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Abstract 
Purpose:  The study purpose was to determine the effects of an 
infant massage training program on knowledge and skill among 
nurses.  
Design:   A quasi-experimental research. 
Methods:  The study sample included 28 nurses who took care of 
infants and children. All participants attended the infant massage 
training program. Before the program, data collection was 
performed by using a demographic data form and the knowledge 
of infant massage questionnaire (pretest). One month after the 
program, all participants were asked to complete the 
questionnaire (posttest) again.  In addition, the research team 
evaluated nurses’ infant massage skill by using an observation 
form of nurse’s infant massage skill. Study data were analyzed by 
using descriptive statistic and paired t-test.  
Main findings: An average score of nurses’ knowledge at 1 month 
after the training was statistically higher than that before the 
training (p < .001). Additionally, an average score of infant 
massage skill was in a good level.  
Conclusion and recommendations: The study revealed that the 
infant massage training program can enhance knowledge and skill 
of infant massage among nurses. Therefore, professional nurses 
should integrate infant massage into routine nursing activities for 
taking care of these infants. Also, nurses should train parents or 
caregivers to be able to massage their children efficiently.  
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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการฝกึอบรมการนวดสมัผสัทารก

ทีม่ตีอ่ความรู ้และทกัษะของพยาบาลในการนวดสมัผสัทารก  

รปูแบบการวจิยั: การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยักึง่ทดลอง  

วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็พยาบาลทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัทารก

และเดก็ ทีเ่ขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง กลยทุธก์ารสง่เสรมิสขุภาพ

ทารก: การนวดสมัผสั” จำนวน 28 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล และ

แบบสอบถามความรูเ้รือ่งการนวดสมัผสัทารกกอ่นไดร้บัโปรแกรมการอบรม

การนวดสมัผสัทารก และภายหลงัทีพ่ยาบาลไดร้บัการอบรมกลบัไปปฏบิตัิ

งานในหนว่ยงานของตนเองเปน็ระยะเวลา 1 เดอืน พยาบาลจะไดร้บัการ

ประเมนิความรูอ้กีครัง้ และการประเมนิทกัษะการนวดสมัผสัทารกจากนกั

วจิยัโดยใชแ้บบสงัเกตทกัษะการนวดสมัผสั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิ

พรรณนา การทดสอบคา่ท ี

ผลการวจิยั: พบวา่ คา่คะแนนความรูภ้ายหลงัไดร้บัโปรแกรมการฝกึอบรม

การนวดสมัผสัทารกและกลบัไปปฏบิตังิานเปน็ระยะเวลา 1 เดอืน มากกวา่

กอ่นไดร้บัโปรแกรมการฝกึอบรม อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

และมคีา่คะแนนทกัษะการนวดสมัผสัทารกภายหลงัไดร้บัโปรแกรมการฝกึ

อบรมอยู่ในระดบัด ี 

สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการฝึกอบรมนวดสัมผัสทารกส่งผลให้

พยาบาลมีความรู้และทักษะในการนวดสัมผัสทารกเพิ่มขึ้น ซึ่งพยาบาล

สามารถสอดแทรกการนวดสมัผสัในกจิกรรมการพยาบาลและสอนมารดา

หรอืผูด้แูลทารกใหส้ามารถนวดทารกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

