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ผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะ
ให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนม*
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร กลุ่มตัวอย่าง
คือ ทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
หน่วยบริบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 20 ราย สุ่มเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 ราย กลุ่มทดลอง
ได้รับการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ในระยะให้นมทางสายให้อาหาร ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับ
การพยาบาลตามปกติของโรงพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการนวดกระตุ้นการดูดกลืนใน
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร แบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไปของทารก แบบประเมินประสิทธิภาพ
การท�ำงานของกล้ามเนื้อในช่องปากของทารกแบบบันทึก
ปริ ม าณนมและแบบบั น ทึ ก ระยะเวลาในการหั ด ดู ด นม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา และ Mann-Whitney
U test
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังทารกเกิดก่อนก�ำหนด
กลุ่มทดลองที่ได้รับการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในระยะให้
นมทางสายให้อาหารมีความสามารถในการดูดนมสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ กลุ่มทดลองมี
ประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนื้อในช่องปากและ

ปริมาณนมที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรกสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) และกลุม่ ทดลองมีระยะ
เวลาในการหัดดูดนมน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .01) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการ
นวดกระตุ้นการดูดกลืนทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะ
ให้นมทางสายให้อาหารช่วยให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมี
ความสามารถในการดูดนมเพิ่มขึ้น ดังนั้นพยาบาลและ
บุคลากรทีมสุขภาพควรน�ำการนวดกระตุ้นการดูดกลืน
ไปใช้ เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการดูดนมของทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดให้ดีขึ้น เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารเพียงพอ
มีภาวะโภชนาการที่ดี น�ำไปสู่การเจริญเติบโตที่เหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: การนวดกระตุ้นการดูดกลืน ทารกเกิดก่อน
ก�ำหนด ความสามารถในการดูดนม
Abstract
This quasi-experimental research aimed
to examine effects of oral stimulation on tube
feeding performances in preterm infants. Samples
included 20 preterm infants receiving medical
treatments at sick new born unit and new born
intensive care unit, Queen Savang Vadhana
Memorial Hospital, Chonburi province. Ten
preterm infants were randomly assigned to the
experimental group and 10 preterm infants to the
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control group. The experimental group received
oral stimulation during tube feeding whereas the
control group received the usual nursing care.
Data were collected since March to August 2014.
The research instruments consisted of the Oral
Stimulation Manual, the demographic questionnaire,
the Efficiency of Oral Motor Function Questionnaire,
the record of milk intake and the time to transition
to oral feeding. Data were analyzed by descriptive
statistics and Mann-Whitney U test.
Results revealed that after preterm infants
in the experimental group received an oral
stimulation during tube feeding, the feeding
performance was significantly higher than those
in the control group (p < .01). An efficiency of oral
motor function scores and the milk intake in the
first 5 minutes were significantly higher than those
in the control group (p < .01). The transition time
to oral feeding in the preterm infants in the
experimental group was significantly lower than
those in the control group (p < .01). These findings
demonstrated that an oral stimulation in preterm
infants during tube feeding can improve feeding
performance. Therefore, nurses and healthcare
team should apply an oral stimulation during tube
feeding to enhance feeding performance in
preterm infants in order to have sufficient nutrients
which lead to an appropriate growth.
Keywords: Oral stimulation, preterm infants,
feeding performance
ความส�ำคัญของปัญหา
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
สูงกว่าทารกกลุ่มอื่น แต่จากความก้าวหน้าการดูแลทารก
เกิดก่อนก�ำหนดนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท�ำให้อัตรา
การอยู่รอดของทารกเกิดก่อนก�ำหนดสูงมากขึ้น สถิติ
กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2553-2555 พบอุบัติการณ์ทารก
แรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.3, 8.3

