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Effects of Breastfeeding Skill Training Program on 

Efficiency, Self-efficacy, and Exclusive Breastfeeding 

Rate among First-time Adolescent Mothers* 

 

 

Abstract                
 Purpose: To examine the effects of the breastfeeding skill training program on breastfeeding        
efficiency at discharge and 1-month exclusive breastfeeding rate among first-time adolescent mothers. 
 Design: Quasi-experimental study with pre-test post-test control group design.   
 Methods: Through convenience sampling, the sample consisted of 50 mothers with normal delivery 
aged 15-1 9  years at the postpartum ward of Chiangrai Prachanukroh Hospital. They were divided into    
control and experimental groups with 25 each. The control group received only routine nursing care, while 
the other received both routine nursing care and the breastfeeding skill training program including        
observation, practice and self-assessment. Data were collected using a demographic characteristic       
questionnaire, breastfeeding self-efficacy scale short form, efficient breastfeeding and sucking assessment 
form, and exclusive breastfeeding record form. Data were analyzed using descriptive statistics,              
Independent t-test, Mann-Whitney U test, Chi-square test, Fisher exact test and Z test.  
 Main findings: The study revealed that mothers in the experimental group had significantly higher 
efficient breastfeeding score at discharge and breastfeeding self-efficacy score at 1 month than that in the 
control group (Z = 5 .36, p < .001 and Z = 5.13, p < .001, respectively). Rate of 1-month exclusive 
breastfeeding was also significantly higher than that in the control group (p < .05).  
 Conclusion and recommendations: Breastfeeding skill training program can increase efficient 
breastfeeding at discharge and maternal self-efficacy in breastfeeding at 1 month after giving birth, and the 
rate of exclusive breastfeeding at 1 month. Therefore, nurses and midwives should apply the breastfeeding 
skill training program to promote postpartum adolescent mothers for continuing efficient exclusive breastfeeding.
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บทคัดย่อ               
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อประสิทธิภาพของการให้นมแม่     
กอ่นจ าหนา่ย การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง และอตัราการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดยีว 1 เดอืนของมารดาวยัรุน่ทีม่ีบุตรคนแรก 
 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง  
 วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี คลอดปกติบุตรคนแรก ณ หน่วยหลังคลอด 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ านวน 50 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 25 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติและกลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับโปรแกรมฝึกทักษะ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ การสังเกต ฝึกปฏิบัติ และวิธีประเมินตนเองในการให้นมแม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้         
แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะ แห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบประเมินประสิทธิภาพ
ให้นมแม่และการดูดนมของทารก และแบบสัมภาษณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใชส้ถติ ิIndependent t-test, Mann-Whitney U test, Chi-square, 
Fisher’s exact test และสถิติ Z test            
 ผลการวิจัย: กลุ่มทดลองมีคะแนนประสิทธิภาพการให้นมแม่ก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล และคะแนนการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 เดือนหลังคลอดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( Z = 5.36,          
p < .001; Z = 5.13, p < .001 ตามล าดับ) และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือนมากกว่ากลุ่มควบคุ ม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05)             
 สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้นมแม่ก่อนจ าหน่าย 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 เดือนหลังคลอดเพิ่มขึ้น และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว       
1 เดือนสูงขึ้นในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก ดังนั้นพยาบาลและผดุงครรภ์ควรน าโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี้ 
ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดสามารถให้นมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง     
                          
ค าส าคัญ: ว ัยรุ่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประสิทธิผล โปรแกรม การฝึกทักษะ  
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ความส าคัญของปัญหา     
 นมแม่มีประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุด
ส าหรับทารก เพราะช่วยให้ทารกมีการเจริญเติบโตและ
พฒันาการทีด่ทีัง้รา่งกาย นมแมย่อ่ยและดดูซมึงา่ยมภีมูคิุม้กนั
โรคโดยเฉพาะลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินหายใจ1 ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
โรคเบาหวาน และโรคอว้น2 ทารกทีไ่ดร้บันมแมต่ัง้แตแ่รกเกดิ
จนถึง 6 เดือน จะมีเชาว์ปัญญาและพัฒนาการด้านความคิด
ดีกว่าทารกที่ได้รับนมผสมตั้งแต่แรกเกิด 3-4 นอกจากนี้
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังมีประโยชน์ต่อมารดาขณะทารก
ดูดนมแม่จะท าให้มดลูกหดรัดตัวช่วยขับน้ าคาวปลา ลดการ
ตกเลือดหลังคลอด ร่างกายกลับคืนสู่สภาพเหมือนก่อน
ตัง้ครรภไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ ลดโอกาสเกดิมะเรง็รงัไข ่มะเรง็เตา้นม 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง และภาวะ
กระดูกพรุน5-7 ส าหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข  
ได้ตั้งเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ทารกอย่างน้อยร้อยละ 50 
ได้รับนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน และเพิ่มเป็นร้อยละ 60 
ในปี พ.ศ. 2573 ในปัจจบุันนีร้ะบบสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ได้ก าหนดระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลของมารดา
หลังคลอดปกติเหลือเพยีง 2 วัน ในระหวา่งทีอ่ยูโ่รงพยาบาล 
มารดาหลังคลอดส่วนใหญ่จะได้รับการความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตน รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นรายกลุ่ม 
การดวูดีทิศันแ์ละการชว่ยเหลอืจากพยาบาล แตเ่มือ่กลบับา้น
มารดาหลังคลอดไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอ ง   
เมือ่เกดิปญัหาและไมม่ัน่ใจในตนเองในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
จึงตัดสินใจใช้นมผสมแทนนมแม่8  
 มารดาวัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหา
และความยากล าบากในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากสถิติ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของส านักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ 

