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 เมื่อลูกรักป่วยจ�ำเป็นต้องแยกจำกแม่ต้ังแต่แรกเกิด 

หรือต้องเข้ำรับกำรรักษำในหออภิบำลผู้ป่วยหนักทำรกแรกเกิด 

(NICU) หรือหอผู้ป่วยทำรกแรกเกิดป่วย คุณพ่อคุณแม่ทุกคน

เป็นห่วงลูก มีควำมหวังตั้งใจรอวันที่ลูกแข็งแรงกลับไปอยู่ที่บ้ำน

พร้อมหน้ำพร้อมตำ แพทย์ พยำบำลให้กำรดูแลอย่ำงเต็มที่ 

และสิ่งหน่ึงซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องเป็นหน้าท่ีของแม่เท่ำน้ัน 

คือ น�้ำนมแม่ ลูกทุกคนต้องกำรน�้ำนมแม่ เพื่อเป็นวัคซีนหยดแรก

ของชีวิต เป็นยำบรรเทำควำมรุนแรงของโรค ควำมอบอุ่น 

จำกกำรอุ้มแบบเนื้อแนบเนื้อของพ่อแม่ ท�ำให้ลูกสงบ หำยใจสบำย 

น�้ำหนักขึ้นได้เร็ว ระหว่ำงอยู่โรงพยำบำลแม่จะมีบันได 10 ขั้น

ของกำรให้นมแม่ ในทำรกป่วย

  ณพล จิตรศรีศักดำ

  ศิริลักษณ์ ถำวรวัฒนะ

  ชนกิำนต์  ทิพำกรโรจนกิจ

  หทัยทิพย์ โสมด�ำ
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 จำกกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทยที่ผ ่ำนมำยำวนำน
เป็นเวลำกว่ำ 30 ปี พบว่ำกลุ่มทำรกป่วยขำดโอกำสกำรได้รับนมแม่ สถำบัน
สุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ตระหนักถึง
เรื่องนีเ้ป็นอย่ำงดี กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทำรกและเด็กป่วย จึงเป็น
เร่ืองจ�ำเป็นที่ควรต้องให้กำรสนับสนุน เน่ืองจำกกำรสนับสนุนเร่ืองกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ในกลุ่มทำรกและเด็กป่วยน้ันมีควำมแตกต่ำงจำกเด็กปกติโดยสิ้นเชิง 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขต้องมีควำมรู้ ทักษะ ในกำรช่วยเหลือ
สนับสนนุให้แม่สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 

 ในเดือนมกรำคม 2556 สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี ร่วมกับ
มูลนธิิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้จัดกำรประชมุวิชำกำรนำนำชำติเชิงปฏิบัติกำร
เรื่อง “กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทำรกและเด็กป่วย (International Conference 
on Breastfeeding Sick Babies)” โดยเชิญ Prof. Dr. Diane L. Spatz  
วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ จำก Lactation office และ  
Human Milk Management Center ของ The Children’s Hospital of  
Philadelphia และมหำวิทยำลัยเพนซิลวำเนีย ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชำญและมีผลงำน 
กำรผลักดันระบบกำรให้นมแม่ ในทำรกป่วยและทำรกคลอดก่อนก�ำหนด  
ที่ด�ำเนนิกำรส�ำเร็จเป็นรปูธรรม จำกกำรแนะน�ำของ ดร. เบญจมำส ทัศนะสุภำพ 
กำรประชุมในคร้ังน้ีมีแพทย์ พยำบำลให้ควำมสนใจเข้ำร่วมประชมุเป็นจ�ำนวนมำก 
หลังกำรประชุมได้ผลักดันให้เกิดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนนมแม่ ในทำรกป่วย 
ของประเทศไทยมีควำมชัดเจนขึ้น และมโีรงพยำบำล 6 โรงพยำบำล ใน 5 ภูมิภำค 
ของประเทศที่ยินดี เป็นต้นแบบในกำรน�ำควำมรู้ที่ ได้รับไปด�ำเนินกำรปฏิบัติ  
โดยกำรปรับระบบบริกำรให้เหมำะสมกับบริบทของโรงพยำบำลในประเทศไทย 
และได้มีกำรติดตำมเยี่ยมโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญกำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ เพ่ือน�ำผลที่ ได้ไปทดลองปฏิบัติ น�ำไปเผยแพร่และขยำยผลให้กับโรงพยำบำล
อื่นๆ จำกควำมสนใจของผู้เข้ำร่วมประชุมและกำรเย่ียมโรงพยำบำลน�ำร่องนมแม่ 
ในทำรกป่วย ท�ำให้มีกำรจัดกำรประชุม International Conference on  
Breastfeeding Sick Babies เกิดขึ้นอีก 3 ครั้ง ดังนี้

