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The Effects of Hands Off Technique on Breastfeeding 
Efficiency, Mother’s Confidence at Discharge,  
and Exclus ive Breast feeding Rates among  
Postpartum Women*
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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
การให้นมแม่ ความมั่นใจของแม่ก่อนจำาหน่ายกลับบ้าน และ 
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอด*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้นมแม่และความม่ันใจของแม่ในการให้นมลูกก่อนจำาหน่าย 

กลับบ้าน	และอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวระหว่างแม่ท่ีได้รับการสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตกับแม่

ท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ	

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยก่ึงทดลอง	(quasi-experimental	design)

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดอายุ	18	ปีข้ึนไป	คลอดทางช่องคลอด	ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

และมีความต้ังใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม	 57	 ราย	 กลุ่มทดลอง	 57	 ราย	 กลุ่มทดลองได้รับการสอน 

การจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิต	 (hands	off	 technique)	 กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติซ่ึงไม่ได้ใช้เทคนิค 

การสาธิตดังกล่าว	เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนจำาหน่ายโดยใช้	LATCH	score	แบบสอบถามความม่ันใจในการให้นมลูก	และ

ติดตามอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ด้วยการโทรศัพท์	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	 ANCOVA	Chi’s	 Square	 Test	 และ	

Fisher’s	Exact	Test.

 ผลการวิจัย: ความม่ันใจของแม่ในการให้นมลูกก่อนจำาหน่ายของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ	 (F	=	53.258,	p	<	 .001)	แต่ประสิทธิภาพการให้นมแม่ก่อนจำาหน่ายกลับบ้าน	(LATCH	score)	และอัตรา 

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของแม่ท้ัง	2	กลุ่มเม่ือติดตามท่ี	7	วัน	1	เดือน	2	เดือน	และ	6	เดือนหลังคลอด	ไม่แตกต่างกัน 

ท่ีนัยสำาคัญ	.05	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	การสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตช่วยให้แม่มีความม่ันใจในการให้นมลูก	พยาบาล

จึงควรให้ความช่วยเหลือการให้นมแม่	โดยการสาธิตและให้มารดาได้ฝึกปฏิบัติการจัดท่าให้นมด้วยตนเองต้ังแต่ระยะแรก

หลังคลอด	เพ่ือให้มีความม่ันใจในการให้นมลูกด้วยตนเองเม่ือจำาหน่ายกลับบ้าน

คำาสำาคัญ: การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	ความม่ันใจของมารดา	มารดาหลังคลอด	
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ความสำาคัญของปัญหา

	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อท้ังลูก	 แม่	

ครอบครัว	 ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ	 องค์การ

อนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 

จึงแนะนำาให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน	 

6	เดือน	และให้อาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึงอายุ	

2	 ปีหรือนานกว่าน้ันตามความต้องการของแม่และลูก1 

ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำาเร็จได้นั้น	 

แม่ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 มีความรู้

และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่2	 และได้รับการ

สนบัสนนุจากบคุลากรดา้นสขุภาพ	ครอบครวั	และเพือ่น3 

โดยผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า	 หากแม่ไม่ได้รับการ 

ส่งเสริม	ช่วยเหลือ	ป้องกัน	หรือแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูก

ดว้ยนมแมจ่ากบคุลากรดา้นสขุภาพตัง้แตอ่ยูโ่รงพยาบาล	

อาจทำาให้แม่เกิดความไม่ม่ันใจและลังเลใจในการให้ 

นมลูก4	 ซึ่งบุคลากรด้านสุขภาพที่มีบทบาทสำาคัญใน 

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือพยาบาล5-6 

เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่ตั้งแต่ในระยะ

ตั้งครรภ์	ระยะคลอด	และระยะหลังคลอด	โดยพยาบาล

จะให้ความรู้	 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ให้แก่แม่และครอบครัว	 ให้ความช่วยเหลือแม่ 

ในการเริ่มให้นมแม่จนสามารถให้นมแม่ด้วยตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นระหว่างการให้นมลูก	รวมถึงการแนะนำาแหล่งให้

ความช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่แม่ที่จำาหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล	โดยเฉพาะแม่หลังคลอดครรภ์แรก

ทีย่งัขาดประสบการณ	์หากไดร้บัการสง่เสรมิการเลีย้งลกู

ด้วยนมแม่จากพยาบาลจะทำาให้มีความมั่นใจในการ 

เลี้ ยงลูกด้วยนมแม่และมีการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่  

ได้ยาวนานกว่า7 

	 การได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมจากพยาบาล 

นับเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้แม่มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ได้อยา่งถกูตอ้งและมรีะยะเวลายาวนาน	ซึง่การชว่ยเหลอื

แม่ส่วนใหญ่เน้นที่การให้ความรู้	การช่วยจัดท่าให้นมลูก	

และการสอนแม่ในการเอาหัวนมเข้าปากลูก	 อย่างไร

ก็ตาม	 วิธีการที่พยาบาลช่วยแม่ในการเริ่มให้นมแม่นั้น	

ส่วนใหญ่มักเป็นการช่วยโดยการท่ีพยาบาลจับทารกเข้า

เต้านมแมแ่ละจดัทา่ใหแ้มเ่พือ่ใหท้ารกสามารถดดูนมแม่

ได้	 ทำาให้แม่หลังคลอดบางส่วนขาดโอกาสฝึกทักษะ 

ในการเอาหัวนมเข้าปากลูก	และการจัดท่าให้นมลูกด้วย

ตนเอง	 แม่จึงขาดความมั่นใจที่จะให้นมลูกด้วยตนเอง	

การให้นมลูกด้วยตนเองอาจยังไม่มีประสิทธิภาพ	รวมถึง

อาจนำาไปสู่ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อื่นๆ	 ซึ่งทำาให้