และ 8.4 ตามล�ำดับ (ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ, 2556) ทารก
เกิดก่อนก�ำหนดมีระยะเวลาการอยู่ในครรภ์น้อยกว่าปกติ
มีความไม่สมบูรณ์ของอวัยวะทุกระบบ มีโอกาสเจ็บป่วย
ได้ง่าย (นฤมล ธีระรังสิกุล, 2545) ทารกจ�ำเป็นต้องเข้ารับ
การดูแลเป็นพิเศษในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ เพื่อ
รักษาภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้อวัยวะต่างๆ ท�ำงานได้ดขี นึ้
เมื่อทารกพ้นภาวะวิกฤติ ปัญหาที่พบมากที่สุดในการให้
อาหารทางปากส�ำหรับทารกเกิดก่อนก�ำหนด คือ ความ
ล�ำบากในการดูดนม เนื่องจากทารกเกิดก่อนก�ำหนดมัก
จ�ำเป็นต้องให้นมทางสายให้อาหาร แต่การคาสายให้อาหาร
เพื่ อ ให้ น มทารกเป็ น ระยะเวลานาน ท� ำ ให้ ท ารกขาด
ประสบการณ์ในการดูดกลืน (Jones & King, 2005) ท�ำให้
กล้ า มเนื้ อ บริ เวณรอบและในปากไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
กล้ามเนือ้ บริเวณรอบปากจึงไม่แข็งแรง (Premji & Chessell,
2002) ส่งผลให้ทารกไม่มีความพร้อมในการดูดนม ดูดนม
ได้ไม่มีประสิทธิภาพ (Jadcherla & Shaker, 2001) อาจ
ส่งผลต่อภาวะโภชนาการ ท�ำให้ทารกได้รับสารอาหารได้
ไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถดูดนมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ทารกมีพฒ
ั นาการของการดูดกลืนตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์
มารดา โดยจะพัฒนาการดูดได้เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์
และมีกลไกการดูดกลืนเมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ การดูด
การกลืนและการหายใจของทารก จะมีความสัมพันธ์กัน
อย่างสมบูรณ์เมื่อทารกอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ (Poore &
Barlow, 2009) ทารกเกิดก่อนก�ำหนดสามารถได้รบั การฝึก
การดูดกลืน ตั้งแต่อายุครรภ์ 26 สัปดาห์ การช่วยเหลือ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดด้วยการกระตุน้ การดูดกลืน จะท�ำให้
ทารกสามารถดูดนมได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยจะช่วยส่งเสริมการเจริญของโครงสร้างและหน้าที่
ของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ช่วยให้ทักษะ
การดูด การกลืน และการหายใจของทารกมีความสัมพันธ์
กัน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการดูดนม (Fucile, Gisel,
& Lau, 2002) การกระตุน้ การดูดกลืนทารกเกิดก่อนก�ำหนด
มีหลายวิธี เช่น การนวดกระตุน้ การดูดกลืน การกระตุน้ ด้วย
ไฟฟ้า การดูดจุกนมปลอม และการใช้เสียงดนตรีร่วมกับ
การดูดจุกนมปลอม เป็นต้น วิธีที่ง่าย คือ การนวดกระตุ้น
การดูดกลืน เป็นวิธีที่ใช้การนวดสัมผัสด้วยนิ้วมือบริเวณ
รอบและภายในปากของทารก การสั ม ผั ส ผิ ว หนั ง และ
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กล้ามเนื้อบริเวณรอบปากและภายในปากของทารก ท�ำให้
ทารกเกิดการรับรู้ และเรียนรูถ้ งึ การเคลือ่ นไหวของอวัยวะ
ในช่องปากได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้พฤติกรรมการดูดกลืน
ของทารกดีขึ้น ท�ำให้ทารกมีความสามารถในการดูดนม
ด้วยตนเองได้เร็วขึ้น (Fucile et al., 2002) มีระยะเวลา
ในการหัดดูดนมน้อย และมีจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล
น้อยลง (Rocha, Moreira, Pimenta, Ramos, & Lucena,
2007) มีอัตราการดูดนมใน 5 นาทีแรกมากขึ้น (Hwang,
Vergara, Lin, Coster, Bigsby, & Tsai, 2010) มีคะแนน
ความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการดูดนมเพิ่มมากขึ้น
(ชลลดา ภูมิผล, 2539)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษา
เกีย่ วกับการนวดกระตุน้ การดูดกลืนทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ส่วนใหญ่พบในต่างประเทศ เช่น โรชา และคณะ (Rocha
et al., 2007) ศึกษาผลการนวดกระตุน้ การดูดกลืนในทารก
เกิดก่อนก�ำหนดอายุครรภ์ 26-32 สัปดาห์ ก่อนให้นม
15 นาที วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที ติดต่อกันอย่างน้อย
10 วัน พบว่าทารกกลุม่ ทดลองมีระยะเวลาในการหัดดูดนม
และจ�ำนวนวันนอนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ และการศึกษาของฮวง และคณะ (Hwang et al.,
2010) ได้ศึกษาการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดอายุครรภ์ 24.6-34.1 สัปดาห์ จ�ำนวน 19 คน
โดยนวดก่อนให้นม 5 นาที วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที
เป็ น เวลา 2 วั น ติ ด ต่ อ กั น พบว่ า กลุ ่ ม ทดลองมี อั ต รา
การดูดนมใน 5 นาทีแรกมากกว่ากลุม่ ควบคุม ในประเทศไทย
ชลลดา ภูมิผล (2539) สร้างโปรแกรมการนวดกระตุ้น
การดู ด กลื น มาใช้ กั บ ทารกเกิ ด ก่ อ นก� ำ หนดอายุ ค รรภ์
28-37 สัปดาห์ที่มีปัญหาการดูดนม จ�ำนวน 10 ราย
โดยนวดครั้งละ 5 นาที วันละ 2 ครั้ง ห่างกัน 8 ชั่วโมง
ติดต่อกัน 10 วัน ก่อนให้นม 15-30 นาที ผลการศึกษา
พบว่าภายหลังกลุม่ ตัวอย่างได้รบั โปรแกรมการนวดกระตุน้
การดูดกลืน 10 วัน กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพในการดูดนมเพิ่มขึ้น ซึ่งศึกษาเฉพาะในเด็ก
ที่มีปัญหาการดูดกลืนแล้ว แต่ยังมิได้มีการศึกษาผลของ
การกระตุ้นการดูดกลืนของทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะ
ให้นมทางสายให้อาหาร ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการนวด
กระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะให้นม
ทางสายให้อาหารจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดนม
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ของทารก คือ เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนื้อ
ในช่องปาก เพิม่ ปริมาณการดูดนม และลดระยะเวลาในการ
หัดดูดนม ซึ่งท�ำให้ทารกได้รับสารอาหารเพียงพอ มีภาวะ
โภชนาการที่ ดี อั น น� ำ ไปสู ่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของทารก
ที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพ
การท�ำงานของกล้ามเนือ้ ในช่องปากระหว่างทารกกลุม่ ทดลอง
ที่ได้รับการนวดกระตุ้นการดูดกลืน กับทารกกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ปริ มาณนมที่
ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรก ระหว่างทารกกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั
การนวดกระตุ้นการดูดกลืน กับทารกกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ
3. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระยะเวลาในการ
หัดดูดนม ระหว่างทารกกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การนวดกระตุน้
การดูดกลืน กับทารกกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตาม
ปกติ
กรอบแนวคิดในการวิจยั และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การนวดกระตุ้นการดูดกลืน เป็นการนวดสัมผัส
ด้วยนิ้วมือบริเวณรอบปากและภายในปากของทารก จะ
ท�ำให้เกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อช่องปากของทารก ท�ำให้มี
การประสานการท�ำงานของประสาทรับความรู้สึก และ
ระบบประสาทส่วนกลางทีเ่ กีย่ วกับการเคลือ่ นไหวของปาก
(Barlow & Estep, 2006) การนวดสัมผัสที่นุ่มนวล ท�ำให้
ร่างกายรับรู้การสัมผัสผ่านทางผิวหนัง ท�ำให้เกิดกระแส
ประสาทเข้าไปที่เปลือกสมองใหญ่ รับสัมผัสโดยผ่านทาง
ไขสันหลังเข้าสูเ่ รติคลู าร์ ฟอร์เมชัน่ (reticular formation)
ของก้ า นสมองเข้ า สู ่ ส มองน้ อ ยเข้ า สู ่ ไ ฮโปธาลามั ส
(hypothalamus) และธาลามัส (thalamus) เมื่อไฮโป
ธาลามัสถูกกระตุ้น จะกระตุ้นต่อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า
(pituitary gland) ให้ผลิตฮอร์โมนทีช่ ว่ ยในการเจริญเติบโต
ท�ำให้มีการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้ง
เรติคูลาร์ ฟอร์เมชั่น ยังกระตุ้นเปลือกสมอง ส่งผลให้มีการ
รับรู้ เรียนรู้ และมีการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายมากขึ้น
นอกจากนีแ้ รงทีก่ ดจากการนวดท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
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แรงดันในเส้นเลือดและน�ำ้ เหลือง การกดหรือถูไปมาบนผิวหนัง
ท�ำให้เนื้อเยื่อที่ผิวหนังหลั่งสารฮิสตามีน (histamine) ที่มี
ผลกระตุ้นให้เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังขยายตัว รวมทั้งอาจ
เป็นผลจากการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเธติก
(sympathetic nervous system) ท�ำให้การไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น ส่งผลให้มีการน�ำสารอาหารมาสู่เนื้อเยื่อ
ดีขนึ้ และมีการขับของเสียทีค่ งั่ ค้างดีขนึ้ จึงเป็นการกระตุน้
ให้มีกระบวนการซ่อมแซมรักษาเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บหรือ
อักเสบได้ดี และท�ำให้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เอ็น
และผิวหนัง ส่งผลให้เนื้อเยื่อมีความยืดหยุ่น กล้ามเนื้อ
แข็งแรงขึ้น (Braun & Simonson, 2005; Salvo, 2003)
การนวดสัมผัสด้วยนิ้วมือบริเวณรอบปากและภายในปาก
ของทารก ท�ำให้กล้ามเนื้อเกิดการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อได้
ออกก�ำลังและแข็งแรงมากขึน้ มีการเคลือ่ นไหวทีม่ เี ป้าหมาย
มากขึ้น รวมทั้งยังท�ำให้มีการประสานการท�ำงานของ
ประสาทรับความรู้สึก และระบบประสาทส่วนกลางที่
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของปากท�ำงานดีขึ้น (Barlow &
Estep, 2006) ดังนั้น ทารกที่ได้รับการกระตุ้นการดูดกลืน
จึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนื้อใน
ช่องปาก สามารถดูดนมได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น และใช้
ระยะเวลาในการหัดดูดนมน้อยลง

