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บทคัดยอ

 ทารกเกดิกอนกาํหนดมกัมีปญหาดานการดดูกลนื สงผลกระทบตอความสามารถในการดดูนมมารดาของ

ทารกเกดิกอนกาํหนด การกระตุนการดดูกลนือาจทาํใหระบบประสาทและกลามเนือ้ในการดดูกลืนมกีารพฒันา

ดขีึน้ การศกึษาครัง้น้ีเปนการวิจัยกึง่ทดลองแบบสองกลุมวดักอนและหลงัการทดลอง เพือ่เปรยีบเทียบพฤตกิรรม

การดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนดระหวางทารกกลุมที่ไดรับการกระตุนการดูดกลืนและทารกกลุมที่

ไดรับการพยาบาลตามปกติ กลุมตัวอยางเปนทารกเกิดกอนกําหนดอายุหลังปฏิสนธิ 30-32 สัปดาห ที่รับการ

รักษาในหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิดและหอผูปวยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม 

ระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 20 ราย โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคณุสมบตัทิี่

กําหนดไว โดยการสุมแบบจับคูในดานอายุหลังปฏิสนธิ นํ้าหนัก ณ วันที่ทําการศึกษา และระยะเวลาในการใส

ทอหลอดลมคอ เขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 10 ราย กลุมทดลองไดรับการกระตุนการดูดกลืนวัน

ละ 1 ครั้ง เปนเวลา 10 วัน และกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย 

คอื แผนการกระตุนการดดูกลนืในทารกเกดิกอนกาํหนด เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมลู ประกอบดวย แบบ

บนัทกึขอมลูสวนบคุคลของทารกเกดิกอนกาํหนดและมารดา และแบบประเมนิพฤตกิรรมการดดูนมมารดาของ

ทารกเกิดกอนกําหนด (The Preterm Infant Breastfeeding Behavior Scale: PIBBS) สรางโดยนิควิสและ

อีวาลด (Nyqvist & Ewald, 1999) มีความตรงของเนื้อหาเทากับ 1.0 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

สถิติฟชเชอร สถิติทดสอบคาทีชนิดสองกลุมอิสระตอกัน และสถิติทดสอบคาทีชนิดสองกลุมไมอิสระตอกัน

 ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองคะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนดกลุม

ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และหลังการทดลองคะแนนพฤติกรรมการดูด

นมมารดาของทารกเกดิกอนกาํหนดในกลุมทดลองสงูกวากอนการทดลองอยางมนียัสําคัญทางสถติ ิ(p < .001)

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การกระตุนการดูดกลืนชวยใหทารกเกิดกอนกําหนดมีพฤติกรรมการดูดนม
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มารดาดขีึน้ ดงันัน้พยาบาลจงึควรทาํการกระตุนการดดูกลนืใหแกทารกเกดิกอนกาํหนดเพือ่สงเสรมิพฤตกิรรม

การดูดนมมารดาของทารกตอไป

คําสําคัญ: การกระตุนการดูดกลืน พฤติกรรมการดูดนมมารดา ทารกเกิดกอนกําหนด

Abstract

 Preterm infants frequently experience oral feeding problems which affect their 

breastfeeding performance. Oral stimulation may enhance the neuromuscular development 

for sucking. This quasi-experimental research (two group, pretest-posttest design) aimed to 

examine the effects of oral stimulation on preterm infants’ breastfeeding behaviors between 

an experimental and a control group. The sample consisted of 20 preterm infants with 

postconceptional age 30-32 weeks, who were hospitalized at the Neonatal Intensive Care 

Unit (NICU) and the Nursery Unit of University Hospital in Chaing Mai Province during May to 

October 2014. The sample was selected through a purposive sampling method which 

randomized matching by postconceptional age, body weight, and duration of endotracheal 

intubation. Each subject was randomly assigned into either the experiment group (n=10) or 

the control group (n=10). The experiment group received oral stimulation once a day for 10 

days and the control group received routine care. The instrument used for conducting in this 

study was an oral stimulation program. Instruments used for data collecting consisted of the 

demographic data form and the Preterm Infants’ Breastfeeding Behavior Scale (PIBBS). The 

reliabilities were 1.0. The data were analyzed by using descriptive statistics, Fisher’s exact 

test, Independent t-test, and Paired t-test.

 The results revealed that after intervention, the mean score of preterm infants’ 

breastfeeding behavior of the experimental group was statistically significantly higher than 

the control group (p < .01). After the intervention, the mean score of preterm infants’ 

breastfeeding behavior in both groups were statistically significantly higher than before the 

intervention (p < .01).

 The findings of this study show that the implemention of oral stimulation can improve 

preterm infants’ breastfeeding behaviors. Therefore, nursing staff should utilize oral stimulation 

to promote good breastfeeding behaviors.