ข้อมูลในปี พ.ศ. 2559-2560 พบว่ามารดาวัยรุ่นมีอัตรา
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยกว่าและระยะเวลาในการให้นมแม่
สั้นกว่ามารดาวัยผู้ใหญ่เฉลี่ย 1.8 เดือน และมีอัตราการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงร้อยละ 17 ที่ให้นมแม่ต่อเนื่องจนถึง 
6 เดอืน9 เนือ่งจากขาดการเตรยีมความพรอ้มในการเปน็มารดา 
จากวุฒิภาวะที่เปลี่ยนสถานะจากวัยรุ่นมาเป็นมารดา 

ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งวัยรุ่นอาจจะมีความสับสน 
ในบทบาทโดยเฉพาะ ถ้าต้องรับหน้าที่เป็นมารดา และ
มารดาวัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดทักษะในการให้นมแม่ และน า
ทารกเข้าเต้าไม่ถูกวิธี ขาดความมั่นใจในตนเองที่จะเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ นอกจากนี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังท าให้มารดา
เหนื่อย พักผ่อนไม่เพียงพอ และรู้สึกไม่สุขสบายจากเต้านม
คัดตึง เจ็บหัวนมขณะให้นมทารก8,10     

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่าโปรแกรมส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสอน และกิจกรรมฝึกทักษะเป็น
รายกลุ่ม โดยพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการ รวมทั้งประเมินการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่และแกไ้ขปญัหาในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ให้มารดาหลังคลอดขณะอยู่ในโรงพยาบาล นอกจาก น้ี
ความสนใจของมารดาวัยรุ่นจะแตกต่างจากมารดาวัยผู้ใหญ่ 
มีความคิดที่ต้องการความเป็นอิสระ แต่ไม่มั่นใจในตนเอง 
ดังนั้นโปรแกรมที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวัยรุ่น
ควรมีลักษณะเฉพาะส าหรับวัยรุ่น11 และจากการศึกษาของ 
ภาวิน พัวพรพงษ์ และคณะ12 พบว่าในช่วง 1 เดือนแรก
หลังคลอด อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงจากช่วง 1-2 
สัปดาห์แรกค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มารดา
ต้องเลี้ยงลูกเพียงล าพังเมื่อกลับบ้าน และเมื่อมีปัญหา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
ดังนั้นช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังคลอดเมื่อกลับบ้านเป็นช่วงที่
เสี่ยงต่อการยุติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ต่อประสิทธิผลของการให้นมแม่ก่อนจ าหน่าย และอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือนของมารดาวัยรุ่น
ที่มีบุตรคนแรก ทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติการให้นมแม่ที่ได้รับการฝึกฝน 
และกระท า บอ่ยครัง้จนเกดิความช านาญ13 การฝกึฝนตอ้งอาศยั
การสังเกตจากสื่อหรือบุคคล และต้องก ากับตนเอง เพื่อให้
กระท าได ้จนมคีวามเชือ่มัน่วา่สามารถท าพฤตกิรรมนัน้ๆ ได้14 
โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามแนวคิด
ทฤษฎปีญัญาสงัคม (Social Cognitive Theory)14 ประกอบดว้ย
กจิกรรมการใหค้ าแนะน า สอน สาธติจากตวัแบบจากหุน่จ าลอง 
และสื่อวีดิทัศน์ ฝึกทักษะอุ้มทารกดูดนมแม่ สาธิตย้อนกลับ  
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การประเมินตนเองในการให้นมแม่ เพื่อส่งเสริมให้มารดา
วัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกได้เรียนรู้ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
มทีกัษะ มคีวามมัน่ใจในตนเอง และมกีารรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน
ในการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ ชว่ยใหม้ารดาวยัรุน่ทีม่ีบุตรคนแรก
สามารถเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ ได้อย่ างมีประสิทธิภา พ
กอ่นจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มารดาวัยรุ่นที่มี
บตุรคนแรกมีอัตราการเลีย้งลูกดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 1 เดอืน
หลังคลอดเพิ่มขึ้น และส่งผลให้มารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก
มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะยาวได้ 
                 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ต่อประสิทธิภาพของการให้นมแม่ก่อนจ าหน่าย 
การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง และอตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
อย่างเดียว 1 เดือนของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก 
         
