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ความสาํคญัของปัญหา
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ความสาํคญัของปัญหา
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สถานที�/สื�อ
อัตรากําลัง(NP 162%)

รูปแบบ
แนวทาง

KAP

ความตั /งใจ BF(ทศันยี ์จังกาจติต ์,2542)

สาม/ีญาติ
อาชพี

ความรู/้ทกัษะ

BFตกึหลงัคลอด

มารดาที�ประสบความสาํเรจ็
เป็นกลุ่มที�ได้รบัความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที�

(Duckett et al ,1987)
(อารมณ์ วุฒพิฤษ์ ,2533)
(ศศิธร ภกัดีโชติ และ รจนา โมราราช, 
2551)

การไดร้ับแรงสนบัสนุนจากสามีα ระยะเวลาในการBF
(ประพิศ พิจิตรวยัปรีชา,2539),(จิระพรรณ สปุัญญา,2540) 

อาชีพของมารดา BF ลดลง เมื%อเดก็อายมุากขึ(น
(สรัญญา จิตเจริญ,2537)



วตัถุประสงค์

1. พฒันารูปแบบสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ 
      แผนกหลงัคลอด โรงพยาบาลภูเขียว
 



ขั�นตอนการศึกษา 4 ขั�นตอนวิธีดาํเนินการวิจยั

วิเคราะหป์ัญหา

หาแนวทางในการ
พฒันารว่มกนั/

เลือกแนวทาง
-แนวทางการปฏิบตักิาร
BF

-แนวทางการประเมิน 
LATCH score

การนาํรูปแบบการพฒันาไปใช้

การตดิตามและประเมินผล

การพฒันาระบบแบบมีสว่นรว่ม

วิเคราะหส์ถานการณ์

ผลการพฒันา





1. วิเคราะหส์ถานการณ์

บุคลากร

ความคิดเห็น

การปฏิบัติกิจกรรม

ความพึงพอใจ

 การพฒันาฟื� นฟูความรู้

ปรับระบบงาน

ห้องพกัหลงัคลอด

แจกเอกสาร/แผ่นพบั

ตรวจเต้านม/หัวนม

สอนท่าอุ้ม/ดูดถูกวธิี

อตัรากาํลงั

การจดัระบบบริการ

การอบรม BF

 มารดาหลงัคลอด

ความพึงพอใจ

ความรู้

ท่านอนในการ BF

 ท่านั,งในการBF

รอให้นํ�านมมา

 สถานที,/อุปกรณ์
สาธิต

 การให้ความรู้/สอน
สาธิต เมื,อเต้านมมี

ปัญหา



2. การพฒันาระบบแบบมีสว่นรว่ม

 1. ประชุมเพื4อคน้หา/วิเคราะหข์อ้มูลรว่มกนั

2. หาแนวทางในการพฒันารว่มกนั



3. การนาํรูปแบบการพฒันาไปใช้



4.ผลการพฒันารูปแบบการสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ 
 แผนกหลงัคลอด 

 1. ระบบบรกิาร
1.1 มีทีมสหวิชาชีพ

MCH Board

แพทย์

พยาบาล

เภสชักร

ทันตแพทย์

กายภาพ

โภชนากร

แผนไทย

MCH Board



4.ผลการพฒันารูปแบบการสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ 
 แผนกหลงัคลอด 

 1. ระบบบรกิาร
1.2 มีแนวทางการสง่เสรมิBF

- Round LATCH score ทุกเชา้

- ประเมินเตา้นม  หวันม แรกรบัยา้ย

- สอน 3 ด  และท่าอุม้ อยา่ถูกวิธีและเหมาะสมกบัมารดาแตล่ะราย

-สอนสุขศึกษา/ใหค้วามรู ้ /แกไ้ขปัญหา

  โดยสามีและญาตมิีส่วนรว่ม

- แกไ้ขปัญหา หวันมและเตา้นม

- สหสาขา แพทยแ์ผนไทย  นกักายภาพบาํบดั นกัโภชนากรนกัจติวิทยา



4.ผลการพฒันารูปแบบการสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ 
 แผนกหลงัคลอด 

 1. ระบบบรกิาร
1.2 มีแนวทางการสง่เสรมิBF

รายการ วนัที41 วนัที42 วนัที43

การประเมิน เตา้นม  หวันม  

ระดบัการไหลของนํ�านม

ทา่อุม้

ความตั�งใจในการใหน้มบุตร

ความไม่สุขสบาย

เตา้นม  หวันม  

ระดบัการไหลของนํ�านม

ทา่อุม้

ความตั�งใจในการใหน้มบุตร

ความไม่สุขสบาย

เตา้นม  หวันม  

ระดบัการไหลของนํ�านม

ทา่อุม้

ความตั�งใจในการใหน้มบุตร

ความไม่สุขสบาย

การสอน/แนะนาํ/ฝึก
ทกัษะ

3 ด.

ทา่อุม้

3 ด.

ทา่อุม้

การอาบนํ�าเด็ก

3 ด.