คำสำคญั: การนวดสมัผสัทารก พยาบาล โปรแกรมการฝกึอบรม 
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ความสำคัญของปัญหา
 การนวดเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาช้านาน   
การนวดในอดตีเปน็การถา่ยทอดสบืตอ่กนัในครอบครวั เชน่
เดยีวกบั การนวดตวัเดก็ที่ไดม้กีารบนัทกึในประวตัศิาสตร์
ของวัฒนธรรมหลายชาต ิ จนกระทั่งในป ี ค.ศ.1977 
LeBoyer1 ไดเ้ผยแพรร่ปูภาพมารดาทีน่วดบตุรในประเทศ
อินเดีย ที่แสดงให้เห็นว่าทารกที่ได้รับการนวดมีความสุข 
และผอ่นคลาย จงึทำใหก้ารนวดตวัเดก็ไดร้บัการฟืน้ฟแูละ
พฒันา รวมทัง้มกีารศกึษาวจิยัอยา่งตอ่เนือ่งในเวลาตอ่มา มี
รายงานการศึกษาการนวดตัวในทารกครบกำหนด พบว่า 
ทารกที่ ได้รับการนวดมีความตื่นตัวและแข็งแรง ร้องไห ้ 
นอ้ยลง ระดบัฮอรโ์มนคอตซิอล (cortisol) ในนำ้ลายลดลง 
นอนหลบัไดเ้รว็กวา่ทารกที่ไดร้บัการอุม้โยกตวั ซึง่แสดงวา่
ทารกมคีวามเครยีดลดลง และจากการตดิตามทารกตลอด
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์ ยังพบว่าทารกที่ ได้รับการนวดม ี 
นำ้หนกัตวัเพิม่ขึน้ พฒันาการทางอารมณด์ ีมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ี
กบับคุคลอืน่ ระดบัฮอรโ์มนแคทโิคลามนี (catecolamine) 
ในปัสสาวะลดลง ระดับเซโรโตนิน (serotonin) เพิ่มขึ้น   
ซึง่หมายถงึความเครยีดและภาวะซมึเศรา้ลดลง2 นอกจากนี้
ยงัมกีารศกึษาพบความสมัพนัธข์องการนวดบตุรของมารดา
สง่ผลใหบ้ตุรอาย ุ 2 เดอืนมนีำ้หนกัตวัเพิม่ขึน้3 และยงัพบ
วา่การนวดสมัผสัสามารถลดระยะเวลาการรอ้งไห้ในทารกที่
มภีาวะโคลคิ (colic) ได้4  
 งานวิจัยการนวดสัมผัสส่วนใหญ่ได้ทำการศึกษาใน
ทารกเกดิกอ่นกำหนด  โดยพบวา่ ทารกที่ไดร้บัการนวดม ี 
นำ้หนกัตวัเพิม่ขึน้ มกีารตืน่ตวัและแขง็แรง มคีะแนนที่ได้
จากการประเมินพฤติกรรมโดยใช้แบบทดสอบ NBAS 
(Neonatal Behavior Assessment Scale) มากกวา่  รวม
ทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล2, 5-6 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Field และคณะ7 ที่พบว่า  
การนวดสัมผัสทำให้ร่างกายของทารกหลั่งสารอินซูลิน   
และสารคลา้ยอนิซลูนิทีส่ง่ผลตอ่การเจรญิเตบิโตของสมอง
โดยเฉพาะสมองสว่นทีเ่กีย่วกบัการมองเหน็8 นอกจากนีย้งั
พบวา่ การนวดสมัผสัทำใหอ้ณุหภมูกิายของทารกเกดิกอ่น
กำหนดสงูกวา่ทารกที่ไม่ไดร้บัการนวดสมัผสั9 ทำใหท้ารกที่
มีน้ำหนักตัวน้อยมาก มีคะแนนการทำงานของกล้ามเนื้อ  
สูงกว่า และจำหน่ายกลับบ้านได้เร็วกว่าทารกที่ไม่ได้รับ  
การนวด10 อกีทัง้สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการนอนหลบัในทารก
น้ำหนักตัวน้อย โดยทารกจะมีระยะหลับเสียงกรนลดลง 
นอนหลบัไดน้านขึน้ ตืน่กนินมตอนกลางคนื และการนอน

