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คุณ กรรณิกา   เซ็นมุกดา คุณ เนตรนอ้ย  แจง้สวา่ง 

คุณ ศุภศิริ   พว่งกลดั คุณ ปราณี   สืบสาย คุณ อภิญญา  กอมสิน 

                   ช่ือและทีอ่ยู่ขององค์กร บริษัท แมรีกอท จวิเวลรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

            750 ม. 4 นิคมอตุสำหกรรมบำงปู (เขตส่งออก) ต.แพรกษำ อ. เมือง จ. สมุทรปรำกำร 10280 

. 

สมำชิกทีม 



บทน ำ   

 กำรเลีย้งลูกดว้ยนมแมเ่ป็นพืน้ฐำนส ำคญัของกำรเลีย้งดูลูก ใหเ้จรญิเตบิโต
สมบูรณ ์ แขง็แรงและสง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันำกำรและระดบัสตปัิญญำทีด่ ีอย่ำงน้อยตอ้งไดร้บั
กำรเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่เป็นระยะเวลำ 6 เดอืน แมจ่ะประสบควำมส ำเรจ็ในกำรเลีย้งลูกดว้ยนม
แม ่ตอ้งมคีวำมรูแ้ละควำมต ัง้ใจทีจ่ะเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่ตอ้งมสีิง่สนับสนุน พรอ้มทัง้มกี ำลงัใจ
จำกครอบครวั เร ิม่แรกมกีำรต ัง้ทมีงำน มนีโยบำยทีช่ดัเจนหลงัคลอด  

3 เดอืน แมห่ลงัคลอดมำใชมุ้มนมแม ่1-2 คน ท ำใหท้มีงำนตอ้งวำงแผน กลยุทธใ์นกำรทีจ่ะ
ใหคุ้ณแมห่ลงัคลอดมำใชมุ้มนมแมม่ำกขึน้ 



วตัถุประสงค ์

 เพือ่ใหแ้มไ่ดเ้ลีย้งลูกดว้ยนมแม ่> 6 เดอืน ประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ย กระตุน้กำรสรำ้ง

เสรมิกำรเลีย้งลูกดว้ยนมแมใ่นบรษิทัใหม้ำกขึน้ พนักงำนทีใ่ชบ้รกิำรมุมนมแมเ่กดิควำมพงึ

พอใจ 

เป้ำหมำย 

 พนักงำนต ัง้ครรภ ์  พนักงำนหลงัคลอด  พนักงำนทัว่ไป 



วธิกีำรด ำเนินงำน 

 วธิกีำรด ำเนินงำน  จดัต ัง้ทมีงำนโดยมพียำบำลบรษิทัเป็นแกนน ำในกำรอบรม ควำมรู ้
กำรต ัง้ครรภจ์นถงึกำรดูแลหลงัคลอด สำธติในกำรใหน้มแม่และรณรงคใ์หเ้ลีย้งลูกดว้ยนมแม่ 

ใหไ้ด ้> 6 เดอืน กำรจดัเก็บน ้ำนมทีถู่กวธิ ีพรอ้มท ัง้มกีำรพฒันำกำรจดัส่งนมแม่ไปต่ำงจงัหวดั 

เพือ่ส่งเสรมิใหคุ้ณแม่ไดเ้ลีย้งดูลูกดว้ยนมตนเองใหไ้ดน้ำนถงึ 2 ปี และเร ิม่มกีำรจดัส่งเร ือ่ยมำ  

ไดท้ ำกำรออกเยีย่มบำ้น เพือ่ใหท้รำบปัญหำในกำรใหน้ม อกีท ัง้ยงัเป็นกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ พรอ้ม
ท ัง้ชีแ้นะเป็นกำรประหยดัค่ำใชจ้ำ่ยกำรซือ้นม 4,000 – 5,000 บำท ไดท้ ำกำรขยำยเครอืข่ำยเป็นที่

