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Effects of Early Maternal-neonate Skin to Skin Contact 
after Birth on Effective Suckling and Exclusive  
Breastfeeding for One Month*
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Abstract
 Purpose: To examine the effects of early maternal-neonate skin to skin contact after birth on 
effective suckling at discharge and exclusive breastfeeding for 1 month.
 Design: Randomized controlled trial design (double blind trails).
 Methods: The participants were 59 dyads of mothers and their healthy neonates. Eligible 
mothers included: being primiparous women aged 18 years and above but below 35 years, having 
full-term pregnancy, and having normal delivery at a public hospital in Bangkok. Sixty-four  
mother-infant dyads were randomly assigned into two study groups but finally 30 dyads remained 
in the control group and 29 in the experimental group. The control group received routine nursing 
care. The experimental group received early maternal-neonate skin to skin contact within 5 minutes 
after birth for at least 1 hour. Data collection used five research instruments including the  
Demographics Interview Form, Labor Record Form, the Infant’s Feeding Record Form, the Effective 
Suckling Assessment Form, and the Infant’s Feeding Interview Form. Data were analyzed using 
descriptive statistics and chi-square test.
 Main findings: The experimental group had a proportion of neonates with effective suckling 
at discharge statistically and significantly higher than that of the control group (p < .05). However, 
exclusive breastfeeding rate for 1 month in experimental group was not significantly different. 
 Conclusion and recommendations: Midwifes should apply early maternal-neonate skin to 
skin contact for at least 1 hour to initiate breastfeeding in order to enhance effective suckling at 
discharge. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาผลของการวางทารกแรกเกิดบนอกมารดาแบบเน้ือแนบเน้ือภายหลังคลอดโดยเร็ว	 

ต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกก่อนจำาหน่ายและการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน	1	เดือน

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม	(แบบปกปิดสองทาง)

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาและทารกแรกเกิดจำานวน	 59	 คู่	 โดยกำาหนดให้เป็นมารดาท่ีมีบุตร 

คนแรก	อายุต้ังแต่	18	ปี	และน้อยกว่า	35	ปี	ต้ังครรภ์ครบกำาหนด	และคลอดปกติ	ณ	โรงพยาบาลของรัฐแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร	มารดาทารกจำานวน	64	คู่ถูกสุ่มเข้ากลุ่มท่ีศึกษาสองกลุ่ม	เม่ือส้ินสุดการศึกษามี	30	คู่ในกลุ่มควบคุม	

และ	 29	 คู่ในกลุ่มทดลอง	กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ	และกลุ่มทดลองได้รับการดูแลด้วยวิธีวางทารกแรกเกิด 

บนอกมารดาแบบเน้ือแนบเน้ือภายใน	5	นาทีหลังคลอด	นานอย่างน้อย	1	 ช่ัวโมง	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือ	 

5	 ชุด	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบบันทึกข้อมูลการต้ังครรภ์และคลอด	 แบบบันทึกการให้นมทารก	 

แบบประเมินประสิทธิภาพการดูดนมของทารก	และแบบสัมภาษณ์การให้อาหารทารก	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา

และไคสแควร์

 ผลการวิจัย:	กลุ่มทดลองมีสัดส่วนทารกท่ีดูดนมมารดาได้มีประสิทธิภาพเม่ือจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลมากกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .05)	 แต่อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวภายหลังคลอด	 1	 เดือน 

ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำาคัญ	.05	

 สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลผดุงครรภ์ควรนำาวิธีการวางทารกบนอกมารดาโดยเร็วหลังคลอดเป็นเวลา 

อย่างน้อย	 1	 ช่ัวโมง	 ไปใช้ในการเร่ิมต้นเล้ียงลูกด้วยนมแม่ระยะแรกในห้องคลอด	 เน่ืองจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การดูดนมของทารกก่อนออกจากโรงพยาบาลได้	

คำาสำาคัญ:	การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	การสัมผัสแบบเน้ือแนบเน้ือ	การดูดนมแม่ของทารก	
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