แม่ตัดสินใจให้นมผสมแก่ลูกได้ในที่สุด	 นอกจากนั้น 

การที่พยาบาลเข้าช่วยในการให้นมลูกโดยมีการสัมผัส 

เต้านมแม่	 อาจทำาให้แม่บางรายรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะให้

พยาบาลช่วยในครั้งต่อไป	 และอาจรู้สึกไม่พอใจหาก

พยาบาลไม่ได้ขออนุญาตก่อนสัมผัสเต้านม8 

	 เมื่อเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการให้ความ

ช่วยเหลือในการให้นมแม่ด้วยการช่วยจับเต้านมและจับ

ลูกเข้าเต้านมแม่	 ผู้เช่ียวชาญและบุคลากรด้านสุขภาพ 

ที่ให้การช่วยเหลือแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงได้ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือแม่ในการให้นมลูกโดยใช้ 

วิธีสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิต	 (hands	 off	 

technique)	 เพื่อเสริมสร้างให้แม่สามารถพัฒนาทักษะ

ในการให้นมลูกได้ด้วยตนเองโดยพยาบาลหรือบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงผู้ให้คำาแนะนำา	 สาธิตให้แม่ดูโดยใช้

ตุก๊ตาและเตา้นมจำาลอง	ใหแ้มป่ฏบิตัติามดว้ยตนเอง	และ

อำานวยความสะดวกในการใหน้มแมโ่ดยสมัผสัรา่งกายแม่

และลูกให้น้อยที่สุด	 ซึ่งวิธีนี้ได้มีการศึกษาวิจัยเปรียบ

เทียบกับการให้การช่วยเหลือตามวิธีการพยาบาลตาม

ปกตแิล้วพบวา่	สามารถชว่ยเสริมสรา้งความม่ันใจของแม่

ในการให้นมลูกได้มากกว่า9	และมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วย

นมแมในช่วง	 8	 สัปดาห์แรกสูงกว่า10	 แสดงให้เห็นว่า	 

การสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตในการช่วย

เหลือแม่เริ่มให้นมลูกเป็นการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย 

่
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นมแมได้โดยตรง	และมีประโยชน์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว	

	 จากประสบการณ์ในการทำางานบนหอผู้ป่วย 

หลังคลอดของผู้วิจัย	ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มักให้การช่วย

เหลือแม่หลังคลอดด้วยการช่วยจับเต้านมและจับลูกเข้า

เต้านมแม่เพื่อให้ลูกสามารถดูดนมแม่ได้โดยเร็ว	จึงทำาให้

แมข่าดความมัน่ใจ	เกดิปญัหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแมห่ลงั

จากจำาหนา่ยกลบับา้น	อกีทัง้จากการตดิตามทางโทรศพัท์

หลังจำาหน่าย	ยังมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ระยะ	6	

เดอืนหลงัคลอดคอ่นขา้งตำา่	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะนำา

การสอนการจดัทา่ให้นมลกูโดยการสาธติมาใช้ช่วยเหลอื

แมใ่นการเริม่ใหน้มลกู	โดยเนน้ทีแ่มห่ลงัคลอดครรภแ์รก

ที่ขาดประสบการณ์รวมท้ังแม่หลังคลอดครรภ์หลังท่ีได้

คะแนนในการประเมินการให้นมครั้งแรกไม่ผ่านเกณฑ์

และมีความต้องการความช่วยเหลือจากพยาบาล	 โดย 

ผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้นมแม่	

เสริมสร้างความมั่นใจของแม่ในการให้นมลูก	 และส่งผล

ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ดีขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาผลของการสอนการจัดท่าให้นมลูก 

โดยการสาธติตอ่ประสทิธภิาพการให้นมแมก่อ่นจำาหนา่ย

กลับบ้านของแม่ที่คลอดปกติ

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบความม่ันใจของแม่ในการให้ 

นมลูกระหว่างแม่ท่ีได้รับการสอนการจัดท่าให้นมลูก 

โดยการสาธิตกับแม่ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ	

	 3.	เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อยา่งเดยีวระหวา่งแมท่ีไ่ดร้บัการสอนการจดัทา่ใหน้มลกู

โดยการสาธิตกับแม่ที่ ได้ รับการพยาบาลตามปกติ	 

เมื่อ	7	วัน	1	เดือน	2	เดือน	และ	6	เดือนหลังคลอด

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	แม่ที่ได้รับการสอนจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิต

มีคะแนนประสิทธิภาพการให้นมแม่ก่อนจำาหน่ายกลับ

บ้านสูงกว่าแม่ที่ได้รับการสอนตามปกติ

	 2.	 แม่ท่ีได้รับการสอนจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิต

มีคะแนนความมั่นใจในการให้นมลูกในวันที่จำาหน่าย 

กลับบ้านมากกว่าแม่ที่ได้รับการสอนตามปกติ

	 3.	อตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวเมือ่	7	วนั	

1	เดือน	2	เดือน	และ	6	เดือนหลังคลอดของแม่ที่ได้รับ

การสอนจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตสูงกว่าแม่ที่ได้รับ

การสอนตามปกติ

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	 (quasi-

experimental	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

	 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แอพพลิเคชั่น	

N4Studies11	 โดยอ้างอิงจากสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ความแตกต่างของสัดส่วนมารดาที่ได้รับการประเมิน

