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บทคัดยอ
การพัฒนาสูตรลูกประคบสมุนไพรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลลดอาการปวดคัดตึงเตานมและเพิ่มอัตราการไหลของ
น้ํานมของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เปนการวิจัยเชิงทดลอง เปรียบเทียบกอนและหลังการ
ประคบดวยลูกประคบสมุนไพรสูต รดั้งเดิมและสูตรที่พัฒ นา โดยทําการศึกษาในหญิ งหลั งคลอดที่มี อาการคัด ตึงเตา นม โดยใชกลุ ม
ตัวอย างจํ านวน 30 คน เครื่องมื อที่ ใช ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ ผูวิจัย สร างขึ้ น มี 4 ขั้ นตอน และทํ าการวิเคราะห ข อมู ลด วย
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย รอยละ ความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบทางสมมติฐานใชค า
Paired t-test การศึกษาระดับความปวดคัดตึงเตานมของมารดาหลังคลอดกอนและหลังการประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตร
ดั้ งเดิ ม และสู ต รที่ พั ฒ นา จากกลุ ม ตั วอย างก อนทํ าการประคบสมุ นไพรสู ต รดั้ งเดิ ม วัน ที่ 1 และวั นที่ 2 มี ค าเฉลี่ ย 5.2 และ 3.47
ตามลําดับ และระดับความปวดคัดตึงเตานมก อนทําการประคบสมุ นไพรสู ตรพัฒ นา วันที่ 1 และวันที่ 2 มี คาเฉลี่ย 5.53 และ 3.73
ตามลําดับ และหลังจากทําการประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม วันที่ 1 และวันที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความปวดลดลงเฉลี่ยที่ 3.27
และ 1.40 ตามลําดับ และหลังจากทําการประคบ สมุนไพรสูตรที่พัฒนา วันที่ 1 และวันที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความปวดลดลง
เฉลี่ยที่ 2.93 และ 1.20 ตามลําดับ การศึกษาอัตราการไหลของน้ํานมกอนการประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม วันที่ 1 และวันที่ 2 เฉลี่ยที่
2.07 และ 2.53 ตามลําดับ อัตราการไหลของน้ํานมหลังการประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม ครั้งที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ 2.40 และ2.87
ตามลําดั บ และอัต ราการไหลของน้ํานมกอนการประคบสมุนไพรสูตรพัฒนา วันที่ 1 และวันที่ 2 เฉลี่ยที่ 2.00 และ 2.93 ตามลําดั บ
และอัตราการไหลของน้ํานมหลังการประคบสมุนไพรสูตรพัฒนา วันที่ 1 และวันที่ 2 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ 2.87 และ 2.73 สรุปวาลูกประคบ
สมุนไพรสูตรที่พัฒนาสามารถลดอาการปวดคัดตึงเตานมและเพิ่มอัตราการไหลของน้ํานมไดดีกวาลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม และมี
ความแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ: ลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม, ลูกประคบสมุนไพรสูตรพัฒนา, การประคบสมุนไพร, การคัดตึงเตานม,
มารดาหลังคลอด
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Abstract
The development of this herbal formulation aims to reduce engorgement pain associated with flow rates
of the breast milk of mothers after birth at Sakon Nakhon Hospital. The experimental research was compared
before and after the massage with herbal compress original recipes and recipe development. The study in
postpartum women with symptoms of breast engorgement used a sample of 30 people. The instruments used in
the study were: questionnaires, the researcher create a stage 4 and then analyzed by software, percent, average,
frequency, and standard deviation and tested hypotheses using the Paired t-test. Educational level of the
mother's pain, breast tenderness before and after the compression postpartum breast with herbs, traditional
formula, and recipe development of samples prior herbal original formula of day 1 and day 2 were at a mean
score of 5.2 and 3.47, respectively. Breast tenderness and pain herbal formula before day 1 and day 2, were
averaged of 5.53 and 3.73, respectively. Herbal and traditional recipes after day 1 and day 2 showed that the
samples had an average rate of pain reduction of 3.27 and 1.40, respectively. Herbal formula developed after day
1 and day 2 showed that the samples had an average pain reduction at 2.93 and 1.20, respectively. The study of
the flow of breast milk before herbal original formula of day 1 and day 2 averaged at 2.07 and 2.53, respectively.
The rate of breast milk flow after herbal original formula No. 1 and 2 had an average rate of increase to 2.40 and
2.87, respectively. The rate of flow of breast milk before formula herbal day 1 and day 2 were averaged at 2.00
and 2.93, respectively. The flow rate of herbal formula milk after day 1 and day 2 showed an average increase at
2.87 and 2.73. It was concluded that the herbal formula developed tended to reduce pain, increase breast
tenderness and milk flow, which were better than traditional herbal formulas with a statistical significance of
p<0.05.
Keywords: Traditional herbal formulas, Herbal formula development, Herbal Compress, Engorgement,
Postpartum mothers

