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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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ผลของวิธีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อพฤติกรรมกำรดูดนม
และควำมพึงพอใจของมำรดำในกำรให้ทำรกดูดนมครั้งแรก
ภัสรำ หำกุหลำบ  นันทนำ ธนำโนวรรณ 

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 

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการดูดนม ความพึงพอใจของมารดา การให้ทารก
ดูดนมแม่ครั้งแรก 
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 การจะได้ประชากรทีม่สีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรงทัง้
ทางด้านร่างกายและจติใจต้องเริม่ตัง้แต่วยัทารก ซึง่เป็นที่
ยอมรบัว่าน�า้นมแม่เป็นอาหารมือ้แรกทีด่ทีีส่ดุและเหมาะสม
ที่สุดส�าหรับทารก1 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากจะมี
ประโยชน์โดยตรงต่อมารดาและทารกแล้ว ยังมปีระโยชน์โดย
อ้อมในแง่เศรษฐกจิอกีด้วย กล่าวคอื ในน�า้นมแม่มสีารอาหาร
ครบถ้วนและสดัส่วนเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกาย
และสมองของทารก ย่อยง่าย สะอาด ปราศจากเชือ้โรค มี
อณุหภมูพิอเหมาะและยงัมภีมูต้ิานทานโรคตดิเชือ้ต่างๆ เช่น 
โรคท้องร่วง โรคระบบทางเดนิหายใจ2,3 ทีส่�าคญัคอื ทารกที่
ได้รบัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่จะมพีฒันาการทางด้านจติสงัคม
ดี4 เพราะในขณะที่มารดาโอบกอดให้ทารกดูดนมนั้นจะ
เป็นการกระตุ้นให้มารดาและทารกมีความรักและความ
ผกูพนัทางจติใจได้ดท่ีีสุด5 ผลของความผกูพนันีย่้อมก่อให้เกิด
ความมัน่ใจและความไว้วางใจต่อบคุคลอืน่ซ่ึงเป็นพืน้ฐานที่
ส�าคญัในการพฒันาบคุลกิภาพของทารกในระยะต่อมา
 จากการศกึษาทางการแพทย์พบว่า การช่วยมารดา
เริม่ให้ทารกดดูนมเรว็ในชัว่โมงแรกๆ หลงัคลอด ฮอร์โมนออก
ซโิตซนิ (oxytocin) ทีห่ลัง่ออกมาจะช่วยกระตุน้พฤตกิรรม
และการปรับตวัต่อบทบาทของการเป็นมารดาได้อย่างสมบรูณ์
และรวดเรว็ยิง่ขึน้6 จงึเป็นรากฐานทีด่สี�าหรบัการเตบิโตเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมสีขุภาพสมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ใน
ขณะเดยีวกนั หากทารกสามารถดดูนมได้เรว็ภายใน 30 นาที
แรกหลงัคลอด ถอืเป็นช่วงส�าคญัเพราะเป็นระยะตืน่ตวัของ
มารดาและทารก (sensitive period)7 มารดาจะรูส้กึตืน่ตวั
ต่อการมบีทบาทของการเป็นมารดา ส่วนทารกจะมกีารตืน่
ตวัและพร้อมท่ีจะดดูนม เพราะเป็นช่วงที ่ sucking reflex 
ของทารกมคีวามเข้มมากทีส่ดุ นัน่คอื มกีารดดูทีแ่รงมาก8

 อนึง่ การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ไม่ใช่สญัชาตญาณของ
มนุษย์ซึง่เกดิขึน้เองโดยธรรมชาตมิารดาจ�าเป็นต้องมกีารเรยีน
รู้และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากบุคลากรในทีม
สขุภาพ และ/หรอืครอบครวัอย่างเหมาะสม9 ซึง่ปัจจยัทีม่ี
อทิธิพลต่อความส�าเร็จหรอืความล้มเหลวในการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ระยะแรกนัน้มทีัง้ปัจจยัทางด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ 
สงัคม อนัได้แก่ ความตัง้ใจในการให้นมของมารดา การเจ็บ
แผลฝีเยบ็  ความเหนด็เหนือ่ยและอ่อนเพลยีจากการคลอด
การทีม่ารดาได้รบัยาระงบัความเจบ็ปวดในระยะทีห่นึง่ของ
การคลอดจะส่งผลต่อปฏิกิริยาตอบสนองต่อการดูดนม       

