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ความส าคญัของสตรวียัท างาน 
ขอ้มูลจากส านกังานสถติแิห่งชาต ิมกราคม 2557  

ผูม้งีานท า เป็นสตร ีรอ้ยละ 45.25 (17.10 / 37.79 ลา้นคน) 

  สตรมีคีวามเสีย่งทางสุขภาพสูง 
  สตรใีนระยะต ัง้ครรภแ์ละใหน้มบุตรควรไดร้บัการ 

 คุม้ครอง ใหส้ามารถท างานและท าหน้าทีแ่ม่ทีส่มบูรณ ์      
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กลวัไมไ่ดข้ ึน้เงนิเดอืน/ถกูลดโบนัส 

ไมอ่ยากสญูเสยีต าแหน่ง 

นายจา้งตามตวัใหก้ลบัไปท างาน 

เกรงใจเพือ่นรว่มงาน   

ไมอ่ยากขาดรายได ้ 

เหตผุลทีม่าลาคลอดไมค่รบ 90 วนั 
 

Nisachol Cetthakrikul, IHPP,2014 



                                              การลาของพอ่ 

มตคิรม. 8 กพ. 2555  

ให้สิทธ์ิข้าราชการชาย ช่วยดแูล
ภรรยาท่ีคลอดบตุรติดตอ่กนัได้ครัง้ละ 
15 วนั โดยมีหนงัสือยืนยนัเป็นภรรยา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ขา้ราชการที่มีสิทธิลา 

  ข้าราชการพลเรือน  
   ข้าราชการในสงักดัสถาบนัอดุมศกึษา     
   ข้าราชการการเมือง ข้าราชการต ารวจ    
    ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 



เหตผุลทีแ่มไ่มใ่หน้มลกูถงึ 6 เดอืน 
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ไมส่ะดวกใหน้มในทีส่าธารณะ  

สถานทีท่ างานไมเ่อือ้อ านวยใหล้กูกนินมแม่ 

เลีย้งลกูคนกอ่นดว้ยนมผงแลว้ลกูแข็งแรง  

การใหน้มแมเ่ป็นเรือ่งยาก  

แมม่โีรคประจ าตวั  

แมม่ปัีญหาสรรีะ 

แมไ่มไ่ดอ้ยูก่บัลกู  

ทีท่ างานตอ้งการใหก้ลบัไปท างาน  

แมต่อ้งกลบัไปท างานเอง  

กงัวลวา่นมแมม่สีารอาหารไมพ่อ  

แมค่ดิวา่น ้านมมไีมเ่พยีงพอ  

รอ้ยละ 

เหตุผลทีใ่หน้มแมไ่มถ่งึ 6 เดอืน 

Nisachol Cetthakrikul, IHPP,2014 





- ผลติถงุเก็บ 
น า้นม    
   100,000 ใบ 
- ผลติ CD  
   วธิกีารบบี 
เก็บ ตนุ น า้นม 

โครงการ 
น ารอ่งมมุ 
นมแม ่48 
แหง่ 

- MOU  
จดัสวสัดกิาร
สง่เสรมิการ
เลีย้งลกูดว้ย
นมแมใ่นสถาน
ประกอบการ 
 

- มมีมุนมแม่
จ านวน 
1,130 แหง่ 

2548-49 2550-51 2552-2553 2554-55 



จากการเป็น “มมุนมแม”่ ยกระดบัไปส ู ่

“งานสรา้งเสรมิคณุภาพชีวิต 

  สตรวียัท างานและครอบครวั” 



 
ศนูยส์รา้งเสรมิคณุภาพชวีติ VS มมุนมแม ่

 
ศนูยส์รา้งเสรมิคณุภาพชวีติ 

• สรา้งเสรมิคณุภาพชวีติสตรวีัย
ท างานและครอบครัวดา้น
สขุภาพกาย ใจ สงัคม และ
จติปญัญา 

• มกีระบวนการสรา้งความ
สมดลุของชวีติและการท างาน 
(work skill and life skill) สง่
ผลลัพธท์างบวกตอ่องคก์ร  