ประสิทธภิาพในการใหน้มดว้ย	LATCH	score	ไดค้ะแนน

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	จึงกำาหนดค่าอำานาจ

ในการทดสอบ	(power	of	test)	ที่ระดับ	.80	(β	=	.80)	

ระดบันยัสำาคัญทางสถติ	ิ(level	of	significance)	ทีร่ะดบั	

.05	 (α	 =	 .05)	 ขนาดของ	 proportion	 แบบ	 two	 

independent	proportions	กำาหนดขนาดสัดส่วนของ

กลุ่มควบคุมที่	 0.6	 และขนาดสัดส่วนของกลุ่มทดลอง	

่
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0.85	ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ	49	คน	เพื่อป้องกัน

การสญูหายของกลุม่ตวัอยา่งจึงคำานวณเพิม่อกีรอ้ยละ	15	

รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ	57	คน

 เครื่องมือการวิจัย

	 ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและเครื่องมือดำาเนินการวิจัย

	 1.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย

	 	 1.1	แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไปของแม่และลูก	 

สร้างโดยผู้วิจัยเพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับ	 อายุ	 สถานภาพ

สมรส	 การศึกษา	 อาชีพ	 ลักษณะงาน	 รายได้รวมของ

ครอบครวัเฉลีย่ตอ่เดอืน	ระยะเวลาทีต่ัง้ใจลาคลอด	ระยะ

เวลาที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	ผู้ช่วยเลี้ยงลูกเมื่อกลับไป

อยู่บ้าน	นำ้าหนักแรกเกิดของทารก	APGAR	Score	ที่	1	

และ	5	นาท	ีเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ	์และบนัทกึจาก

แฟ้มประวัติของแม่และลูก

	 	 1.2	แบบประเมินประสิทธิภาพในการให้นมแม่	 

ผูว้จิยัใช	้LATCH	score	ซึง่เปน็เครือ่งมอืมาตรฐานสำาหรบั

การประเมินประสิทธิภาพการให้นมแม่ขณะอยู่  

โรงพยาบาลและก่อนจำาหน่ายกลับบ้านของโรงพยาบาล

ศริริาช	ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมนิ	5	ขอ้	พสิยั	0-10	

คะแนน	 คะแนนมากแสดงว่าประสิทธิภาพในการให้นม

แม่มาก

	 	 1.3	เครื่องบันทึกวิดีโอสำาหรับบันทึกภาพแม่ 

ให้นมลูก	 เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินประสิทธิภาพใน

การให้นมแม่ตาม	LATCH	score	

	 	 1.4	แบบสอบถามความม่ันใจของแม่ในการให้ 

นมลูก	 ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมมีจำานวน	

10	ข้อ	ลักษณะข้อคำาถามเป็นการถามความมั่นใจในการ

อุ้มลูก	การเอาลูกเข้าเต้า	การเอาหัวนมเข้าปากลูก	และ

การใหน้มแมอ่ยา่งเดยีวตลอดระยะเวลาทีอ่ยูโ่รงพยาบาล	

ลกัษณะคำาตอบเป็นมาตรประมาณค่า	3	ระดบั	พสิัย	10-

30	 คะแนน	 คะแนนมากแสดงว่าแม่มีความมั่นใจใน 

การให้นมลูกมาก	

	 1.5	 แบบประเมินความสำาเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย 

นมแม่	 ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แบบประเมินความสำาเร็จใน

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด	(case	record	form)	

ของหน่วยนมแม่โรงพยาบาลศิริราชเป็นแนวทาง	 มี

จำานวน	3	ข้อ	ซึ่งประกอบด้วย	วิธีการให้นมแม่	เทคนิค

การให้นมแม่	 และสาเหตุที่ทารกไม่ได้นมแม่อย่างเดียว	

ใช้ประเมินการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหลังคลอด	

วนัที	่2	(กอ่นจำาหนา่ยกลบับา้น)	และเป็นการตอบคำาถาม

ทางโทรศัพท์หลังคลอด	7	วัน	1	เดือน	2	เดือน	และ	6	

เดือน	

	 2.	เครื่องมือดำาเนินการวิจัยได้แก่โปรแกรมการ 

ให้ความช่วยเหลือแม่ให้นมลูกด้วยการใช้	 Hands	 off	 

Technique	สำาหรับเจ้าหน้าที่	ประกอบด้วย

	 	 2.1	แผนการสอนแม่ให้นมลูกรายกลุ่มสำาหรับ 

เจ้าหน้าที่พยาบาล	ด้วยการใช้	Hands	off	Technique	

ประกอบด้วยเนื้อหาเก่ียวกับการสังเกตว่าทารกได้รับ 

นำ้านมเพียงพอ	การจับประคองเต้านม	การอุ้มทารกและ

การนำาทารกเข้าเต้านมที่ถูกต้อง	 การนำาหัวนมออกจาก

ปากลูก	วิธีไล่ลมให้ลูกเรอ	และวิธีการดูแลหัวนมที่แตก

	 	 2.2	การสอนแม่ให้นมลูกรายบุคคลด้วยวิธี 	

Hands	 off	 Technique	 โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้สอน 

ให้ข้อมูลและสาธิตการอุ้มลูกและนำาลูกเข้าเต้าโดยใช้

ตุ๊กตาผ้า	 และเต้านมจำาลอง	 และให้แม่ฝึกปฏิบัติกับลูก

ของตนเองไปพร้อมกัน	โดยเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลจะไมส่มัผสั