ความเป็นมา
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 ปี พ.ศ. 2557  จัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ นมแม่ ในทำรกและเด็กป่วย  
ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference Breastfeeding Sick Babies)  
ได้เชิญศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกรียงศักด์ิ จีระแพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนนมแม่ 
ในทำรกป่วยอันเป็นที่ยอมรับระดับประเทศมำร่วมแลกเปลี่ยนในกำรประชุม 
ร่วมกับ Prof. Dr. Diane L. Spatz หลังกำรประชมุได้ผลักดันให้เกิดกำรเยี่ยม 
โรงพยำบำลน�ำร่องนมแม่ ในทำรกป่วย อีก 10  โรงพยำบำลน�ำร่อง

 ปี พ.ศ. 2558 จัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ นมแม่ ในทำรกและเด็กป่วย  
ครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference Breastfeeding Sick Babies)  
ได้เชิญ Prof. Dr. Diane L. Spatz วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจัดประชุมวิชำกำร
นำนำชำติอีกคร้ัง ในคร้ังน้ีหลังกำรประชุมได้ผลักดันให้เกิดกำรเย่ียมโรงพยำบำล
น�ำร่องนมแม่ ในทำรกป่วย อีก 9  โรงพยำบำลน�ำร่อง

 ปี พ.ศ. 2559 จัดประชมุวิชำกำรนำนำชำติ นมแม่ ในทำรกและเด็กป่วย  
ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference Breastfeeding Sick Babies)  
ได้เชิญ Prof. Dr. Diane L. Spatz และ Prof. Dr. Uwe Ewald จำกประเทศ
สวีเดนมำเป็นวิทยำกรร่วมได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงย่ิง อันก่อให้เกิดควำมรู้เรื่อง
นมแม่ ในทำรกป่วยมำกขึ้น หลังกำรประชุม มีกำรเย่ียมโรงพยำบำลน�ำร่องนมแม ่
ในทำรกป่วย อีก 13 โรงพยำบำลน�ำร่อง รวม 4 ปี ที่เย่ียมโรงพยำบำลน�ำร่อง 
นมแม่ ในทำรกป่วย สำมำรถน�ำแนวทำงสู่กำรปฏิบัติได้ 38 โรงพยำบำลและ 
มีแผนที่จะขยำยให้ครบทั้ง 13 เขตบริกำรสุขภำพ จำกประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน 
กำรด�ำเนนิงำนนมแม่ ในทำรกป่วยของ 38 โรงพยำบำลน�ำร่องนมแม่ ในทำรกป่วย 
ท�ำให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงบันทึกบันได 10 ข้ันนมแม่ ในทำรกป่วย 
ให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังนี้

 1. สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
 2. โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 
 3. โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ 
 4. โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ขอนแก่น 
 5. โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 
 6. โรงพยำบำลพระปกเกล้ำจันทบุรี
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 7. โรงพยำบำลมหำสำรคำม
 8. โรงพยำบำลกลำง 
 9. ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
 10. โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี
 11. โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ 
 12. โรงพยำบำลสระบุรี
 13. โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 14. โรงพยำบำลปัตตำนี 
 15. โรงพยำบำลอยุธยำ 
 16. โรงพยำบำลสุรินทร์
 17. โรงพยำบำลชลบุรี 
 18. ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุฯ ชลประทำน 
  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 19. โรงพยำบำลสกลนคร 
 20. โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนเุครำะห์ 
 21. โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ
 22. โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต 
 23. โรงพยำบำลค่ำยประจักษ์ศิลปำคม 
 24. โรงพยำบำลสงขลำ 
 25. โรงพยำบำลอ่ำงทอง
 26. โรงพยำบำลสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 
 27. โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 
 28. โรงพยำบำลกำฬสินธุ์ 
 29. โรงพยำบำลล�ำพูน 
 30. โรงพยำบำลขอนแก่น 
 31. โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ 
 32. โรงพยำบำลหำดใหญ่ 
 33. โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ 
 34. โรงพยำบำลพุทธชินรำช พิษณุโลก
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 35. โรงพยำบำลระยอง 
 36. โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ กำญจนบุรี 
 37. โรงพยำบำลปทุมธำนี 
 38. โรงพยำบำลต�ำรวจ     

 ขอขอบพระคุณ อธิบดีกรมกำรแพทย์ กองทุนสนับสนนุวิชำกำร กรมกำรแพทย์ 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชิน ีคณะกรรมกำรมูลนธิิศูนย์นมแม่
แห่งประเทศไทย กรมอนำมัย รำชวิทยำลัยสูตินรีแพทย์ รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส)  
ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช) สภำกำรพยำบำล Prof. Dr. Diane 
L. Spatz ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ Prof. Dr. Uwe Ewald 
ศำสตรำจำรย์(คลินิก) แพทย์หญิงศิรำภรณ์ สวัสดิวร ดร. เบญจมำส ทัศนะสุภำพ 
และแพทย์ พยำบำล ผู้เกี่ยวข้อง 38 โรงพยำบำลน�ำร่องนมแม่ ในทำรกป่วย ที่ท�ำให้
กำรด�ำเนนิงำนนมแม่ ในทำรกป่วยเกิดขึ้นและด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ณพล จิตรศรีศักดำ
ศิริลักษณ์ ถำวรวัฒนะ
ชนกิำนต์ ทิพำกรโรจนกิจ
หทัยทิพย์ โสมด�ำ
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ยาถปูรดิต