หลบัผดิปกตลิดลง มรีะยะตืน่ตวัในชว่งเวลากลางวนัมากขึน้11 

 สำหรบัการศกึษาการนวดทารกในมารดาทีต่ดิยาเสพ
ตดิโคเคน พบวา่ทารกที่ไดร้บัการนวดจากมารดาทีต่ดิยาเสพ
ติดมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีคะแนนที่ ได้จากการประเมิน
พฤตกิรรมโดยใชแ้บบทดสอบ NBAS มากกวา่ทารกที่ไม่ได้
รบัการนวด และไมม่ภีาวะแทรกซอ้นหลงัเกดิ ขณะเดยีวกนั
มีรายงานการศึกษาการนวดทารกของมารดาที่ติดเชื้อ  
เอชไอว ี พบวา่มารดาตดิเชือ้เอชไอวทีีน่วดทารก จะรูส้กึผดิ
ในตนเองลดลง และมคีวามรูส้กึดขีึน้ทีต่นเองสามารถชว่ย
เหลอืลกูได ้ นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
การนวดทารกของมารดาที่มีภาวะซึมเศร้ากับการส่งเสริม
สมัพนัธภาพระหวา่งมารดาและทารก โดยพบวา่ การนวด
ชว่ยใหท้ารกตืน่ตวั เปลง่เสยีงในลำคอเพิม่ขึน้ อาการกระสบั
กระสา่ยและหงดุหงดิลดลง ขณะทีม่ารดามพีฤตกิรรมการ
แสดงออกดีขึ้น และสามารถปลอบโยนบุตรได้ง่ายขึ้น2 
มารดามปีฏสิมัพนัธก์บัทารกมากขึน้12 เชน่เดยีวกบัการนวด
สมัผสับตุรอาย ุ 2 เดอืนของมารดาวยัรุน่ จะชว่ยใหม้ารดา
สามารถรบัรูพ้ฤตกิรรมทางอารมณข์องบตุรมากขึน้13 ขณะที่
มรีายงานการศกึษาการสง่เสรมิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบดิากบั
ทารกดว้ยการนวดสมัผสั โดยใหบ้ดิานวดสมัผสัทารกกอ่น
เขา้นอนครัง้ละ 15 นาท ี เปน็เวลา 1 เดอืน พบวา่ บดิามี
สว่นรว่มในการดแูลทารก และมปีฏสิมัพนัธก์บัทารกมากขึน้ 
ทารกมรีะยะเวลาหลบัเรว็ขึน้14  
 สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีการศึกษาการนวด
สมัผสัครัง้แรกในป ีพ.ศ. 2526 โดยทำการศกึษาในทารกเกดิ
กอ่นกำหนด แตพ่บวา่ทารกที่ไดร้บัการนวดสมัผสั และไม่ได้
รับการนวดสัมผัส มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว และคะแนนที่ได้
จากการประเมินพฤติกรรมโดยใช้แบบทดสอบ NBAS   
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติิ15 ขณะเดยีวกนัการ
ศกึษาในป ีพ.ศ. 2531 พบผลของการนวดสมัผสักบัคา่เฉลีย่
นำ้หนกัตวั ความยาวลำตวั ความยาวเสน้รอบศรีษะ และ
การทดสอบพัฒนาการโดยใช้แบบทดสอบ DDST (The 
Denver Developmental Screening Test) แตกตา่งกนั
อยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติิ16 เชน่กนั จนกระทัง่การศกึษา
ในป ี พ.ศ. 2537 พบวา่ ทารกที่ไดร้บัการนวดสมัผสั มคีา่
เฉลีย่นำ้หนกัตวั และความยาวเสน้รอบศรีษะมากกวา่ทารก
ที่ไม่ไดร้บัการนวดอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ17 ซึง่ตอ่มามกีาร
ศกึษาในมารดาตดิเชือ้ไวรสัเอดส ์ และพบวา่ทารกที่ไดร้บั
การนวดสมัผสัมคีะแนนความรกัใครผ่กูพนั อตัราการเพิม่  
น้ำหนักตัว ส่วนสูง และคะแนนที่ ได้จากการประเมิน
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พฤตกิรรมโดยใชแ้บบทดสอบ NBAS มากกวา่ทารกที่ไม่ได้
รับการนวดสัมผัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ18 การศึกษา
ทารกที่ ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยเสียงดนตร ี  
การนวดสมัผสั การเคลือ่นไหว การมองหนา้ และการพดูคยุ
มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว ความยาวลำตัว ความยาวเส้นรอบ
ศีรษะ และคะแนนความรักใคร่ผูกพันที่มีต่อกันระหว่าง
มารดากบัทารกมากกวา่ทารกที่ไม่ไดร้บัการกระตุน้19 เชน่
เดยีวกนัในป ีพ.ศ. 2546 พบวา่ การนวดสมัผสัทารก ทำให้
มารดามีความรักใคร่ผูกพันต่อทารกเพิ่มขึ้น และทารกมี
พฤตกิรรมความรกัใครผ่กูพนัตอ่มารดาเพิม่ขึน้20  
 การนวดสัมผัสมีหลายรูปแบบ แต่การนวดสัมผัส
ทารกที่นิยมใช้ในปัจจุบันม ี 2 รูปแบบคือ การนวดแบบ
อนิเดยี (Indian massage) เปน็การนวดจากบรเิวณลำตวั 
แขนและไหล่ไปสูข่อ้มอื เพือ่ใหค้วามเครยีดและความตงึตวั
ของกลา้มเนือ้ผา่นออกไปทางปลายนิว้ สำหรบัการนวดอกี
รปูแบบหนึง่คอื การนวดแบบสวดีชิ (Swedish massage) 
เปน็การนวดจากแขนขาหรอือวยัวะสว่นปลายเขา้หาลำตวั 
เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปสู่หัวใจและปอด21  
การวิจัยครั้งนี้จึงนำรูปแบบการนวดสัมผัสทารกทั้ง 2 รูป
แบบมาผสมผสานกนั การนวดแบบอนิเดยีในรปูแบบของ
ความสมดลุและการผอ่นคลายกลา้มเนือ้ และการนวดแบบ
สวีดิชเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิต การนวดในรูป
แบบผสมผสานนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนวด
สมัผสัใหแ้กท่ารกมากยิง่ขึน้ 
 จากประโยชนข์องการนวดสมัผสัทารกดงักลา่วขา้งตน้ 
ทำใหเ้หน็ถงึความจำเปน็ทีพ่ยาบาลซึง่เปน็บคุลากรกลุม่ใหญ่
ที่สุดของบุคลากรทีมสุขภาพ และเป็นผู้ที่ใกล้ชิดในการ
ใหก้ารดแูลทารกทัง้ในระยะเจบ็ปว่ยอยูท่ี่โรงพยาบาล และ
ทารกสขุภาพดทีัว่ไปทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนตา่งๆ ควรทีจ่ะตอ้ง
มคีวามรูแ้ละทกัษะในการนวดสมัผสัทารก กลา่วคอื มคีวาม
สามารถสงัเกต เขา้ใจ และประเมนิพฤตกิรรมของทารกซึง่
สัมพันธ์กับการนวด (ได้แก ่ การประเมินความพร้อมของ
ทารกก่อนการนวดสัมผัส พฤติกรรมของทารกที่แสดงว่า
ทารกมีความสุข พฤติกรรมที่แสดงถึงภาวะที่ ได้รับการ
กระตุ้นมากเกินไป) ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับทารกใน  
ขณะนวด มีวิธีการนวดที่ถูกต้อง นุ่มนวล และสามารถ
กระทำการนวดไดอ้ยา่งสมำ่เสมอ หากพยาบาลผู้ใหก้ารดแูล
ทารกเหลา่นี ้มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะในการนวด
สมัผสัทารกทีถ่กูตอ้ง ยอ่มกอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุแก่
ทารก เนือ่งจากพยาบาลเหลา่นี้ ไมเ่พยีงเปน็กำลงัสำคญัใน

