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ผลการนวดประคบเต้านมด้วยเจลความร้อนชื้นร่วมกับการ
กระตุ้นหัวนมและลานนมต่อการหลั่งน�้ำนมครั้งแรกและ
ปริมาณการไหลของน�้ำนมในมารดาผ่าตัดคลอดบุตรทาง
หน้าท้องที่มีทารกป่วย
The Effects of Hot Moist Gel Pack Breast Compression
Combined with Nipple Stimulation on The Onset of
Milk Ejection and Milk Flow Among Cesarean
Section Mothers with Sick Babies
ขนิษฐา ผลงาม* รัชนาถ มั่นคง**
Khanittha Phon-ngam* Ratchanart Mankong**

บทคัดย่อ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบ 1) ระยะเวลาการหลัง่ ของน้�ำ นมครัง้ แรก
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 2) คะแนนการไหลของน้ำ�นมระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม               
กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องและมีทารกป่วยโดย 6 ชั่วโมงหลังการ
ผ่าตัดยังไม่มกี ารหลัง่ น้�ำ นมและทารกไม่ได้ดดู กระตุน้ น้�ำ นมจำ�นวน 60 คน แบ่งเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมกลุ่มละ 30 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) การนวดประคบเต้านมด้วยเจลความร้อนชื้น                
ร่วมกับการกระตุน้ หัวนมและลานนม 2) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางคลินกิ 3) แบบบันทึก
กิจกรรมและแบบประเมินการไหลของน้�ำ นม กลุม่ ควบคุมใช้วธิ นี วดกระตุน้ เต้านม กลุม่ ทดลองใช้วธิ กี าร
นวดประคบด้วยเจลความร้อนชื้นร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ independent t-test
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ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุม่ ทดลองมีระยะเวลาการหลัง่ น้�ำ นมครัง้ แรกเร็วกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (t = -7.46, p < .01) และ 2) กลุม่ ทดลองมีคะแนนการไหลของน้�ำ นม
มากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (t = 7.35, p <.01)
การศึกษาครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะว่า การดูแลมารดาหลังคลอดทีท่ ารกไม่สามารถดูดกระตุน้ น้�ำ นม
ควรทำ�การนวดประคบด้วยเจลความร้อนชืน้ ร่วมกับการกระตุน้ หัวนมและลานนม เพือ่ ส่งเสริมให้มารดา
มีการหลัง่ น้�ำ นมทีเ่ ร็วและมีปริมาณน้�ำ นมมากขึน้ จะช่วยให้ทารกทีป่ ว่ ยได้รบั น้�ำ นมมารดาได้เร็วขึน้
คำ�สำ�คัญ: นวดประคบด้วยเจลความร้อนชืน้ กระตุน้ หัวนมและลานนม การหลัง่ น้�ำ นม การไหลของน้�ำ นม

