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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืนทารก
แรกเกิดที่มีน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัม ที่มีปญหาการดูดกลืน โดยเปรียบเทียบระยะเวลาเปลี่ยนผาน
จากการใหนมทางสายยางสูการกินนมทางปาก ไดแก จํานวนวันที่กินนมทางปากมากกวาหรือเทากับครึ่ง
ของปริมาณน้ํานมทั้งหมด จํานวนวันที่กินนมเองทางปากทั้งหมด และจํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหาร ใน
กลุมตัวอยาง 2 กลุม คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง แบงเปนกลุมควบคุมจํานวน 36 รายที่เขา
รับการรักษาระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กับกลุม ทดลองจํานวน 26 ราย
ที่เขารับการรักษาระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งกลุมทดลองไดรับการ
ดูแลใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืน โดยพยาบาลรวมกับนักกิจกรรมบําบัด ใหการกระตุน
การดูดกลืนครั้งละ 5 นาที กอนการใหนม 15-30 นาที วันละ 2 ครั้ง เวลาเชาและบาย หางกัน 6 ชั่วโมง
ในขณะที่กลุมควบคุมไดรับการดูแลรักษาพยาบาลตามปกติ เปรียบเทียบผลลัพธระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองดวยสถิติที่ Mann-Whitney-Wilcoxon (Rank Sum Test)
ผลการวิจัยพบวา หลังการใชแนวปฏิบัติพยาบาลนี้ในกลุมทดลอง คาเฉลี่ยลําดับของจํานวนวันที่
กินเองทางปากไดมากกวาหรือเทากับครึ่งของปริมาณน้ํานมทั้งหมดลดลงจาก 36.4 วันเหลือเปน 24.71
วัน (p-value= 0.011) จํานวนวันที่กินนมเองทางปากไดครบทั้งหมดลดลงจาก 37.93 วันเปน 22.60 วัน
(p-value= 0.001) และจํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหารไดลดลงจาก 36.51 วันเปน 24.56 วัน อยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ (p-value< 0.05) งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา หนวยงานสามารถนําแนวปฏิบัติก าร
พยาบาลนี้ ไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพในการดูแลผูปวยทารกแรกเกิดที่มีปญหาดูดกลืน เพื่อใหสามารถลด
จํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหาร และสามารถกินเองทางปากไดรวดเร็วขึ้น และชวยลดจํานวนวันนอน
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Abstract
The objective of this quasi-experimental research was to examine the effects of
implementing a clinical nursing practice guideline for oral feeding stimulation of infants
with birth weight less than 2,000 grams. This study compared 3 factors during the
transition period from tube feeding to oral feeding: number of days when oral feeding≥
half of the total milk supply, number of days in oral feeding, and number of days in
retaining feeding tubes. Purposive sampling was employed. 36 infants diagnosed with
feeding problem admitted to the hospital between July 2018 and June 2019 were
assigned to the control group. 26 infants diagnosed with feeding problem admitted to
the hospital between July 2019 and June 2020 were assigned to the experimental group.
The experimental group received oral stimulation following the clinical nursing practice
guideline. Occupational therapists and nurses gave oral stimulation about 5 minutes,
around 15-30 minutes before feeding. The procedure was employed twice a day in the
morning and evening, 6 hours apart. The control group received normal care routine. The
Mann-Whitney-Wilcoxon (Rank Sum Test) was used to compare the outcomes between
the experimental group and the control group.
The results showed that after applying this clinical nursing practice guideline in
the experimental group, the mean rank of the number of days when oral feeding≥ half
of the total milk supply decreased significantly from 36.4 to 24.71 days (p-value= 0.011).
The number of days in oral feeding also dropped dramatically from 37.93 to 22.60 days
(p-value= 0.001), and the number of days in retaining feeding tubes reduced significantly
from 36.51 to 24.56 days (p-value< 0.05). These findings suggests that health care
centers can apply this clinical nursing practice guideline in order to improve the quality
of care in infants swallowing difficulty by reducing the duration of retaining feeding tube,
increasing the duration of full oral feeding, and decreasing length of stay in hospitals.
Keywords: Clinical Nursing Practice Guideline, Oral Feeding Stimulation, Newborn with
Low Birth Weight
บทนํา
ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัม มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงกวาทารกกลุมอื่น
ซึ่งจําเปนตองเขารับการดูแลในหอทารกปวย เพื่อรักษาภาวะแทรกซอนและชวยใหอวัยวะตางๆ ทํางานได
ดีขึ้น ซึ่งทารกจําเปนตองใหนมทางสายใหอาหาร การคาสายใหอาหารเพื่อใหนมเปนระยะเวลานาน ทําให
ทารกขาดประสบการณในการดูดกลืน ทําใหก ลามเนื้อรอบปาก ไมแข็งแรง และเมื่อทารกพนระยะ
วิกฤตการณแลว ทารกจึงไมมีความพรอมในการดูดนม ดูดนมไดไมมีประสิทธิภาพ ตองใชเวลานานกวาจะ
สามารถดูดนมไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจเปนสาเหตุสงผลทําใหเสี่ยงตอความลมเหลวในการดูดนม
จากนมแม (ศิริเพ็ญ ลิมปธรรม, นฤมล ธีระรังสิกุล และยุนี พงศจตุรวิทย, 2559) ในขณะที่บางรายตองงด
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ใหสารอาหารทางปาก และใหทางหลอดเลือดดําแทน ทําใหท ารกไมมีโ อกาสไดดูดกลืนเอง กลามเนื้อ
บริเวณรอบปากและภายในปากไมไดรับการกระตุนใหดูดกลืนและไมมีการเคลื่อนไหวยิ่ง ทารกที่ใสทอ
หลอดลมคอและใชเครื่องชวยหายใจเปนเวลานาน การยึดตรึงของทอชวยหายใจบริเวณปากจะยิ่งมีผลใน
การจํากัดการเคลื่อนไหวของปากและขัดขวางพัฒนาการการดูดกลืนของทารก (สุธาสินี แซหุง , ทิพวัลย
ดารามาศ และเรณู พุกบุญมี, 2556)
จากความกาวหนาดานการดูแลทารกมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหการอยูรอดของทารกเกิด
กอนกําหนดมีแนวโนมสูงมากขึ้น สถิติรายงานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาแมและเด็ก กระทรวง
สาธารณสุขป 2561-2563 พบอุบัติการณทารกเกิดน้ําหนักตัวนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 10.92, 9.92,
9.52 ตามลําดับ (กองบริหารการสาธารณสุข, 2563) และยังพบวา รอยละทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย
กวา 2,500 กรัม ยังสูงกวาคาเปาหมายที่วางไว (ไมเกินรอยละ 7 ตอป) และจากการวิเ คราะห ขอมูล
รายงานโรงพยาบาลนานประจําป 2561 พบวามีทารกน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัม รวม 53 ราย และ
ในจํานวนนี้ ดูดกลืนนมเองไมไดหรือดูดนมไมมีประสิทธิภาพตองใหนมทางสายใหอาหาร รอยละ 80.35
และดูดนมลําบากตองไดรับการนวดกระตุนดูดกลืนโดยนักกิจกรรมบําบัด รอยละ 21.42 จํานวนวันที่ตอง
ใสสายใหอาหาร เฉลี่ย 30.73 วัน สามารถดูดนมไดอยางมีประสิทธิภาพครบ 8 มื้อตอวันใชเวลา เฉลี่ย
18.75 วัน ทั้งนี้แนวปฏิบัติสําหรับทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยที่มีปญหาการดูดกลืนของหอผูปวยทารก
ปว ย โรงพยาบาลน าน ก อนป พ.ศ.2562 คือ ผูป ว ยจะไดรั บ การพยาบาลตามปกติ และปรึก ษานั ก
กิจกรรมบําบัดเพื่อกระตุนการดูดกลืนเฉพาะกรณีที่ทารกดูดนมไมไดตามแผนการรักษาของแพทย และ
ดวยขอจํากัดภาระงานของนักกิจกรรมบําบัดกระตุนการดูดกลืนทารกไดในวันเวลาราชการ วันละ 1 ครั้ง
และไมมีแนวปฏิบัติการใหการพยาบาลในการชวยนวดกระตุนดูดกลืนที่ชัดเจน ปฏิบัติตามการเรียนรู และ
ทักษะวิธีการของพยาบาลเวรแตละคน ทั้งระยะเวลาการนวดและจํานวนครั้งของการนวด
จากสภาพปญ หาดัง กลาว คณะผูวิจัยจึง ไดพัฒนาจัดทําแนวปฏิบัติก ารพยาบาลกระตุนการ
ดูดกลืนในทารกแรกเกิดขึ้น และไดดําเนินการรวบรวมขอมูลศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติกระตุนดูดกลืน
กับแนวปฏิบัติแบบเดิมที่โรงพยาบาลนานใชอยู ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะนําไปปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ใชใน
การดูแลกระตุนดูดกลืนในทารกคลอดกอนกําหนดและน้ําหนักตัวนอยที่โรงพยาบาลนาน โดยเพิ่มการมี
สวนร วมของพยาบาลและนัก กิจ กรรมบําบัด เพื่อชวยเพิ่ม ความสามารถในการดูดนมของทารก ลด
ระยะเวลาในการใสสายยางใหอาหาร ซึ่งจะทําใหทารกมีความพรอมที่จะดูดนมแมและมีความพรอมที่จะ
กลับบานอยางเหมาะสมตอไป
วัตถุประสงควิจัย
เพื่อศึกษาผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืนทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักตัวนอย
กวา 2,000 กรัม ที่มีปญหาการดูดกลืน ในตึกทารกปวย โรงพยาบาลนาน โดยเปรียบเทียบผลการดูดกลืน
ระหวางกลุมทดลองที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืน และกลุมควบคุมที่ไมไดใชแนวปฏิบัติ
กระตุนการดูดกลืน
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สมมติฐานของการวิจัย
1. กลุมทดลองที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืน สามารถลดจํานวนวันที่กินนมทาง
ปากมากกวาหรือเทากับครึ่งของปริมาณน้ํานมทั้งหมดไดดีกวากลุมควบคุม
2. กลุมทดลองที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืน สามารถลดจํานวนวันที่กินนมเอง
ทางปากทั้งหมดไดดีกวากลุมควบคุม
3. กลุมทดลองที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืน สามารถลดจํานวนวันที่ใสสายยาง
ใหอาหาร ไดดีกวากลุมควบคุม
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย นี้ไดพัฒ นาแนวปฏิบัติก ารพยาบาลกระตุนการดูดกลืน จากการ
ทบทวนวรรณกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ เปนกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติและผลลัพธจากการวิจัย
ตามรูปแบบของไอโอวา โมเดล (Iowa model) (Titler et al., 2001) ที่ตองการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการแกไขปญหาการดูดกลืนในทารกน้ําหนักตัวนอย โดยเริ่มตนจากกําหนดประเด็นปญหาทางการ
พยาบาลที่ตองการศึกษาพัฒนาแกไข ผูวิจัยไดสืบคนขอมูลสถานการณเชิงประจักษ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รูปแบบ/ โปรแกรมแนวทางปฏิบัติในการนวดกระตุนดูดกลืนทางปาก นํา มาปรับ
ประยุกตเปนแนวปฏิบัติทางการพยาบาล และนําไปทดลองใชกับทารกน้ําหนักตัวนอยจริงในตึกทารกปวย
และประเมินผลลัพธ วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติพยาบาล เพื่อใหเ กิดแนวทางการปฏิบัติการ
พยาบาลที่ดีที่สุดตอไป
แนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืน
ในทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000
กรัม ที่มีปญหาการดูดกลืน