สมมติฐานการวิจัย      
 1. คะแนน ประสิทธิภาพ การให้นมแม่ก่อนจ าหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมของ
มารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก    
 2. คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล และ 1 เดือน
หลังคลอดกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมของมารดาวัยรุ่น  
ที่มีบุตรคนแรก      
 3. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน 
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตร   
คนแรก       
             
วิธีด าเนินการวิจัย      
 การวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) 
แบบสองกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (two group 
pretest-posttest design) 

   

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร คือ มารดาหลังคลอดปกติ รับการรักษา 
ณ หอผูป้ว่ยสตูกิรรม 1 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) โดย
มีเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) คือ มารดาหลังคลอด
อาย ุ15-19 ป ีอายคุรรภเ์มือ่คลอด 38-42 สปัดาห ์ไมม่ขีอ้หา้ม
ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ไมม่ภีาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรงหลงัคลอด 
ไม่มีความผิดปกติของหัวนม สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย 
ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ และทารกมีน้ าหนักแรกเกิด 2,500-
4,000 กรัม APGAR Score ที่ 1 นาทีหลังคลอด เท่ากับ
หรอืมากกวา่ 8 คะแนน ไมม่คีวามพกิารแตก่ าเนดิ เชน่ ปากแหวง่
เพดานโหว่ และลิ้นติดชนิดรุนแรง ทารกอยู่กับมารดา
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รปู ก าหนดระดบันยัส าคญัเทา่กบั .05 อ านาจการทดสอบ 
เท่ากับ .80 ขนาดอิทธิพล (effect size: d) ค านวณค่า d 
จากสูตรของ โดยใช้สูตรของ Cohen15 ดังนี ้  
        
        
        
  เมื่อ d คือ ค่าขนาดอิทธิพล ค านวณจากงานวิจัยที่
ใกล้เคียงกันเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ต่อความรู้ทัศนคติและทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของมารดาหลังคลอด16 โดยค่า XE คือ คะแนนเฉลี่ยทักษะ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนจ าหน่ายของกลุ่มทดลอง ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 35.94 คะแนน XC คือ คะแนนเฉลี่ยของทักษะ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มควบคุม มีค่าเท่ากับ 22.86 
และ SDC คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 
มีค่าเท่ากับ 2.72 ค านวณได้ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 2.4 
น าค่าที่ได้มาค านวนโดยใช้โปรแกรม G*Power ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 42 คน เพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่างสูญหาย 
จึงเพิ่มจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ได้กลุ่ม
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ตัวอย่างจ านวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 25 คน 
และกลุ่มทดลองจ านวน 25 คน     
 เครื่องมือการวิจัย     
 เครื่องมือการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล      
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
เครื่องมือ 4 ชุด ได้แก่     
 1. โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก ผู้วิจัยสร้างโปรแกรมจาก
กรอบแนวคิดทฤษฎปีญัญาสังคม14 โดยพฤติกรรมของบคุคล
จะเกิดขึ้นได้ อาศัยการเรียนรู้จากการสังเกตหรือการ
เลียนแบบ การก ากับตนเอง และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้นโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 
การแนะน า สาธิต ช่วยเหลือ และฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่ไดแ้ก ่วธิกีารอุม้ทารกทัว่ไป อุม้ทารกดดูนมแม ่น าทารก
เข้าเต้า ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้จากการสังเกต และการ
เลียนแบบ นอกจากนี้ในโปรแกรมจะแนะน าและฝึกวิธี
ประเมินตนเองขณะให้นมแม่ เพื่อให้มีการก ากับตนเองและ
การใหก้ าลงัใจกลุม่ตวัอยา่งในการฝกึทกัษะเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
ซึ่งจะท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นและรับรู้ว่าตนเอง
สามารถปฏิบัติพฤติกรรมนั้นได้    
 การตดิตามหลงัจ าหนา่ย เมือ่ครบที ่7 วนั 14 วนั 21 วนั 
และ 1 เดือนหลังคลอด ผู้วิจัยโทรศัพท์สอบถามการเลี้ยงลูก
ดว้ยนมแม่ในระยะเวลา 24 ชัว่โมงทีผ่่านมากอ่นการประเมิน 
และสอบถามปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ค าแนะน า
วิธีการแก้ไขให้กับมารดาพร้อมทั้งกล่าวค าชมเชยให้ก าลังใจ
มารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
 2. แบบประเมินตนเองของมารดาในการจัดท่าให้   
นมแม่และการดูดนมของทารก เป็นแบบสังเกตลักษณะ  
ของมารดาและทารกขณะให้นมแม่  จากแบบสังเกต 
breastfeeding observation aid ขององค์การอนามัยโลก17 
เป็นเครื่องมือที่มีการเผยแพร่โดยทั่วไปจ านวน 16 ข้อ 
ค าตอบเป็นแบบปรนัย 2 ตัวเลือก คือ ใช่ (1 คะแนน) และ
ไม่ใช่ (0 คะแนน) ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0-16 คะแนน 

