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Abstract 
 Although the benefits of breastfeeding are commonly acknowledged worldwide, exclusive 
breastfeeding rate at six months in Thailand is still much lower than the national target and the 
global average. Common problems are caused by insufficient milk volume and breast-related  
problems, including breast pain, breast engorgement, mastitis, and plugged ducts. These problems 
can be the important reasons for early quitted breastfeeding. Breast massage, a low risk treatment, 
is an alternative method of promoting milk production and solving breast-related problems.  
According to literature review, the purposes of breast massage are to help promoting milk flow and 
volume and decreasing breast pain, breast engorgement, and plugged ducts symptoms. However, it 
cannot be concluded which method of breast massage is the most effective. For the clinical practice, 
breast massage and breast milk expression are temporary solutions; thus, nurse professionals should 
emphasize the prevention for breast-related problems via developing screening assessment for a 
high-risk case, providing breastfeeding knowledge and necessary skills, and highlighting effective 
suckling infants. Continuing follow up should be performed to promote the sustainability of  
breastfeeding.
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การนวดเต้านมเพื่อส่งเสริมและแกไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: 
การปฏิบัติพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

ศศิธารา น่วมภา, ปร.ด.1 พรนภา ตั้งสุขสันต์, ปร.ด.1 วาสนา จิติมา, วท.ม.1 กันยรักษ์ เงยเจริญ, พย.ม.1

บทคัดย่อ  

	 แม้ประโยชน์จากการเล้ียงลูกด้วยนมแม่จะเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางท่ัวโลก	แต่อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่าง

เดียว	 6	 เดือนของประเทศไทยยังคงตำา่กว่าเป้าหมายของประเทศและตำา่กว่าค่าเฉล่ียท่ัวโลกอยู่มาก	 ปัญหาท่ีพบบ่อย 

เกิดจากการมีปริมาณนำา้นมน้อย	และปัญหาท่ีเกิดจากเต้านม	ได้แก่	อาการเจ็บเต้านม	เต้านมคัดตึง	เต้านมอักเสบ	หรือ

ท่อนำา้นมอุดตัน	นับเป็นอุปสรรคสำาคัญท่ีทำาให้มารดาล้มเลิกการเล้ียงลูกด้วยนมแม่เร็ว	การนวดเต้านมเป็นทางเลือกหน่ึง

ของวิธีการช่วยสร้างนำา้นมและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีความเส่ียงตำา่	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	

การนวดเต้านมมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการไหลและเพ่ิมปริมาณนำา้นม	 ลดอาการเจ็บเต้านม	 ลดอาการเต้านมคัดตึง	

และลดอาการท่อนำา้นมอุดตัน	แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าวิธีการใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	สำาหรับการปฏิบัติทางคลินิกน้ัน	

การนวดเต้านมและการระบายนำา้นมเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาช่ัวคราวเท่าน้ัน	 พยาบาลจึงควรให้ความสำาคัญในการ

ป้องกันการเกิดปัญหาด้วยการสร้างแนวการประเมินคัดกรองกลุ่มเส่ียง	 ให้ความรู้และฝึกทักษะท่ีจำาเป็นต่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา	 และเน้นยำ้าการนำาทารกดูดนมแม่จากเต้า	 รวมท้ังควรมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือส่งเสริมการ 

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ในระยะยาว		
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