 

Keywords: Oral Stimulation, Breastfeeding Behaviors, Preterm Infants 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 เทคโนโลยีทางการแพทยท่ีกาวหนาในปจจุบัน

ทําใหอัตราการรอดชีวิตของทารกเกิดกอนกําหนดเพิ่ม

มากขึน้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา อตัราการเกดิทารกเกดิ

กอนกําหนด ในป ค.ศ. 2009-2013 พบรอยละ 11.38 

ถงึ 12.18 ของทารกแรกเกดิมชีพี (National Center for 

Health Statistics, 2013) ในประเทศไทย จากการ

สํารวจอัตราการเกิดของทารกแรกเกิดจําแนกตามนํ้า

หนักตัว ในป พ.ศ. 2551-2555 พบอัตราการเกิดของ

ทารกนํา้หนกัตํา่กวา 2,500 กรมั รอยละ 10.0 ถงึ 11.40 

ของทารกแรกเกิดมีชีพ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข, 2555) จากรายงานของ

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2552-2556 พบอัตราการเกิด

ของทารกเกดิกอนกาํหนด รอยละ 19.72 ถงึ 22.11 ของ

ทารกแรกเกิดมีชีพที่คลอดในโรงพยาบาล (หนวย

เวชศาสตรมารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตรและ

นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2556) ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถิติของทารกเกิดกอนกําหนด

ในปจจุบันยังคงสูงอยู

 ทารกเกิดกอนกําหนดมีพัฒนาการของอวัยวะ

ตางๆ ในรางกายยังไมสมบูรณเต็มที่ ทําใหเกิดปญหาซับ

ซอนตามมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ ปญหาดานการ

ดดูกลนื ซึง่มสีาเหตมุาจากระบบประสาทท่ีทาํหนาทีเ่กีย่ว

กบัการดดูกลนืยงัเจรญิเตบิโตไมเตม็ที ่สงผลใหทารกเกดิ

กอนกําหนดมีความตึงตัวหรือแรงของกลามเน้ือในการ

ดูดนอย (Lau, 2012) รีเฟล็กซการขยอน รีเฟล็กซการ

ดูด และรีเฟล็กซการกลืนยังทําหนาที่ไดไมสมบูรณ 

(Tudehope, 2009) จึงทําใหมีแรงดูดนอยหรือไมมีแรง

ดูด มีจังหวะการดูดนมชา การดูดนมไมมีประสิทธิภาพ 

การประสานงานระหวางการดดูนม การกลนืนม และการ

หายใจไมสัมพันธกัน (Bauer, Prade, Keske-Soares, 

Haeffner, & Weinmann, 2008) นอกจากนี้ภาวะ

แทรกซอนในระบบทางเดินหายใจที่สําคัญ คือ ภาวะ

หายใจลาํบาก ทาํใหตองไดรบัการใสทอหลอดลมคอและ

เครือ่งชวยหายใจเปนระยะเวลานาน (สนุทร ฮอเผาพันธ, 

2550) สงผลใหอวัยวะและรีเฟล็กซการดูดกลืนผิดปกติ 

อีกทั้งยังทําใหทารกขาดโอกาสในการดูดนมขณะใสทอ

หลอดลมคอและเครื่องชวยหายใจ (Jones & King, 

2005) ยิง่ทารกไดรบัการใสทอหลอดลมคอเปนเวลานาน

ยิ่งสงผลใหความสามารถในการดูดกลืนลดลง (Bier, 

Ferguson, Cho, Oh, & Vohr, 1993) ทารกเกิดกอน

กาํหนดไมสามารถดดูนมทางปากไดเอง จงึจาํเปนตองได

รับนมทางสายยางใหอาหารอยางตอเนื่องและยาวนาน 

(Amaizu, Shulman, Schanler, & Lau, 2008) ทําให

คาใชจายในการรกัษาในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน (Lessen, 2011)

