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The Effects of Hands Off Technique on Breastfeeding
Efficiency, Mother’s Confidence at Discharge,
and Exclusive Breastfeeding Rates among
Postpartum Women*
Nongnuch Charoensurasathon, RN, MA1, Parnnarat Sangperm, RN, PhD2,
Supapun Muenwatsai, RN, MNS1, Pharuhas Chanprapaph, MD1
Abstract
Purpose: This study aimed to compare breastfeeding efficiency, mother’s confidence before
discharge and breastfeeding rates among postpartum mothers who were taught using hands off and
non-hands off techniques.
Design: Quasi-experimental design.
Methods: The sample comprised of postpartum mothers aged 18 years and older with normal
delivery, no complication, and intention of breastfeeding. The sample was divided into control and
experimental groups with 57 mothers each. The experimental group had been educated in
positioning breastfeeding using hands off technique while the control group received routine care
using non-hands off technique. Data were collected using LATCH score, breastfeeding confidence
questionnaire, and telephone call follow-up for breastfeeding rate. Data were analyzed using
ANCOVA, chi-square test, and Fisher’s exact test.
Main findings: Before being discharges, mothers in the experimental group had higher
breastfeeding confidence score than that in the control group (F = 53.258, p < .001). However,
breastfeeding efficiency before discharge using LATCH score and breastfeeding rates at 7 days, 1
month, 2 months, and 6 months were not different at level of significance .05.
Conclusion and recommendations: Educating mothers about positioning breastfeeding using
hands off technique could induce mothers’ breastfeeding confidence. Nurses should demonstrate
and have the mothers return the demonstrations of positioning breastfeeding at the initial phase
post delivery. This could help mothers to become confident to breastfeed their babies at home.
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ผลของการสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตต่อประสิทธิภาพ
การให้ น มแม่ ความมั่ น ใจของแม่ ก่ อ นจำ � หน่ า ยกลั บ บ้ า น และ
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอด*
นงนุช เจริญสุระสถล, ศศ.ม.1 พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ปร.ด.2 สุภาพันธ์ เหมือนวัดไทร, พย.ม.1
พฤหัส จันทร์ประภาพ, พบ.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้นมแม่และความมั่นใจของแม่ในการให้นมลูกก่อนจำ�หน่าย
กลับบ้าน และอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวระหว่างแม่ทไ่ี ด้รบั การสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตกับแม่
ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-experimental design)
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดอายุ 18 ปีขน้ึ ไป คลอดทางช่องคลอด ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
และมีความตัง้ ใจเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม 57 ราย กลุม่ ทดลอง 57 ราย กลุม่ ทดลองได้รบั การสอน
การจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิต (hands off technique) กลุม่ ควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติซง่ึ ไม่ได้ใช้เทคนิค
การสาธิตดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนจำ�หน่ายโดยใช้ LATCH score แบบสอบถามความมัน่ ใจในการให้นมลูก และ
ติดตามอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ดว้ ยการโทรศัพท์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ANCOVA Chi’s Square Test และ
Fisher’s Exact Test.
ผลการวิจยั : ความมัน่ ใจของแม่ในการให้นมลูกก่อนจำ�หน่ายของกลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (F = 53.258, p < .001) แต่ประสิทธิภาพการให้นมแม่กอ่ นจำ�หน่ายกลับบ้าน (LATCH score) และอัตรา
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของแม่ทง้ั 2 กลุม่ เมือ่ ติดตามที่ 7 วัน 1 เดือน 2 เดือน และ 6 เดือนหลังคลอด ไม่แตกต่างกัน
ทีน่ ยั สำ�คัญ .05
สรุปและข้อเสนอแนะ: การสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตช่วยให้แม่มคี วามมัน่ ใจในการให้นมลูก พยาบาล
จึงควรให้ความช่วยเหลือการให้นมแม่ โดยการสาธิตและให้มารดาได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารจัดท่าให้นมด้วยตนเองตัง้ แต่ระยะแรก
หลังคลอด เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจในการให้นมลูกด้วยตนเองเมือ่ จำ�หน่ายกลับบ้าน
คำ�สำ�คัญ: การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ความมัน่ ใจของมารดา มารดาหลังคลอด
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ความสำ�คัญของปัญหา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อทั้งลูก แม่
ครอบครัว ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ องค์การ
อนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
จึงแนะนำ�ให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน
6 เดือน และให้อาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึงอายุ
2 ปีหรือนานกว่านั้นตามความต้องการของแม่และลูก1
ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำ�เร็จได้นั้น
แม่ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีความรู้
และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่2 และได้รับการ
สนับสนุนจากบุคลากรด้านสุขภาพ ครอบครัว และเพือ่ น3
โดยผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า หากแม่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริม ช่วยเหลือ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่จากบุคลากรด้านสุขภาพตัง้ แต่อยูโ่ รงพยาบาล
อาจทำ � ให้ แม่ เ กิ ด ความไม่มั่น ใจและลังเลใจในการให้
นมลูก4 ซึ่งบุคลากรด้านสุขภาพที่มีบทบาทสำ�คัญใน
การส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ คื อ พยาบาล 5-6
เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่ตั้งแต่ในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยพยาบาล
จะให้ความรู้ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ให้แก่แม่และครอบครัว ให้ความช่วยเหลือแม่
ในการเริ่มให้นมแม่จนสามารถให้นมแม่ด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการให้นมลูก รวมถึงการแนะนำ�แหล่งให้
ความช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่แม่ที่จำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะแม่หลังคลอดครรภ์แรก
ทีย่ งั ขาดประสบการณ์ หากได้รบั การส่งเสริมการเลีย้ งลูก
ด้ ว ยนมแม่ จ ากพยาบาลจะทำ�ให้มีความมั่น ใจในการ
เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ แ ละมี ก ารเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
ได้ยาวนานกว่า7
การได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมจากพยาบาล
นับเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้แม่มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้อย่างถูกต้องและมีระยะเวลายาวนาน ซึง่ การช่วยเหลือ