criteria) คือ มีภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจระดับรุนแรง
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ และโรคระบบประสาท
ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ในระหว่างท�ำการศึกษา
และแพทย์ให้งดอาหารในระหว่างท�ำการศึกษา ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่าง
20 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 ราย และกลุ่มควบคุม
10 ราย เนื่องทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ของระบบทางเดินหายใจและความพิการมีจ�ำนวนน้อย
ผู้วิจัยจึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 10 ราย ตามข้อ
เสนอแนะของโพลิท และฮังเกอร์ (Polit & Hungler, 1999)
ที่กล่าวว่า เมื่อผู้วิจัยมีเหตุผลที่สามารถท�ำให้เชื่อเพียงพอ
ในการตอบวัตถุประสงค์ และร่วมกับลักษณะการวิจัย
ทางการพยาบาลทีส่ ญ
ู เสียกลุม่ ตัวอย่างง่ายขณะด�ำเนินการ
วิจัย สามารถก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างน้อยกลุ่มละ
10 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย 2 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
		 1.1 คูม่ อื การนวดกระตุน้ การดูดกลืนในทารก
เกิดก่อนก�ำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร ผู้วิจัยได้
น�ำโปรแกรมกระตุน้ การดูดกลืนของ ชลลดา ภูมผิ ล (2539)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
และ ฟูไซล์ และคณะ (Fucile et al., 2002) มาประยุกต์
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (quasi- และสร้างเป็นคู่มือการนวดกระตุ้นการดูดกลืนทารกเกิด
experimental research) ศึกษาสองกลุม่ วัดก่อนและหลัง ก่อนก�ำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร ซึง่ เป็นเอกสาร
การทดลอง (the pretest-posttest control group ที่มีค�ำอธิบายและภาพประกอบ ประกอบด้วย การเตรียม
design) เพื่อศึกษาผลของการนวดกระตุ้นดูดกลืนทารก ก่อนการนวดกระตุ้นการดูดกลืน และขั้นตอนการนวด
เกิดก่อนก�ำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหารต่อความ กระตุ ้ น การดู ด กลื น โดยการนวดกระตุ ้ น การดู ด กลื น
สามารถในการดูดนม
แต่ละครั้ง ใช้เวลาในการนวด 10 นาที ท�ำก่อนเวลาให้นม
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ทารกเกิดก่อนก�ำหนดทีเ่ ลือกจาก 30 นาที วันละ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 10 วัน
ประชากรแบบเจาะจง (purposive sampling) ในช่วง ก�ำหนดให้นวดเวลาเดียวกันในทารกแต่ละราย วิธีการดังนี้
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดย 			 1.1.1 การนวดบริเวณแก้ม โดยวางนิ้วชี้
ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) คือ มีอายุ บริเวณฐานจมูก ออกแรงกดแล้วเคลื่อนนิ้วไปทางใบหู
หลังหลังปฏิสนธิระหว่าง 31-32 สัปดาห์ ได้รับนมทางสาย แล้วเลื่อนลงมาทางมุมปากเป็นรูปตัวอักษร “C” ท�ำซ�้ำกัน
ให้อาหารและยังไม่ได้รับนมทางปาก ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 4 ครัง้ เสร็จแล้วนวดบริเวณแก้มอีกข้างในลักษณะเดียวกัน
ของระบบทางเดินหายใจ ไม่มีความพิการแต่ก�ำเนิดและ รวมใช้เวลา 2 นาที
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และบิดาหรือมารดา ยินยอมให้ 			 1.1.2 การนวดริมฝีปาก โดยวางนิ้วชี้
ทารกเข้าร่วมการวิจยั และมีเกณฑ์การคัดออก (exclusion บริเวณมุมปากด้านบน ออกแรงกด เคลือ่ นนิว้ แบบหมุนวน