บันทึกบันได 10 ข้ัน นมแม ในทารกปวย

น�้านมแม่และอ้อมกอดของแม่
เป็นสิ่งที่ลูกรอคอยจากพ่อและแม่
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ยาถปูรดิต

บันทึกบันได 10 ข้ัน นมแม ในทารกปวย

บันทึกลูกรัก

ชื่อ ...................................................................... นำมสกุล ..................................................................
NAME   LAST NAME

เพศ ชำย หญิง ชื่อเล่น ......................................................................
GENDER MALE FEMALE NICK NAME

วัน/เดือน/ปีเกิด ............................................. เวลำ...........................................................................
DATE OF BIRTH   TIME 

อำยุครรภ์ GA ....................... สัปดำห์ WEEKS

วิธีกำรคลอด      คลอดปกติ        ผ่ำตัดคลอด    คลอดโดยใช้คีมช่วย
DELIVERY  คลอดโดยใช้เครื่องดูดสูญญำกำศ อื่นๆ ระบุ ...........................................

น�้ำหนักแรกเกิด .......................... กรัม ควำมยำว ...................................... เซนติเมตร
BIRTH WEIGHT  GRAMS LENGTH CMS

รอบศีรษะ .................................... เซนติเมตร รอบอก .......................................... เซนติเมตร
HEAD CIRCUMFERENCE CMS CHEST CIRCUMFERENCE CMS

กรุ๊ปเลือด ..............................
BLOOD GROUP 

บุคคลที่ติดต่อได้
(CONTACT PERSON)

ชื่อบิดำ ................................................................ ชื่อมำรดำ ..............................................................
FATHER MOTHER

ที่อยู่ ADDRESS .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ .................................................... อีเมลล์ ...................................................................
PHONE NUMBER EMAIL 

บิดำมำรดำ ต้องกำรให้นมแม่

    มำกที่สุด       มำก       ปำนกลำง       น้อย      น้อยที่สุด

ระยะเวลำที่ต้องกำรให้นมลูกนำน......................................
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สารบัญ

l บันไดขั้นที่ 1 กำรให้ข้อมูลนมแม่ ในทำรกป่วย
 (Inform decision)

l  บันไดขั้นที่ 2 กำรช่วยกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนมให้มำเร็วและต่อเนื่อง 
 (Establishment and maintenance of milk supply)

l  บันไดขั้นที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำนมแม่
 (Human milk management)

l บันไดขั้นที่ 4 กำรเคลือบช่องปำกด้วยนมแม่
 (Colostrum / breastmilk oral care)

l  บันไดขั้นที่ 5 กำรโอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ
 (Skin-to-skin care)

l  บันไดขั้นที่ 6 กำรดูดเต้ำเปล่ำ
 (Non-nutritive sucking)

l  บันไดขั้นที่ 7 กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรดูดนมแม่จำกเต้ำ
 (Transition to breast)

l  บันไดขั้นที่ 8 กำรวัดปริมำณน�้ำนมแม่ที่ทำรก
 ได้รับ (Measuring milk transfer)

l  บันไดขั้นที่ 9 กำรเตรียมควำมพร้อม
 และสร้ำงควำมมั่นใจก่อนกลับบ้ำน 
 (Preparation for discharge)

l  บันไดขั้นที่ 10 กำรเยี่ยมติดตำม 
 (Appropriate follow-up)

40
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24
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นมแม่เป็นเสมือนยารักษาโรคและวัคซีน

แม่รู้ว่านมแม่นอกจากจะเป็นอาหารที่ดีที่สุดแล้ว
นมแม่ยังเป็นยาและวัคซีนส�าหรับลูกน้อย

l ลดภำวะเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจ 72%
l ลดอัตรำกำรเสียชีวิตเพรำะอุจจำระร่วง 77% 
 เด็กไม่ได้กินนมแม่เสี่ยงโรคอุจจำระร่วงมำกกว่ำเด็กกินนมแม่ 63%
l ลดควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อในช่องหู 23 - 50%
l ลดควำมรุนแรงของอำกำรป่วยด้วยโรคหลอดลมฝอยอักเสบที่เกิดจำกเชื้อไรวัส RSV 74%
l ลดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงในกำรติดเชื้อระบบทำงเดินปัสสำวะ
l ลดกำรติดเชื้อแบคทีเรียในสมองและในเลือด
l ส่งเสริมพัฒนำกำรสมองและตำ
l ช่วยให้ลูกมีกำรเจริญเติบโตสมวัย
l ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคเบำหวำน โรคอ้วน
l ลดอัตรำกำรตำยของทำรก
l มีส่วนประกอบของสำรอำหำรที่เฉพำะและเหมำะสมส�ำหรับทำรกน�้ำหนักน้อย/ทำรกป่วย
l มีเอนไซม์และส่วนประกอบที่ส่งเสริมกำรพัฒนำและกำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำร 
 ป้องกันกำรเกิดล�ำไส้อักเสบ ช่วยในกำรย่อยอำหำรของทำรก

