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       หอผู้ป่วยหลังคลอด ได้จัดท าโครงการ “การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ใน
แม่ที่มีบุตรป่วย”  เพื่อ ให้ทารกป่วยได้รับนมแม่ เร็วที่สุดและต่อเน่ือง 
โดยให้ข้อมูลกับมารดาและครอบครัว  เร่ืองประโยชน์ของนมแม่ในการ
ลดอุบัตกิารณ์การตดิเชือ้ ล าไส้เน่าในทารกเกดิก่อนก าหนด ส่งผลให้
อัตราการตาย และจ านวนวันนอนโรงพยาบาลของทารกลดลง  พร้อม
ทัง้สนับสนุนมารดาให้นมบุตรป่วยเร็วที่สุดและต่อเน่ืองจงึได้จัดการ
ประเมินโครงการนี2้74643.jpg274642.jpg274641.jpg 
ตวัชีว้ัดโครงการ 
 อัตรามารดาหลังคลอดที่มีบุตรป่วย บีบนมส่งให้ถงึบุตรภายใน 6 
ชั่วโมงและบีบต่อเน่ืองวันละ 6-8 ครัง้ > ร้อยละ 75 

 อัตราทารกป่วยได้รับนมแม่ภายใน 6 ช่ัวโมง > ร้อยละ 70 
 

หลักการและเหตุผล 
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           เพื่อศึกษา ผลการด าเนินโครงการ การเลีย้งลูกด้วย
นมแม่ในแม่ที่มีบุตรป่วยหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาล
มหาราช นครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 



 กลุ่มตัวอย่าง 
           มารดาหลังคลอดที่พกัรักษาตัวในหอผู้ป่วยหลังคลอด ระหว่าง   
         เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558  จ านวน 212 คน      
         และพยาบาลวชิาชีพ จ านวน 14 คน  

 เคร่ืองมือ  
      1) แบบประเมนิความพงึพอใจผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

      2) แบบประเมนิประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วย 
         นมแม่ในเด็กป่วย  
      3) แบบบันทกึทางการพยาบาลและการส่งต่อข้อมูล 
      4) แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม 
      5) แบบรายงานการเกบ็ข้อมูลการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

 

 

วิธีการศึกษา 
 



การวเิคราะห์ข้อมูล  

  สถติเิชงิพรรณนา  จ านวน และร้อยละ 

  วเิคราะห์เชงิเนือ้หา ( content   analysis) 

วิธีการศึกษา 



      I   = Input 

      P  = Process  

      O  = Output          

      O  = Outcome        

 

 

          การประเมินโดยใช้  IPOO MODEL 
 



1)พยาบาลวชิาชีพ 
      - จ านวนพยาบาลวชิาชีพต่อผู้รับบริการ  เวรเช้า 1 : 5  เวรบ่าย-ดกึ 1 : 10  

      - ทศันคต ิและความพงึพอใจของพยาบาลวชิาชีพ ต่อนโยบายการส่งเสริม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่จากการประเมนิสมรรถนะนมแม่ ประจ าปี 2558 
แบบสอบถามทศันคตใินการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ส าหรับพยาบาล.docx 

            - ทศันคตกิารส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ที่ระดับมาก ร้อยละ  89.58   

            - ความพงึพอใจต่อนโยบายการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ระดับ
มากคดิเป็นร้อยละ 85.71   

ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 

แบบสอบถามทัศนคติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาล.docx
แบบสอบถามทัศนคติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาล.docx
แบบสอบถามทัศนคติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาล.docx


ระยะแรกรับ ประเมนิความพร้อมในการรับข้อมูล   
                      ประเมนิความรู้ /ทศันคต/ิทกัษะ การให้นมแม่ ก่อนการให้ข้อมูล  

                      เสริมทกัษะการให้นมแม่ในเดก็ป่วย 
 

 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
2)แนวปฏบิัตกิารเลีย้งลูกด้วยนมแม่ในแม่ที่มีบุตรป่วย
การส่งน านม.doc  

การส่งนำนม.doc
การส่งนำนม.doc
การส่งนำนม.doc


  ตดิตามทกัษะ/ความถี่/ความต่อเน่ือง/ปริมาณในการบีบนม 
  

  ระยะต่อเน่ือง 



 
ระยะต่อเน่ือง      สนับสนุนให้แม่เยี่ยมบุตรทนัททีี่แม่พร้อม 

 