การดูแลส่งเสริมสุขภาพทารก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ   
หากแตย่งัสามารถถา่ยทอดความรู้ในการนวดสมัผสัทารกที่
ถูกต้องแก่บุคลากรทีมสุขภาพอื่นๆ ตลอดจนบิดามารดา 
และผูเ้ลีย้งดทูารก เพือ่ใหส้ามารถดแูลทารกไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
และยัง่ยนื 
 การฝึกอบรมการนวดสัมผัสให้แก่พยาบาลเด็ก  
ทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยยังไม่มี
โอกาสได้ประเมินประสิทธิภาพของการอบรมอย่างเป็น
ทางการ มเีพยีงการตดิตามสอบถามภายหลงัไดร้บัการฝกึ
อบรม และนำมาปรบัปรงุแก้ ไขเปน็บางสว่น ซึง่โปรแกรม
การฝึกอบรมการนวดสัมผัสทารกที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นใน  
ครัง้นี ้ จะเปน็โปรแกรมการสอนอยา่งมแีบบแผนประกอบ
ดว้ย การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการนวดและประโยชนข์องการ
นวดสัมผัสทารก การสอนสาธิตการนวดสัมผัสทารกและ
การใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝ้กึปฏบิตัใินการนวดสมัผสัทารกกบัหุน่
ทารก อกีทัง้มแีผน่พบั สือ่วดิทิศัน ์ ทีอ่ธบิาย และแสดงวธิี
การนวดอยา่งละเอยีด ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาผลของ
โปรแกรมการนวดสมัผสัทารกทีพ่ฒันาขึน้ในครัง้นี ้ เพือ่ให้
เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนา และอบรมการนวดสัมผัส
ทารกทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรมการนวด
สัมผัสทารกที่มีต่อความรู ้ และทักษะของพยาบาลในการ
นวดสมัผสัทารก 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi - 
experimental research) 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาเปน็พยาบาลทีป่ฏบิตังิาน
เกี่ยวข้องกับทารกและเด็กในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลทีห่นว่ยงานมกีารนวดสมัผสัทารก และเขา้รบั
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ
ทารก: การนวดสมัผสั” ซึง่จดัโดยภาควชิาการพยาบาลกมุาร
เวชศาสตร ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ โดยจัดอบรมจำนวน   
2 ครัง้ มผีูเ้ขา้รบัการอบรมครัง้ทีห่นึง่ 123 คน และครัง้ที่
สอง 150 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสะดวก 
(convenience sampling) โดยเลอืกจากประชากรทัง้หมด 
ตามคณุสมบตัทิีก่ำหนด คอื ชว่งระยะเวลาหนึง่เดอืนภาย
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หลังจากได้รับการฝึกอบรม ได้มีการปฏิบัติการนวดสัมผัส
ทารก ครบทัง้ 14 ทา่ ใหก้บัทารกอายตุัง้แตแ่รกเกดิถงึหนึง่
เดอืนที่ไมม่ขีอ้หา้มในการนวดสมัผสั อยา่งนอ้ย 5 คน 
 คำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วย power analysis   
โดยกำหนดคา่ effect size = .5 power = .80, α = .05   
และนำไปเปิดตารางหาค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
ทดสอบ t-test for dependent means แบบ one-tailed 
ไดจ้ำนวนกลุม่ตวัอยา่งจำนวน 50 คน22 สำหรบัการศกึษา
ครั้งนี้ ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดจาก  
ผูเ้ขา้รบัการอบรมครัง้ทีห่นึง่จำนวน 15 คน และครัง้ทีส่อง
จำนวน 13 คน รวมทัง้สิน้เพยีง 28 คน ซึง่เปน็จำนวนกลุม่
ตวัอยา่งในการศกึษาทีต่ำ่กวา่จำนวนทีค่ำนวณได ้ 
 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ได้แก ่ อาย ุ วุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการดูแลทารก  
แรกเกิด ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะของ  
โรงพยาบาลทีป่ฏบิตังิาน 
 2. แบบแผนการนวดสมัผสัทารก ซึง่ผูว้จิยัแปลและ
เรียบเรียงจาก Infant Massage Program: Tutorial 
Guidelines ของ Johnson-Johnson Professional & 
Educational Services โดยครอบคลมุการเตรยีมตวักอ่น
การนวดสมัผสั และวธิกีารนวดสมัผสั  
 3. แบบสอบถามความรูเ้กีย่วกบัการนวดสมัผสัทารก
ของพยาบาล ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เอง จากการศกึษาคน้ควา้
เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเปน็การประเมนิความรู ้
4 ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นประโยชนข์องการนวดสมัผสั 10 ขอ้ 
2) ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการนวดสัมผัส 6 ข้อ   
3) ดา้นวธิกีารนวด 6 ขอ้ 4) ขอ้ควรระวงั/ขอ้ควรปฏบิตัใิน
การนวดสมัผสั 7 ขอ้ รวมจำนวนคำถามทัง้หมด 29 ขอ้ 
เปน็ขอ้คำถามดา้นบวก 15 ขอ้  ขอ้คำถามดา้นลบ 14 ขอ้ 
คะแนนรวมทัง้หมดเทา่กบั 29 คะแนน  และใหค้ะแนนเปน็
แบบเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก ไดแ้ก ่ใช ่ ไม่ใช ่ ไมแ่น่ใจ  และ
มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนเปน็ 1, 0, 0 ตามลำดบั 
 4. แบบประเมนิทกัษะของพยาบาลตอ่การนวดสมัผสั
ทารก เป็นแบบประเมินตามโปรแกรมการนวดสัมผัส 
จำนวน 14 ทา่ ทีพ่ฒันาขึน้โดยผูว้จิยั วธิกีารประเมนิใชก้าร
สงัเกตแตล่ะทา่นวด โดยครอบคลมุ 4 หมวดคอื ความถกู
ต้อง ความต่อเนื่อง ความนุ่มนวล และการมีปฏิสัมพันธ ์
โดยมีการให้คะแนนแต่ละหมวดของแต่ละท่า เป็น

มาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 4 ระดบัเริม่จาก 0 
(ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้ง / ไมแ่สดงพฤตกิรรม) ถงึ 3 (ปฏบิตัไิดถ้กู
ตอ้ง / แสดงพฤตกิรรมได ้3 ขอ้) และมเีกณฑก์ารประเมนิ
ทักษะการนวดสัมผัสทารกจากคะแนนรวมทั้ง 14 ท่า   
โดยคะแนนตัง้แตร่อ้ยละ 80 ขึน้ไป (134 - 168 คะแนน) 
แสดงวา่มทีกัษะการนวดสมัผสัระดบัด ี
 5. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการนวดสัมผัส   
เปน็คำถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ตีอ่ความรู ้ และทกัษะ
การนวดสัมผัส เช่น ปัจจัยที่ช่วยให้การนวดสัมผัสทารก
ประสบความสำเรจ็ ปญัหา/อปุสรรคทีพ่บในการนวดสมัผสั
ทารก ทัง้ในระยะกอ่นการนวดสมัผสั ขณะนวดสมัผสั และ
ภายหลงัการนวดสมัผสั เปน็ตน้ จำนวน 7 ขอ้  
 เครือ่งมอืทัง้หมดผา่นการตรวจสอบความครอบคลมุ
และความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดูแล
ทารกแรกเกิดจำนวน 3 คน และได้หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการนวดสัมผัสทารกของ
พยาบาล โดยทดสอบกบัพยาบาลทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
กลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 30 คน ไดค้า่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของ  
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้า่เทา่กบั 
.92 และได้ประเมินทักษะของพยาบาลต่อการนวดสัมผัส  
หุน่ทารก จำนวน 10 ราย ทำการหาคา่สหสมัพนัธร์ะหวา่ง  
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (Inter-rater reliability) พบว่ามีค่า   
r เทา่กบั .90 
 การพิทักษ์สิทธ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ผ่าน  
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัสโครงการ MU-IRB 2008/
062.2305)  
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู แบง่เปน็ 2 ระยะ ไดแ้ก ่
 ระยะที ่ 1 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคลและแบบสอบถามความรู้เรื่องการนวดสัมผัส
ทารก จากพยาบาลทีเ่ขา้รบัการอบรมการนวดสมัผสัทารก 
ซึ่งเป็นจำนวนประชากรทั้งหมด โดยเก็บข้อมูลก่อนที่
พยาบาลจะได้รับการอบรมโปรแกรมการอบรมการนวด
สมัผสัทารก   
 โปรแกรมการฝกึอบรมการนวดสมัผสัทารกประกอบ
ดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขั้นตอนแรก: นักวิจัยบรรยาย เรื่อง การส่งเสริม  
สุขภาพทารก: การนวดสัมผัส ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยมี
เนือ้หาเกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์ กายวภิาคและสรรีวทิยาของ
ประสาทสัมผัส ประโยชน ์ รูปแบบของการนวดสัมผัส 
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เทคนคิการนวดสมัผสัทารก  
 ขั้นตอนที่สอง: นักวิจัยบรรยายประกอบการสาธิต
เกีย่วกบัวธิกีารนวดสมัผสัจำนวน 14 ทา่ โดยใชหุ้น่ทารก ใช้
เวลา 1 ชัว่โมง ในขณะเดยีวกนัผูร้บัการอบรมฝกึปฏบิตักิบั
หุน่ทารก และเปดิโอกาสใหผู้ร้บัการอบรมซกัถามเปน็ระยะๆ 
ไดต้ลอดเวลา เพือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง  
 ขั้นตอนที่สาม: แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 14-15 คน   
ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง ฝกึปฏบิตักิบัหุน่ทารกกอ่นไปปฏบิตัจิรงิ 
โดยมอีาจารยป์ระจำกลุม่คอยใหค้ำแนะนำ และกระตุน้ให้
ผู้รับการอบรมฝึกปฏิบัติทบทวน เพื่อให้มีทักษะการนวด
สมัผสัทารกทีถ่กูตอ้ง จากนัน้จงึสุม่รายชือ่ผูร้บัการอบรมเพือ่
รับการประเมินความถูกต้องของการนวดสัมผัสทารก  
นอกจากนีผู้เ้ขา้อบรมจะไดร้บัแผน่พบั สือ่วดีทิศัน ์ ทีอ่ธบิาย 
และแสดงวิธีการนวดสัมผัสอย่างละเอียดให้กับผู้รับการ
อบรมทกุคนนำกลบัไปทบทวน 
 ระยะที ่ 2 ภายหลงัพยาบาลไดร้บัการอบรมการนวด
สมัผสัทารก และกลบัไปปฏบิตังิานในหนว่ยงานของตนเปน็
ระยะเวลา 1 เดอืน ผูว้จิยัได้โทรศพัทส์อบถามกลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้สิน้จำนวน 273 คนจากผูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้ 2 ครัง้ เพือ่
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ จากนั้น
ดำเนนิการดงันี ้
  1) ผู้วิจัยทำหนังสือแนะนำตัวถึงผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลตา่งๆ ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลของกลุม่
ตวัอยา่ง เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ภาย
หลงัไดร้บัอนมุตั ิ  ผูว้จิยัเขา้พบหวัหนา้แผนกการพยาบาล 
หรือผู้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อแนะนำตัวและ
ชีแ้จงรายละเอยีดวธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  2) ผูว้จิยัทำการนดัหมายวนั เวลาและสถานทีก่บั
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความรูเ้รือ่ง
การนวดสมัผสัทารก ฉบบัเดมิซึง่เคยใชค้รัง้แรกกอ่นทีก่ลุม่
ตวัอยา่งไดร้บัการอบรมฯ จากนัน้ผูว้จิยัจะทำการประเมนิ
ทักษะการนวดสัมผัสทารกของกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน
ขณะกลุม่ตวัอยา่งทำการนวดสมัผสัทารกในหนว่ยงานของ
ตนเอง และภายหลังการประเมินทักษะการนวดสัมผัส   
จะสอบถามความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งเกีย่วกบัการนวด
สมัผสัทารก  