 การสงเสรมิความสามารถในการดดูกลนืของทารก

เกิดกอนกําหนดมีหลายวิธี เชน การใหทารกเกิดกอน

กําหนดดูดจุกนมหลอกขณะไดรับนมทางสายยางให

อาหาร การใหดูดเตานมวางเปลาของมารดา และการ

กระตุนการดดูกลืนโดยการสัมผัสบรเิวณกลามเนือ้ในการ

ดูดกลืน แตการใหดูดจุกนมหลอกและการฝกใหดูดเตา

นมวางเปลาของมารดายังมีขอจํากัดบางประการ คือ 

การนาํจกุนมหลอกมาใชในทารกเกดิกอนกาํหนดขดัแยง

ตอนโยบายของโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูกที่ไม

สนับสนุนการนําจุกนมหลอกมาใชในโรงพยาบาล สวน

การฝกดูดจากเตานมวางเปลาของมารดานั้นมีขอจํากัด 

เชน มารดาไมสามารถอยูกบัทารกไดตลอดเวลา บางครัง้

มารดามีไข หรือไมพรอมในการใหนมทารก นอกจากนี้

ทารกเกดิกอนกาํหนดบางรายอาจมกีารเปล่ียนแปลงทาง

สรรีวทิยาจากปกตเิมือ่ถกูอุมหรือสัมฝส จงึไมสามารถฝก

ดูดเตานมวางเปลาของมารดาได เปนตน 

 การกระตุ นการดูดกลืนโดยการสัมผัส (oral 

stimulation) เปนวธิกีารเพิม่ความสามารถในการดดูนม

ของทารกที่สามารถทําโดยบุคลากรพยาบาล โดยการ

สัมผัสดวยน้ิวมือบริเวณกลามเน้ือที่เกี่ยวของกับการดูด

และกลืน คือ 1) กลามเนื้อบริเวณรอบๆ ปาก (perioral 

stimulation) ไดแก แกม และริมฝปาก 2) กลามเนื้อใน

ปาก (intraoral stimulation) ไดแก เหงือก ลิ้น เพดาน

ปาก และกระพุงแกม (Fucile, Gisel & Lau, 2002) ทัง้นี้

การสัมผัสดวยนิ้วมือเปนการใหส่ิงเรากระตุน (sensory 

input) บริเวณใบหนารอบๆ ปาก (orofacial area) ซึ่ง

เปนลักษณะของการใหสิ่งกระตุนยอนกลับ (afferent 

feedback) (Jones & King, 2005) สงผลใหกลามเนื้อ
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ในการดูดกลืนตอบสนองโดยการหดตัวและเคลื่อนไหว 

(กนกวรรณ ตลิกสกลุชยั และ ชยัเลศิ พชิติพรชยั, 2551) 

หากไดรับการกระตุนบอยๆ จะทําใหกลามเนื้อในการ

ดดูกลนืมกีารหดตวัและเคลือ่นไหวไดด ีจงึมคีวามแขง็แรง

มากขึ้น (Beckman, 2011) นอกจากนี้ยังทําใหระบบ

ประสาทสวนกลางและสวนปลายทีค่วบคมุการดดูกลืนมี

การพัฒนาและทําหนาที่ไดเพิ่มมากขึ้น (Fucile et al., 

2002) สงผลใหพฤตกิรรมการดดูกลนืของทารกเกดิกอน

กําหนดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการกระ

ตุนการดูดกลืนของทารกเกิดกอนกําหนด พบวาการ

กระตุนการดดูกลนืทาํใหทารกเกิดกอนกาํหนดดดูนมจาก

ขวดไดปริมาณมากขึ้น (Hwang, Vergara, Lin, Coster, 

Bigsby, & Tsai, 2010) มคีวามแรงในการดดูนมจากขวด

นมมากกวาทารกกลุ มท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ 

(Fucile, Gisel & Lau, 2005) ทารกมีความพรอมและ

ประสิทธิภาพในการดูดนมจากขวดเพิ่มข้ึน (ชลลดา 

ภูมิผล, 2539) มีอัตราการดูดนมเร็วกวาและปริมาณนม

ที่ดูดได มากกว ากลุ มควบคุม (จารุวรรณ สุขนิธิ , 

วัลยา ธรรมพนิชวัฒน, ไขมุก วิเชียรเจริญ, และวิไล 

เลศิธรรมเทว,ี 2555) และมจีาํนวนวนัในการเปลีย่นผาน

จากการไดรับนมทางสายยางเปนดูดนมจากขวดไดเอง

ลดลง (Fucile et al., 2002) รวมทั้งระยะเวลาในการ

นอนโรงพยาบาลนอยกวากลุมควบคุม (Lessen, 2011; 

Rocha, Moreina, Pimenta, Ramos, & Lucena, 

2007) ทั้งนี้แตละการศึกษาท่ีผานมามีวิธีการกระตุน

การดูดกลืนคลายคลึงกัน คือ ใชวิธีการกระตุนโดยการ

สัมผัสดวยมือเพียงอยางเดียว (จารุวรรณ สุขนิธิ และ

คณะ, 2555; ชลลดา ภูมิผล, 2539) หรือการสัมผัสดวย

มือรวมกับการใชจุกนมหลอก (Fucile et al, 2002; 

