ชื่อผลงาน ( Innovation ) : Green pass เขียวผ่านกลับบ้านได้
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสิรินธร
นวัตกรรม ( Innovation ) : นางสาวชฎายุ อุปปิง
ตาแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
1. มูลเหตุจูงใจ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น มีประโยชน์ทั้งสุ ขภาพของมารดาและสุ ขภาพของทารก โดยผลดีต่อ
สุขภาพมารดาในด้านป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ช่วยคุมก้าเนิด ช่วยลดน้้าหนัก และลดความเสี่ยงจาก
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นต้น ส่วนด้านทารกช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดโอกาสโรคภูมแพ้ เสริมสร้างสมองให้
ว่องไวจากการเรียนรู้ นอกจากนี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่ลูกและครอบครัว
การส่งเสริมให้มารดาประสบผลส้าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องมี
พื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการสื่อสารที่ดีระหว่างทีม มารดา
และครอบครัว เพราะการสื่อสารที่ดี เข้าใจง่าย เป็นปัจจัยส้าคัญที่จะลดปัญหาความเข้าใจผิดพลาด ตลอดจน
เสริมสร้างแรงจูงใจ ทัศนคติที่ดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่ามารดาหลังคลอดและครอบครัว มีความกังวลเรื่อง น้้านมไม่ไหล หรือน้้านมไหลไม่
เพียงพอเสมอ และไม่เข้าใจในเรื่องของการดูดกระตุ้นเต้านมเพื่อกระตุ้นให้น้านมมาเร็วขึ้น ไม่เข้าใจวิธีการ
ช่วยเหลือ จนบางครั้งเกิดความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการพยาบาล และในส่วนของการรักษาของแพทย์
นักศึกษาแพทย์นั้น ก็มักจะมีค้าถามเสมอๆว่า “คนนี้น้านมมาหรือยัง ให้นมเป็นหรือยัง” จากเหตุผลดังกล่าว
หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม จึงได้คิด นวัตกรรม “Green Pass เขียวผ่านกลับบ้านได้ ” เป็นสื่อ เพื่อสร้างความ
เข้าใจระหว่างมารดาและครอบครัว แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบความสามารถของ
มารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอุปสรรคที่ต้องให้การช่วยเหลือมารดา ระดับของการให้ความช่วยเหลือ
อันจะท้าให้การท้างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและประสบความส้าเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ต่อไป
2. สมมุติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นามาใช้
1. นวัตกรรม Green pass เขียวผ่านกลับบ้านได้ เป็นการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์และสีต่างๆแสดง
ความหมายและประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. บุคลากรทางการแพทย์ มารดาและครอบครัว มีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสื่อสารเรื่องความสามารถของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอุปสรรคที่ต้องให้การ
ช่วยเหลือมารดา ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับมารดาและครอบครัว ให้เข้าใจตรงกัน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
4. แผนการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูล วิเ คราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา คิด นวัตกรรม จัดท้านวัตกรรมประดิษฐ์
สัญลักษณ์ดาว 3 สี แทนการไหลของน้้านม และสัญลักษณ์หัวใจ 4 สี แทนความสามารถเข้าเต้าของมารดา
หลังคลอดดังนี้

ดาวสีแดง แทน น้้านมยังไม่ไหล
ดาวสีเหลือง แทน น้้านมไหลซึม
ดาวสีเขียว แทน น้้านมไหลดี

หัวใจสีแดง
หัวใจสีเหลือง
หัวใจสีเขียว
หัวใจสีม่วง

แทน
แทน
แทน
แทน

ต้องช่วยเหลือในการเข้าเต้า
เข้าเต้าได้แต่ต้องเสริมความมั่นใจ
เข้าเต้าได้ดีและมีความมั่นใจ
งดการน้าบุตรเข้าเต้า

2. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ แจ้งแพทย์
ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ การใช้นวัตกรรม
3. ทดลองใช้ นวัตกรรม และปรับปรุงนวัตกรรมและสถานที่ติดนวัตกรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
5. ผลการทดลอง/ทดสอบเบื้องต้น/สถิติที่ใช้ทดสอบ ( ถ้ามี )
หลังจากการน้านวัตกรรมมาใช้พบ
ตัวชี้วัดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ก่อนใช้
หลังใช้
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนออกจากโรงพยาบาล 82.6 % 82.3 % 83.4% 84.% 85.6%
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะ 7 วันหลังคลอด
45 % 55 % 52 % 63 % 75 %
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะ 14 วันหลังคลอด 47 % 50 % 56 % 58 % 72 %
ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม
ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมของมารดาหลังคลอดและญาติ
ความพึงพอใจในนวัตกรรมของแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจในนวัตกรรมของ พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน

คิดเป็น
85 %
80 %
85 %

6. การนาไปใช้ประโยชน์
น้านวตกรรมไปใช้ในการประเมินความสามารถของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอุปสรรค
ที่ต้องให้การช่วยเหลือกับมารดาหลังคลอดทุกราย สื่อสารระหว่างทีมบุคลากรทางการแพทย์ มารดาและ
ครอบครัว ตั้งแต่วันแรกหลังคลอดจนถึงวันกลับบ้าน
7. สรุป
การสื่ อสารที่ดี นั บ เป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ที่จ ะสร้ างประสิ ทธิภ าพการท้ า งาน ลดปัญหาความเข้ า ใจ
ผิดพลาด ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีระหว่างผู้สื่อสาร การสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน ไม่ยาก
เกิ น ไป ภาษาเข้ า ใจง่ า ยและมี สี สั น จะกระตุ้ น ให้ ก ารสื่ อ สารมี ค วามน่ า สนใจและผลั ก ดั น ให้ ก ารสื่ อ สารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการสื่อสารในองค์จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นยิ่งส้าหรับกิจกรรมและการด้าเนินงานต่างๆที่จะ
เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์กรชัดเจนจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน บุคลากรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจในนโยบายชัดเจนจะส่งผลต่อประสิ ท ธิภาพในการ
ท้างาน

