
รายงานการประชุม 
คณะท างานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

คร้ังที่ 2/2563 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก อาคาร 7 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
………………………………………… 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประธาน 

2. แพทย์หญิงยุพยง  แห่งเชาวนิช มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คณะท างาน 

3. แพทย์หญิงนิพรรณพร  วรมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะท างาน 

4. รศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์                          นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย คณะท างาน 

5. นายปองพล  ใบลี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คณะท างาน 

6. แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยท างาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

7. นางสาวเบญจวรรณ  ยี่ค้ิว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

8. นางสาวอารีวรรณ  ทับทอง มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คณะท างาน 

9. นางวจิิตรา สุวรรณอาสน์ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คณะท างาน 

10. นางชนัญชิดา  สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านนมแม่จาก
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และบุคลากรจากส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
การด าเนินการขับเคล่ือนการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ดังนี้ 

1. แบบส ารวจการจัดสวัสดิการการด าเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 
 แบบส ารวจการจัดสวัสดิการการด าเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จัดท าเพื่อรวบรวมข้อมูลการ
จัดสวัสดิการการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ การรายงานความก้าวหน้าและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่ง
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะน ามาวางแผนในการพัฒนามุมนมแม่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน                 
ในปัจจุบัน มีการจัดต้ังมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการจ านวน 1,787 แห่ง ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมี
ฐานข้อมูลดังกล่าว จึงประสานขอข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับแบบส ารวจข้อมูลการด าเนินงานมุมนมแม่ฯ ด้วย 
 มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจึงจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการส่ง 
แบบส ารวจข้อมูลการด าเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยสถานประกอบกิจการสามารถกรอกข้อมูลทาง Google form ผ่าน 
Link : https://forms.gle/YuiUwnLkm2K2SFz97 หรือ QR Code ดังนี้ 
  

https://forms.gle/YuiUwnLkm2K2SFz97


2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการจัดขึ้น
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ศึกษาแนวทางสู่
ความส าเร็จในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของสถานประกอบกิจการต้นแบบ ร่วมวางแนวทางการขับเคล่ือน
และการประเมินผลการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการในพื้นท่ี และเกิดกลไกการประสานงาน
การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในพื้นท่ี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านนมแม่ ผู้รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมการเล้ียงลูกนมแม่และ 10 package ในสถานประกอบการจากศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ร่าง) ก าหนดการ 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

โรงแรมทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
…………………… 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด 

- กล่าวต้อนรับ  
โดย แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแมฯ่ 
- กล่าวเปิดงาน 
โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย 

 

09.15 - 09.45 น. 
 

นโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 
สถานประกอบกิจการ 
โดย อธิบดีกรมอนามัย 
     อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.00 – 11.00 น. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

โดย  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
- ที่มาและความส าคัญ 
- ประโยชน์ของการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการ 

11.00 – 12.00 น. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน                    
สถานประกอบกิจการ (การจัดต้ังมุมนมแม่) 
โดย   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการฯ 
ผู้ด าเนินรายการ : แพทย์หญิงพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน ์

- องค์ประกอบหลัก 
- กระบวนการท างาน 
- การประเมินผล 
- ถามตอบ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
13.00 – 14.00 น. แนวทางสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ

สถานประกอบกิจการต้นแบบ 
โดย  ผู้แทนจากสถานประกอบกิจการต้นแบบ 3 แห่ง 

- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด  (CPF) 
- บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล  (WD) 
- บริษัท ไทยซัมมิท  (TSG) 

ผู้ด าเนินรายการ : รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ 

- จุดเริ่มต้นของการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
- แนวทาง/วิธีการ 
- ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้บริหาร/ HR/ ผู้ปฏิบัติ 

14.00 – 15.00 น. กลไกการประสานงานและขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูก                  
ด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการในพืน้ที ่
โดย ผู้แทนจากศูนย์อนามัย 
      ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
      ผู้แทนจากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.พรเลขา บรรหารศุภวาท  กรมอนามัย 

- แนวทางการประสานงาน/
ท างานร่วมกัน 
- การสนับสนุน 
- การขยายผลการด าเนินงาน 
* อยุธยา สระบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ ชลบรุี ระยอง 
ราชบุรี นครราชสีมา 

15.00 - 16.00 น. 
 

แลกเปล่ียนเรียนรู้และวางกลไกการด าเนินงานในระดับพื้นท่ี 
- นโยบายและวิธีการท างาน 
- ปัญหาอุปสรรค 
- แผนการด าเนินงาน 

แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 
กลุ่มละไม่เกิน 8 คน 
แต่ละกลุ่มประกอบด้วยศูนย์
อนามัย /สสจ. (แม่และเด็ก+
วัยท างาน) 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 12.00 น. น าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลไกการด าเนินงาน                    

ในระดับพื้นที ่
- นโยบายและวิธีการท างาน 
- ปัญหาอุปสรรค 
- แผนการด าเนินงาน 

แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 
กลุ่มละไม่เกิน 8 คน 
แต่ละกลุ่มประกอบด้วยศูนย์
อนามัย /สสจ. (แม่และเด็ก+วัย
ท างาน) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. อภิปรายและสรุปผลการประชุม 

โดย  กรมอนามัย / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

- รับฟังความคิดเห็น 
- ถาม&ตอบ 

15.00 – 15.30 น. พิธีปิด  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม       นางสาวเบญจวรรณ  ยี่ค้ิว 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางชนัญชิดา  สมสุข 
 


