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Background
Objective: This quasi-experimental study aimed to investigate feeding efficiency of preterm infants who
received oral stimulation and those who did not receive oral stimulation.
Methods: The study sample were preterm infants whose gestational age (GA) ranged from 31 to 34 weeks
who were admitted into the neonatal intensive care unit (NICU) and the special neonatal ward (NS4) at
Ramathibodi Hospital between February to June, 2013 . The sample were 30 preterm infants recruited
based on the inclusion criteria. Each preterm infant was randomly assigned to the control group or the
experiment group. The preterm infants in the experimental group received oral stimulation developed by
Lessen1,2 The oral stimulation provides assisted movement for the cheeks, lips, gum, and tongue. The
intervention was given once a day, for five minutes, totaling seven consecutive days. Feeding efficiency
referred to the average percentage the amount of baby formula the infants could suck and swallow in
proportion to the total amount of baby formula specified in the treatment plan. The time was counted as
soon as the infants first started to suck to 5 minute. The average amount was measured during two
consecutive meals on the first, third, and fifth days. Differences in feeding efficiency between the subjects
in the experimental group and the control group were determined with the independent t-test.
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Results: When comparing the mean average amounts of formula intake within five minutes on the first
day, third day, and fifth day of the subjects in both groups, it was found that there were statistically
significant differences (p < 0.001).
Conclusion: the preterm infants who received oral stimulation had more feeding efficiency than preterm
infants who did not receive oral stimulation. Therefore, nurses and other healthcare team members should
apply oral stimulation to promote feeding efficiency in preterm infants.

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการนวดปากต่อประสิ ทธิ ภาพการดูดนมของ ทารกเกิดก่อนกาหนดในกลุ่มที่
ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนและกลุ่มที่ไม่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน
วิธีการศึกษา ศึกษาในทารกเกิ ดก่อนกาหนดที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 31-34 สัปดาห์ ที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผูป้ ่ วยบาบัดวิกฤตทารกแรกเกิ ดและหอผูป้ ่ วยบาบัดพิเศษทารกแรกเกิ ด โรงพยาบาลรามาธิ บดี ในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน 2556 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวน
30 คน กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่ มแบบไม่แทนที่โดยการจับฉลาก เพื่อเลือกเข้ากลุ่มทดลองหรื อกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ทดลองได้รับการนวดปากโดยใช้วิธีการนวดของเลสเซน 1,2 โดยนวดบริ เวณแก้ม ริ มฝี ปาก เหงื อก และลิ้น