ศกึษำดูงำนของภำครฐัและเอกชนมำกกวำ่ 400 แห่ง รว่มออกบูท ประกวดค ำขวญั คุณแม่ดเีด่น มี
โครงกำรใหพ้ีส่อนน้อง พรอ้มท ัง้ตรวจเตำ้นมทุกรำยเพือ่แกไ้ขภำวะหวันมทีผ่ดิปกต ิมกีำรเปิดคลนิิก
วนัเสำรใ์หค้วำมรู ้ 
          

          

          

          

          

          

 



สถิตมุิมนมแม่ของบริษทัแมรีกอท จิวเวลร่ีแห่งประเทศไทย 

กำรคลอด            ใช้บริกำรมุมนมแม่       เลีย้งนมแม่ ≥ 6 ด       เลีย้งนมแม่ ≥ 3 ด      เลีย้งนมแม่ ≤ 3 ด      เยี่ยมหลังคลอด 
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กรำฟแสดงช่วงอำยุมำรดำหลงัคลอดที่เลีย้งดูบุตรด้วยนมตนเอง ปี 2555-2558 (ม.ค.-

ม.ิย.) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 
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กรำฟแสดงกำรตรวจสถติิของลกัษณะหัวนมของพนักงำนตั้งครรภ์ ปี 2555-2558 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558(ม.ค.-มิ.ย.) 



ปริมำณน ำ้นม/เวลำ 
มกรำคม 2558 – มถุินำยน 2558 

286 cc

162 cc 157 cc 145 cc

10.00  .             12.00  .               .    .             20.    .                              (เวลำ) 

(ปริมำณ) 



ผลกำรศกึษำ  

  

 1.หญงิตัง้ครรภ ์ตอ้งไดร้บัการอบรมและมกีารตรวจเตา้นมและหวันม 100 % 

 2.พนักงานเขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจ 97.80 %   

 3.พนักงานเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ > 6 เดอืน คดิเป็น 37.51 %   

 4.บรษิทัมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 5.มกีารผลตินวตักรรมทุกปี 

  

        

          

          

          

          

          

 



สรุป 

 พนักงานมคีวามพงึพอใจในการสรา้งขวญัและก าลงัใจของการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในสถานประกอบ

กจิการเพราะไม่ไดม้อีปุสรรคในการท างานและยงัท าสิง่ทีด่แีละมปีระโยชน ์ใหก้บัคนทีเ่รารกั ท าใหม้ารดามคีวามสขุ  

บรษิทัคาดหวงัวา่ พนักงานมคีวามรกัในองคก์ร มากขึน้ ท าใหพ้นักงานมาใชบ้รกิารมุมนมแม่อย่างต่อเน่ือง 

เด็กไทยจะมคุีณภาพชวีติทีด่ใีนอนาคต 



แนวทำงกำรพฒันำกจิกรรมอย่ำงย ัง่ยนื 



แผนทีก่ำรเยีย่มบำ้นของ บรษิทัแมรกีอท จวิเวลรี ่(ประเทศไทย) จ ำกดั 



♕การหา RCA 

  กำรบริกำรไม่ครอบคลุม 

 พนักงำนไม่มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 

 ระบบกำรท ำงำนไม่เป็นขั้นตอน 

 เจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมรู้ Specialist ในสำขำ  
    (พยำบำลมำจำกงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 

