
น าเสนอผลงานวิชาการ   “งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลระยองประจ าปี 2561”  

วันที่  6-7 กันยายน 2561 
 

1. ชื่อผลงาน : การนวดและประคบเต้านมมารดาท่ีมีอาการคัดตึงเต้านมหลังคลอด 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน : พท.ป.ขวัญชนก  พนัสอนุสรณ์    
3. ชื่อผู้น าเสนอ : พท.ป.ขวัญชนก  พนัสอนุสรณ์ 
4. สถานที่ท างาน   : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  

5. E-Mail Address  : kingyoren@gmail.com เบอร์โทรศัพท์มือถือ  083-1231429  
6. ลักษณะผลงาน  : WPM (Work process management & improvement) 
7. รูปแบบน าเสนอ :  Poster Presentation

mailto:sawadee-kub@hotmail.com


น าเสนอผลงานผลงานวิชาการ   “งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลระยองประจ าปี 2561” 
1. ชื่อผลงาน  :  การนวดและประคบเต้านมมารดาที่มีอาการคัดตึงเต้านมหลังคลอด 
2. ค าส าคัญ    : นวด,ประคบสมุนไพร,มารดาหลังคลอด,เต้านมคัดตึง 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : การรักษาด้วยการนวดและประคบสมุนไพรบริเวณเต้านมมารดาหลังคลอดเพ่ือ
บรรเทาอาการคัดตึงเต้านมในกลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีภาวะคัดตึงเต้านม ซึ่งการนวดเต้านมเป็นการท าให้
ระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณเต้านมดีขึ้น ลดการอุดตันของท่อน้ านม ส่วนการประคบเต้านมส่งผลท าให้หลอด
เลือดบริเวณเต้านมขยายตัวขึ้นท าให้ช่วยเพ่ิมการไหลของน้ านม นอกจากนี้การนวดแลประคบเต้านมหลัง
คลอดยังเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีก โดยวัดผลจากระดับความคัดตึงเต้านมก่อนและหลังท า
หัตถการ ระดับการไหลของน้ านมก่อนและหลังท าหัตถการ และระดับความเจ็บปวดจากการใช้ Visual 
Analog Scale (VAS) ซึ่งระดับความคัดตึงเต้านมลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 1.37 ระดับ ระดับการไหลของน้ านมดีขึ้น
เฉลี่ย 0.71 ระดับ และระดับความเจ็บปวดลดลงเฉลี่ย 4.45 ระดับ 

4. สมาชิกทีม  1) แพทย์แผนไทยประยุกต์ขวัญชนก  พนัสอนุสรณ์   

2) แพทย์แผนไทยประยุกต์มลธรี  วิเศษษา  

3) แพทย์แผนไทยประยุกต์วาทินี  ศรีวะรมย์   

4) แพทย์แผนไทยกายแก้ว  คชเดช 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลระยอง 

5. เครื่องชี้วัด : 1) ระดับความคัดตึงเต้านมก่อนการรักษาและหลังการรักษาลดลงอย่างน้อย 1 ระดับ 

2) ระดับการไหลของน้ านมก่อนการรักษาและหลังการรักษาดีขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ 

3) ระดับความเจ็บปวด Visual Analog Scale (VAS) ก่อนการรักษาและหลังการรักษาลดลง 
อย่างน้อย 3 ระดับ 

6.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : ปัจจุบันนมแม่ถือว่ามีประโยชน์สูงสุดส าหรับทารก เพราะมีสารอาหารที่สมบูรณ์ 
ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของทารกให้สมวัย แต่ส าหรับหญิงหลังคลอดบางรายอาจประสบปัญหาน้ านมไม่
ไหลหรือไหลน้อย รวมทั้งมารดาที่มีอาการเจ็บปวด ไม่สบายตัวจากปัญหาการคัดตึงเต้านม ซึ่งถือได้ว่าเป็น
อุปสรรคส าคัญในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาและเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มารดายุติการให้นมบุตรในระยะ
เริ่มแรก การดูแลเต้านมและการไหลของน้ านมให้หญิงหลังคลอดจึงถือเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญอย่างมาก 
นอกจากนี้หากปล่อยให้มารดามีอาการคัดตึงเต้านมโดยไม่ได้รับการแก้ไข อาจท าให้เกิดแทรกซ้อนตามมาได้ 
เช่น ภาวะเต้านมอักเสบ ได ้

 