1. บทนํา
ในปจจุบันลูกประคบสมุนไพรที่นิยมใช กันทั่วไป เป นลูกประคบที่ใชป ระคบเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่ อยตามร างกาย ลด
อาการเกร็งของกลามเนื้อ กระตุนการไหลเวียนของโลหิต ลดการติดของขอตอบริเวณที่ ประคบ ทําให เนื้อเยื่อ พังผืดยืดตัวออก ลด
อาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกลามเนื้อ เอ็น หรือบริเวณขอตอตางๆ หลังจาก 24-48 ชั่วโมงไปแลว ชวยทําใหผอนคลาย และ
คลายความเครียด ซึ่งลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิมนี้จะเนนประคบตามรางกาย [1] แตยังไมมีลูกประคบสมุนไพรที่ใชประคบบรรเทา
อาการปวดคัดตึงเตานมของมารดาหลังคลอดโดยเฉพาะ ถานํามาใชในการประคบเพื่อลดอาการปวดคัดตึงเตานมของมารดาหลังคลอด
อาจจะไมไดผลเทาที่ควร จึงพัฒ นาสูต รลูกประคบสมุนไพรขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับมารดาหลังคลอด สมุนไพรที่ใช จะเนนการบรรเทา
อาการปวดคัดตึงเตานม ลดอาการอักเสบจากการปวดบวมแดงของเตานม กระตุนหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มสมุนไพรที่
ชวยเพิ่มน้ํานม ตัวยาทําใหกลิ่นหอม ทําใหผอนคลายความเครียด วิตกกังวล และสูตรลูกประคบที่พัฒนานี้ ยังชวยลดอาการปวดคัดตึง
เตานมของสตรีที่กําลังจะมีรอบประจําเดือนหรือในชวงที่มีประจําเดือน
โรงพยาบาลพังโคน พบปญหาของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ มีปญหาอาการปวดคัดตึงเตานมมาตั้งแตป พ.ศ. 2554 ที่มี
จํานวนมารดามาคลอด 1,543 ราย มีอาการคัดตึงเตานม 480 ราย (31.11%) ป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 1,435 ราย มีอาการคัดตึงเตานม
360 ราย (25.09%) ป พ.ศ. 2556 มี จํานวน 1,045 ราย มี อาการคั ด ตึ ง เต านม 495 ราย (47.37%) ซึ่ งมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ กป [2]
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จากเหตุ ผ ลดั ง กล าว จึ ง ทํ าการศึ กษาการพั ฒ นาสู ต รลู กประคบสมุ นไพรสํ าหรั บ มารดาหลั ง คลอดเพื่ อลดอาการปวดคั ด ตึ ง เต านม
โดยเฉพาะ โดยเปรียบเทียบกับลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม และนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการแกไขปญหามารดาหลังคลอดที่
มีอาการคัดตึงเตานมเพื่อเปนประโยชนในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐเอกชนตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อไดสูตรลูกประคบสมุนไพรสําหรับลดอาการปวดคัดตึงเตานมและเพิ่มการไหลของน้ํานมมารดาหลังคลอด

3. อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบเชิงทดลอง (Experimental research) โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงและทดสอบ
กอนหลัง (Two group posttest design)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ประสานงานกับหัวหนางานหองคลอด ผูรับผิดชอบดูแลหองคลอด โรงพยาบาลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2) สอบถามความสมัครใจพรอมอธิบายจุดประสงคขั้นตอนในการศึกษาใหมารดาหลังคลอดที่มีอาการคัดตึงเตานมทราบ
3) แบงกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน
กลุมที่ 1 ทดลองศึกษาลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม
กลุมที่ 2 ทดลองศึกษาลูกประคบสมุนไพรสูตรที่พัฒนาและนําลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิมและสูตรที่พัฒนานึ่งบน
หมอนึ่ง น้ําเดือดประมาณ 15-20 นาที
4) ซักถามขอมูลทั่วไป ตรวจรางกาย และใหผูปวยประเมินหรือระบุอาการปวด คัดตึงเตานมกอนและหลังจากประคบสมุนไพร
5) เก็บรวบรวมขอมูลของการประคบสมุนไพร ซึ่งทําการประคบครั้งละ 15 - 20 นาที ในชวงเวลาเชา - เย็น เปนเวลา 2 วัน
จํานวน 4 ครั้ง และการประเมินผลการหลั่งของน้ํานมโดยการประมาณการปริมาณของจํานวนน้ํานมที่ไหลออกมาจาก ขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ และผลจากการวัดระดับอาการปวดคัดตึงเตานมมารวบรวม เพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตอไป
ประชากรที่ศึกษา
กลุ ม ประชากรครั้ ง นี้ เป น มารดาหลั ง คลอดที่ มี อาการคั ด ตึ ง เต านม ที่ ม ารั บ บริ การงานห อ งคลอด โรงพยาบาลพั ง โคน
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระหวางวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งหมด 30 คน
วิธีการสุมตัวอยาง
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ที่มีอาการปวดคัดตึงเตานม โดยติดตามผลการประคบสมุนไพร
กอนและหลังประคบ จํานวน 30 คน ซึ่ งผูมารับบริการ ไมจํากัดอายุ จํานวนการตั้งครรภวิธีการคลอด ที่มารับบริการงานห องคลอด
โรงพยาบาลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
เกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง
- มารดาหลังคลอดแลว 2 วัน
- มารดาหลังจากใหลูกดูดนมแลวก็ไมหายคัดตึงเตานม
- มารดาหลังคลอดที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบันวามีอาการคัดตึงเตานม
- ไมมีไขสูงกวา 37.8 องศาเซลเซียส
- ผูปวยมีความยินดีเขารวมโครงการในการศึกษาครั้งนี้จนสิ้นสุดโครงการ
เกณฑในการคัดเลือกออกจากกลุมตัวอยาง
- มารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซอน
- มารดาหลังคลอดที่มีไขสูง
35
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- มารดาหลังคลอดผูที่มีประวัติแพสมุนไพร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
2) แบบแสดงความคิดเห็นหลังการประคบเตานม
3) แบบประเมินระดับอาการคัดตึงเตานมกอนและหลังการประคบสมุนไพร ประเมินอาการคัดตึงเตานมกอนและ
หลังการประคบสมุ นไพร ซึ่ง VAS (Visual analog scale) จะเป นเสนตรงที่มีความยาว 10 เซนติเมตร มีหนวยเปน เซนติเมตร สวน
VRS (Verbal rating scale) จะใหกลุมตัวอยางระดับอาการปวดที่มีคาตั้งแต 0 - 10 โดยระดับ 0 หมายถึง ไมมีอาการปวด และระดับ
10 หมายถึงมีอาการปวดรุนแรงจนไมสามารถทนได โดยลักษณะการใหคะแนนในแตละสวนนั้น จะใหคะแนนตามที่วัดไดจากการตอบ
ใหทําเครื่องหมาย x ในชองตัวเลขที่กลุมตัวอยาง [3]
เกณฑการใหคะแนน และการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
ไมรูสึกปวด
อยูในชวง 0.00
คะแนน
ความรูสึกปวดเล็กนอย
อยูในชวง 1.00- 3.00 คะแนน
ความรูสึกปวดปานกลาง
อยูในชวง 3.01 – 7.00 คะแนน
ความรูสึกปวดมาก
อยูในชวง 7.01 - 10.0 คะแนน