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

จากมุมปากด้านซ้าย ผ่านตรงกลาง หยุดทีม่ มุ ปากด้านขวา
ท�ำซ�้ำโดยกลับทิศทางจากด้านขวาไปซ้าย ท�ำซ�้ำกัน 4 ครั้ง
เสร็จแล้วนวดริมฝีปากล่างลักษณะเดียวกัน รวมใช้เวลา
1 นาที
			 1.1.3 การนวดรอบปาก โดยวางนิ้วชี้
จากตรงกลางเหนือริมฝีปากบน ออกแรงกด เคลื่อนไปถึง
มุมปากทัง้ ด้านซ้ายและขวา ท�ำซ�ำ้ กัน 2 ครัง้ เสร็จแล้วนวด
บริเวณใต้รมิ ฝีปากล่างลักษณะเดียวกัน รวมใช้เวลา 1 นาที
			 1.1.4 การนวดเหงือกด้านบนและด้าน
ล่าง โดยวางนิ้วก้อยตรงกลางเหงือก กดเบาๆ และเคลื่อน
นิ้วช้าๆ เข้าไปด้านในปาก ลากนิ้วกลับมาตรงกลางเหงือก
เหมือนเดิม นวดลักษณะเดียวกันทัง้ ซ้ายและขวา ท�ำซ�ำ้ กัน
2 ครั้ง รวมใช้เวลา 1 นาที
			 1.1.5 การนวดแก้มด้านใน โดยวางนิว้ ก้อย
ที่มุมปากด้านใน กดและเคลื่อนนิ้วเข้าไปด้านในถึงกราม
และเคลื่อนนิ้วกลับ ท�ำเช่นเดียวกันทั้งซ้ายและขวา ท�ำซ�้ำ
กัน 2 ครั้ง รวมใช้เวลา 1 นาที
			 1.1.6 การนวดขอบลิ้นด้านข้าง โดยวาง
นิ้วก้อยที่กรามระหว่างขอบลิ้นกับเหงือกล่างเคลื่อนนิ้ว
มาตรงกลางและดั น ลิ้ น ไปด้ า นตรงข้ า ม เลื่ อ นนิ้ ว ไปที่
กระพุ้งแก้มทันที แล้วกดกระพุ้งแก้ม นวดเช่นเดียวกันทั้ง
ซ้ายและขวา ท�ำซ�้ำกัน 2 ครั้ง รวมใช้เวลา 1 นาที
			 1.1.7 การนวดตรงกลางแผ่นลิ้นโดยวาง
นิว้ ชีต้ รงกลางปาก กดเพดานแข็งค้างไว้ 3 วินาที เคลือ่ นนิว้
ลงมาแตะกลางลิน้ แล้วกดลง เคลื่อนนิ้วกลับไปแตะเพดาน
แข็งทันที ท�ำซ�้ำกัน 4 ครั้ง รวมใช้เวลา 1 นาที
			 1.1.8 การนวดเพดานปาก โดยวางนิว้ ก้อย
ที่เพดานปาก กระดกนิ้วก้อยให้แตะเพดานปากเป็นพักๆ
รวมใช้เวลา 1 นาที
			 1.1.9 การนวดกล้ามเนือ้ บริเวณคอ โดย
การใช้นวิ้ นิว้ หัวแม่มอื และนิว้ ชีล้ บู พร้อมออกแรงกดพอควร
ที่กล้ามเนื้อบริเวณกล่องเสียงและคอหอย เริ่มจากกระดูก
ไหปลาร้าขึ้นไปถึงใต้คาง ท�ำซ�้ำกัน 3 ครั้ง รวมใช้เวลา
1 นาที
		 1.2 นาฬิกาส�ำหรับจับเวลาแบบตัวเลข มีปุ่ม
กดจั บ เวลาเป็ น วิน าที ใช้ส�ำหรับ จับ เวลาที่ท�ำกิจกรรม
การนวดกระตุ้นการดูดกลืน และจับเวลาในการดูดนมของ
ทารก ใช้เครื่องเดียวกันตลอดการทดลอง

