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Abstract: 
Purpose: This study aimed to test the effect of breastfeeding promotion 
methods (BFM) on sucking behavior and maternal satisfaction at 
initial breastfeeding among mothers and their newborns during the 
early postpartum period.  
Design: A quasi-experimental design.
Methods: The participants included 68 postpartum mothers and their 
newborns randomly assigned to the control and experimental groups 
(34 pairs/group). The instrument consisted of demographic information, 
pregnancy and childbirth history, the Infant Breast Feeding Assessment 
Tool (IBFAT), and the Maternal Satisfaction at Initial Breastfeeding. 
After delivery, the control group received BFM type I (routine nursing 
care), while the experimental group received BFM type  II (skin to skin 
care). The data were compared between two groups by using chi-square 
test and independent t-test. 
Main findings: There were no differences of sucking behavior and 
maternal satisfaction at initial breastfeeding between the control and 
experimental groups. However, newborns’ temperature after breastfeeding 
in the control group was significantly higher than those in the                      
experimental group ( X = 37.08, SD = 0.28, X = 36.91, SD = 0.22;    p < .05). 
Importantly, newborns in the experimental group had successfully 
begun initial breastfeeding within thirty minutes after delivery ( X = 25.88, 
SD = 6.49).  
Conclusion and recommendations: There is no difference in the     
effects of BFM type I and II  in terms of sucking behavior and maternal   
satisfaction at initial breastfeeding. However, BFM type II is preferable 
because it helps postpartum mothers to initiate breastfeeding for their 
newborn within thirty minutes after delivery according to the 4th step of 
successful breastfeeding by World Health Organization and UNICEF.
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บทคัดย่อ:  
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศึกษาผลของวิธกีารส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ต่อ
พฤตกิรรมการดดูนมและความพงึพอใจของมารดาในการให้ทารกดดูนม
ครั้งแรกในมารดาและทารกระยะแรกคลอด 
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง          
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นมารดาและทารกแรกเกดิจ�านวน 68 คู่ 
ซึง่ได้รบัการสุม่แบบง่ายเพือ่เข้ากลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง (กลุม่ละ 34 คู)่ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประวัติการตั้ง
ครรภ์และการคลอด แบบประเมนิพฤตกิรรมการดดูนม และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของมารดาในการให้ทารกดูดนมครั้งแรก กลุ่มควบคุมได้
รับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบที่ 1 (การพยาบาลตามปกติ) 
ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบที่ 2 (การ
โอบกอด-ดูดนมทันทีภายหลังคลอด) วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างสองกลุ่มโดยใช้การทดสอบไค-สแควร์และการทดสอบค่าที 
ผลการวิจัย: ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของพฤติกรรมการดูดนมและ
ความพึงพอใจของมารดาในการให้ทารกดูดนมครั้งแรกระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิกายของทารกภายหลัง
ดูดนมแม่ในกลุม่ควบคมุมค่ีาสงูกว่ากลุม่ทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
( X = 37.08, SD = 0.28, X = 36.91, SD = 0.22; p < .05) ที่ส�าคัญ
พบว่า ทารกในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูดนมครั้งแรกได้ส�าเร็จ
ภายในสามสิบนาทีหลังคลอด ( X = 25.88, SD = 6.49) 
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลของวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     
ทั้งสองวิธีต่อพฤติกรรมการดูดนม และความพึงพอใจของมารดาในการ
ให้ทารกดดูนมครัง้แรกไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิอย่างไรกต็าม วธิี
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบที่ 2 เป็นการช่วยมารดาเริ่มให้
ทารกดดูนมเรว็ทนัทหีลงัคลอดและ/หรอืภายในครึง่ชัว่โมงแรกหลงัคลอด
ได้เป็นผลส�าเร็จ จึงควรเป็นวิธีที่ถือปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับบันได    
ขั้นที่ 4 ในบันได 10 ข้ันสู่ความส�าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
องค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
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