คะแนนมาก หมายถงึ มารดามปีระสิทธผิลในการใหน้มแมสู่ง 
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้การจัดท่า  
ในการให้นมแม่ด้วยตนเอง     
 3. แบบบันทึกการสอนการให้นมแม่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพื่อใช้บันทึกติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค    
ที่ เกิดขึ้นระหว่างการฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
รวมถึงการให้ค าแนะน าระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมขณะอยู่ใน
โรงพยาบาล จ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง   
 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก ่  
    4.1 สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไร
ให้ได้นาน” ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงบรรยาย
ประกอบ โดยพัฒนาเป็นภาพและเสียงที่เหมาะสมกับวัยรุ่น 
แบง่ออกเปน็ 3 ตอน มรีายละเอยีดดงันี ้1) การประเมนิตนเอง
ในการจัดท่าให้นมและการดูดนมของทารก ใช้เวลา 2 นาที 
2) ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสื่อสัญญาณหิว
ของทารก ใชเ้วลา 3 นาท ีและ 3) การอุม้ทารกทัว่ไป การอุม้
ทารกดูดนมแม่ การน าทารกเข้าเต้า การถอนหัวนมแม่ออก
จากปากทารก และอุ้มทารกเรอ ใช้เวลา 8 นาที  
    4.2 คู่มือฝึกทักษะ เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก” ใช้ในการฝึกทักษะและ
ทบทวนเกี่ยวกับการให้นมแม่ ประกอบด้วย ขั้นตอนการฝึก
ทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ การอุ้มทารกทั่วไป   
อุ้มทารกดูดนมแม่และน าทารกเข้าเต้า การอมหัวนมและ
ลานนมของทารก การถอนหัวนมออกจากปากทารก         
ที่ถูกต้อง และการอุ้มทารกเรอ    
    4.3 อปุกรณส์าธติการใหน้มแม ่ไดแ้ก ่หุน่ทารกจ าลอง 
เต้านมจ าลอง และกล้องถ่ายรูป 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบสอบถามทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่    
 1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
แบง่เปน็ 4 สว่น คอื ขอ้มลูสว่นบคุคลของมารดา ขอ้มลูการคลอด 
ขอ้มลูทารก และขอ้มลูทารกทีไ่ดร้บันมแมอ่ยา่งเดยีวใน 24 ชัว่โมง
ก่อนจ าหน่าย ส าหรับข้อมูลการคลอดและข้อมูลทารก 
ผู้วิจัยเก็บจากแฟ้มประวัติของมารดาและทารก 
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2. แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฉบับสั้น (Breastfeeding Self-Efficacy 
Scale-Short Form, BSES-SF) ของ Dennis18 แปลเป็น
ภาษาไทยด้วยเทคนิคการแปลย้อนกลับ โดย เบญจมาส 
ทัศนะสุภาพ19 ประกอบด้วย 14 ข้อค าถาม ประเมินค่าด้วย
มาตราวัดแบบ Likert scale 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
คือ ไม่มั่นใจเลย (1 คะแนน) ถึงมั่นใจมาก (5 คะแนน)    
ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 14-70 คะแนน ถ้าคะแนนรวมมาก 
แสดงว่าผู้ตอบมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่สูง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับอนุญาตการใช้เครื่องมือจาก 
ผู้พัฒนาและผู้แปลเครื่องมือ 

3. แบบประเมินประสิทธิภาพการให้นมแม่และการ
ดูดนมของทารก ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามจากแบบสังเกต 
breastfeeding observation aid ขององค์การอนามัยโลก17 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการเผยแพร่โดยทั่วไป จ านวน 16 ข้อ 
ค าตอบเป็นแบบปรนัย 2 ตัวเลือก คือ ใช่ (1 คะแนน)    
และไม่ใช่ (0 คะแนน) ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0-16 คะแนน 
คะแนนมาก หมายถึง มารดามีประสิทธิภาพในการ         
ให้นมแม่สูง        
 4. แบบสมัภาษณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ผูว้จิยัสรา้งขึน้
เพื่อใช้ประเมินการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ โดยใช้ประเมิน 2 ครั้ง 
คอื กอ่นจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล และ 1 เดอืนหลงัคลอด 
ข้อค าถามมีข้อเดียว โดยสอบถามว่า “ท่านให้ลูกกินนมแม่
อย่างเดียว โดยไม่ได้ให้อาหารอื่นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก่อนการประเมินใช่หรือไม่” มีข้อค าตอบ คือ ใช่ และไม่ใช่ 
การแปลผล ถ้าตอบว่าใช่ แปลว่า มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว ถ้าตอบว่าไม่ใช่ แปลว่า มารดาไม่เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยน าสื่อวีดิทัศน์ คู่มือฝึกทักษะการเลี้ยงลูก    
ด้วยนมแม่ แบบประเมินตนเองของมารดาในการจัดท่า   
ให้นมแม่และการดูดนมของทารก แบบสัมภาษณ์ข้อมูล 
ส่วนบุคคล และแบบสัมภาษณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ    
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ น ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะกอ่นน าไปใช ้จากนัน้น าแบบประเมนิประสทิธภิาพ        