แม่ส่วนใหญ่เน้นที่การให้ความรู้ การช่วยจัดท่าให้นมลูก
และการสอนแม่ในการเอาหัวนมเข้าปากลูก อย่างไร
ก็ตาม วิธีการที่พยาบาลช่วยแม่ในการเริ่มให้นมแม่นั้น
ส่วนใหญ่มักเป็นการช่วยโดยการที่พยาบาลจับทารกเข้า
เต้านมแม่และจัดท่าให้แม่เพือ่ ให้ทารกสามารถดูดนมแม่
ได้ ทำ�ให้แม่หลังคลอดบางส่วนขาดโอกาสฝึกทักษะ
ในการเอาหัวนมเข้าปากลูก และการจัดท่าให้นมลูกด้วย
ตนเอง แม่จึงขาดความมั่นใจที่จะให้นมลูกด้วยตนเอง
การให้นมลูกด้วยตนเองอาจยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจนำ�ไปสู่ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อื่นๆ ซึ่งทำ�ให้
แม่ ตั ด สิ น ใจให้ น มผสมแก่ ลู ก ได้ ใ นที่ สุ ด นอกจากนั้ น
การที่พยาบาลเข้าช่วยในการให้นมลูกโดยมีการสัมผัส
เต้านมแม่ อาจทำ�ให้แม่บางรายรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะให้
พยาบาลช่วยในครั้งต่อไป และอาจรู้สึกไม่พอใจหาก
พยาบาลไม่ได้ขออนุญาตก่อนสัมผัสเต้านม8
เมื่อเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ความ
ช่วยเหลือในการให้นมแม่ด้วยการช่วยจับเต้านมและจับ
ลูกเข้าเต้านมแม่ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านสุขภาพ
ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แม่ ใ นการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ จึ ง ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือแม่ในการให้นมลูกโดยใช้
วิธีสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิต (hands off
technique) เพื่อเสริมสร้างให้แม่สามารถพัฒนาทักษะ
ในการให้นมลูกได้ด้วยตนเองโดยพยาบาลหรือบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงผู้ให้ค�ำ แนะนำ�  สาธิตให้แม่ดูโดยใช้
ตุก๊ ตาและเต้านมจำ�ลอง ให้แม่ปฏิบตั ติ ามด้วยตนเอง และ
อำ�นวยความสะดวกในการให้นมแม่โดยสัมผัสร่างกายแม่
และลูกให้น้อยที่สุด ซึ่งวิธีนี้ได้มีการศึกษาวิจัยเปรียบ
เทียบกับการให้การช่วยเหลือตามวิธีการพยาบาลตาม
ปกติแล้วพบว่า สามารถช่วยเสริมสร้างความมัน่ ใจของแม่
ในการให้นมลูกได้มากกว่า9 และมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วย
่ วง 8 สัปดาห์แรกสูงกว่า10 แสดงให้เห็นว่า
นมแมในช่
การสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตในการช่วย
เหลือแม่เริ่มให้นมลูกเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
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่ โดยตรง และมีประโยชน์ทง้ั ในระยะสัน้ และระยะยาว
นมแมได้
จากประสบการณ์ ใ นการทำ � งานบนหอผู้ ป่ ว ย
หลังคลอดของผู้วิจัย ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มักให้การช่วย
เหลือแม่หลังคลอดด้วยการช่วยจับเต้านมและจับลูกเข้า
เต้านมแม่เพื่อให้ลูกสามารถดูดนมแม่ได้โดยเร็ว จึงทำ�ให้
แม่ขาดความมัน่ ใจ เกิดปัญหาการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่หลัง
จากจำ�หน่ายกลับบ้าน อีกทัง้ จากการติดตามทางโทรศัพท์
หลังจำ�หน่าย ยังมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ระยะ 6
เดือนหลังคลอดค่อนข้างตํา่ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะนำ�
การสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตมาใช้ชว่ ยเหลือ
แม่ในการเริม่ ให้นมลูก โดยเน้นทีแ่ ม่หลังคลอดครรภ์แรก
ที่ขาดประสบการณ์รวมทั้งแม่หลังคลอดครรภ์หลังที่ได้
คะแนนในการประเมินการให้นมครั้งแรกไม่ผ่านเกณฑ์
และมีความต้องการความช่วยเหลือจากพยาบาล โดย
ผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้นมแม่
เสริมสร้างความมั่นใจของแม่ในการให้นมลูก และส่งผล
ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ดีขึ้นได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการสอนการจัดท่าให้นมลูก
โดยการสาธิตต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่กอ่ นจำ�หน่าย
กลับบ้านของแม่ที่คลอดปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความมั่นใจของแม่ในการให้
นมลูกระหว่างแม่ที่ได้รับการสอนการจัดท่าให้นมลูก
โดยการสาธิตกับแม่ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวระหว่างแม่ทไี่ ด้รบั การสอนการจัดท่าให้นมลูก
โดยการสาธิ ต กั บ แม่ ที่ ไ ด้ รั บ การพยาบาลตามปกติ
เมื่อ 7 วัน 1 เดือน 2 เดือน และ 6 เดือนหลังคลอด
สมมติฐานการวิจัย
1. แม่ที่ได้รับการสอนจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิต
มีคะแนนประสิทธิภาพการให้นมแม่ก่อนจำ�หน่ายกลับ
บ้านสูงกว่าแม่ที่ได้รับการสอนตามปกติ
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2. แม่ที่ได้รับการสอนจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิต
มีคะแนนความมั่นใจในการให้นมลูกในวันที่จำ�หน่าย
กลับบ้านมากกว่าแม่ที่ได้รับการสอนตามปกติ
3. อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเมือ่ 7 วัน
1 เดือน 2 เดือน และ 6 เดือนหลังคลอดของแม่ที่ได้รับ
การสอนจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตสูงกว่าแม่ที่ได้รับ
การสอนตามปกติ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasiexperimental design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ แม่หลังคลอดปกติ
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาล
ศิริราช คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากมารดาที่ได้คะแนน
LATCH score < 8 เมื่อได้รับการประเมินการให้นมแม่
ในครั้งแรก อายุครรภ์เมื่อคลอด ≥ 37 สัปดาห์ ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อน หัวนมเต้านมปกติ แม่และลูกย้ายมาหน่วย
หลังคลอดพร้อมกัน และแม่มีความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่
การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แอพพลิเคชั่น
N4Studies11 โดยอ้างอิงจากสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความแตกต่างของสัดส่วนมารดาที่ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพในการให้นมด้วย LATCH score ได้คะแนน
ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปด้วยสถิติ Chi’s Square Test
โดยข้อมูลจากบันทึกทางการพยาบาลของหอผู้ป่วยใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่า มารดาที่คลอดปกติ
ได้คะแนน LATCH score ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปอยู่
ระหว่างร้อยละ 62 ถึง ร้อยละ 79 จึงกำ�หนดค่าอำ�นาจ
ในการทดสอบ (power of test) ที่ระดับ .80 (β = .80)
ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ (level of significance) ทีร่ ะดับ
.05 (α = .05) ขนาดของ proportion แบบ two
independent proportions กำ�หนดขนาดสัดส่วนของ
กลุ่มควบคุมที่ 0.6 และขนาดสัดส่วนของกลุ่มทดลอง
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0.85 ได้จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 49 คน เพื่อป้องกัน
การสูญหายของกลุม่ ตัวอย่างจึงคำ�นวณเพิม่ อีกร้อยละ 15
รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 57 คน
เครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเครื่องมือดำ�เนินการวิจัย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของแม่ แ ละลู ก
สร้างโดยผู้วิจัยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ ลักษณะงาน รายได้รวมของ
ครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือน ระยะเวลาทีต่ งั้ ใจลาคลอด ระยะ
เวลาที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้ช่วยเลี้ยงลูกเมื่อกลับไป
อยู่บ้าน นํ้าหนักแรกเกิดของทารก APGAR Score ที่ 1
และ 5 นาที เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และบันทึกจาก
แฟ้มประวัติของแม่และลูก
1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพในการให้นมแม่
ผูว้ จิ ยั ใช้ LATCH score ซึง่ เป็นเครือ่ งมือมาตรฐานสำ�หรับ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ น มแม่ ข ณะอยู่
โรงพยาบาลและก่อนจำ�หน่ายกลับบ้านของโรงพยาบาล
ศิรริ าช ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 5 ข้อ พิสยั 0-10
คะแนน คะแนนมากแสดงว่าประสิทธิภาพในการให้นม
แม่มาก
1.3 เครื่ อ งบั น ทึ ก วิ ดี โ อสำ � หรั บ บั น ทึ ก ภาพแม่
ให้นมลูก เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินประสิทธิภาพใน
การให้นมแม่ตาม LATCH score
1.4 แบบสอบถามความมั่นใจของแม่ในการให้
นมลูก ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมมีจำ�นวน
10 ข้อ ลักษณะข้อคำ�ถามเป็นการถามความมั่นใจในการ
อุ้มลูก การเอาลูกเข้าเต้า การเอาหัวนมเข้าปากลูก และ
การให้นมแม่อย่างเดียวตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูโ่ รงพยาบาล
ลักษณะคำ�ตอบเป็นมาตรประมาณค่า 3 ระดับ พิสัย 1030 คะแนน คะแนนมากแสดงว่าแม่มีความมั่นใจใน
การให้นมลูกมาก
1.5 แบบประเมินความสำ�เร็จในการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แบบประเมินความสำ�เร็จใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด (case record form)
ของหน่ ว ยนมแม่ โรงพยาบาลศิ ริ ร าชเป็ น แนวทาง มี
จำ�นวน 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย วิธีการให้นมแม่ เทคนิค
การให้นมแม่ และสาเหตุที่ทารกไม่ได้นมแม่อย่างเดียว
ใช้ประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหลังคลอด
วันที่ 2 (ก่อนจำ�หน่ายกลับบ้าน) และเป็นการตอบคำ�ถาม
ทางโทรศัพท์หลังคลอด 7 วัน 1 เดือน 2 เดือน และ 6
เดือน
2. เครื่ อ งมื อ ดำ � เนิ น การวิ จั ย ได้ แ ก่ โ ปรแกรมการ
ให้ความช่วยเหลือแม่ให้นมลูกด้วยการใช้ Hands off
Technique สำ�หรับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
2.1 แผนการสอนแม่ให้นมลูกรายกลุ่มสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่พยาบาล ด้วยการใช้ Hands off Technique
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตว่าทารกได้รับ
นํ้านมเพียงพอ การจับประคองเต้านม การอุ้มทารกและ
การนำ�ทารกเข้าเต้านมที่ถูกต้อง การนำ�หัวนมออกจาก
ปากลูก วิธีไล่ลมให้ลูกเรอ และวิธีการดูแลหัวนมที่แตก
2.2 การสอนแม่ ใ ห้ น มลู ก รายบุ ค คลด้ ว ยวิ ธี
Hands off Technique โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้สอน
ให้ข้อมูลและสาธิตการอุ้มลูกและนำ�ลูกเข้าเต้าโดยใช้
ตุ๊กตาผ้า และเต้านมจำ�ลอง และให้แม่ฝึกปฏิบัติกับลูก
ของตนเองไปพร้อมกัน โดยเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลจะไม่สมั ผัส
ลูก หรือเต้านมของแม่ แต่ถา้ จำ�เป็น จะสัมผัสให้นอ้ ยทีส่ ดุ
ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ใจเย็น ใช้นํ้าเสียงที่นุ่มนวล ไม่ตำ�หนิ
่ คำ�สั่ง
หากแม่ยังไม่สามารถทำ�ได้ ใช้การแนะนำ�โดยไมใช้
และสอนจนกว่าแม่จะปฏิบัติได้เองถูกต้อง โดยกำ�หนด
สอนท่ า นั่ ง เป็ น ท่ า ลู ก นอนขวางตั ก ประยุ ก ต์ (cross
cradle hold) เวลา 6.00 น. และ 14.00 น. ส่วนท่านอน
(side lying position) สอนเวลา 20.00 น.
2.3 อุปกรณ์ฝึกทักษะการให้นมลูก ได้แก่ ตุ๊กตา
ผ้าขนาดใกล้เคียงทารกแรกเกิด ชุดเต้านมจำ�ลองทำ�
จากผ้า ถุงน่องและใยสังเคราะห์ และหมอนสำ�หรับใช้
ในการจัดท่าให้นม
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจความเหมาะสมของโปรแกรม
ผู้ วิ จั ย นำ � โปรแกรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แม่ ใ ห้
นมลูกด้วยการใช้ Hands off Technique สำ�หรับเจ้า
หน้าที่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติ โดยผู้ทรง
คุณวุฒิจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย สูติแพทย์ 1 ท่าน
อาจารย์พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 ท่าน และพยาบาล
ชำ�นาญการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ท่าน จากนั้น
ผูว้ จิ ยั นำ�โปรแกรมการให้ความช่วยเหลือแม่ให้นมลูกด้วย
การใช้ Hands off Technique สำ�หรับ เจ้าหน้า ที่