		 1.3 กระบอกฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร พร้อม
ขีดบอกปริมาณชัดเจนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันตลอด
การทดลอง ส�ำหรับวัดปริมาณนมก่อนให้ทารกดูดและปริมาณ
นมที่เหลือในขวดนมหลังจากทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรก
		 1.4 หัวนมยางขนาดพอดีกบั ปากของทารก ที่
ผลิตจากบริษัทเดียวกันตลอดการทดลอง ผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใช้ส�ำหรับการดูดนมของ
ทารก ผู้วิจัยทดสอบขนาดรูของหัวนมยาง โดยน�ำขวดนม
ขนาด 4 ออนซ์ ซึ่งบรรจุน�้ำ 60 มิลลิลิตร ปิดฝาที่มี
หัวนมยางให้แน่น คว�่ำขวดลงให้ขวดสูงจากพื้น 1 เมตร
ปล่อยให้น�้ำหยดออกจากหัวนมตามแรงโน้มถ่วงของโลก
เป็นเวลา 10 นาที แล้ววัดปริมาณน�้ำที่หยดออกมาจาก
หัวนมด้วยกระบอกฉีดยา ถ้าขนาดของรูหัวนมยางเท่ากัน
ต้องได้ปริมาณน�้ำเท่ากัน
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
		 2.1 แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของทารก
ประกอบด้วย เพศ อายุครรภ์แรกเกิด อายุหลังเกิด อายุ
หลั ง ปฏิ ส นธิ น�้ ำ หนั ก แรกเกิ ด น�้ ำ หนั ก วั น ที่ เริ่ ม ศึ ก ษา
น�้ำหนักวันที่สิ้นสุดการศึกษา คะแนนแอพการ์ (apgar
score) ที่ 1 และ 5 นาที จ�ำนวนวันที่ได้รับออกซิเจน และ
จ�ำนวนวันที่ใส่สายให้อาหาร
		 2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของ
กล้ามเนื้อในช่องปากของทารก ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบประเมิน
ความพร้อมในการดูดนมของชลลดา ภูมผิ ล (2539) มีหวั ข้อ
การประเมิน จ�ำนวน 8 ข้อ คือ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
ร่างกายทั่วไป การรับความรู้สึกของผิวหนังบริเวณใบหน้า
และช่องปาก การปิดของริมฝีปาก การเคลื่อนไหวของขา
กรรไกร การเคลื่อนไหวของลิ้น การดูด การกลืน และ
ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติของช่องปาก ก�ำหนดให้ค่า
คะแนน 4 ระดับ ตามสภาพที่พบ ดังนี้ 3 คะแนน หมายถึง
ปกติ 2 คะแนน หมายถึง ผิดปกติเล็กน้อย 1 คะแนน
หมายถึง ผิดปกติปานกลาง 0 คะแนน หมายถึง ผิดปกติมาก
จากนัน้ จึงรวมคะแนน คะแนนทีไ่ ด้จะอยูใ่ นช่วง 0-24 คะแนน
คะแนนยิง่ มากแสดงว่าทารกมีประสิทธิภาพการท�ำงานของ
กล้ามเนื้อในช่องปากของทารกมาก
		 2.3 แบบบันทึกปริมาณนม เพือ่ วัดปริมาณนม
เป็นมิลลิลิตรที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรกของนมมื้อต่อจาก
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ที่ ท ารกดู ด นมได้ ห มดขวดเป็ น ครั้ ง แรก ประกอบด้ ว ย
จ�ำนวนมือ้ นม/วัน ปริมาณนมตามแผนการรักษาของแพทย์
และปริมาณนมที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรก
		 2.4 แบบบันทึกระยะเวลาในการหัดดูดนม
เพื่อวัดระยะเวลาเป็นจ�ำนวนวันที่ทารกดูดได้เริ่มดูดนม
จนถึ ง วั น ที่ ท ารกดู ด นมได้ ห มดขวดครบจ� ำ นวน 8 มื้ อ
ประกอบด้วย วันที่แพทย์ให้เริ่มดูดนม วันที่ทารกดูดได้
หมดขวดจ�ำนวน 8 ครัง้ /วัน และจ�ำนวนวันทีท่ ารกสามารถ
ดูดนมได้หมดขวดครบจ�ำนวน 8 มื้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity)
		 ผู้วิจัยน�ำคู่มือการนวดกระตุ้นการดูดกลืนใน
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร
แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของทารก แบบบันทึกปริมาณนม
และแบบบันทึกระยะเวลาในการหัดดูดนม ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
5 ท่าน ประกอบด้วย กุมารแพทย์ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาล
ด้านการพยาบาลเด็ก 2 ท่าน และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การดูแลทารกแรกเกิด 2 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความตรง
และความถูกต้องของเนือ้ หา และให้ขอ้ เสนอแนะ หลังจาก
ผ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว ผู ้ วิ จั ย น� ำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้มีความชัดเจนในเนื้อหา และ
ความเหมาะสมด้านภาษา
2. การตรวจสอบความเที่ยง (reliability)
		 แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของ
กล้ามเนื้อในช่องปากของทารกของชลลดา ภูมิผล (2539)
ได้ผา่ นการหาความเทีย่ งด้วยวิธหี าค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) ได้
เท่ากับ 1.00 และผู้วิจัยได้น�ำไปทดลองใช้กับทารกที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 10 ราย และ
ค�ำนวณหาค่าความเที่ยง ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้
เท่ากับ .89
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากโครงร่างวิจัยผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และคณะ
กรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของโรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผู้วิจัยเข้าพบมารดา
หรือบิดาของกลุ่มตัวอย่าง แนะน�ำตัว อธิบายวัตถุประสงค์
ของการท�ำวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล และระยะเวลา
ของการวิจัย ให้มารดาหรือบิดาของกลุ่มตัวอย่างทราบ
อธิบายให้เข้าใจว่าการศึกษาครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ว่าจะยินยอมเข้าร่วมในการวิจยั หรือไม่กไ็ ด้ มารดาหรือบิดา
ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถขอยุ ติ ก ารเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย
ก่ อ นครบก� ำ หนดได้ โดยไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การรั ก ษา
พยาบาล หรือการบริการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับแต่อย่างใด
เมื่อมารดาหรือบิดาของกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือ
