
เปรยีบเทยีบผลการใชล้กูประคบสมนุไพรกบัการใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่
เพื�อกระตุน้การหล ั�งนํ �านมของมารดาหลงัคลอด 

โรงพยาบาลสกลนคร

 

เปลง่ฉว ี สกนธรตัน์
ศศธิร  ภกัดโีชติ



ความเป็นมาและความสําคญั 

� นโยบายผลกัดนั : โรงพยาบาลสายสมัพนัธแ์มล่กู 
โรงพยาบาลสายใยรกัแหง่ครอบครวั โครงการ
สง่เสรมิการเลี�ยงลกูดว้ยนมแม่

� เพื�อใหเ้กดิการสง่เสรมิการเลี�ยงลกูดว้ยนมแม่
อยา่งตอ่เนื�องและย ั�งยนื 

� เป้าหมายหลกัคอืใหม้ารดาเลี�ยงลกูดว้ยนมแม่
อยา่งเดยีวอยา่งนอ้ย 6 เดอืนใหไ้ดร้อ้ยละ 30

� หนว่ยงานที�ดแูลมารดาหลงัคลอดจงึมภีารกจิหลกั
ที�จะตอ้งสง่เสรมิการเลี�ยงลกูดว้ยนมแมใ่หส้ําเร็จ
กอ่นจําหนา่ย



� การเลี�ยงลกูดว้ยนมแมจ่ะประสบความสําเร็จหรอืไม่
ตอ้งพจิารณา(วัฒนา พทุธสิวัสดิ) และคณะ,2542) 
� การมนีํ�านมพอเพยีง
� เวลาที/เลี�ยงบตุรไดน้าน

มารดาจงึตอ้งไดร้ับการกระตุน้สง่เสรมิใหม้กีารสรา้ง
นํ�านมในระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอด ซึ/งเป็นระยะ
กระตุน้ใหเ้ริ/มสรา้งนํ�านมและหลั/งนํ�านมเร็วและมาก
ที/สดุ

ความเป็นมาและความสําคญั 



� จากผลการดาํเนนิงาน  ปี 2549
ปญัหานํ �านมไมม่า/นํ �านมนอ้ย เป็นอนัดบั 2 รอ้ยละ 36.1 
ระยะเวลาการหล ั�งนํ �านมของมารดา 42 ชม.หลงัคลอด

� ปญัหานํ �านมไมม่า/นํ �านมนอ้ย สง่ผลกระทบตอ่ :
�ทารก :  ไดร้บันมแมไ่มเ่พยีงพอ  

:   เกดิภาวะตวัเหลอืงในทารกแรกเกดิ 

�มารดา  :  ขาดความเชื�อม ั�นในการเลี�ยงลกูดว้ยนมแม ่
:  วติกกงัวล และสง่ผลทาํใหน้ํ �านมมาชา้, 
   ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานขึ�น 
:  มารดาใชน้มผสมเลี�ยงทารกโดยไมจ่าํเป็น

ความเป็นมาและความสําคญั 



� จงึหากลวธิชีว่ยเหลอืมารดาที�มปีญัหานํ �านมไมม่า
ใหม้กีารหล ั�งนํ �านมเร็วขึ�น

� มกีารจดัทําโปรแกรมกระตุน้การหล ั�งนํ �านมของ
มารดาหลงัคลอดขึ�น ผลการศกึษาพบวา่การใช้
โปรแกรมกระตุน้การหล ั�งนํ �านมของมารดาหลงั
คลอดมผีลทําใหร้ะยะเวลาการหล ั�งนํ �านมของ
มารดาหลงัคลอดนอ้ยกวา่ของมารดาหลงัคลอดที�
ไดร้บัการกระตุน้การหล ั�งนํ �านมตามปรกตอิยา่งมี
นยัสําคญัทางสถติ ิ(ศศธิร ภกัดโีชต,ิ รจนา โมรา
ราชและเปลง่ฉว ีสกนธรตัน,์2552) 