บันไดขั้นที่1
การให้ข้อมูลนมแม่
ในทารกป่วย
(Inform decision)

ประโยชน์
และความส�าคัญ

ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

และทารกที่เสี่ยง
จะเจ็บป่วย
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ประโยชน์ต่อแม่หลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน

l มดลูกหดตัวเข้ำอู่ดี ลดกำรตกเลือด โดยเฉพำะแม่ครรภ์แฝดหรือเสี่ยงที่จะตกเลือด
l ลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคอ้วน เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันเส้นเลือด  
 ภำวะกระดูกพรุนของแม่ ในอนำคต
l ฮอร์โมนโปรแลคตินสูงขึ้น มีผลให้แม่ผ่อนคลำย โดยเฉพำะแม่ที่มีควำมดันโลหิตสูง
l  ในระยะยำวลดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็น มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้ำนม
l  ช่วยในเรื่องกำรคุมก�ำเนดิ
l  ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้นมผงดัดแปลง ท�ำให้แม่และลูกเจ็บป่วยน้อยลง

ท�าไมนมแม่ถึงป้องกันการติดเชื้อได้

l ในหัวน�้ำนมแม่มีสำรภูมิคุ้มกันสูงมำก
l มีสำรยับยั้งไม่ ให้เชื้อโรคจับกับเซลล์ของร่ำงกำย
l มีสำรต่อต้ำนกำรอักเสบซึ่งมีประโยชน์ต่อล�ำไส้ของทำรก
l มีคุณสมบัติเป็น พรีไบโอติก ซึ่งเป็นอำหำรของแบคทีเรียชนดิดี ในล�ำไส้ ใหญ่
 นมแม่คือวัคซีนที่ ไม่ต้องลงทุน แต่ช่วยปกป้องลูกจากการติดเชื้อได้มากกว่านมผง 
 ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น จึงควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกคลอดจนอายุ 
 ครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น
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อาหารที่ควรงดหรือระมัดระวัง
1 2

3

งดอำหำรแปรรปู ของหมักดอง 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งดซื้อยำรับประทำนเอง ควรปรึกษำแพทย์
หรือคลินกินมแม่ก่อน
งดยำดองเหล้ำ รำกไม้ ยำสมุนไพร  
ยำประสำนน�้ำนม
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l แม่ที่คลอดปกติ  ควรเริ่มบีบ/ปั๊มนม ภำยใน 2 ชั่วโมง
l แม่ที่ผ ่ำตัดคลอด ควรเริ่มบีบ/ปั๊มนม ภำยใน 4 ชั่วโมง

1
2

3

5
4

6

บันไดขั้นที่2
การช่วยกระตุ้นการหลั่งน�้านม
ให้มาเร็วและต่อเนื่อง
(Establishment and maintenance 
of milk supply)

วิธีการ

ล้ำงมือให้สะอำดก่อนบีบหรือปั๊มนม

* คุณแม่ที่ ใช้เครื่องปั๊มนม ควรบีบน�้ำนมด้วยมือตำมหลัง เพื่อเอำน�้ำนมส่วนที่ค้ำงออก

บีบนมด้วยมือหรือปั๊มนมด้วยเครื่องปั๊มไฟฟ้ำ เริ่มให้เร็วโดย

บีบนมด้วยมือหรือใช้เครื่องปั๊ม ให้ได้ 8-10 ครั้งต่อวัน (ทุก 2-3 ชั่วโมง)

บันทึกปริมำณน�้ำนมที่ ได้ ในแต่ละครั้งที่บีบ/ปั๊มในรอบ 24 ชั่วโมง

บีบน�้ำนม/ปั๊มนม 15-30 นำที 
เนื่องจำกมีผลต่อกำรสร้ำงน�้ำนม

กำรตื่นมำบีบน�้ำนม/ปั๊มนมกลำงดึก เป็นสิ่งจ�ำเป็น 
เพื่อช่วยให้น�้ำนมพอเพียง

แม่รีบบีบน�้านมให้ลูกโดยเฉพาะน�้านมสีเหลือง
(Colostrums) เพื่อช่วยรักษาให้ลูก
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วิธีการ

การบีบเก็บน�้านม
1
2

3
4

ล้ำงมือให้สะอำดด้วยสบู่และน�้ำ

นวดเต้ำนมเบำๆ ในลักษณะเป็นวงกลม
จำกฐำนเต้ำนมเข้ำหำหัวนมและคลึง 
หัวนมเบำๆ เพื่อกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนม

วำงปลำยน้ิวหัวแม่มือและน้ิวชี้ที่บริเวณ 
ถัดจำกขอบนอกของลำนนม ห่ำงจำก
หัวนมประมำณ 3-4 ซม. ในต�ำแหน่ง 
ที่ตรงกันข้ำมกัน กดเข้ำหำผนังหน้ำอก
และบีบนิว้เข้ำหำกันเบำๆ ให้เป็นจังหวะ