การให้นมแม่และการดูดนมของทารก และแบบสอบถาม
การรับรู้ สมรรถะแห่ งตนในการเลี้ ยงลูกด้ วยนมแม่ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index, 
CVI) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ .92 
และ .97 ตามล าดับ โดยไม่มีการปรับแก้แบบสอบถาม 
 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยน า
แบบประเมินประสิทธิภาพการให้นมแม่และการดูดนมของ
ทารก และแบบสอบถามการรับรู้สมรรถะแห่งตนในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา 
จ านวน 10 คน ค านวณไดค้า่สมัประสทิธิอ์ลัฟา่ของครอนบาค
เท่ากับ .98 และ .84 ตามล าดับ 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ค ณ ะ     
ก ร รมกา รจริ ย ธ ร รม ในคน  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขเอกสารรับรอง COA                            
No.IRB-NS2020/558.0104 และคณะกรรมการจริยธรรม
ในมนุษย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย หมายเลขเอกสารรับรอง EC CRH 043/63 Ex 
วิจัยค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดโอกาสให้มารดา
ตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเอง และการได้รับ
ความยนิยอมจากผูป้กครองโดยชอบธรรม ในกรณทีีก่ลุม่ตวัอยา่ง
อายนุอ้ยกวา่ 18 ป ีและชีแ้จงใหท้ราบวา่มสีทิธใินการตอบรบั
หรือปฏิเสธโดยไม่มีผลกระทบต่อการบริการหรือการรักษา
ใดๆ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และสามารถแจ้ง
ความประสงค์ออกจากการเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ หากรู้สึก  
ไม่สบายใจ ผลงานวิจัยจะน าเสนอในภาพรวม 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองทกุวนั 
ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ หอผู้ป่วยหลังคลอด โดยมี
เกณฑ์ยุติด า เนินการวิ จั ย  ( termination criteria) คื อ 
มารดาและทารกแยกจากกันมากกว่า 24 ชั่วโมง ขั้นตอน
การวิจัยมีดังนี ้ 
 1) ภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
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เชียงรายประชานุเคราะห์ และได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูล
จากผู้อ านวยการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์
 2) ผูว้จิยัเริม่เกบ็ขอ้มูลในกลุม่ควบคมุกอ่นกลุม่ทดลอง 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้อมูลระหว่างกลุ่มควบคุมและ 
กลุ่มทดลอง 
 3) ในส่วนของกลุ่มควบคุม หลังจากรับย้ายมารดา
และทารกจากห้องคลอดมายังหอผู้ป่วยหลังคลอด และ
ได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย ผู้วิจัย
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูก  
ดว้ยนมแม่ครั้งที่ 1 โดยผูช้่วยวิจยัประเมินประสิทธิผลการให้
นมแม่ครั้งที่ 1 เพื่อป้องกันการล าเอียง (bias)   
 จากนั้นภายหลังคลอด 48 ชั่วโมง (ก่อนกลับบ้าน) 
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครั้ งที่  2 และผู้วิจัย
สัมภาษณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 24 ชั่วโมง   
ทีผ่่านมากอ่นจ าหนา่ย รวมทัง้ผูช้ว่ยวิจยัประเมินประสิทธผิล
การให้นมแม่        
 เมื่อครบ 1 เดือนหลังคลอด ผู้วิจัยโทรศัพท์สอบถาม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่และสอบถามการรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครั้งที่ 3  
 4) ส าหรบักลุม่ทดลอง หลงัจากรบัยา้ยมารดาและทารก
จากห้องคลอดมายังหอผู้ป่วยหลังคลอด และได้รับการดูแล
ตามปกติจากพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย 
 4.1 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล และแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน   
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครั้งที่  1 ผู้ช่วยวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลการให้นมแม่ครั้งที่ 1 เพื่อป้องกันการล าเอียง 
(bias) จากนั้นผู้วิจัยสาธิตร่วมกับฝึกทักษะการเลี้ยงลูก  
ด้วยนมแม่ คือ การอุ้มทารกทั่วไป อุ้มทารกดูดนมแม่ และ
น าทารกเข้าเต้า ในท่าขวางตักประยุกต์และท่านอนตะแคง 
โดยใช้หุ่นทารกจ าลอง และเต้านมจ าลองในการสาธิต    
กลุ่มตัวอย่างฝึกปฏิบัติโดยใช้ทารกของตนเอง ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาท ี

 

