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เลีย้งลูกด้วยนมแม่ แรกเกิด – 2 ปี 



พฒันาศักยภาพเด็ก อย่างต่อเน่ือง  กิน กอด เล่น เล่า 



สวสัดิการ สร้างความผาสุกขององค์กร 



 
1.วตัถุประสงค์ 

 
1. ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

2. ส่งเสริมพฒันาการเด็ก อย่างเต็มศักยภาพให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

3. สร้างสายใยร้อยรัดภายในครอบครัวให้เหนียวแน่น 

4.เป็นสวัสดิการของบุคลากรในโรงพยาบาล 
 



 
2. วสัิยทัศน์ 

 
สร้างสายสัมพนัธ์ด้วยนมแม่        

 เติบโต        

ปลอดภัย        

พฒันาการตามวัย   

พงึพอใจในบริการ  ตามมาตรฐาน 
 



   3. การด าเนินงานและกจิกรรมของศูนย์เดก็เลก็น่าอยู่คู่นมแม่  

1. ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ แรกเกดิ ถึง 2 ปี 

2.   ส่งเสริมพฒันาการเด็กให้สมวัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยเน้น
กจิกรรม การกนิ การกอด การเล่น การเล่า 

 3. ส่งเสริมความรักความผูกพนัให้แก่สถาบันครอบครัว 

 

 
 

 
 



 
        1.ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 2 ปี    

  
1. มีนโยบายท่ีชัดเจน คือเป็นศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ แรกเกดิ – 2 ปี 
2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคญั  
- ผู้บริหารระดับส านักการแพทย์ ได้จัดท ามาตรฐานศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
มีการตรวจประเมินทั้งหมด 6 ด้าน เกณฑ์มาตรฐาน 32 ข้อ โดยการเพิม่นโยบายเร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ เข้ามาเป็น 
เกณฑ์ในการตรวจประเมินร่วมด้วย คือ เด็กท่ีดูแลท่ีศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ ในโรงพยาบาล สังกดัส านักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 8 แห่ง ต้องได้รับนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกดิ – 6 เดือน และหลงัจากน้ันเด็กต้องได้รับนมแม่ 
และอาหารเสริมตามวัยที่เหมาะสมจนถึง 1 ปี 
- ผู้บริหารระดับโรงพยาบาล มีนโยบายการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาล  
และประชาชนผู้รับบริการ คือ - มีคลนิิกนมแม่ให้บริการ 
    - บุคลากรท่ีมีบุตร สามารถมาป๊ัมน า้นมแม่เกบ็ได้ช่วงเวลา 10.00 น.และ14.00น. 
    - กลางวัน  12.00-13.00 น. คุณแม่สามารถมาให้นมบุตรท่ีศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ได้ 
    - มีการเชิดชู ให้รางวลั คุณแม่ที่สามารถเลีย้งลูกได้ส าเร็จแรกเกดิ  2 ปี 

 



ภาพแม่ๆ 



    1.ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 2 ปี  

3. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่แบบครบวงจร ท้ังคุณพ่อคุณแม่และผู้ช่วยเหลือ เช่นคุณตา คุณ 

ยาย ระยะก่อนคลอด  ระยะขณะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะทดลองอยู่จริง 1 สัปดาห์ท่ีศูนย์ 

เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ก่อนคุณแม่มาท างาน  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 

4 .รูปแบบการให้ความรู้ เร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ลักษณะให้เห็นการปฏิบัติจริง มี 

คุณแม่ตัวอย่างท่ีประสบผลส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ขณะท างาน หลากหลายวชิาชีพ เช่น   

แพทย์/ ทันตแพทย์ /ธุรการพยาบาล /เภสัชกร/ คนงาน ฯลฯ   

 - คุณแม่ เกิดความ มุ่งมั่น ต้ังใจ เช่ือว่าต้องท าได้ 

 - คุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า เข้าใจ และทราบบทบาทหน้าท่ี ในการช่วยเหลือให้ก าลังใจ มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

 





      1.ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 2 ปี  
5. เกดิแม่อาสาภายในโรงพยาบาล ที่สามารถเป็นต้นแบบ  

เร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ตามหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล 

  เช่น ห้องคลอด ห้องฝากครรภ์  

 หอผู้ป่วยพเิศษ /สามัญ 

 ทันตกรรม  /การเงินและบัญชี 

  เภสัชกรรม/ บริหารงานทั่วไป 

  หออภิบาลผู้ป่วยหนัก /ไตเทียม/ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  

 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ฯลฯ 
 



      1.ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 2 ปี  

6. เผยแพร่การส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  แรกเกดิ – 2 ปี 

โดย เป็นแหล่งศึกษาดูงาน  

 เร่ือง ศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ ที่ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่แรกเกดิ – 2 ปี  

 ให้กบัชุมชน /สถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน /หน่วยงานที่สนใจที่มี
พร้อม น าแนวคิด รูปแบบ /วิธีปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้เข้ากบับริบทของตน 
 



ภาพผูม้าเยีย่มชมศูนย ์



 
 

