุบ เขาก็โอเคเปดใจที่จะรับฟงเรานะคะ เราไมใชเอานมแมเขาไปอยางเดียวลงไป ซ้ือ
แพคเกจของศูนยอนามัยหรือสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยของคนเอาไปเปน Package ไปทั้งโรค
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ระบาดท้ังสงเสริมสุขภาพปองกันเราเอาไปท้ังหมด แลวก็พวงมุมนมแมไปดวยเลย  ชวง 5 นาทีสุดทายนี้ขอให
ทุกทานฝากอะไรเล็ก ๆ นอย กับผูเขารวม เรียนเชิญคะ  

 
ผูแทนศูนยอนามัยเขต 4:  เราเปนศูนยอนามัย คือเราทำงานรวมมกับ 5 กลุมวัย มันงายสำหรับ

โรงงาน มีแพ็คเกจ หลายเรื่องใหโรงงานเลือกตามความสมัครใจ เชน สาวไทยแกมแดง นมแม มหัสจรรยพันวัน 
สุขภาพ NCD สุขภาพจิต  สูงอายุ สิ่งแวดลอม แพ็คเกจเหลานี้คือ เราสามารถเปนที่ปรึกษาใหเขากอน คือเรา
อยากไดใจกับเขากอน คือเราก็ใหใจเขาเหมือนกัน คือตรงนี้เปนสิ่งสำคัญและอีกอยางนึงคะเราไมตองกลัววา 
ถาเผื่อเขาไปในโรงงานแลวเนี่ยเราจะเจอกำแพงอยางที่นองบอก คือเขาอยากใหเราเขาไปดวยเหมือนกัน 
เพราะเราเปนผูท่ีมีความรู และอีกอยางหนึ่ง คือเราเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุข ก็คืออยากจะเชิญชวนใหทุกทาน
รวมไปทำกิจกรรมที่โรงงานดวยกัน แลวก็อาจจะเปนใน เรื่อง ของสาวไทยแกมแดงอยางนี้ซึ่งจริง ๆ แลวใน
สวนของกรมอนามัยเราก็ไดไปจัดทำตรงนี้เคาอาจจะสอดแทรกเขาไปในสวนของมุมนมแม เขาไปดวยไปคุยกับ
เขาอะไรประมาณนี้แลวอีกอยางนึงนะคะเวลาเราเขาไป เราประสานเชิญ สวัสดิการจังหวัดเขาไปดวยนะคะ
ประมาณนี้คะ 

 
ผูแทนสาธารณสุขจังหวัด: ในสวนภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภารกิจดานการสงเสริม

สุขภาพจะเยอะ แตในบทบาทหนึ่งท่ีเราเขาไปบอย ๆ ในสถานประกอบการได คือในฐานะ ผูใหความรู อันนี้
คือปฏิสัมพันธแรกที่ดีถาเราเริ่มตนด ีงานอื่นจะตามมา เราก็จะเริ่มเห็นแลวมันมีอะไรบางในโรงงาน นาจะไป
ขายของ (สงเสริมงาน) อะไรไดอีก แคเรื่องความรูท่ีเราจะคุยปจจุบันอยางท่ีแจงท่ีทางศูนยอนามัย บอกคะยังมี
งาน ผูสูงอายุ ที่มาแรง ดิฉันเองก็รับผิดชอบงานผูสูงอายุดวย สวนหนึ่งแลวจะเห็นวาถาเราตั้งตนดีตั้งแตกรม
อนามัย เราจะเรียกมหัศจรรยพันวันเริ่มตนดีทุกอยางมันดีหมด ทายของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุก็ยอมดีดวย 

การทำงานของเราเนี่ยเราเขาไปโดดเดี่ยวตรง ๆ ไมไดรับบทบาทแรกของผูใหสนับสนุนขององคความรู 
หลังจากที่ทั้งนี้นาจะตั้งมุมแมเรียบรอยแลวคะ เราไปในฐานะวิทยากรของการดำเนินงานอยูแลวซึ่งขับเคลื่อน
ไปเรื่อย ๆ ปจจุบันนองในพื้นที่ของเราหรือไม สงแมของเราไดเกงมากเขาไปชวยกัน เพื่อเสริมทัพกันวาอยาง
นั้น ในการทำงานอาจจะมีบางสิ่งบางอยางบางสิ่งมันเปลี่ยนแปลงเราก็เขาไปอยูในชุมชนเราก็กระตุนอยาง
ตอเนื่องอยางท่ีเราบอกวา 