  3) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถาม 
หากพบวา่มขีอ้มลูในแบบสอบถามไมส่มบรูณ ์ จะไมน่ำมาใช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู  
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดย
แจกแจงความถี ่และคำนวณคา่รอ้ยละ 
 2. คำนวณหา คา่เฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความรูก้ารนวดสมัผสัทารกและคะแนนทกัษะ
การนวดสมัผสัทารกของพยาบาล 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรูก้ารนวดสมัผสัทารกของพยาบาลกอ่นและหลงัไดร้บั
โปรแกรมการฝกึอบรมภายในกลุม่ดว้ย paired t-test 
 
ผลการวิจัย
 1. ขอ้มลูสว่นบคุคล พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งจำนวน 28 
คน ทัง้หมดเปน็เพศหญงิ มอีายรุะหวา่ง 23 – 54 ป ี(X = 
36.36, SD = 12.05) สถานภาพสมรสคู ่รอ้ยละ 42.9 โดยมี
บตุรตัง้แต ่ 1-3 คน  สถานภาพโสด รอ้ยละ 57.1 มกีาร
ศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีและตำ่กวา่ปรญิญาตร ีรอ้ยละ 
64.3 และ 35.7 ตามลำดบั กลุม่ตวัอยา่งมปีระสบการณใ์น
การดแูลเดก็ตัง้แต ่ 1-30 ป ี ทัง้หมดยงัไมเ่คยรบัการอบรม
เรือ่งการนวดสมัผสัทารก แตร่อ้ยละ 46.4 ไดเ้คยนวดสมัผสั
ทารกมากอ่น เคยรบัการอบรมเกีย่วกบัการดแูลเดก็รอ้ยละ 
53.6 กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 7.1 โรงพยาบาลประจำจังหวัด ร้อยละ 3.6   
โรงพยาบาลเอกชน รอ้ยละ 64.3 โรงพยาบาลศนูย ์รอ้ยละ 
14.3 โรงพยาบาลชมุชน รอ้ยละ 3.6 และโรงพยาบาลสงักดั
กรงุเทพมหานคร รอ้ยละ 7.1   
 2. ความรู้เรื่องการนวดสัมผัสทารก พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าคะแนนความรู้เรื่องการนวดสัมผัสทารกภาย
หลังได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมการนวดสัมผัสทารกและ
กลบัไปปฏบิตังิานเปน็ระยะเวลา 1 เดอืน มากกวา่กอ่นไดร้บั
โปรแกรมการฝึกอบรม และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรูก้ารนวดสมัผสัทารก พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมี
คะแนนความรูภ้ายหลงัไดร้บัโปรแกรมการฝกึอบรมมากกวา่
กอ่นไดร้บัโปรแกรมการฝกึอบรม อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิี่
ระดบั .001 ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนความรูก้ารนวดสมัผสัทารกของพยาบาลกอ่นและหลงัไดร้บัโปรแกรมการฝกึ  
 อบรม (n = 28) 