 ขำดกำรพัฒนำระบบ, ขั้นตอน, ทักษะเจ้ำหน้ำที่/พนักงำน 

 อบรมวชิำกำรน้อย, ขำดควำมรู้, ขำดบริกำรเชิงรุกเยี่ยมบ้ำน 

 ไม่มีกลยุทธ์กำรผลิตนวตักรรม, พัฒนำระบบ 



 ปัญหากจิกรรมมุมนมแม่ 
1.เสียงตำ

สำย 
2.ประกวดค ำ
ขวัญนมแม่ 

ปัญหำ 

ขอดูเต้ำนม ท ำ
เต้ำนมปลอด 

ปัญหำ 

3.อำหำรเพิ่ม
น ำ้นม 

4.เยี่ยมคุณแม่
หลงัคลอด 

ปัญหำ 

5.อบรมทุก 
2 เดือน 

6.คลนิิกวนั
เสำร์ 

7.พีส่อนน้อง 

8.มุมหนังสือ
แม่และเด็ก 

สรีระเต้ำนม 

แม่ไม่มีน ้ำนม 

ไม่รู้ประโยชน์นมแม่ 



ระบบ Flow chart กำรปฏบิตังิำนของทมีงำน 

ระดับบริหำร  ระดับบริหำร 

 ระดับบริหำร นโยบำย 
 คณะกรรมกำร 
- ผจก. ส่วนทรัพยากรมนุษย ์
- ผจก. ส่วนผลิต 
- ผจก. แผนกบุคคล 
-จป. – พยาบาล – ฝ่ายบุคคล 
 

คณะกรรมกำร 

-แนะน ำ, ของเยี่ยม 

-รณรงค์กำรเลีย้งลูกด้วยนมแม่ > 3 
เดือน 

NO 

Yes 
 ทีมงำน 
- พนกังาน 
- ญาติ 
- ระดบับริหาร 
 

 

 

- เข้ำโครงกำรบีบนม 

- กำรเยี่ยมหลังคลอด 

- กำรประกวดแม่, ให้รำงวลัทีเ่ลีย้งลูก    >   6  
เดือน 

 

พนักงำน  พนักงำน 



ระบบ Flow chart กำรปฏบิตังิำนของทมีงำน (ตอ่) 

 ทีมงำน 
- พนกังาน 
 

- ขวญัก ำลงัใจ  Morale 

- เชิดชู ประกำศนียบัตร 

 ทีมงำน 
- พยาบาล 
 

- สวสัดกิำรมุมนมแม่ 
- กำรเยีย่มหลงัคลอด 
- กำรให้ค ำปรึกษำ 

- พนักงำนพึงพอใจ 
 ทีมงำน 
- พนกังาน 
 

 ทีมงำน 
-  พนกังาน 
- บุตรพนกังาน 

 

- กำรดูแล / ประเมินผลและสุขภำพ
ของทำรก / มำรดำ 



 กิจกรรมการพฒันา 

 โครงการมมุนมแม ่

 โครงการจดัหนงัสือ, ความร ู,้ Brochure 

 โครงการจดัระบบการจดัการในมมุนมแม่ 
 วิทยากรเผยแพรค่วามร ู ้/ เชิงรกุ / เชิงรบั 

 โครงการสายใยรกัครอบครวั 

 โครงการแลกเปล่ียนเรยีนร ูก้ารติดตามดงูาน 

 ติดตามประเมินผลตวัช้ีวดั KPI 

 โครงการประกวดค าขวญั 

 โครงการประกวด MRS นมแม ่



 กิจกรรมการพฒันา 

 โครงการ CQI นวตักรรมในโครงการมมุนมแม่ 
 การสง่นมไปเล้ียงดบูตุรไปต่างจงัหวดั 

 โครงการจดั Gift Set เยี่ยมหลงัคลอด 

 การคน้หาปัญหาวิเคราะหเ์พ่ือพฒันางาน 

 การจดั Board แม-่ลกูผกูพนั 

 โครงการสรปุผล และประเมินผลในการปฏิบติังานทกุปี 

 โครงการจดัอาหารเพ่ือกระต ุน้น ้านม 



 กิจกรรมการพฒันา 

 อบรมความร ู ้(Knowledge management) 

 การตรวจสอบหวันมมารดา เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการใหน้มแม่ 
 การสาธิตการบีบนม, การบรรจ ุ