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การหาความตรงด้านเนือ้ หา (content validity)
ผู้วิจัยนำ�เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของแม่และลูก แบบสอบถาม
่
ความมัน่ ใจของแมในการให้
นมลูก และแบบประเมินความ
สำ � เร็ จ ในการเลี้ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ชุดเดียวกันตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา จากนั้น
ผู้ วิ จั ย นำ � เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability)
ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามความมั่นใจของแมในการให้
่
นมลูก ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มี
ความชั ด เจนถู ก ต้ อ งในเนื้ อ หา และความเหมาะสม
ด้านภาษา ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้
กั บ แม่ ห ลั ง คลอดครรภ์ แรกที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย แล้วนำ�มาหาความเชื่อมั่น
โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ .65 และ
เมื่อเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ผู้วิจัยได้หาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมืออีกครั้งจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .89 (pre-test) และ .84 (post-test)
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการ
รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(COA no. Si110/2016) ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการคัดเลือก
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ตามขัน้ ตอนทีก่ �ำ หนด โดยผูเ้ ข้าร่วมการ
วิจัยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยอย่าง
ชัดเจน มีอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย และ
การลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
โดยผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย มี สิ ท ธิ์ ถ อนตั ว จากการวิ จั ย ได้
ตลอดเวลาโดยจะยังคงได้รบั การดูแลรักษาตามปกติจาก
โรงพยาบาล
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยขอ
เข้ า พบหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยหลั ง คลอดสามั ญ เพื่ อ ชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของการทำ�วิจัย รายละเอียดในการดำ�เนิน
การวิ จั ย และการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยวิ จั ย
โดยเก็บข้อมูลที่หอผู้ป่วยหลังคลอด 2 หอผู้ป่วยซึ่งอยู่
คนละฟากของตึก หอผู้ป่วยหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม และ
อีกหอผู้ป่วยหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง การดำ�เนินการวิจัย
มีขั้นตอนดังนี้
1. ผูช้ ว่ ยวิจยั ขออนุญาตแม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ให้ผวู้ จิ ยั เข้าพบเพือ่ สร้างสัมพันธภาพ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของการวิจัย อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอน
การวิจัย ระยะเวลาในการดำ�เนินการวิจัย ชี้แจงสิทธิ
ในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้
หากแม่ ห ลั ง คลอดยิ น ดี เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ขอให้ แ สดง
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. ผู้ วิ จั ย หรื อ ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ตามแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของแม่และลูก หลังจากนั้น
ให้แม่ตอบแบบสอบถามความมั่นใจของแม่ในการให้
นมลูก ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจากนั้นผู้วิจัยบันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟ้มประวัติของแม่และลูก
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3. กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การสอนการให้นมแม่ โดยกลุม่
ควบคุมได้รับการสอนตามปกติของหอผู้ป่วยหลังคลอด
สำ � หรั บ กลุ่ม ทดลองได้ รับ การสอนการให้ น มแม่ แ บบ
รายกลุ่ม ตามแผนการสอน และการสอนให้ น มลู ก
รายบุคคลด้วยวิธี Hands off Technique โดยเน้น
การสาธิตการให้นมแม่โดยไม่จบั ต้องตัวแม่และลูก และมี
การบั น ทึ ก จำ � นวนครั้ ง ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาลต้ อ งให้
การช่วยเหลือการให้นมแม่จนกระทั่งแม่สามารถปฏิบัติ
ได้เองอย่างถูกต้อง
4. กลุม่ ตัวอย่างทุกคนได้รบั การประเมิน LATCH score
เวรละครัง้ ทุกวันจนกว่าจะจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
5. ในวันที่จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล ผู้วิจัยหรือ
่
ผูช้ ว่ ยวิจยั ให้แม่ตอบแบบสอบถามความมัน่ ใจของแมในการ
ให้นมลูก ประเมินการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตามแบบ
ประเมินความสำ�เร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และบันทึก
วิดีโอการให้นมลูกของแม่เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ประสิทธิภาพในการให้นมแม่ตาม LATCH score
6. ผูว้ จิ ยั หรือผูช้ ว่ ยวิจยั ติดตามการให้นมแม่อย่างเดียว
ของแม่หลังจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลตามแบบประเมิน
ความสำ�เร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการโทรศัพท์
เมือ่ ครบ 7 วัน 1 เดือน 2 เดือน และ 6 เดือนหลังคลอด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
โดยกำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของแม่และลูก และ
คะแนนความมั่นใจของแม่ในการให้นมลูกและคะแนน
ประสิทธิภาพในการให้นมแม่ โดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ พิสยั ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของแม่ท่ีได้คะแนน
ประสิทธิภาพในการให้นมแม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 8 ระหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้สถิติ Fisher’s exact
test

3. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของคะแนนความ
มัน่ ใจของแม่ในการให้นม ในระยะก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้สถิติ ANCOVA
4. เปรียบเทียบอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
เมือ่ 7 วัน 1 เดือน 2 เดือน และ 6 เดือน หลังคลอดระหว่าง
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง โดยใช้สถิติ chi-square test
และ Fisher’s exact test
ผลการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปของแม่และลูก
แม่กลุม่ ควบคุมอายุเฉลีย่ 25.96 ปี (SD = 4.79) เป็น
แม่ครรภ์แรกร้อยละ 43.9 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา (ร้อยละ 59.7) ว่างงานร้อยละ 31.6 ทำ�งาน
นอกบ้านร้อยละ 63.2 รายได้เฉลีย่ ของครอบครัว 20,289
บาทต่อเดือน (SD = 10460.36) ตัง้ ใจลาคลอดไม่เกิน 3 เดือน
ร้อยละ 96.5 ตัง้ ใจเลีย้ งลูกด้วยนมแม่นาน 3 - 6 เดือน
ร้อยละ 43.8 ส่วนแม่กลุม่ ทดลองอายุเฉลีย่ 27.12 ปี (SD =
5.55) เป็นแม่ครรภ์แรกร้อยละ 40.4 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 56.2 ว่างงานร้อยละ 33.3 ทำ�งาน
นอกบ้านร้อยละ 44.6 รายได้เฉลีย่ ของครอบครัว 24,350
บาทต่อเดือน (SD = 14133.91) ตัง้ ใจลาคลอดไม่เกิน 3 เดือน
ร้อยละ 94.7 และตัง้ ใจเลีย้ งลูกด้วยนมแม่นานกว่า 6 เดือน
ร้อยละ 45.6 ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบลักษณะของแม่ทง้ั สองกลุม่
ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นในเรื่องประเภทของงาน
ดังแสดงในตารางที่ 1
่ แสดงในตาราง) พบว่า ทารกกลุม่
ส่วนข้อมูลทารก (ไมได้
ควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.6 นํา้ หนักแรกเกิด
เฉลีย่ 3,051.79 กรัม และคะแนน APGAR ทีน่ าทีท่ี 1 และ
นาทีท่ี 5 เท่ากับ 8 หรือมากกว่าทุกคน ส่วนทารกกลุม่ ทดลอง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.7 นา้ํ หนักแรกเกิดเฉลีย่
3,036.89 กรัม และคะแนน APGAR นาทีที่ 1 และนาทีที่
5 เท่ากับ 8 หรือมากกว่าทุกคน
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ควบคุม (n = 57) และกลุม่ ทดลอง (n = 57)
ข้อมูลทัว่ ไป
อายุ
การตัง้ ครรภ์
ครรภ์แรก
ครรภ์หลัง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือตํา่ กว่า
มัธยมศึกษา
สูงกว่ามัธยมศึกษา
การทำ�งาน
ว่างงาน
ทำ�งาน
ประเภทงาน
งานในบ้าน
งานนอกบ้าน
รายได้ตอ่ เดือน
ความตัง้ ใจลาคลอด
0-3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน
ความตัง้ ใจให้นมแม่
0-3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
ก
Fisher’s Exact Test