• ยกระดับมมุนมแมแ่ละตอ่ยอด
ไปสูก่ารเป็นองคก์รสขุภาวะ 

• ใหค้วามส าคัญดา้น
โภชนาการ  

 

 

 

 

 

 
 มมุนมแม ่

• สวสัดกิารสง่เสรมิการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมใ่หก้บัพนักงาน
ทีเ่ป็นแม ่

• สรา้งเสรมิคณุภาพชวีติของ
สตรดีา้น life skill 

 



เรยีนรูก้าร 
จดัการรว่มกนั 
ของเครอืข่าย 

เรยีนรูก้าร 
จดัการรว่มกนั 
ของเครอืข่าย 

สรา้งทมี 

ความย ัง่ยนื 
ขยายผล 

โครงการสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติ
สตรวียัท างานและครอบครวั 

Overview 

Trainers  
Facilitators  

“Work Skill 

Life skill+นมแม ่
Management 

พฒันาเป็น 
ศูนยส์รา้งเสรมิ
คณุภาพชวีติ 

สังคมภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ 
สังคมมีคุณภาพ 

สังคมมีความเข้มแขง็ 

สังคมภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ 
สังคมมีคุณภาพ 

สังคมมีความเข้มแขง็ 

Tool:  
Happy Workplace 

Happy ROI 
Happy Breastfeeding –

friendly workplace  



ศนูยส์รา้งเสรมิ
คณุภาพชวีติ
สตรวียัท างาน
และครอบครวั 

วสิยัทศัน ์

ทกัษะ 

แรงจงูใจ ทรพัยากร 

แผน 

ปฏบิตั ิ

การ 



ทกัษะ 

Skill 

Life Skill 
Happy 8 

Work Skill 
Management 
competency 

สุขในงาน 

 กจิกรรมการเลีย้งลกูดว้ย 
     นมแม ่
 สขุภาพสตรตี ัง้ครรภแ์ละให ้
      นมบตุร 
 อาหารและการออกก าลงักาย 

 การสรา้งทศันคตเิชงิบวก 
 การสรา้งทมี 
 การสือ่สาร 
 ภาวะผูน้ า 
 การคดิเป็นระบบ 
 การสรา้งแรงจงูใจ 
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การสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติการท างาน 

 

•คนท างานม ี
 ความสุข 
•มคีวามมัน่คง
ในการด าเนิน  
 ชวีติ  
• เป็นประชากร
ทีม่คีณุภาพ 

โดยมตีวัชีว้ดัคณุภาพชวีติตามค านิยามสุขภาวะของ
องคก์ารอนามยัโลก  คอื Happy 8 



โปรแกรมสนบัสนุนนมแม่ 
(แม่และครอบครวั) 

Output 
จ านวนแม่ทีใ่หน้มบุตร  
จ านวนแม่ทีใ่หน้มลูก
อย่างเดยีวนาน 6 
เดอืน 

จ านวนแม่ใหน้มลูกได ้
นาน 1 ปี  
 
 

Outcome 
• เพิม่รายได ้
• ลดรายจา่ย (นมผง ความ
เจบ็ป่วย) 

• สุขภาพแมด่ ีลูกไมป่่วยบอ่ย 

• มีความภาคภมูใิจและมี

คุณค่าในตนเอง 

• สร้างสายใยรกัแหง่

ครอบครวั 

 

 

 



โปรแกรมสนบัสนุนนมแม่ 
องคก์ร 

output 

• ลดตน้ทุนการผลติ 
• ประสทิธภิาพการท างาน 
ดขีึน้ 

outcome 
• ลดการขาด ลาของ
พนกังาน 

• ลดการลาออกของ
พนกังาน 

• พนกังานมคีวามสุข 
• CSR และภาพลกัษณ ์



เกดิคณุภาพชวีติสตรวียัท างาน 
และครอบครวัอยา่งย ัง่ยนื 

 
Work Life Balance 

องคก์รมกี าไร  





Healthy = Increase Productivities 



Supporting  Breastfeeding is 

WIN-WIN 

for Companies and Employees 

 
U.S. Breastfeeding Support Program $3:1   ROI   

ลงทุนในเดก็ 0-5 ปี ใหผ้ลตอบแทนทางสงัคม 8 เท่า 



 