ลูก	หรอืเตา้นมของแม	่แตถ่า้จำาเปน็	จะสัมผัสใหน้อ้ยทีสุ่ด	

ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร	ใจเย็น	ใช้นำ้าเสียงที่นุ่มนวล	ไม่ตำาหนิ	

หากแม่ยังไม่สามารถทำาได้	 ใช้การแนะนำาโดยไมใช้คำาสั่ง	

และสอนจนกว่าแม่จะปฏิบัติได้เองถูกต้อง	 โดยกำาหนด

สอนท่าน่ังเป็นท่าลูกนอนขวางตักประยุกต์	 (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	 ชุดเต้านมจำาลองทำา 

จากผ้า	 ถุงน่องและใยสังเคราะห์	 และหมอนสำาหรับใช้ 

ในการจัดท่าให้นม

่
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 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 1.	การตรวจความเหมาะสมของโปรแกรม

	 ผู้วิจัยนำาโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือแม่ให้ 

นมลูกด้วยการใช้	 Hands	 off	 Technique	 สำาหรับเจ้า

หน้าที่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความถูกต้องของเน้ือหาและวิธีการปฏิบัติ	 โดยผู้ทรง

คุณวุฒิจำานวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย	สูติแพทย์	1	ท่าน	

อาจารย์พยาบาลกุมารเวชศาสตร์	1	ท่าน	และพยาบาล

ชำานาญการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	1	ท่าน	จากนั้น

ผูว้จิยันำาโปรแกรมการใหค้วามชว่ยเหลอืแมใ่ห้นมลูกดว้ย

การใช้	 Hands	 off	 Technique	 สำาหรับเจ้าหน้าที่	 

มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	2.	การหาความตรงดา้นเนือ้หา	(content	validity)

	 ผู้วิจัยนำาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ได้แก่	แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไปของแม่และลูก	แบบสอบถาม

ความม่ันใจของแมในการให้นมลูก	และแบบประเมินความ

สำาเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชุดเดียวกันตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา	 จากนั้น 

ผู้วิจัยนำาเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 3.	การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	(reliability)

	 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามความมั่นใจของแมในการให้

นมลูก	 ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มี

ความชัดเจนถูกต้องในเน้ือหา	 และความเหมาะสม 

ด้านภาษา	ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	ไปทดลองใช้

กับแม่หลังคลอดครรภ์แรกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 

กลุ่มตัวอย่างจำานวน	30	ราย	แล้วนำามาหาความเชื่อมั่น	 

โดย ใช้ สู ต รสั มประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาค	 

(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ได้เท่ากับ	.65	และ

เมื่อเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ	 ผู้วิจัยได้หาความเชื่อมั่นของ

เครื่องมืออีกครั้งจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ค่าความ 

เชื่อมั่นเท่ากับ	.89	(pre-test)	และ	.84	(post-test)

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

	 โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการ

รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

(COA	 no.	 Si110/2016)	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการคัดเลือก 

ผูเ้ขา้รว่มการวจิยัตามขัน้ตอนทีก่ำาหนด	โดยผูเ้ขา้รว่มการ

วิจัยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยอย่าง

ชัดเจน	มีอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย	และ

การลงนามในหนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั	

โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวจากการวิจัยได้ 

ตลอดเวลาโดยจะยงัคงไดร้บัการดแูลรกัษาตามปกตจิาก

โรงพยาบาล

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 หลังจากได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลได้	 ผู้วิจัยขอ

เข้าพบหัวหน้าหอผู้ป่วยหลังคลอดสามัญ	 เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการทำาวิจัย	 รายละเอียดในการดำาเนิน

การวิจัยและการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย	 

โดยเก็บข้อมูลท่ีหอผู้ป่วยหลังคลอด	 2	 หอผู้ป่วยซ่ึงอยู่

คนละฟากของตึก	 หอผู้ป่วยหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม	 และ 

อีกหอผู้ป่วยหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง	 การดำาเนินการวิจัย 

มีขั้นตอนดังนี้

	 1.	ผูช้ว่ยวจิยัขออนญุาตแมท่ีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ์

ใหผู้ว้จิยัเขา้พบเพือ่สรา้งสมัพนัธภาพ	ชีแ้จงวตัถปุระสงค์

และประโยชน์ของการวิจัย	 อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอน

การวิจัย	 ระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัย	 ชี้แจงสิทธิ 

ในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้	

หากแม่หลังคลอดยินดีเข้าร่วมการวิจัย	 ขอให้แสดง 

ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร		

	 2.	ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

ตามแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของแม่และลูก	 หลังจากนั้น

ให้แม่ตอบแบบสอบถามความมั่นใจของแม่ในการให้ 

นมลูก	 ใช้เวลาประมาณ	 10	 นาทีจากน้ันผู้วิจัยบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟ้มประวัติของแม่และลูก

่

่
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	 3.	กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนการให้นมแม่	 โดยกลุ่ม

ควบคุมได้รับการสอนตามปกติของหอผู้ป่วยหลังคลอด	

สำาหรับกลุ่มทดลองได้รับการสอนการให้นมแม่แบบ 

รายกลุ่มตามแผนการสอน	 และการสอนให้นมลูก 

รายบุคคลด้วยวิธี	 Hands	 off	 Technique	 โดยเน้น 

การสาธิตการให้นมแม่โดยไม่จับต้องตัวแม่และลูก	 และมี 

การบันทึกจำานวนคร้ังท่ีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลต้องให้ 