0
1
ไมรูสึกปวด

2

3

4

10
ปวดมาก
4) แบบบันทึกขอมูลอัตราการมาของน้ํานมกอนและหลังการประคบดวยลูกประคบสมุนไพรเพื่อลดอาการคัดตึงเตา
นมของมารดาหลังคลอด
เกณฑการไหลของน้ํานมมารดาหลังคลอด [4]
ระดับ 1 หมายถึง น้ํานมไมไหล
ระดับ 2 หมายถึง น้ํานมไหลนอย
ระดับ 3 หมายถึง น้ํานมไหลปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง น้ํานมไหลมาก

5

6

7

8

9

= 0 มิลลิลิตร
= 0.1 - 5.0 มิลลิลิตร
= 5.1 - 10.0 มิลลิลิตร
= 10.1 -15.0 มิลลิลิตรขึ้นไป

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยาง เพศหญิง สวนใหญอายุ 21-30 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.0 สวนสูง
สวนใหญ มีสวนสูง 151-160 เซนติเมตร มีจํานวน 18 คน คิดเปน รอยละ 60.0 น้ําหนักสวนใหญมีน้ําหนัก 51-60 กิโลกรัม จํานวน 17
คน คิดเปนรอยละ 56.7 ดัชนีมวลกายสวนใหญ ปกติ (18.5-22.9) จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.7 วิธีคลอด คลอดโดยธรรมชาติ
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.3 คลอดโดยการผาตัด มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.7 จํ านวนการฝากครรภสวนใหญฝ าก
ครรภ 5 ครั้ง มีจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 83.3 จํานวนการตั้งครรภสวนใหญมีการตั้งครรภ 1 ครั้ง มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ
56.7 การแทงบุตรสวนใหญไมเคยแทงบุตร มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.7 เคยแทงบุตร มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.3
สถานภาพสวนใหญสมรส มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.7 ศาสนาสวนใหญนับถือพุทธ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100 ระดับ
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การศึกษาสวนใหญ จบชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 12 คน คิ ดเปนรอยละ 40.0 อาชีพ สวนใหญพ นักงานบริษัท /ลูกจาง
เอกชน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รายไดสวนใหญมี 5,100-10,000 บาท มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.0 ภูมิลําเนา
สวนใหญอยูในเขตอําเภอพังโคน มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.3 การจายคารักษาพยาบาลสวนใหญจายเอง จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 43.3 และไมเคยประคบสมุนไพรมีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100
ปริมาณและชนิดของสมุนไพรที่ใชทําลูกประคบสมุนไพรสูตร ดั้งเดิมและสูตรที่พัฒนา
ตัวยาที่ใชทําลูกประคบสมุนไพรสูตรเดิมโดย สถาบันการแพทยแผนไทย [4]
- ไพล
90.50 กรัม
แกปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก ลดอาการอักเสบ
- ขมิ้นชัน
18.20 กรัม
ชวยลดอาการอักเสบ แกโรคผิวหนัง
- ตะไครบาน
18.20 กรัม
แตงกลิ่น
- ผิวมะกรูด
36.20 กรัม
มีน้ํามันหอมระเหย แกลมวิงเวียน
- ใบมะขาม
54.30 กรัม
แกอาการคันตามรางกาย ชวยบํารุงผิว
- ใบสมปอย
18.20 กรัม
ชวยบํารุงผิว แกโรคผิวหนัง ลดความดัน
- เกลือ
3.60 กรัม
ชวยดูดความรอน ชวยพาตัวยาซึมผานผิวหนังสะดวกขึ้น
- การบรู
5.40 กรัม
แตงกลิ่น บํารุงหัวใจ
- พิมเสน
5.40 กรัม