ความเป็นมาและความสําคญั 



ความเป็นมาและความสําคญั 

� มกีารนําโปรแกรมกระตุน้การหล ั�งนํ �านมของ
มารดาหลงัคลอดมาใชใ้นการชว่ยเหลอืมารดาที�ม ี
ปญัหานํ �านมไมม่า และนํ �านมไหลนอ้ยที�ตกึสตู ิ
กรรมหลงัคลอด โรงพยาบาลสกลนครทกุราย 

� ประกอบดว้ยหลกัการ 3 ด. คอื ดดูเร็ว ดดูบอ่ย ดดู
ถกูวธิ ีและการสง่เสรมิใหม้กีารหล ั�งของฮอรโ์มน
ออกซโิตซนิอยา่งตอ่เนื�อง โดยใชก้ารนวดหวันม
และเตา้นมดว้ยวธิ ีSelf Mamma Control 
method (SMC) การประคบเตา้นมดว้ยสมนุไพร  
และการจดัอาหารเพิ�มนํ �านมสําหรบัมารดาหลงั
คลอด



� แตจ่ากผลการศกึษาของโรงพยาบาลใน
เครอืขา่ยจงัหวดัสกลนครโดยประมนิทร ์
อนกุลูประเสรฐิ (2550) พบวา่การนวด
ประคบเตา้นมดว้ยผา้ชุบนํ �าอุน่มผีลทาํให้
นํ �านมหล ั�งภายใน 6 ช ั�วโมงหลงันวดเตา้นม
และมปีรมิาณเพยีงพอภายใน 48 ช ั�วโมง

� ผา้จะเป็นสื�อนําความรอ้นทาํใหห้ลอดเลอืด
ขยายตวั ทาํใหก้ารไหลเวยีนเลอืดดขี ึ�นและ
ชว่ยเปิดทอ่นํ �านมดว้ยซึ�งนา่จะมผีลทาํให้
นํ �านมมาเร็วและเพยีงพอได้



� การใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่ เป็นวธิกีารที�งา่ย  
มารดาสามารถทาํเองได้

� การใชล้กูประคบสมนุไพรในโปรแกรม
กระตุน้การหล ั�งนํ �านมตอ้งเป็นผูท้ ี�ผา่นการ
ฝึกทกัษะ

� ดงัน ั�นจงึศกึษาวจิยัเพื�อเปรยีบเทยีบผลการ
กระตุน้การหล ั�งนํ �านมของท ั�ง 2  วธีนี ี�ข ึ�น



 วตัถปุระสงค์
เพื�อเปรยีบเทยีบระยะเวลาเฉลี�ยของการหล ั�ง
นํ �านมระหวา่งมารดาหลงัคลอดที�ไดร้บัการ
กระตุน้การหล ั�งนํ �านมโดยใชล้กูประคบ
สมนุไพรกบัมารดาหลงัคลอดที�ไดร้บัการ
กระตุน้การหล ั�งนํ �านมโดยใช ้ผา้ชุบนํ �าอุน่



สมมตฐิานการวจิยั

   มารดาหลงัคลอดที�ไดร้บัการกระตุน้การ
หล ั�งนํ �านมโดยใชล้กูประคบสมนุไพรมี
ระยะเวลาเฉลี�ยการหล ั�งนํ �านมแตกตา่งจาก
มารดาหลงัคลอดที�ไดร้บัการกระตุน้การ
หล ั�งนํ �านมโดยใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่



แนวคดิในการศกึษา
ปจัจยัที�ทําใหเ้ตา้นมมกีารสรา้งและหล ั�งนํ �านม

อยา่งเพยีงพอ(สอุารยี ์อน้ตระการ,2546)