ของทารก เป็นต้น10  นอกจากนีย้งัพบว่า การสญูเสยีความ
ร้อนภายหลังคลอดยังมีผลต่ออุณหภูมิกายของทารก11            
ซึ่งอุณหภูมิกายของทารกหลังคลอดมีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธภิาพในการดดูนมของทารกได้12 
 อย่างไรกต็าม กจิกรรมการพยาบาลทีถ่อืปฏบิตัเิป็น
ประจ�าหลงัคลอดเช่น การเชด็ตวัหรอือาบน�า้ให้แก่ทารก การ
วดัอณุหภมูแิรกเกดิ การหยอดตาและฉดีวติามนิเค กจิกรรม
เหล่านีท้�าให้มารดาและทารกต้องแยกจากกนัชัว่คราว ซึง่ไม่
สอดคล้องกบับนัได 10 ขัน้สูค่วามส�าเรจ็ในการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ขององค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ13 ในบนัไดขัน้ที ่4 ทีก่ล่าวว่า “ช่วยมารดาเริม่
ให้ทารกดูดนมเร็วภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดหรือที่ดี
ทีส่ดุคอื ให้ดดูทนัทหีลงัคลอด” การทีม่ารดาถกูขดัจงัหวะใน
ขณะทีใ่ห้ทารกดดูนมในชัว่โมงแรกหลงัคลอดอาจมผีลทางลบ
ต่อการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในระยะต่อมา หากทารกปฏเิสธ
การดดูนม มอีาการซมึหลบัสนทิจนไม่สามารถปลกุเร้าให้มี
การตอบสนองต่อการดดูนมอนัเป็นผลจากการได้รบัยาระงบั
ความเจ็บปวด มารดาอาจมคีวามรูส้กึล้มเหลวในการให้นม
ในระยะแรกได้14 
 ดงัน้ัน ผูวิ้จัยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาผลของวิธี
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อพฤติกรรมการดูดนม
และความพงึพอใจของมารดาในการให้ทารกดดูนมครัง้แรก 
เพือ่น�าผลการวจิยัทีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานในห้อง
คลอด ทัง้นีเ้พือ่ให้การส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ประสบ
ความส�าเรจ็ในระยะแรกคลอด อนัจะส่งผลในระยะหลงัคลอด
ต่อๆ ไปและท�าให้ระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ยาวนานขึน้   

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ (Breastfeeding Promotion Methods: BFM) แบบ
ที่  1 (กลุ่มควบคุม) และแบบที่ 2 (กลุ่มทดลอง) ต่อ
พฤติกรรมการดูดนมและความพึงพอใจของมารดาในการ
ให้ทารกดูดนมครั้งแรก 

สมมุติฐำนกำรวิจัย
 กลุ่มทดลอง (BFM II) มีคะแนนพฤติกรรมการ
ดูดนมและความพึงพอใจของมารดาในการให้ทารกดูดนม
ครั้งแรกสูงกว่ากลุ่มควบคุม (BFM I) 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ มารดาและทารก
ในระยะแรกคลอด ณ ห้องคลอดสามญั โรงพยาบาลศริริาช 
กลุ่มตัวอย่างได้จากการค�านวณ power analysis15 โดย  
ก�าหนด power ที่ระดับ .80 มีค่า effect size ขนาดปาน
กลาง (f = .30) ค่าความเชื่อมั่น 95% และ p < .05 ได้
จ�านวนมารดาและทารกในระยะแรกคลอดเท่ากับ 68 คู่ 
โดยมีเกณฑ์การคดัเลอืกด้านมารดา คอื มีอายรุะหว่าง 18-35 ปี 
ตัง้ครรภ์ครบก�าหนด (37-42 สปัดาห์) ปากมดลกูเปิด £ 3 
เซนตเิมตร เป็นการคลอดปกตคิรัง้แรก มเีต้านมและหวันม
ปกติ ทั้ง 2 ข้าง ไม่ได้รับยาระงับปวดใดๆ และไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนใดๆ ในระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด และระยะ
หลังคลอด สามารถเข้าใจ อ่านและเขียนภาษาไทยได ้ส่วน
เกณฑ์การคัดเลือกด้านทารกคือ มีน�้าหนักแรกเกิด³           
2,005 กรมั แต่ไม่เกิน 4,000 กรัม Apgar score ในนาที
ที ่1 และนาททีี ่5³ 7,10 ไม่มคีวามผดิปกตใิด  ๆแต่ก�าเนดิ
และไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ในระยะแรกคลอดและหลัง 
คลอด หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้นและ
ยินดีเข้าร่วมการวิจัยจะถูกคัดเลือกแบบสุ่มด้วยวิธีการจับ
สลากเขากลุ่มๆ ละ 34 คู่ และเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน
ระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง ผูว้จิยัจะคดัเลอืกกลุม่
ตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุม (BFM I) จนครบจ�านวน 34 ราย
ก่อน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง (BFM II) จนครบจ�านวน 34 
รายเท่ากัน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1.  ข้อมูลทั่วไปของมารดา เป็นแบบสอบถามที่    
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจ�านวน 8 ข้อ ได้แก่ อายุ ศาสนา 
สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี รายได้ ฐานะทางการเงนิ 
ลักษณะครอบครัว 
 2.  ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ�านวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น
ประวัติการตั้งครรภ์จ�านวน 10 ข้อ ได้แก่ จ�านวนครั้งของ
การตั้งครรภ์ อายุครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกและเมื่อ
คลอดบุตร  การวางแผนการตั้งครรภ์  ความต้องการทารก
ในครรภ์ ความคาดหวังเกี่ยวกับเพศของทารก ความตั้งใจ
ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ การได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการเลีย้ง