-จํานวนวันที่กินนมทางปากมากกวาหรือ
เทากับครึ่งของปริมาณน้ํานมทั้งหมด
- จํานวนวันที่กินนมเองทางปากทั้งหมด
- จํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหาร

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป น วิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช แ นว
ปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืนทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัม ในตึกทารกปวย
โรงพยาบาลนาน โดยศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเปลี่ยนผานจากการใหนมทางสายยางสูการกินนมทาง
ปาก ไดแก จํานวนวันที่กินนมทางปากมากกวาหรือเทากับครึ่งของปริมาณน้ํานมทั้งหมด จํานวนวันที่กิน
นมเองทางปากทั้งหมด และจํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหาร ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีระยะเวลา
ศึกษาระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัม ที่มีปญหาการดูดกลืนที่เขารับการ
รักษาที่ตึกทารกปวย โรงพยาบาลนาน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ไดแก กลุมควบคุมจํานวน 36 ราย เขารับการรักษาระหวาง
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และกลุมทดลองจํานวน 26 ราย เขารับการรักษา
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เกณฑการคัดเขาและคัดออก
กําหนดเกณฑคัดเขา (Inclusion Criteria) ไดแก ทารกแรกเกิดน้ําหนัก นอยกวา 2,000 กรัม
ที่ไดรับการประเมินปฏิกิริยาการดูดกลืนโดยนักกิจกรรมบําบัดแลวพบวา มีปญหาการดูดกลืนและรับนม
ทางสายใหอาหารหรือยังไมไดดูดนมเอง หรือดูดนมไดไมครบจํานวนหรือดูดไดแตไมมีประสิทธิภาพภายใน
24 ชั่วโมงหลังรับเขารับการดูแลรักษาที่ตึกทารกปวย และบิดาหรือมารดายินยอมใหทารกเขารวมการวิจัย
เกณฑในการคัดออก (Exclusion Criteria) ไดแก ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัม
และมีภาวะแทรกซอนทางการหายใจระดับรุนแรง โรคหัวใจ โรคระบบประสาท ซึ่งไดรับการวินิจฉัยจาก
แพทยในระหวางทําการศึกษา และทารกที่ดูดนมไดเองตั้งแตแรกรับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนดูดกลืนใน
ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย ที่มีปญหาการดูดกลืน โดยผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม มี
แนวปฏิบัติดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณและทารก
อุปกรณที่ใชในการนวดกระตุนการดูดกลืน ไดแก ถุงมือสะอาด 1 คู, ผาเช็ดตัว
หรือ ผาหอตัวทารก, นาฬิกาสําหรับจับเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมกระตุนการดูดกลืน และเครื่องจับ
ออกซิเจน (Pulse Oximeter)
การเตรียมทารกกอนเริ่มทํากิจ กรรมกระตุนการดูดกลืน ใหทําความสะอาด
รางกายทารก เพื่อใหทารกรูสึกสบายอบอุน กอนเริ่มทําการพยาบาลกระตุน จัดทารกวางบนตัก หันหนา
เขาผูทํากิจกรรม ใหศีรษะทารกอยูในแนวสูงขึ้นจากพื้นราบ 45 องศาใหกมหนาเล็กนอย จากนั้นเริ่มการ
นวด 10 ขั้นตอน ระยะเวลาการนวดกระตุนการดูดกลืนแตละครั้งใชเวลาในการนวด 5 นาที ทํากอนเวลา
ใหนม 15-30 นาที วันละ 2 ครั้ง หางกัน 6 ชั่วโมง ในเวลา 15.30 น. และ 21.30 น. ปฏิบัติจ นกวา
จนกระทั่งผูปวยทารกสามารถดูดกลืนนมเองไดครบจํานวน และคอยสังเกตภาวะแทรกซอนตางๆ สังเกต
การหายใจ คาออกซิเจนในเลือด ที่อาจเกิดขึ้นระหวางและหลังที่ใหการพยาบาล
ขั้นตอนการนวด มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. การนวดกระพุงแกมดานนอก เพื่อชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวและการยืดขยาย
ของกลามเนื้อกระพุงแกม และชวยใหริมฝปากปดไดสนิทมากขึ้น เปนการนวดยืดกลามเนื้อบริเวณกระพุง
แกม ปฏิบัติโดยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วกลางวางบริเวณมุมปากของทารก ออกแรงกดบริเวณปลายนิ้วทั้ง
สองเบาๆ พรอมขยับนิ้วจากมุมปากไลขึ้นไปยังใบหูทั้ง2ขางเพื่อยืดกลามเนื้อกระพุงแกม รวม 30 วินาที
2. การนวดกลามเนื้อรอบริมฝปากเพื่อชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวของริม ฝปาก
และชวย ใหทารกปดริมฝปากไดสนิทมากขึ้นเปนการนวดบริเวณกลามเนื้อ Obiculalis Oris รอบๆริม
ฝปากของทารกปฏิบัติโดยใช นิ้วหัวแมมือนวดเบาๆ โดยบริเวณริมฝปากบนนวดโดยการปดนิ้วขึ้นและ
บริเวณริมฝปากลางนวดโดยการปดนิ้วลง รวม 30 วินาที
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3. การนวดริมฝปากบนและลาง เพื่อชวยเพิ่มการเคลื่อนไหว การยืดขยาย