กลุม่ตวัอยา่ง                         คะแนนความรูก้ารนวดสมัผสัทารก t p-value 
  X SD   
กอ่นไดร้บัโปรแกรมการฝกึอบรม 17.32 3.53 6.34 < .001 
หลงัไดร้บัโปรแกรมการฝกึอบรม  20.71 2.39   

 3.  ทกัษะการนวดสมัผสัทารก พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมี
ค่าคะแนนทักษะการนวดสัมผัสทารกภายหลังได้รับ
โปรแกรมการฝกึอบรมและกลบัไปปฏบิตังิานเปน็ระยะเวลา 
1 เดอืน ระหวา่ง 131 – 166 คะแนน (X = 154.25, SD = 
9.37) ซึง่แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมทีกัษะการนวดสมัผสัทารก
ระดบัด ี  
 
การอภิปรายผล
 การศกึษาครัง้นี ้ พบวา่โปรแกรมการฝกึอบรมการนวด
สมัผสัทารกมปีระสทิธภิาพในการชว่ยใหพ้ยาบาลมคีวามรู้
และทกัษะการนวดสมัผสัทารก ทัง้นีเ้นือ่งจากโปรแกรมการ
ฝกึอบรมการนวดสมัผสัทารก มวีธิกีารสอนอยา่งมขีัน้ตอน 
โดยใชร้ปูแบบการสาธติทีมุ่ง่ชว่ยใหผู้อ้บรมไดร้บัประสบการณ์
ตรง เหน็สิง่ทีเ่รยีนรูอ้ยา่งเปน็รปูธรรม ทำใหเ้กดิความเขา้ใจ
และจดจำในเรือ่งทีส่าธติไดด้แีละนาน23 นอกจากนีแ้ผน่พบั
และสือ่วดีทิศัน ์ทีผู่เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บั เปน็สิง่ทีช่ว่ยในการ
ทบทวนหรอืเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดเ้มือ่ตอ้งการ เปน็การเอือ้ให้
ผูร้บัการอบรมเกดิความมัน่ใจในการนวดสมัผสัทารกจรงิ จงึมี
ทกัษะในการนวดสมัผสัทารกในระดบัด ี
 โปรแกรมการฝึกอบรมการนวดสัมผัสทารกครั้งนี้
สอดคลอ้งกบัการอบรมของสถาบนันานาชาตแิหง่การนวด
สมัผสั (International Association of Infant Massage; 
IAIM)24 ซึง่เปน็หนว่ยงานในการจดัอบรมการนวดสมัผสัแกผู่้
ทีจ่ะสอนการนวดใหก้บับดิามารดา โดยมกีารใหค้วามรูท้ัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ จากนั้นทดสอบความรู ้ และ
ประเมินทักษะการนวดสัมผัสกับหุ่นทารกจำนวน 5 ราย 
และนวดสมัผสัทารกจรงิจำนวน 2 ราย เมือ่ผา่นการอบรม 
ผู้รับการอบรมจะสามารถถ่ายทอดความรู ้ และฝึกปฏิบัติ
เทคนิคการนวดสัมผัสทารกให้แก่บิดามารดาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ18, 20 ด้วยเทคนิคการให้ความรู ้ การชี้แนะ    
การสนบัสนนุ การใหค้ำปรกึษา และการจดัสิง่แวดลอ้มใน
การนวดสมัผสั โดยการฝกึปฏบิตักิบัหุน่ทารก กอ่นการนวด
สมัผสัทารกจรงิ  