ลูกด้วยนมแม่ การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การ
สนบัสนนุของสามต่ีอการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ส่วนประวตักิาร
คลอดจ�านวน  10 ข้อ ได้แก่ การได้รับยากระตุ้นการเจ็บ
ครรภ์  ระยะเวลาที่ใช้ในการคลอด  ลักษณะฝีเย็บ  ระยะ
เวลาที่มารดาได้รับการเย็บแผลฝีเย็บ  ปริมาณเลือดที่ออก
ภายหลังคลอด เพศ น�้าหนักทารก  Apgar score ในนาที
ที ่1 และนาทีที ่5 อุณหภูมิกายของทารกเมื่อแรกเกิดและ
ภายหลังดูดนม
  3. แบบสังเกตพฤติกรรมการดูดนมของทารก 
(Infant Breast Feeding Assessment Tool: IBFAT)16 

ซึ่งลัดดาวัลย์ จิตรขาวได้น�ามาแปลเป็นภาษาไทยและผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 
6 คน ได้ค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืเท่ากบั .9017 เครือ่งมอื
นี้ใช้ประเมินพฤติกรรมการดูดนมของทารกในระยะแรก
คลอด โดยการสังเกตลักษณะการตอบสนองของทารกใน
พฤติกรรม  4  ด้าน ได้แก่  (1) ความพร้อม  (2) การหัน
เข้าหาสิง่เร้า (3) การอมหวันม และ (4) ลกัษณะการดดูนม 
ช่วงคะแนนของเครื่องมือมีค่าเท่ากับ 0-12 โดยแบ่งความ
สามารถของพฤติกรรมการดูดนมออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดบัต�า่มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 0-6 ระดบัปานกลางมคีะแนน
อยู่ระหว่าง 7-9 ระดับสูงมีคะแนนอยู่ระหว่าง 10-12 การ
แปลผลคิดจากคะแนนรวมทั้งหมด ก�าหนดให้คะแนน 8 
หรอืมากกว่าเป็นพฤตกิรรมการดดูนมทีป่ระสบความส�าเรจ็1 
(คะแนน ³ 8 = 1/คะแนน < 8 = 0) นอกจากนี้ยังมี
ค�าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองอีก  2 ข้อ เกี่ยวกับระยะเวลาที่
น�าทารกกลับมาดูดนมและระยะเวลาที่ทารกเริ่มดูดนมได้
เป็นผลส�าเร็จ 
 4. แบบสอบถามความพงึพอใจของมารดาในการ
ให้ทารกดูดนมครั้งแรก18 ซึ่งลัดดา จึงวัฒนกิจ สร้างขึ้นจาก
แนวคิดเกีย่วกบัความรูส้กึพงึพอใจของบคุคลและทฤษฎแีรง
จูงใจของมาสโลว์ รวมทั้งจากการศึกษาบทบาทของมารดา
ทีม่อีทิธพิลต่อการให้ทารกดดูนม เครือ่งมอืนีผ่้านการตรวจ
สอบความตรงตามเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ11 ท่าน เมือ่น�า
ไปหาค่าความเชือ่มัน่ (Cronbach alpha coefficient) จาก
มารดาทีเ่ลีย้งลกูด้วยนมแม่จ�านวน 10 ราย ได้ความเชือ่มัน่
เท่ากับ .77 เครื่องมือนี้ประกอบด้วยข้อความด้านบวกและ
ด้านลบจ�านวน 16 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วง 
ตั้งแต่  1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  ถึง  5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
ช่วงคะแนนของความพงึพอใจโดยรวมมค่ีาต�า่สดุ16 คะแนน 