ลึกลงไปด้ำนหลังของลำนนม จะมี
น�้ำนมไหลออกมำ กำรบีบจะเลียนแบบ
ลักษณะกำรดูดนมของลูก

เมื่อบีบที่ต�ำแหน่งน้ันจนน�้ำนมไหล
น้อยลงข้ำงละประมำณ 15 นำที จำก
น้ันจึงสลับไปนวดและบีบน�้ำนมออก
จำกเต้ำอีกข้ำง กำรบีบน�้ำนมจะท�ำสลับ
กันไปมำทั้ง 2 ข้ำงจนกว่ำเต้ำนมจะนิม่ลง 
ใช้เวลำประมำณ 30 นำที

การบีบเก็บน�้านมด้วยมือ

วำงนิว้มือห่ำงจำกหัวนม 3-4 ซม. กดเข้ำหำหน้ำอก

บีบนิว้เข้ำหำกัน น�้ำนมไหลออกจำกท่อน�้ำนม
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ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย

14
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ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย

15
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ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย
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17

ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย
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18

ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย
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ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย
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ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย
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ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย
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ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย
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ตารางบันทึกการบีบ/ปั๊มนม วันละ 8 ครั้ง

เวลา ....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

....../....../......

วันที่

1.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

2.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

3.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

4.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

5.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

6.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

7.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

8.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

9.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

10.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

11.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

12.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

13.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

14.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

15.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

16.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

17.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

18.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

19.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

20.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

21.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

22.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

23.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

24.00 น.                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

รวม                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี                ซีซี

* ใช้เฉพาะในทารกป่วย
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บันไดขั้นที่1
การให้ข้อมูล
(Inform Decision)

บันไดขั้นที่3
การบริหารจัดการน�้านมแม่
(Human milk management)

วิธีการเก็บ
รักษานมแม่

1

2

ใช้ภำชนะที่ผ ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว โดยกำรต้มหรือนึ่งนำน 15 นำที ในน�้ำเดือด ห้ำมลวก 
แนะน�ำให้ ใช้เป็นขวดแก้ว ขวดพลำสติกหรือถุงเก็บน�้ำนมโดยเฉพำะ

ล้ำงมือก่อนกำรบีบนมหรือปั๊มนมเสมอ
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3

4

l ระบุชื่อ นำมสกุล เจ้ำของน�้ำนม
l วันเดือนปี เวลำ ที่เก็บน�้ำนม ลงในภำชนะที่ ใช้ 
 ในกำรเก็บน�้ำนม เพื่อที่จะได้ทรำบอำยุของน�้ำนม

l นมแม่ที่ปั๊มออกมำแล้ว ควรรีบน�ำเก็บเข้ำตู้เย็น
l ขวดนมหรือถุงเก็บนมควรวำงบนตู้เย็นช้ันบนสุด ไม่วำงรวมกับอำหำรชนิดอื่น  
 เพื่อลดโอกำสกำรปนเปื้อน ไม่วางที่ประตูตู้เย็น
l ลูกควรจะได้กินนมแม่ที่ถูกปั๊มออกมำใหม่ๆ เพ่ือได้สำรอำหำรและภูมิต้ำนทำน 
 ที่เหมำะสมกับอำยุของลูก

ระยะเวลาการเก็บน�้านม

เก็บที่อุณหภูมิห้อง (>25 องศำเซลเซียส) 1 ชั่วโมง

เก็บในกระติกน�้ำแข็ง (<15 องศำเซลเซียส) 24 ชั่วโมง

เก็บที่ตู้เย็นช่องธรรมดำ (4 องศำเซลเซียส) 4 วัน

เก็บที่ตู้เย็นช่องแช่แข็ง (แบบประตูเดียว) 2 สัปดำห์

เก็บที่ตู้เย็นช่องแช่แข็ง (2 ประตู freezer -19 ถึง -20 องศำเซลเซียส) 3 เดือน

เก็บที่ตู้เย็นช่องแช่แข็ง (deep freezer -19 ถึง -20 องศำเซลเซียส) 6 เดือน

วิธีการเก็บ ระยะเวลาที่เก็บได้
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- หำกคิดว่ำจะใช้น�้ำนมแม่ภำยใน 4 วันที่บีบออกมำ ให้ไว้ ในตู้เย็นช่องธรรมดำ 
 ไม่ต้องขึ้นช่องแช่แข็ง
- น�้ำนมแม่ที่แช่แข็งไว้ หำกต้องกำรน�ำมำใช้ ให้ท�ำกำรละลำยด้วยกำรน�ำมำแช ่
 ในตู้เย็นช่องธรรมดำ ( ไม่แนะน�ำให้แช่ที่ฝำตู้เย็น เน่ืองจำกจะท�ำให้อุณหภูม ิ
 ไม่คงที่) เริ่มใช้ตำมล�ำดับโดยดูจำกวันที่ที่อยู่บนฉลำก หรือเรียกง่ำยๆ ว่ำกำรใช้แบบ  
 “เข้าก่อน ออกก่อน” (first in, first out)