- เรามีทับของ อสม.นมแม ที่ไดรับการสนับสนุนยกตัวอยางในบางตำบล ของจังหวัดปทุมธานี มี อส
ม.จักรยานนมแม เราไปทำภาคีเครือขายในชุมชนสรางมุมนมแมในชุมชน แลวก็ใชกองทุนวันละบาท ไป
ดำเนินการเขาก็มาจัดการดวยประธานเปนพ่ีพยาบาลเกษียณของเรา เราก็จัดครบเลยคะ 5 กลุมวัย จะมา
ลงทุนกับสิ่งเหลานี้ถารูวา  

- ตั้งครรภฝากครรภกอน 12 สัปดาห  
- มี Giftset ก๊ิฟเซ็ทให  
- มีการไปเยี่ยมถาเลี้ยงลูกดวยนมแม 6 เดือน (อาจมี 500 บาทสนับสนนุ)  
- มีรุนนี้มีงานมีตรวจหลังคลอด 
- ไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก แมกระท่ังวัยทำงานวัยผูสูงอายุทุกอยาง ก็ใชกองทุนวันละบาท ใน

การขับเคลื่อนจักรยานนมแม จะชวยสงเสริม 
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- ชวยเก็บนมสตอกหรือไปแชที่ตูเย็นที่มีคุณภาพ และสามารถเก็บไดเมื่อสักครูมาภาคบายตนๆที่พูด
ถึงบขส. ชวยสงนมมีจริง ๆนะคะ นองดิฉันไดใชบริการนครชัยแอร นะคะสงนมจากเชียงใหมคุณแมไปทำงานท่ี
นั้นดวย ครอบครัวลูกหลานอยูฉะเชิงเทราก็กินนมแมท่ีเชียงใหมเชนเดียวกัน 

อันนี้ก็เปน ความสำเร็จแมกระทั่ง Nursery ในโรงพยาบาลก็ยังสนับสนุนคนไขที่อยูใน NICU หรือถา
เปนภาษาทางการแพทยเรียกวาเด็กท่ีคลอดและตองอยูในกลองวิกฤต อาหารท่ีอยูในโรงพยาบาลก็ยังสนับสนุน
ในกลุมปวยไดรับนมแมเชนเดียวกันแลวก็ เสนอมุมนมแมอาจจะในบริบทท่ีอาจจะแตกตางกันนิดนึงแตเด็กทุก
คนทุกก็ตองไดรับนมแม เพ่ืออะไรก็เพ่ือคุณภาพชีวิตตอไปคะขอบคุณคะ 

 
ผูดำเนินรายาการ: เราเหลือเวลาอีก 10 นาที หมอวาทุกทานมีประสบการณลงไปเขาไปทำงานแลว

ละ ตอนนี้อยากใหเลาถาเกิดเราติดปญหาและอุปสรรคอะไร อยากใหถามขึ้นมาแลวเดี๋ยววิทยากรขางบนเวที
จะไดชวยกันตอบเผื่อเราจะไดเอาไปใชในการทำงานมีใครมีใครอยากถามคำถามอะไรบางไหมคะ  

 
พญ.ยุพยง แหงเชาวนิช: (เสริม) มีปญหาอุปสรรคเวลาลงพื้นที่บางไหม เวลาลงไปแลวเราลงไปงาน

ไปถึงโรงงานปุบสิ่งแวดลอมเราก็ชวยตรวจงานสงเสริมอาหารกิจกรรมทางกายโภชนาการ เราก็เอาลงไปดวย
การปองกันโรควัคซีนแลว ก็ยังโรงงานก็ยังตองการนะคะ แลวอยาลืมที่สำคัญ นมแมมุมนมแมในสถาน
ประกอบการเอาใสไปดวย ท่ีอาจารยใหมันมีลักษณะ เปนสัญลักษณมากกวา  