Fucile et al, 2005; Hwang et al., 2010; Lessen, 

2011; Rocha et al., 2007) แตมีความแตกตางกันใน

ดานระยะเวลาและความถี่ในการกระตุนการดูดกลืน ซึ่ง

ยังมีขอสรุปไมชัดเจน (Tenhaaf, 2008) นอกจากนี้การ

ประเมินผลการดูดกลืนของทารกเกิดกอนกําหนดใน

แตละการศึกษามีความหลากหลาย สวนใหญเปนการ

วัดผลลัพธจากการใหทารกเกิดกอนกําหนดดูดนมจาก

ขวด โดยยังไมพบการวัดผลลัพธดานพฤติกรรมการดูด

นมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนด 

 สําหรับพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิด

กอนกําหนดเปนการแสดงออกของทารกในการดูดนม

จากเตานมมารดา สามารถประเมนิไดจากพฤตกิรรมการ

ดูดนมจากเตานมมารดาของทารก 6 ดาน ไดแก การ

หันหนาเขาหาเตานมมารดา การอมหัวนมและลานนม

มารดา ระยะเวลาการอมหัวนมและลานนมมารดา การ

ดดู การเลีย และจงัหวะการดูดนมมารดา จาํนวนครัง้ของ

การดดูนมมารดาตดิตอกนัโดยไมหยดุ และการกลนืขณะ

ดูดนมมารดา (Nyqvist & Ewald, 1999) 

 ดังนัน้ผูวจัิยจงึสนใจศกึษาผลของการกระตุนการดู

ดกลืนตอพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดกอน

กาํหนด เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดดูนมมารดาของ

ทารกเกิดกอนกําหนดระหวางทารกกลุมที่ไดรับการ

กระตุนการดดูกลนืกับทารกกลุมทีไ่ดรบัการพยาบาลตาม

ปกติ โดยศึกษาในกลุมทารกเกิดกอนกําหนดที่อายุหลัง

ปฏิสนธิ 30-32 สัปดาห โดยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธี

การกระตุนการดดูกลนืซึง่ดดัแปลงจากแนวทางการกระ

ตุนการดดูกลนืของฟูไซล และคณะ (Fucile et al., 2002)

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูดนมมารดา

ของทารกเกิดกอนกําหนดระหวางทารกกลุมที่ไดรับการ

กระตุนการดดูกลนืกับทารกกลุมทีไ่ดรบัการพยาบาลตาม

ปกติหลังการทดลอง

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูดนมมารดา

ของทารกเกิดกอนกําหนดกลุมที่ไดรับการกระตุนการ

ดูดกลืนกอนและหลังการทดลอง

สมมติฐานการวิจัย

 1. คะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาหลังการ

ทดลองของทารกเกิดกอนกําหนดกลุมที่ไดรับการกระตุ

นการดูดกลืนสูงกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ

 2. คะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารก

เกิดกอนกําหนดกลุมที่ไดรับการกระตุนการดูดกลืนหลัง

การทดลองสูงกวากอนทดลอง



 ผลของการกระตุนการดูดกลืนตอพฤติกรรม
การดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนด
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