กลุม่ ควบคุม
X ± SD
n (%)
25.96±4.79

กลุม่ ทดลอง
t
X ± SD
n (%)
27.12±5.55 1.19

25 (43.9)
32 (56.1)

23 (40.4)
34 (59.6)

  6 (10.5)
34 (59.7)
17 (29.8)

10 (17.5)
32 (56.2)
15 (26.3)

18 (31.6)
39 (68.4)

19 (33.3)
38 (66.7)

21 (36.8)
36 (63.2)

31 (55.4)
25 (44.6)

   20,289.47
±10,460.36

55 (96.5)
    2 (3.5)

54 (94.7)
   3 (5.3)

14 (24.6)
25 (43.8)
18 (31.6)

18 (31.6)
13 (22.8)
26 (45.6)

2. การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการให้ น มแม่
่
ความมัน่ ใจของแมในการให้
นมลูก และอัตราการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว
แม่กลุม่ ควบคุมมีคะแนน LATCH score ก่อนและ
หลังการทดลองเฉลีย่ เท่ากับ 5.93 (SD = .32) และ 8.66
(SD = 1.02) ตามลำ�ดับ และแม่กลุ่มทดลองมีคะแนน
LATCH score ก่อนและหลังการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ
5.57 (SD = .72) และ 8.94 (SD = 1.01) ตามลำ�ดับ
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24,350.87 1.744
±14,133.91

χ2

p

   .144

.236
.704

1.18

.553

   .040

.841

3.89

.048
.084

1.00

.555ก

5.74

.057

เมือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้นมแม่กอ่ นจำ�หน่าย
กลั บ บ้ า นระหว่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองโดย
การเปรียบเทียบสัดส่วนของแม่ทม่ี คี ะแนน LATCH score
เท่ากับหรือมากกว่า 8 พบว่าทัง้ 2 กลุม่ มีสดั ส่วนของแม่
ที่มีคะแนน LATCH score มากกว่า 8 ไม่แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 ทั้ ง ก่ อ นและ
หลังการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนของแม่ทม่ี คี ะแนน LATCH score เท่ากับ 8 ขึน้ ไป ระหว่างกลุม่ ควบคุม (n = 57) และ
กลุม่ ทดลอง (n = 57)
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
คะแนน LATCH score
p-valueก
%
%
n
n
ก่อนทดลอง
     น้อยกว่า 8
100.0
57
100.0
57
     เท่ากับ 8 ขึน้ ไป
0.0
0
0.0
0
หลังทดลอง
.124
     น้อยกว่า 8
15.8
5.3
9
3
     เท่ากับ 8 ขึน้ ไป
84.2
94.7
48
54
ก

Fisher’s exact test

แมในกลุ
่ ม่ ควบคุมมีคะแนนความมัน่ ใจของแม่่ ในการ
ให้นมลูกก่อนและหลังการทดลองเฉลีย่ เท่ากับ 26.78 (SD
่
= 3.06) และ 23.11 (SD = 4.36) ตามลำ�ดับ และแมใน
่
กลุ่มทดลองมีคะแนนความมั่นใจของแมในการให้
นมลูก
ก่อนและหลังการทดลองเฉลีย่ เท่ากับ 22.92 (SD = 3.84)
และ 27.82 (SD = 2.65) ตามลำ�ดับ เมือ่ เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของคะแนนความมัน่ ใจของแม่ทง้ั 2 กลุม่ ภาย
หลังการทดลอง โดยให้คะแนนความมัน่ ใจก่อนการทดลอง
่ ม่ ควบคุมมีคะแนนความ
เป็นตัวแปรควบคุม พบว่า แมในกลุ
มัน่ ใจน้อยกว่าแม่ในกลุม่ ทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(F = 53.258, p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความมัน่ ใจของแม่ในการให้นมลูก ระหว่างกลุม่ ควบคุมและ
กลุม่ ทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
Source
SS
ตัวแปรร่วม
     63.159
คะแนนระหว่างกลุม่
   669.063
ความคลาดเคลือ่ น
  1394.455
รวม
76017.000
SS = sum square, MS = mean square

df
1
1
111
114

จากการบั น ทึ ก จำ � นวนครั้ง ที่เจ้ า หน้ า ที่พ ยาบาล
ต้องให้การช่วยเหลือแม่ ในการให้นมลูกจนกว่าจะสามารถ
ให้นมลูกได้ด้วยตนเองพบว่า แม่่ ในกลุ่มควบคุมต้องให้
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลช่วยสอนเฉลีย่ 6.89 ครัง้ (range 2-10
ครัง้ , mode 6 ครัง้ ) ในขณะทีแ่ ม่่ ในกลุม่ ทดลองต้องให้
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลช่วยสอนเฉลีย่ 5.17 ครัง้ (range 1-9
ครัง้ , mode 6 ครัง้ ) ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์ความแตกต่างเพิม่ เติม
ด้วยสถิติ independent t-test พบว่า มีความแตกต่างกัน