ในการวิจัยแล้ว จึงให้ลงนามในใบยินยอมให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้ท�ำการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้ ว ยตนเอง โดยผู ้ วิ จั ย ฝึ ก การนวดกระตุ ้ น การดู ด กลื น
จากหัวหน้าหอผู้ป่วยหน่วยบริบาลทารกแรกเกิด/NICU
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาทารก และ
ได้ ฝ ึ ก การนวดกระตุ ้ น การดู ด กลื น กั บ เกิ ด ก่ อ นก� ำ หนด
จ�ำนวน 10 ราย ที่หอผู้ป่วยหน่วยบริบาลทารกแรกเกิด/
NICU โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ
มีการติดตามประเมินผลจนได้รับการรับรองจากหัวหน้า
หอผู้ป่วยหน่วยบริบาลทารกแรกเกิด/ NICU ว่าสามารถที่
จะปฏิบัติกับกลุ่มตัวอย่างได้ ผู้วิจัยแนะน�ำตนเอง สร้าง
สัมพันธภาพกับมารดาหรือบิดาของกลุ่มตัวอย่าง อธิบาย
รายละเอียดของการวิจัย การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท�ำงานของกล้ามเนื้อในช่องปากของทารก (pre-test)
ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนเริม่ ท�ำกิจกรรมการนวด
กระตุ้นการดูดกลืน โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี้
กลุ่มทดลอง
1. เตรียมทารกในกลุ่มทดลองก่อนท�ำกิจกรรม
การนวดกระตุ้นการดูดกลืน
2. ท�ำกิจกรรมการนวดกระตุน้ การดูดกลืนแก่ทารก
ในกลุ่มทดลองตามขั้นตอนในคู่มือการนวดกระตุ้นการดูด
กลืนทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร
เป็นรายคน ใช้เวลาในการท�ำกิจกรรม 10 นาที ก่อนให้นม
ทางสายให้อาหาร 30 นาที วันละ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 ชั่วโมง
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ก�ำหนดให้นวดเวลาเดียวกันในทารกแต่ละราย ติดต่อกัน
10 วัน
3. ประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนือ้
ในช่องปากของทารก หลังได้รบั การนวดกระตุน้ การดูดกลืน
(post-test)
4. วัดปริมาณนมที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรกที่
ทารกดูดได้ของนมมือ้ ต่อจากทีท่ ารกดูดนมได้หมดขวดเป็น
ครั้งแรก
5. วัดระยะเวลาเป็นจ�ำนวนวันที่ทารกดูดนมได้
หมดขวดจ�ำนวน 8 มื้อ
กลุ่มควบคุม
1. ท�ำกิจกรรมการพยาบาลตามปกติแก่ทารกใน
กลุ่มควบคุม คือ การนวดที่ไม่มีรูปแบบการนวด ทั้งระยะ
เวลาการนวด และจ�ำนวนครัง้ ของการนวดทีแ่ น่นอน ติดต่อ
กัน 10 วัน
2. ประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนือ้
ในช่องปากของทารก หลังได้รบั การนวดกระตุน้ การดูดกลืน
(post-test)
3. วัดปริมาณนมที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรกที่
ทารกดูดได้ของนมมือ้ ต่อจากทีท่ ารกดูดนมได้หมดขวดเป็น
ครั้งแรก
4. วัดระยะเวลาเป็นจ�ำนวนวันที่ทารกดูดนมได้
หมดขวดจ�ำนวน 8 มื้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสถิตสิ ำ� เร็จรูป (SPSS)
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติพรรณนา
วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของคุ ณ ลั ก ษณะกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Fisher’s
exact test และสถิตทิ ดสอบความแตกต่างของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็นอิสระต่อกัน (Mann-Whitney U Test) วิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของกล้ า มเนื้ อ
ในช่องปาก คะแนนเฉลีย่ ปริมาณนมทีท่ ารกดูดได้ใน 5 นาที
แรก และคะแนนเฉลีย่ ระยะเวลาในการหัดดูดนมของทารก
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบ
ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุครรภ์แรกเกิดเฉลี่ย 29.60
สัปดาห์ (SD = 1.17) อายุหลังเกิดเฉลี่ย 11.80 วัน (SD =
7.33) อายุครรภ์หลังปฏิสนธิเฉลี่ย 31.30 สัปดาห์ (SD =
.48) น�้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 1,279.70 กรัม (SD = 189.35)
น�ำ้ หนักวันทีเ่ ริม่ ศึกษาเฉลีย่ 1,291.30 กรัม (SD = 106.44)
คะแนนแอพการ์ ที่ 1 นาทีเฉลีย่ 7.10 (SD = 2.13) คะแนน
แอพการ์ 5 นาทีเฉลี่ย 8.20 (SD = 1.69) จ�ำนวนวันที่ได้
รับออกซิเจนเฉลี่ย 6 วัน (SD = 4.88) และจ�ำนวนวันที่ใส่
สายให้อาหารเฉลี่ย 11.80 วัน (SD = 7.33)
		 ทารกกลุ ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย
ร้อยละ 70 มีอายุครรภ์แรกเกิดเฉลี่ย 29.50 สัปดาห์
(SD = 1.18) อายุหลังเกิดเฉลี่ย 11.50 วัน (SD = 8.06)
อายุครรภ์หลังปฏิสนธิเฉลี่ย 31.10 สัปดาห์ (SD = .32)
น�้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 1,218.50 กรัม (SD = 135.74)
น�ำ้ หนักวันทีเ่ ริม่ ศึกษาเฉลีย่ 1,340.60 กรัม (SD = 135.74)
คะแนนแอพการ์ ที่ 1 นาทีเฉลีย่ 7.30 (SD = 1.89) คะแนน
แอพการ์ ที่ 5 นาทีเฉลี่ย 9.20 (SD = .63) จ�ำนวนวันที่ได้
รับออกซิเจนเฉลี่ย 4.90 วัน (SD = 4.68) และจ�ำนวนวันที่
ใส่สายให้อาหารเฉลี่ย 11.40 วัน (SD = 7.92)
		 เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลทัว่ ไป พบว่า คุณลักษณะ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของกล้ามเนือ้ ในช่องปากของทารก ในระยะหลังการทดลอง
พบว่า คะแนนประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนื้อ
ในช่องปากของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Z = -3.29, p < .01) เมื่อพิจารณา
รายด้ า น ด้ า นที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ได้แก่ ด้านการรับความรู้สึกของผิวหนังบริเวณใบหน้าและ
ช่องปาก ด้านการเคลื่อนไหวของลิ้น และด้านการดูด
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนือ้ ในช่องปาก ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในระยะ
หลังการทดลอง
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ภาพรวม						
		
