






บทบาท: อบต.ก่อเอ้ ศูนย์ประสานงาน ต าบลนมแม่ฯ 



บทบาทหน้าที ่รพ.สต. 

 



มมีาตรฐานด้านการบรกิาร ส่งเสรมิการเล ีย้งลูกด้วยนมแม่ 

 
 
 
 

 



ม ีอสม.เช ีย่วชาญนมแม่/ปราชญ์นมแม่ 



การประชาคมเครือข่ายหมอครอบครัว 



ความภูมิใจของชาวต าบลก่อเอ้และ 
                                  ภาคีเครือข่าย 





บา้นนมแม่ตวัอยา่งเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 



การแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายระดบัภูมิภาค 
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นวตักรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

• ในการแนะน าหญงิหลงัคลอด ที่ท างานนอกบ้านและประสบ
ปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

• ใช้เป็นอุปกรณ์เกบ็น า้นมมารดาเพ่ือให้ลูกได้รับนมแม่ แรก
เกดิ- 6 เดือน 

 

นวตักรรม “กระติก ลูกรัก อิ่มอุ่นใจ” 

ครอบครัวที่1 หญิงหลงัคลอด มีอาชีพค้าขาย 
 บุตรนางสาววภิารัตน์   ญาณเดชา     

ครอบครัวที่1 หญิงหลงัคลอด มีอาชีพค้าขาย 
 บุตรนางสาววภิารัตน์   ญาณเดชา     



ครอบครัวที่ 2 หญงิหลงัคลอด อาชีพลูกจ้างช่ัวคราว 
บุตรนางศิริลกัษณ์   บุญขันธ์ 

ครอบครัวที่ 2 หญงิหลงัคลอด อาชีพลูกจ้างช่ัวคราว 
บุตรนางศิริลกัษณ์   บุญขันธ์ 

นวตักรรม “กระติก ลูกรัก อิม่อุ่นใจ” 



จักรยานส่ือรักนมแม่ จักรยานส่ือรักนมแม่ 

ใช้เป็นส่ือประชา 
สัมพนัธ์  ในการเยี่ยม
ติดตามมารดาก่อนและหลัง
คลอดในเร่ืองนมแม่และ
เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 



กระเป๋าเยีย่มหลงัคลอด กระเป๋าเยีย่มหลงัคลอด 

ประกอบดว้ย   
-สมุนไพรดูแลหลงัคลอด(ยาเพ่ิมน ้านม) 
-ลูกประคบสมุนไพร 
-ของใชเ้ด็กอ่อน  
-เกลือไอโอดีน 

สนบัสนุนโดยกองทุนนมแม่และ
กองทุนต าบล 
สนบัสนุนโดยกองทุนนมแม่และ
กองทุนต าบล 



ปราชญน์มแม่และปราชญส์มุนไพร ปราชญน์มแม่และปราชญส์มุนไพร 

นวตักรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น นวตักรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 



กลุ่มปราชญส์มุนไพรพื้นบา้น กลุ่มปราชญส์มุนไพรพื้นบา้น 
 
ประกอบดว้ย 
 

 
ประกอบดว้ย 
  นมววั       ยา่นางแดง   
จวงหอม    นมสาว   
ยางตุ่น       เมก็เครือ และฝางแดง 
วิธีใช ้  น าตวัยาทั้งหมดสัดส่วนเสมอภาค  
            ตม้ส่วน 3 เอา 1 ส่วน 
ขอ้บ่งใช ้     เป็นยาประสะน ้านม 
ขนาดรับประทาน 3เวลา หลงัอาหาร  
คร้ังละ1 แกว้   

สมุนไพรเพิม่น า้นมภูมปัิญญาท้องถิ่น สมุนไพรเพิม่น า้นมภูมปัิญญาท้องถิ่น 



ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

• จดัท าแผนปฏิบติัการ Model Child  

• จดัท าค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
• ประชุมเตรียมการทุกเดือน 
• เตรียมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเขา้อบรมตามแผน 
• จดัอบรมทกัษะและประชุมวิชาการตาม

แผนงาน 
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การพฒันาศูนย์เดก็เลก็คุณภาพ 
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การจัดกจิกรรม ปี 2557 
2 ก 2 ล กนิ กอด เล่น เล่า  /กนิ  เล่น  เต้น  วาด 



การจัดกจิกรรม ปี 2557 
2 ก 2 ล กนิ กอด เล่น เล่า  /กนิ  เล่น  เต้น  วาด 
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มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลคุณภาพศูนย์เดก็ 
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การประเมนิคดักรองระดบัเชาว์ปัญญาเดก็ 3-5 ปี ปี2555 
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การประเมนิพฒันาการด้านสติปัญญาเดก็ 3-5 ปี  
ปี 2557 
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การพฒันาทกัษะด้านการส่ือสาร อสม.นมแม่  
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหิดล ปี2557 