ทาการนวดครั้งละ 5 นาที วันละ1 ครั้ง นวดติดต่อกัน 7 วัน และวัดประสิ ทธิภาพในการดูดนมของทารก โดย
วัดจากร้อยละเฉลี่ยของปริ มาณนมที่ทารกดูดได้ ในระยะเวลา 5 นาที เริ่ มจับเวลาตั้งแต่ทารกเริ่ มดูดครั้งแรก
โดยวัด 2 มื้อติ ดกัน ในวันที่ 1, 3 และ 5 ของการดูดนมทางปาก วิเคราะห์ขอ้ มูลความแตกต่างของ
ประสิ ทธิ ภาพในการดูดนมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Independent -test
ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ ย ของปริ มาณน้ า นมที่ทารกดูดได้ 5 นาทีแรก ของทารกกลุ่มที่ได้รับการนวด
ปาก ในวันที่ 1, 3 และ 5 เท่ากับ 44.91±7.33, 53.86±8.01, และ 61.66±7.44 ตามลาดับ และในกลุ่มที่ไม่ได้
รับการนวดปากเท่ากับ 29.66±9.55, 30.36±11.07, และ 34.83±8.76 ตามลาดับ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบความ
แตกต่า งค่าเฉลี่ ยของปริ มาณนมที่ ท ารกดู ดได้ระหว่างกลุ่ มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ มพบว่าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < .001)
สรุ ป ทารกเกิ ดก่ อนกาหนดที่ ได้รับการนวดปากมี ประสิ ทธิ ภาพในการดูดนมมากกว่ากลุ่มที่ ไม่ได้รับการ
นวดปาก ดังนั้นควรมีการส่ งเสริ มให้มีการนวดปากกระตุน้ การดูดกลื นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดูดนมใน
ทารกเกิดก่อนกาหนด และนาวิธี การนวดปากกระตุน้ การดู ดกลืนไปใช้ในการปฏิบตั ิ การพยาบาล เพื่อช่วย
ให้ทารกเกิดก่อนกาหนดสามารถกินนมเองทางปากได้เร็ วขึ้น
บทนา
ปั จจุบนั อัตราการเกิดของทารกเกิดก่อนกาหนดและทารกน้ าหนักตัวน้อยยังคงมีจานวนมากทัว่ โลก
จากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีทารกเกิดก่อนกาหนดประมาณปี ละ 15 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้ม
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เพิ่มสู งมากขึ้นทุกปี จากสถิติในปี 2010 พบว่าประเทศในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และกลุ่มประเทศใน
มหาสมุทรแปซิ ฟิกมีอตั ราการเกิ ดทารกเกิดก่อนกาหนดถึ ง ร้ อยละ 13.5 ของอัตราการเกิดทั้งหมด (SouthEastern Asia & Oceania) สาหรับระเทศไทยพบว่ามีสูงถึ งร้ อยละ 12 ของอัตราการเกิ ดทั้งหมด3 และ
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการแพทย์ ทาให้สามารถช่วยรักษาชี วิต
ของทารกเกิ ดก่ อนกาหนดได้ แต่ทารกเหล่านี้ ตอ้ งรั กษาตัวในโรงพยาบาลนาน ซึ่ งทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มสู งขึ้น4,5 การที่ทารกเกิดก่อนกาหนดมีระยะการเจริ ญเติบโตในครรภ์มารดาน้อยกว่าปกติ
จึงทาให้อวัยวะต่างๆของร่ างกาย และพัฒนาการของระบบประสาทส่ วนกลาง ระบบทางเดิ นหายใจและ
ระบบทางเดิ นอาหารมี ก ารพัฒนาไม่ ส มบู รณ์ เต็ม ที่ ทารกเกิ ดก่ อ นก าหนดส่ วนใหญ่ เมื่ อ แรกเกิ ด ยัง ไม่
สามารถดูดนมเองได้ จาเป็ นต้องให้นมทางสายยางให้อาหาร (feeding tube) ทาให้ไม่มีโอกาสได้พฒั นาการ
ดูดกลื น6 ทารกเหล่านี้ จาเป็ นต้องใช้เวลาในการฝึ กดู ดนมก่ อนที่จะดู ดนมเองได้ ทาให้ใช้เวลาในการอยู่
โรงพยาบาลนานขึ้น และเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น7-9 ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีการกาหนดเงื่อนไขในการจาหน่ายทารก
ดังนี้ ทารกมีน้ าหนักตัวประมาณ 1,800 – 2,000 กรัม ระบบสรี รวิทยาคงที่ โรคที่เป็ นอยูค่ วบคุมได้ และทารก
ดูดนมได้ดีจากขวด หรื อเต้านมแม่ทุก 3-4 ชัว่ โมง8,10-13 เห็ นได้วา่ ความสามารถในการกินของทารกถื อเป็ น