 ทารกเกิดกอนกําหนดสวนใหญมีปญหาดานการ

ดดูกลนืไดบอย การกระตุนการดูดกลนืเมือ่ทารกเกดิกอน

กําหนดมีอายุหลังปฏิสนธิ 30-32 สัปดาห จึงอาจชวย

ปองกันไมใหทารกเกิดกอนกําหนดมีพัฒนาการดานการ

ดูดกลืนท่ีลาชาออกไป การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการ

กระตุนการดูดกลืนในทารกเกิดกอนกําหนด โดยใชวิธี

การกระตุ นการดูดกลืนซ่ึงดัดแปลงจากแนวทางการ

กระตุนการดูดกลืนของฟูไซล และคณะ (Fucile et al., 

2002) กลาวคือ การกระตุนการดูดกลืนโดยการสัมผัส

ดวยมือบริเวณแกม ริมฝปากบนและลาง เหงือกบนและ

ลาง กระพุงแกม ลิ้น และเพดานปาก อาจชวยกระตุนให

กลามเนือ้มกีารหดตวัและเคลือ่นไหวไดดขีึน้ กลามเนือ้มี

กาํลงัและแขง็แรงมากขึน้ สงผลระบบประสาทสวนกลาง

และสวนปลายทีค่วบคมุเกีย่วกบัการดดูกลนืมกีารพฒันา

และทาํหนาทีไ่ดเพ่ิมมากขึน้ ซ่ึงอาจชวยใหทารกเกดิกอน

กําหนดสามารถอาปากและหันหนาเขาหาเตานมมารดา

เมื่อมีหัวนมมาสัมผัสรอบๆ ริมฝปาก สามารถอมหัวนม

และลานนมไดลกึและรมิฝปากแนบสนทิกบัเตานมมารดา 

ระยะเวลาในการอมหัวนมและลานนมมารดายาวนาน

มากขึ้น มีลักษณะการดูดระยะยาวและดูดซํ้ากันหลาย

ชุด จํานวนครั้งของการดูดติดตอกันโดยไมหยุดเพิ่มขึ้น 

และมีการกลืนนมซํ้ากันหลายครั้ง น าจะสงผลให

พฤตกิรรมการดดูนมมารดาของทารกเกดิกอนกาํหนด 6 

ดาน ดขีึน้ ไดแก การหนัหนาเขาหาเตานมมารดา การอม

หัวนมและลานนมมารดา ระยะเวลาการอมหัวนมและ

ลานนมมารดา การดูด การเลีย และจังหวะการดูดนม

มารดา จาํนวนครัง้ของการดดูนมมารดาตดิตอกนัโดยไม

หยุด และการกลืนขณะดูดนมมารดา 

วธีิดาํเนนิการวจิยั

 การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยักึง่ทดลอง แบบสองกลุม

วัดกอนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

การดดูนมมารดาของทารกเกดิกอนกาํหนดระหวางทารก

กลุมทีไ่ดรับการกระตุนการดดูกลนืและทารกกลุมทีไ่ดรับ

การพยาบาลตามปกติ กลุมตัวอยางเปนทารกเกิดกอน

กาํหนดอายหุลงัปฏสินธ ิณ วนัทีเ่ริม่ทาํการศกึษา 30-32 

สัปดาห ที่รับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด

และหอผูปวยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยคัดเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดไว ไดแก ไมมีความพิการ

แตกาํเนดิของระบบทางเดนิอาหารหรอืระบบประสาทที่

ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย ไดรับการถอดทอหลอดลม

คอและเครื่องชวยหายใจมาแลวไมตํ่ากวา 48 ชั่วโมง ได

รับนมทางสายยางใหอาหาร มีคาความอิ่มตัวของ

ออกซเิจนในเลือดในระยะพกั ≥ 90 % และอัตราการเตน

ของหัวใจอยูในชวง 120-160 ครั้ง/นาที ไมไดรับยานอน

หลับหรอืยาระงบัความเจบ็ปวด มารดาของทารกไมมขีอ

หามในการใหนมมารดา สามารถสื่อสารภาษาไทยได มี

หัวนมและเตานมปกติ มารดาของทารกและแพทย

ผูรักษายินยอมใหทารกเขารวมวิจัย สวนเกณฑการคัด

เลือกกลุมตัวอยางออก ไดแก ทารกมีอาการรุนแรงหรือ

สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง เชน มีภาวะหยุดหายใจ คา

ความอิม่ตวัของออกซิเจนในเลอืด < 86 เปอรเซ็นต อตัรา

การเตนของหัวใจ < 100 ครั้งตอนาที หรือไดรับการใส

ทอหลอดลมคอและเครื่องชวยหายใจซํ้า 

 ขนาดของกลุมตวัอยางจากการเปดตารางสาํเรจ็รปู 

กําหนดใหเปนการทดสอบทางเดียว โดยใหคาระดับนัย

สําคัญทางสถิติที่ .05 อํานาจการทดสอบที่ .80 กําหนด

คาขนาดอิทธิพลของตัวแปรเทากับ .60 เมื่อนํามาเปด

ตารางสําเร็จรูปไดขนาดกลุมตัวอยาง กลุมละ 14 ราย 

รวม 28 ราย (Burns & Grove, 2009) แตเมื่อทําการ

ศึกษามาระยะหนึ่งพบวาจํานวนกลุมตัวอยางมีจํานวน

นอย จึงทําการคํานวณคาขนาดอิทธิพลของตัวแปรใหม 

โดยคาํนวณจากงานวจิยัทีผ่านมา (Fucile et al., 2005) 

ไดคาขนาดอิทธพิลของตวัแปร เทากับ .70 เมือ่เปดตาราง

สําเร็จรูปจะไดขนาดกลุมตัวอยางกลุมละ 10 ราย รวม 

20 ราย กลุมตัวอยางทารกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่

กาํหนดไดถูกจบัคู (match-paired) ใหมลีกัษณะเหมอืน

กัน ไดแก อายุหลังปฏิสนธิแตกตางกันไมเกิน 7 วัน นํ้า

หนัก ณ วันที่ทําการศึกษาแตกตางกันไมเกิน 200 กรัม 

และระยะเวลาในการใสทอหลอดลมคอและเครื่องชวย

หายใจแตกตางกันไมเกิน 1 สัปดาห 

 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย คือ แผนการ
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กระตุนการดูดกลืนในทารกเกิดกอนกําหนดซึ่งผู วิจัย

ดัดแปลงจากแนวทางการกระตุนการดูดกลืนของฟูไซล 

และคณะ (Fucile et al., 2002) ใชเวลาในการกระตุน

การดดูกลนืนาน 12 นาท ีทาํการกระตุนวนัละ 1 ครัง้ ตอ

เนื่องกัน 10 วัน และแผนการเตรียมความรูมารดาเรื่อง

ทาอุมใหนมมารดา การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมการ

ดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนด มีลักษณะเปน

วิดีทัศนใหความรูและฝกทักษะ เครื่องมือที่ใชในการ

รวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลสวน

บุคคลของทารกเกิดกอนกําหนดและมารดา และแบบ

ประเมินพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดกอน

กําหนด (The Preterm Infant Breastfeeding 

Behavior Scale, PIBBS) สรางโดยนิควิสและอีวาลด 

(Nyqvist & Ewald, 1999) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชงิพรรณนา สถิตฟิชเชอร สถิตทิดสอบคาทชีนดิสองกลุม