การช่วยเหลือการให้นมแม่จนกระท่ังแม่สามารถปฏิบัติ 

ได้เองอย่างถูกต้อง

	 4.	กลุ่มตัวอย่างทุกคนได้รับการประเมิน	LATCH	score	

เวรละคร้ัง	ทุกวันจนกว่าจะจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล

	 5.	ในวันท่ีจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล	 ผู้วิจัยหรือ 

ผู้ช่วยวิจัยให้แม่ตอบแบบสอบถามความม่ันใจของแมในการ

ให้นมลูก	ประเมินการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตามแบบ

ประเมินความสำาเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 และบันทึก

วิดีโอการให้นมลูกของแม่เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

ประสิทธิภาพในการให้นมแม่ตาม	LATCH	score

	 6.	ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยติดตามการให้นมแม่อย่างเดียว

ของแม่หลังจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามแบบประเมิน

ความสำาเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 โดยการโทรศัพท์ 

เม่ือครบ	7	วัน	1	เดือน	2	เดือน	และ	6	เดือนหลังคลอด

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	 

โดยกำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ี	.05

	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของแม่และลูก	 และ

คะแนนความม่ันใจของแม่ในการให้นมลูกและคะแนน

ประสิทธิภาพในการให้นมแม่	 โดยใช้สถิติพรรณนา	 ได้แก่	 

การแจกแจงความถ่ี	ร้อยละ	พิสัย	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

	 2.	เปรียบเทียบความแตกต่างของแม่ท่ีได้คะแนน

ประสิทธิภาพในการให้นมแม่	มากกว่าหรือเท่ากับ	8	ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยใช้สถิติ	 Fisher’s	exact	

test

	 3.	เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความ

ม่ันใจของแม่ในการให้นม	ในระยะก่อนและหลังการทดลอง	

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	โดยใช้สถิติ	ANCOVA

	 4.	เปรียบเทียบอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

เม่ือ	7	วัน	1	เดือน	2	เดือน	และ	6	เดือน	หลังคลอดระหว่าง

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	โดยใช้สถิติ	chi-square	 test	

และ	Fisher’s	exact	test

 

ผลการวิจัย 

	 1.	ข้อมูลท่ัวไปของแม่และลูก

	 แม่กลุ่มควบคุมอายุเฉล่ีย	25.96	ปี	(SD	=	4.79)	เป็น

แม่ครรภ์แรกร้อยละ	 43.9	 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา	 (ร้อยละ	59.7)	 ว่างงานร้อยละ	31.6	ทำางาน 

นอกบ้านร้อยละ	63.2	 รายได้เฉล่ียของครอบครัว	20,289	

บาทต่อเดือน	(SD	=	10460.36)	ต้ังใจลาคลอดไม่เกิน	3	เดือน

ร้อยละ	 96.5	 ต้ังใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่นาน	 3	 -	 6	 เดือน 

ร้อยละ	43.8	ส่วนแม่กลุ่มทดลองอายุเฉล่ีย	27.12	ปี	(SD	=	

5.55)	เป็นแม่ครรภ์แรกร้อยละ	40.4	ส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ	56.2	ว่างงานร้อยละ	33.3	ทำางาน

นอกบ้านร้อยละ	44.6	 รายได้เฉล่ียของครอบครัว	24,350	

บาทต่อเดือน	(SD	=	14133.91)	ต้ังใจลาคลอดไม่เกิน	3	เดือน

ร้อยละ	94.7	และต้ังใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่นานกว่า	6	เดือน

ร้อยละ	45.6	ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบลักษณะของแม่ท้ังสองกลุ่ม	

ไม่มีความแตกต่างกัน	 ยกเว้นในเร่ืองประเภทของงาน	 

ดังแสดงในตารางท่ี	1	

	 ส่วนข้อมูลทารก	(ไมได้แสดงในตาราง)	พบว่า	ทารกกลุ่ม

ควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ	52.6	นำา้หนักแรกเกิด

เฉล่ีย	3,051.79	กรัม	และคะแนน	APGAR	ท่ีนาทีท่ี	1	และ

นาทีท่ี	5	เท่ากับ	8	หรือมากกว่าทุกคน	ส่วนทารกกลุ่มทดลอง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ	66.7	นำา้หนักแรกเกิดเฉล่ีย	

3,036.89	กรัม	และคะแนน	APGAR	นาทีที่	1	และนาทีที่	

5	เท่ากับ	8	หรือมากกว่าทุกคน	

่

่
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ตารางท่ี 1	ผลการเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปของกลุ่มควบคุม	(n	=	57)	และกลุ่มทดลอง	(n	=	57)

อายุ 

การต้ังครรภ์

	 ครรภ์แรก

	 ครรภ์หลัง

ระดับการศึกษา

	 ประถมศึกษาหรือตำา่กว่า

	 มัธยมศึกษา

	 สูงกว่ามัธยมศึกษา

การทำางาน

	 ว่างงาน

	 ทำางาน

ประเภทงาน

	 งานในบ้าน

	 งานนอกบ้าน

รายได้ต่อเดือน 

ความต้ังใจลาคลอด

	 0-3	เดือน

	 มากกว่า	3	เดือน

ความต้ังใจให้นมแม่

	 0-3	เดือน

	 มากกว่า	3	ถึง	6	เดือน

	 มากกว่า	6	เดือน

n (%)

25	(43.9)

32	(56.1)

		6	(10.5)

34	(59.7)

17	(29.8)

18	(31.6)

39	(68.4)

21	(36.8)