หนึ่งในปั จจัยหลักที่ทาให้ทารกกลับบ้านได้ และมักพบว่าสาเหตุของการกลับบ้านช้าของทารกเกิดเนื่ องจาก
ทารกไม่สามารถกินนมทางปากได้14 ดังนั้น การช่วยให้ทารกสามารถดูดนมเองได้จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ การ
กระตุน้ การดู ดกลื นในทารกเกิ ดก่ อนกาหนดสามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่ การให้ทารกดู ดจุ กนมปลอม
(Non-nutritive sucking)15-16 การให้ทารกหัดดูดนมในขณะที่ยงั ได้รับนมทางสายให้อาหาร 17 การนวดปาก
(Oral stimulation) เพื่อกระตุน้ การดูดกลืน ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าการนวดปากเพื่อกระตุน้ การดูดกลืน จะ
ช่วยทาให้มีออกซิ เจนมาเลี้ยงเนื้ อเยื่อบริ เวณนั้นเพิ่มขึ้น มีการไหลเวียนของเลือดดีข้ ึน ทารกมีการเรี ยนรู ้การ
เคลื่ อนไหวของอวัยวะในปาก กล้ามเนื้ อบริ เวณรอบปากและในปากมีการเคลื่ อนไหวและมีความแข็งแรง
เพิ่มมากขึ้น18
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจเกี่ยวกับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกาหนด โดยใช้วิธีการนวด
ปากของเบรนดา เลสเซน ซึ่ งใช้โปรแกรมการนวด คือ Premature Infant Oral Motor Intervention (PIOMI)
โดยนวดนานเพียง 5 นาที วันละ 1 ครั้ง นวดติดต่อกัน 7 วัน ทาให้ไม่เป็ นการรบกวนทารกเกิดก่อนกาหนด
เนื่องจากทารกเกิดก่อนกาหนดมีความทนในการทากิจกรรมน้อย และต้องการการพักผ่อน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิ ทธิ ภาพในการดูดนมของทารกเกิ ดก่อนกาหนดในกลุ่มที่
ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนและกลุ่มที่ไม่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน
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วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ชนิดศึกษา 2 กลุ่ม วัดหลังการ
ทดลอง เพื่อศึกษาผลของการนวดปากต่อประสิ ทธิ ภาพการดูดนมของทารกเกิ ดก่อนกาหนด โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ มทดลอง (experimental group) เป็ นกลุ่ มที่ ได้รับการนวดปากกลุ่ มควบคุ ม
(control group) เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากผล
การศึกษาจากงานวิจยั ของ Fucile และคณะ18 (Fucile, Gisel, & Lau, 2005) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการนวด
ปากกระตุน้ การดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกาหนด และนาไปเปิ ดตารางของ Cohen (1988)19ได้ขนาดตัวอย่าง
กลุ่มละ 13 คนจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มละ 15 คน รวมทั้งสิ้ น 30 คน เพื่อให้การแจกแจงของข้อมูล
ใกล้เคียงการแจกแจงปกติ ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด เมื่อได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอ้ งการจึงทาการการสุ่ มเข้ากลุ่มทดลองหรื อกลุ่มควบคุมแบบไม่แทนที่โดยการจับฉลาก เพื่อเลือก
เข้ากลุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
1. จุกนมยาง
2. นาฬิกาจับเวลา
3. เครื่ องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด Masimo Brand, Radical-7 Model
4. รู ปแบบวิธีการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการนวดปากกระตุน้ การ
ดูดกลืนของ เบรนดา เลสเซน (Brenda Lessen) ซึ่ งใช้โปรแกรมการนวดคือ Premature Infant Oral Motor
Intervention (PIOMI)
5. ขวดนมและจุกสาหรับทารกเกิดก่อนกาหนด
6. กระบอกฉีดยาขนาด 20 มล.
