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Abstract 
 Purpose: This study aimed to determine the relative contributions of exclusive breastfeeding 
at discharge, breastfeeding self-efficacy, previous breastfeeding experience, and employment status 
to 6-month exclusive breastfeeding in mothers with Cesarean Section.
 Design: Predictive research design.
 Methods: Seventy five mothers who delivered by Cesarean Section at one university hospital 
in Bangkok, Thailand; and previously enrolled in earlier study were recruited into this study.  
During August – September 2013, the subjects were interviewed by telephone. Instruments used to 
obtain data including the Personal Data Interviewing Form, the Breastfeeding Self-Efficacy  
Scale-Short Form, the Baby-Feeding Records, and Infant-Feeding Interviewing Form. Percentage, 
mean, standard deviation, and logistic regression were used in data analysis.
 Main findings: Exclusive breastfeeding rate decreased from 56% at the beginning to 18.7% 
within 6-month period. Logistic regression revealed that exclusive breastfeeding at discharge, 
breastfeeding self-efficacy, previous breastfeeding experience, and employment status could explain 
19% of variance (R2 = .19, p < .05) in 6-month-exclusive breastfeeding of the mothers with  
Cesarean Section. However, only previous experience was a significant predictor [Exp (B) = 6.694, 
95% CI = 1.371-32.692]. 
 Conclusion and recommendations: Experienced breastfeeding mother with Cesarean Section 
is more likely to get success in later pregnancy. Therefore, maternal support to breastfeeding is 
necessary and beneficial not only in the present but also the subsequent gestation.
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ปัจจัยทำานายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในมารดา
ผ่าตัดคลอด*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: การศึกษาเชิงทำานายน้ีต้องการศึกษาผลของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำาหน่าย	 

ความเช่ือม่ันในสมรรถนะของตนเองในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ประสบการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 และการทำางาน 

ต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในมารดาท่ีคลอดโดยการผ่าตัด	

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาท่ีคลอดโดยการผ่าตัด	ณ	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร	จำานวน	75	ราย	ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาก่อนหน้าน้ี	เก็บข้อมูลต่อเน่ืองโดยโทรศัพท์สัมภาษณ์

มารดาระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน	2556	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล	แบบสอบถาม

การรับรู้สมรรถนะในตนเองเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 แบบบันทึกการให้อาหารทารก	 และแบบสัมภาษณ์ 

ทางโทรศัพท์เก่ียวกับเก่ียวกับชนิดของอาหารทารกในระยะ	6	 เดือนแรก	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำานวณร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และสถิติถดถอยพหุโลจิสติกส์

 ผลการวิจัย:	อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในกลุ่มตัวอย่างลดลงจากร้อยละ	56	เหลือร้อยละ	18.7	ภายใน

ระยะเวลา	6	เดือนหลังคลอด	ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุโลจิสติกส์พบว่า	การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อน

จำาหน่าย	 ความเช่ือม่ันในสมรรถนะของตนเองในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ประสบการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 และ 

การทำางานสามารถอธิบายความผันแปรของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือนได้ร้อยละ	19	(R2	=	.19,	p	<	.05)	

แต่มีเพียงประสบการณ์ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในบุตรคนก่อนท่ีมีผลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	[Exp	(B)	=	6.694,	95%	

CI	=	1.371-32.692]

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ประสบการณ์ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในบุตรคนก่อนเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้มารดาท่ีคลอด

โดยการผ่าตัด	 สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้นาน	6	 เดือนในบุตรคนถัดมา	 ดังน้ัน	 การสนับสนุนให้มารดา 

เล้ียงลูกด้วยนมแม่จึงมีความสำาคัญ	และช่วยเพ่ิมโอกาสสำาเร็จในครรภ์ถัดไป	

คำาสำาคัญ: มารดาผ่าตัดคลอด	 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 ประสบการณ์ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ความเช่ือม่ัน 

	 	 	 ในสมรรถนะของตนเองในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	การทำางาน
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