36	(63.2)

55	(96.5)

				2	(3.5)

14	(24.6)

25	(43.8)

18	(31.6)

n (%)

23	(40.4)

34	(59.6)

10	(17.5)

32	(56.2)

15	(26.3)

19	(33.3)

38	(66.7)

31	(55.4)

25	(44.6)

54	(94.7)

			3	(5.3)

18	(31.6)

13	(22.8)

26	(45.6)

X ± SD

25.96±4.79

			20,289.47

±10,460.36

X ± SD

27.12±5.55

	24,350.87

±14,133.91

1.19

1.744

			.144

1.18

			.040

3.89

1.00

5.74

.236

.704

.553

.841

.048

.084

	.555ก

.057

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
ข้อมูลท่ัวไป t χ2 p

ก	Fisher’s	Exact	Test

	 2.	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้นมแม่	 

ความม่ันใจของแมในการให้นมลูก	 และอัตราการเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียว

	 แม่กลุ่มควบคุมมีคะแนน	 LATCH	 score	 ก่อนและ

หลังการทดลองเฉล่ียเท่ากับ	5.93	(SD	=	.32)	และ	8.66	

(SD	 =	 1.02)	 ตามลำาดับ	 และแม่กลุ่มทดลองมีคะแนน	

LATCH	 score	 ก่อนและหลังการทดลองเฉล่ียเท่ากับ	 

5.57	 (SD	=	 .72)	 และ	 8.94	 (SD	=	 1.01)	 ตามลำาดับ	 

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้นมแม่ก่อนจำาหน่าย

กลับบ้านระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดย 

การเปรียบเทียบสัดส่วนของแม่ท่ีมีคะแนน	LATCH	score	

เท่ากับหรือมากกว่า	 8	พบว่าท้ัง	 2	 กลุ่มมีสัดส่วนของแม่ 

ท่ีมีคะแนน	 LATCH	 score	 มากกว่า	 8	 ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังก่อนและ 

หลังการทดลอง	ดังแสดงในตารางท่ี	2

่
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ตารางท่ี 2	เปรียบเทียบสัดส่วนของแม่ท่ีมีคะแนน	LATCH	score	เท่ากับ	8	ข้ึนไป	ระหว่างกลุ่มควบคุม	(n	=	57)	และ

	 	 กลุ่มทดลอง	(n	=	57)	

ตารางท่ี 3	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความม่ันใจของแม่ในการให้นมลูก	ระหว่างกลุ่มควบคุมและ

	 	 กลุ่มทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	(ANCOVA)

ก่อนทดลอง

					น้อยกว่า	8

					เท่ากับ	8	ข้ึนไป

หลังทดลอง

					น้อยกว่า	8

					เท่ากับ	8	ข้ึนไป

n

57

0

9

48

n

57

0

3

54

%

100.0

0.0

15.8

84.2

%

100.0

0.0

5.3

94.7

-

.124

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
คะแนน LATCH score p-valueก

ก	Fisher’s	exact	test

	 แมในกลุ่มควบคุมมีคะแนนความม่ันใจของแม่่่ในการ

ให้นมลูกก่อนและหลังการทดลองเฉล่ียเท่ากับ	26.78	(SD	

=	3.06)	และ	23.11	(SD	=	4.36)	ตามลำาดับ	และแมใน

กลุ่มทดลองมีคะแนนความม่ันใจของแมในการให้นมลูก

ก่อนและหลังการทดลองเฉล่ียเท่ากับ	22.92	(SD	=	3.84)	

และ	 27.82	 (SD	 =	 2.65)	 ตามลำาดับ	 เม่ือเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของคะแนนความม่ันใจของแม่ท้ัง	2	กลุ่มภาย

หลังการทดลอง	โดยให้คะแนนความม่ันใจก่อนการทดลอง

เป็นตัวแปรควบคุม	พบว่า	แมในกลุ่มควบคุมมีคะแนนความ

ม่ันใจน้อยกว่าแม่ในกลุ่มทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

(F	=	53.258,	p	<	.001)	ดังแสดงในตารางท่ี	3

 Source SS df MS F p

ตัวแปรร่วม	 					63.159	 1	 		63.159	 		5.027	 		.027

คะแนนระหว่างกลุ่ม	 			669.063	 1	 669.063	 53.258	 <.001

ความคลาดเคล่ือน	 		1394.455	 111	 		12.563	 	

รวม		 76017.000	 114	 	 	

SS	=	sum	square,	MS	=	mean	square	

	 จากการบันทึกจำานวนคร้ังท่ีเจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

ต้องให้การช่วยเหลือแม่ ในการให้นมลูกจนกว่าจะสามารถ

ให้นมลูกได้ด้วยตนเองพบว่า	 แม่่ ในกลุ่มควบคุมต้องให้ 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาลช่วยสอนเฉล่ีย	6.89	คร้ัง	(range	2-10	

คร้ัง,	mode	 6	 คร้ัง)	 ในขณะท่ีแม่่ ในกลุ่มทดลองต้องให้ 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาลช่วยสอนเฉล่ีย	5.17	คร้ัง	 (range	 1-9	

คร้ัง,	mode	6	คร้ัง)	ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างเพ่ิมเติม

ด้วยสถิติ	independent	t-test	พบว่า	มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	=	.5334,	p	<	.05)