อิสระตอกัน และสถิติทดสอบคาทีชนิดสองกลุมไมอิสระ

ตอกัน

ผลการวิจัย

 ทารกกลุมทดลอง จํานวน 10 ราย พบวาเปนเพศ

หญิง รอยละ 70 มีอายุครรภแรกเกิดระหวาง 23-31 

สัปดาห ( x
_ 

=28.50 สัปดาห) นํ้าหนักแรกเกิดระหวาง 

510-1,560 กรัม ( x
_
= 1,091.50 กรัม) อายุหลังปฏิสนธิ 

ณ วันที่ทําการศึกษาระหวาง 31.57-32.00 สัปดาห 

( x
_ 

= 31.89 สัปดาห) น้ําหนัก ณ วันท่ีทําการศึกษา

ระหวาง 1,065-1,660 กรมั (  x
_ 

= 1,383 กรมั) ระยะเวลา

ในการใสทอหลอดลมคอและเครื่องชวยหายใจระหวาง 

1-37 วัน (  x
_ 

= 10.80 วัน) ทารกกลุมควบคุม จํานวน 10 

ราย พบวาเปนเพศหญิง รอยละ 70 มีอายุครรภแรกเกิด

ระหวาง 25-31 สัปดาห (  x
_
= 29.26 สัปดาห) นํ้าหนัก

แรกเกิดระหวาง 650-1,730 กรัม (  x
_
= 1,252.50 กรัม) 

อายุหลังปฏิสนธิ ณ วันที่ทําการศึกษาระหวาง 31.43-

32.00 สัปดาห ( x
_ 

= 31.89 สัปดาห) นํ้าหนัก ณ วัน

ที่ทําการศึกษาระหวาง 1,110-1,610 กรัม ( x
_ 

= 1,452 

กรมั) ระยะเวลาในการใสทอหลอดลมคอและเครือ่งชวย

หายใจระหวาง 1-40 วัน (  x
_ 

= 9.60 วัน) โดยคุณลักษณะ

ของทารกในกลุมทดลองและกลุมควบคุมนํามาเปรียบ

เทียบความคลายคลึงของขอมูลพบวามีการแจกแจงเปน

ปกติ และไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติิของกลุมตวัอยาง 

 มารดาของทารกกลุมทดลอง จํานวน 10 ราย 

พบวามีอายุระหวาง 20-35 ป รอยละ 90 มีระดับการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 40 มีอาชีพคาขายและ

รับจาง รอยละ 30 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวมากกวา 

20,000 บาท รอยละ 50 มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว 

รอยละ 60 ไมเคยมีประสบการณในการใหนมมารดาแก

บุตรคนกอน รอยละ 70 และเคยไดรับขอมูลเรื่องการให

นมมารดาแกทารกแรกเกดิมากอน รอยละ 50 ในมารดา

ของทารกกลุมควบคุม จํานวน 10 ราย พบวามีอายุ

ระหวาง 20-35 ป รอยละ 70 มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา รอยละ 50 มีอาชีพแมบาน รอยละ 50 ราย

ไดเฉลี่ยของครอบครัวมากกวา 20,000 บาท รอยละ 60 

มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว รอยละ 70 ไมเคยมี

ประสบการณในการใหนมมารดามากอน รอยละ 60 และ

สวนใหญเคยไดรับขอมูลเรื่องการใหนมมารดาแกทารก

แรกเกิดมากอน รอยละ 80 คุณลักษณะของมารดาของ

ทารกเกดิกอนกาํหนดในกลุมทดลองและกลุมควบคมุ นาํ

มาเปรียบเทียบความคลายคลึงของขอมูลพบวามีการ

แจกแจงเปนปกต ิและไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติขิอง

กลุมตัวอยาง

 คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาของ

ทารกเกิดกอนกําหนดระหวางกลุ มทดลองและกลุ ม

ควบคุม พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉล่ีย

คะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาสูงกวากลุมควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) (ตารางที่ 1) 
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การดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนด

134 พยาบาลสาร ปที่ 44 ฉบับที่พิเศษ (1) ธันวาคม พ.ศ. 2560

การอภิปรายผล

 การศึกษาผลของการกระตุ นการดูดกลืนตอ

พฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนด 

สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยดังนี้

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลการศึกษานี้พบวา 

หลังการทดลอง ทารกเกิดกอนกําหนดกลุมที่ไดรับการ

กระตุนการดดูกลนืมคีาเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการดดูนม

มารดาสูงกวาทารกเกิดกอนกําหนดกลุมท่ีไดรับการ

พยาบาลตามปกตอิยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิซ่ึงสนบัสนนุ