ประเด็นของเราก็คือวา ในวันนี้ที่เรามาทำงานเพื่อจะใหนอง ๆ เขาใจทุกคนดวยวาจริง ๆ แลวเนี่ย 
การท่ี สวัสดิการจังหวัด เขาไปทำเชิญชวนจนไดหองไดมุมนมแมมาแลว ทำยังไงท่ีเราจะรูวามันมีเกิดข้ึนจริง ๆ 
เกิดที่ไหน แลวเราจะเขาไปไดยังไง นั่นคือตัว “ศูนยอนามัยเขต และ สาธารณสุขจังหวัด” เพราะวาแตละ
จังหวัดมีความสนิทสนมไมเทากัน เหมือนอยางท่ีนี่รูจักกันละนะ บางจังหวัดไมเคยรูจักกันเลย หรือบางทีก็อยู
คนละท่ี คนละพื้นท่ี ศาลากลางจังหวัดไมเทากัน เพราะฉะนั้นมนัก็จะมีปญหาความเชื่อมตอ เพราะวาจริง ๆ
แลวเนี่ย เวลามันวาแมเกิดข้ึนปบ บริษัทก็คงจะอยากรูวาแลวเขาจะไดอะไรเพ่ิมข้ึน ไมใชไปบอกวาโอเค ฉันจาง
เพราะวาเกรงใจสวัสดิการแลวละ เพราะวาสวัสดิการเคาจะสงเสริมและพูดจนกระทั่งเขาอยากทำ ซึ่งจริง ๆ 
ตรงนี้เนี่ยพอเราเริ่มจากวงแม มันเหมือนกับเปนวงลอที่จะทำแพคเกจทุก Package ไดเหมือนกันหมดเลยนะ
คะ เพียงแตวาถาเราจะเริ่มเรื่องใดเรื่องหนึ่งกอน ท่ีมันมีตัวเขาเรียกวามี ตนทุนอยูแลวยังไมตองไปหานองกำลัง
จะพูดวากำลังจะไปตนทุนไปหาไปหาลูกคายังไมตองพาลูกคามาลูกคามาพรอมแลวแตวายังไมไดเขาไปทำยัง
ไมไดไปทำใหลูกคาคนนี้เขาเขาใจวามันมีอะไรดีกวานั้นหรือเปลาหรือมีแคหองนะคะ  

อันนี้คะก็คืออยากจะถามวาในระดับที่เราจะทำ workshop ตอไปนี้ก็ คือเราจะตองมาคิดวาระดับ
คนทำงานที่มันจะเกิดขึ้นจริง ๆ ในระดับสวนกลาง สวนกลางที่มีนโยบายที่จะเกิดขึ้นปละ 150 เพียงแตวา
เวลาเกิดมันไมไดเกิดพรอมกันใชไหมคะ เพราะวาปท้ังปไมรูคนท่ีเกิด เกิดก่ีแหง นี่คือประเด็นคะมีประเด็นของ
การทำงานนมแม 10 ปที่ผานมา เนี่ยก็คือเขาขยายผลไปเรื่อย ๆ เลย แตก็ไมไดรับความชวยเหลือทางภาค
สาธารณสุข ซ่ึงที่บริษัทสะทอนขึ้นมาก็คือ เขาไมรูจักภาคสาธารณสุข ที่เขาไปเลย เพราะวาเขาไมเคยเจอ เขา
ไดแตความรูประมาณนึงของท่ีนี่เทานั้นเอง ดังนั้นก็อยากจะถามนอง ๆ วาวันนี้ถาเราคิดวาเราจะทำตรงนี้ข้ึนมา
มีพ้ืนท่ีอยูแลว เราจะไปทำยังไงใหมันเกิดกลไกการประสานงานเขาไปในพ้ืนท่ีไดนะคะ 
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แลกเปล่ียนเรียนรูและวางกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ี 
 
 

ประเด็นคำถาม   
1. วิเคราะหบทบาทการดำเนินงานของตนเองเก่ียวกับเรื่องการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาน

