
ชื่อโครงการ         :    เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อรากฐานที่ดีของชีวิต 
งาน                      :    ส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ             :    โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
                 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นรากฐานเริ่มต้นของการส่งเสริมสุขภาพของเด็กในช่วงระยะ 3 ปีแรกของ
ชีวิต เพราะนมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุลและดีที่สุด ส าหรับทารกและเด็กเล็ก เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย สมอง จอประสาทตา และอวัยวะอ่ืนๆ ที่ร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ รวมทั้ง
ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่พบบ่อยในทารก เช่นโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้           
นมแม่ยังมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวอีกมากมาย  ทารกที่ได้รับนมแม่จะมีโอกาสเป็นโรคอ้วน เบาหวาน น้อยกว่า
ทารกที่ได้รับนมผสม และยังช่วยป้องกันโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ เช่นโรคเบาหวาน  และภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 
ด้านเชาว์ปัญญาและพัฒนาการพบว่าทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว และได้รับนมแม่ต่อเนื่องจนอายุครบ 12 เดือน 
ติดตามเชาว์ปัญญาของเด็กเมื่ออายุ 6.5 ปี พบว่าระดับเชาว์ปัญญาของเด็กที่ได้นมแม่สูงกว่าเด็กที่ได้นมผสม 5.9 
จุด และระยะเวลาของการได้รับนมแม่สัมพันธ์กับค่าคะแนนเชาว์ปัญญา ดังนั้น องค์การอนามัยโลกได้แนะน าว่าเด็ก
ควรได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึงขวบปีที่สองหรือนานกว่านั้น  
       อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของจังหวัดนครปฐมในปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีจ านวน
หญิงหลังคลอดทั้งหมด 4,214 คน พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมีจ านวนทั้งสิ้น 1,796 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.53 ในปีงบประมาณ ๒๕๖4  มีจ านวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด 3,247 คน พบว่า  อัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมีจ านวนทั้งสิ้น 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 ในปีงบประมาณ 
๒๕๖5 มีจ านวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด 2,821 คน พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมี
จ านวนทั้งสิ้น 948 คน คิดเป็นร้อยละ 72.37 ในส่วนของอ าเภอดอนตูม ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีจ านวนหญิง
หลังคลอดทั้งหมด 275 คน พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมีจ านวนทั้งสิ้น 174 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.78  ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีจ านวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด 265 คน พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมีจ านวนทั้งสิ้น 99 คน คิดเป็นร้อยละ 74.44 ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 มีจ านวน
หญิงหลังคลอดทั้งหมด 204 คน พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมีจ านวนทั้งสิ้น 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และในส่วนของต าบลห้วยด้วน ในปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด 
19 คน พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมีจ านวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีจ านวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด 26 คน พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 
เดือนมีจ านวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 มีจ านวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด 14 คน 
พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมีจ านวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43  

       จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราหญิงตั้งครรภ์ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้ลดลงเนื่องจาก
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อย่างไร ทั้งนี้อัตราร้อยละของเด็กที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือน 
เมื่อเทียบกับจ านวนหญิงหลังคลอดทั้งหมดยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  



       อาหารที่ส าคัญและมีประโยชน์ที่สุดส าหรับทารกคือ นมแม่ และนมแม่ยังมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว
อีกมากมาย ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลดอนตูม จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญนี้ จัดท า
โครงการ”เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือ รากฐานที่ดีของชีวิต” โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้แม่ประสบความส าเร็จในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ลูกจึงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และแม่มีสุขภาพดี  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เด็กแรกเกิด-อายุ 6 เดือน กินนมแมอ่ย่างเดียว 
2. เพื่อให้หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลอย่างน้อย 2 ครั้งตามเกณฑ์ 

4. เป้าหมาย 
หญิงหลังคลอด  จ านวน  66  คน 

- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  8 คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ  3 คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า  3 คน 
- รพ.สต.ล าเหย  2 คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  23 คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา  5 คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  11 คน 
- รพ.สต.ดอนรวก  2 คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  2 คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว  2 คน 
- รพ.ดอนตูม   5 คน 

5. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ  2566  (ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566) 

6. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 

7. ขั้นตอนด าเนนิงาน / กิจกรรมที่ส าคัญ 

กิจกรรม / กระบวนการท างาน  

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมเจ้าหน้าที่  รพ.สต.เรื่องการ
แก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ม.ค.66 - ก.พ.
66 

- อาหารกลางวันและ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
คนละ 115 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
1 คน จ านวน 2 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท  
- ค่าวัสดุส านักงาน 
1,000 บาท 
 

เงินบ ารุง รพ.สต./รพ. 



กิจกรรม / กระบวนการท างาน  

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

2. จัดท าทะเบียนหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอดในพื้นที่ให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

ต.ค.65 - ก.ย.
66 

- - รพ.สต./รพ. 

3. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่อง
ประโยชน์ของนมแม่  
 

ม.ค.66 - ก.ย.
66 

- - รพ.สต./รพ. 