หลกั 3 ด 
� ดดูเร็ว 
� ดดูบอ่ย 
� ดดูถกูวธิ ี

การสง่เสรมิการหล ั�งของ
ฮอรโ์มนออกซโิทซนิ



แนวคดิในการศกึษา
การสง่เสรมิการหลั/งของฮอรโ์มนออกซโิทซนิ

การนวดหวันมและเตา้นมดว้ยวธิ ีSelf Mamma 
Control method (SMC) เป็นการกระตุน้การไหลเวยีน
เลอืด ทําใหเ้ลอืดมาเลี�ยงบรเิวณเตา้นมมากขึ�นและ
กระตุน้การสรา้งฮอรโ์มนออกซโิตซนิ  

การนวดสมัผัสหวันมและเตา้นม ทําใหป้ลาย
ประสาทที/หวันมและลานนมถกูกระตุน้ สง่สญัญาณไป
ยังสมอง กระตุน้ใหม้กีารสรา้งและหลั/งฮอรโ์มนออกซิ
โตซนิ เขา้สูก่ระแสเลอืด กระตุน้ใหห้ลั/งนํ�านม  



� การประคบเตา้นมดว้ยสมนุไพรเป็นการนําแนวคดิ
ทางการแพทยแ์ผนไทยมาใชใ้นการดแูลมารดาหลัง
คลอด ความรอ้นของลกูประคบและตวัยาสมนุไพรจะ
ชว่ยทําใหห้ลอดเลอืดบรเิวณเตา้นมขยายตวั กระตุน้
ใหเ้ลอืดมาเลี�ยงบรเิวณเตา้นมมากขึ�น กลิ/นหอมของ
สมนุไพรชว่ยทําใหม้ารดาผอ่นคลายจงึเป็นการกระตุน้
ใหม้กีารหลั/งฮอรโ์มนออกซโิตซนิ ทําใหม้กีารหลั/ง
นํ�านมเร็วขึ�น

� การใชผ้า้ชบุนํ�าอุน่ เป็นการใชผ้า้ซึ/งจัดหางา่ย และผา้
จะเป็นสื/อนําความรอ้นทําใหห้ลอดเลอืดขยายตวั ทํา
ใหก้ารไหลเวยีนเลอืดดขีึ�นและชว่ยเปิดทอ่นํ�านมทํา
ใหน้ํ�านมมาเร็วและเพยีงพอได ้



วธิดีาํเนนิการวจิยั
� เป็นวจิยัก ึ�งทดลองแบบศกึษา 2 กลุม่วดัคร ั�ง

เดยีว
�ระยะเวลาศกึษา  ตลุาคม 2551 – กนัยายน 

2552 
�กลุม่ตวัอยา่ง : มารดาหลงัคลอดที�นํ �านมไม่

มา เมื�อประเมนิคร ั�งแรกที�ตกึสตูกิรรม 
กลุม่ที� 1 ใชล้กูประคบสมนุไพร

นํ �านม 30 ราย 
กลุม่ที� 2 ใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่ 30 ราย 



คณุสมบตักิลุม่ตวัอยา่ง

� มารดาคลอดทางชอ่งคลอดและมบีตุรอยูด่ว้ย 
� หวันมและเตา้นมปกต ิ 
� มคีวามต ั�งใจที�จะเลี�ยงลกูดว้ยนมแม ่
� ไมม่ภีาวะแทรกซอ้นที�ตอ้งงดการใหน้มบตุร  
� ทารกคลอดครบกาํหนด 
� นํ �าหนกัแรกเกดิต ั�งแต ่2,500-3,999 กรมั  
� ไมม่ปีญัหาการดดูกลนื 
� ไมม่คีวามพกิาร/ภาวะผดิปกต/ิ