Abstract
The objectives of this quasi experimental research were to compare : 1) onset of
milk ejection, and 2) the milk flow score of mothers in the experimental group who              
received hot moist gel pack compression combined with nipple stimulation versus that
of mothers in the control group who received breast massage. The study sample comprised
60 mothers, each with a sick baby, receiving care at the Obstetric Ward; those mothers
had undergone cesarean section. In addition, 6 hours after surgery the mothers still had
problems with insufficient milk, and their babies had problems sucking at the breast to
stimulate milk flow. Participants were randomly assigned to either the experimental group
(n=30) or comparison group (n=30). The research instruments of :1) hot moist gel pack
compression and nipple stimulation versus breast massage, 2) demographic data forms,
and 3) log tables for recording activity and milk expression assessment. The control group
received breast massage, while the experimental group received the hot moist gel pack
compression combined with nipple stimulation. Statistics used for data analysis included
frequency, percentage, means, standard deviation and independent t-test.
The results showed that 1) the duration until the onset of milk production of the
experimental group was significantly shorter than that of the control group at the .01
level (t = -7.46, P<.01), and 2) the experimental group had higher milk flow scores than
those of the control group, with statistical significance at the level of .01 ( t = 7.35, P<.01).
Therefore, this study suggests that nurses who take care of mothers whose               
babies are unable to stimulate milk by sucking should apply hot moist gel pack compression
with nipple stimulation in order to promote an effective milk ejection that helps sick           
babies receive breast milk earlier.
Keywords: hot moist gel pack compression, nipple stimulation, the onset of milk                 
production, milk flow
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
น้ำ�นมแม่ที่ผลิตในระยะแรกเป็นน้ำ�นม
เหลือง colostrum มีสารภูมิคุ้มกันในปริมาณสูง
ช่วยลดโอกาสการติดเชือ้ ในทารกแรกเกิด (neonatal
sepsis) ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อประมาณ
ร้อยละ 10 ของการคลอด สารภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญ
ได้แก่ secretary IgA, เม็ดเลือดขาว, ไลโซไซม์
(lysozyme) เอนไซม์ที่มีฤทธิ์ย่อยสลายผนังเซลล์
ของเชื้อแบคทีเรียทำ�ให้เชื้อตาย, แลตโตเฟอริน
(lactoferrin) โปรตีนที่ช่วยต่อต้านเชื้อโรค และ
bifidus growth factor เป็นสารที่กระตุ้นการ
เจริญเติบโตของแล็กโต-บาซิลสั ช่วยให้แบคทีเรีย
ไม่สามารถอาศัยอยูใ่ นลำ�ไส้ได้ ทารกทีไ่ ด้นมแม่แข็ง
แรงกว่ า ทารกที่ ไ ด้ รั บ นมผสม เพราะนมแม่ มี
ภูมคิ มุ้ กันและส่งเสริมความพร้อมของอวัยวะต่าง ๆ
ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สามารถทำ�งานได้อย่างเต็มที่1
นมแม่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสมอง การ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก เพิม่
การอยูร่ อดของเด็กทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว การ
ให้นมแม่สามารถให้ได้ตงั้ แต่แรกคลอดหรือภายใน
สองชั่วโมงหลังคลอด ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้
ทารกทีป่ ว่ ยให้ได้รบั นมแม่โดยการเอาน้ำ�นมระยะ
แรกของมารดามาดูแลช่องปาก (oral care) ใน
ทารกทีป่ ว่ ยเป็นการนำ� colostum มาใส่ในช่องปาก
ของทารก ซึ่งเป็นน้ำ�นมที่มีไซโตไคน์ (cytokine)
สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน อวัยวะหรือเนื้อ
เยื่อในร่างกายส่วนอื่น ๆ โดยผ่านการส่งสัญญาณ
จากเซลล์ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ของระบบ
เนื้อเยื่อน้ำ�เหลืองในช่องปาก (oropharyngealassociated lymphoid tissue) และน้ำ�นมบาง
ส่วนที่ทารกกลืนลงไปในทางเดินอาหาร อาจช่วย
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันผ่านเนื้อเยื่อน้ำ�เหลืองใน
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ทางเดินอาหาร (gut-associated lymphoid
tissue, GALT)2
นโยบายของรัฐบาลเน้นเรื่องการดูแลสตรี
และเด็กทุกคน ให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเห็น
ความสำ�คัญ และความจำ�เป็นที่จะต้องให้เด็ก
ทารกที่แข็งแรงและทารกป่วยได้รับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเท่าเทียมกับ
เด็กปกติทั่วไป แม้บุตรจะเจ็บป่วยมารดาก็ยัง
สามารถเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนมแม่ ไ ด้ ซึ่ ง บุ ค ลากร
ทางการแพทย์จะต้องมีความรู้และทักษะในการ
ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้มารดาเลีย้ งทารกป่วย
ด้วยนมแม่ จึงจะทำ�ให้ได้รบั การเลีย้ งดูดว้ ยนมแม่
อย่างถูกต้องทัดเทียมกับทารกที่แข็งแรง3 ข้อมูล
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่รับทารก
ป่วยปี พ.ศ 2558 พบว่า ทารกที่กินนมแม่อย่าง
เดียว นานติดต่อกัน 0-3 เดือน มีอัตราป่วยร้อย
ละ 26.32 เมื่อเปรียบเทียบกับทารกที่ไม่ได้กินนม
แม่มีอัตราป่วยสูงร้อยละ 45.45 และทารกที่กิน
นมแม่อย่างเดียวนานติดต่อกัน 3-6 เดือน มี
อัตราป่วยร้อยละ 32.5 เมื่อเปรียบเทียบกับทารก
ที่ไม่ได้กินนมแม่มีอัตราป่วยสูงร้อยละ 61.844
กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดเป้าหมายการเพิ่ม
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2568 สถิติอัตรา
การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน พ.ศ.
2552 เป็นร้อยละ 29.6 และ พ.ศ. 2559 พบว่า
ทารกไทยกินนมแม่ภายใน 1 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด
ร้อยละ 40 และกินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6
เดือนแรกร้อยละ 23 ทารกป่วยเป็นกลุ่มหนึ่งที่
ทำ�ให้ยงั ไม่บรรลุเป้าหมายเนือ่ งจากไม่ได้รบั นมแม่
จากการทีท่ ารกจำ�เป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทารกใน 1 เดือนแรกหลัง   
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คลอดถูกแยกแม่-ลูก ทำ�ให้ขาดโอกาสที่จะได้รับ
การกระตุน้ ให้ดดู เร็วหลังคลอด รวมถึงการดูดบ่อย
และดูดถูกวิธีซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นน้ำ�นมแม่ให้มา
เร็ว มารดาที่มีทารกป่วยส่งผลให้เกิดความเครียด
วิตกกังวล สิ่งเหล่านี้ยิ่งส่งผลต่อความล่าช้าของ
การหลั่งน้ำ�นม5 ทารกกลุ่มนี้มักได้รับนมผสมร่วม
กับนมมารดาหรือนมผสมอย่างเดียว สำ�หรับวิธี
การคลอดมีผลต่ออัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่
พบว่าการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องมีอตั ราการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ
39.6 ขณะที่มารดาคลอดบุตรทางช่องคลอดมี
อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 45.86 มารดา
ทีผ่ า่ ตัดมีอาการง่วงซึมไม่ตนื่ ตัว อ่อนเพลียจากการ
งดน้ำ�และอาหารก่อนผ่าตัดและภายหลังผ่าตัด  
ไม่สขุ สบายจากปวดแผลผ่าตัด ส่งผลให้น�้ำ นมไหล
ช้าตามมา7 มารดาทีผ่ า่ ตัดหลังคลอดส่วนใหญ่ไม่มี
น้ำ�นมให้ทารกในวันแรกหลังคลอด และทารกมี
ภาวะแทรกซ้อนจากความไม่สมบูรณ์ของอวัยวะ
ต่าง ๆ หรือไม่พร้อมจะดูดนมมารดา มารดาจึงไม่
ได้ รั บ การกระตุ้ น น้ำ � นมจากทารก ส่ ง ผลให้ มี
ปริมาณน้ำ�นมน้อยและมาล่าช้า8 ทำ�ให้ทารกเพิ่ม
อุบัติการณ์ตัวเหลือง ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำ�
และเกลือแร่ มีน�ำ้ หนักตัวลดลงมากกว่าร้อยละ 109
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย
จะทำ�ให้ทารกกลุ่มนี้ได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด
และเมือ่ มารดาจะต้องพาลูกกลับบ้าน ก็จะช่วยให้
มารดาสามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่อง
ตามเป้าหมาย ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ก็คอื การทำ�ให้เด็กกลุม่
นี้ได้รับน้ำ�นมแม่ทัดเทียมกับเด็กปกติ เพื่อให้เด็ก
ทุกคนได้เติบโตขึ้นเป็นเด็กไทยที่มีคุณภาพ ตาม
แผนพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ข องกระทรวง
สาธารณสุข10 การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย

จึงเป็นเรือ่ งจำ�เป็นควรสนับสนุนและหาวิธชี ว่ ยให้
มารดาได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูและรักษาบุตร
ร่ ว มกั บ ที ม บุ ค ลากรทางแพทย์ สอดคล้ อ งกั บ
แนวทางสำ�คัญของกระทรวงสาธารณสุขในการ   
ส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่
เจ็บป่วยบ่อย
กลไกการสร้างการหลั่งน้ำ�นมในระยะหลัง   
คลอดประกอบด้วย ฮอร์โมนโปรแลคตินกระตุ้น  
การสร้างน้ำ�นมและฮอร์โมนออกซิโตซินกระตุ้น
การหลั่งน้ำ�นม ปัจจัยที่มีอิทธิพลการหลั่งฮอร์โมน
โปรแลคติน คือ การนำ�ทารกมาดูดกระตุ้นนมแม่
เร็ว การดูดนมที่ถูกวิธี ดูดบ่อย ๆ ทุก 2-3 ชั่วโมง
ทั้งกลางวันและกลางคืน ปัจจัยที่มีผลต่อฮอร์โมน
ออกซิโตซินมากขึ้นคือ ประสาทสัมผัสทั้งห้าของ
มารดา การได้ยินเสียงร้อง การมองเห็น การ
สัมผัส การคิดถึงลูก ดังนั้นปัจจัยสำ�คัญของการ
สร้างน้ำ�นมให้เพียงพอ ต้องอาศัยการกระตุ้นที่
หัวนมและลานนมโดยการดูดของลูก11 ในกรณีที่
ทารกไม่สามารถดูดนมจากเต้า การกระตุ้นให้มี
การหลัง่ น้�ำ นมมากขึน้ หรือต่อเนือ่ งสามารถทำ�ได้
โดยการประคบด้วยความร้อนชืน้ ซึง่ ความร้อนจะ
ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่เต้านมและเซลล์
ผลิตน้ำ�นมเกิดการสร้างน้ำ�นมได้เร็วและมากขึ้น
ส่ ว นการนวดหั ว นมและลานนม จะเป็ น การ
กระตุ้ นให้ ต่ อ มใต้ ส มองส่ ว นหลั ง หลั่ ง ฮอร์ โ มน
Oxytocin เข้าสู่กระแสเลือดมีผลทำ�ให้มีการหลั่ง
น้�ำ นมออกมา การศึกษาทีผ่ า่ นมาเป็นการศึกษาใน
มารดาที่คลอดปกติทางช่องคลอด และใช้ร่วมกับ
ให้ทารกดูดกระตุ้นน้ำ�นมจากเต้า แต่การศึกษาใน
มารดาที่ปราศจากการให้ทารกมาดูดกระตุ้นจาก
เต้านมหลังการผ่าตัดคลอดบุตรยังไม่มีหลักฐาน
ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การนวดประคบด้วย
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เจลความร้ อ นชื้ น โดยพั ฒ นาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ จล
ประคบทีล่ บั กับสรีระเต้านม สะดวกต่อการใช้งาน
มี ก ารตรวจสอบอุ ณ หภู มิ ก่ อ นนำ � มาใช้ ทำ �ให้
ปลอดภัย เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบัน ยังไม่มี
หลักฐานชัดเจน รวมทั้งการเปรียบเทียบการหลั่ง
น้ำ�นมแต่ละวิธีการ อุปกรณ์ในการนวดประคบ
ความร้อนชื้น การควบคุมอุณหภูมิ ระยะเวลา
ความถี่ในการนวดประคบ ซึ่งอาจมีผลลัพธ์แตก
ต่างกัน และใช้ร่วมกับวิธีการกระตุ้นหัวนมและ
ลานนมด้วย โดยกลุม่ ควบคุมใช้วธิ กี ารนวดกระตุน้
เต้านมซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้อยู่ปัจจุบันผลยังมีน้ำ�นม
มาช้าและมาน้อย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบระยะเวลาการหลัง่ น้�ำ นม
ครั้งแรกในมารดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่
มีทารกป่วยระหว่างกลุ่มที่นวดประคบด้วยเจล
ความร้อนชืน้ ร่วมกับการกระตุน้ หัวนมและลานนม
กับกลุ่มที่ได้รับการนวดกระตุ้นเต้านม
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการไหลของ
น้ำ�นมในมารดาผ่าตัดทางหน้าท้องคลอดบุตรที่มี

ทารกป่วยระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การนวดประคบด้วย
เจลความร้อนชื้นร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและ
ลานนมกับกลุ่มที่ได้รับการนวดกระตุ้นเต้านม

สมมุติฐานการวิจัย
1. มารดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องทีม่ ี
ทารกป่วยเมือ่ ได้รบั การนวดประคบด้วยเจลความ
ร้อนชื้นร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม มี
ระยะเวลาการหลัง่ น้�ำ นมครัง้ แรกเร็วกว่ามารดาที่
ได้รับการนวดกระตุ้นเต้านม
2. มารดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องทีม่ ี
ทารกป่วยเมือ่ ได้รบั การนวดประคบด้วยเจลความ
ร้อนชื้นร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม มี
คะแนนการไหลของน้ำ�นมเพิ่มขึ้นมากกว่ามารดา
ที่ได้รับการนวดกระตุ้นเต้านม

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากร มารดาไทยผ่าตัดคลอดบุตรทาง
หน้าท้องที่มีทารกป่วย
กลุ่มตัวอย่าง มารดาไทยผ่าตัดคลอดบุตร
ทางหน้าท้องทีม่ ที ารกป่วย พักรักษาแผนกสูตกิ รรม