4. เจ้าหน้าที่ เยี่ยมติดตามหลังคลอด 
อย่างน้อย 2 ครั้งพร้อมให้ค าแนะน า
ความช่วยเหลือสนับสนุน 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน และ
ส่งต่อหรือแก้ไขปัญหา ด้วย
การแพทย์แผนไทย ในรายที่มีปัญหา 
 

ม.ค.65 - ก.ย.
66 

ค่าวัสดุสาธิต ชุดละ 
3,500 บาท 
(ถุงเก็บน้ านม,เครื่องปั้ม
นมไฟฟ้า) 

เงินบ ารุง 
 
 
 
 

รพ.สต./รพ. 

5. สรุปและประเมินผลงานเพ่ือ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 

ก.ย.66 - - รพ.สต./รพ. 
 

 
8. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการและแนวทาง 

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ อาจท าให้กิจกรรมการจัดอบรม/การ
รวมกลุ่มต่างๆ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในการเข้ารับบริการการแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ านมด้วยแพทย์แผนไทย กลุ่มเป้าหมายอาจไม่สะดวกในการเดินทางไปที่สสอ.ดอนตูมหรือไม่สะดวก
เพราะไม่มีคนดูแลบุตรให้ในช่วงที่เข้าท าแพทย์แผนไทย 

แนวทางการแก้ไข  คือ อาจเพ่ิมการจัดอบรม เป็น 2 รอบ โดยจัดกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือลด
การแออัดในการเข้าร่วมอบรม และในเรื่องการเข้ารับบริการด้านแพทย์แผนไทย อาจจัดให้มีบริการที่ รพ.สต./รพ. 
และในเรื่องการดูแลบุตรจะอสม.ช่วยดูแลบริการในช่วงที่แม่ท าแผนแพทย์ไทยอยู่ 

9. ตัวช้ีวัด   
    9.1 ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 

1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แห่งละ 2 คน ได้รับความรู้การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. ร้อยละ 80 ของหญิงหลังคลอดได้รับการติดตามเยี่ยมนมแม่ อย่างน้อย 2 ครั้ง(ภายใน 1 เดือนแรก) 

    9.2 ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
1. ร้อยละ 60 ของเด็กแรกเกิด - อายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
 
 
 
 



10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ. 
แห่งละ 2 คน ได้รับความรู้เรื่องการแก้ไข
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ผ่านการอบรมเรื่อง
การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
- ผ่านการอบรม 2 คน    = 5 คะแนน 
- ผ่านการอบรม 1 คน    = 3 คะแนน 
- ไมมี่คนผ่านการอบรม     = 0 คะแนน 
 

- ลายเซ็นเจ้าหน้าที ่
รพ.สต. ที่เข้าอบรม 
- ภาพกิจกรรม 
 
 

2. ร้อยละ 60 ของเด็กแรกเกิดถึงอายุ  
6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
 

จ านวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน กินนมแม่
อย่างเดียวเทียบกับจ านวนเด็กแรกเกิดถึง 6 
เดือนทั้งหมด  
- ร้อยละ 70 ขึ้นไป    =  10 คะแนน 
- ร้อยละ 61 – 69    =  8 คะแนน 
- ร้อยละ 56 – ๖0    =  6 คะแนน 
- ร้อยละ ๕1 – ๕5    =  4 คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 50    =  2 คะแนน 
 

- ทะเบียนหญิงหลัง
คลอดทีเ่ลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 
- HDC 
 
 
 
 

3. ร้อยละ 80 ของหญิงหลังคลอดได้รับ
การติดตามเยี่ยมนมแม่ อย่างน้อย 2 ครั้ง
(ภายใน 1 เดือนแรก) 

จ านวนหญิงหลังคลอดได้รับการติดตามเยี่ยม
นมแม่ 2 ครั้ง เทียบกับ จ านวนหญิงหลังคลอด
ทั้งหมด 
- ร้อยละ 90 ขึ้นไป    =  5 คะแนน 
- ร้อยละ 85 – 8๙    =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ 80 – 84    =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ 75 – 7๙    =  ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 75    =  ๑ คะแนน 
 

- ทะเบียน 
หญิงหลังคลอดที่ได้รับ
การดูแล 

 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. จ านวนเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เพ่ิมข้ึน 
2. หญิงหลังคลอดที่ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับการแก้ไขปัญหา  

12. งบประมาณ 
จาก เงินบ ารุง   จ านวน 74,730 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมเจ้าหน้าที่รพ.สต./รพ.เรื่องการแก้ไขปัญหา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

จ านวน 22 คนๆ ละ 115 บาท  เป็นเงิน 2,530 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จ านวน 2 ชัว่โมง ชั่วโมงละ 600 บาท   เป็นเงิน  1,200 บาท 
3. ค่าวัสดุส านักงาน  เป็นเงิน 1,000 บาท   
4. ค่าวัสดุสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จ านวน 20 ชุดๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 



13. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ                            
 
 