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบบันทึ กข้อมูลทัว่ ไปของทารกประกอบด้วย เพศ น้ าหนักปั จจุ บนั อายุปัจจุ บนั การ
วินิจฉัยโรค คะแนนแอพการ์ (Apgar Score) นาทีที่ 5 วันที่เริ่ มให้ และวันที่หยุดให้อาหารทางสายยาง วันที่
เริ่ มทาการนวด และวันที่สิ้นสุ ดการนวด
2. แบบบันทึกประสิ ทธิ ภาพในการดูดนมของทารก ใช้วดั เมื่อทารกเริ่ มดูดนมตั้งแต่ครั้งแรก
วัด 3 ครั้งในวันที่ 1, 3 และ 5 โดยวัดติดต่อกัน 2 มื้อ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาและได้รับการอนุมตั ิให้ทาการศึกษาจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาวิจัยในกลุ่มทดลอง
1. ผูว้ จิ ยั ทาการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน ให้แก่ทารกโดยใช้เวลาทั้งสิ้ น 5 นาทีวนั ละ 1 ครั้ง
ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ติดต่อกัน 7 วัน โดยนวดก่อนให้นม 15-30 นาที หลังจากนั้นจึงให้นมทางสายให้
อาหาร
2. ในวันที่ 1, 3 และ 5 ของการดูดนมของทารกผูว้ จิ ยั ใส่ ผา้ อ้อมสาเร็ จรู ป และติดอุปกรณ์วดั
ระดับความเข้มข้นของออกซิ เจนในกระแสเลือด ก่อนทาการห่ อตัวทารกด้วยผ้าอ้อม ในขณะที่เด็กอยู่ใน
ตูอ้ บ (incubator)
3. ผูช้ ่วยวิจยั วัดปริ มาณนมของทารกตามแผนการรักษาของแพทย์ และเตรี ยมให้แก่ทารกโดย
ใช้กระบอกฉี ดยาขนาด 20 ml. เตรี ยมจุกนมที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือแล้ว และชัง่ ผ้าอ้อมที่ใช้
รองบริ เวณใต้คางของทารกในขณะป้ อนนม
4. ผูว้ จิ ยั ประเมินทารกว่าอยูใ่ นสภาพพร้อมจะดูดนมหรื อไม่ โดยทารกต้องไม่มีอาการง่วงซึ ม
มีอตั ราการหายใจ และความอิ่มตัวของออกซิ เจนอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ไม่มีภาวะท้องอืด
5. ผูว้ จิ ยั จัดท่าให้ทารกใน incubator โดยใช้มือประคองศีรษะและรองแผ่นหลังให้ทารกนัง่
หรื อประคองให้ศีรษะสู งกว่าลาตัว โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูท้ าการป้ อนนมแก่ทารก เป็ นระยะเวลา 5 นาที โดยเริ่ มจับ
เวลาตั้งแต่ทารกเริ่ มมี การดู ดนมครั้ งแรก ในขณะที่ ทารกดู ดนม ต้องดู แลป้ องกันไม่ใ ห้ทารกส าลัก และ
สังเกตอาการทารก หากมีอาการซึ ม เขียว เหนื่อยหอบ ให้หยุดการป้ อนนมทารกและให้การช่วยเหลือทันที
6. หลังจากที่ทารกดูดเป็ นระยะเวลา 5 นาที ผูช้ ่วยวิจยั เป็ นผูบ้ นั ทึกปริ มาณนมที่ดูดได้โดยการ
ตวงจากปริ มาณนมที่เหลือ พร้ อมทั้งชัง่ ผ้าอ้อมที่ใช้รองใต้คางอีกครั้ง เพื่อดูปริ มาณนมที่หกและหักลบจาก
ปริ มาณนมที่เตรี ยมมา โดยใช้กระบอกฉีดยาขนาด 20 ml. จากนั้นลงบันทึก ในแบบบันทึกประสิ ทธิ ภาพการ
ดูดนมโดยบันทึกการดูดติดกัน 2 มื้อ
7. ผูว้ จิ ยั ป้ อนนมที่เหลือแก่ทารกให้หมด หลังจากที่ให้นม ทาการไล่ลมให้แก่ทารก โดยการ
ลูบหลังทารกเบา เพื่อให้ทารกเรอ จากนั้นจึงจัดท่านอนหัวสู ง หรื อท่านอนตะแคงขวาหัวสู งให้แก่ทารก เพื่อ
ป้ องกันการสารอกนม
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาวิจัยในกลุ่มควบคุม
ทาการศึกษาตามลาดับขั้นตอนเหมือนในกลุ่มทดลองตั้งแต่ขอ้ 2 ถึ งข้อ 7 แต่กลุ่มควบคุ มจะไม่ได้รับการ
นวดปากกระตุน้ การดูดกลืน
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยใช้สถิติบรรยายประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และเปรี ยบเทียบระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Chi-square เปรี ยบเทียบความเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการดูดนม
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Independent t-test
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นทารกเกิดก่อนกาหนด อายุครรภ์ 31-34 สัปดาห์ ที่เข้ารับการรักษาตัวที่หอ
ผูป้ ่ วยบาบัดวิกฤติทารกแรกเกิด และหอผูป้ ่ วยบาบัดพิเศษทารกแรกเกิด โรงพยาบาลรามาธิ บดี จานวน 30
คน ทารกในกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีอายุครรภ์ 33-34 สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 86.67 ส่ วนกลุ่มควบคุมทั้งหมด
อายุครรภ์ 33-34 สัปดาห์ คะแนน APGAR ของกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 7-10 คิดเป็ นร้อยละ 80 ส่ วน
กลุ่มควบคุมคิดเป็ นร้อยละ 93.33 น้ าหนักตัวปั จจุบนั ของกลุ่มควบคุมทั้งหมด ≥ 1,500 กรัม และของกลุ่ม
ทดลองคิดเป็ นร้อยละ 93.33 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทัว่ ไประหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
กลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Chi-square พบว่าทั้งสองกลุ่มมีขอ้ มูลทัว่ ไปไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p
> 0.05)
เมื่อทาการวัดความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปริ มาณนมที่ดูดได้ใน 5 นาทีของวันที่ 1, 3 และ 5 ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <.001) (ดังตารางที่ 1)
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของปริ มาณนมที่ดูดได้ ใน 5 นาทีของวันที่ 1, 3 และ5 ระหว่ างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยใช้ สถิติ independent t-test
ปริ ม าณนมที่ ดู ด ได้ กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
t
p-Value
ในแต่ ละวัน
Mean
SD
Mean
SD
วันที่ 1
44.9
7.33
29.66
9.55
4.91
< 0.001
วันที่ 3
53.86
8.01
30.36
11.07
6.66
< 0.001
วันที่ 5
61.66
7.44
34.83
8.76
9.05
< 0.001

วิจารณ์
หลังสิ้ นสุ ดการศึกษาพบว่า ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปริ มาณนมที่ดูดได้ใน 5 นาทีของวันที่ 1, 3
และ 5 ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <.001) อธิ บายได้วา่
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลื นมีประสิ ทธิ ภาพในการดูดนมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
การนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .001) ซึ่ งสนับสนุ นสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อธิ บาย
ได้วา่ ทารกเกิดก่อนกาหนดที่ได้รับนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนจากมารดาตามวิธีการนวดของเบรนดา เล
สเซน 1,2 ซึ่ งใช้โปรแกรม Premature Infant Oral Motor Intervention (PIOMI) มีประสิ ทธิ ภาพการดูดนม
มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลื นตั้งแต่วนั แรกของการเริ่ มดูดนมทางปาก เนื่องจาก
การนวดปากทาให้เกิ ดการไหลเวียนของเลื อดมาเลี้ ยงผิวหนังและกล้ามเนื้ อบริ เวณนั้นเพิ่มขึ้ น กล้ามเนื้ อ
บริ เวณนั้นมีความแข็งแรง เพิ่มมากขึ้นและช่ วยให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการเคลื่ อนไหวของปาก
และอวัยวะในช่ องปาก จึงทาให้ทารกดูดกลื นได้ดีข้ ึน20-21 นอกจากนี้ การสัมผัสในการนวดกระตุน้ การ
ดูดกลื นนั้นเป็ นการเคลื่ อนไหวแบบแพสซี พ (passive movement) ทาให้กล้ามเนื้ อได้ออกกาลังและการที่