กรอบแนวคิดการวิจัย
¡ÒÃ¹Ç´»ÃÐ¤º´ŒÇÂà¨Å¤ÇÒÁÃŒÍ¹ª×é¹
à¾ÔèÁ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ à¾ÔèÁ¡ÒÃ«ÖÁ¼‹Ò¹¢Í§ prolactin áÅÐ oytocin
ä»ÊÙ‹ lactocyte áÅÐ alveolar cell ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐËÅÑè§¹íéÒ¹Á
¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹ËÑÇ¹ÁáÅÐÅÒ¹¹Á
·íÒãËŒËÅÑè§ oxytocin à¢ŒÒÊÙ‹¡ÃÐáÊàÅ×Í´ ÁÕ¼Å¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹¡ÅŒÒÁà¹×éÍàÃÕÂº·Ñé§ 3 ªÑé¹ ¢Í§
ËÑÇ¹ÁáÅÐÅÒ¹¹Á à¡Ô´¡ÒÃË´ÃÑ´µÑÇ à¾ÔèÁáÃ§ºÕº à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¶Õè ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃËÅÑè§¹íéÒ¹Á

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ผลการนวดประคบเต้านมด้วยเจลความร้อนชื้นร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม ต่อ การหลั่งน้ำ�นมครั้งแรกและปริมาณการไหลของน้ำ�นมในมารดาผ่าตัด
คลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีทารกป่วย / The Effects of Hot Moist Gel Pack Breast Compression Combined with Nipple Stimulation on The
Onset of Milk Ejection and Milk Flow Among Cesarean Section Mothers with Sick Babies

จำ�นวน 5 หอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คำ � นวณกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี testing two
independent means formula ได้กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ละ 21 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกลุ่ม
ตัวอย่างตกหล่นหรือขาดหาย เพื่อที่จะทำ�ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ผูว้ จิ ยั มีหลักเกณฑ์คอื เลือกกลุม่ ละ
30 ราย รวมทั้งหมด 60 ราย คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มจับสลากอย่างง่าย
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัย มารดาไทยที่ผ่าตัดคลอดบุตรมี
ความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถพูดอ่าน
และเขียนภาษาไทยได้ ได้รับยาระงับความรู้สึก
ทางไขสันหลัง (spinal block) และไม่มีภาวะ
แทรกซ้ อ น มี อ ายุ ค รรภ์ ข ณะผ่ า ตั ด คลอดบุ ต ร
ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป สำ�หรับทารกป่วยอยู่
หน่วยทารกแรกเกิด หรือหน่วยทารกวิกฤต ไม่ได้
ถูกส่งมาให้ดูดกระตุ้นเต้านมมารดา
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รออกจาก
โครงการวิจยั มีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์เกีย่ วกับโรค
และอาการทางจิตเวช มีข้อห้ามในการให้นมบุตร
เช่น มารดาติดเชื้อ HIV ใช้สารเสพติด มีการ
ผ่าตัดเต้านมมาก่อน มีโรคที่เป็นข้อห้ามในการ
ประคบด้วยความร้อน มีภาวะแทรกซ้อนหรือ

					

ความเจ็บป่วยหลังคลอดรุนแรง เช่น ตกเลือด
หลังคลอด ให้เลือดและภาวะติดเชื้อ
เกณฑ์คัดออก คือ มีภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัดรุนแรง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยเครื่องมือดำ�เนินการวิจัยและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือดำ�เนินการวิจัย
1. การนวดประคบเต้านมด้วยเจลความร้อน
ชื้น ร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม
1.1 เจลประคบเต้านม ผู้วิจัยพัฒนา
ออกแบบให้ มี ลั ก ษณะรั บ กั บ สรี ร ะเต้ า นมของ
มารดา และปลอกผ้ารองเจลเป็นผ้าขนหนูเพื่อ
ป้องกันไม่ทำ�ให้เจลสัมผัสผิวหนังโดยตรง ป้องกัน
การแสบผิวหนัง ตรวจสอบอุณหภูมิของเจลก่อน
นำ�ไปประคบกับอาสาสมัครใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟาเรด มีขั้นตอนดังนี้
1) น้ำ�ที่ใช้มีอุณหภูมิระหว่าง 65-70
องศา นำ�เจลประคบไปแช่ในน้ำ�ร้อนนาน 5 นาที
และใช้ปลอกผ้ารองเจลชุบน้ำ�ร้อนนาน 1 นาที
แล้วบีบน้ำ�ออกพอหมาดมาห่อเจล แล้วนำ�เจลมา
ใส่ (รูปที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงเจลนวดประคบและการสวมปลอกเจล
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2) การทดสอบอุณหภูมเิ จลความร้อนชืน้
มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 41-45 องศาเซลเซียส
3) เจลความร้อนชื้น นำ�ไปทดลองใช้
กับอาสาสมัครเพศหญิงจำ�นวน 10 ราย ด้วยการ
นวดประคบเต้านมนาน 15 นาทีและพบว่าเจล
ประคบความร้อนชืน้ ทำ�ให้เนือ้ เยือ่ บริเวณทีน่ วดประคบ
มีอุณหภูมิระหว่าง 37.5-40 องศาเซลเซียส ใน
ช่วงตลอดระยะเวลาการทดสอบ
1.2 การทำ� nipple stimulation ใช้นิ้ว
ชี้และนิ้วหัวแม่มือคลึงรอบ ๆ หัวนมและลานนม
จนหัวนมตัง้ ขึน้ ประมาณ 1 นาที โดยทำ�พร้อมกัน
ทั้ง 2 ข้างและใช้เวลา 5 นาที
2. การนวดกระตุน้ เต้านมสำ�หรับกลุม่ ควบคุม
ช่วยกระตุน้ ให้เกิด milk ejection reflex โดยนวด
ข้างละ 20 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การ
นวดกระตุ้นเต้านม โดยการใช้นิ้วมือนวดเบา ๆ
เป็นวง ๆ ไปรอบ ๆ เต้านม 2) ลูบหน้าอกจากด้าน
บนลงมายังหัวนมเบา ๆ 3) ก้มตัวลงเล็กน้อยแล้ว
ก็เขย่าหน้าอก โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ทางคลิ นิ ก 1) แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ
ระยะเวลาที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2) แบบ
ประเมิน ข้อมูลทางคลินกิ ประกอบด้วย จำ�นวนครัง้
ของการตั้งครรภ์และการคลอดตามระบบ GPAL
อายุครรภ์เมื่อคลอด วันเวลาคลอด ปริมาณการ
สูญเสียเลือดขณะผ่าตัดคลอด ปริมาณสารน้�ำ ทาง
หลอดเลือดที่ได้รับตั้งแต่มาคลอดถึงผ่าตัด การได้
รับการฉีดบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด และ
ข้อมูลของทารก APGAR score อาการของทารก
2. แบบบันทึกกิจกรรม สำ�หรับมารดาและ
ผู้วิจัยบันทึกร่วมกันพัฒนาโดยผู้วิจัย จากการ
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ทบทวนวรรณกรรมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
สู ติ ก รรม เป็ น แบบบั น ทึ ก กิ จ กรรมและเวลาที่
มารดาปฏิบัติ
3. แบบประเมินการไหลของน้ำ�นม
3.1 ระยะเวลาการหลั่งน้ำ�นมครั้งแรก
เป็นเวลาครั้งแรกที่มีน้ำ�นมออกมา
3.2 คะแนนการไหลของน้ำ�นม ผู้วิจัย
นำ�ข้อมูลคะแนนการไหลน้ำ�นมของ ชุติมาพร   
ไตรนภากุล และคณะ12 มาประเมิน โดย แบ่งเป็น
5 ระดับได้แก่ คะแนนระดับ 0-4 ผ่านการตรวจ
สอบความตรงของเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน
3 ท่าน คำ�นวณหาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา   
ได้เท่ากับ 1 หาความเชื่อมั่นโดยวิธี KuderRichardson 20: KR 20 เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ประเมิน
น้ำ�นมร่วมกับมารดา ซึ่งมารดาสามารถประเมิน
คะแนนการไหลของน้ำ�นมได้เอง ผู้วิจัยนำ�แบบ
ประเมินการไหลของน้�ำ นมไปสอนวิธปี ระเมินและ
การให้คะแนนระดับน้�ำ นมแก่มารดา โดยมีวธิ กี าร
ประเมินเป็นคู่มือไว้กับมารดาและให้จดบันทึกไว้
นำ�แบบประเมินการไหลของน้ำ�นมไปทดสอบกับ
มารดาหลังคลอดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน หาสูตรความเชื่อมั่น
Cronbach’s alpha coefficent ได้คา่ ความเทีย่ ง
เท่ากับ .83
การปกป้องสิทธิของผูถ้ กู วิจยั โครงการวิจยั
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย IRB No. 380/61 และการอนุญาต
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ผูว้ จิ ยั
แนะนำ�ตัวแก่อาสาสมัคร ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
ถึงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ความเสีย่ ง
ผลที่ได้รับจากการวิจัย และสามารถถอนตัวได้

