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Abstract
 Purpose: To determine the rate of six-month exclusive breastfeeding, related factors and  
factors predicting six-month exclusive breastfeeding among postpartum mothers at tertiary  
hospitals in eastern region of Thailand.
 Design: Predictive research.
 Methods: The sample were 265 mothers, who gave birth and brought their child to visit well 
baby clinics at two tertiary hospitals in eastern region of Thailand. Research instruments were 
composed of personal information interview form, breastfeeding and infant feeding interview form, 
breastfeeding intention questionnaire, perceived breastfeeding self-efficacy questionnaire and 
breastfeeding support questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics and logistic 
regression analysis.
 Main findings: The rate of six-month exclusive was 55.8. Occupation, breastfeeding experience, 
breastfeeding intention, perceived breastfeeding self-efficacy and breastfeeding support were  
significantly correlated with six-month exclusive breastfeeding (p < .05). Breastfeeding intention 
(OR = 2.489, 95%CI = 1.308, 4.736, p < .01) and perceived breastfeeding self-efficacy (OR = 5.736, 
95%CI = 2.926, 11.219, p < .001) could significantly predict six-month exclusive breastfeeding  
accounting for 37.6 percent of the variance explained (Nagelkerke R2 = .376, p < .01).
 Conclusion and recommendations: Factors that could predict the six-month exclusive  
breastfeeding included breastfeeding intention and perceived breastfeeding self-efficacy. The results 
suggested that nurses should assess breastfeeding intention and perceived breastfeeding  
self-efficacy, and develop nursing program to promote these factors. 
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ปัจจัยทำานายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในเขต 
ภาคตะวันออกของประเทศไทย*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 6	 เดือน	และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และทำานาย

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือนของมารดาท่ีคลอดบุตรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	เขตภาคตะวันออก

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาท่ีคลอดบุตรและพาบุตรมารับบริการท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิ	เขตภาคตะวันออก	2	แห่ง	จำานวน	265	ราย	เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล	

แบบสัมภาษณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารทารก	 แบบสอบถามความต้ังใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	

แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 และแบบสอบถามการสนับสนุนการเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก

 ผลการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 6	 เดือนร้อยละ	 55.8	 อาชีพ	ประสบการณ์ 

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	ความต้ังใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	

และการสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 มีความสัมพันธ์กับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	 เดือนอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ	 (p	<	 .05)	ความต้ังใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 (OR	=	2.489,	 95%CI	=	1.308,	 4.736,	p	<	 .01)	และ 

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	(OR	=	5.736,	95%CI	=	2.926,	11.219,	p	<	.001)	สามารถ

ทำานายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือนได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	โดยสามารถร่วมกันทำานายได้ร้อยละ	37.6	 

(Nagelkerke	R2	=	.376,	p	<	.01)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ปัจจัยท่ีสามารถทำานายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 6	 เดือน	 ได้แก่	 ความต้ังใจ 

ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	ผลการศึกษาน้ีมีข้อเสนอแนะ

ว่า	 พยาบาลควรประเมินความต้ังใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเล้ียงลูกด้วยด้วยนมแม่	 และพัฒนา
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