ประกอบกิจการ วาเปนอยางไร มีเรื่องอะไรบาง   
2. ถามีมุมนมแมเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของทาน ทาน 
- มีบทบาทอยางอะไร  
- มีแนวทางประสานงานอยางไร  
- และมีแผนการดำเนินงานอยางไร   

 
 

กลุมท่ี 1 (ศูนยเขต 1-3 และ ศูนย 13) 
สมาชิกกลุม ประกอบดวย 

กลุมท่ี 2 (ศูนยเขต 4-6 และ ศูนย 13) 
สมาชิกกลุม ประกอบดวย 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลุมท่ี 1 (ศูนยเขต 7-9 และ ศูนย 13) 
สมาชิกกลุม ประกอบดวย 

กลุมท่ี 1 (ศูนยเขต 10-12 และ ศูนย 13) 
สมาชิกกลุม ประกอบดวย 
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
 
ประเด็นคำถาม  รอบท่ี 1  
1. วิเคราะหบทบาทการดำเนินงานของตนเองเก่ียวกับเรื่องการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ วาเปนอยางไร มีเรื่องอะไรบาง   
2. ถามีมุมนมแมเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของทาน ทานจะมีบทบาท แนวทาง กลไกประสานงาน และมีแผนการดำเนินงานอยางไร และปญหาอุปสรรคท่ีผานมาคือมีแนวทางการแกไขอยางไร  
 

หัวขอ / กลุมท่ี กลุมท่ี1 
เขต 1-3 และ สสม. 

กลุมท่ี2 
เขต 4-6 และ สสม. 

กลุมท่ี3 
เขต 7-9 และ สสม. 

กลุมท่ี4 
เขต 10-12 และ สสม. 

1. นโยบายและวิธี
ทำงาน 

 

(ศอ. / สสจ. / สสอ. / รพ. / รพ.สต.) 
บทบาท  

•  มี set box เพ่ือแจกใหทุกคนเหน็ความ 

•  สำคัญและเลี้ยงลูกดวยนมแมได   

•  มีการติดตามประเมินผล  
 

รพ.สต  
o ขับเคลื่อนตำบนนมแม + ประสาน 5      

หนวยงาน  
o รวมกับทองถ่ิน + อสม. เขาพบผู 

ประกอบกิจการเพ่ือช้ีแจงสรางการ 
รับรูและรวมจัดตั้งมมุนมแม  

o กำหนดนโยบายในสถานประกอบ 
กิจการ  

รพ.     
o ขับเคลื่อนในสวนของการสรางการ 
     รับรู / ความรู รวมกับ สสค. 

ระดับเขต 

• ขับเคลื่อนนโยบาย/ ถายทอดนโยบาย
ตามลำดับ  

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร  

• สรางชุดความรู  

• เช่ือมเครือขายเสรมิหนุน สปก. โดย  ศอ. 
-> สสจ. (งานอนามัยแมและเด็ก) รวมมือ
กับ  
o รพ.  
o รพ.สต. 
o ประกันสังคม  
o สสค.  
o สปสช  

• เตรียมความพรอมเพ่ือลงพ้ืนที  
 
 

วิเคราะหบทบาทท่ีผานมา  ศูนยขอนแกน 

• มีนโยบายจาก สธ และ สสค  

• ผูบริหารใหความสำคญั  

• มีแหลงงบประมาณ  
o (สนับสนุนจากประกันสังคม)  
o แหลงอ่ืน ๆ  

วิธีการดำเนินงานท่ีผานมา  

• สรางความตระหนักใหเห็นความสำคัญใน
การจัดตั้งมมุนมแมใน สปก ->-> ให 
เกิดการยอมรับ 

• มีอุปกรณสนับสนุน  
o องคความรู  
o อุปกรณ 

• มีการประเมินผล 

• มีการเชิดชูเกียรต ิ
 

• มีนโยบายการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

• ประสานกลไกการทำงานรวมกับ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

• ผาน โรงพยาบาลมาตรฐานอนามยัแม
และเด็ก 

• บูรณาการโครงการสถานประกอบกิจการ
ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเปนสุข 

• บูรณาการการสงเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบกิจการดวย 10 Packages 

• บูรณาการรวมกับตำบล มหัศจรรย 1000 
วัน  

• ผลักดันเขาเปนประเด็น พชอ. 