ผลการนวดประคบเต้านมด้วยเจลความร้อนชื้นร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม ต่อ การหลั่งน้ำ�นมครั้งแรกและปริมาณการไหลของน้ำ�นมในมารดาผ่าตัด
คลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีทารกป่วย / The Effects of Hot Moist Gel Pack Breast Compression Combined with Nipple Stimulation on The
Onset of Milk Ejection and Milk Flow Among Cesarean Section Mothers with Sick Babies

ตลอดเวลา แจ้งกิจกรรมการวิจัย มีการกระตุ้น
หัวนมและลานนม การนวดประคบด้วยเจลความ
ร้อนชืน้ การนวดเต้านม การบีบน้�ำ นม ซึง่ เป็นการ
กระตุ้นน้ำ�นมให้มาเร็วขึ้นซึ่งมีประโยชน์ต่อทารก
ที่ป่วยและต้องการนมแม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และการเข้าร่วมการวิจัยอาจเกิดความเสี่ยงต่อ
ผู้เข้าร่วมวิจัยเล็กน้อย กล่าวคือ ขณะทำ�กิจกรรม
อาจรบกวนเวลาพักผ่อน ทำ�ให้เพลียได้ หากกลุ่ม
ทดลองไม่ได้รับผลตามเป้าหมาย ไม่มีน้ำ�นมไหล
ผู้วิจัยรายงานแพทย์เจ้าของไข้เพื่อพิจารณาให้ยา
กระตุน้ น้�ำ นม เปิดโอกาสให้ซกั ถามจนผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
เข้าใจเป็นอย่างดีและตัดสินใจอย่างอิสระในการให้
ความยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย โดยเขียนใบรับ
ทราบและยินยอมเข้าร่วมโครงการทุกคน โดย
ข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถบ่งถึงตัวผู้เข้าร่วมวิจัยถือ
เป็ น ความลั บ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย มี สิ ท ธิ์ โ ดย
อิสระทีจ่ ะตัดสินใจเข้าร่วมหรือยุตกิ ารเข้าร่วมงาน
วิจยั โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
วิจัยเป็นสำ�คัญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดำ�เนินเรื่องขอเก็บข้อมูลผู้ป่วย
แผนกสูติกรรมรวมทั้งหมดจำ�นวน 5 หอผู้ป่วย
และได้รับอนุญาตจากผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้ว
1. เข้าพบมารดาหลังผ่าตัดคลอด 6 ชัว่ โมง
อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย ขออนุญาตประเมิน
น้�ำ นม หากไม่มนี �้ำ นม ให้รายละเอียดการเข้าร่วม
วิจัย และลงนามในเอกสารแสดงเจตนายินยอม
เข้าร่วมการวิจัย (consent form)
2. ทำ�การจับสลากสุ่มเลือกกลุ่ม โดยจับคู่