วิธีการเคลื่อนย้ายขนส่งน�้านม

การน�านมแม่ที่แช่เย็นมาใช้

ควรเก็บนมในกระเป๋ำเก็บควำมเย็น หรือกระติกน�้ำแข็ง ที่ ใส่น�้ำแข็งหรือก้อนรักษำควำมเย็น

1
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หลังจำกนั้นน�ำมำแช่ ในน�้ำอุ่นก่อนน�ำ
มำให้ลูกกิน

ไม่ควรน�ำไปอุ่นด้วยกำรน�ำเข้ำไมโครเวฟ
หรือละลำยในน�้ำร้อนจัด เพรำะจะเป็นกำร
ท�ำลำยเซลล์ที่มีชีวิตที่อยู่ ในน�้ำนมแม่

น�้ำนมแม่ที่ละลำยแล้วควรมีกำรระบุวัน-
เวลำที่หมดอำยุไว้ ให้ชัดเจน

น�้ำนมแม่ที่แช่แข็งไว้เมื่อละลำยแล้ว
ไม่ควรน�ำกลับไปแช่แข็งอีก

น�้ำนมแม่ที่ละลำยแล้ว หำกลืมวำงไว้ที่
อุณหภูมิห้องนำนเกิน 1 ชั่วโมง ให้ทิ้งไป

ไม่ควรเก็บไว้กินต่อ

น�้ำนมแม่ที่ละลำยแล้วหำกมีกลิ่นหืน
ยังถือว่ำปกติอยู่

4

5
2

6
3

7

8

น�้ำนมแม่ที่แช่แข็งไว้เมื่อละลำยแล้ว
ในตู้เย็น ยังสำมำรถเก็บไว้ ในตู้เย็นได้

24 ชั่วโมง



28

บันไดขั้นที่4
การเคลือบช่องปากด้วยน�้านมแม่
(Colostrum / breastmilk
oral care)

 

 

1
2
3

4

5

6

 นมแม่ ไม่ได้เป็นเพียงอำหำรที่ดีเยี่ยม
ส�ำหรับลูกเท่ำน้ัน แต่สำมำรถช่วยให้ลูก 
มีคุณภำพชีวิตที่ดี ในอนำคต โดยเฉพำะ
หัวน�้ำนม (colostrum) ซึ่งมีคุณค่ำ สำรอำหำร
และภูมิคุ้มกันในปริมำณสูง แม้เพียงหยดเดียว
ก็ควรน�ำไปเคลือบช ่องปำกทำรกโดยเร็ว 
หัวน�้ำนม (colostrum) จะถูกดูดซึมเข้ำไป
ในผนังเย่ือบุช่องปำก จึงเปรียบเสมือนลูก
ได้รับวัคซีนธรรมชำติที่มหัศจรรย์ และ
ส�ำคัญต่อกำรรอดชีวิต แม้ลูกจะยังงดอำหำร
ทำงปำกก็ตำม

l เป็นกำรท�ำควำมสะอำดริมฝีปำกและเยื่อบุช่องปำก
l กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่ำงกำยของลูก
l ป้องกันลูกจำกกำรติดเชื้อ
l กระตุ้นระบบทำงเดินอำหำร
l ท�ำให้ลูกหลับสบำย ลดกำรเจ็บปวด

วิธีการ

ประโยชน์ของ
การเคลือบช่องปาก

ด้วยหัวน�้านม
(colostrum)
หรือน�้านมแม่

แม่ได้น�าน�้านมมาป้ายช่องปากลูก
ทุก 3 ชั่วโมง

ล้ำงมือด้วยน�้ำสบู่ ให้สะอำด

ใช้ไม้พันส�ำลีสะอำด ปรำศจำกเช้ือ (sterile) 
ชบุน�้ำนมแม่

น�ำไม้พันส�ำลีชุบน�้ำนมแม่ ป้ำยเบำๆ ที่ริม
ฝีปำก ลิ้น เหงือก กระพุ ้งแก้มโดยรอบ

ควำมถี่ ในกำรท�ำทุก 3 ชั่วโมง วันละ 8 ครั้ง 
อำจพิจำรณำท�ำก่อนกำรให้นมทำงสำยให้
อำหำร

ท�ำกำรเคลือบช่องปำกด้วยน�้ำนมแม่จนกว่ำ
ทำรกจะสำมำรถดูดนมแม่จำกเต้ำเองได้

บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติ ในแบบบันทึก

1
2

3

4

5

6
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แม่เอำน�้ำนมแม่ป้ำยปำกลูกทุก 2-3 ชั่วโมง

น�ำน�้ำนมแม่มำท�ำควำมสะอำดช่องปำกให้กับลูกทุก 3 ชั่วโมง

การน�าน�้านมแม่
มาป้ายช่องปากลูก

น�้านมแม่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูก
แม้ลูกยังกินนมไม่ได้ เก็บน�้านมเหลืองตั้งแต่ หยดแรก