และการปดของริมฝปากเปนการนวดบริเวณริมฝปากบนและลางปฏิบัติโดยวางนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ไว
ตรงกลางริมฝปากบนหลังจากนั้นใหฉีกนิ้วทั้ง2แยกจากกันพรอมทั้งออกแรงกดนิ้วเบาๆ ไปยังมุมปากทั้ง 2
ขางของทารก ปฏิบัติเชนเดียวกับริมฝปากลาง รวม 30 วินาที
4. การนวดเหงือก เพื่อชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของเหงือก
ปฏิบัติโดยวางนิ้วกอยไวตรงกลางเหงือกดานบน หลังจากนั้นลากนิ้วพรอมออกแรงกดนิ้วเบาๆ ไปทางดาน
ซายจนสุดแนวเหงือก ตอจากนั้น ลากนิ้วนวดตอไปทางดานขวาจนสุดแนวเหงือกเชนกัน หลังจากนั้นให
ลากนิ้วยอนกลับมา จุดเริ่มตนที่กึ่งกลางเหงือกเหมือนเดิม ทําซ้ําอีก1รอบ เสร็จแลวใหนวดเหงือกดานลาง
ดวยวิธีการเดียวกัน รวม 30 วินาที
5. การนวดกระพุงแกมดานใน เพื่อชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวและความแข็งแรง
ของกระพุงแกม เปนการนวดบริเวณกระพุง แกมดานในของทารก ปฏิบัติโดยสอดนิ้วกอยเขาไปในชองปาก
ใชสันนิ้วกอยแตะบริเวณกลางกระพุงแกมนวดในทิศทางขึ้นลง ขางละ 3 ครั้ง รวม 30 วินาที
6. การนวดลิ้นดานขาง เพื่อชวยเพิ่มการเคลื่อนไหว และความแข็งแรงของลิ้น
เปนการนวดบริเวณลิ้นดานขางของทารก ปฏิบัติโดยใชปลายนิ้วกอยแตะดานขางของลิ้นทั้ง2 ขางเป น
พักๆ เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของลิ้น หลังจากนั้นใหใชนิ้วกอยนวดดานขางของลิ้นดานขวาในลักษณะถู
เขา-ออก โดยเริ่มจากปลายลิ้นไปยังโคนลิ้น เสร็จแลวใหนวดดานขางของลิ้นดานซายดวยวิธีการเดียวกัน
รวม 30 วินาที
7. การนวดตรงกลางลิ้น เพื่อชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของลิ้น
เปนการนวดบริเวณกลางลิ้นและโคนลิ้น ปฏิบัติโดยวางนิ้วกอยไวตรงกลางลิ้นของทารก หลังจากนั้นออก
แรงกดปลายนิ้วเล็กนอยพรอมกันนิ้วไปดานหลังเกือบถึงโคนลิ้น รวม 30 วินาที
8. การนวดเพดานแข็งดานบน เพื่อกระตุน Sucking Reflex กระตุนการดูด
ของทารก ใหสามารถดูดกลืนไดตอเนื่อง เปนการนวดบริเวณเพดานแข็งดานบนวางนิ้วกอยไวตรงขอบ
กลางเพดานออน แลวใชปลายนิ้วกดเบาๆ ทําซ้ําๆ เพื่อใหทารกดูดอยางตอเนื่อง รวม 30 วินาที
9. การนวดกระตุนการกลืน ใชนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง ลูบพรอมออกแรงกด
พอสมควรบริเวณดานขางกลองเสียงในทิศทางขึ้น เริ่มจากกระดูกไหปลาราไปจนถึงใตคาง รวม 30 วินาที
10. การนวดแกมดานนอกเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว กลามเนื้อรอบแกม ใชนิ้วชี้
และนิ้วกลาง ลูบเบาจากแกมถึงมุมปากเปนลักษณะตัว C รวม 30 วินาที
สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในแบบบันทึก ประกอบดวย
2.1 แบบบันทึกขอมูล ประกอบดวย เพศ อายุครรภแรกเกิด อายุหลังเกิด อายุ
หลังปฏิส นธิ น้ําหนักแรกเกิด น้ําหนัก วันที่เริ่มศึก ษา น้ําหนัก วันที่สิ้นสุดการศึก ษา จํานวนวันที่ไดรับ
ออกซิเจน และจํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหาร
2.2 แบบบันทึกปริมาณน้ํานมที่ใหทางสายยางใหอาหารกับปริมาณที่ทารกรับ
เองทางปาก เพื่อวัดระยะเวลาเปนจํานวนวัน ที่ทารกเริ่มรับนมทางปากได มากกวาหรือเทากับครึ่งของ
ปริมาณน้ํานมที่ทารกไดรับในมื้อนมในแตละวัน ประกอบดวยวันที่แพทยใหเริ่มดูดนม จนกระทั่งทารกรับ
นมทางปากไดเองครบ 8 มื้อ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แนวปฏิบัติการพยาบาล
กระตุนดูดกลืนในทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย และแบบบันทึกขอมูลทั่วไป ปริมาณนมและระยะเวลาใน
การหัดดูดนม ไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย กุมารแพทย 1 ทาน พยาบาล
ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลทารกแรกเกิด 1ทาน และนักกิจกรรมบําบัด 1 ทาน โดยไดรับการตรวจสอบความ
ตรงและความถูกตองของเนื้อหาและใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงใหมีความชัดเจนของเนื้อหาและความ
เหมาะสม โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence (IOC)) เทากับ 0.95
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ของแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนดูดกลืนในทารก
แรกเกิดน้ําหนักตัวนอย โดยนําไปทดลองใชกับ พยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมจํานวน 8 ทาน ฝก
ทดสอบปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืน โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานเปนผูตรวจสอบวิธีการ ขั้นตอน
และระยะเวลาที่ใชในการนวด มาหาคาความเชือ่ มั่นความเที่ยง ซึ่งไดเทากับ 1
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
1. ขั้นกําหนดปญหา สืบคนขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ โดยศึกษาขอมูลยอนหลังของ
ทารกแรกเกิด น้ํ า หนัก ตั ว นอ ยกว า 2,000 กรั ม ที่ พ นระยะวิ ก ฤติ ที่เ ข า รับ การรั ก ษาที่ตึ ก ทารกป ว ย
โรงพยาบาลนาน ที่ไดรับการดูแลตามแนวทางแบบเดิมระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน
2562 เปนกลุมควบคุม 36 ราย และใหการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนดูดกลืน ระหวางวันที่
1 กรกฎาคม 2562ถึง 30มิถุนายน 2563 เป นกลุม ทดลอง 26 ราย โดยคัดเลือกกลุ ม ตัวอย างจาก
ประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. พัฒนาแนวปฏิบัติก ารพยาบาลกระตุนดูดกลืนในทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย ที่มี
ปญหาการดูดกลืน ผูวิจัยพัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ ที่ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดย
ปรับประยุกตจากงานวิจัยของ ฟูไซลและคณะ (Fucile et al, 2002), ศิริเพ็ญ ลิมปธรรมและคณะ
(2559) และโปรแกรมประยุกตนักกิจกรรมบําบัดโรงพยาบาลนาน (2560) โดยนํามาพัฒนาเปนแนว
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลกระตุ น ดู ด กลื น ในทารกแรกเกิ ด น้ํ า หนัก ตั ว น อ ย ขึ้ น ใช ใ นหอผู ป ว ยทารกป ว ย
โรงพยาบาลนาน มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน ทั้งนี้แนวปฏิบัติ ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความ
ถูกตองของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย กุมารแพทย 1 ทาน พยาบาลผูเชี่ยวชาญดาน
การดูแลทารกแรกเกิด 1ทาน และนักกิจกรรมบําบัด 1 ทาน
3. จัดทําคูมือแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนดูดกลืนในทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยกวา
2,000 กรัม เพื่อฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและเปนคูมือการปฏิบัติแก พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลในตึกทารกปวย
จนสามารถปฏิบัติการพยาบาลกระตุนดูดกลืนในทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยไดถูกตองตามแนวปฏิบัติ
เดียวกัน
4. ขั้นการปฏิบัตินวดกระตุนการดูดกลืนในกลุมทดลอง มีดังนี้
4.1 ทารกน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัมที่รับเขาหนวยงาน และประเมินแลว
พบวามีปญหาการดูดกลืน ดูดนมไดไมครบจํานวน จึง แจงแกนักกิจกรรมบําบัดที่รวมทีมวิจัย เพื่อมา
ประเมินปฏิกิริยาการดูดกลืนทารกในแตละราย
4.2 นัก กิจ กรรมบําบัดที่รวมที ม วิจัย ตรวจเช็คปฏิกิริยาการดูดกลืนและนวด
กระตุนตามปญหาที่แตกตางในแตละคนของทารกในเวลา 15.30 น. พยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการกระตุนการดูดกลืน ในทารกที่มีปญหาการดูดกลืนแลว กระตุนการดูดกลืนตามแนวปฏิบัติ
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ของคูมือการนวดกระตุนในทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,000 กรัม ระยะเวลา 5 นาที กอนใหนมทาง
สายใหอาหาร 15-30 นาที วันละ 2 ครั้ง หางกัน 6 ชั่วโมง กําหนดใหนวดเวลาเดียวกันในทารกแตละราย
เวรเชา เวลา 15.30 น. เวรบายเวลา 21.30น. โดยในวันเวลาราชการไดรับการนวดกระตุนโดยนัก
กิจกรรมบําบัดและในวันเวลานอกราชการ หรือวันที่นักกิจกรรมบําบัดติดภารกิจ ทารกจะไดรับการนวด
กระตุนดูดกลืนโดยพยาบาลวิชาชีพ
4.3 เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบบั น ทึ ก การรั บ นมในทารก ผู วิ จั ย นํ า มา
ประมวลผลหาผลลัพธ ดังตอไปนี้
- จํานวนวันที่ท ารกรับ นมทางปากได มากกวาหรือเทากับ ครึ่ง ของ
ปริมาณน้ํานมที่ไดแตละวัน
- จํานวนวันทีท่ ารกรับนมทางปากไดเองครบ 8 มื้อ
- จํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหาร
5. ขั้นการปฏิบัติการใชการพยาบาลแบบเดิมในกลุมควบคุม
5.1 ทํากิจกรรมการพยาบาลตามปกติแกทารกในกลุมตัวอยาง คือการนวดที่ไม
มีรูปแบบการนวดที่ชัดเจน ปฏิบัติตามการเรียนรูและทักษะวิธีการของพยาบาลเวรแตละคน ทั้งระยะเวลา
การนวดและจํานวนครั้งของการนวด
5.2 ปรึกษานักกิจกรรมบําบัดเมื่อทารกมีปญหา ไมสามารถดูดกลืนนมเองได