กลุ่มทดลอง
10 22.60 14.80
7.00 -3.29 < .01
		
กลุ่มควบคุม
10 19.70 6.20			
ด้านการรับความรู้สึกของผิวหนังบริเวณใบหน้าและช่องปาก			
		
กลุ่มทดลอง
10 2.80 13.50 20.00 -2.61 .02
		
กลุ่มควบคุม
10 2.20 7.50			
ด้านการเคลื่อนไหวของลิ้น						
		
กลุ่มทดลอง
10 2.80 13.50 20.00 -2.615 .02
		
กลุ่มควบคุม
10 2.80 7.50			
ด้านการดูด						
		
กลุ่มทดลอง
10 3.00 14.50 10.00 -3.559 < .01
		
กลุ่มควบคุม
10 2.20 6.50			
3. การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ปริ ม าณนมที่
ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ในระยะหลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ปริมาณนมที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรก ของทั้งสองกลุ่ม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Z = -3.63,
p < .01) โดยกลุม่ ทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ ปริมาณนมทีท่ ารก
ดูดได้ใน 5 นาทีแรกมากกว่ากลุ่มควบคุม (ตารางที่ 2)

4. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการหัดดูดนม
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะหลังการ
ทดลอง พบว่า คะแนนระยะเวลาในการหัดดูดนม ของทั้ง
สองกลุ ่ ม มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(Z = -3.79, p < .01) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยระยะ
เวลาในการดูดนมน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณนมที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรก และระยะเวลาในการหัดดูดนมระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง โดยใช้ Mann-Whitney U test
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ปริมาณนมที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรก			
		