• ชุดสิทธิประโยชน ฉ.10 สปสช. 

• โครงการสาวไทยแกมแดง และ วิวาห
สรางชาติ  
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หัวขอ / กลุมท่ี กลุมท่ี1 
เขต 1-3 และ สสม. 

กลุมท่ี2 
เขต 4-6 และ สสม. 

กลุมท่ี3 
เขต 7-9 และ สสม. 

กลุมท่ี4 
เขต 10-12 และ สสม. 

 

(รวมกับ Cluster/ MOU สปก.) 

•  กำหนดเปาหมาย จว.ละ 1 แหง /     

•  กำหนดวัตถุประสงครวมกับ สสค.   

•  ศึกษาดูงาน สปก.  

 
 

นโยบายและวิธีทำงาน 

• นำเสนอโครงการ โดย มีนโยบายจาก สธ  

• ประชุมรวมกันระหวางคณะทำงาน  

• คัดเลือกสถานประกอบกิจการท่ีมขีนาด 
200 คน ข้ึนไป  

• สนับสนุนอุปกรณ  
o เครื่องปมนม 
o เครื่องน่ึงขวดนม  

• ขอสนับสนุนงบประมาณจากประกนัสังคม  

• ขอความรวมมือจากผูบรหิาร 
o ประกันสังคม 
o สสค. 
o สสส.  
o รพ. (แพทยสูติ + เด็ก) 

• ชวยใหคำแนะนำ ความรู  

• มีการตดิตามเยี่ยมทุก 3 เดือน  
 

• บูรณาการกับการดำเนินงาน พรบ. นมผง  
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หัวขอ / กลุมท่ี กลุมท่ี1 
เขต 1-3 และ สสม. 

กลุมท่ี2 
เขต 4-6 และ สสม. 

กลุมท่ี3 
เขต 7-9 และ สสม. 

กลุมท่ี4 
เขต 10-12 และ สสม. 

2. ปญหาและ
อุปสรรค 

• ขาดการบูรณาการรวมกับวัยทำงาน 10 
package (ตั้งเปาหมาย /วางแผน/ 
กำหนดผูรับผดิชอบ) 

• ยังขาดความพรอม/การสนับสนุนสื่อ 
อุปกรณในการทำงาน 

• ขาดการทำงาน 5 กลุมวัย ท้ังจาก
สวนกลางและศอ. 

 

 • การไดรับการยอมรับจาก สปก. (การ
เขาถึงผูบริหารของ สปก) 

• การประสานงานกับภาคีเครือขายยังไม
ครอบคลมุ เชน 
o พท.สสจ. ->รพ.  
o สสค.  
o ประกันสังคม  
o ศอ.เขต  

• การถายทอดนโยบายไมชัดเจน  

• การเขาถึงผูบริหารสถานประกอบกิจการ  

• งบประมาณในการสนับสนุนไมเพียงพอ 

• ไมมเีปาหมายท่ีชัดเจน / ไมมีการบังคับ 

• สื่อประชาสัมพันธไมเพียงพอ  

• เปลี่ยนผูรับผิดชอบ 
 

ระดับเขต/จังหวัด     

• ยังขาดการบูรณาการงานแตละ Setting          
(สถานประกอบกิจการ/ สถานบรกิาร 
ชุมชน) 

• การบูรณาการศูนยวิชาการ แตละงานกลุม
วัยและงานสิ่งแวดลอม (สสค./ ศนูยอนามัย 
/ศูนยสุขภาพจิต) 

• ขาดการเช่ือมงานกับกระทรวงแรงงาน 
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ (สสค./ 
แรงงาน / ประกันสังคม) 

• การทำงานตามตัวช้ีวัดของ สสจ. (ไมมี
ตัวช้ีวัด ถูกมองขาม) 

• การ MOU ยังไมลงสูพ้ืนท่ี   
 

3. แผนการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ 
(แมและเด็ก VS วัยทำงาน) 
กรมอนามัย ->-> ศอ. ->-> สสจ.  