และเกินศักยภาพของทีมพยาบาล และดุลยพินิจของกุมารแพทย ใหสงปรึกษานักกิจกรรมบําบัดนวดตาม
เทคนิควิธีและปญหาที่แตกตางของทารกรายบุคคล
5.3 เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบบั น ทึ ก การรั บ นมในทารก ผู วิ จั ย นํ า มา
ประมวลผลหาผลลัพธ ดังตอไปนี้
- จํานวนวันที่ท ารกรับ นมทางปากได มากกวาหรือเทากับ ครึ่ง ของ
ปริมาณน้ํานมที่ไดแตละวัน
- จํานวนวันที่ทารกรับนมทางปากไดเองครบ 8 มื้อ
- จํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหาร
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชโปรแกรมสถิติวิเคราะหสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมู ล ส วนบุค คลของกลุ ม ตั วอย าง ใชส ถิติพ รรณนา โดยหาคา รอ ยละ ค าเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยอันดับ (Mean Rank) และเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวน
บุ ค คลระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม โดยใช ส ถิ ติ Chi-square Test และMann-WhitneyWilcoxon (Rank Sum Test) เนื่องจากผูวิจัยทําการทดสอบการแจกแจงของขอมูลพบวาเปนขอมูลที่ไม
มีการแจกแจงแบบปกติ
2. เปรียบเทียบผลการใชแนวปฏิบัติไดแก จํานวนวันหลังเขารับการรักษาที่ตึกทารกปวย
ที่กินนมทางปากไดมากกวาครึ่ง, จํานวนวันหลังเขารับการรักษาที่หอผูปวยทารกปวยที่กินนมทางปากได
เองทั้งหมด และจํานวนวันหลังเขารับการรักษาที่ตึกทารกปวยที่ใสสายยางใหอาหารทางปาก โดยผูวิจัยทํา
การทดสอบการแจกแจงของขอมูลดังกลาวพบวา ขอมูล ไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึง ใชส ถิติ NonParametric คือ Mann-Whitney-Wilcoxon (Rank Sum Test)
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การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การวิจัยนี้ ผานการพิจารณารับ รองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลนาน ซึ่ง ใหความ
เห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการวิจัย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 (เอกสารเลขที่ COA No.044) โดย
คํานึง ถึง การพิทัก ษสิท ธิ์ของกลุม ตัวอยางอยางเครง ครัด ผูวิจัยเขาพบมารดา หรือบิดากลุม ตัวอยาง
แนะนําตัว อธิบายวัตถุประสงคของการทําวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและระยะเวลาของการทําวิจัย
ใหมารดาหรือบิดาของกลุม ตัวอยางทราบ อธิบายใหเขาใจวา การศึกษาครัง้ นี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจวาจะ
ยินยอมเขารวมวิจัยหรือไมก็ได มารดาหรือบิดาสามารถใหทารกถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไม
มีผลกระทบตอการรักษาพยาบาลหรือการพยาบาลทีก่ ลุมตัวอยางไดรับแตอยางใดและนําเสนอผลการวิจยั
ในภาพรวม เมื่อมารดาหรือบิดาของกลุมตัวอยางยินดีใหความรวมมือในการวิจัยแลวจึงใหลงนามในใบ
ยินยอมใหกลุม ตัวอยางเขารวมวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืนทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000
กรัม กลุมตัวอยางที่ใชแนวปฏิบัติมีจํานวน 26 ราย ไดรับการนวดกระตุนการดูดกลืน 10 ขั้นตอน กระตุน
การดูดกลืนครั้งละ 5 นาที กอนการใหนม 15-30 นาที วันละ 2 ครั้ง ในเวรเชาและเวรบาย หางกัน 6
ชัว่ โมง ในขณะที่กลุมควบคุมไดรับการกระตุนตามปกติ มีจํานวน 36 ราย ผลของการวิจัยเปนดังนี้
1.ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
กลุมที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืนสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 65.4 ในขณะที่
กลุมควบคุมสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.6 โดยกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมสวนใหญเปนทารกเกิดกอน
กําหนดอายุครรภนอยกวา 34 สัปดาห และพบวา สวนใหญมีน้ําหนักตัวมากกวา 1,500 กรัม กลุมทดลอง
รอยละ 80.8 และกลุมควบคุมรอยละ 66.7 มีคาเฉลี่ยอันดับของจํานวนวันนอนในตึกทารกวิกฤติ (NICU)
คือกลุมทดลอง 29.42 วัน และกลุมควบคุม 33.0 วัน เมื่อวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพบวา ทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมี เพศ อายุครรภ น้ําหนักตัวแรกเกิด และระยะเวลาเขารับการรักษาในตึกผูปวย
วิกฤติ (NICU) พบวาแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนดูดกลืนและกลุมที่ใชการพยาบาล
แบบเดิม
ขอมูลทั่วไป

