
ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหล่ังน า้นม 
ต่อระยะเวลาการไหลของน า้นม ระยะเวลาการมาของน า้นมเตม็เต้า 

 และการรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ในมารดาหลังผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง  

THE EFFECTS OF LACTATIONAL PROGRAM ON MILK SECRETION TIME,  

ONSET OF LACTATION AND BREASTFEEDING SELF-EFFICACY  

IN POST CESAREAN MOTHERS 

นางสาวกนกวรรณ  โคตรสังข์ 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

วิธีการคลอดมีผลต่ออตัราการเล้ียงลกูดว้ยนมแม ่โดยมารดาท่ีคลอดดว้ย

การผา่ตดัคลอดบตุรทางหนา้ทอ้ง มีอตัราเล้ียงลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียว  

6 เดือนต ่ากว่ามารดาท่ีคลอดบตุรทางช่องคลอด                                   

(นิพรรณพร วรมงคล และคณะ, 2554) 



การเลี้ยงลกูดว้ยนมแม ่ณ โรงพยาบาลสิรนิธร                              

ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

 

สถิติการผา่ตดัคลอดบตุรทางหนา้ทอ้งมีแนวโนม้สงูข้ึนเรือ่ยๆ 

 พบว่ามารดาหลงัผา่ตดัคลอดบตุรระยะ 1-2 วนัแรก มีปัญหา

น ้านมไมไ่หล ซ่ึงท าใหม้ารดามีความวิตกกงัวลมากข้ึนและรอ้งขอ

นมผสม สง่ผลต่อความส าเรจ็และความพึงพอใจในการเล้ียงลกู

ดว้ยนมแม ่

 ปัญหาน ้านมไมไ่หลหรอืน ้านมไหลไมเ่พียงพอ 

     เป็นปัญหาส าคญัท่ีท าใหม้ารดาตดัสินใจ 

     เลิกเล้ียงลกูดว้ยนมแมแ่ละหนัมาใหน้มผสม 



จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 
 เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ที่ส าคัญ 

Post operative C/S 
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ผู้วจัิยจงึศึกษาโดยน าหลักการสร้างและการหล่ังน า้นม และการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรม 

 

เพื่อพฒันาแนวทางการพยาบาลในการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ที่เหมาะสมกับ
มารดาหลังผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วย  

นมแม่อย่างเดยีวเพิ่มมากขึน้ 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมกระตุ้นการไหลของน า้นม 

ต่อระยะเวลาการไหลของน า้นม ระยะเวลาการมาของน า้นมเตม็เต้า  

และการรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ในมารดาหลังผ่าตดั
คลอดบุตรทางหน้าท้อง 

 



กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 

โปรแกรมกระตุ้นการหลั่งน า้นม ประกอบด้วย 

1. การสมัผสัทารกแบบเนือ้แนบเนือ้ (skin-to-skin 
contact) และช่วยเหลือให้ทารกดดูนมเร็วที่สดุ 

2. การช่วยเหลือมารดาให้นมทารกอย่างถกูวิธีและ     
ดดูนมอย่างตอ่เน่ืองทกุ 2-3 ชัว่โมง 

3. การดแูลให้รับน า้และอาหารอย่างเพียงพอ 

4. การดแูลความสขุสบายด้านร่างกายและจิตใจ 

5. การสอนและฝึกปฏิบตัิเพื่อสง่เสริมการสร้างและการ
หลัง่น า้นม 

ระยะเวลาการไหล
ของน า้นม 

ระยะเวลาการมา
ของน า้นมเตม็เต้า 
 

การรับรู้ความสามารถใน 

การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 



วธิดี ำเนินกำรวจิยั 



รปูแบบการวิจยั 

เป็นการวจิัยที่เปรียบเทยีบได้กับการวจิัยเชงิทดลอง (Comparative 

Experimental Research)  

ในรูปแบบแผนการวจัิยสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง 

     (The Pretest-Posttest Control Group Design) 



กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่ผ่าตดัทางหน้าท้อง ที่พักรักษาตวัที่       
หอผู้ป่วยสูตนิรีเวชกรรม โรงพยาบาลสิรินธรในช่วงเดอืนพฤศจกิายนพ.ศ. 2556 
ถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2557 จ านวน 60 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างตาม         
ความสะดวก (Convenience sampling) ตามเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) 

 

 มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมในสัปดาห์แรกเพียง  
ครัง้เดยีว เกบ็ข้อมูลสัปดาห์ละ 1 กลุ่มสลับกันไปจนได้กลุ่มตวัอย่างครบ        
30 รายในแต่ละกลุ่ม 