• ตั้งเปาหมายใหชัดเจน / นโยบายจากกรม  

• KPI + แผนการดำเนินงาน  

• Flow การทำงานรวมกัน  

• การบริหารจัดการ  

 • แตงตั้งคณะกรรมการ ในระดับ ศอ. และ 
สสจ. โดยมเีครือขายเขามารวมดวย  

• วางแผนการดำเนินงานและกำหนด
เปาหมายรวมกัน   

• มี Flow การดำเนินงานท่ีชัดเจน  

• มีสื่อความรู BF  

• มีการเชิดชูเกียรติ  

• ตั้งเปาหมาย จำนวนสถานประกอบกิจการท่ี
จัดใหมีมมุนมแมอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง  

• จัดทำแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน  

• บูรณาการงานในแตละ Setting ระดับเขต 
ระดับจังหวัด ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

• จัดตั้งคณะทำงาน (โดยมี สสค.รวมดวย)  

• ประชาสมัพันธการดำเนินงาน  
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หัวขอ / กลุมท่ี กลุมท่ี1 
เขต 1-3 และ สสม. 

กลุมท่ี2 
เขต 4-6 และ สสม. 

กลุมท่ี3 
เขต 7-9 และ สสม. 

กลุมท่ี4 
เขต 10-12 และ สสม. 

• การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน  

• Incentives Work Place และ
ผูรับผิดชอบงาน (Smart team)  

• พัฒนา R2R / DM&KM 

• การจดัการขอมูลของ สปก. ในพ้ืนท่ี  

• สรางครู ก./ ครู ข. /Smart team นมแม
ใน สปก. (เพ่ือTraining สปก.ใน จว.) 

• เช่ือมเครือขายภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี  

• วางแผนเขา สปก. รวมกัน  

• จัดสิ่งสนับสนุนสำหรับสถานประกอบ
กิจการ (สื่อความรู บุคลากรผูใหความรู)   

 

• กำหนดเปาหมาย/ เกณฑในการ
ประเมินผลท่ีชัดเจน  

• จัดทำฐานขอมูล สปก.ท่ีมีการดำเนินงานมุม
นมแม   

• พัฒนาสื่อ สนับสนุนการดำเนินงานใน สปก.  

• อบรมใหความรู แก    

• สถานประกอบกิจกรเปาหมาย 

• (HR จป. นายจาง) 

• หนวยบริการในพ้ืนท่ี (รพ./รพ.สต) 

• ติดตามประเมินผล 
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วันท่ี 2   
แบงกลุมนำเสนอการแลกเปล่ียน และ คณะกรรมการใหความเห็น 
 

 
กลุมท่ี 1 (ศูนยเขต 1-3 และ ศูนย 13) 
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กลุมท่ี 2  (ศูนยเขต 4-6 และ ศูนย 13) 
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กลุมท่ี 3  (ศูนยเขต 7-9 และ ศูนย 13) 
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กลุมท่ี 4  (ศูนยเขต 10-12 และ ศูนย 13) 
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กลุมท่ี 3  (ศูนยเขต 10-12 และ ศูนย 13) 
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คณะทำงานใหขอคิดเห็นรายกลุม  
 
 เห็นตัวอยางการทำงาน ของ ขอนแกน (ท่ีเขาไปสนับสนุน) เห็นชัดวา สปก และ สสค. สวัสดิการ

ยังขาดความรู และความเขาใจในการเขาไปสงเสริมการจัดตั้งมุมนมแม  
 การเขาสถานประกอบกิจการไมยาก แตการทำงานของเราเองท่ียังไมชัด จึงไมสามารถ

ดำเนินการไดอยางเต็มท่ี (ชวนเชิญตามความตองการของ สปก.และ พ้ืนท่ี)  
 มีการดำเนินงานท่ีเห็นภาพชัดเจน ไปถึง การใหรางวัล  
 ในระดับพ้ืนท่ีหลายพ้ืนท่ี ไดมีการดำเนินงานไปแลวโดยเชื่อมกับ ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  
 มีแหลงทุนในพ้ืนท่ี  
 ในสวนกลางจะระดับสมองจากส่ิงท่ีไดในวันนี้ และสงกลับแผนสูพ้ืนท่ี  
 ลงพ้ืนท่ีเนนเช่ือมโครงการหญิงไทยแกมแดง และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของรวมดวย 
 การ Implement ในพ้ืนท่ี 3 พ้ืนท่ี (4 5 6 ยินดีหรือไมเริ่มปลายๆกันยายน) ทางสวนกลาง