ทา่อุม้/การบีบเก็บนํ�านม

การอาบนํ�าเด็ก

การสอนสุขศึกษา การเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ การปฏิบตัิตวัหลงัคลอดและการ
ตรวจตามนดั

การดแูลทารก

การปฏิบตัิตวัหลงัคลอดและการ
ตรวจตามนดั

การดแูลทารก/การเก็บนํ�านม

อาหาร/สมุนไพร อาหารเพิ4มการไหล ของนํ�านม / นํ�า
ขิง

อาหารเพิ4มการไหล ของนํ�านม / นํ�า
ขิง

อาหารเพิ4มการไหล ของนํ�านม / นํ�า
ขิง



3.ผลการพฒันารูปแบบการสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ 
 แผนกหลงัคลอด 

 1. ระบบบรกิาร

1.2 มีแนวทางการสง่เสรมิBF



4.ผลการพฒันารูปแบบการสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ 
 แผนกหลงัคลอด 

 2. ระบบบรหิาร
2.1 มีการจดัอตัรากาํลงัเพิ4ม/กาํหนดjob ชดัเจน



4.ผลการพฒันารูปแบบการสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ 
 แผนกหลงัคลอด 

 2. ระบบบรหิาร
2.2 ปรบัปรุงสถานที4/สื4อ จดัทาํนวตักรรมสื4อ



4.ผลการพฒันารูปแบบการสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่ 
 แผนกหลงัคลอด 

3. ดา้นบุคลากร
ไดร้บัการฟื� นฟูความรูแ้ละทกัษะในการส่งเสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่



4.ผลการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการเลี�ยงลูก
             ด้วยนมแม่ แผนกหลงัคลอด 

รายการ ก่อน หลงั

สถานที,/สื,อ ไม่มีหอ้งสอนสุขศึกษา

ไม่มีอุปกรณ์/สื�อ/แผนการสอน

หอ้งสอนสุขศึกษา

มีอุปกรณ์/สื�อ/แผนการสอน

กระเพาะอาหารจาํลอง

ติดพดัลมเพิ�ม

อตัรากาํลงั NP 162%

ช-บ-ด   3-2-2

NP 145%

ช-บ-ด 

(3+1)-(2+1(2+1)

ผลการเปลี4ยนแปลง



4.ผลการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการเลี�ยงลูก
             ด้วยนมแม่ แผนกหลงัคลอด 

รายการ ก่อน หลงั

ระบบบริการ ไม่มีแนวทาง

ผูดู้แลมีส่วนร่วมนอ้ย/ไม่มี

มีการกาํหนดแนวทางโดย
การมีส่วนร่วมของสหสาขา

ผูดู้แลมีส่วนร่วม

กาํหนด job ชดัเจน

บุคลากร มีความรู้/ทกัษะ BF 

ไม่เพียงพอ

มีความรู้/ทกัษะ BF

ผลการเปลี4ยนแปลง



4.ผลการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการเลี�ยงลูก
             ด้วยนมแม่ แผนกหลงัคลอด 

รายการ ก่อน หลงั

มารดาหลงัคลอด ไดร้ับการสอนหรือฝึกทกัษะ/
แกไ้ขปัญหา  อยา่งไม่มีแบบ
แผน

ไดร้ับการสอนหรือฝึก
ทกัษะ/แกไ้ขปัญหา    อยา่ง
มีแบบแผน

BF ก่อน D/C ร้อยละ 88 ร้อยละ96.77

ผลการเปลี4ยนแปลง



ทารกแรกเกดิตัวเหลือง



2553 2554 2555

จน.ทารกแรกเกดิ 1332 1371 1058

จน.ทารกNJ 126( 9.46%) 132 ( 9.63% ) 106 (  10.02% )

LOS 5.55 วนั 4.7 4.375

Cost/case 8622.50 7922.50 7163.58

Refer 2 0 0

ทารกแรกเกดิตวัเหลอืง



กลุ่มตวัอย่าง ทารกแรกเกดิตวัเหลอืง

กลุ่มตัวอย่าง ทารกแรกเกดิตัวเหลือง

BW 

2500 

gms +

APGAR 

9,10,10

ทารก 
37+ 

wks



แนวทางดาํเนินงาน

LATCH

• สอนท่าอุ้ม
• สอนการเอาเข้าเต้า
• ประคบเต้านม

FEED,TRAIN

• นมผสม 10 cc ต่อมื !อโดยผ่านหวันมแม่

• ทุก 2 ชม. 4 มื !อ

CONFERM

• เจาะ MB ,Hct เมื$ออายุ 48 ชม.

• MB ≥ 12 mg%  on photo



ทารกตวัเหลอืง , LOS ,Refer

0

2

4

6

8

10

12

Nj LOS Refer

2553

2554

2555



cost

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

cost

2553

2554

2555



กระตุ้นการหลั�งนํ�านม:เต้านมคดั



วตัถุประสงค์

• หาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในมารดาเต้านมคัด



กลุ่มตวัอย่าง : มารดา

• หวันม, เต้านมปกต,ิเต้านมคัด
• เมื�อบีบ นํ "านมไม่ไหล
• ตั "งใจเลี "ยงลูกด้วยนมแม่
• ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม



กลุ่มตวัอย่าง : ทารก

•37+ wks

•BW ≥ 2500 gms.,≤ 4000 

gms.

• ไม่มีภาวะแทรกซ้อน/ผิดปกติ



การดาํเนินการ

1. สอนท่าอุ้ม,เข้าเต้า,

ดดูทุก 2 ชม.
2. SMC

3. ประคบเต้านม 4. ครอบแก้ว

การกระตุ้น



1. สอนท่าอุ้ม,เข้าเต้า,ดูดทุก 2 ชม.



2. SMC( self mama control method)

1 2 3

3 4 5



3. ประคบเต้านม



4. ครอบแก้ว



ผลลพัธ์

2553 2554 2555

SMC 34 139 195

ประคบ 34 139 195

ครอบแก้ว 0 2 0

2553( 3) 2554(3) 2555(5)

SMC 3 1 3

ประคบ 3 1 3

ครอบแก้ว 0 2 2

ผลลพัธ์