      2. ส่งเสริมพฒันาการเดก็ให้สมวยั ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
      
 โดยเน้นกจิกรรม  

การกนิ การกอด การเล่น การเล่า 



  2. ส่งเสริมพฒันาการให้สมวยั ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

การกนิ  - เด็กที่ดูแลได้รับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่  แรกเกดิ - 6 เดือน  

  - ควบคู่กบัอาหารที่เหมาะสมตามวัย อย่างต่อเน่ืองจนอายุได้มากกว่า 2 ปี  
 



   2. ส่งเสริมพฒันาการให้สมวยั ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 

การกอด - ให้อาหารใจกบัเด็กที่ดูแล ด้วยความรัก ความอบอุ่น  

   - ให้คุณแม่มาให้นมลูกในช่วงเวลาพกักลางวัน ให้คุณพ่อมาร่วมเล่นกบั
ลูกได้ในช่วงพกักลางวัน   

  - สร้างบรรยากาศศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ให้เหมือนบ้าน 

การเล่น  - เน้นการเล่นที่อสิระแต่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมตามวัย 

  - เน้นการเล่นที่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เลีย้งดูและเด็ก 
 





    2. ส่งเสริมพฒันาการให้สมวยั ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 

การเล่า  คือ การเล่านิทาน 

 -  ศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ ได้น ารูปแบบมาจาก โครงการหนังสือเล่มแรก 
Book start Thailand มาปรับใช้ในเด็กที่ดูแล 

 - โดยมีรูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็ก 8 ขั้นตอนส าคัญ คือ จัดมุม
หนังสือ /จัดบรรยากาศ /อุ้มเด็กน่ังตัก /อ่านได้ทุกเวลาทุกสถานที่ /อ่านออก
เสียงสูงๆ ต ่าๆ /กรณีอ่านหนังสือไม่ออกให้ใช้ภาพในหนังสือพูดคุยกบัเด็ก /ใส่
ใจ และตอบรับทุกคร้ังเม่ือเด็กต้องการหนังสือ /อ่านทุกวันวันละ 5- 15 นาที 

 



 
โครงการ กจิกรรมทีเ่ผยแพร่สู่ผู้รับบริการ         

   

 - โครงการ Book start Day care and Well child clinic  โดยการ สอน สาธิต 

เทคนิคการเล่านิทาน และ 8 กระบวนการ ส าคัญในการใช้หนังสือเล่มแรก ให้กับคุณพ่อ  

คุณแม่ และผู้ปกครองผู้ท่ีดูแลเล็ก คลินิกสุขภาพเด็กดี 

 - กิจกรรมการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ โดยมีกิจกรรมแม่อาสา โดยมีแม่อาสาท่ี 

เป็นบุคลากรทางการแพทย์ท่ีกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลซ่ึงเป็นคุณ 

แม่ท่ีเคยมีประสบการณ์การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ด้วยตนเอง เป็นตัวอย่างท้ังหมด 47 คน  
 









 
    3. ส่งเสริมความรักความผูกพนัให้แก่สถาบนัครอบครัว 

 
 

ให้ความส าคัญ ในการสร้างความรัก ความอบอุ่น การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ในครอบครัว ในการเลีย้งดูเด็ก ในทุกๆจัดกจิกรรม 



รูปภาพกิจกรรมพอ่ แม่ลูก ยาย ยา่ปู่ 





 
4.ผลลพัธ์ตามตัวช้ีวดั 

 
ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ปี 56 ปี57 ปี58 

1.อตัราการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ แรกเกดิ – 2 ปี 100% 100% 100% 100% 

2.อตัราเดก็มีพฒันาการสมวยั 100% 100% 100% 100% 

3.อตัราเดก็มีภาวะโภชนาการ น า้หนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ≥90% 96.65% 95.68% 97.33% 

4.อตัราความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ ≥90% 93.48% 95.06% 94.24% 



 
    5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

 1. การสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ 

2. พฒันารูปแบบบริการ เน้นการมีส่วนร่วม ของผู้สนับสนุน ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า 
ตา ยาย น้า อา ฯลฯ 

3. มีระบบการติดตาม ประเมินที่ต่อเน่ือง โดยใช้รูปแบบการประเมินศูนย์เด็กเลก็
น่าอยู่คู่นมแม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ด้าน 32 ข้อ 

4. บุคลากรได้รับการพฒันาองค์ความรู้  อบรม ดูงาน พฒันาศักยภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง 

5.  ผู้บริหารศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ ต้องไม่หยุดน่ิง พฒันาระบบงานอย่าง
   ต่อเน่ือง 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

• ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเป็นเลิศ  ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร และเป็นต้นแบบ ปี 2554 

 

 6. ผลงานและความภาคภูมใิจ ในการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง 



6. ผลงานและภาคภูมใิจ ในการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง 



ผลงานและความภาคภูมใิจเหนือส่ิงอ่ืนใด  
   

3.ปลาหวานเล่านิทาน ร้องเพลง.MPG


 
 
 
 
 