ภาวะแทรกซอ้นอื�น เชน่ ปากแหวง่ เพดานโหว ่ 



� ชี�แจงวตัถปุระสงค ์วธิกีาร
� ผูเ้ขา้รว่มวจิยัลงนามยนิยอม
� ผูเ้ขา้รว่มวจิยัมสีทิธปิฏเิสธ/ออกจาก 
        การวจิยัไดต้ลอดเวลา
� ขอ้มลูที�ไดจ้ะถกูนําเสนอในภาพรวม

การพทิกัษส์ทิธิY



เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั
เครื�องมอืที�ใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่

1. แผน่พบัวธิกีารกระตุน้การหล ั�งนํ �านมของมารดาหลงัคลอด



2. อปุกรณใ์นการประคบเตา้นม

ใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่ใชโ้ปรแกรมกระตุน้การหล ั�งนํ �านม



เครื�องมอืที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

� แบบบนัทกึขอ้มลู
มารดาที�นํ �านมไมม่า 

� ตรวจสอบความตรง
ตามเนื�อหา

� (Content validity) 
โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ3 
ทา่น



แบบบนัทกึขอ้มลูมารดาที�นํ �านมไมม่า



การเก็บรวบรวมขอ้มลู

กลุม่ที� 1
(1 ต.ค.51-31 ม.ีค.52)

กลุม่ที� 2
(1 เม.ย.- 30 ก.ย.52)

ใชผ้า้ชบุนํ�าอุน่ใชล้กูประคบสมนุไพร

ข ั�นเตรยีม
ผูว้จิัยฝึกทักษะการประคบเตา้นมดว้ยลกูประคบสมนุไพรกบัเจา้หนา้ที/แพทยแ์ผนไทย

                             ข ั�นประเมนิผล
•บนัทกึเวลาที/มารดาพบวา่มนีํ�านมไหลโดยการประเมนิและซกัถามมารดา

ข ั�นดาํเนนิงาน



การเก็บรวบรวมขอ้มลู

กลุม่ที� 1
•ดดูเร็ว 
•ดดูบอ่ย 
•ดดูถกูวธิ ี
•การนวดหวันมและเตา้นมดว้ย
วธิ ีSMC 
•การจดัอาหารเพิ�มนํ �านม

กลุม่ที� 2
•ดดูเร็ว 
•ดดูบอ่ย 
•ดดูถกูวธิ ี
•การนวดหวันมและเตา้นม
ดว้ยวธิ ีSMC 
•การจดัอาหารเพิ�มนํ �านม

ประคบเตา้นมดว้ย

ลกูประคบสมนุไพร
ประคบเตา้นมดว้ย

ผา้ชุบนํ �าอุน่



1. การกระตุน้ดดูนมทนัทหีลงัคลอด
(ดดูเร็ว)



2. การกระตุน้ทารกดดูนมมารดา
ทกุ 2-3 ช ั�วโมง

 (ดดูบอ่ย)



ทา่อุม้ลกูดดูนม

3. การสอนสาธติวธิกีารอุม้ลกูดดูนมที�ถกูวธิ ี
(ดดูถกูวธิ)ี



ลกัษณะการดดูนมที�ถกูตอ้ง

ถา้ดดูไดถ้กูตอ้ง 
ปากของลกูจะอา้กวา้ง 
รมิฝีปากหุม้รอบ
ลานหวันม รมิฝีปากไม่
มว้นเขา้ขา้งใน 
คางแนบเตา้นมแม ่
จมกูชดิเตา้ แตล่กูยงั
หายใจไดเ้พราะ
ปีกจมกูลกูมสีว่นโคง้
ที�เพยีงพอใหอ้ากาศ
เขา้ได้



4. การนวดหวันมและเตา้นม ดว้ยวธิ ี
Self  Mamma  Control  method (SMC)

