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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     
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