MS
  63.159
669.063
  12.563

F
  5.027
53.258

p
  .027
<.001

อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = .5334, p < .05)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
อย่างเดียวของแม่ทง้ั 2 กลุม่ ในวันทีจ่ �ำ หน่าย และเมือ่ ครบ
7 วัน 1 เดือน 2 เดือน และ 6 เดือนหลังคลอดพบว่า อัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของแม่ท้ัง 2 กลุ่มใน
แต่ละช่วงเวลาไม่แตกต่างกันทีน่ ยั สำ�คัญ .05 (p > .05)
ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ระหว่างกลุม่ ควบคุม (n = 57) และกลุม่ ทดลอง (n = 57)
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
ระยะเวลาทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
p-value
%
%
n
n
.371ก
เมือ่ จำ�หน่าย
93.0
89.5
53
51
เลีย้ ง
10.5
7.0
6
4
ไม่เลีย้ ง
.493ก
เมือ่ 7 วัน
96.4
98.2
54
56
เลีย้ ง
1.8
3.6
1
2
ไม่เลีย้ ง
.468ข
เมือ่ 1 เดือน
86.0
83.6
49
46
เลีย้ ง
14.0
16.4
8
9
ไม่เลีย้ ง
.261ข
เมือ่ 2 เดือน
59.6
67.3
34
37
เลีย้ ง
32.7
40.4
23
18
ไม่เลีย้ ง
.448ข
เมือ่ 6 เดือน
37.0
34.0
20
18
เลีย้ ง
63.0
66.0
34
35
ไม่เลีย้ ง
ก
Fisher’s exact test, ข Chi-square test
การอภิปรายผล
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า แม่ทไ่ี ด้รบั การสอนการจัดท่า
ให้นมโดยการสาธิตหรือ Hands off Technique มีความ
มัน่ ใจในการให้นมลูกในวันทีจ่ �ำ หน่ายกลับบ้านมากกว่ากลุม่
ที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพ
ในการให้นมและอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ของทัง้ 2 กลุม่ กลับไม่แตกต่างกัน ซึง่ อาจอธิบายได้ดงั นี้
การสอนการจัดท่าให้นมแม่โดยการสาธิตหรือ Hands
off Technique เป็นการสอนการให้นมลูกโดยการไม่
จับต้องแม่และลูกหรือจับต้องให้น้อยที่สุดเท่าที่จำ�เป็น
เน้นทีก่ ารปฏิบตั ใิ ห้แม่ดแู ละให้แม่่ ได้ฝกึ ทักษะการจัดท่าลูก
ขณะเข้าเต้าและเอาหัวนมเข้าปากลูกจนกว่าจะทำ�ได้ดว้ ย
ตนเอง การทีเ่ จ้าหน้าทีพ่ ยาบาลไม่จบั ต้องเต้านมแม่ ทำ�ให้
แม่่ ไม่เกิดความรูส้ กึ อายหรือไม่สะดวกใจ จึงสามารถจดจ่อ
กับการสาธิตของเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลได้อย่างเต็มที่ และเมือ่
มีการปฏิบตั ซิ า้ํ ๆ จะช่วยให้แม่เห็นขัน้ ตอนทีส่ ามารถทำ�ได้
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ถูกต้องและขั้นตอนที่ยังทำ�ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน เกิด
การเรียนรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องได้ดว้ ยตนเอง ส่งผลให้แม่รสู้ กึ
มัน่ ใจในการให้นมลูก9
การทีแ่ ม่สามารถนำ�ลูกเข้าเต้าได้อย่างถูกต้อง ส่งผล
ให้ลกู สามารถดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่่ ในกลุม่
ทดลองจึงควรมีคะแนนประสิทธิภาพการให้นมลูกหรือ
LATCH score ทีม่ ากกว่ากลุม่ ควบคุม แต่ผลการศึกษาครัง้
นี้กลับพบว่าสัดส่วนของแม่ท่ีมีคะแนน LATCH score
เท่ากับหรือมากกว่า 8 คะแนนของกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทดลองไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้ ตามนโยบายส่งเสริมการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาลศิรริ าช แม่จะต้องได้รบั
ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ตง้ั แต่มาฝากครรภ์
ที่หน่วยฝากครรภ์ และได้รับการช่วยเหลือการเริ่มต้นให้
นมแม่่ ในโรงพยาบาลทัง้ ในห้องคลอด และหน่วยหลังคลอด
และต้องได้รบั การประเมิน LATCH score ผ่านเกณฑ์คอื
เท่ากับ 8 คะแนนขึน้ ไป จึงจะได้รบั การจำ�หน่ายออกจาก
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โรงพยาบาลได้ เมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนของแม่ทม่ี คี ะแนน
LATCH score ตัง้ แต่ 8 คะแนนขึน้ ไปของแม่ทง้ั 2 กลุม่ จึง
ไม่พบความแตกต่างกัน ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า
แม่ท่มี ีคะแนน LATCH score มากกว่า 8 คะแนนเมื่อ
จำ�หน่าย จะมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวที่ 7 วัน
หลังคลอดมากกว่าแม่ทม่ี คี ะแนนน้อยกว่า 812
ผลการศึกษาครัง้ นี้ ไม่พบความแตกต่างของอัตราการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวทัง้ ในวันทีจ่ �ำ หน่าย เมือ่ 7 วัน
1 เดือน 2 เดือน และ 6 เดือนหลังคลอด ซึ่งแตกต่าง
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม่ท่ไี ด้รับ
การสอนการจัดท่าให้นมด้วยการสาธิตโดยไม่จับต้องแม่
หรือ Hands off Technique จะส่งผลให้แม่มคี วามมัน่ ใจ
ในการให้ น มลู ก และมี อัต ราการเลี้ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
อย่างเดียวมากกว่ากลุม่ ที่ ได้รบั การดูแลตามปกติ10,13 ทัง้ นี้
นักวิจยั เชือ่ ว่าการสอนการให้นมลูกด้วยการใช้ Hands off
Technique จะช่วยให้แม่เรียนรูก้ ารให้นมลูกด้วยตนเอง
ลูกดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่จึงไม่เกิดปัญหา
หัวนม เต้านม และปริมาณนํา้ นม ทำ�ให้แม่เกิดความมัน่ ใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา
ในการให้ น มแม่ ด้ ว ยตนเองได้ จึ ง สามารถให้ น มแม่
อย่างเดียวได้ยาวนาน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครัง้ นีแ้ ม่
ทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ทำ�งานนอกบ้านและตั้งใจลาคลอด
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ อาจเป็นไปได้วา่ การกลับ
ไปทำ�งานเป็นอุปสรรคในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของแม่ทง้ั
2 กลุม่ สังเกตจากอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
เมือ่ ติดตามที่ 2 เดือนลดลงจากเมือ่ 1 เดือน และลดลงอย่าง
มากเมือ่ ครบ 6 เดือน ทัง้ นีเ้ มือ่ แม่ตอ้ งกลับไปทำ�งานจะต้อง
มีการปรับตัวหลายบทบาท เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น
และสถานประกอบการอาจไม่มนี โยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำ�ให้แม่ไม่สะดวก
ในการบีบเก็บนา้ํ นม ทำ�ให้นา้ํ นมลดปริมาณลง จนไม่เพียง
พอต่อความต้องการของลูก แม่จงึ เลือกเสริมนมผสมให้กบั
ลูกเร็วกว่าทีค่ วร
ถึงแม้การสอนการจัดท่าให้นมโดยการสาธิต ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะไม่ ทำ � ให้ แ ม่ ท่ี ไ ด้ รั บ การสอนมี