4.1 การนวดหวันมดว้ยวธิ ีSMC : ทา่ที� 1

ใชน้ิ�วชี�และ
นิ�วหวัแมม่อืจบั
หวันมและลาน
นมบบีเบาๆ นบั 
1-3 นวดจน
รอบหวันม



4.1 การนวดหวันมดว้ยวธิ ีSMC : ทา่ที� 2

ใชน้ิ�วชี�และ
นิ�วหวัแมม่อื
วางเชน่เดยีว
กบัขอ้ 1 
แลว้นวด 
โดยบดิ
กลบัไปกลบัมา
รอบลานนม
และหวันม



4.1 การนวดหวันมดว้ยวธิ ีSMC : ทา่ที� 3

ใชน้ิ�วชี�และ
นิ�วหวัแมม่อื
วางเชน่เดยีว
กบัขอ้ 1 
แลว้บดิเขา้
ออกหาตวั 
ทาํใหร้อบ
บรเิวณลานนม
และหวันม
ท ั�ง 2 ขา้ง



4.2 การนวดเตา้นมดว้ยวธิ ีSMC : ทา่ที�1 

    กรณีเร ิ�มนวดขา้งซา้ยกอ่น  ใชม้อืขวาวางโอบบรเิวณขอบรอยตอ่ของเตา้นมกบัสขีา้ง
ใตร้กัแร ้( กรณีเตา้นมใหญม่ากใหม้อืขวาโอบเตา้นมเลยก็ได ้)    ใชอุ้ง้มอืซา้ยบรเิวณ
เนนินิ�วหวัแมม่อืนวดเขา้หาเตา้นมอกีขา้งในแนวตรง  โดยนบั 1 ถงึ 8  เป็นจงัหวะชา้ๆ



ใชม้อืขวาวางโอบบรเิวณขา้งขอบเตา้นม โดยใชอุ้ง้มอืขวา
บรเิวณขอบดา้นนิ�วกอ้ยดนัขึ�นในแนวทศิทางเฉยีงขึ�นไปหา
ไหลต่รงกนัขา้ม  โดยนบั 1 ถงึ 8 เป็นจงัหวะชา้ๆ

4.2 การนวดเตา้นมดว้ยวธิ ีSMC : ทา่ที� 2



ใชม้อืขวารองบรเิวณใตร้าวนมดา้นซา้ย ใชอุ้ง้มอืซา้ยดา้นโคนนิ�วกอ้ย
รองใตม้อืขวาดนัขึ�นตรงๆ  แลว้นบั1 ถงึ 8 เป็นจงัหวะชา้ๆ

4.2 การนวดเตา้นมดว้ยวธิ ีSMC : ทา่ที�3 



5. การจดัอาหารเพิ�มนํ �านมสําหรบัมารดาหลงัคลอด
รายการอาหารสําหรบัมารดาตกึสตูกิรรม

วนั
ที�

ม ื�อกลางวนั มื�อเย็น

1 -แกงจดืหมสูบัไข่
-ผดัขงิ หม,ู ตบั/ไก,่ เครื�องในไก่

-แกงเลยีงไก่
-ไขต่ม้/ตุน๋/เจยีว/ดาว

2 -ตม้ไกใ่สห่วัปลี
-ผดัถ ั�วงอกใสห่ม,ู เตา้หู ้

-แกงจดืหมสูบัใสผ่กัตา่งๆ
-หมกเครื�องในไก/่ปลา(ไมเ่ผ็ด) 

3 -แกงเลยีงไก่
-ไขต่ม้/ตุน๋/เจยีว/ดาว 

-เตา้หูส้อดไส้
-ปลาทอด 

4 -ตม้ไกใ่สส่มนุไพร
-ผดัขงิ หม,ู ตบั/ไก,่ เครื�องในไก ่

-แกงออ่มผกัรวม
-ผดักระเพราไก/่เครื�องในไก่
(ไมเ่ผ็ด) 