กลุ่มทดลอง
10 12.73 15.30
กลุ่มควบคุม
10 8.28 5.70
ระยะเวลาในการหัดดูดนม				
กลุ่มทดลอง
10 14.20 5.50
กลุ่มควบคุม
10 21.50 15.50
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การอภิปรายผล
1. ทารกเกิดก่อนก�ำหนดกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการ
นวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะ
ให้ น มทางสายให้ อ าหาร มี ค ะแนนเฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท�ำงานของกล้ามเนือ้ ในช่องปากมากกว่าทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01)
อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นทารกเกิดก่อนก�ำหนด ซึ่งมี
การเจริญเติบโตในครรภ์นอ้ ยกว่าปกติ ปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
อัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับการดูดกลืน และระบบประสาท
ของการดูดกลืนยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถ
ในการดูดกลืน การนวดสัมผัสด้วยนิ้วมือบริเวณรอบปาก
และภายในปากของทารก ท�ำให้เกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อ
ช่องปาก มีการประสานการท�ำงานของประสาทรับความรูส้ กึ
และระบบประสาทส่วนกลางทีเ่ กีย่ วกับการเคลือ่ นไหวของ
ปาก (Barlow & Estep, 2006) การนวดสัมผัสที่นุ่มนวล
ท�ำให้ร่างกายรับรู้การสัมผัสผ่านทางผิวหนัง ท�ำให้เกิด
กระแสประสาทเข้าไปที่เปลือกสมองใหญ่ ส่งผลให้มีการ
ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต ท�ำให้มีการเจริญ
เติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นยังส่งผลให้มี
การรับรู้ เรียนรู้ และมีการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายมากขึ้น
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชลลดา ภูมผิ ล (2539) ทีพ่ บว่า
ภายหลังให้โปรแกรมการนวดกระตุ้นการดูดกลืนมาใช้กับ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนด พบว่า ทารกมีคะแนนความพร้อมใน
การดูดนมเพิ่มขึ้น (p < .01) และเช่นเดียวกับการศึกษา
ของ ฮาร์ดิ้ง ลอ และ พริ้นติ้ง (Harding, Law, & Printing,
2006) ได้ศึกษาผลของการนวดกระตุ้นในทารกเกิดก่อน
ก�ำหนด พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับคะแนนประสิทธิภาพ
การท�ำงานของกล้ามเนื้อในช่องปากเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม (p < .05)
2. ทารกเกิดก่อนก�ำหนดกลุม่ ทดลอง ทีไ่ ด้รบั การนวด
กระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะให้นม
ทางสายให้อาหาร มีคะแนนเฉลี่ยปริมาณการดูดนมใน
5 นาทีแรก มากกว่าทารกเกิดก่อนก�ำหนดกลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) อธิบายได้ว่า แรงที่กดจาก
การนวดท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแรงดันในเส้นเลือดและ
น�้ำเหลือง ท�ำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ส่งผลให้มี
การน�ำสารอาหารมาสู่เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น มีการขับของเสียที่
คั่งค้างดีขึ้น และท�ำให้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เอ็น
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และผิวหนัง ส่งผลให้เนื้อเยื่อมีความยืดหยุ่น กล้ามเนื้อ
แข็งแรงขึ้น (Braun & Simonson, 2005; Salvo, 2003)
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนื้อในช่องปาก
ท�ำให้ทารกที่ได้รับการนวดกระตุ้นการดูดกลืนสามารถ
ดู ด นมได้ ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
ชลลดา ภูมิผล (2539) ที่พบว่า ภายหลังให้โปรแกรม
การนวดกระตุน้ การดูดกลืนมาใช้กบั ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
พบว่า มีปริมาณนมทีด่ ดู ได้ใน 2 นาทีแรกเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) เช่นเดียวกับการศึกษาของ
จารุวรรณ สุขนิธิ (2554) ที่พบว่า หลังจากให้โปรแกรม
การสอนการกระตุน้ การดูดกลืนแก่มารดาทารกกลุม่ ทดลอง
พบว่าทารกกลุ่มทดลองมีอัตราการดูดนมเร็วกว่า และ
ปริมาณนมทีด่ ดู ใน 5 นาทีแรกได้มากกว่าทารกกลุม่ ควบคุม
ทีม่ ารดาไม่ได้รบั โปรแกรมการสอนการกระตุน้ การดูดกลืน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ฮวง และคณะ (Hwang et al., 2010) ที่ได้
ศึกษาการนวดกระตุน้ การดูดกลืนในทารกเกิดก่อนก�ำหนด
พบว่า กลุ่มทดลองมีปริมาณการดูดนมใน 5 นาทีแรก
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
3. ทารกเกิดก่อนก�ำหนดกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
นวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะ
ให้นมทางสายให้อาหาร มีคะแนนเฉลีย่ ระยะเวลาในการหัด
ดูดนมน้อยกว่าทารกเกิดก่อนก�ำหนดกลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) อธิบายได้ว่า ทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดส่วนใหญ่จะมีปัญหาการดูดกลืน ทารกจ�ำเป็นต้อง
ได้รบั นมทางสายให้อาหาร (เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, 2550)
แต่การคาสายให้อาหารเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้ทารกขาด
ประสบการณ์ในการดูดกลืน (Jones & King, 2005) ซึ่ง
ท�ำให้กล้ามเนือ้ บริเวณรอบปากของทารกพัฒนาได้ไม่เต็มที่
การนวดกระตุ้นการดูดกลืนท�ำให้มีการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อ ท�ำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
กล้ามเนือ้ บริเวณรอบปากและภายในช่องปากมีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้น ทารกจึงมีความสามารถในการดูดนมเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ส่งผลให้ทารกกลุ่มทดลองมีระยะเวลาในการหัดดูดนม
ลดลง และใช้ระยะเวลาในการเปลีย่ นผ่านจากการได้รบั นม
ทางสายให้อาหารไปเป็นการดูดนมได้เร็วขึน้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จารุวรรณ สุขนิธิ (2554) ที่พบว่า หลังจาก
ให้โปรแกรมการสอนการกระตุ้นการดูดกลืนแก่มารดา
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ดูดนมของทารกเกิดก่อนก�ำหนด. วิทยานิพนธ์
กลุ ่ ม ทดลอง ทารกกลุ ่ ม ทดลองมี ร ะยะเวลาหั ด ดู ด นม
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลเด็ก,
น้ อ ยกว่ าทารกกลุ ่ ม ควบคุม ที่ม ารดาไม่ไ ด้รับ โปรแกรม
คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล.
การสอนการกระตุ้นการดูดกลืนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < .05) และการศึกษาของ โรชา และคณะ (Rocha ชลลดา ภู มิ ผ ล. (2539). ผลการใช้ โ ปรแกรมกระตุ ้ น
การดูดกลืนในทารกคลอดก่อนก�ำหนดต่อความพร้อม
et al., 2007) ศึกษาผลการนวดกระตุน้ การดูดกลืนในทารก
และประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด นม. วิ ท ยานิ พ นธ์
เกิดก่อนก�ำหนด พบว่า ทารกกลุ่มทดลองมีระยะเวลาใน
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาล
การหัดดูดนมน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
แม่และเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สถิติ (p < .01)
นฤมล ธีระรังสิกุล. (2545). การพยาบาลทารกคลอด
ก่อนก�ำหนด (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: พีเพรส
ข้อเสนอแนะ
การพิมพ์.
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลและ
บุคลากรทีมสุขภาพสามารถน�ำการนวดกระตุน้ การดูดกลืน ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ. (2556). รายงานประจ�ำปี 2555
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. กรุงเทพฯ:
ไปใช้ในการกระตุ้นการดูดกลืนทารกเกิดก่อนก�ำหนด เพื่อ
กระทรวงสาธารณสุข.
ส่งเสริมความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
Barlow, S. M., & Estep, M. (2006). Central pattern
ให้ดีขึ้น
generation and the motor infrastructure for
2. ด้านการบริหารการพยาบาล ผู้บริหารทาง
suck, respiration, and speech. Journal of
การพยาบาลสามารถน�ำการนวดกระตุ้นการดูดกลืน ไปใช้
Communication Disorders, 39(5), 366-380.
ในการก�ำหนดเป็นแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพือ่ การส่งเสริม
Braun, M. B., & Simonson, S. J. (2005). Introduction
ความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
to massage therapy. Philadelphia: Lippincott
3. ด้านการศึกษาพยาบาล คณาจารย์ในสถาบัน
Williams & Wilkins.
การศึกษาพยาบาล สามารถน�ำการนวดกระตุน้ การดูดกลืน
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ทารกเกิด Fucile, S., Gisel, E., & Lau, C. (2002). Oral stimulation
accelerates the transition from tube to oral
ก่อนก�ำหนดมีความสามารถในการดูดนม
feeding in preterm infants. The Journal of
4. ด้านการวิจัย ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่ม
Pediatrics, 141(2), 230-236.
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น และใช้สถิติพาราเมตริก
(parametric statistics) ในการทดสอบทีจ่ ะสามารถอ้างอิง Harding, C. M., Law, J., & Printing, T. (2006). The
use of non-nutritive sucking to promote
ได้ชัดเจนมากขึ้น และศึกษาทารกกลุ่มอื่นที่มีปัญหาด้าน
functional sucking skills in premature
การดูดกลืน เช่น ทารก Down’s syndrome เป็นต้น
infants: An-exploratory trial. Infant, 2(6),
238-243.
เอกสารอ้างอิง
เกรี ย งศั ก ดิ์ จี ร ะแพทย์ . (2550). หลั ก การดู แ ลทารก Hwang, Y. S., Vergara, E., Lin, C. H., Coster, W. J.,
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