แบบติดตาม และประเมินผลการจัดมุมนมแม่ ในสถานประกอบการ
ส่ วนที 1 ข้ อมูลสถานประกอบกิจการ
คําชีแจง 1. กรอกข้อมูลตามแบบประเมินครบตนเองให้ ครบทุกช่ อง เพือติดตามความก้าวหน้ า สถานประกอบกิจการ
นําร่ อง ศูนย์สร้ างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทํางานและครอบครัว 16 แห่ง เพือรับรองมาตรฐาน
“มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” พ.ศ.2559
วันทีให้ข้อมูล ..................................................
1. ชือสถานประกอบการ ……………………….…………………………………………………….………..…
ทีตั งเลขที ….….......ตรอก/ซอย ……………… ถนน .….……… แขวง/ตํ าบล ....…….…..…….……
อํ าเภอ/เขต ......…………………จังหวั ด……………..…………. รหัสไปรษณี ย ์ …………..….…….
โทรศั พท์ ………………………………..…… โทรสาร ……..………......………..……….….……….
เว็บไซด์ ...................................................................................................................................................
ประเภทกิจการ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………….
( ) สํานักงานใหญ่

( ) สํานักงานสาขา

( ) สํานักงานแห่งเดียว ไม่มีสาขา

จํานวนพนักงาน ณ วันทีเขียนใบสมัคร(รวมลูกจ้างผู ้รับเหมาช่ วงงาน) ทั งหมด................. คน
เพศชาย จํ านวน ........................ คน
เพศหญิง จํ านวน ............................... คน
เพศหญิง (ช่วงวั ยเจริ ญพั นธุ18-42
์
ปี ) จํ านวน ............................... คน
2. ข้ อมูลการตั งครรภ์/ลาคลอดและการเลี ยงลูกด้ วยนมแม่ (ข้ อมูลตั งแต่1 ม.ค.57 - 31 ธ.ค.58 รวม 2 ปี )
จํานวนพนักงานตังครรภ์ต่อปี
จํานวนพนักงานทีตังครรภ์ ณ วันทีกรอกข้อมูล
จํานวนพนังกานทีลาคลอดบุตร ณ วันทีกรอกข้ อมูล

จํ านวน ........................ คน
จํ านวน ........................ คน
จํ านวน ........................ คน

3. จํานวนพนักงานทีเลี ยงลูกด้ วยนมแม่(ข้อมูลตังแต่เริมต้นโครงการจนถึง ณ วันทีกรอกข้ อมูล)
พนักงานทีเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน6 เดือน
จํ านวน ...................... คน
พนักงานทีเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหลั ง6 เดือนควบคู่ก ับอาหารตามวั ยโดยไม่ให้นมผสม
จํ านวน....................... คน
พนักงานทีเลี ยงลูกด้วยนมแม่ ควบคู่ก ับอาหารตามวั ย 7 - 9 เดือน
จํ านวน ..................... คน
พนักงานทีเลี ยงลูกด้วยนมแม่ ควบคูกั่ บอาหารตามวั ย10 - 12 เดือน
จํ านวน ..................... คน
พนักงานทีเลี ยงลูกด้วยนมแม่ ควบคู่ก ับอาหารตามวั ยมากกว่า 12 เดือน
จํ านวน ..................... คน
3. เริมดําเนินการจัดตั งมุมนมแม่เมือ ............................................ รวมระยะเวลา ............. ปี ............. เดือน

แบบติดตาม และประเมินผลการจัดมุมนมแม่ ในสถานประกอบการ
ส่ วนที 2 แบบประเมินตนเอง
คําชีแจง ใช้สําหรับตรวจประเมินตนเอง และตรวจสอบมาตรฐาน “มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” พ.ศ. 2559
โปรดทํ าเครื องหมายในช่อง มี ไม่ มี ให้ชัดเจน และกรอกข้อมูลตามแบบประเมินตนเองให้ครบทุกช่อง
เพือประโยชน์ในการติดตามประเมินผล
1. นโยบายส่ งเสริมการเลี ยงลูกด้ วยนมแม่
1.1 มีนโยบายส่งเสริ มการเลี ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ นลายลั กษณ์อ ั กษร

