
พว.สิริมนต ์คงถาวร
หวัหน้าหน่วยบริบาลนมแม่และธนาคารนมแม่

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี
วันที ่16 สิงหาคม 2565



หน่วยบริบาลนมแม่และธนาคารนมแม่รามาธิบดี
(SDLMB)

ธนาคารนมแม่



Service & Management

Full time >> RN (6) PN (1)
: Expert 4 , Advance beginner 1,                      
Novice 1(อยู่ในช่วงการ turn)

ช่วงเวลาใหบ้ริการ
• วันราชการ เวลา 8.00 -18.00 น. 

• ขยายบริการวันอาทติย ์เดอืนเมษายน 2564
เวลา 8.00-16.00 น.

Case Management : Nurse is Case Manager



ทารก
ทีม่ปัีญหา

การได้รับนมมารดา

คลินิกนมแม่ (Lactation Clinic)

•OPD 
• IPD( consult )

คลอดท่ีรพ.รามาธิบดีและต่างรพ.





• ประเมนิคัดกรองมารดาหลังคลอดทีม่ปัีญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

• ประเมนิปัญหาทารก การดูดนมมารดา ภาวะน า้หนักตัวน้อย หรือตัวเหลือง

• ปรึกษา/ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
: มารดาหัวนมบอด บุ๋ม ส้ัน ยาว แตก ท่อน า้นมอุดตัน เต้านมคัด อักเสบ 

น า้นมน้อย/มาก มารดาเกดิความเครียด ฯลฯ
: ทารกไม่ยอมดูดนมจากเต้า หรือไม่ยอมดูดนมจากขวด



• ฝึกทักษะมารดาให้นมบุตร

• เน้นการมส่ีวนร่วมของบดิา/ครอบครัว

• ประเมนิตดิตามมารดาและให้ค าแนะน าเพิม่เตมิภายหลังกลับบ้าน

• ประสานทมีสุขภาพ และแหล่งประโยชนใ์นการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้
อย่างรวดเร็วและเหมาะสม







สถติปัิญหาของทารกดูดนมมารดา
ไม่มปีระสทิธิภาพ

น า้หนักตัวน้อย

มภีาวะสับสนหัวนม

ตัวเหลืองจากการดูดนมแม่





การใหบ้รกิารในช่วง
COVID-19



การใหบ้รกิารในช่วง
COVID-19



Lactation Consultant



Telecare Service



ความภาคภมูใิจ
ค าชื่นชม....จากผู้รับบริการ (VOC)



ธนาคารนมแม่รามาธิบดี (Ramathibodi Human Milk Bank: RHMB)



กลุ่มเป้าหมาย

ทารกคลอดก่อนก าหนด และ
ทารกป่วย

เปิดด าเนินการ

12 กันยายน 2557

ริเร่ิมโดยหน่วยทารกแรกเกิด
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์ร่วมกับ
ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเดจ็

พระเทพรัตน์



Background…………………..

WHO recommendation:
❖ Low birth weight infants, including those with very low 

birth weight, should be fed own mother milk

WHO 2011

Donor human milk

Infant formulaJanuary 31, 2014



วัตถุประสงค์

จดัหานมแม่บริจาค เพ่ือใช้เลีย้งทารกกลุ่มเส่ียง เกิดก่อนก าหนด GA< 32wk หรือ
BW < 1,500 g  มาด าเนินการท า pasteurized donor human milk ตามมาตรฐานสากล

พฒันาเป็นต้นแบบธนาคารนมแม่เตม็รปูแบบ

ส่งเสริมการวิจยันมแม่บริจาคในลกัษณะเครือข่ายร่วมกบัหน่วยงาน
ทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ



Benefits of Human Milk 

for Preterm Infants

Neurodevelopment



บทบาทของพยาบาล : RHMB

จัดหานมแม่บริจาค เข้าสู่กระบวนการผลิต การจัดเกบ็และส่งต่อน า้นมแม่ทีม่มีาตรฐาน
ไปยังทารกป่วยตามเกณฑท์ีก่ าหนด ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี

“ถูกต้อง ปลอดภยั มีมาตรฐาน ”



 ประชาสัมพนัธก์ารรับบริจาคน า้นมแม่ ทัง้ทางส่ือออนไลน ์และ
แจ้งข่าวสาร

 สัมภาษณผู้์บริจาค และประเมนิความเส่ียงจากแบบสอบถาม

 ตรวจคัดกรองเลือดผู้บริจาคทีผ่่านเกณฑ์

 ใหค้ าแนะน าและความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บนม 

1.รับบริจาคนมแม่
ส าหรับทารกป่วย



 ท าการวเิคราะห ์สารอาหารในน า้นมแม่บริจาค

 พาสเจอรไ์รสน์มบริจาค และบรรจุลงขวด

 สุ่มนมทีพ่าสเจอรไ์รสแ์ล้ว ส่งเพาะเชือ้

 จัดเก็บนมทีพ่าสเจอรไ์รสแ์ล้วในตู้แช่แช็ง  

 จัดเก็บข้อมูลน า้นมแม่หลังท าพาสเจอรไ์รส ์

ตรวจสอบสต๊อก วันหมดอายุ 

2.ท ากระบวนการ
พลาสเจอไรสน์มแม่บริจาค



ขั้นตอนการ Pasteurized Donor Milk



ขั้นตอนแบง่บรรจุ - ส่งเพาะเชือ้





3.ส่งต่อนมพลาสเจอรไ์รสแ์ก่
ทารกป่วยทีรั่กษาตัวในรพ.

แพทย ์ - ประเมนิข้อบง่ชีข้องผู้ป่วย 
- แจ้งครอบครัวใหรั้บทราบถงึความเสี่ยงทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ได้ 
- ใหค้รอบครัวลงชื่อยนิยอมรับนมจากธนาคารนมแม่

พยาบาล - แสดงความจ านงคข์อรับนมจากธนาคารนมแม่ 
พร้อมกรอกเอกสารน าส่งธนาคารนมแม่



การพฒันา...การใช้โปรแกรมธนาคารนมแม่

เจา้หน้าทีจ่ะตอ้ง ใส่ Username และ
Password ก่อนเข้าสู่ระบบทุกคร้ัง



ทะเบยีนผู้บริจาค Non -Pasteurize Pasteurize ใบค าขอใช้นมแม่

โปรแกรม Milk Bank



จ านวนผู้บริจาค



ปรมิาณงานท่ีส าคญัของธนาคารนมแม่



ทีมธนาคารนมแม่
รามาธิบดี

รางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2559 
(ระดับด)ี

ประเภทรางวัลการพฒันาการบริการทีเ่ป็นเลิศ



ธนาคารนมแม่...ต้นแบบ



Competency 

• Knowledge & Skill & Management

• Nursing Process

• Evidence Base Practice

• Holistic Care

• Counselling

• Empowerment & Coaching

• Multidisciplinary Team

• Outcome



THANK YOU