สำหรับข้อมูลที่ ได้จากการสอบถามเพิ่มเติมในการศึกษา  
ครัง้นี ้  พบวา่ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหพ้ยาบาลเกดิความรู้ในการ
นวดสัมผัสทารก ได้แก ่ ความรู้จากการอบรม เอกสาร  
แผน่พบั สือ่วดิทิศัน ์ สือ่อเิลคโทรนคิ หนงัสอื/ตำรา การได้
สอนมารดา รวมทัง้การรบัการอบรมเพือ่เพิม่พนูความรูอ้ยา่ง
สมำ่เสมอ และปจัจยัสำคญัทีท่ำใหพ้ยาบาลเกดิทกัษะในการ
นวดสมัผสัทารก ไดแ้ก ่ การไดน้วดสมัผสักบัทารกจรงิอยา่ง
สมำ่เสมอและการไดส้อนการนวดสมัผสัใหบ้คุคลอืน่ 
 นอกจากนีป้จัจยัทีช่ว่ยใหก้ารนวดสมัผสัทารกประสบ
ความสำเรจ็ไดน้ัน้ ผูน้วดตอ้งเหน็ความสำคญัและประโยชน์
ของการนวด ความร่วมมือของมารดา หรือผู้เลี้ยงด ู  
การตอบสนองทีด่รีะหวา่งผูน้วดและทารก รวมทัง้การนวด
สมัผสัสามารถแก้ ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัทารกในขณะนัน้ได ้
เชน่ ภายหลงัการนวดสมัผสั ทารกฝายลม บรรเทาอาการ
ทอ้งอดื หรอืทารกดดูนมไดด้ขีึน้ จากผลการสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการประเมินความรู้และ
ทกัษะการนวดสมัผสั พบวา่ แม้โรงพยาบาลทีก่ลุม่ตวัอยา่ง
ปฏิบัติงานจะมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนวดสัมผัสใน
หนว่ยงานกต็าม แตพ่บวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญย่งัคงไมม่ี
โอกาสไดฝ้กึประสบการณใ์นการนวดสมัผสัภายหลงัที่ไดร้บั
การอบรม เนือ่งจากในการปฏบิตังิานประจำวนัของพยาบาล 
สว่นใหญ่ไมม่เีวลาทีจ่ะนวดสมัผสัทารกจรงิ จะเปน็การสอน
มารดาในการนวดสมัผสัทารกกบัหุน่ทารก หรอืเปดิวดิทิศัน์
เรือ่งการนวดสมัผสัใหม้ารดาด ู รวมทัง้การสรา้งหลกัประกนั
สขุภาพตามนโยบายหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ ทีส่ง่ผลให้
ความตอ้งการและการใชบ้รกิารสขุภาพของประชาชนเพิม่
ขึน้อยา่งมาก จงึกอ่ใหเ้กดิความไมส่มดลุระหวา่งภาระงาน
กบักำลงัคนพยาบาลวชิาชพีทีม่อียู่ในปจัจบุนั25 นอกจากนี้
จากการศกึษาแรงจงูใจกบัประสทิธผิลของพยาบาลวชิาชพี
ในโรงพยาบาลเอกชน พบวา่แรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยู่
ในระดบัปานกลาง สว่นใหญค่ำนงึถงึความสำเรจ็ของงานใน
ระดบัสงู26 ซึง่จากงานประจำทีม่ปีรมิาณมาก จงึมุง่ผลความ
สำเรจ็ของงานประจำ ทำใหข้าดแรงจงูใจการบรหิารจดัการ
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เวลาทีน่อกเหนอืจากงานประจำ เพือ่ฝกึประสบการณก์าร
นวดสมัผสัทารกเพิม่เตมิภายหลงัรบัการอบรม รวมทัง้การ
ปฏบิตังิานจรงิในหนว่ยงานไม่ไดม้กีารนวดสมัผสัทารก และ
ผู้เข้าอบรมบางรายต้องการรับการอบรมเพื่อการเรียนรู้
เทา่นัน้ เหลา่นีจ้งึเปน็สาเหตทุีท่ำใหก้ารวจิยัครัง้นี้ ไม่ไดก้ลุม่
ตวัอยา่งครบ 50 คน   
 อยา่งไรกต็ามโปรแกรมการฝกึอบรมนวดสมัผสัทารกที่
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ในครัง้นี ้ ยงัคงเปน็องคป์ระกอบทีส่ำคญั
ในการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการนวดสัมผัส
ทารก และช่วยให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ   
เกดิความมัน่ใจ และทกัษะในการนวดสมัผสัทารกมากยิง่ขึน้  

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรสง่เสรมิใหม้กีารนำโปรแกรมการฝกึอบรมการ
นวดสมัผสัทารกไปใช้ในการอบรมพยาบาลผูด้แูลทารก เพือ่
ให้พยาบาลมีความรู ้ และทักษะการนวดสัมผัส ตลอดจน
สามารถผสมผสานการนวดสัมผัสทารกเข้ากับกิจกรรม  
การพยาบาลประจำวนั (routine) ในการดแูลทารกแรกเกดิ 
รวมทัง้การสอนบดิา มารดา หรอืผูเ้ลีย้งดใูหส้ามารถเปน็  
ผู้นวดสัมผัสทารกได้ด้วยตนเอง เพื่อให้การดูแลทารกมี
ความตอ่เนือ่ง ยัง่ยนื และพฒันาทารกใหเ้ตบิโตอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 
 2. พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการนวดสัมผัสทารก  
ในบริบทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการเพิ่ม
จำนวนกลุม่ตวัอยา่งใหค้รอบคลมุโรงพยาบาลทกุระดบัของ
ประเทศ ทัง้ในสว่นกลางและภมูภิาคเพือ่การพฒันางานใหม้ี
ประสทิธภิาพ เปน็ทีย่อมรบัของสงัคม 
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