ให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงเวลา
ใกล้กันควบคู่กัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ผู้วิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทารกและ
ประโยชน์ของนมแม่
2) แจกแผ่ น พั บ ประโยชน์ ข องนมแม่
และวิธีการกระตุ้นน้ำ�นมมารดาหลังผ่าตัดคลอด
3) ขัน้ ตอนกระตุน้ น้�ำ นม กลุม่ ควบคุม
สอน สาธิต และให้ผู้ป่วยทำ�การนวดกระตุ้นเต้า
นมข้างละ 20 นาที กลุ่มทดลองทำ�  Nipple
stimulation ทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน 5 นาที และ
ทำ�การนวดประคบเต้านมด้วยเจลประคบแบบ
ความร้อนชื้นทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน 15 นาที ทั้ง
สองกลุ่มสอนให้มารดาปฏิบัติจนกว่าจะสามารถ
ปฏิบัติได้เอง ให้ทำ�ทุก 2 ชั่วโมง และมีเวลา
พักผ่อนในช่วงกลางคืน
4) บันทึกเวลาในการทำ�กิจกรรมลงใน
แบบประเมินตารางบันทึกกิจกรรมและผลการ
ประเมินระดับการไหลของน้ำ�นม
5) สอนการบีบระบายน้�ำ นมและการบีบ
เก็บเมื่อเริ่มมีน้ำ�นมไหล โดยมีผู้วิจัย 2 คนซึ่งเป็น
ผู้เก็บข้อมูล เป็นผู้จดบันทึกระดับการไหลของ
น้�ำ นมและปริมาณน้�ำ นมทีบ่ บี ได้รว่ มกับอาสาสมัคร
ทั้งสองกลุ่ม โดยแต่ละรายมีระยะเวลาเข้าร่วม
โครงการ 4 วัน

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของมารดาทั้งสอง
กลุม่ ด้วยสถิตพิ รรณนา ได้แก่ ปริมาณ (number)
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean, medium) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard division)
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของระยะ
เวลาการเริ่ ม ไหลของน้ำ � นมครั้ ง แรกหลั ง นวด
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ประคบเต้ า นม ระหว่า งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองด้วยสถิติ independent t-test
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการไหลน้�ำ นม
หลังการนวดประคบเต้านม ระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง ด้วยสถิติ independent t-test

ผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของมารดา
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องที่มีทารกป่วย กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
60 คน มีสถานภาพสมรสคู่ทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย
34 ปี 10 เดือน โดยมารดาในกลุ่มควบคุมมีอายุ
เฉลี่ย 35 ปี (SD = 5.8) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากทีส่ ดุ ร้อยละ 43.3 ประกอบอาชีพ
รั บ จ้ า งมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.7 รายได้
ครอบครัวต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 10,001-20,000 บาท
มากที่สุด ร้อยละ 33.3 มีความตั้งใจในการเลี้ยง
ลู ก ด้ ว ยนมแม่ เ ฉลี่ ย 6-12 เดื อ นมากที่ สุ ด
(SD = 0.9) เป็นครรภ์แรกร้อยละ 36.6 สำ�หรับ
มารดาในกลุม่ ทดลองมีอายุเฉลีย่ 34 ปี (SD = 4.9)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ
60 ประกอบอาชีพรับจ้างมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
63.3 รายได้ครอบครัวต่อเดือนมากที่สุด มีสอง
ช่วงรายได้ คือ 10,001-20,000 บาท และ
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.3 เท่า
กัน มีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เฉลี่ย
6-12 เดือนมากที่สุด (SD = 0.8) เป็นครรภ์แรก
ร้อยละ 20
2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
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โดยใช้สถิติทดสอบทีที่กลุ่มประชากรสองกลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน (Independent samples t-test)
พบว่า กลุ่มทดลองมีน้ำ�นมครั้งแรกโดยมีน้ำ�นมที่
ระดับ 1 ระยะเวลาการมาเฉลี่ย 12.70 ชั่วโมง
(SD = 17.31) กลุ่มควบคุมมีระยะเวลาการมา
เฉลี่ย 49.86 ชั่วโมง (SD = 21.06) กลุ่มทดลอง
มีระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำ�นมเร็วกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
กล่าวคือการไหลของน้�ำ นมในกลุม่ ทดลองน้�ำ นมมา
เร็วกว่าและมีการเพิม่ ระดับการไหลน้�ำ นมในระยะ
เวลาที่เร็วกว่ากลุ่มควบคุม ดังตารางที่ 1
2.1 จำ�นวนกลุม่ ทดลองหลังจากมีน�้ำ นม
ครั้งแรก การบีบน้ำ�นมระบายออกจากเต้า การ
นวดกระตุน้ ทีต่ อ่ เนือ่ ง ปริมาณระดับน้�ำ นมเพิม่ ขึน้
ดังนี้ น้ำ�นมระดับ 2 มี 30 ราย คิดเป็นร้อยละ
100 ระยะเวลาการมาเฉลีย่ 28.93 ชัว่ โมง น้�ำ นม
ระดับ 3 มี 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 ระยะ
เวลาการมาเฉลี่ย 47.78 ชั่วโมง และน้ำ�นมระดับ
4 มี 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.33 ราย ระยะ
การมาเฉลี่ย 67.36 ชั่วโมง
2.2 จำ�นวนกลุม่ ควบคุมหลังจากมีน�้ำ นม
ครั้งแรก การบีบน้ำ�นมระบายออกจากเต้า การ
นวดกระตุน้ ทีต่ อ่ เนือ่ ง ปริมาณระดับน้�ำ นมเพิม่ ขึน้
ดังนี้ น้ำ�นมระดับ 2 มี 25 ราย คิดเป็นร้อยละ
83.33 ระยะเวลาการมาเฉลี่ย 62.32 ชั่วโมง
น้ำ�นมระดับ 3 มี 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.66
ระยะเวลาการมาเฉลี่ย 73.45 ชั่วโมง ในจำ�นวน
30 ราย ไม่มมี ารดารายใดมีระดับน้�ำ นมเพิม่ ขึน้ ถึง
ระดับ 4

ผลการนวดประคบเต้านมด้วยเจลความร้อนชื้นร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม ต่อ การหลั่งน้ำ�นมครั้งแรกและปริมาณการไหลของน้ำ�นมในมารดาผ่าตัด
คลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีทารกป่วย / The Effects of Hot Moist Gel Pack Breast Compression Combined with Nipple Stimulation on The
Onset of Milk Ejection and Milk Flow Among Cesarean Section Mothers with Sick Babies

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการมาของน้ำ�นมครั้งแรก และคะแนนการไหลของน้ำ�นม
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบที
คะแนนระดับน้ำ�นม
น้ำ�นมระดับ 1
(น้ำ�นมไหลครั้งแรก)
น้ำ�นมระดับ 2
น้ำ�นมระดับ 3
น้ำ�นมระดับ 4

กลุ่มตัวอย่าง
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

N
30
30
30
25
28
11
19
0

%
100
100
100
83.33
93.33
36.66
63.33
0

Mean
12.70
49.86
28.93
62.32
47.78
73.45
67.36
.