 4.2 ผูว้จิยัเขา้พบกลุม่ตวัอยา่ง ครัง้ที ่2 ภายหลงัคลอด 
ประมาณ 8 ชั่วโมงหลังคลอด (หากเป็นช่วงเวลา 19.00-
7.00 น ผูว้จิยัจะเริม่ด าเนนิกจิกรรมในเวลา 08.00 น. เปน็ตน้ไป) 
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทบทวนวิธีการอุ้มลูก ดูดนมแม่ ในท่า
ขวางตักประยุกต์และท่านอนตะแคง โดยผู้วิจัยใช้หุ่นทารก
จ าลอง เตา้นมจ าลองในการสาธติ และกลุม่ตวัอยา่งฝกึปฏบิติั
โดยใช้ทารกของตนเอง  
        หลังจากนั้น ผู้วิจัยแนะน าวิธีประเมินตนเองในการอุม้
ทารกดูดนมแม่ และการดูดนมของทารก ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ 
ตอนที่ 1 วิธีประเมินตนเองของมารดาในการจัดท่าให้นมแม่
และการดูดนมของทารก ใช้เวลา 2 นาที พร้อมทั้งมอบ 
แบบประเมินตนเองในการจัดท่าให้นมแม่และการดูดนม
ของทารกให้กลุ่มทดลองเก็บไว้ทบทวน ระหว่างนั้นผู้วิจัยพดู
ใหก้ าลงัใจ และสรา้งความมัน่ใจในตนเองประทบัตรารปูดาวให้
ก าลังใจมารดาครั้งที่ 1 
 4.3 ผูว้จิยัเขา้พบกลุม่ตวัอยา่ง ครัง้ที ่3 (24-36 ชัว่โมง
หลังคลอด) ผู้วิจยัใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ จากสื่อวดีทิศัน ์ตอนที ่2 
เรื่อง “ประโยชน์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสื่อสัญญาณหิว
ของทารก” และตอนที่ 3 “การอุ้มทารกทั่วไป อุ้มทารกดูด
นมแม่ น าทารกเข้าเต้าการอมหัวนมและลานนมของทารก 
ที่ถูกวิธี และอุ้มทารกเรอ” หลังจากนั้นผู้วิจัยฝึกทักษะการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มเติม การให้นมแม่ในท่าขวางตักและ
ท่าฟุตบอล โดยผู้วิจัยใช้หุ่นทารกจ าลอง เต้านมจ าลองใน
การสาธติ และกลุ่มตัวอย่างฝึกปฏบิัติโดยใช้ทารกของตนเอง 
ภายหลังการฝึกผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองในการ
อุ้มลูกดูดนมแม่ โดยผู้วิจัยถ่ายภาพมารดาขณะอุ้มทารก  
ดดูนมแม ่และใชภ้าพถา่ยนัน้ ประกอบกบัแบบประเมนิตนเอง
ในการให้นมแม่ ในการให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
จากภาพถ่ายและแก้ไขปัญหาการให้นมแม่ด้วยตนเอง 
รวมทัง้สาธติเพิม่เตมิในสว่นทีย่งัไมเ่ขา้ใจหรอืปฏบิตัไิมถ่กูตอ้ง 
จนกว่ากลุ่มตัวอย่างปฏิบัติได้ถูกต้อง และพูดให้ก าลังใจ 
และสรา้งความมัน่ใจในตนเองโดยประทบัตรารปูดาวครัง้ที ่2 
 4.4 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 4 (ภายหลัง 48 
ชั่วโมงหลังคลอด) โดยทบทวนทักษะการให้นมแม่และสาธิต
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ย้อนกลับ หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองตาม
แบบประเมนิตนเองในการใหน้มแม ่และการดดูนมของทารก
จากท่าให้นมแม่ตามความถนัดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 
2 ท่า ผู้วิจัยให้ข้อมูลย้อนกลับและสาธิตเพิ่มเติมในส่วนที่
กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติไม่ถูกต้อง และพูดให้ก าลังใจและสร้าง
ความมั่นใจในตนเองโดยประทับตรารูปดาวครั้งที ่3 
 4.5 ผู้วิจัยโทรศัพท์สอบถามปัญหาการเลี้ยงลูก   
ดว้ยนมแม ่ตามแบบสมัภาษณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่เมือ่ครบ
หลงัคลอดที ่7 วนั 14 วนั 21 วนั และผูว้จิยัโทรศพัทส์อบถาม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครั้งที่ 3 เมื่อครบ 1 เดือนหลังคลอด และ
สอบถามปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหา
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ถ้ามี)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 การศึกษาครั้ งนี้ วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

ไ ด้ แ ก่  ลั ก ษ ณ ะ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า 
(descriptive statistics) เปรี ยบ เที ยบความแตกต่ า ง
ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติสถิติ Chi-square และสถิติ Fisher’s 
exact test เปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพการให้นมแม่
ด้วยสถิติ independent t-test และสถิติ Mann-Whitney 
U test เปรียบเทียบคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน  
ด้วยสถิติ Mann-Whitney U test และเปรียบเทียบอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือนด้วยสถิต ิZ test 
                 
ผลการวิจัย       
 1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปในกลุม่ทดลอง 
และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
(p > .05) (ตารางที่ 1 และ 2) ทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว 
ใน 24 ชัว่โมงกอ่นจ าหนา่ยในกลุม่ทดลองมากกวา่กลุม่ควบคมุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาและทารกในกลุ่มที่ศึกษา ( N = 50)  
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ศึกษา ( N = 50)  