	 เม่ือเปรียบเทียบอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

อย่างเดียวของแม่ท้ัง	2	กลุ่มในวันท่ีจำาหน่าย	และเม่ือครบ	

7	วัน	1	เดือน	2	เดือน	และ	6	เดือนหลังคลอดพบว่า	อัตรา

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของแม่ท้ัง	 2	 กลุ่มใน 

แต่ละช่วงเวลาไม่แตกต่างกันท่ีนัยสำาคัญ	 .05	 (p	 >	 .05)	 

ดังแสดงในตารางท่ี	4

่

่

่

่



NURS SCI J THAIL   Vol. 37 No. 3  July - September  2019

Nursing Science Journal of Thailand88

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	ระหว่างกลุ่มควบคุม	(n	=	57)	และกลุ่มทดลอง	(n	=	57)

เม่ือจำาหน่าย

	 เล้ียง

	 ไม่เล้ียง

เม่ือ 7 วัน

	 เล้ียง

	 ไม่เล้ียง

เม่ือ 1 เดือน

	 เล้ียง

	 ไม่เล้ียง

เม่ือ 2 เดือน

	 เล้ียง

	 ไม่เล้ียง

เม่ือ 6 เดือน

	 เล้ียง

	 ไม่เล้ียง

n

53

4

54

2

46

9

37

18

18

35

n

51

6

56

1

49

8

34

23

20

34

%

93.0

7.0

96.4

3.6

83.6

16.4

67.3

32.7

34.0

66.0

%

89.5

10.5

98.2

1.8

86.0

14.0

59.6

40.4

37.0

63.0

.371ก

.493ก 

.468ข

.261ข

.448ข

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
ระยะเวลาท่ีเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว p-value

ก	Fisher’s	exact	test,	ข	Chi-square	test

การอภิปรายผล

	 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า	 แม่ท่ีได้รับการสอนการจัดท่า

ให้นมโดยการสาธิตหรือ	Hands	off	Technique	มีความ

ม่ันใจในการให้นมลูกในวันท่ีจำาหน่ายกลับบ้านมากกว่ากลุ่ม

ท่ีได้รับการสอนตามปกติ	 อย่างไรก็ตาม	 ประสิทธิภาพ 

ในการให้นมและอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

ของท้ัง	2	กลุ่มกลับไม่แตกต่างกัน	ซ่ึงอาจอธิบายได้ดังน้ี

	 การสอนการจัดท่าให้นมแม่โดยการสาธิตหรือ	Hands	

off	 Technique	 เป็นการสอนการให้นมลูกโดยการไม่ 

จับต้องแม่และลูกหรือจับต้องให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจำาเป็น	 

เน้นท่ีการปฏิบัติให้แม่ดูและให้แม่่ ได้ฝึกทักษะการจัดท่าลูก

ขณะเข้าเต้าและเอาหัวนมเข้าปากลูกจนกว่าจะทำาได้ด้วย

ตนเอง	การท่ีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลไม่จับต้องเต้านมแม่	ทำาให้

แม่่ ไม่เกิดความรู้สึกอายหรือไม่สะดวกใจ	จึงสามารถจดจ่อ

กับการสาธิตของเจ้าหน้าท่ีพยาบาลได้อย่างเต็มท่ี	และเม่ือ

มีการปฏิบัติซำา้ๆ	จะช่วยให้แม่เห็นข้ันตอนท่ีสามารถทำาได้

ถูกต้องและข้ันตอนท่ียังทำาไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน	 เกิด 

การเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องได้ด้วยตนเอง	ส่งผลให้แม่รู้สึก

ม่ันใจในการให้นมลูก9 

	 การท่ีแม่สามารถนำาลูกเข้าเต้าได้อย่างถูกต้อง	 ส่งผล

ให้ลูกสามารถดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แม่่ ในกลุ่ม

ทดลองจึงควรมีคะแนนประสิทธิภาพการให้นมลูกหรือ	

LATCH	score	ท่ีมากกว่ากลุ่มควบคุม	แต่ผลการศึกษาคร้ัง

น้ีกลับพบว่าสัดส่วนของแม่ท่ีมีคะแนน	 LATCH	 score	

เท่ากับหรือมากกว่า	 8	 คะแนนของกลุ่มควบคุมและ 

กลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน	 ท้ังน้ี	ตามนโยบายส่งเสริมการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาลศิริราช	แม่จะต้องได้รับ

ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต้ังแต่มาฝากครรภ์ 

ท่ีหน่วยฝากครรภ์	 และได้รับการช่วยเหลือการเร่ิมต้นให้ 

นมแม่่ในโรงพยาบาลท้ังในห้องคลอด	และหน่วยหลังคลอด	

และต้องได้รับการประเมิน	LATCH	score	ผ่านเกณฑ์คือ

เท่ากับ	8	คะแนนข้ึนไป	จึงจะได้รับการจำาหน่ายออกจาก
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โรงพยาบาลได้	เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของแม่ท่ีมีคะแนน	

LATCH	score	ต้ังแต่	8	คะแนนข้ึนไปของแม่ท้ัง	2	กลุ่มจึง

ไม่พบความแตกต่างกัน	ท้ังน้ีจากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า

แม่ท่ีมีคะแนน	 LATCH	 score	 มากกว่า	 8	 คะแนนเม่ือ

จำาหน่าย	 จะมีการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวท่ี	 7	 วัน

หลังคลอดมากกว่าแม่ท่ีมีคะแนนน้อยกว่า	812  

	 ผลการศึกษาคร้ังน้ี	ไม่พบความแตกต่างของอัตราการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวท้ังในวันท่ีจำาหน่าย	เม่ือ	7	วัน	