สมมติฐานการวิจัยขอ 1 แสดงวาพฤติกรรมการดูดนม

มารดาดีขึ้นเมื่อทารกเกิดกอนกําหนดไดรับการกระตุน

การดดูกลนื อาจเนือ่งจากการกระตุนการดูดกลนืโดยการ

สัมผัสดวยมือเปนการใหสิ่งเรากระตุนกลามเนื้อบริเวณ

ใบหนารอบๆ ปาก ซึ่งจะทําใหเกิดการตอบสนองโดยสิ่ง

กระตุนยอนกลับ (Jones & King, 2005) อธิบายไดวา 

เมื่อมีการสัมผัสบนกลามเนื้อในการดูดกลืนจะทําใหตัว

รับความรูสึก (sensory receptor) ที่ผิวหนังและกลาม

เนื้อเกิดกระแสประสาทสงไปตามเสนประสาทรับความ

รบัความรูสึกเขาสูไขสนัหลัง และถกูสงตอไปยงักานสมอง 

(brainstem) ไฮโปธารามัส (hypothalamus) ธาลามัส 

(thalamus) และเซเรบรัลคอรเทก็ซ (cerebral cortex) 

ตามลําดับ เมื่อเซเรบรัลคอรเท็กซ ส วนพาไรทอล 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนด

ระหวางกลุมที่ไดรับการกระตุนการดูดกลืน (กลุมทดลอง) และกลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ (กลุมควบคุม) หลัง

การทดลอง

พฤติกรรม

การดูดนมมารดา

กลุมทดลอง

(n=10)

กลุมควบคุม

 (n=10) t p-value

 x
_

SD  x
_

SD

กอนการทดลอง 5.90 1.524 6.30 1.703 .554 .294

หลังการทดลอง 12.90 2.767 8.00 1.764 6.500 .000*

* p < .01

 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาของ

ทารกเกิดกอนกําหนดระหวางกอนและหลังการทดลอง 

พบวาทารกกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการ

ดูดนมมารดาหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) สวนทารกกลุมควบคุมมี

คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาหลังการ

ทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p

< .01) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนด

ระหวางกอนและหลังการทดลอง

กลุมตัวอยาง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง

t p-value
 x
_

SD  x
_

SD

กลุมทดลอง 5.90 1.524 12.90 2.767 -9.037 .000*

กลุมควบคุม 6.30 1.703 8.00 1.764 -3.285 .005*

*p < .01
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(parietal lobe) ซ่ึงเปนบริเวณท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการ

รับสมัผสัถกูกระตุน จะเกดิการแปลผลความรูสกึและระบุ

ตําแหนงที่ถูกกระตุน จากนั้นกระแสประสาทจะถูกสง

กลับมายังบริเวณเดิมท่ีถูกกระตุน ทําใหกลามเน้ือมีการ

หดตัวและเกิดการเคลื่อนไหว เมื่อไดรับสิ่งกระตุนบอยๆ 

จะทําใหสมองเกิดกระบวนการเรียนรูในการเคล่ือนไหว

ของกลามเนื้อ สงผลใหกลามเน้ือมีการเคลื่อนไหวแบบ

ตั้งใจและมีเปาหมายมากข้ึน นอกจากนี้การกระตุนการ

ดูดกลืนยังทําใหสมองสวนเรติคูลา ฟอเมชั่น (reticular 

formation) ที่กระจายอยูตลอดแนวของกานสมอง ซึ่ง

มีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมความตึงตัวของกลามเนื้อ

ตางๆ ถูกกระตุนไปพรอมๆ กัน (กนกวรรณ ติลกสกุลชัย 

และ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย, 2551) สงผลใหกลามเนื้อที่ถูก

