
การเปรียบเทียบผลของการนวดเตานมเพียงอยางเดียวกับการนวด    

เตานมรวมกับประคบเตานมดวยผาชุบน้ําอุนในการกระตุน              

การหลั่งน้ํานมของมารดาหลังคลอดบุตร

โดย

นายแพทยประมินทร  อนุกูลประเสริฐ และคณะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ที่มาและความสําคัญของการศึกษา
จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุเรื่องการสงเสรมิและสนบัสนนุการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน  ปญหาที่พบมากทีสุ่ดอยางหนึ่ง ทีท่าํใหมารดาที่

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ไมประสบผลสําเร็จคือ ในระยะ1-2 วันแรกหลังคลอด มี

น้ํานมหลั่งมาชาและมีปริมาณไมเพียงพอ แมจะมีการนวดเตานมชวยแลว ทําใหมารดา

ขาดความมั่นใจ หันไปใชนมผสมมาชวยเสริม

 วัตถุประสงคในการศึกษา 
 เพื่อเปรียบเทียบการกระตุนการหลั่งน้ํานมของมารดาหลังคลอดบุตร  โดย

การนวดเตานมอยางเดียวเทยีบกับการนวดเตานมรวมกับการประคบเตานมดวยผาชุบ

น้ําอุน  โดยอาศัยหลักการอยูไฟในสมัยโบราณที่มีการประคบนวดดวยสมุนไพรและ

ความรอน



ผลการศึกษา  

พบวากลุมที่ 1 จํานวนหญงิตัง้ครรภที่คลอดบตุรมีน้ํานมหลั่งใน 6 ชม.

หลังคลอดคิดเปน 61.9%  และมีปริมาณน้ํานมเพียงพอภายใน 48 ชม. หลังคลอดคิดเปน 75%

กลุมที่ 2 จํานวนหญงิตั้งครรภที่คลอดบุตรมีน้ํานมหลั่งใน 6 ชม. หลังคลอดคิดเปน 97.1%และ

มีปริมาณน้ํานมเพยีงพอภายใน 48 ชม.หลังคลอดคิดเปน 98.8%  พบวา  ทั้งสองกลุมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.001)  สรุปผลของการวิจัยคือ การนวดเตานม รวมกับ

ประคบเตานมดวยผาชุบน้าํอุน เปนวิธีที่ชวยทําใหน้ํานมหลั่งภายใน 6 ชม. หลังคลอด   และมี

ปริมาณเพียงพอภายใน 48 ชม. หลังคลอด ดีกวาวิธีการนวดเตานมอยางเดียว

ประโยชนของการศึกษาครั้งนี้ 
มกีารนวดเตานมรวมกับการประคบเตานมดวยผาชุบน้าํอุนในมารดาหลังคลอด

มากขึ้นโดยเฉพาะในรายที่น้ํานมมาชาและมีปริมาณนอย  ในทุกๆโรงพยาบาลของ

จังหวัดสกลนคร



การดําเนินการสําหรับกลุมที่ 1 (คลอดในชวงวันที่ 1 ตุลาคม 

2548 ถึง 31 มีนาคม 2549  เปน (เวลา 6 เดือน) มีวิธีการปฏิบัติ

ดังนี้  1.ใชหลักการ  3  ด. ( ดูดเร็ว ดูดบอย ดูดถกูวิธี)

2.การนวดเตานมดวยมือ   3 ทาดงันี้

ทาที่  1 นวดเตานม ขึน้ – ลง

ทาเตรียม ทายกขึ้น ปลอยลง

วิธีปฏิบัติ : ใชอุงมือขางเดียวกันกับเตานมที่จะนวดประคองเตานมในแนวตั้งฉาก

กับลําตัว 

แลวใชมือขาง  ตรงขามวางซอนทับมือแรก และใชแรงพอเหมาะนวด

เตานม 

ขึ้น-ลง ในแนวขนานกับ ลําตัว   นวดทานี้  5 ครั้ง



ทาเตรียม                                นวดดันเขาแนวตรง                            ปลอยวางมือ

วิธีปฏบิัติ : ใชอุงมือขางตรงขามกับเตานมทีจ่ะนวดประคองเตานมไว

ดานลาง แลวใชอุง

มือขางวางซอนทบัมอืแรก  โดยปลายอุงมือโอบเตานมและใช

มือนวดเตานมดันเขาหาลําตัว  –ออกในแนวตัง้ฉากกับลําตัว 

นวดทานี้   5 ครั้ง

ทาที่  2 นวดเตานมดานขาง



วิธีปฏิบัติ : ใชอุงมือขางตรงขามกับเตานมที่จะนวดประคองเตานม

แลวใชมือขางตรงขามวาง ซอนทับ นวดดันเตานมเขา –

ออก เฉียง 45 องศา กับลําตัวแลว นวดทานี้ 5 ครั้ง

ทาที่ 3 การนวดเตานมเฉียง 45 องศา



การดําเนนิการสําหรับกลุมที ่2 (ในชวงวนัที ่1 เมษายน 2549 ถึง 30
 กันยายน  2548 เปนเวลา 6 เดือน) มวีธิีการปฏิบัติดังนี้

1. ใชผาขนหนชูบุน้ําอุนบิดใหหมาดๆมาวางประคบที่เตานม พรอมนวด

เตานมดวยมอื  ทานวดที่ใช  3 ทา ดังนี้

ทาที่  1 นวดเตานมขึ้น-ลง

ทาเตรียม ทายกขึ้น                         ปลอยลง



ทาที่  2 นวดเตานมดานขาง

ทาที่ 3 นวดเตานมเฉียง

ทาเตรียม                                   นวดดันเขาแนวตรง                         ปลอยวางมอื