 

 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

ส่วนที่ 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

    - โปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน า้นม 

    - แผนการให้ความรู้เร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

    - คู่มือการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ได้รับการผ่าตดัคลอด 

       บุตรทางหน้าท้อง 

              ผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาจากผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่าน   

               แล้วน าไปทดลองใช้กับมารดาหลังผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง              
ที่มีลักษณะคล้ายคลงึกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 ราย  



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส่วนที่ 2 เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. แบบบันทกึข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางสูตศิาสตร์ 

2. แบบประเมนิการหล่ังน า้นม  

3. แบบประเมนิระยะเวลาการมาของน า้นมเตม็เต้า  

 
 ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content validity index) ไดเ้ทา่กบั .80  

 มคี่าความเที่ยงของการสงัเกต (Inter – Rater Reliability) เทา่กบั .80  

 



4. แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

เป็นแบบวัดที่ศิริวรรณ แสงอนิทร์ แปลมาจากแบบวัดระดบัการรับรู้
ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ฉบับสัน้ของเดนนิส 
(Breastfeeding Self-Efficacy Scale- Short form) (Dennis, 2003) แบบ
วัดนีเ้ป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert’s scales)  

 

ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามมีค่าสัมประสทิธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค  

(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .93 



การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 

ได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรม การวิจยัระดบั
บัณฑติศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคน     
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

ได้รับการอนุญาตให้เกบ็ข้อมูลวจิยัจากผู้อ านวยการและหวัหน้าฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลสิรินธร 

ชีแ้จงและให้ข้อมูล โดยค านึงถงึสิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง เมื่อกลุ่มตวัอย่าง
ยนิยอมเข้าร่วมการวิจยั ให้กลุ่มตวัอย่างลงนามในใบยนิยอมในการเข้าร่วม
การวจิัยด้วยความสมัครใจ 
 



ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1. คัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 

2. ด าเนินการเกบ็ข้อมูล 

    บันทกึข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางสูตศิาสตร์ 

    วัดการรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่       

        (Pre-test) 

 

  
 

 



กลุ่มควบคุม 
 ได้รับการพยาบาลตามปกต ิ

ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

เข้ากลุ่มสุขศึกษาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

ช่วยเหลือด้วยวธีิหยดนมผสมข้างลานนม หรือป้อนนมด้วยถ้วย 



กลุ่มทดลอง 
 

ได้รับการพยาบาลตามปกต ิ 

ร่วมกับโปรแกรมการกระตุ้นการหล่ังน า้นม 



โปรแกรมกระตุ้นการหล่ังน า้นม 

ครัง้ที่ 1  
ภายในระยะ 4 ช่ัวโมงแรก 
หลังผ่าตดั  
(แรกรับที่หอผู้ป่วย) 

Skin-to-skin contact &  

   Eye-to-eye contact 

ช่วยให้ทารกดดูนมแม่อย่างถกูวธีิ
และต่อเน่ืองทุก 2 – 3 ขั่วโมง 

 

 





ครัง้ที่ 2  

ระยะ 6 ช่ัวโมงหลังผ่าตดั 

จัดท่าให้นมด้วยท่านอนหงายหรือท่า
นอนตะแคง 

ประเมินอาการปวดแผล ดแูลให้ได้รับ
ยาแก้ปวดที่เหมาะสม  

ดแูลให้เกดิความสุขสบาย และดแูลให้
มารดาพกัผ่อน  

การดแูลให้ได้รับอาหารและน า้ให้
เพยีงพอ  

 

 





ครัง้ที่ 3  

ระยะ 8 ชั่วโมงหลังผ่าตดัเป็นต้นไป 

นวดและสอนสาธิตและแนะน าให้มารดานวด
หวันม ลานนม เต้านมและประคบด้วยผ้าอุ่น 
ข้างละ 10 นาท ีก่อนให้ลูกดดูนมทุกมือ้ 8-12 
ครัง้ต่อวัน โดยท าเช่นนีใ้นระยะ 24-48 ชั่วโมง
แรกหลังคลอด 





ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏบิัตตินเพื่อกระตุ้นการสร้างและการหลั่งน า้นม  

มอบคู่มือการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ได้รับการผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง 