กลุมควบคุม (N=36)

กลุมใชแนวปฏิบัติ (N=26)

P-value

ชาย

20 (55.6%)

9 (34.6%)

0.103

หญิง

16 (44.4 %)

17 (65.4%)

weeks

21 (58.3%)

13 (50.0%)

34 - 36+6 weeks

14 (38.9%)

12 (46.2%)

1 (2.8%)

1 (3.8%)

1 (2.8%)

0 (0%)

เพศ (%)a

อายุครรภ GA (%)a
<34

≥ 37

weeks

0.805

น้ําหนักตัว BW (%)a
<1000 g.
1000 -1499 g.

11 (30.6%)

5 (19.2%)

≥ 1500 g.

24 (66.7%)

21 (80.8%)

14.0 + 17.7
(33.0)

9.35 + 8.6
(29.42)

NICU day; mean+SDb
(mean rank)

0.454

0.435

a

Analyzed by chi-square test bAnalyzed by Mann-Whitney-Wilcoxon (Rank Sum Test)

2. เปรียบเทียบผลการดูดกลืนระหวางกลุมทดลองที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการ
ดูดกลืนและกลุมควบคุมที่ไมไดใชแนวปฏิบัติกระตุนการดูดกลืน
ผลการศึกษาพบวา ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัมที่พนระยะวิกฤติที่เขารับการ
รักษาที่ตึกทารกปวย โรงพยาบาลนาน และมีปญหาการดูดกลืนไมสามารถกินเองทางปากไดเต็มที่ภายใน
24 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยจํานวนวันที่กินไดจากปากมากกวาหรือเทากับครึ่งของปริมาณน้ํานมที่ไดรับในแตละ
วันของกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปน 3.92+3.4 และ 8.19+6.2 วันตามลําดับ กลุมทดลองสามารถลด
คาเฉลี่ยลําดับของจํานวนวันที่กินเองทางปากไดมากกวาหรือเทากับครึ่งของปริมาณน้ํานมทั้งหมดจาก
36.4 วันเหลือเปน 24.71 วัน (p-value= 0.011) คาเฉลี่ยจํานวนวันที่กินเองทางปากไดทั้งหมดของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมเปน 6.73+4.0 และ11.50+6.0 วันตามลําดับ โดยกลุมทดลองสามารถลดคาเฉลี่ย
ลําดับของจํานวนวันที่กินเองทางปากไดทั้งหมดจาก 37.93 วันเหลือเปน 22.60 วัน (p-value= 0.001)
และค า เฉลี่ย จํ า นวนวัน ในกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม ที่ ใ ส ส ายยางให อ าหารเป น 6.42+4.0 และ
10.22+6.3 วันตามลําดับ กลุมทดลองสามารถลดคาเฉลี่ยลําดับของจํานวนวันที่ตองใสสายยางใหอาหาร
ทางปากจาก 36.51 วั น เหลื อ เป น 24.56 วั น (p-value=0.01) โดยลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการดูดกลืนระหวางกลุมที่ ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการ
ดูดกลืนและกลุมควบคุม
กลุมควบคุม (N=36)

กลุมทดลอง (N=26)
mean
Χ
SD
rank

Sum
Ranks

P-value

Χ

SD

mean
rank

8.19

6.2

36.4

3.92

3.4

24.71

642.5

0.011*

11.50

6.0

37.93

6.73

4.0

22.6

587.5

0.001*

จํานวนวันที่ใสสาย
10.22
6.3
36.51 6.42
ยางใหอาหาร
จํานวนวัน หมายถึง จํานวนวันหลังเขารับการรักษาที่ตึกทารกปวย
*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05
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638.5

0.01*

จํานวนวันที่กินทาง
ปากไดปริมาณ
มากกวาหรือเทากับ
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ละวัน
จํานวนวันที่กินเอง
ทางปากไดทั้งหมด