 โครงการ On Air เกี่ยวกบัสขุภาพมมุนมแม่ 
 โครงการเยี่ยมบา้น 

 โครงการออกก าลงักาย 



กจิกรรมทีพ่ฒันำ 



กจิกรรมทีพ่ฒันำ  



ตรวจเยี่ยมบ้ำนพบปัญหำ 
 

   -มีไข ้ 

   -ตวัเหลือง 
   -สะดือแฉะ 

   -ผื่นคนั 

   -ถ่ายเหลว 



กำรจดัมุมนมแม่ 



 รูปกิจกรรมคลินิกวนัเสำร์ 



 กิจกรรมสำยใยรักแห่งครอบครัว 



 รูปกิจกรรมอบรมพนักงำนต้ังครรภ์ 



 รูปกิจกรรมส่งนมเลีย้งบุตรต่ำงจังหวดั 



กจิกรรมกำรออกเยีย่มบ้ำน กจิกรรมกำรออกเยีย่มบ้ำน 

-  หลงัจำกได้เบอร์โทรศัพท์  
-  ประสำนงำน  
-  ลงพืน้ที่ 

-  ทำงเดินเพ่ือเข้ำไปเยี่ยมพนักงำนหลงัคลอด 



 รูปกิจกรรมเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด 



 รูปกิจกรรมเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด 



 รูปกิจกรรมเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด 



 รูปกิจกรรมเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด 



 ปัญหำที่พบในกำรเยี่ยมบ้ำน 



 กิจกรรมให้ควำมรู้ 



 การจัดซุ้มมมุหนังสือ 



สำธติกำรบบี 



ให้ความรู้ด้านโภชนาการ 



การอ่านข่าวให้ความรู้ /   ตอบค าถามชิงรางวัล 



 กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 



 กิจกรรมประกวดค ำขวญัมุมนมแม่ 



การประกวดค าขวญั ประจ าปี 2557 

11 สิงหาคม 2557 
 รางวัลที่ 1 

 นมแม่มีประโยชน์และปลอดภัย 
       ช่วยขจัดโรคภัยให้ห่ำงหนี 

                 ให้ลูกน้อยแข็งแรงสุขภำพดี 
                         ถ้ำแม่มีน ้ำนมให้ลูกกนิ 

รางวัลที่ 2 
น ้ำหยดแรกที่ลูกน้อยคอยลิม้รส 
แต่ละหยดมีคุณค่ำมหำศำล 

อกีทั้งยังช่วยสร้ำงภูมิต้ำนทำน 
น ้ำหยดนีใ้ครรู้บ้ำงคือน ้ำนม 

รางวัลที่ 3  
นมแม่คือวัคซีนหยดแรกของชีวิต 
เป็นผลผลติให้ลูกน้อยได้เติบใหญ่ 

นมแม่คือสำยใยแห่งควำมผูกพนั 
ให้ลูกน้ันเป็นคนดีและแข็งแรง 



การประกวดค าขวญั ประจ าปี 2556 

11 สิงหาคม 2556 
 รางวัลที่ 1 

น ้ำนมแม่สีขำวบริสุทธ์ิ 
น ้ำนมแม่ดีที่สุดกว่ำนมไหน 

น ้ำนมแม่สะอำดและปลอดภัย 
น ้ำนมแม่คือสำยใยควำมผูกพัน 

รางวัลที่ 2 
น ้ำหน่ึงหยดหลัง่รินรสจำกอกแม่ 

น้ันมีแต่ควำมรักควำมห่วงหำ 
ช่วยหล่อเลีย้งลูกน้อยให้โตมำ 
สุดล ำ้ค่ำเกนิกว่ำจะบรรยำย 

รางวัลที่ 3 
มุมนมแม่เป็นโครงกำรที่ดีแท้ 

ช่วยคุณแม่ลดภำระค่ำใช้จ่ำย 
ท ำงำนไปบีบนมไปแสนสบำย 
ได้เลีย้งกำยเลีย้งลูกผูกสัมพนัธ์ 



