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1.บทสรุปของผู้บริหำร

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของแนวปฏิบัติชิ้นนี้ คือ การยึดถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสิ่งส าคัญการมองหาโอกาสจากปัญหาอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้การให้ความรู้ ฝึกทักษะที่ถูกต้องตลอดจนติดตามผู้รับบริการในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ผู้รับบริก ารอยู่
โรงพยาบาลจนกลับบ้านได้อย่างเป็นระบบ

หอผู้ป่วยพิเศษสูติและนรีเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้การดูแลผู้รับบริการเป็นจ านวนมาก มีความตระหนักความส าคัญถึง
ประโยชน์ของนมแม่ สนับสนุนให้ผู้รับบริการสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 50 แต่เนื่องจากหอผู้ป่วยสูติและ        
นรีเวชยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ชัดเจน เกิดความหลากหลายในการบริการ ผู้รับบริการเกิดความสับสน 
จึงจัดท า “แนวปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ซึ่งเป็นที่มาของแนวปฏิบัติในครั้งนี้

ทีมงำนใช้หลักกำร PDCA อย่ำงต่อเนื่อง ร่วมกับการค านึงถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ บุคลากรทุกระดับ มีการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ (Root-Cause Analysis) และแนวคิด Design Thinking ในการพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ น าไปใช้จริงและ
ประเมินติดตามอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอดสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ยังมี แผนการ
ปรับปรุงพัฒนา ต่อยอดเพื่อน าไปใช้ที่หอผู้ป่วยต่างๆที่ดูแลมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ต่อไป
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน

ปรัชญำชี้น ำ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง

วัฒนธรรม

องค์กร

1. มุ่งเน้นคุณภำพ

2. ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง

ค่ำนิยม
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ" 

กลุ่มลูกค้ำ ควำมต้องกำร / ควำมคำดหวัง วิธีกำรหำควำมต้องกำรของลกูค้ำ
(ผู้รับบริกำร) 
มำรดำหลังคลอด
และครอบครัว 

1. มีควำมตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. ต้องกำรให้น้ ำนมเพียงพอต่อควำมต้องกำรของทำรก
3. ทรำบถึงวิธีกำรให้นมทำรกที่ถูกต้อง 
4. เรียนรู้วิธีกำรบีบเก็บน้ ำนมและ Stock น้ ำนม
5. แนวทำงแก้ไขปัญหำทำรกดูดเต้ำไม่ได้ เต้ำนมคัดตึง หัวนมผิดปกติ 
ทำรกมีภำวะลิ้นติดและในรำยที่ทำรกแยกจำกมำรดำ  
6. ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจำกบุคลำกร 

1. ข้อมูลจำก patient journey / Experience
2. ประเมินควำมรู้กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมำรดำหลังคลอด
3. ประเมินทักษะพร้อมทั้งสำธิตย้อนกลับถึงกระบวนกำรให้นม   
4. ข้อมูลจำกแบบประเมินควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจภำยหลังกำร
ให้บริกำร 
5. พฤติกรรมของผู้รับบริกำรที่สอบถำมและต้องกำรข้อมูล เช่น วิธีกำร
กระตุ้นนมแม่ให้เพียงพอ ท่ำให้นมบุตรที่ถูกต้อง เทคนิคกำรปั๊มนม 

(ผู้ให้บริกำร) 
บุคลำกรพยำบำล 
ผู้ปฏิบัติกำรพยำบำล
พนักงำนช่วยกำรพยำบำล 
สูติแพทย์

1. ควำมรู้และทักษะในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. ทักษะในกำรช่วยเหลือในกรณีผู้รับบริกำรมีปัญหำยุ่งยำกซับซ้อน
3. กำรประสำนงำนแบบไร้รอยต่อ 

1. ทักษะกำรลงมือปฏิบัติ
2. กำรประชุมสรุปผลปฏิบัติงำน KPI 
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

1. ทบทวนวรรณกรรม ค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมรู้กำรส่งเสริมนมแม่

2. จัดท ำแนวปฏิบัติกำรส่งเสริม
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

3. น ำแนวปฏิบัติ ลงสู่กำรปฏิบัติในหอผู้ป่วย
4. ปรับปรุง พัฒนำแนวปฏิบัติกำรส่งเสริม

กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ครอบคลุม 
ชัดเจน เข้ำใจง่ำยในกำรน ำไปใช้ 

6. วิเครำะห์ข้อมูลหำโอกำสพัฒนำ                                                                                   
7. สรุปประเมินผล

5. เก็บข้อมูลตัวชี้วัด อัตรำกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ Exclusive breastfeeding,
อัตรำกำรเลี้ยงด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน
และอัตรำกำรส่งนมแมใ่ห้ทำรกที่ต้องรักษำตัว
NMCU/NICU ใน 24 ชม.