SD
17.31
21.06
18.08
16.88
14.75
7.32
14.53
.

t-test P-value
-7.46 .000
-7.02 < .001
-5.48 < .001

*P-value < .01
3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่
2 โดยใช้สถิติทดสอบทีที่กลุ่มประชากรสองกลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน (independent samples t-test)

พบว่า กลุ่มทดลอง มีคะแนนการไหลของน้ำ�นม
เพิม่ ขึน้ มากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รวมคะแนนการไหลของน้�ำ นม โดยเริม่ ตัง้ แต่กระตุน้ น้�ำ นมครัง้ แรกถึงสิน้
สุดการเข้าร่วมโครงการที่ 96 ชั่วโมงหลังผ่าตัด ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้
สถิติทดสอบที
กลุ่มตัวอย่าง
ทดลอง
ควบคุม
*P-value < .01

N
30
30

Mean
3.57
2.27

SD
0.63
0.74

t-test
7.35**

P-value
.00
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ทดลองทีม่ กี ารนวด
ประคบด้ ว ยเจลความร้ อ นชื้ น ร่ ว มกั บ การนวด
กระตุ้นหัวนมและลานนม มีระยะเวลาการหลั่ง
น้ำ � นมครั้ ง แรกมาเร็ ว และระดั บการไหลน้ำ � นม
มากกว่ากลุม่ ควบคุมทีน่ วดกระตุน้ เต้านม โดยกลุม่
ทดลองสามารถเพิ่มระดับน้ำ�นมระดับ 2 มี 30
ราย ร้อยละ 100 ระดับ 3 มี 28 ราย ร้อยละ
93.33 และสามารถเพิ่มถึงระดับ 4 มี 19 ราย
ร้อยละ 63.33 ในช่วงเวลาระยะสั้นเพียง 4 วัน
ขณะทีม่ ารดาอยูโ่ รงพยาบาล สำ�หรับกลุม่ ควบคุม
มีคา่ เฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ำ�นมเพิ่ม ระดับ 2
มี 28 ราย ร้อยละ 83.33 และสูงสุดที่ระดับ 3
มี 11 ราย ร้อยละ 43 ไม่มจี �ำ นวนทีม่ นี �้ำ นมระดับ
4 กลุ่มควบคุมมีการเพิ่มระดับการไหลของน้ำ�นม
น้อยกว่ากลุ่มควบคุม จากข้อมูลของอาสาสมัคร
ทั้งสองกลุ่มพบว่า มารดาที่อายุมากจะมีบุตรคน
แรกไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกและต้องเผชิญ
กับบุตรคนแรกป่วยมีความเครียดค่อนข้างสูง และ
จำ�นวนอาสาสมัครกลุม่ ควบคุมมีอายุสงู กว่าและมี
บุตรครั้งแรกมากกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้อาจเกิด
จากเมื่อมารดาหลังคลอดเผชิญความเครียด จะมี
การหลั่งฮอร์โมน cortisol และ glucose สูงขึ้น
มากกว่าปกติ มีผลต่อการยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน
oxytocin13 เมื่อฮอร์โมน oxytocin ลดลง ส่งผล
ต่อกระบวนการหลั่งน้ำ�นม ทำ�ให้ไม่มีน้ำ�นมออก
มาหรือออกมาน้อย
ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
กล่ า วคื อ กลุ่มทดลองมีระยะเวลาการมาของ
น้ำ�นมครั้งแรกเร็วกว่าและมีคะแนนการไหลของ
น้ำ�นมเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = -7.46, P<.01)
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โดยกลุ่ ม ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย การมาของน้ำ � นมที่
12.70 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยที่ 49.86
ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากการกระตุ้นหัวนมและลาน
นมและการนวดประคบด้ ว ยเจลความร้ อ นชื้ น
ระดับอุณหภูมิระหว่าง 41-45 องศาเซลเซียส
ตลอดระยะเวลาการประคบนาน 15 นาที ซึง่ เป็น
ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมในการบำ�บัดมีผล
ให้ เ นื้ อ เยื่ อ บริ เ วณที่ ป ระคบมี อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น
ระหว่าง 37.5-40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ชว่ ยเพิม่
การซึมผ่านของฮอร์โมน Prolactin ไปสู่ lactocyte
และ alveolar cell14 และเพิม่ ฮอร์โมน oxytocin
ทำ�ให้มกี ารสร้างและหลัง่ น้�ำ นมออกมา อีกทัง้ เป็น
ฮอร์โมนให้มารดารูส้ กึ ผ่อนคลาย จึงทำ�ให้เกิดการ
หลั่งน้ำ�นมเร็วขึ้น15 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีการ
นวดประคบด้ ว ยเจลความร้ อ นชื้ น ร่ ว มกั บ การ
กระตุ้นหัวนมและลานนม เพื่อช่วยกระตุ้นให้
น้�ำ นมมาเร็วขึน้ ส่งผลให้มารดาบีบน้�ำ นมไปให้ทารก
ที่ป่วยดูแลในหน่วยงาน ทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต
และทารกแรกเกิดวิกฤต และผลการวิจยั สอดคล้อง
กับสมติฐานข้อที่ 2 กล่าวคือ กลุ่มทดลองมี
คะแนนการไหลของน้ำ�นมเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม กล่าวคือ กลุ่มทดลองมีคะแนนการไหล
ของน้ำ�นมมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 7.35, P<.01 ) โดยกลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ระดับน้�ำ นมที่ 3.57 กลุม่ ควบคุม
มีค่าเฉลี่ยระดับน้ำ�นมที่ 2.27 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ฐิติชาณัฐ กางการ และคณะ16 พบว่า
ปริมาณของมารดาทารกเกิดก่อนกำ�หนดที่คลอด
ทางช่องคลอด โดยใช้โปรแกรมกระตุ้นน้ำ�นม ทำ� 
nipple stimulation การประคบเต้านม การนวด
เต้านม และการบีบเก็บน้ำ�นม ติดตามความแตก
ต่างของปริมาณน้ำ�นมที่เพิ่มขึ้น จนถึงวันที่ 1-10