ครัง้ที่ 4 ระยะ 48 ช่ัวโมงหลังผ่าตดั  

จัดท่าอุ้มที่เหมาะสม เช่น ท่า Football 
hold หรือท่า Cross-Cradle  

ให้ลูกดดูนมถกูวธีิและต่อเน่ือง ทุก 2-3 
ชั่วโมง  

ดแูลให้มารดานวดหวันม ลานนม และ
เต้านมร่วมกับประคบผ้าอุ่น  

ประเมินปัญหาในการเลีย้งลูกด้วย     
นมแม่ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือใน
การแก้ไข พดูคุยให้ก าลังใจและสร้าง
ความม่ันใจในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 



วัดระยะเวลาการไหลของน า้นม  

 

วัดระยะเวลาการมาของน า้นมเตม็เต้า 

 

วัดการรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ก่อนจ าหน่าย      

    (Post-test) 

 

เร่ิมเกบ็ข้อมูลเม่ือครบ 24 ช่ัวโมง
แรกหลังคลอด หลังจากนัน้ท า
การเกบ็ข้อมูล  ทุก 8 ชั่วโมง 



การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ใช้สถติพิรรณนาในการวิเคราะหาร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมลู 
 

2. เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยระยะเวลาการไหลของน า้นม ระยะเวลาการมาของ
น า้นมเตม็เต้า ระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองด้วยสถิติ Independent  t-test 
 

3. เปรียบเทียบความแตกตา่งคะแนนการรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลกูด้วยนมแมใ่นระยะ  
ก่อนและหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิติ Independent 

t-test 

 



ผลการวิจยั 



เปรียบเทยีบระยะเวลาการไหลของน า้นม  

ระยะเวลา 

การไหลของน า้นม 
กลุ่มทดลอง   

(n = 30) 
กลุ่มควบคุม   

(n = 30) 
t df p-value 

(1-tailed) 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ       
ภายใน 24 ชั่วโมงหลัง 

     ผ่าตัดคลอด 
22 73.3 13 43.3       

ภายใน 48 ชั่วโมงหลัง 

     ผ่าตัดคลอด 
8 26.7 13 43.3       

ภายใน 72 ชั่วโมงหลัง 

     ผ่าตัดคลอด 
0 0.0 4 13.4       

ระยะเวลาการไหล 

     ของน า้นมเฉลี่ย 
X = 19.07   
SD = 7.57 

X = 30.87  
SD = 12.89 

- 4.32 46.87  .01 

มารดากล ุม่ทดลองมีระยะเวลาการไหลของ

น ้านมเรว็กว่ากล ุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั .05  



เปรยีบเทียบระยะเวลาการมาของน ้านมเต็มเตา้  

ระยะเวลาการมาของน า้นมเตม็
เต้า 

กลุ่มทดลอง   
(n = 30) 

กลุ่มควบคุม   
(n = 30) 

t df p-value 
(1-

tailed) 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ       

ภายใน 24 ช่ัวโมงหลงั 
     ผ่าตดัคลอด 

13 43.3 2 6.7       

ภายใน 48 ช่ัวโมงหลงั 
     ผ่าตดัคลอด 

16 53.3 16 53.3       

ภายใน 72 ช่ัวโมงหลงั 
     ผ่าตดัคลอด 

1 3.3 12 40.0       

ระยะเวลาการมาของ 
     น า้นมเตม็เต้าเฉลีย่ 

X = 29.83 
SD = 7.90 

X = 45.37 
SD = 11.56 

- 6.08 51.22  .01 

มารดากลุ่มทดลองมีระยะเวลาการมาของน า้นมเตม็เต้า
เร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถติทิี่ระดบั .05 



เปรียบเทยีบการรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ระยะก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

 
กล ุม่ กอ่นการทดลอง หลงัการทดลอง  

n  X SD  Mean 

difference        

t  df P 

(1-tailed) 

X SD  Mean 

difference        

t  df P 

(1-tailed) 

ทดลอง 30  51.40 9.29 - 2.03  - .75  58 .23  64.21 6.54 4.87 2.62  58  < .01 

 

ควบคมุ 30 53.43 11.51 

 

59.40 7.78 

 

ก่อนการทดลองมารดาทัง้สองกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ย 
การรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05  

หลังการทดลอง มารดากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
การรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วย 

นมแม่สูงกว่ามารดากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05 



 โปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน า้นม สามารถท าให้ระยะเวลา 

การเร่ิมไหลของน า้นมและการมาของน า้นมเตม็เต้าเร็วขึน้  

และมีการรับรู้ความสามารถในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ดขีึน้  

ดงันัน้พยาบาลควรน าโปรแกรมนีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม 

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง 

เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ต่อไป 

สรปุ 

 



THANK YOU 