จะประสานไปยังพ้ืนท่ีอีกครั้ง 
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สรุปความคิดเห็นส่ิงท่ีไดรับ และส่ิงท่ีจะนำไปดำเนินการตอ ในการปะชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบและกลไกลประสานงานเครือขายบุคลากรสาธารณสุข 

ในการสงเสริมการดำเนินงานมุมนมแมอยางทีประสิทธิภาพและย่ังยืน   วันท่ี 1-2 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจง กรุงเทพมหานคร 

 
ทานไดประโยชนอะไรจากการประชุมคร้ังนี ้

 

ทานจะนำประโยชนท่ีไดไปปรับใช 
ในภารกิจท่ีรับผิดชอบของทานไดอยางไร 

ทานประทับใจอะไรจากการประชุมคร้ังนี ้

 รูจักกับผูท่ีรับผิดชอบ ทีมท่ีจะรวมงาน และ
แรงจูงใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานมุมนมแม
ในสถานประกอบการรวมกับภาคีเครือขาย  

 สวัสดิการพนักงานตามกฎหมาย และ การ
คุมครองแรงงาน 

 ไดประโยชนจากการทำงานรวมกับ สสจ./ รพ.สต. 
 บทบาทของพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ใน

การขับเคลื่อนเรื่องตำบลนมแม เปนสิ่งสำคัญท่ีสุด 
 ไดขอมูลในการประสานความรวมมือระหวางหนวง

งานภาครัฐ และภาคีเครือขาย 
 เห็นภาพการทำงานในระบบใหญ ระบบยอย เพ่ือ

วางแผนในการทำงาน และ การดำเนินงานตาม
แผนตอไป เพ่ือใชขยายผลท้ังประเทศสูความยั่งยืน 

 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมในสถานประกอบการ เพ่ือใหเกิด
ความสำเร็จสงเสริมเรื่องนมแม กับภาคีเครือขาย 

 การดำเนินงานมุมแมในสถานประกอบการท่ีสำเร็จ 

 เชื่อมโยงบูรณาการ นำจุดเดนไปใชในการดำเนินงานกับ
ภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ  

 เห็นภาพการนำนโยบายท่ีชัดเจน มีการรวมมือกันกับงาน
แมและเด็ก วัยทำงาน/ สวัสดิการแรงงาน  

 รวมกับทีม (สสจ.และ ศูนยนมแม) ไปขับเคลื่อน สงเสริม 
และดำเนินงานมุมนมแมในสถานประกอบการ และผลักดัน
ใหเกิดมุมนมแมในสถานท่ีประกอบการอยางถาวร 

 พามารดาไปกับทีม เม่ือดำเนินการริเริ่มการจัดตั้งมุมนมแม
ในสถานประกอบการ ตั้งแตการใหคำแนะนำเรื่องการ
จัดตั้งมุมนมแม ความรูตาง ๆ ท่ีสถานประกอบการตอง
ไดรับ รวมถึงการสนับสนุนสื่อ อุปกรณตาง ๆ 

 หาภาคีเครือขายเพ่ือจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบการ
อยางเปนรูปธรรม 

 บูรณาการกับภาคีท่ีทำกับสถานประกอบการ เพ่ือสงเสริม
ความรู สื่อประชาสัมพันธ ใหแกบุคลากรสาธารณสุข และ
บุคคบภายนอก เพ่ือใหเกิดมุมนมแมอยางยั่งยืน 

 มีการจุดประกายในการดำเนินงานตอไป  
 ปรับ Mindset ในการทำงานรวมกันกับภาคีเครือขาย 
 วิทยากรจากมูลนิธิศูนยนมแม และ ภาคีเครือขายท่ี