กล้ามเนื้อได้รับการนวดกระตุน้ ซ้ า ๆ ทาให้รีเฟล็กซ์การดูด การกลืน มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น22
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ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผา่ นมาของ ฟูไซล์และคณะ18 ซึ่ งทาการนวดในทารก
เกิดก่อนกาหนด โดยการนวดปากของฟูไซล์น้ นั นวดนาน 15 นาที เป็ นการนวดด้วยมือ 12 นาทีและให้ดูดจุก
ปลอม (pacifier) อีก 3 นาที นวดติดต่อกัน 10 วัน ก่อนให้นมทางสายให้อาหาร 15-30 นาที วันละ 1 ครั้ง
พบว่า ทารกเกิดก่อนกาหนดกลุ่มที่ได้รับการนวดกระตุน้ การดูดกลืน สามารถดูดนมได้ปริ มาณมากกว่ากลุ่ม
ที่ไม่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการศึกษาของจารุ วรรณ สุ ข
นิธิ 9 ซึ่งใช้วิธีการนวดของฟูไซล์ และพบว่าความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกาหนดในกลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมกระตุน้ การดูดกลืนจากมารดา เป็ นเวลา 5 วัน และ 10 วัน มีค่าสู งกว่าทารกเกิดก่อนกาหนด
กลุ่มที่ไม่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่การศึกษาของจารุ วรรณ สุ ขนิ ธิ
นั้นแตกต่างจากการศึกษาของฟูไซล์ ในเรื่ องของผูน้ วด เนื่องจากการศึกษาของจารุ วรรณ สุ ขนิธิ ให้มารดา
เป็ นผูน้ วดปากกระตุน้ การดูดกลืน ส่ วน Yea-Shwu Hwang และคณะ23 ได้ทาการศึกษาวิธีการนวดปาก
กระตุน้ การดูดกลืนโดยนวดปากนาน 5 นาที ศึกษาในทารกเกิดก่อนกาหนดที่ดูดนมไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ผล
การศึกษา พบว่ากลุ่มที่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน มีอตั ราการดูดนมเร็ วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการ
นวดปากกระตุน้ การดูดกลืนในช่วง 5 นาทีแรกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นมีการศึกษาของชลลดา
ภูมิผล 22 ศึกษาในทารกอายุครรภ์ระหว่าง 28-37 สัปดาห์ ที่มีปัญหาในเรื่ องการดูดนม โดย นวดปาก วันละ 2
ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ห่ างกัน 8 ชัว่ โมง ติดต่อกัน 10 วัน ผลการศึกษาพบว่าปริ มาณนมที่ดูดได้ใน 2 นาทีแรก
มากกว่าก่อนที่ได้รับโปรแกรมการนวดปากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เห็ นได้ว่า ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ส อดคล้องกับ งานวิจ ัย ที่ ผ่า นมาแต่ มี ค วามแตกต่ า งในเรื่ อ งของ
ลักษณะวิธีการนวด การวางนิ้ วมือ และระยะเวลาในการนวดโดยในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เวลาในการนวด 5
นาที แบ่งเป็ นการนวดด้วยมื อ 3 นาที และให้ดูดจุกปลอมอีก 2 นาที วันละ 1 ครั้ ง ติ ดต่อกัน 7 วัน
ทาการศึกษาในทารกที่เตรี ยมพร้ อมจะกลับบ้านคือช่ วงอายุครรภ์ 31-34 สัปดาห์ที่ยงั ได้รับนมทางสายให้
อาหาร ซึ่ งจากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ระยะเวลาในการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนจะน้อย
กว่าแต่หากมีการปฏิบตั ิสม่าเสมอ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกาหนดได้ และ
ถึงแม้วา่ ทารกในกลุ่มควบคุมจะมีน้ าหนักตัวที่มากกว่ากลุ่มทดลองแต่กลับพบว่ากลุ่มทดลองสามารถดูดนม
ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากการนวดปากช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิ ตและความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