 กิจกรรมเยี่ยมดูงำนในโครงกำรมุมนมแม่ 



คณะศึกษาดูงาน 



 กิจกรรมเยี่ยมดูงำนในโครงกำรมุมนมแม่ 



   กิจกรรมประกวดคุณแม่ดีเด่น 



การจัดสวัสดิการประกวดค าขวัญของพนักงาน 



การประดิษฐ์นวัตกรรมการเรียนรู ้



รับโล่สถำนประกอบกำรมุมนมแม่ท่ีได้
มำตรฐำน 

ณ โรงแรม มิรำเคลิ แกรนด์ 
25  มิถุนำยน  2552 



ผลงานดเีด่นทีภ่าคภูมิใจ 
25  มิถุนำยน 2552 ได้รับคดัเลือก และได้รับโล่มุมนมแม่ 

ที่ได้มำตรฐำนในสถำนประกอบกำร  
ที่ โรงแรม มิรำเคลิ แกรนด์ 

 



ผลงานดเีด่นทีภ่าคภมูใิจ 
25 ม.ิย. 52 บรษิทัไดร้บัเลอืกเป็นผูน้ ำมุมนมแม่ใน

สถำนประกอบกำร เป็นทีศ่กึษำดูงำนทัง้ภำครฐั และ

ภำคเอกชน 
 



กจิกรรมดีเด่น 
1. การสร้าง Model หวันมชนิดต่างๆ 

2. การสร้าง Model Crystal นม 

3. การสร้าง Model Crystal Logo มุมนมแม่ 



 ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

ปัญหา/สาเหตุ 

• มารดาขาดความตั้งใจในการบีบนม 

• ส่งบุตรเล้ียงต่างจงัหวดั 

• รู้สึกยุง่ยากไม่ค่อยตระหนกัในการเล้ียงดู
บุตร 

 

แนวทางการแกไ้ข 

• ปลุกจิตส านึก 

• ร่วมประชุมปรึกษาหากลยทุธ์ 
• พีส่อนนอ้ง 

• ลงพื้นท่ีปฏิบติัจริง 

• อบรมวิชาการ 

• เยีย่มคุณแม่หลงัคลอด 

• คน้หาปัญหา RCA 

• ใหก้ าลงัใจ 



 กำรวเิครำะห์ปัญหำ 



 บทเรียนท่ีได้รับ 

 มีกำรพัฒนำมุมนมแม่ให้เป็นระเบียบมำกขึน้ และยังต้องมีกิจกรรมพัฒนำ 
   อย่ำงต่อเน่ือง 
 พนักงำนและคณะกรรมกำรมุมนมแม่สำมำรถเข้ำใจ และมีกำรพัฒนำโดยใช้ 

    Appreciation และท ำให้รักองค์กรเพิ่มขึน้ 

 บริษัทสำมำรถพัฒนำงำนให้มีคุณภำพโดยทีมงำนท่ีเข้มแขง็ 
    และใช้ระบบ SHA (Sustainable Healthcare / Health promotion 

    by Appreciation เข้ำมำด ำเนินกำรในบริษัทแมรีกอท ได้เป็นอย่ำงดี 



 แนวทำงพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง 

 พฒันำผลตินวตักรรมใหม่ ถุงนม Recycle / Jelly  

   ลดบวม ลดไข้ ลดเต้ำนมตงึคัด 

 เป็น Idol พฒันำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 พนักงำนในองค์กรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข และรักองค์กร 
 สร้ำงทีม และมี Empowerment / กำรสร้ำงเครือข่ำย 
 เป็นท่ีศึกษำดูงำนท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน 400 แห่ง 

    ต่ำงประเทศยุโรป 15 ประเทศ / เอเชีย 3 ประเทศ 

 กำรเยีย่มบ้ำน / โมเดลเต้ำนม / รูปถ่ำยโมบำยแม่และลูก 
 ประกวดค ำขวญัค่ำน ำ้นม / ประกวดคุณแม่ดเีด่น 

 กำรตอบปัญหำชิงรำงวลั  



THANK YOU 