มารวมประชุมทุกคน 
 ผูจัดการประชุมเปนกันเอง ดูแลเอาใจใสดีมาก และ 

สถานท่ีจัดประชุมมีความเหมาะสม 
 เนื้อหาในการประชุมมียประโยชนและสามารถ

นำไปใชไดจริง 
 มีภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของไดใหความรวมมือ จน

สามารถมีมุมนมแมอยางยั่งยืน 
 การเสวนาของสถานประกอบการในการดำเนินงานมุม

นมแม เปนผูชาย แตเขาใจเรื่องนมแมเปนอยางดี ชื่น
ชมมาก ๆ  

 เปนชวงเวลาท่ีคนทำงานรวมกัน จะไดปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานรวมกันเพ่ือเปน
แนวทาง ท้ังระดับจังหวัด เขต และภาค เพ่ือนำไป
ปรับประยุกตใชกับหนวยงานของตนเอง 
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ทานไดประโยชนอะไรจากการประชุมคร้ังนี ้

 

ทานจะนำประโยชนท่ีไดไปปรับใช 
ในภารกิจท่ีรับผิดชอบของทานไดอยางไร 

ทานประทับใจอะไรจากการประชุมคร้ังนี ้

 เปนเครื่องมือและแนวทางใหมๆ ในการดำเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม ในการขับเคลื่อนมุมนมแมใน
สถานประกอบการ 

 รับทราบความตองการในการสนับสนุนของสถาน
ประกอบการ สงเสริม และคุมครองการเลี้ยงดูลูก
ดวยนมแม 

 ไดเห็นตัวอยางโรงงาน สถานประกอบการตนแบบ 
ท่ีจัดตั้งมุมนมแม ท่ีทำงานเชิงรุกไดดียิ่ง 

 ไดเครือขายการดำเนินงาน สรางเสริมสุขภาพใน
สถานท่ีประกอบการเพ่ิมมากข้ึน 

 ไดประสบการณในการจัดตั้งมุมนมแมในสถาน
ประกอบกิจการเพ่ิมมากข้ึน 

 ไดความรูเรื่องนมแมในสถานประกอบการ เสนทาง
ความสำเร็จ และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
เพ่ือเตรียมพรอมรับมือ 

 ไดความรูใหมเพ่ิมข้ึน สสค. มีเปาหมายการ
ดำเนินงานดานมุมนมแม 

 วางแผนและสงเสริมและปรับใหสถานท่ีประกอบการในเขต
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ จัดตั้งมุมนมแม และสงเสริม 10 
Packages ในสถานประกอบการนั้น ๆ ดวย 

 ไดความรูความเขาใจเรื่องการสงเสริมสนับสนุนสถาน
ประกอบการ ใหสมัครเขารวมโครงการสถานประกอบ
กิจการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสุข 

 ตั้งเปาหมาย - ดำเนินการ - สนับสนุน - ประเมินผล 
(โรงงานตนแบบ) 

 นำเทคนิค แนวทางจากการประชุม ไปชี้แจงและทำงานกับ
ภาคีเครือขายและสถานประกอบการ 

 ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวชีวัดของภาคีเครือขายวา สสค. 
และ สปส. (ประกันสังคม) มีขอใดท่ีจะรวมดำเนินการ
ดวยกันบาง 

 
 
 
 
 

 ใหเห็นมุมมองและความพยายามในสถาน
ประกอบการเพ่ือสรางใหมีมุมนมแมเพ่ือเด็กทุนคนจะ
ไดรับนมแมอยางนอย 6 เดือน ตอเนื่องไปถึง 2 ป 

 สวัสดิการคุมครองแรงงาน กำหนดเปาหมายอยาง
ชัดเจนแนนอน 

 วิทยากรประจำกลุม นำดี - ตามดี และเนื้อหากระชับ
ชัดเจน สถิติเปะ 

 การแลกเปลี่ยนปนะสบการณจริงจากสถาน
ประกอบการ เชน CPF, Western Digital หรือ Thai 
Summit Group 

 สปก. ตนแบบ 3 แหง/ สสค./สสจ. ปทุมธาน ี
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ประมวลภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม ในสถานประกอบกิจการ 

ระหวางวันท่ี 1 - 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร 
 

 