 ประเมินซ า้ และส่งต่อข้อมูล 

ระยะจ าหน่าย 



 แนวปฏบิัตเิร่ืองการเลีย้งลูกด้วนนมแม่ในแม่ที่มีบุตรป่วย 

ประเมินประสทิธิภาพ  3 ประเดน็ ได้แก่ 

  1. ความยาก – ง่ายของการใช้แนวทางปฏบิัต ิ

  2. ความพงึพอใจของผู้ปฏบิัตต่ิอการใช้แนวทางปฏบิัต ิ

  3. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

      ผลการประเมิน  พบว่า 

ความยาก-ง่าย และความพงึพอใจในการน าแนวทางปฏบิัตสู่ิการปฏบิัติ
อยู่ที่ระดบัมากร้อยละ  92.85 
 

            

                  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 



ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ด้านมารดาและครอบครัว  มารดาส่วนใหญ่ต้องการบีบนมหลังได้รับ
ข้อมูล  แต่ในกลุ่มที่ผู้เฝ้าไม่ใช่สามีและแม่ของตนเอง การบีบนมเร็ว
ใน 2-4 ช่ัวโมงแรกและการน าส่งนมที่บีบแก่ทารกอาจมีอุปสรรค
เน่ืองจากมารดาอ่อนล้าและขาดคนช่วยน าส่ง 

 ด้านเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีภาระงานมากโดยเฉพาะในเวรบ่าย – ดกึ  
การให้ข้อมูลและเสริมทกัษะ ส่วนใหญ่ได้ให้ในประเดน็ส าคัญ โดย 
ได้ลดขัน้ตอนการประเมินความรู้และทกัษะของมารดาและครอบครัว   

 

ด้านปัจจัยน าเข้า(Input) 
 



1. มีการให้ความรู้แก่พยาบาลวชิาชีพ ร้อยละ 100 

ระดบัความรู้หลังการให้ความรู้ ทุกคนมากกว่าร้อยละ 90  

 



2) มอบหมายผู้รับผดิชอบ 

3) ก าหนดการส่งต่อข้อมูลทุกวันทุกเวร 

 
 

 

ด้านกระบวนการ(Process )  
 



4. ประเมินการปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัต ิ 

โดยให้ผู้ปฏบิัตปิระเมินตนเอง  และหวัหน้าหอผู้ป่วยสุ่มประเมิน
จากมารดาหลังคลอดครบ 24  ช่ัวโมง ทบทวนบันทกึทางการ
พยาบาลและบันทกึการรับเวร 

พบว่า  มีความครบถ้วนของการปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัต ิ         
ร้อยละ 86.95  และครอบคลุมผู้รับบริการร้อยละ  88.46 
 

            ด้านกระบวนการ(Process )  



5.มีการทบทวนและวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน โดยการสนทนากลุ่ม 
พบปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งม่ันในการบีบนมแม่ให้แก่บุตร ได้แก่ 

      - การสอนและตดิตามต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

      - การให้ญาตช่ิวยเหลือการบีบนม 

      - การให้แรงเสริมและการสร้างแรงจูงใจ 

         โดยการกล่าวชื่นชม ให้เป็นแม่ตวัอย่างเพื่อนข้างเตยีง การ
พดูชีน้ าให้เกดิความภาคภมูิใจในบทบาทของพ่อ–แม่ เช่น  “ พอนม
แม่เข้าปากลูกของหนูลืมตาใสเชียว เค้าคงคอยนมแม่อยู่นะคะ” 

 

           

 

ด้านกระบวนการ(Process )  



       ด้านผลผลิต(Out put) 

 

◦ มารดาได้บีบนมและส่งถงึทารกภายใน 6 ชั่วโมง         
ร้อยละ 79.19  (>ร้อยละ75) 
◦ มารดามีอัตราการบีบนมอย่างต่อเน่ืองวันละ 6-8 ครัง้   
ร้อยละ 80.12  (>ร้อยละ70) 
 

 



 อัตราทารกป่วยได้รับนมแม่ภายใน 6 ชั่วโมงร้อยละ 76.41 
 ความพงึพอใจของมารดาและครอบครัวในระดบัมากขึน้ไป
ร้อยละ 96.60 

 

                 ผลลัพธ์( Outcome)  



 การจัดท าโครงการ การส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ที่มีบุตรป่วย
บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนทุกประการ 

 ปัจจัยความส าเร็จ  

          - นโยบายส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ได้รับการสนับสนุน   
   อย่างดียิ่งจากผู้บริหารทุกระดับ 

           - บุคลากรมีความรู้ ทศันคต ิทกัษะ และค่านิยมที่ดี เร่ืองนมแม่ 

           - มีแนวทางปฏบิตัอิย่างชัดเจนที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

สรุป 