2. ประสิทธิภาพการให้นมแม่ของกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม    
 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พบ ว่ า  ก ลุ่ ม ท ดล อ ง มี ค ะ แ น น
ประสิทธิภาพการ ให้นมแม่ ก่ อนจ าหน่ ายออกจาก
โรงพยาบาลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

(z = 5 .3 6 ,  p < .0 01 ) โ ดยกลุ่ มทดลองมี ค ะแนน
ประสทิธภิาพการใหน้มแมเ่ฉลีย่ 14.70 คะแนน (SD = 1.02) 
กลุม่ควบคมุมคีะแนนประสทิธภิาพการใหน้มแมก่อ่นจ าหนา่ย
เฉลี่ย 11.72 คะแนน (SD = 1.60) (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนประสิทธิภาพการให้นมแม่ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (N = 50)  

 3. การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
 ผลการศกึษาพบวา่ กอ่นจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล 
กลุม่ทดลองมคีะแนนการรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน ในการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(z = 1.84, p = .071) โดยกลุ่มทดลอง มีคะแนนการรับรู้
สมรรถนะแหง่ตนในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่ฉลีย่ 59.76 คะแนน 
(SD = 5.53) กลุม่ควบคมุมคีะแนนการรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เฉลี่ย 55.56 คะแนน (SD = 8.86)  

 1 เดอืนหลงัคลอดพบวา่ กลุม่ทดลองมคีะแนนการรบัรู้
สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่สู งกว่ า
กลุม่ควบคมุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (z = 5.13, p < .001) 
โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เฉลี่ย 64.64 คะแนน (SD = 4.70)   
กลุม่ควบคมุมคีะแนนการรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่เฉลี่ย 52.96 คะแนน (SD = 8.07) (ตารางที่ 4 
และภาพที่ 1) 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่ม
ควบคุม (N = 50)  

ภาพที่ 1 คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเมื่อแรกรับ ก่อนจ าหน่ายออก
จากโรงพยาบาล และ 1 เดือนหลังคลอด 
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4. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน
หลังคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีอัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 96.0 และกลุ่มควบคุมมีอัตรา

การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวรอ้ยละ 76.0 โดยกลุม่ทดลอง
มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือนสูงกว่ากลุม่
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (z = 2.31, p = .024) 
(ตารางที่ 5) 

ตารางที ่5  เปรยีบเทยีบอตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 1 เดอืนหลงัคลอดระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (N = 50)  

การอภิปรายผล      
 ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย   
โดยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนประสิทธิภาพการให้นมแม่
ก่อนจ าหน่ายสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
(p < .05) โดยการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูก     
ด้วยนมแม่ในระยะแรกหลังคลอด อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี
ปัญญาสังคม14 จากกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือ 
การเลียนแบบ การประเมินตนเอง และการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน โดยให้กลุ่มตัวอย่างฝึกทักษะให้นมแม่ตาม
สถานการณ์นั้นๆ เช่น หลังคลอด 2 ชั่วโมงหลังคลอด 
มารดาอ่อนเพลียยังไม่ต้องการนั่ง ท่าที่เหมาะสมกับมารดา
รายนีจ้งึไดจ้ดัทา่นอนใหน้มแม ่หรอืมารดาทีถ่นดัทา่นัง่ใหน้มแม่ 
ผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างให้นมแม่ในท่านั่งก่อนท่านอน 
หลังจากนั้นภายหลังคลอด 8 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างจะเรียนรู้
วธิกีารประเมนิตนเองขณะอุม้ลกูดดูนมแมจ่ากภาพถา่ย ท าให้
เกิดการรับรู้จุดผิดพลาด และสามารถแก้ไขปัญหาในการให้
นมแม่ครั้งต่อไปด้วยตนเอง และก่อนจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลพบวา่ ทารกในกลุม่ทดลองทีไ่ดร้บันมแมอ่ยา่งเดยีว
ใน 24 ชั่วโมงก่อนจ าหน่ายมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) แสดงว่าทารกในกลุ่มทดลอง
สามารถดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้น้ านมแม่มา
เร็วขึ้น และจากการเริ่มต้นดูดนมแม่เร็วจะช่วยกระตุ้น

ออกซิโตซิน (oxytocin) ที่ช่วยในการหลั่งน้ านม ท าให้
มารดามีปริมาณน้ านมที่เพียงพอในระยะต่อมา20  