5 -แกงจดืหมสูบัใสห่วัผกักาด แครอท
-ตม้เค็มซี�โครงหมใูสข่งิ 

-ผดัฟกัใสห่ม,ูไข่
-ปลากระป๋อง 



กลุม่ที� 1   ใชโ้ปรแกรมกระตุน้การหล ั�งนํ �านม
ทําตามขอ้ 1-5 และเพิ�ม 

การประคบเตา้นมดว้ยลกูประคบสมนุไพร



กลุม่ที� 2  ใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่
ทาํตามทาํตามขอ้ 1-5 และเพิ�ม 

การประคบเตา้นมดว้ยผา้ชุบนํ �าอุน่



การวเิคราะหข์อ้มลู

�ขอ้มลูสว่นบคุคล ใชก้ารแจกแจง
ความถี� และรอ้ยละ

�ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี�ย
ระยะเวลาการหล ั�งนํ �านมของกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใชส้ถติ ิt-
test (P<0.05)



 ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง

ลกูประคบ
สมนุไพร

ผา้ชุบนํ �าอุน่

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

อายุ
     16- 20 ปี                                                                                                                           
     21 - 25 ปี
     26 - 30 ปี

31 – 35 ปี
     มากกวา่ 35 ปี

4
9

11
4
2

13.3
30.0
36.7
13.3

6.7

3
8

11
5
3

10.0
26.7
36.7
16.7
10.0

     คา่เฉลี�ย /คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน 27.07 (5.64) 27.00 (5.51)

จาํนวนคร ั�งของการต ั�งครรภ์
     ครรภแ์รก
     ครรภห์ลงั

15
15

50
50

15
15

50.0
50.0

ผลการวจิยั  
ตารางที� 1  เปรยีบเทยีบลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งของมารดาหลงัคลอด

                     ที�ใชล้กูประคบสมนุไพรกบัใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่ 



 ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง
ลกูประคบสมนุไพร ผา้ชุบนํ �าอุน่

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

จาํนวนคร ั�งของการคลอด
     คร ั�งแรก
     คร ั�งที� 2 ขึ�นไป

15
15

50
50

17
13

58.7
41.3

สถานที�ฝากครรภ์
     รพ.สกลนคร
     รพ.ชุมชน
     สถานอีนามยั
     คลนิกิ
     ที�อ ื�น
    ไมฝ่ากครรภ์

7
2
3
8
8
2

23.2
6.7

10.0
26.7
26.7

6.7

6
4
7

10
3
0

20.0
13.3
23.3
33.3
10.0

0.0

ชนดิของการคลอด
     คลอดปกติ
     ใชเ้ครื�องดดูสญุญากาศ
     ใชค้มีคบีออก
     

22
7
1

73.4
23.2

3.4

23
4
3

76.7
13.3
10.0



2. เปรยีบเทยีบระยะเวลาการหล ั�งนํ �านม
ระหวา่งมารดาที�ใชล้กูประคบสมนุไพร กบั
ใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่



ตารางที� 2  เปรยีบเทยีบระยะเวลาหล ั�งนํ �านมของ
                 มารดาที�ใชล้กูประคบสมนุไพร 

กบัผา้ชุบนํ �าอุน่

ระยะเวลาการหล ั�ง
นํ �านมหลงัคลอด(ชั	วโมง)

ลกูประคบสมนุไพร ผา้ชุบนํ �าอุน่

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

< 24 18 60.0 11 36.7

24 - 48 12 40.0 16 53.3

49 - 72 0 0.0 3 10.0



ตารางที� 3 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลี�ย
ระยะเวลาการหล ั�งนํ �านมระหวา่งมารดาที�ใช ้ 

                    ลกูประคบสมนุไพร กบัผา้ชุบนํ �าอุน่

* P < 0.05

678.571,670.50
(27.84 ช ั�วโมง)

ใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่

-2.289*
535.341,309.33  

(21.82 ช ั�วโมง )
ใชล้กูประคบ
สมนุไพร

tSDx

ระยะเวลาเฉลี�ยการหล ั�งนํ �านม(นาท)ีกลุม่ตวัอยา่ง



สรปุและอภปิรายผล
� ระยะเวลาเฉลี�ยการหล ั�งนํ �านมของมารดา

หลงัคลอดที�ใชล้กูประคบสมนุไพรนอ้ยกวา่
มารดาหลงัคลอดที�ใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถติ ิ

� สว่นใหญม่กีารหล ั�งนํ �านมภายใน 24 ช ั�วโมง
หลงัคลอด กลุม่ที�ใชผ้า้ชุบนํ �าอุน่สว่นใหญม่ี
การหล ั�งนํ �านม 25-48 ช ั�วโมงหลงัคลอด 



� การประคบเตา้นมดว้ยสมนุไพร
� นําแนวคดิทางการแพทยแ์ผนไทยมาใช ้

สอดคลอ้งกบัความเชื�อทางวฒันธรรมทอ้งถิ�น  
� ความรอ้นของลกูประคบและตวัยาสมนุไพรจะ

ชว่ยทําใหห้ลอดเลอืดบรเิวณเตา้นมขยายตวั 
กระตุน้ใหเ้ลอืดมาเลี�ยงบรเิวณเตา้นมมากขึ�น 

� ขณะประคบมารดาไดน้อนพกั กลิ�นหอมของ
สมนุไพรชว่ยทําใหม้ารดาผอ่นคลาย

� จงึกระตุน้ใหม้กีารหล ั�งฮอรโ์มนออกซโิตซนิ 
� ทําใหม้กีารหล ั�งนํ �านมเร็วกวา่การใชผ้า้ชุบ

นํ �าอุน่



ขอ้เสนอแนะ

� ควรนําโปรแกรมกระตุน้การหล ั�งนํ �านมไปใชก้บั
มารดาหลงัคลอดที�มปีญัหานํ �านมไมม่าทกุราย 
เพื�อกระตุน้ใหม้กีารหล ั�งนํ �านมเร็วขึ�น

� ควรฝึกทกัษะการประคบเตา้นมดว้ยสมนุไพรและ
การนวดหวันมและเตา้นมดว้ยวธิ ีSMC ให้
พยาบาลในหนว่ยงานปฏบิตัเิองได้

� ควรขยายผลไปยงัโรงพยาบาลในเครอืขา่ย



การนําไปใช้

นําการใชล้กูประคบสมนุไพรไปใชก้บัมารดาหลงั
คลอดที�มปีญัหานํ �านมไมม่าในทกุหอผูป้่วยที�ม ี
มารดาหลงัคลอดในโรงพยาบาลสกลนคร และ
ขยายเครอืขา่ยใหโ้รงพยาบาลใกลเ้คยีงสามารถ
นําไปใชไ้ด ้



การขยายผล
� เจา้หนา้ที�แพทยแ์ผนไทยมาใหบ้รกิาร

ประคบเตา้นมดว้ยสมนุไพรใหท้กุหอผูป้่วย
ที�มมีารดาหลงัคลอด

�โภชนากร จดัอาหารเฉพาะสําหรบัมารดา
หลงัคลอดใหท้กุหอผูป้่วยที�มมีารดาหลงั
คลอด และเพิ�มนํ �าเตา้หู/้นํ �าสมนุไพรใหใ้น
อาหารเชา้



ขอขอบคณุ
� นายแพทยอ์ภชิาต อภวิฒันพร 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
� นางพวงทพิย ์ทศันเอี�ยม

หวัหนา้พยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
� นายแพทยพ์ลูสวสัดิY  วงศว์ชิติ
� คณุอไุรวรรณ ศรดีามา 
� คณุวลัยดา อนิธแิสง
� คณุปิยนชุ บญุกอง 
� คณุไพลนิ นดัสนัเทยีะ
� เจา้หนา้ที�หอผูป้่วยสตูกิรรม
� กลุม่ตวัอยา่งทกุทา่น