7.  กิจกรรมการพัฒนา  :  
 การวางแผนการรักษา : มารดาหลังคลอดที่มีภาวะคัดตึงเต้านมหลังคลอด และไม่มีข้อห้ามในการท า
หัตถบ าบัดตามแนวทางเวชปฏิบัติของการแพทย์แผนไทย พร้อมให้ค าแนะน าปฏิบัติตัวทุกครั้งหลังการรักษา 
และจัดท าใบประวัติการรักษาแยกจากเดิมที่มีอยู่เพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาพร้อม
บันทึกผลระดับความคัดตึงเต้านม ระดับการไหลของน้ านม และระดับความเจ็บปวด (VAS) ทุกครั้งก่อนและ
หลังรักษา 
 การวางแผนพัฒนาต่อ : เนื่องจากการนวดและประคบเต้านมหลังคลอดเป็นการบรรเทาสภาวะความ
ไม่สุขสบายของมารดาหลังคลอด จึงมีวางแผนการประเมินความพึงพอใจหลังท าหัตถการเพ่ิมเติมในอนาคต  
นอกจากนี้ยังมีมารดาหลังคลอดที่ไม่สามารถมาท าหัตถการได้เนื่องจากไม่มีมีผู้ดูแลบุตร จึงได้มีการวาง
แผนการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบระยะเวลาในการท าหัตถการระหว่าง 30 นาที และ 1 ชั่วโมง 15 นาที เพ่ือ
เปรียบเทียบผลหลังท าหัตถการว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และมารดาหลังคลอดที่มีอาการคัดตึง
เต้านมส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าหน่วยงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีหัตถการในการนวดและ
ประคบเต้านมเพ่ือช่วยบรรเทาอาการคัดตึงเต้านม และกระตุ้นการไหลน้ านมหลังคลอด หน่วยงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป  

8. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง :  

การรักษาโดยการนวดและประคบสมุนไพรมารดาหลังคลอดที่มีอาการคัดตึงเต้านมในงานบริการแพทย์แผน
ไทย ของโรงพยาบาลระยอง ในมารดาหลังคลอดจ านวน 12 ราย (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือน
กรกฎาคม 2561) โดยมีการวัดผลดังนี้ 

 1) การประเมินระดับความคัดตึงเต้านมก่อนการรักษาและหลังการรักษา โดยระดับความคัดตึงเต้านม
ก่อนการรักษาโดยเฉลี่ยเป็น 4.79 ระดับ และระดับความคัดตึงเต้านมหลังการรักษาโดยเฉลี่ยเป็น 3.42 ระดับ 
ดังนั้นค่าความต่างของระดับความคัดตึงเต้านมที่ลดลงโดยเฉลี่ยมีค่าเป็น 1.37 ระดับ 

 

แผนภูมิ 1 แผนภูมิแสดงระดับความคัดตึงเต้านมเฉลี่ยก่อนและหลังการรักษา 

0

1

2

3

4

5

6

7

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8 คนที่ 9 คนที่ 10 คนที่ 11 คนที่ 12 

ก่อนการรักษา 

หลงัการรักษา 



 
 2) การประเมินระดับการไหลของน้ านมก่อนการรักษาและหลังการรักษา โดยระดับการไหลของน้ านม
ก่อนการรักษาโดยเฉลี่ยเป็น 1.21 ระดับ และระดับการไหลของน้ านมหลังการรักษาคิดเป็น 1.92 ระดับ ดังนั้น
ค่าความต่างของระดับการไหลของน้ านมที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็น 0.71 ระดับ 

 
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงระดับการไหลของน้ านมเฉลี่ยก่อนและหลังการรักษา 

 
 3) การประเมินระดับความเจ็บปวด Visual Analog Scale (VAS) ก่อนการรักษาและหลังการรักษา 
โดยระดับความเจ็บปวดก่อนการรักษาโดยเฉลี่ยเป็น 6.87 ระดับ และระดับความเจ็บปวดหลังการรักษาโดย
เฉลี่ยเป็น 2.42 ระดับ ดังนั้นค่าความต่างของระดับความเจ็บปวดที่ลดลงโดยเฉลี่ยมีค่าเป็น 4.45 ระดับ  

 
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงระดับความเจ็บปวด (VAS) ก่อนและหลังการรักษา 
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9. บทเรียนที่ได้รับ :  

 1) มารดาหลังคลอดที่มีอาการคัดตึงเต้านมส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าหน่วยงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกมีหัตถการในการนวดแประคบเต้านมเพ่ือช่วยบรรเทาอาการคัดตึงเต้านม และกระตุ้นการ

ไหลน้ านมหลังคลอด 

 2) มารดาหลังคลอดบางรายไม่สามารถมาท าหัตถการได้เนื่องจากไม่มีผู้ดูและบุตรจึงควรมีการศึกษา

เพ่ิมเติมเก่ียวกับระยะเวลาในการท าหัตถการ ระหว่าง 30 นาที และ 1 ชั่วโมง 15 นาที 

 3) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับแพทย์แผนไทยและผู้ที่มาฝึกอบรมดูงานท าให้สามารถให้การ

รักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 