 มี  ไม่มี

1.2 มีการประกาศนโยบายให้ทราบทั วทั งองค์กร

 มี  ไม่มี

1.3 มีการกํ าหนดผู้ รับผิดชอบเพือให้มีการดํ าเนินงานตามนโยบาย

 มี  ไม่มี

2. ลักษณะการจัดมุมนมแม่
2.1 เป็ นห้องหรื อมุม ทีสงบและมิดชิด

 มี  ไม่มี

2.2 เป็ นห้องหรื อมุมทีสะอาด

 มี  ไม่มี

2.3 มีเก้าอี นั งทีสะดวก สบาย เหมาะกับการบีบเก็บนํ านม

 มี  ไม่มี

2.4 มีอ่างล้ างมือ สบู่ กระดาษเช็ดมือ/ ผ้ าสะอาด ถั งขยะ

 มี  ไม่มี

2.5 มีตูเ้ ย็นสําหรับแช่น ํ านม ตู้แช่แข็ง

 มี  ไม่มี

2.6 มีโต๊ะเล็กสําหรับวางของ

 มี  ไม่มี

2.7 มีเครื องนึ ง / หม้ อต้ม เพือทํ าความสะอาดอุปกรณ์ทีใช้

 มี  ไม่มี

2.8 ลั กษณะของสถานทีทีจัดมุมนมแม่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
 อยู่ในห้องพยาบาล  เป็ นห้องแยก

 อืนๆ (ระบุ) .....................................

2.9 ระยะทางระหว่างสถานทีปฎิบัติงานกับมุมนมแม่
 เดินทางสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 5 นาที

 ใช้เวลาเดินทางเกิน 5 นาที

 อืน ๆ (โปรดระบุ) .....................................................
2.10 มีสือความรู้ในการเลี ยงลูกด้วยนมแม่
 แผ่นพั บ

 หนังสือคู่มือ

 โปสเตอร์

 VCD

 อืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................

-22.11 การสร้างบรรยากาศ โดยจัดสิ งแวดล้ อมให้ผ่อนคลาย(รู ป รส กลิ น เสียง) อาทิ สือ เสียงเพลงบรรเลง
รู ปภาพลูก และภาพทีเกียวกับการเลียงลูกด้วยนมแม่ และกลิ น(อโรมาเทอราพี)
 มีอะไรบ้าง (โปรดระบุ)........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. การประชาสัมพันธ์การส่ งเสริมการเลี ยงลูกด้ วยนมแม่
3.1 มีการประชาสัมพั นธ์ให้ก ับพนักงานทราบ

 มี  ไม่มี

โดยวิธี  แผ่นพั บ (โปรดระบุชือเรื อง).............................................................................................
 โปสเตอร์ (โปรดระบุชือเรื อง).............................................................................................
 VCD
(โปรดระบุชือเรื อง)............................................................................................
 จัดนิทรรศการ (โปรดระบุชือเรื อง).......................................................................................
 กิจกรรมอืนๆ (โปรดระบุ ) ..................................................................................................
4. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเลี ยงลูกด้ วยนมแม่ให้แก่พนักงาน
4.1 การอบรมให้ความรู้เกียวกับการเลี ยงลูกด้วยนมแม่
 มี  ไม่มี
ถ้ ามี อบรมโดย.............................................................................จํ านวน ..................ครั ง/ปี
4.2 สือความรู้ในการประชาสัมพั นธ์ให้พนักงานทราบ
 แผ่นพั บ  หนังสือคู่มือ
4.3 ชุดของขวั ญสําหรับพนักงานทีคลอดบุตร
 มี
 ไม่มี
ภายในบรรจุ (โปรดระบุ)...............................................................................................................
5. การเก็บสถิติพนักงานทีมาใช้ บริการมุมนมแม่
5.1 จํ านวนพนักงานทีมาใช้บริ การมุมนมแม่ต ั งแต่เริ มโครงการ– ปัจจุบัน ......................................... คน
5.2 จํ านวนพนักงานทีมาใช้บริ การมุมนมแม่ ณ ปัจจุบั น ( ว / ด /ป ...............) จํ านวน........................ คน
5.3 วิธีการบีบเก็บนํ านมตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
 บีบด้วยมือ

 ใช้เครื องปั มด้วยมือ

 อืนๆ (ระบุ) ..........................................

 ใช้เครื องปั มนมไฟฟ้ า

-36. ท่ านคิดว่ามีปัจจัยใดทีทําให้ การจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการของท่ านประสบความสําเร็จ
.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. ปัญหาหรืออุปสรรค
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
7. ข้ อเสนอแนะ หรือสิงทีต้องการให้ ช่วยเหลือ
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชือ..................................................................(ตัวบรรจง)
(ผู้ ตอบแบบสอบถาม)
ตํ าแหน่ง...............................................................................
โทรศั พท์.......................................โทรสาร..........................
Email…………………………………………………........
วั นที....................เดือน..................................พ.ศ. ...............