แตงกลิ่น บํารุงหัวใจ ทําใหชุมชื่น
น้ําหนักรวมประมาณ 250 กรัม ทําลูกประคบได 1 ลูก
ตัวยาที่ใชทําลูกประคบสมุนไพรสูตรพัฒนา
- กะทือ
26.57 กรัม
บํารุงน้ํานมสตรีใหบริบูรณ แกช้ําบวม
- ใบทองกวาว
26.58 กรัม
แกอาการปวด
- วานนางคํา
26.57 กรัม
แกฟกช้ําปวดบวม แกผดผื่นคัน
- หัวปลี
26.57 กรัม
ชวยขับน้ํานม บํารุงโลหิต
- ใบหนาด
26.57 กรัม
ลดอาการอักเสบ แกบวม ฟกช้ํา
- ใบสมเสี้ยว
26.57 กรัม
ชวยใหเลือดไหลเวียนสะดวก
- ใบมะขาม
26.57 กรัม
แกอาการคันตามรางกาย ชวยบํารุงผิว
- ใบสมปอย
26.57 กรัม
แกโรคผิวหนัง ลดความดัน
- ปลายขาวเหนียว
26.57 กรัม
ชวยบํารุงผิวพรรณใหเนียน
- พิมเสน
5.43 กรัม
แตงกลิ่น บํารุงหัวใจ ทําใหชุมชื่น
- การบรู
5.43 กรัม
แตงกลิ่น มีฤทธิ์ในดานการลดการอักเสบ
น้ําหนักรวมประมาณ 250 กรัม ทําลูกประคบได 1 ลูก
ผลจากการวิจัยพบวา วันที่ 1 กอนการประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม มารดาหลังคลอดมีอาการปวดคัดตึง
เตานมที่ระดับเฉลี่ย 5.27 และหลังจากที่ประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิมแลวพบวา อาการปวดคัดตึงเตานมมีระดับ
ลดลงเฉลี่ยที่ 3.27 และวันที่ 2 กอนการประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม มารดาหลังคลอดมีอาการปวด คัดตึงเตานมที่
ระดับเฉลี่ย 3.47 และหลังจากที่ประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิมแลวพบวา อาการปวดคัดตึงเตานมมีระดับลดลงเฉลี่ย
ที่ 1.40 แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลคาเฉลี่ยของอาการคัดตึงเตานม กอนและหลังการประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม
อาการคัดตึงเตานมของมารดา
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
p-value
หลังคลอด
(x )
(SD)
วันที่ 1
กอนการประคบสมุนไพร
5.27
0.96
0.05
หลังการประคบสมุนไพร
3.27
0.79
วันที่ 2
กอนการประคบสมุนไพร
3.47
0.83
0.05
หลังการประคบสมุนไพร
1.40
0.73
P < 0.05
ตารางที่ 2 ผลคาเฉลี่ยของอาการปวดคัดตึงเตานม กอนและหลังการประคบสมุนไพรสูตรพัฒนา
อาการคัดตึงเตานมของมารดา คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
p-value
หลังคลอด
(x )
(SD)
วันที่ 1
กอนการประคบสมุนไพร
5.53
1.06
0.05
หลังการประคบสมุนไพร
2.93
1.03
วันที่ 2
กอนการประคบสมุนไพร
3.73
0.88
0.05
หลังการประคบสมุนไพร
1.20
0.67
P < 0.05
ผลจากการวิจัยพบวา วันที่ 1 กอนการประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรที่สูตรพัฒนา มารดาหลังคลอดมีอาการปวดคัด
ตึงเตานมที่ระดับเฉลี่ย 5.53 และหลังจากที่ประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรพัฒนาแลวพบวา อาการปวดคัดตึงเตานมมีระดับ
ลดลงเฉลี่ยที่ 2.93 และวันที่ 2 กอนการประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรที่พัฒนา มารดาหลังคลอดมีอาการปวด คัดตึงเตานม
ที่ระดับเฉลี่ย 3.73 และหลังจากที่ประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรพัฒนาแลวพบวา อาการปวดคัดตึงเตานมมีระดับลดลง
เฉลี่ยที่ 1.20 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 สรุปผลการประคบเตานมเพื่อลดอาการคัดตึงของมารดาหลังคลอด
การเปรียบเทียบอาการคัดตึง
เตานมของมารดาหลังคลอด