29
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ใช้ไม้พันส�ำลีสะอำด ปรำศจำกเชื้อ (sterile)
ชบุน�้ำนมแม่

น�ำไม้พันส�ำลีชบุน�้ำนมแม่ ป้ำยเบำๆ ที่ริมฝีปำก
ลิ้น เหงือก กระพุ ้งแก้มโดยรอบ

แบบบันทึกการท�า Oral care

วันที่ เวลำ
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บันไดขั้นที่5
การโอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ
(Skin-to-skin care)

วิธีการ

ประโยชน์ต่อลูก

ประโยชน์ต่อแม่

l ช่วยให้ลูกสงบ หลับสบำย หลับได้นำนขึ้น 
 ได้รับควำมอบอุ่นจำกแม่
l มีอุณหภูมิร่ำงกำยคงที่
l หัวใจเต้นสม�่ำเสมอ ได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น
l มีพัฒนำกำรที่ดีทำงสมอง
l น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
l ลดจ�ำนวนวันในกำรนอนโรงพยำบำล
l ช่วยลดควำมเจ็บปวดและควำมเครียดของลูก
l ช่วยให้เปลี่ยนผ่ำนไปดูดนมแม่จำกเต้ำได้เร็วขึ้น

l ล้ำงมือให้สะอำด
l ให้แม่นั่งบนเก้ำอี้ ในท่ำที่สบำย
l ถอดเสื้อผ้ำลูกออก ยกเว้นผ้ำอ้อม
l จัดลูกตั้งตรงระหว่ำงเต้ำนมแม่  
 แบบเนื้อแนบเนื้อ
l หันศีรษะลูกไปทำงด้ำนใดด้ำนหน่ึง 
 แหงนขึ้นเล็กน้อย ให้หำยใจสะดวก
l แขนขำลูกให้งอในท่ำกบ
l ใช้ผ้ำพันรอบตัวแม่กับลูก และใส่หมวก 
 ให้ลูก ใส่เสื้อธรรมดำคลุมให้แม่
l ระหว่ำงท�ำแม่สำมำรถพูดคุยเบำๆ  
 กับลูกได้
l แม่ควรสังเกตสีผิวและกำรหำยใจ 
 ของลูก ถ้ำผิดปกติควรเรียกพยำบำล 
 ทันที
l สำมำรถให้พ ่อท�ำแทนได้

l เสริมสร้ำงควำมผูกพันของแม่และลูก
l เสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรดูแลลูก
l ลดควำมเครียดและวิตกกังวลของแม่
l กระตุ้นกำรสร้ำงและกำรหลั่งน�้ำนม

แม่ได้อุ้มลูกแบบเนื้อแนบเนื้อทุกวัน
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แบบบันทึกการท�า skin-to-skin care

วันที่ เวลำ

ควำมรู้สึกที่ ได้ท�ำกำรโอบกอดลูกแบบเน้ือแนบเน้ือ 
(skin-to-skin care)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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บันไดขั้นที่6 การดูดเต้าเปล่า
(Non-nutritive sucking)

วิธีการ

ประโยชน์
l ช่วยให้ลูกมโีอกำสเรียนรู้วิธีกำรดูดนมแม ่
 ช่วยให้ลูกรู้จักและคุ้นเคยกับหัวนมแม่
l ส่งเสริมกำรดูดกลืนให้มีควำมสัมพันธ์กัน 
 เร็วขึ้น
l ท�ำให้ลูกสงบ รู้สึกสบำย และผ่อนคลำย

l สังเกตุสัญญำณหิว (hunger cue) ของลูก
l ให้แม่บีบน�้ำนมออกจำกเต้ำประมำณ 15 นำที 
 หรือบีบน�้ำนมออกให้เกลี้ยงเต้ำและเต้ำเบำ 
 ก่อนให้ลูกดูด เพื่อป้องกันกำรส�ำลัก
l ให้ลูกดูดเต้ำเปล่ำของแม่
l สำมำรถให้ลูกเร่ิมดูดเต้ำเปล่ำได้ทันที โดย 
 ไม่ขึ้นกับอำยุครรภ์และน�้ำหนักตัวของทำรก
l กรณีที่ลูกใส่ท่อช่วยหำยใจ สำมำรถเร่ิมให้ดูด 
 เต้ำเปล่ำได้ทันทีที่ถอดเครื่องช่วยหำยใจออก

แม่ได้หัดให้ลูกดูดเต้าเปล่า
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนดูดนมแม่จริง
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ควำมรู้สึกที่ลูกได้ดูดนมจำกเต้ำครั้งแรก

แบบบันทึกการดูดเต้าเปล่า

วันที่ วันที่เวลำ เวลำ
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บันไดขั้นที่7

การเปลี่ยนผ่านสู่การดูดนมแม่
จากเต้า

ลูกดูดนมแม่ได้ แม่ ให้ดูดจากเต้า
ทุก 2-3 ชั่วโมง

(Transition to breast)