ประสิทธิภาพในการให้นมและอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ แต่ผลการวิเคราะห์
เพิ่มเติมถึงจำ�นวนครั้งที่พยาบาลจำ�เป็นต้องให้การช่วย
เหลือแม่่ ในการให้นมลูกพบว่า แม่่ ในกลุม่ ทดลองต้องการ
การช่วยเหลือจากพยาบาลในจำ�นวนครัง้ ทีน่ อ้ ยกว่า จึงเป็น
ที่น่าสนใจว่าหากมีการนำ�การสอนจัดท่าให้นมโดยการ
สาธิตหรือ Hands off Technique ไปใช้ในการสอนแม่่ ให้
นมลูกเป็นประจำ�  น่าจะมีสว่ นในการช่วยลดภาระงานให้
กับเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลได้
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่าการสอนการจัดท่าให้
นมโดยการสาธิตสามารถช่วยให้แม่หลังคลอดมีความมัน่ ใจ
ในการให้นมลูกได้ โดยเฉพาะในแม่ครรภ์แรกและอาจมี
ส่วนช่วยลดจำ�นวนครั้งที่พยาบาลจำ�เป็นต้องให้การช่วย
เหลือแม่ได้ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครัง้ นีย้ งั ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นว่า การสอนการจัดท่าให้นมโดยการสาธิต
สามารถช่วยในการเพิม่ อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวในระยะ 6 เดือนแรกได้ ซึง่ อาจเกิดจากปัจจัยอืน่ ๆ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การให้ น มแม่ ห ลั ง จากจำ � หน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาล จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. พยาบาลควรให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ การให้ น มแม่
โดยการสาธิต และให้มารดาได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารจัดท่าให้นม
ด้วยตนเองตั้งแต่ระยะแรกที่อยู่ในโรงพยาบาล เพื่อให้มี
ความมัน่ ใจในการให้นมลูกด้วยตนเองเมือ่ จำ�หน่ายกลับบ้าน
2. การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารติ ด ตามเยี่ ย ม
สนับสนุน และช่วยเหลือแม่ท่ีได้รับการสอนการจัดท่า
ให้นมโดยการสาธิตภายหลังจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
อย่างต่อเนือ่ ง
3. เนื่ อ งจากผลการทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามความมัน่ ใจของแม่ในการให้นมลูกก่อนการ
ศึกษามีคา่ ค่อนข้างตํา่ (α = .65) จึงควรมีการพัฒนาเครือ่ ง
มื อ วั ด ความมั่ น ใจของแม่ ใ นการให้ น มลู ก สำ � หรั บ แม่
หลังคลอดทีเ่ ป็นมาตรฐาน เพือ่ ปรับใช้ส�ำ หรับการศึกษาวิจยั
ต่อไป
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