รอบปากและบริ เวณใบหน้าที่ช่วยในการดูดนมทาให้ทารกดูดนมได้ดีข้ ึน21 และการให้ทารกฝึ กดูดจุกนม
ปลอม (Nonnutritive sucking)ยังเป็ นการช่วยให้ทารกเกิดก่อนกาหนดมีประสบการณ์ดา้ นการกิน (feeding
experience) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมและทักษะการดูดนมให้ทารกด้วย 24 ช่ วยให้สามารถกินทางปากได้
เร็ วขึ้ น จากผลการศึ กษาจึงสรุ ปได้ว่าการนวดปากกระตุ น้ การดู ดกลื นเป็ นการช่ วยเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อปากทาให้ทารกดูดนมได้ดีข้ ึน โดยพบว่าทารกเกิดก่อนกาหนดที่มีอาการคงที่และเตรี ยมพร้อมที่จะ
กลับบ้านเมื่อได้รับการนวดปากวันละ 1 ครั้ง นาน 5 นาที ติดต่อกัน 7 วัน สามารถทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการ
ดูดนมของทารกเกิดก่อนกาหนดที่อายุครรภ์ 31-34 สัปดาห์ดีข้ ึน
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การนาไปใช้ ประโยชน์
ด้ านปฏิบัติการพยาบาล
1. พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนาวิธีการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนไปใช้ใน
การปฏิบตั ิการพยาบาลประจาในหน่วยงาน เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกาหนด
2. พยาบาลสามารถนาวิธีการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนไปใช้ในการสอนมารดาให้นวดปาก
กระตุน้ การดูดกลื นให้กบั ทารก เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการดูดนมในทารกเกิ ดก่อนกาหนด และยังเป็ น
การส่ งเสริ มสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกด้วย
ด้ านการวิจัยทางการพยาบาล
1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน โดยเปลี่ยนรู ปแบบงานวิจยั เพื่อ
นาไปอ้างอิงกลุ่มประชากรได้กว้างขึ้น เช่น ศึกษาในทารกที่อายุครรภ์น้อยกว่า 31 สัปดาห์ หรื อศึกษาใน
ทารกที่มีความผิดปกติดา้ นการดูดกลืน
2. ควรมีการติดตามประสิ ทธิ ภาพในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกาหนดที่ได้รับการนวดกระตุน้ การ
ดูดกลืน จนถึงอายุครบกาหนด

ข้ อจากัดในการศึกษา
1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน โดยเปลี่ยน
รู ปแบบงานวิจยั เพื่อนาไปอ้างอิ งกลุ่มประชากรได้กว้างขึ้ น เช่ น ศึ กษาในทารกที่ อายุครรภ์น้อยกว่า 31
สัปดาห์ หรื อศึกษาในทารกที่มีความผิดปกติดา้ นการดูดกลืน
2. ควรมีการติดตามประสิ ทธิ ภาพในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกาหนดที่ได้รับการนวดกระตุน้ การ
ดูดกลืน จนถึงอายุครบกาหนด

สรุป
ผลของการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าทารกเกิดก่อนกาหนดกลุ่มที่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลืน
มีประสิ ทธิ ภาพการดูดนมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการนวดปากกระตุน้ การดูดกลื น ดังนั้นบุคลากรทางการ
แพทย์ สามารถน าไปใช้ เ ป็ นแนวทาง ในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนวดปากกระตุ ้น การดู ด กลื น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดูดนมในทารกเกิ ดก่อนกาหนด และนาวิธี การนวดปากกระตุน้ การดูดกลืนไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิพยาบาล เพื่อช่วยให้ทารกเกิดก่อนกาหนดสามารถกินนมเองทางปากได้เร็ วขึ้น
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