้
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ถงึ ค่าสงูสดุ 80 คะแนน เกณฑ์การพจิารณาได้จากค่าเฉลีย่
คะแนนความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่าง นัน่คอื กลุม่ตวัอย่าง
ที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย หมายถึง มีความพึงพอใจ
น้อยในการให้ทารกดูดนมครั้งแรก หากกลุ่มตัวอย่างที่มี
คะแนนรวมมากกว่าค่าเฉลีย่ หมายถึง มคีวามพงึพอใจมาก
ในการให้ทารกดูดนมครั้งแรก
 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 การวจิยัครัง้นีไ้ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
(SI-086-2007) ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ขั้น
ตอนของการเข้าร่วมการวิจัย  ประโยชน์และความเสี่ยงท่ี
อาจเกดิขึน้ หญงิตัง้ครรภ์สามารถเข้าร่วมการวจัิยตามความ
สมคัรใจ หากหญงิตัง้ครรภ์มคีวามประสงค์ทีจ่ะเข้าร่วมการ
วจิยัให้แสดงความจ�านงในหนงัสอืแสดงเจตนายนิยอม ผูเ้ข้า
ร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนออกจากงานวิจัยได้ตลอด
เวลา ข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับและจะน�าเสนอข้อมูลใน
ภาพรวมโดยไม่มีชื่อ-นามสกุลของกลุ่มตัวอย่าง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวมทั้งสองกลุ่ม ใน
ขณะรอคลอดเมื่อปากมดลูกเปิด £ 3 เซนติเมตร ผู้วิจัย
จะท�าการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและ
ประวตักิารตัง้ครรภ์ ส่วนในระยะแรกคลอดแบ่งการด�าเนนิ
การออกเป็น 2 วิธี คือ 
 การด�าเนินการในกลุ่มควบคุม (BFM I) หญิงตั้ง
ครรภ์จะได้รับกิจกรรมที่ปฏิบัติตามปกติภายหลังคลอดคือ 
ภายหลังตัดสายสะดือ ผู้วิจัยวัดอุณหภูมิกายของทารกเมื่อ
แรกเกิด จากนั้นผู้ท�าคลอดวางทารกคว�่าลงบนหน้าอก
มารดาในลักษณะหันหน้าอกเข้าหากัน  ให้มารดาโอบกอด
และสมัผสัทารกนานประมาณ 1-5 นาท ีคลมุทารกด้วยผ้า
แห้งและอุ่นอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นผู้วิจัยแยกทารกไปห้องเด็ก 
หยอดตา ชัง่น�า้หนกั เชด็ตวัท�าความสะอาด แต่งสะดอืและ
แต่งตัวซึ่งใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ห่อตัวและห่มผ้า
ให้อบอุน่ พยาบาลหรือผูป้ฏบิตังิานพยาบาลประจ�าห้องเด็ก
น�าทารกกลบัมาท่ีเตยีงมารดา ช่วยจดัท่าให้ทารกเริม่ดดูนม
แม่ทั้ง 2 ข้าง นานอย่างน้อยข้างละ 5-10 นาที ภายหลัง
ดดูนมแล้ว แยกทารกไปวดัอณุหภมูกิายภายหลงัดดูนมและ
สังเกตอาการท่ีห้องเด็กหรือจัดให้มารดาและทารกอยู่ด้วย