 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
จากผลการศึกษาพบว่าก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
กลุม่ทดลองมคีะแนนการรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(z = 1.84, p = .071) สอดคล้องกับการศึกษาของ Liu 
และคณะ21 พบว่าคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนจ าหน่ายในกลุ่มทดลองและ      
กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
อยา่งไรกต็ามจากการศกึษาครัง้นี ้กลุ่มทดลองภายหลงัคลอด 
1 เดือนมีคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
(z = 5.13, p < .001) สามารถอภิปรายได้ว่า ขณะอยู่ใน
โรงพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่      
กลุ่มควบคุมจะได้รับความช่วยเหลือจากพยาบาลประจ าการ 
ท าใหส้ามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ดส้ง่ผลให้มีคะแนนการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนจ าหน่าย
ค่อนข้างสูง (  = 55.56±8.86) แต่เมื่อกลับบ้านมารดาเกิด
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน  
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง (  = 52.96±8.07) น าไปสู่
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การยตุกิารเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวกอ่น 1 เดอืนหลงัคลอด 
ในส่วนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในระยะแรกหลังคลอด ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิธีประเมินตนเองและแก้ไขปัญหาการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยตนเองขณะอยู่ในโรงพยาบาล เมื่อ
เกิดปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะที่อยู่บ้าน มารดา
สามารถแกไ้ขปญัหาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ด้วยตนเอง ท าให้
มีคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพิ่มขึ้นใน 1 เดือน (  = 64.64±4.70) ตามแนวคิดการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน22 Bandura เชื่อว่า หากบุคคลมีการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนจะท าให้ตัดสินใจลงมือกระท า
พฤติกรรมนั้นจนสามารถปฏิบัติพฤติกรรมนั้นได้ส าเร็จ 
ดังนั้นหากมารดาเกิดการรับรู้ในสมรรถนะของตนเองในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงก็จะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
ส าเร็จ และมีระยะยาวนานขึ้น    
 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน
พบว่า กลุ่มทดลองมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
1 เดือนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
(p < .05) สามารถอภิปรายได้ว่า การใช้โปรแกรมฝึกทักษะ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท าให้กลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้โดย
การสังเกตหรือการเลียนแบบ จากการสาธิตและสื่อวีดิทัศน์ 
การประเมินตนเองจากภาพถ่ายท าให้เกิดการเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงการได้รับก าลังใจท าให้เกิด
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนที่สูงขึ้น ส่งผลให้มารดาสามารถ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนจ าหน่ายออก
จากโรงพยาบาล และ 1 เดือนส่งผลให้กลุ่มทดลองมีอัตรา
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 1 เดือนหลังคลอดสูงกว่า
กลุ่มควบคุม       
 การติดตามทางโทรศัพท์ในระยะแรกหลังคลอดพบวา่ 
กลุม่ทดลองบางสว่นเกดิปญัหาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นระยะ 
1-2 สัปดาห์แรก ขณะให้ทารกดูดนมแม่ไม่ถูกต้อง มารดามี
อาการเจบ็หวันม หวันมแตก เตา้นมคดัตงึ และน้ านมแมไ่มพ่อ 
ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขจากการให้ค าปรึกษาทาง
โทรศพัท ์ท าใหก้ลุม่ทดลองสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 
1 เดือนหลังคลอดสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดังนั้นการติดตามทาง
โทรศัพท์ระยะแรกหลังคลอด จะช่วยให้ค้นพบปัญหาและ

แก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยเร็ว ท าให้มีความรู้ 
ความมัน่ใจ มพีฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมม่ปีระสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
และระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเพิ่มขึ้น 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  อ้ อ ม ใ จ  พ ล ก า ย า 
และพัทธวรรณ ชูเลิศ23 พบว่าการโทรศัพท์หรือการติดตาม
เยี่ยมบ้านหลังคลอด ท าให้มารดาวัยรุ่นมีความรู้ ความมั่นใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูก    
ดว้ยนมแมท่ีเ่หมาะสมมากขึน้ อกีทัง้ยงัชว่ยลดความวติกกงัวล
ของมารดาระยะแรกหลังคลอด 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ    
 โปรแกรมฝกึทกัษะการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นระยะแรก
หลงัคลอด ท าใหม้ารดาวยัรุน่ทีม่บีตุรคนแรกสามารถเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพก่อนจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล มคีะแนนการรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่1 เดอืนเพิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
อย่างเดียว 1 เดือนเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) พยาบาลและผดุงครรภ์ควรน าโปรแกรมนี้ไปเป็น
แนวทางหรือประยุกต์ใช้ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก เพื่อ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อน
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล และติดตาม ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นระยะๆ จนถึง 6 เดือน 
 2) พยาบาลและผดุงครรภ์ควรประยุกต์สื่อวีดิทัศน์
การใหค้วามรูไ้ปใชป้ระกอบการฝกึทกัษะ หรอืศกึษาดว้ยตนเอง
ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด เพื่อให้มีทักษะในการเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่ที่ดีขึ้น    
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1 ) ควรศึ กษาถึ งปั จจั ยที่ มี ผลต่อความส า เ ร็ จ         
ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาหลงัคลอดในสตรตีัง้ครรภ์
วัยรุ่นที่ไม่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มนี้ 
 2) ควรศึกษาติดตามระยะเวลาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จนถึง 6 เดือนหรือนานกว่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว   
อย่างน้อย 6 เดือน  
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