26 



27 

การประเมนิพฒันาทกัษะด้านการส่ือสาร อสม.นมแม่  
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหิดล ปี 2557 



การประเมนิผล การสือ่สาร  อสม. นมแม ่
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โครงการบูรณาการพฒันาการเด็กไทย 
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กลุ่มเป้าหมาย/วธีิการด าเนินงาน 



ปัจจัยทีส่่งผลให้การด าเนินการจัดกจิกรรมส าเร็จ  



กิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่/ประกวดหนูนอ้ยนมแม่ 



                  ผลการด าเนินงานตามโครงการต าบลนมแม่ 
(ต.ค.54 – ก.ย.55) 

•    เป้าหมาย   0-6  เดือน     38   คน 

• 0-6  เดือนเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว   25 คน      ร้อยละ  65.91 

• 0-6   เดือนเลี้ยงนมผสม              13   คน       ร้อยละ  27.08 

         เป้าหมาย   0-1 ปี    62   คน 

     0-1   ปีเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว   34   คน        ร้อยละ   54.83 

• 0-1   ปีเลี้ยงนมผสม                28   คน        ร้อยละ   45.16 



                  ผลการด าเนินงานตามโครงการต าบลนมแม่ (ต.ค.55 – ก.ย.56) 

•    เป้าหมาย   0-6  เดือน     18  คน 

• 0-6  เดือนเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว  13  คน      ร้อยละ  72.22 

• 0-6   เดือนเลี้ยงนมผสม              5   คน       ร้อยละ  27.78 

         เป้าหมาย   0-1 ปี    47   คน 

     0-1   ปีเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว   26   คน        ร้อยละ   55.31 

• 0-1   ปีเลี้ยงนมผสม                21   คน        ร้อยละ  44.69   

• หญิงฝากครรภ์ที่ยงัไม่คลอด   27  คน 



                  ผลการด าเนินงานตามโครงการต าบลนมแม่ (ต.ค.56 – กย.57) 

•    เป้าหมาย   0-6  เดือน  32   คน 

• 0-6  เดือนเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว  23 คน      ร้อยละ   71.87 

• 0-6   เดือนเลี้ยงนมผสม               9 คน       ร้อยละ    28.13 

         เป้าหมาย   0-1 ปี    44   คน 

• 0-1   ปีเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว  29  คน        ร้อยละ    65.90 

• 0-1   ปีเลี้ยงนมผสม               15  คน        ร้อยละ    34.09 

• หญิงฝากครรภ์ที่ยงัไม่คลอด   19 คน 



ด ำเนินงำนตำมโครงกำรต ำบลนมแม่  (ต.ค.57– ส.ค.58) 

เป้าหมาย   0 - 6  เดือน   11คน 

 0-6  เดือนเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว 10  คน  ร้อยละ  90.90 

 0-6  เดือนเลี้ยงนมผสม   1  คน     ร้อยละ  9.10 

 หญิงต้ังครรภ์ที่ยงัไม่คลอด    8   ราย 

เป้าหมาย เด็กอายุ   6  เดือน – 1  ปี     12    ราย 

 เล้ียงลกูด้วยนมแม่               9  ราย   ร้อยละ  75 

 นมผสมและอาหารอ่ืน        3  ราย   ร้อยละ  25 
 

เป้าหมาย   0 - 6  เดือน   11คน 

 0-6  เดือนเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว 10  คน  ร้อยละ  90.90 

 0-6  เดือนเลี้ยงนมผสม   1  คน     ร้อยละ  9.10 

 หญิงต้ังครรภ์ที่ยงัไม่คลอด    8   ราย 

เป้าหมาย เด็กอายุ   6  เดือน – 1  ปี     12    ราย 

 เล้ียงลกูด้วยนมแม่               9  ราย   ร้อยละ  75 

 นมผสมและอาหารอ่ืน        3  ราย   ร้อยละ  25 
 



อัตราการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 0-6 เดือนในรอบ 5 ปี 

ร้อยละ  93.10 

ร้อยละ  6.9 

ร้อยละ  34.09 

ร้อยละ  70.22 

ร้อยละ  29.78 

ร้อยละ  72.22 

ร้อยละ  27.78 



 
 
 
 
แผนพฒันากองทุนต าบลปี 2558 

 

 

 ประเภทที่  2     สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
สาธารณสุข 

 โครงการต าบลนมแม่เพ่ือพฒันาการเดก็อย่างองค์รวม          15,000 

 โครงการอบรม รร.ส่งเสริมสุขภาพ                                        16,000 

 โครงการพฒันาศูนย์เดก็คุณภาพ IQ                     16,000 

 

 

 

 

 

 