 ลูกอายหุนึง่ปี ลาหยุด 3 วัน/ 9 วัน 

ของประเทศ 

     

 

 ลูกอายหุนึง่ปี ลาหยุด 3 วัน/ 9 วัน 

ของประเทศ 

     
ลดการลาออกถงึ 86-92%  

เทียบกับข้อมลูประเทศ 59% 

ลดการเบกิจา่ยคา่รกัษาของลูก 

CSR ภาพลักษณ ์ขององคก์ร CSR ภาพลักษณ ์ขององคก์ร 

Return 
of 

Investment 
 

(ROI) 

Return of Investment  



Return of Investment  USA 
เร ือ่งอนามยัแม่และเดก็ 

California Public Health Foundation Enterprise Management Solutions;WIC 
54 WIC center : Breastfeeding friendly Environment  

โปรแกรมสนบัสนุนแม่ท างาน 
ไดผ้ลลพัธอ์ย่างน่าทึง่ 

อตัราการคลอดทีไ่ม่พงึประสงคล์ดจาก 21% เป็น 6% 
อตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่เพิม่ขึน้มาก  
ใหน้มลกูทนัทหีลงัคลอด 100% 
ใหน้มลกูนาน 6 เดอืน 55-80% 
ใหน้มลกูไดน้าน 1 ปี >50% 
 



 
Los Angeles Department of Water and Power 

 
• 80% เป็นพนักงานชาย 

• มีมุมนมแม่ 3 แห่ง มีเคร่ืองป๊ัม
นมให้ยืม 

• Flexible time for milk 
expression 

• Education: class on 
breastfeeding ,childbirth, 
parenting for families 
,Dad’s class 

• On call support group for 
lactation consult 

 

• 80% เป็นพนักงานชาย 

• มีมุมนมแม่ 3 แห่ง มีเคร่ืองป๊ัม
นมให้ยืม 

• Flexible time for milk 
expression 

• Education: class on 
breastfeeding ,childbirth, 
parenting for families 
,Dad’s class 

• On call support group for 
lactation consult 

 

• 35% lower healthcare claim 

• 33%  return to work sooner 

• 27% lower absenteeism 
rates 

• 71% take less time off 

• 67% worry less about 
family 

• 83% are more positive 
about company 

• 67% intend to make their 
company  their long- term 
employer 

 

 

• 35% lower healthcare claim 

• 33%  return to work sooner 

• 27% lower absenteeism 
rates 

• 71% take less time off 

• 67% worry less about 
family 

• 83% are more positive 
about company 

• 67% intend to make their 
company  their long- term 
employer 

 

 



สร้างสายใยรกัแหง่ครอบครวั 

มีความภาคภมูใิจและมคีณุค่าในตนเอง 

สุขภาพแมด่ ีลูกไม่ป่วยบอ่ย 

เพิ่มรายได ้ 

 
 

ลดรายจา่ย / ประหยดั 4,000 บาท/เดอืน 
 
 

Happy 

Money Money 

Body 

Mind 

Family 

    ผลตอบแทนของพนกังานสตรแีละครอบครวั 



1 
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Breastfeeding and Work: Let’s make it work!!! 



 เพือ่ใหท้ารกม ี

• การเจรญิเตบิโตเต็มศักยภาพ 
• พัฒนาการด ีอารมณด์ ี 
• สขุภาพแข็งแรง 

   

    องคก์ารอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสขุ 
แนะน าใหแ้มเ่ลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน  

และใหน้มแมร่ว่มกบัอาหารตามวยันาน 2 ปี........ 
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แนะน าใหแ้มเ่ลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน  

และใหน้มแมร่ว่มกบัอาหารตามวยันาน 2 ปี........ 
 