PDCA
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

แนวคิดที่มำในกำรสร้ำงแนวปฏิบัติกำรส่งเสริมนมแม่ 

PDCA
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

แนวปฏิบัติ version 1
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

แนวปฏิบัติ version 2
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

แนวคิดที่มำในกำรสร้ำงแนวปฏิบัติกำรส่งเสริมนมแม่ 

PDCA
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

แนวปฏิบัติ version 3



12

1. อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวก่อนจ ำหน่ำย 
Exclusive breastfeeding ≥ 80%

2. อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 
นำน 6 เดือน ≥ 50%

3. อัตรำกำรส่งนมแม่ให้ทำรกที่ต้องรักษำตัวใน
NMCU/NICU ใน 24 ชม. ≥ 80% 

เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด

6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวก่อนจ ำหน่ำย 
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565 ไตร

มำส1-3
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86.56%

อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Exclusive breast feeding ≥ 60 %
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อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงน้อยอำยุ 6 เดือน≥50%
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อัตรำกำรส่งนมแม่ให้ทำรกที่ต้องรักษำตัวใน
NMCU/NICU ใน 24 ชม. go
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แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงน้อย 6 เดือน 

แผนภูมิที่ 3 อัตรำกำรส่งนมแม่ให้ทำรกที่ต้องรักษำตัวใน NMCU/NICU ใน 24 ชม. 
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81.25%

74.07% 73.33%
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

go
od

แผนภูมิที่ 3 อัตรำกำรส่งนมแม่ให้ทำรกที่ต้องรักษำตัวใน NMCU/NICU ใน 24 ชม. 

ก่อนจัดท ำโครงกำร
เรื่อง กำรบีบกระตุ้นน้ ำนม

เพื่อลูกน้อยที่ห่ำงไกล

หลังจัดท ำโครงกำร
เรื่อง กำรบีบกระตุ้นน้ ำนม

เพื่อลูกน้อยท่ีห่ำงไกล

- ดูสื่อ VDO เรื่องนมแม่
- สอนเทคนิคกำรบีบกระตุ้นน้ ำนม  
- แจก set syringe เก็บน้ ำนม : ติด Label ชื่อผู้ป่วยที่ 
syringe และเขียนวันที่ เวลำกำรบีบเก็บน้ ำนม                            
- สอนวิธีกำรบีบน้ ำนมโดยกำรใช้เครื่องปั๊มนม

สถำนกำรณ์ Covid-19

ปรับปรุงหอผูป้่วย

ข้อมูลปัจจุบัน
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มคุณภำพ
กำรให้บริกำร
ดูแลมำรดำ
หลังคลอด

มีแนวปฏิบัติใน
กำรส่งเสริมกำร
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ไปในทิศทำง

เดียวกัน 

มีกำรส่งเสริม
กำรเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่อย่ำง
เป็นระบบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข

ด้ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์
1. ทัศนคติและควำมตั้งใจ ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน

2. ทักษะกำรแก้ไขปัญหำอำกำรผิดปกติที่มีควำมซับซ้อน

เช่น หัวนมสั้น บดบุ๋ม คัดตึงเต้ำนม ทำรกมีภำวะลิ้นติด  

3. ภำระงำน

ด้ำนผู้รับบริกำรและครอบครัว 
1. ควำมรู้ ทัศนคติ และควำมตั้งใจของกำรเลี้ยงลูก 

ด้วยนมแม่ของผู้รับบริกำรและครอบครวั

2. ทักษะกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้รับบริกำร                

3. ควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและครอบครัว 

 ให้ควำมรู้ ควำมส ำคัญประโยชน์ในกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ 
 เสริมพลังเชิงบวกให้แก่ผู้รับบริกำรและครอบครัว
พร้อมทั้งดึงญำติมำช่วยเหลือในกำรเลี้ยงทำรกหลัง
คลอด สำธิตย้อนกลับแต่ละกระบวนกำรให้นมที่ถูกต้อง 

 ให้ควำมรู้และฝึกอบรมพัฒนำทักษะ ศักยภำพ         
กำรดูแลบุคลำกรทุกระดับ

 ส่งต่อ clinic นมแม่ในรำยที่ผู้รับบริกำรมีปัญหำ
ในกำรเข้ำเต้ำทุกรำย

 จัดตั้งทีมแกนน ำ miss นมแม่แต่ละหอผู้ป่วย
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 

4. พัฒนำและต่อยอดงำนวิจัยมำประยุกต์
ใช้ในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3. ค้นคว้ำหำหลักฐำนเชิงประจักษ์ใหม่ ๆ 
สู่กำรปฏิบัติในหน่วยงำน

1. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับ
5. กำรส่งต่อผู้รับบริกำรแบบไร้รอยต่อ

2. พัฒนำแนวทำงกำรพยำบำลใน
กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

1. โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์มีนโยบำย   

ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2. ผู้รับบริกำรและครอบครัวมีทักษะ
ที่ถูกต้องในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

3. ผู้รับบริกำรมีควำมรู้ ทัศนคติที่ดี 
น ำไปสู่ควำมตั้งใจของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ยั่งยืน

4. บุคลำกร มีควำมรู้ ทัศนคติและทักษะที่ดีของ
กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
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