ทาเตรียม ดนัเฉยีง 45 องศากบัลําตัว                      ปลอยวาง



2.  เสร็จแลวจึงนวดเตานมอีกขางดวยวิธีการเหมือนขางแรก 

ทําสลบัเตา    ไปมา ใชเวลา 20 -30 นาที

3.  แรงนวดที่ใชไมแรงหรือเบาเกินและการนวดแตละครั้งใชแรง

เทาๆกัน

4. ขณะที่นวดเตานมนั้นสามารถนําผาขนหนูชุบน้ําอุนไดเปนชวงๆ (ถา
ความอุนไมเหมาะสม) ทั้ง 2 กลุมนี้มีการเก็บขอมูล จํานวนของหญิง

ตั้งครรภที่การหลั่งของน้ํานมภายใน 6 ชั่วโมงหลังคลอด และจํานวน

ของหญิงตั้งครรภที่มีปริมาณน้ํานมเพียงพอภายใน 48 ชั่วโมง        

หลังคลอด 



วิธีการศึกษา  

มีรูปแบบการวิจัยเปนแบบการศึกษาควบคุมเชิงทดลอง    

แบบไมสุม(non – randomized controlled trial) ขอบเขตและตวัอยางการศึกษา

จากหญิงตั้งครรภจํานวน 1,150 คน  ที่มาคลอด   ในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 

เตียง จํานวน 5 แหง ในจังหวัดสกลนคร    ที่มีการคลอดปกติทางชองคลอด  โดย

ไมมีภาวะแทรกซอนอื่นๆ   โดยแบงเปน  2 กลุม   กลุมที่ 1 เปนหญิงตั้งครรภ

จํานวน 567  คน  ที่มาคลอดในชวงวันที่  1  ตุลาคม 2548  ถึง 31 มีนาคม 2549 

กลุมที่ 2 เปนหญิงตั้งครรภจํานวน 583 คน ที่มาคลอดในชวงวันที่ 1 เมษายน 2549 

ถึง 30 กันยายน 2549 มีวิธีการศึกษาโดยกลุมที่ 1 หลังคลอด มีการนวดเตานม

อยางเดียว กลุมที่ 2 หลังคลอดมีการนวดเตานมรวมกับการประคบเตานมดวยผา

ชุบน้ําอุน  แลววัดสัดสวนจํานวน หญิงตั้งครรภที่คลอดบุตรระหวางกลุมที่ 1 และ

กลุมที่ 2 ที่มีการหลั่งของน้ํานมภายใน 6 ชม. หลังคลอด และมีปริมาณน้ํานม

เพียงพอภายใน 48 ชม. หลังคลอด 



แสดงจํานวนมารดาเปนราย(รอยละ)ทั้ง 5 โรงพยาบาล

 เปรยีบเทยีบระหวางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2

โรงพยาบาล

จํานวนมารดาคลอดบุตรกลุมที่  1
ราย(รอยละ)

จํานวนมารดาคลอดบุตรกลุมที่ 2 

ราย(รอยละ)
P-value

สองดาว

กดุบาก

เตางอย

โคกศรีสุพรรณ

คําตากลา

100    (17.6)

129    (22.8)

98    (17.3)

86    (15.2)

154    (27.2)

100    (17.2)

133    (22.8)

99    (17.0)

93    (16.0)

158    (27.1)

รวม 567    (100) 583    (100) 0.99*

*Chi-square test

จากตารางที่ 1  แสดงจํานวนมารดาคลอดบุตรเปนรายโรงพยาบาลและรวมทั้งหมดของกลุมที ่1

 และกลุมที ่2 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ



แสดงจํานวนมารดาครรภที ่1 และครรภที่ 2 ขึน้ไป ระหวาง

กลุมที่ 1 และกลุมที ่2

จํานวนตั้งครรภ

จํานวนมารดาคลอดบุตรกลุมที่  1 ราย

(รอยละ)
จํานวนมารดาคลอดบุตรกลุมที่ 2 ราย

(รอยละ)
P-value

ครรภที่ 1
ครรภที่ 2 ขึ้นไป

195   (34.4)

372 (65.6)

204    (35.0)

379    (65.0)

รวม 567    (100) 583    (100) 0.83*

* Chi-square test

จากตารางที่ 2  แสดงจํานวนมารดาคลอดบุตรที่เปนครรภที่ 1 ครรภที่ 2 ขึ้นไป 

และรวมทั้งหมดของกลุมที่ 1 และกลุมที ่2 

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ



จํานวนมารดาคลอด

บุตรกลุมที่ 1
 ราย(รอยละ)

จํานวนมารดาคลอดบุตรกลุมที่ 

2
ราย(รอยละ)

P-value

น้ํานมหลั่งภายใน 6 ชั่วโมงหลังคลอด

น้ํานมหลั่งภายหลัง 6 ชั่วโมงหลังคลอด

351   (61.9)

216 (38.1)

917    (97.1)

17    (2.9)

รวม 567    (100) 583    (100) < 0.001*

* Chi-square test

จํานวนมารดาคลอดบุตรกลุมที่ 1
ราย(รอยละ)

จํานวนมารดาคลอดบุตรกลุมที่ 2
ราย(รอยละ) P-value

น้ํานมปริมาณเพยีงพอภายใน 48 ชั่วโมงหลังคลอด

น้ํานมปริมาณเพยีงพอภายหลัง 48 ชั่วโมงหลังคลอด

426   ( 75 )

142( 25 )

576    (98.9)

7    (1.2)

รวม 567    (100) 583    (100) < 0.001*

•Chi-square