การประคบเตานม วันที่ 1
การประคบเตานม วันที่ 2

ลูกประคบสมุนไพร
สูตรดั้งเดิม
(n=15)
คาคะแนนเฉลี่ย

ลูกประคบสมุนไพร
สูตรที่พัฒนา
(n=15)
คาคะแนนเฉลี่ย

3.27

2.93

1.40

1.20

P < 0.05
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จากการศึกษาพบวา วันที่ 1 การประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม มารดาหลังคลอดมีอัตราการไหลของน้ํานม
ที่ระดับเฉลี่ย 2.40 และวันที่ 2 การประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิม พบวาอัตราการไหลของน้ํานมมีระดับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ที่ 2.87 รวมคาเฉลี่ยเปน 5.27 ซึ่งการประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรพัฒนา วันที่ 1 มารดาหลังคลอดมีอัตราการไหลของ
น้ํานมที่ระดับเฉลี่ย 2.87 และวันที่ 2 จากการที่ประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรสูตรพัฒนา แลวพบวา อัตราการไหลของน้ํานมมี
ระดับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ 3.73 รวมคาเฉลี่ยเปน 6.6 เมื่อนํามาเปรียบเทียบระหวางลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิมกับลูกประคบสมุนไพรสูตร
ที่พัฒ นา แสดงใหเห็นวาอัตราการไหลของน้ํานมในกลุม ลูกประคบสมุนไพรสูตรที่พัฒ นา เห็นผลการหลั่งเพิ่ม ขึ้นไดดี กวาลูกประคบ
สมุนไพรสูตรดั้งเดิม และมีคาเฉลี่ยของผลการประคบที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.05) แสดงดังตารางที่ 3

5. อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อนํามาเปรียบเทียบระหวางลูกประคบสมุนไพรสูตรดั้งเดิมกับลูกประคบสมุนไพรสูตรที่พัฒนา หลังทําการประคบเตานม
มารดาหลังคลอดทั้ง 2 สูตร แสดงใหเห็นวาอาการปวดคัดตึงเตานมในกลุมลูกประคบสมุนไพรสูตรที่พัฒนา เห็นผลดีกวากลุมลูกประคบ
สมุนไพรสูตรดั้งเดิม และอัตราการไหลของน้ํานมกลุมลูกประคบสมุนไพรสูตรที่พัฒนามีอัตราการไหลเพิ่มขึ้นมากกวากลุมลูกประคบ
สมุนไพรสูตรดั้งเดิม ซึ่งมีคาเฉลี่ยของผลการประคบที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.05) โดยกลุมที่ประคบเตานม
ดวยลู กประคบสมุ นไพรสู ตรที่พั ฒ นามีอาการปวดคั ด ตึง ลดลงได ดีกวากลุ มที่ ป ระคบเต านมดวยลู กประคบสมุ นไพรสู ตรดั้ง เดิม ซึ่ ง
สอดคลองกับ กัญญาพัชญ วิสิฐธนนันท [5] ศึกษาการเปรียบเทียบการประคบสมุนไพรตออาการคัดตึงเตานมของมารดาหลังคลอด
โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการรักษาดวยการประคบสมุนไพรตออาการคัดตึงเตานมของ
มารดาหลังคลอดกอนการประคบสมุนไพร มีความเจ็บปวดมากพอสมควรดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมใหมีการใชลูกประคบเพื่อลดอาการ
คัดตึงเตานมในหญิ งหลังคลอด เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่ งในการเลือกรับบริการ และควรมี การอนุรักษแ ละสืบทอดการใชลูกประคบ
สมุนไพร ซึ่งเปนภูมิปญญาของการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพตอไป

6. ขอเสนอแนะ
ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานสาธารณสุข มีการใชลูกประคบสมุนไพรในการประคบเพื่อ
รักษาอาการปวด เพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียงจากการใชยาแกปวด
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