1	 เดือน	 2	 เดือน	 และ	 6	 เดือนหลังคลอด	 ซ่ึงแตกต่าง 

จากผลการศึกษาท่ีผ่านมาซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	 แม่ท่ีได้รับ 

การสอนการจัดท่าให้นมด้วยการสาธิตโดยไม่จับต้องแม่	

หรือ	Hands	off	Technique	จะส่งผลให้แม่มีความม่ันใจ

ในการให้นมลูก	 และมีอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

อย่างเดียวมากกว่ากลุ่มท่่่ีได้รับการดูแลตามปกติ10,13	ท้ังน้ี	

นักวิจัยเช่ือว่าการสอนการให้นมลูกด้วยการใช้	Hands	off	

Technique	 จะช่วยให้แม่เรียนรู้การให้นมลูกด้วยตนเอง	

ลูกดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แม่จึงไม่เกิดปัญหา

หัวนม	เต้านม	และปริมาณนำา้นม	ทำาให้แม่เกิดความม่ันใจ

ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มากข้ึน	 สามารถแก้ไขปัญหา 

ในการให้นมแม่ด้วยตนเองได้	 จึงสามารถให้นมแม่ 

อย่างเดียวได้ยาวนาน	อย่างไรก็ตาม	ในการศึกษาคร้ังน้ีแม่

ท้ัง	 2	 กลุ่มส่วนใหญ่ทำางานนอกบ้านและต้ังใจลาคลอด 

เป็นระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าการกลับ

ไปทำางานเป็นอุปสรรคในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของแม่ท้ัง	

2	กลุ่ม	 สังเกตจากอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

เม่ือติดตามท่ี	2	เดือนลดลงจากเม่ือ	1	เดือน	และลดลงอย่าง

มากเม่ือครบ	6	เดือน	ท้ังน้ีเม่ือแม่ต้องกลับไปทำางานจะต้อง

มีการปรับตัวหลายบทบาท	 เกิดความเครียดเพ่ิมมากข้ึน	

และสถานประกอบการอาจไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ทำาให้แม่ไม่สะดวก 

ในการบีบเก็บนำา้นม	ทำาให้นำา้นมลดปริมาณลง	จนไม่เพียง

พอต่อความต้องการของลูก	แม่จึงเลือกเสริมนมผสมให้กับ

ลูกเร็วกว่าท่ีควร

	 ถึงแม้การสอนการจัดท่าให้นมโดยการสาธิต	 ใน 

การศึกษาค ร้ัง น้ีจะไ ม่ทำ า ใ ห้แม่ ท่ีไ ด้ รับการสอนมี

ประสิทธิภาพในการให้นมและอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

มากกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ	แต่ผลการวิเคราะห์

เพ่ิมเติมถึงจำานวนคร้ังท่ีพยาบาลจำาเป็นต้องให้การช่วย 

เหลือแม่่ ในการให้นมลูกพบว่า	แม่่ ในกลุ่มทดลองต้องการ

การช่วยเหลือจากพยาบาลในจำานวนคร้ังท่ีน้อยกว่า	จึงเป็น

ท่ีน่าสนใจว่าหากมีการนำาการสอนจัดท่าให้นมโดยการ

สาธิตหรือ	Hands	off	Technique	ไปใช้ในการสอนแม่่ ให้ 

นมลูกเป็นประจำา	 น่าจะมีส่วนในการช่วยลดภาระงานให้

กับเจ้าหน้าท่ีพยาบาลได้

 

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ผลการศึกษาท่ีได้แสดงให้เห็นว่าการสอนการจัดท่าให้

นมโดยการสาธิตสามารถช่วยให้แม่หลังคลอดมีความม่ันใจ

ในการให้นมลูกได้	 โดยเฉพาะในแม่ครรภ์แรกและอาจมี

ส่วนช่วยลดจำานวนคร้ังท่ีพยาบาลจำาเป็นต้องให้การช่วย

เหลือแม่ได้	อย่างไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังน้ียังไม่สามารถ

แสดงให้เห็นว่า	 การสอนการจัดท่าให้นมโดยการสาธิต

สามารถช่วยในการเพ่ิมอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่าง

เดียวในระยะ	 6	 เดือนแรกได้	 ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ	 

ท่ีส่งผลต่อการให้นมแม่หลังจากจำาหน่ายออกจาก 

โรงพยาบาล	จึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี

	 1.	พยาบาลควรให้ความช่วยเหลือการให้นมแม่ 

โดยการสาธิต	 และให้มารดาได้ฝึกปฏิบัติการจัดท่าให้นม

ด้วยตนเองต้ังแต่ระยะแรกท่ีอยู่ในโรงพยาบาล	 เพ่ือให้มี

ความม่ันใจในการให้นมลูกด้วยตนเองเม่ือจำาหน่ายกลับบ้าน	

	 2.	การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการติดตามเย่ียม	

สนับสนุน	 และช่วยเหลือแม่ท่ีได้รับการสอนการจัดท่า 

ให้นมโดยการสาธิตภายหลังจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล

อย่างต่อเน่ือง	

	 3.	 เ น่ืองจากผลการทดสอบความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามความม่ันใจของแม่ในการให้นมลูกก่อนการ

ศึกษามีค่าค่อนข้างตำา่	(α	=	.65)	จึงควรมีการพัฒนาเคร่ือง

มือวัดความม่ันใจของแม่ในการให้นมลูกสำาหรับแม่ 

หลังคลอดท่ีเป็นมาตรฐาน	เพ่ือปรับใช้สำาหรับการศึกษาวิจัย

ต่อไป
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