ผลการนวดประคบเต้านมด้วยเจลความร้อนชื้นร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม ต่อ การหลั่งน้ำ�นมครั้งแรกและปริมาณการไหลของน้ำ�นมในมารดาผ่าตัด
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พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำ�นมที่เพิ่มขึ้นจากวันที่
1-10 ของมารดากลุ่มทดลอง (826.9 ± 74.0
มิลลิลิตร) มากกว่ามารดากลุ่มควบคุม (542.8 ±
89.6 มิลลิลติ ร) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .001)
และจำ�นวนวันเฉลีย่ ทีม่ ารดามีปริมาณน้�ำ นมเพียง
พอต่ อความต้อ งการของทารกของมารดากลุ่ม
ทดลอง (5 ± 0.9 วัน) น้ำ�นมไหลเร็วกว่ากลุ่ม
ควบคุม และการศึกษาของนิตยา พันธ์งาม17 ผล
การประคบเต้านมด้วยเจลโพลิเมอร์แบบอุ่นชื้น
ต่อระยะเวลาการหลั่งน้ำ�นมครั้งแรกในมารดา
หลังคลอดครรภ์แรก กลุม่ ทดลองได้รบั การประคบ
เต้านมด้วยเจลโพลิเมอร์แบบอุ่นชื้นร่วมกับการ
พยาบาลปกติ พบว่า มีคา่ เฉลีย่ ระยะเวลาการหลัง่
น้ำ�นมครั้งแรก (15.40 ชม.) สั้นกว่าในกลุ่ม
ควบคุม (22.16 ชม.) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.01)
จากการศึกษากลุ่มควบคุมมีการเพิ่มการ
ไหลน้ำ�นม เพราะการนวดกระตุ้นเต้านมทำ�ให้
หลอดเลือดบริเวณเต้านมมีการขยายตัว แต่ต่าง
จากกลุ่มทดลองที่ระดับการไหลน้ำ�นมน้อยกว่า
เนื่ อ งจากกลุ่ ม ทดลอง การกระตุ้ น หั ว นมและ
ลานหั ว นม เป็ น การเลี ย นแบบการดู ด นมแม่
ก า ร ถู ก ก ร ะ ตุ้ น ส่ ง ก ร ะ แ ส ป ร ะ ส า ทไ ป ยั ง
hypothalamus กระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหลัง
(pituitary gland; posterior lobe) ให้มกี ารสร้าง
ฮอร์โมน oxytocin เข้าสูก่ ระแสเลือดไปยังเต้านม
กระตุ้น myoepithelial cells ให้หดรัดตัวบีบไล่
น้ำ�นมออกจาก alveolus ให้ไหลผ่านท่อน้ำ�นม
ออกมา18 วิธีนวดประคบด้วยเจลความร้อนชื้น

เป็นการใช้ความร้อนระดับผิว (superficial heat)
โดยทำ�ให้อุณหภูมิสูงขึ้น กระตุ้นให้หลอดเลือด
บริเวณเต้านมมีการขยายตัว ผลโดยตรงจากความ
ร้อนทำ�ให้อุณหภูมิของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นสูงขึ้น19
เป็นความร้อนระดับผิว (superficial heat) ความ
ร้อนจะสามารถลงไปในเนื้อเยื่อได้ประมาณ 1
เซนติเมตรจากผิวหนัง ทำ�ให้กล้ามเนือ้ เรียบทีผ่ นัง
หลอดเลือดคลายตัวเกิดการขยายตัวของหลอด
เลื อ ดส่ ง ผลให้ เ กิ ด การไหลเวี ย นของเลื อ ดดี ขึ้ น
ทำ�ให้เลือดไหลเวียนไปที่เต้านมและเซลล์ผลิต
น้ำ�นมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่วยเพิ่มการซึมผ่านของ
ฮอร์โมน prolactin ไปสู่ lactocyte และ alveolar
cell เกิดการสร้างน้ำ�นมได้เร็วขึ้นและมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ดู แ ลมารดาที่
ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีทารกป่วย หรือ
กรณีคล้ายกัน ทารกที่แยกจากมารดา มารดาที่มี
ความกังวลน้�ำ นมไม่มาหรือมาน้อย ควรนำ�วิธกี าร
นวดประคบด้ ว ยเจลความร้ อ นชื้ น ร่ ว มกั บ การ   
กระตุ้นหัวนมและลานนม มาใช้ในการกระตุ้นให้
มีการหลัง่ น้�ำ นมเร็วขึน้ และมีปริมาณมากขึน้ เพือ่
ให้สามารถบีบเก็บไปให้บุตรที่ป่วยได้เร็วขึ้น
2. วิธกี ารนวดประคบด้วยเจลความร้อนชืน้
ร่วมกับการกระตุ้นหัวนมและลานนม พยาบาล
หลังคลอด สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับมารดาที่
คลอดธรรมชาติ หรือในมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตร
ในกลุม่ ทีท่ ารกยังไม่สามารถมาดูดกระตุน้ เต้านมได้
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