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Abstract
 Purpose: To evaluate the effects of a breast milk establishing program on breast milk volume 
and time of sufficient milk supply among cesarean section mothers of premature infants.
 Design: Quasi-experimental design.
 Methods: Twenty-eight participants were recruited by convenience sampling, with 15  
participants in the control group and 13 participants in the experimental group. The experimental 
group received the lactation stimulation program consisting of giving information related to the 
infants, providing knowledge regarding the mechanism of milk synthesis, hot compress, breast 
massaging and breast milk expressing. Breast milk volume on Day 4 and Day 10 and the time to 
have sufficient milk were compared between groups using a t-test.
 Main findings: There were no statistical different in breast milk volume of the mothers in the 
experiment and the control groups at Day 4 (70.39 ± 57.29 VS 79.52 ± 84.10, p = .36) and Day 10 
(360.76 ± 191.00 VS 266.06 ± 191.15, p = .101). The time to have sufficient milk was also not  
different between the study groups (5.6 ± 1.6 VS 5.3 ± 1.8, p = .296).
 Conclusion and recommendations: Although the results did not reveal a significant difference 
between groups, benefits of the establishing the breast milk program could help mothers with  
premature cesarean section to produce and maintain breast milk for their infants. Nurses should 
adjust this program and monitor the mothers for the regularity and continuity of their breast milk 
expression. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมกระตุ้นนำ้านมต่อปริมาณนำ้านม	 และจำานวนวันหลังคลอดท่ีมีนำ้านม 

เพียงพอในมารดาของทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีผ่าตัดคลอด

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกตามความสะดวก	จากผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	จำานวน	28	ราย	

แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม	15	ราย	กลุ่มทดลอง	13	ราย	โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกระตุ้นนำา้นมในมารดาของทารกเกิด

ก่อนกำาหนดท่ีผ่าตัดคลอด	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การให้ข้อมูลเก่ียวกับทารก	 การให้ความรู้เก่ียวกับการกระตุ้นนำ้านม	 

การประคบเต้านม	การนวดเต้านม	และการบีบเก็บนำา้นม	 เม่ือส้ินสุดการศึกษา	 ได้วิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณ 

นำา้นมในวันท่ี	 4	 และ	 10	หลังคลอดของมารดาท้ังสองกลุ่มด้วยสถิติ	 t-test	 และวิเคราะห์ความแตกต่างของจำานวน 

วันหลังคลอดท่ีมารดามีปริมาณนำา้นมเพียงพอกับความต้องการของทารกเป็นวันแรก	ด้วยสถิติ	t-test

 ผลการวิจัย:	การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงปริมาณนำา้นมเฉล่ียในวันท่ี	4	หลังคลอด	ในกลุ่มทดลองเม่ือเทียบกับ

กลุ่มควบคุม	ไม่แตกต่างกัน	(70.39±57.29	มิลลิลิตร	และ	79.52±84.10	มิลลิลิตร,	p	=	.36)	ปริมาณนำา้นมเฉล่ียใน 

วันท่ี	 10	 หลังคลอด	 ในกลุ่มทดลองเม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน	 (360.76±	 191.00	 มิลลิลิตร	 และ	

266.06±191.15	มิลลิลิตร,	p	=	.101)	และจำานวนวันเฉล่ียท่ีมารดามีปริมาณนำา้นมเพียงพอต่อความต้องการของทารก

เป็นวันแรกในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน	(5.6±1.6	วัน	และ	5.3±1.8	วัน,	p	=	.296)

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ถึงแม้ว่าผลการวิจัยคร้ังน้ีจะไม่พบความแตกต่างกันในเชิงสถิติ	 แต่โปรแกรมกระตุ้น 

นำ้านมน้ีจะมีส่วนช่วยให้มารดาของทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีผ่าตัดคลอดมีการผลิตนำ้านม	 และคงไว้ซ่ึงปริมาณนำ้านม 

ท่ีเพียงพอสำาหรับทารก	 พยาบาลควรนำาโปรแกรมน้ีมาปรับใช้และติดตามการบีบนำ้านมของมารดาให้สมำ่าเสมอและ 
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