กันบนเตียงหากมารดาต้องการ 
 การด�าเนินการในกลุ่มทดลอง (BFM II) หญิงตั้ง
ครรภ์จะได้รับกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดขึ้น คือ  ภายหลังตัดสาย
สะดือ ผู้วิจัยวัดอุณหภูมิกายของทารกเมื่อแรกเกิด จากนั้น
ผูท้�าคลอดวางทารกคว�า่ลงบนหน้าอกมารดาในลกัษณะหนั
หน้าอกเข้าหากนั ให้มารดาโอบกอดสมัผสัทารกตลอดเวลา 
คลุมทารกด้วยผ้าแห้งและอุ่นอีกชั้นหนึ่งและช่วยจัดท่าให้
ทารกเริม่ดดูนมทัง้ 2 ข้าง นานอย่างน้อยข้างละ 5-10 นาที 
ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงภายหลังคลอด  จากนั้นผู้วิจัยแยก
ทารกไปยังห้องเด็ก  หยอดตา วัดอุณหภูมิกายภายหลังดูด
นมและชัง่น�า้หนกั ผูป้ฏบิตังิานพยาบาลประจ�าห้องเดก็เชด็
ตัวท�าความสะอาด  แต่งสะดือและแต่งตัว  ใช้เวลานาน
ประมาณ 15-20 นาท ีห่อตวัและห่มผ้าให้อบอุน่ พยาบาล
ประจ�าห้องเด็กสังเกตอาการทารกที่ห้องเด็กหรือจัดให้
มารดาและทารกอยู่ด้วยกันบนเตียงหากมารดาต้องการ 
 ในระหว่างที่ทารกดูดนมมารดา ผู้วิจัยจะใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมการดูดนมของทารก และก่อนที่จะย้าย
มารดาและทารกไปที่หน่วยหลังคลอด มารดาจะได้รับการ
ประเมนิสขุภาพทัว่ไปและประเมนิความพงึพอใจของมารดา
ในการให้ทารกดดูนมครัง้แรก ส�าหรบัประวตักิารคลอดและ
ข้อมลูของทารกแรกเกดินัน้ ผูว้จิยัจะท�าการบนัทกึข้อมลูจาก
รายงานการฝากครรภ์และรายงานการคลอด โดยใช้เวลา
ในการเก็บข้อมูลประมาณ 60 นาที ดังแสดงตามกรอบการ
วิจัยด้านล่าง

At two-hour postpartum  

BFM II  BFM I

BondingBonding 

Bathing Breastfeeding

Breastfeeding Bathing

 1. Sucking behavior  
2. Maternal satisfaction at initial breastfeeding 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูแจกแจง
ความถี่ ค�านวณค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบข้อมูลของการต้ังครรภ์และการ
คลอด พฤติกรรมการดูดนม ความพึงพอใจของมารดาใน
การให้ทารกดูดนมครั้งแรก อุณหภูมิกายของทารกเมื่อแรก
เกดิและอณุหภมูกิายของทารกภายหลงัดดูนมระหว่างกลุม่ 
โดยการทดสอบไค-สแควร์และการทดสอบค่าทีตามล�าดับ 
โดยก�าหนดให้ p < .05

ผลกำรวิจัย 
 1. ข้อมลูท่ัวไป กลุม่ตวัอย่างมอีายรุะหว่าง 18 ถงึ 
35 ปี ( X  = 24.22, SD = 4.38) หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่
สมรสแล้ว (97.1%) นับถือศาสนาพุทธ (98.5%) จบการ
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 17.6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทั่วไปร้อย
ละ 67.6 และเป็นแม่บ้านร้อยละ 31 ร้อยละ 42.6 มีราย
ได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยประมาณ 5,000-10,000 บาทต่อ

เดือน ฐานะทางการเงินอยู่ในระดับพอใช้และมีเงินเหลือ
เก็บร้อยละ 56 มีเงินพอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บร้อยละ 39 มี
หนี้สินร้อยละ 5 ลักษณะครอบครัวเกินครึ่งเป็นครอบครัว
เดี่ยว (54.4%)
 2. ข้อมลูการตัง้ครรภ์และการคลอด หญงิตัง้ครรภ์
ส่วนใหญ่คลอดครัง้แรก (91.2%) ค่าเฉลีย่ของอายคุรรภ์เมือ่
มาฝากครรภ์ครั้งแรกเท่ากับ 15.44 สัปดาห์ (SD = 6.99) 
ส่วนค่าเฉลี่ยของอายุครรภ์เมื่อคลอดบุตรเท่ากับ 38.63 
สัปดาห์ (SD = 1.22) ผลการวิเคราะห์ไม่พบความแตก
ต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง สรุปได้
ว่าทัง้สองกลุม่มคีณุลกัษณะของการตัง้ครรภ์และการคลอด
ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิกายของทารก ผล
การวิจัยพบว่า อุณหภูมิกายของทารกเมื่อแรกเกิดทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่อุณหภูมิกายของทารกภายหลังดูด
นมในกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ ( X  = 37.08, SD = 0.28, X  = 36.91, 
SD = 0.22; p < .05) (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอดแยกตามกลุ่ม (N = 68)          