อภิปรายผล
การศึกษาผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืนทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักตัวนอย
กวา 2,000 กรัม ในตึกทารกปวย โรงพยาบาลนาน ทารกไดรับการนวดกระตุนการดูดกลืน ดวยแนว
ปฏิบัติ 10 ขั้นตอน ระยะเวลาการทํากิจกรรม 5 นาที โดยทํากอนใหนมทางสายใหอาหาร 15 - 30 นาที
วันละ 2 ครั้ง หางกัน 6 ชั่วโมง กําหนดใหนวดเวลาเดียวกันในทารกแตละราย เวรเชา เวลา 15.30 น. เวร
บายเวลา 21.30 น. ทุกวันจนกระทั่งประเมินแลววาทารกสามารถดูดกลืนนมไดเองครบจํานวน พบวา ผล
การใชแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืนทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัมที่มี
ปญหาการดูดกลืน รวมกับการประเมินปฏิกิริยาการดูดกลืน สามารถลดคาเฉลี่ยลําดับ (Mean Rank)
จํานวนวันหลังเขารับการรักษาที่ตึกทารกปวยที่กินเองทางปากไดมากกวาหรือเทากั บครึ่ง ของปริมาณ
น้ํานมที่ไดรับในแตละวันจาก 36.4 วันเปน 24.71 วัน ลดจํานวนวันที่กินนมเองทางปากไดครบทั้งหมด
จาก 37.93 วันเปน 22.60 วัน และสามารถลดจํานวนวันที่ใสสายยางใหอาหารไดจาก 36.51 วันเปน
24.56 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ การศึกษา
ของกรีนเนและคณะ (Greene et al, 2016) ที่ทําการทดลองกระตุนดูดกลืนทางปากในทารกคลอดกอน
กําหนดที่เกิดกอน 37 สัปดาห พบวาชวยใหทารกพัฒนาการดูดกลืนไดดีขึ้น สามารถลดระยะเวลาเปลี่ยน
ผานการใหนมทางสายยางสูการดูดนมทางปากได 4.06-5.56 วัน เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ 7.7110.30 วัน และสามารถลดระยะเวลาที่ใหสารอาหารทางหลอดเลือดสําหรับทารก 0.87-9.73 วัน เมื่อ
เทียบกับการดูแลมาตรฐาน 1.94 -15.46 วันและการศึกษาของศิริเพ็ญ ลิมปธรรมและคณะ (2559) ผล
ของการนวดกระตุนดูดกลืนในทารกเกิดกอนกําหนดพบวา กลุมที่ไดรับการดูแลแบบใชโปรแกรมการนวด
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กระตุนดูดกลืน ประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อชองปากและปริมาณการดูดนมใน 5 นาทีแรกมี
มากกวา และใชเวลาในการหัดดูดนมนอยกวากลุมที่ไมไดใชโปรแกรมการนวด
นอกจากนี้ระยะเวลาและวิธีการปฏิบัตินวดกระตุนการดูดกลืน ผูปฏิบัติตองไดรับการฝกอบรม
เพื่อใหการทํากิจกรรมถูกตอง ตรงกันมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ทําอยางสม่ําเสมอจนกระทั่งประเมินแลว
วาทารกสามารถดูดกลืนนมไดเอง สอดคลองกับการทบทวนองคความรูอยางเปนระบบเรื่องการนวดปาก
เพื่อกระตุนการดูดกลืนในทารกเกิดกอนกําหนดของสุธาสินี แซหุงและคณะ (2556) พบวาการนวดปาก
เพื่อกระตุนการดูดกลืนในทารกเกิดกอนกําหนดเพื่อการดูดกลืนดีขึ้น ลดระยะเวลาในการหัดดูดนมและ
จํานวนวันนอนโรงพยาบาล ทารกควรไดรับการกระตุนการดูดกลืนกอนมื้อนมทุกวัน และตองทําอยาง
สม่ําเสมอจึงจะชวยใหทารกมีการดูดและกลืนนมดีขึ้น อีกทั้งผูปฏิบัติการนวดกระตุนการดูดกลืนตองไดรับ
การสอนหรือฝกอบรม จึงจะเกิดผลไดดี สอดคลองกับการศึกษาโปรแกรมการกระตุนการดูดกลืนทารกเกิด
กอนกําหนดของจารุวรรณ สุขนิธแิ ละคณะ (2555) พบวา มารดาทีไ่ ดรับโปรแกรมการสอนการกระตุนการ
ดูดกลืนเปนรายบุคคล มีอัตราการดูดนมเร็วกวาและปริมาณนมที่ดูดไดของทารกมีมากกวากลุมควบไมได
รับการสอนโปรแกรม
อยางไรก็ตามการนําแนวปฏิบัติกระตุนดูดกลืนไปใชจริง นอกจากพยาบาลที่ใชแนวปฏิบัติจ ะ
เรียนรูและมีคูมือเปนแนวทางปฏิบัติแลว จําเปนตองมีการอบรมฝกปฏิบัติจากนักกิจกรรมบําบัดเพื่อเพิ่ม
ทักษะใหกับทีมพยาบาลผูดูแลทารกปวย และอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมการฝกกระตุนการดูดกลืนจาก
พยาบาลผูดูแลสูมารดาหรือญาติผูดูแลทารกเพิ่มเติมตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1. ดานการการปฏิบัติการพยาบาล ควรนําแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืนไปใชกับ
ทารกในงานประจํา และขยายผลไปสูมารดา/ผูปกครองทารกไดรวมนวดกระตุนตอไป
2. ดานการบริหารการพยาบาล ควรกําหนดเปนแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการกระตุนการ
ดูดกลืนทารกที่มีปญหาการดูดกลืน และขยายผลสูห นวยงานที่เกี่ยวของ
3. ควรศึกษาประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาลกระตุนการดูดกลืน และติดตามการดูดนม
ตอเนื่อง โดยเฉพาะนมแมจากเตาและน้ําหนักทารกในกลุมที่ใชแนวปฏิบัติในระยะยาวตอไป
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลืออยางดีจากที่ปรึกษางานวิจัย ดร.กัญญารัช
วงศภูคา นักวิจัยอิสระ, หัวหนาตึกทารกปวย คุณกาญจนา อมรทิพย สกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษ ตลอดจนเจาหนาที่ตึกทารกปวยทุกทาน และคณะกรรมการวิจัยโรงพยาบาลนาน รวมถึงเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของทุกทานที่เอื้อเฟอสละเวลา และใหความรวมมือดวยดีจนทําใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวง
ดวยดี
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