วิธีการ

วิธี ให้ลูกอมหัวนมและลานนม

l คำงของลูกอยู่ชิดเต้ำนมส่วนล่ำง
l ลูกอ้ำปำกกว้ำง
l ปำกของลูกอมจนถึงลำนนม
l แก้มป่องระหว่ำงกำรดูดนม
l แม่ไม่รู้สึกเจ็บระหว่ำงลูกดูดนม

หลังจำกที่ลูกฝึกดูดเต้ำเปล่ำบ่อย ๆ  ร่วมกับมี 
อำกำรที่ดีขึ้น จะช่วยให้ลูกสำมำรถเปลี่ยนผ่ำน 
มำดูดนมแม่จำกเต้ำได้ดีขึ้น

ให้ทำรกได้ดูดนมแม่ ในช ่วงที่ทำรกเร่ิม
แสดงสัญญำณหิว (มี Hunger cue)
เช่น หันศีรษะไปมำ อมนิว้มือหรือก�ำปั้น
เลียริมฝีปำก ท�ำปำกดูด แลบลิ้น
ประเมินว่ำลูกมีพังผืดใต้ลิ้นหรือไม่
จัดท่ำให้ลูกเข้ำเต้ำโดยใช้หมอนช่วย
ประเมินกำรเคลื่อนไหวของลิ้นและกำรดูด 
ที่เป็นสูญญำกำศ
ประเมินทุกคร้ังว่ำลูกมีกำรอมหัวนมและลำนนม 
ที่เหมำะสมหรือไม่ ในขณะดูดนม (latch on)

1

2
3
4

5
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มแมนดูดรากาลวเงาราต

 

 

วันที่ เวลา
ระยะ
เวลา
(นาที)

 

 

วันที่ เวลา
ระยะ
เวลา
(นาที)

ตารางเวลาการดูดนมแม่
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บันไดขั้นที่8
การวัดปริมาณน�้านมแม่
ที่ทารกได้รับ

(Measuring milk
transfer)

แม่หัดชั่งน�้าหนักก่อน-หลังลูกดูดนม
เพื่อประเมินว่าลูกได้รับนมเท่าไหร่
กำรวัดปริมำณน�้ำนมแม่ที่ลูกได้รับ ท�ำได้ 
โดยน�ำลูกมำชั่งน�้ำหนัก (test weight) 
เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรดูดนมแม่
แต่ละครั้งว่ำเพิ่มขึ้นเท่ำใด ซึ่งจะช่วยประเมิน
ได้ว่ำลูกได้รับนมในปริมำณที่เพียงพอหรือไม่

วิธีการ

น�ำลูกมำช่ังน�้ำหนักก่อนเร่ิมให้ดูดนมจำก
เต้ำโดยใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอล
หลังจำกดูดนมจำกเต้ำ น�ำลูกมำชั่งน�้ำหนัก
อีกคร้ัง โดยผลต่ำงระหว่ำงน�้ำหนักก่อน
และหลังดูดนมจำกเต้ำ คือปริมำณน�้ำนมแม่
ที่ลูกได้รับ
อุปกรณ์ที่ติดตัวทำรกต้องเหมือนเดิมและ 
เท่ำเดิมกับก่อนดูดนม

1

2

3

4

นอก

งัลห

4

นอก

งัลห

4

นอก

งัลห
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ำนณามิรปดัวรากกึทนับบบแ า มน

วันที่ เวลา ผลตาง
นน.
กอน
ดูดนม

นน.
หลัง
ดูดนม

วันที่ เวลา ผลตาง
นน.
กอน
ดูดนม

นน.
หลัง
ดูดนม

แบบบันทึกการวัดปริมาณน�้านมที่ทารกได้รับจากการดูดนมแม่
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บันไดขั้นที่9
การเตรียมความพร้อมและ
สร้างความมั่นใจก่อนกลับบ้าน
(Preparation for discharge)

เตรียมตัวกลับบ้าน 
แม่ ให้นมลูกได้เองทั้งวัน

เมื่อลูกสำมำรถเปลี่ยนมำดูดนมแม่จำกเต้ำได้
ดีแล้ว แม่ควรมำนอนพักค้ำงที่ โรงพยำบำล 
เพ่ือเพ่ิมโอกำสให้นมแม่ตำมควำมต้องกำรของลูก 
และได้ลองเลี้ยงดูลูกแบบตลอดวันตลอดคืน 
เป็นกำรเปิดโอกำสให้เรียนรู้กับเหตุกำรณ์จริงที่
จะเกิดข้ึนช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้แม่ที่จะกลับไป
เลี้ยงลูกที่บ้ำน
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บันไดขั้นที่10
การเยี่ยมติดตาม
(Appropriate follow-up)

เป ็นกำรติดตำมเพ่ือประเมินว ่ำ 
กำรให้นมแม่มีปัญหำหรืออุปสรรคใด 
หรือไม่ รวมทั้งแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น

มาตรวจตามนัด ติดตามการดูดนม
และน�้าหนักลูก
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วันที่ ปญหา คำแนะนำ
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