ตัวแปร
        กลุ่มควบคุม
        (n = 34)

       กลุ่มทดลอง
       (n = 34)

    

Mean SD Mean SD t
อายุครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก 15.35 7.67 15.53 6.36 -0.10ns

อายุครรภ์เมื่อคลอด 38.71 1.32 38.56 1.13 0.49ns

ระยะเวลาที่ใช้ในการคลอด 7.21 3.71 7.23 2.44 -0.03ns

ระยะเวลาที่ได้รับการเย็บแผลฝีเย็บ 52.35 23.31 62.24 31.69 -1.46ns

ปริมาณเลือดที่ออกภายหลังคลอด 155.88 62.48 155.88 68.27 0.00ns

น�้าหนักทารกแรกเกิด 3164.71 337.89 3030.29 250.87 1.86ns

Apgar score นาทีที่ 1 9.09 0.90 9.41 0.66 -1.69ns

Apgar score นาทีที่ 5 9.91 0.28 10.00 0.00 -1.78ns

อุณหภูมิกายของทารกเมื่อแรกเกิด 37.11 0.35 37.10 0.22 0.13ns

อุณหภูมิกายของทารกภายหลังดูดนม 37.08 0.28 36.91 0.22    2.83*     

* p < .05
 3. ส�าหรับพฤตกิรรมการดดูนมและความพงึพอใจ
ของมารดาในการให้ทารกดดูนมครัง้แรก ผลการวจิยัไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติของตัวแปรทั้งสอง กล่าวคือ ทารก
ในกลุม่ควบคมุมพีฤตกิรรมการดดูนมดกีว่ากลุม่ทดลองเพยีง
เลก็น้อย แต่ไม่มคีวามแตกต่างทางสถติริะหว่างกลุม่ควบคมุ
และกลุ่มทดลอง ( X  = 9.62, SD = 1.86, X  = 9.21, 

SD = 1.37; X 2 = 0.69ns) ส่วนความพึงพอใจของมารดา
ในการให้ทารกดูดนมครั้งแรกน้ัน พบว่ากลุ่มควบคุมมี
คะแนนความพงึพอใจของมารดาใกล้เคยีงกบักลุม่ทดลอง 
( X = 73.74, SD = 3.14, X  = 73.71, SD = 3.35; t = 
0.04ns) และไม่พบความแตกต่างทางสถติเิช่นกนั (ตารางที ่2) 
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ตารางที ่2   เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่และร้อยละของพฤตกิรรมการดดูนมและความพงึพอใจของมารดาในการให้ทารกดดูนม     
    ครั้งแรกแยกตามกลุ่ม (N = 68)

ตัวแปร
กลุ่มควบคุม

(n = 34)
n (%)

กลุ่มทดลอง
(n = 34)

n (%)

ค่าสถิติ p-value

พฤติกรรมการดูดนม (Mean)
   คะแนนรวม < 8 คะแนน (0)
   คะแนนรวม ³ 8 คะแนน (1) 

9.62
3 (8.8)

31 (91.2)

 9.21
4 (11.8)

30 (88.2)

X
2 = 0.69 .16

ความพึงพอใจของมารดา (Mean)  
   เห็นด้วย (4 คะแนน) 
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน)

 73.74
5 (14.7)

29 (85.3)

73.71
9 (26.5)

25 (73.5)