กระตุนมีความตึงตัวดี มีการหดตัวไดดี และมีความแข็ง

แรงมากขึ้น (Beckman, 2011) เชนเดียวกับการดูดนม

มารดาที่ตองอาศัยการทํางานประสานกันของกลามเนื้อ

ในการดูดกลืนทุกสวนทั้งกลามเนื้อภายในและรอบๆ 

ปาก (Lauwers & Swisher, 2005) โดยทารกจะตอง

อาปากเมื่อหัวนมมารดาสัมผัสที่ริมฝปากซึ่งชวยกระตุน

รทูติง้รเีฟลก็ซ และเมือ่ทารกอมหัวนมและลานนมมารดา 

รมิฝปากทารกแนบสนทิไปกับเตานม (สอุารีย อนัตระการ 

และธิดารัตน วงศวิสุทธิ์, 2552) ลิ้นของทารกจะรองรับ

ใตลานนม เมื่อทารกดูดนม เหงือกจะกดลงบนทอนํ้านม

ใหญ (large duct) ทําใหนํ้านมผานเขาสูทอนํ้านมใน

หัวนมขณะที่ทารกดูด (Ramsay, Kent, Hartmann, & 

Hartmann, 2005) หัวนมที่สัมผัสเพดานปากทารกจะ

กระตุนใหเกิดรีเฟล็กซการดูด ทารกก็จะเริ่มดูดนม และ

ในขณะดูดจะเกิดคลื่นของลิ้นจากการหดตัวของกลาม

เนื้อเริ่มจากปลายลิ้นไปสูโคนลิ้น คลื่นที่ปลายลิ้นจะกด

ทอนํา้นมใหญกบัเพดานปาก ไลนํา้นมสวนนัน้ใหไหลผาน

ทอนํ้านมไหลลงสูปากทารก (สุอารีย อันตระการ และ 

ธิดารัตน วงศวิสุทธ์ิ, 2552) ดังน้ันผลจากการกระตุน

การดูดกลืนทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตนจึงทําใหพฤติกรรม

การดูดนมมารดาของทารกเกิดกอนกําหนดดีขึ้น 

 ในการศึกษาครั้งนี้ทําการกระตุนการดูดกลืนครั้ง

ละ 12 นาที วันละ 1 ครั้ง ตอเนื่อง 10 วัน ซ่ึงการ

กระตุนการดูดกลืนอยางตอเนื่องทุกวันชวยใหกลามเนื้อ

ในการดูดกลืนไดรับการกระตุนซํ้าๆ อยางสมํ่าเสมอ 

ทําใหกลามเนื้อมีการหดตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหกลาม

เนื้อมีความแข็งแรงและเคลื่อนไหวไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของฟูไซล และคณะ (Fucile et al., 

2005) ทีก่ระตุนการดดูกลนืในทารกเกดิกอนกาํหนดเปน

เวลา 10 วัน พบวาทารกกลุมที่ไดรับการกระตุนการ

ดดูกลนืสามารถดดูนมทางปากเองไดเรว็กวาทารกกลุมที่

ไมไดรับการกระตุนการดูดกลืน 7 วัน รวมทั้งมีอัตราเร็ว

ของการดูดนมและความแรงในการดูดมากกวากลุมที่ไม

ไดรับการกระตุนการดูดกลืน 

 สมมตฐิานการวจิยัที ่2 ผลการศึกษานี ้พบวาทารก

เกดิกอนกาํหนดกลุมทดลองมคีาเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรม

การดดูนมมารดาหลงัการทดลองสงูกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาหลังการทดลองสูง

กวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลการ

ศึกษาตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 จะเห็นวาคาเฉล่ีย

คะแนนพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดกอน

กําหนดในกลุมทดลองเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม โดย

กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.00 คะแนน สูงกวา

กลุมควบคุมที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.70 คะแนน ซึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางทั้งในกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม มอีายหุลังปฏิสนธ ิณ วนัทีเ่ริม่ทาํการศึกษาเฉล่ีย

เทากัน คอื 31.89 สปัดาห ดงันัน้จงึมพีฒันาการดานการ

ดูดกลืนไมแตกตางกัน เมื่อกลุ มทดลองไดรับการ

กระตุนการดูดกลืน ทําใหคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการ

ดูดนมมารดาเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม แสดงใหเห็น

วาคะแนนพฤตกิรรมการดูดนมมารดาทีเ่พิม่ขึน้เปนผลมา

จากทารกไดรับการกระตุนการดูดกลืน ซึ่งสามารถ

อธบิายไดจากการเปรยีบเทยีบคะแนนพฤตกิรรมการดดู

นมมารดาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตาม

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 1. พยาบาลสามารถนําแผนการกระตุนการดูด

กลนืไปใชเปนแนวทางสําหรบักระตุนการดดูในทารกเกดิ

กอนกาํหนดทีก่าํลงัอยูในระยะเปลีย่นผานจากการไดรบั
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นมทางสายยางใหอาหารเปนดูดนมมารดา เพื่อใหทารก

เกิดกอนกําหนดสามารถดูดนมมารดาไดเร็วขึ้น

 2. สามารถใชในการสอนมารดาของทารกเกดิกอน

กําหนด เพื่อใหมีความรูและสามารถกระตุนการดูดกลืน

ในทารกเกิดกอนกําหนดไดอยางถูกตอง

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ศึกษาระยะเวลาในการเปลี่ยนผานจากการได

รับนมทางสายยางใหอาหารเปนดูดนมมารดา ระหวาง

ทารกเกิดกอนกําหนดกลุมที่ไดการกระตุนการดูดกลืน

และทารกเกิดกอนกําหนดกลุมที่ไดรับการพยาบาลตาม

ปกติ

 2. ศึกษาผลการใหความรูมารดาในการกระตุน

การดดูกลืนตอพฤตกิรรมการดดูนมมารดาของทารกเกดิ

กอนกําหนด
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