t = 0.04 .48

แห้งทันที น�าผ้าผืนที่เปียกออก สวมหมวกคลุมศีรษะ        
วัดอุณหภูมิกายทางทวารหนัก ห่อคลุมร่างกายด้วยผ้าแห้ง
และอุ่น นอกจากน้ียังมีการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
โดยควบคุมอุณหภูมิภายในห้องคลอดไม่ต�่ากว่า 25 องศา
เซลเซยีส อปุกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆ ทีใ่ช้กบัทารกจะต้องท�าให้
อุ่นก่อนที่จะน�ามาสัมผัสกับทารก 
 ในขณะทีอ่ณุหภมูกิายของทารกภายหลงัดดูนมใน
กลุ่มควบคุมมีค่าสูงกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ ( X  = 37.08, SD = 0.28, X  = 36.91, SD = 
0.22; p < .05) อธิบายได้ว่า ในกลุ่มควบคุมมีการใช้เครื่อง
ให้ความอบอุน่ชนดิแผ่รงัสตีลอดเวลาทีใ่ห้การบรบิาลทารก 
เช่น การหยอดตา การเช็ดตัวและแต่งสายสะดือ การวัด
ความยาวล�าตัวและเส้นรอบวงศีรษะ การสวมเสื้อผ้าที่แห้ง
และอุน่ การห่อตวัและห่มผ้าอุน่ เป็นต้น จากนัน้จงึน�าทารก
กลบัมาทีเ่ตยีงมารดาและช่วยมารดาเริม่ให้ทารกดดูนมนาน
อย่างน้อยข้างละ 5-10 นาที การที่ทารกได้รับการสวม
เสือ้ผ้าอกีชัน้หน่ึงขณะทีน่�ากลบัมาดดูนม ท�าให้อณุหภมูกิาย
ของทารกภายหลังดูดนมในกลุ่มควบคุมมีค่าสูงกว่ากลุ่ม
ทดลองเลก็น้อย อย่างไรกต็าม ค่าเฉลีย่ของอณุหภมูกิายของ
ทารกในกลุ่มทดลองที่ลดลงเมื่อแรกเกิดจาก 37.10 เป็น 
36.91 องศาเซลเซยีสภายหลงัดดูนม (ตารางที ่1) ไม่ถอืว่า
เกิดภาวะอุณหภูมิกายต�่า เนื่องจากการให้มารดาโอบกอด
สัมผัสกายทารกโดยตรง (skin to skin contact) สามารถ
ป้องกันการสูญเสียความร้อนของทารกในระยะหลังคลอด
จากกระบวนการแผ่รังสีได้เป็นอย่างดี19 จึงอาจกล่าวได้ว่า
ร่างกายของมารดาเป็นแหล่งให้ความอบอุ ่นที่มีระบบ

กำรอภิปรำยผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ขัดแย้งกับสมมุติฐานการวิจัย
ข้างต้น กล่าวคือ พฤติกรรมการดูดนมและความพึงพอใจ
ของมารดาในการให้ทารกดดูนมครัง้แรกโดยวธิกีารส่งเสรมิ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Carfoot และคณะ1 
เนื่องจากกลุ ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ ่มมีคุณลักษณะทาง
ประชากรที่คล้ายคลึงกัน (ตารางที่ 1) ได้รับการดูแลใน
ระยะคลอดรปูแบบเดยีวกนั พฤตกิรรมการดดูนมของทารก
หลังคลอดจึงไม่แตกต่างกัน ส�าหรับความพึงพอใจของ
มารดาในการให้ทารกดดูนมทัง้สองวธิทีีไ่ม่แตกต่างนัน้ อาจ
เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนการต้ังครรภ์ เริ่ม
ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ใกล้เคียงกัน ตลอดจนมี
การเตรยีมความพร้อมในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ตัง้แต่ระยะ
ฝากครรภ์จนกระทั่งใกล้คลอดอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ทราบ
ถงึความส�าคญัและประโยชน์ของนมแม่และมคีวามตัง้ใจใน
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างน้อยในระยะ 3 เดอืนแรกหลงัคลอด
 ส�าหรบัอณุหภมูกิายของทารกเมือ่แรกเกดิ ผลการ
วจิยัไม่พบความแตกต่างทางสถติ ิระหว่างกลุม่ควบคมุและ
กลุ่มทดลอง ( X  = 37.11, SD = 0.35, X = 37.10, SD 
= 0.22; t = 0.13ns) เนื่องจากทารกแรกเกิดทั้งสองกลุ่มได้
รับการดูแลตามมาตรฐานที่หอผู้ป่วยก�าหนดไว้เหมือนกัน 
กล่าวคือ ผู้ท�าคลอดอุ้มทารกให้มารดาดูเพศ ผูกป้ายระบุ
ชื่อ-นามสกุลมารดาที่ข้อเท้าของทารกก่อนตัดสายสะดือ 
จากนัน้วางทารกบนผ้าทีแ่ห้งและอุน่ 2 ชัน้ภายใต้เครือ่งให้
ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี เช็ด ซับศีรษะ ผมและร่างกายให้
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ควบคมุอตัโนมตัแิละเป็นความอบอุน่ทีป่ระกอบด้วยความรกั 
(affectionate heat sink) ที่เหมาะส�าหรับทารกแรกเกิด12 
 ผลการวิจัยยังพบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่น�า
ทารกกลับมาดูดนมหลังคลอดในกลุ่มควบคุมประมาณ 1 
ชัว่โมง 8 นาที ( X  = 67.88, SD = 25.66) ซึง่ไม่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติในบันไดขั้นที่ 4 ของบันได  10  ขั้นสู่ความ
ส�าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในขณะที่ทารกในกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมการดูดนมได้ส�าเร็จภายในครึ่งชั่วโมง
หลังคลอด ( X  = 25.88, SD = 6.49) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน�ำไปใช้ทำงคลินิก
 1. ในระยะแรกคลอด ควรสนับสนุนให้ใช้วิธีการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบที่ 2 คือ ให้มารดาโอบ
กอดสมัผสัทารกและช่วยมารดาเริม่ให้ทารกดดูนมเรว็ทนัที
หลงัคลอดก่อนให้กจิกรรมพยาบาลตามแนวทางปฏบิตักิาร
ดูแลทารกแรกเกิด เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยมารดาเริ่มให้
ทารกดูดนมได้เร็วภายใน ½ - 1 ชั่วโมงหลังคลอด 
สอดคล้องกับบันไดขั้นที่ 4 ของบันได 10 ขั้นสู่ความส�าเร็จ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และยังช่วยป้องกันการสูญเสีย
ความร ้อนของทารกแรกเกิดในระยะหลังคลอดตาม
ธรรมชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงการควบคุม
อุณหภูมิภายในห้องคลอดไม่ควรต�่ากว่า 25 องศาเซลเซียส 
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้กับทารกจะต้องท�าให้อุ่นก่อนที่
จะน�ามาสัมผัสกับทารกแรกเกิด นอกจากนี้พยาบาลควรมี
ความรู้ความสามารถในการประเมินสภาวะทารกแรกเกิด
และสามารถให้การบรบิาลรกัษาพยาบาลได้อย่างทนัท่วงที
หากมคีวามผดิปกตเิกดิขึน้ในระหว่างทีท่ารกดดูนมแม่ เช่น 
หายใจครืดคราด มสีารคดัหลัง่ (secretion) หรอืมอีาการเขยีว 
(cyanosis) เป็นต้น 
 2. ควรจดัให้มกีารเตรยีมตวัเพือ่การคลอดในหญงิ
ตัง้ครรภ์ทกุราย เพือ่ให้ผูค้ลอดมคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการ
คลอด การเจ็บครรภ์คลอด การปฏิบัติตนเพื่อเผชิญความ
เจ็บปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอดได้อย่างเหมาะสม ช่วยลด
ความกลวั ความวิตกกงัวลและลดการใช้ยาระงบัความเจบ็ปวด
ในระยะคลอด สามารถปฏบิตัตินในระยะเบ่งคลอดได้อย่าง
ถกูต้อง ไม่เกดิอาการเหนือ่ยล้า อ่อนเพลยีมากจนเกินไป ซึ่ง
อาจท�าให้สูติแพทย์ต้องพิจารณาใช้เครื่องมือท�าหัตถการ
ช่วยคลอดต่างๆ จนท�าให้ไม่สามารถเริ่มให้ทารกดูดนม     
ในระยะแรกคลอดได้ 

 3. การให้ยาระงับความเจ็บปวดทางหลอดเลือด
ด�าแก่ผู้คลอดในระยะเจ็บครรภ์คลอดน้ัน สูติแพทย์ควร
พิจารณาให้ยาในขนาดและเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ฤทธิ์ยา
ซึมผ่านสู่ทารกน้อยที่สุด เนื่องจากผลข้างเคียงของยาที่พบ
บ่อย คือ ผู้คลอดมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน บางคนมีอาการ
ง่วง ซึมไม่รับรู้ และสูญเสียการควบคุมตนเอง ไม่มีแรงเบ่ง 
การตอบสนองต่างๆ ลดลง นอกจากน้ีฤทธิข์องยายงัมผีลต่อ
ทารกแรกเกิดอีกด้วย ที่ส�าคัญได้แก่ กดศูนย์การหายใจ 
ท�าให้ทารกไม่หายใจหรอืหวัใจเต้นช้า ระบบการท�างานของ
ระบบประสาทส่วนกลางถูกรบกวน ปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ 
ลดลง คะแนนประเมนิสภาวะทารกแรกเกดิ (Apgar score) 
ต�่ากว่าปกติ ท�าให้การดูดนมของทารกไม่ประสบความ
ส�าเร็จหรือไม่สามารถน�าทารกมาดูดนมได้เนื่องจากต้องได้
รับการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
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