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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยการสุ่มสองกลุ่มวัดครั้งเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระยะเวลาและพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของโปรแกรมการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
สำ�หรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก  ในระยะ 4 สัปดาห์หลังคลอด  กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลัง
คลอดบุตรคนแรกที่หน่วยหลังคลอด โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา จำ�นวน 60 รายที่
ได้จากการสุ่มอย่างง่าย แล้วจับฉลากเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 ราย กลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติของ
โรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ
แบบประเมินระยะเวลาและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
การทดสอบที และ Mann-Whitney U test
ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงภายหลัง 4 สัปดาห์หลังคลอด มารดาในกลุ่มทดลองมีระยะเวลา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (z = -3.01, p
= .002) โดยมารดากลุ่มทดลองมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เท่ากัน 28 วัน ขณะที่มารดา
กลุ่มควบคุมมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเฉลี่ยเพียง 23.60 (7.61) วัน แต่คะแนน
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งสองกลุ่มโดยรวมไม่แตกต่างกัน (t = -1.65, p = .052) จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและผดุงครรภ์ รวมทั้งบุคลากรด้านสุขภาพนำ�โปรแกรม
ดังกล่าวไปใช้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอดขณะอยู่โรงพยาบาล และติดตาม
ปัญหาอุปสรรค และให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ในระยะ 1 และ 2 สัปดาห์หลังคลอดเพื่อให้
มารดามีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยาวนานที่สุด
           โปรแกรมการส่
งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ มารดาหลังคลอดบุตรคนแรก ระยะเวลา
คาสาคั
ํ ํ ญ:
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
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Abstract :

The purpose of this quasi-experimental, the randomized control-group posttest only research design was to examine the breastfeeding duration and behaviors of
breastfeeding promoting program for first-time postpartum mothers during the 4 weeks
postpartum. A random sample of 60 first-time postpartum mothers receiving care at
postpartum unit of Buddhasothorn hospital, Chachoengsao province was recruited in the
study. The sample was randomly assigned into the experimental and control groups.
Each group consisted of 30 mothers. The experimental group received the breastfeeding
promoting program, while the control group received usual care. The instruments used
to collect data were the demographic data questionnaire, and the breastfeeding duration
questionnaire and breastfeeding behavior questionnaire. Data were analyzed by using
descriptive statistics, t-test and Mann-Whitney U test.
The results showed that at 4th week postpartum, the mothers in the experimental
group had statistically significant longer duration of exclusive breastfeeding than mothers in the control group (z = -3.01, p = .002).The average days for exclusive breastfeeding of mothers in the experimental group was 28 (.00) days, while in the control
group was 23.60 (7.61) days. Both groups were not significantly different in scores of
breastfeeding behaviors. (t = -1.65, p = .052) The findings of this study suggest that
nurse-midwives and health personnel can apply this program before discharge and two
telephones follow-up at 1st and 2nd weeks postpartum to enhance longer exclusive
breastfeeding duration for first-time postpartum mothers.

Keywords: breastfeeding promoting program, first-time postpartum mothers,
       breastfeeding duration, breastfeeding behaviors
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บทนำ�
นมแม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ กั น ทั่ วโลกว่ า เป็ น
อาหารที่ดีที่สุดสำ�หรับทารก เพราะมีสารอาหาร
ต่างๆ ครบตามที่ร่างกายทารกต้องการ ดังนั้น
การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ จึ ง เป็ น วิ ธี ที่ เ หมาะสม
ทีส่ ดุ ในการให้อาหารทารก ซึง่ มีประโยชน์ทง้ั ต่อ
ทารก มารดา ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ1
องค์การอนามัยโลก แนะนำ�ให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว (Exclusive Breast feeding) 6 เดือน
และหลั ง จากนั้ น ให้ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ค วบคู่
อาหารตามวัยจนอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น2
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่    โดยกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำ�เนินตามโครงการ
โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก ใช้บนั ได 10 ขั้น
สู่ความสำ�เร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยึดเป็น
แนวปฏิบัติ โดยกำ�หนดเป้าหมายให้มีอัตราการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ให้
ได้ร้อยละ 30 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
จากสถิติกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.2549,
2551 และปี พ.ศ.2552 พบว่ามีอัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 5.4, 24.4
และ 29.6 ตามลำ�ดับ3 แม้ว่าสถิติดังกล่าวแสดงถึง
แนวโน้มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น แต่พบว่า
เป็นตัวเลขที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับอัตราการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เมื่ออยู่โรงพยาบาล จากสถิติใน
ปี พ.ศ.2549 ร้อยละของมารดาที่ให้นมลูกวัน

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

แรกหลังคลอดร้อยละ 84.83
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าความ
เชื่อมั่น หรือการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญ และ
มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาหลังคลอดบุตร
คนแรกซึ่งไม่มีประสบการณ์ ทำ�ให้ไม่มั่นใจในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการรับรู้อุปสรรคของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ไม่ถูกต้อง5  นอกจากนี้มารดาหลัง
คลอดบุตรคนแรก โดยเฉพาะในระยะ 4 สัปดาห์
แรกหลังคลอดนั้นถือเป็นระยะวิกฤติที่สุดของการ
ปรับตัว ซึ่งมารดาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับบทบาทการเป็นมารดาที่จะ
ต้องเลี้ยงดูบุตร6 นอกจากนี้พบว่า การมีทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่  เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ
ให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำ�เร็จ7 ทัศนคติต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว8
แต่หากมารดามีทัศนคติไม่ดีหรือมีเจตคติที่ไม่ดี
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทำ�ให้มารดาเลี้ยง
ลู ก ด้ ว ยนมแม่ ไ ด้ ไ ม่ น านเมื่ อ จำ � หน่ า ยกลั บ บ้ า น
เช่น มารดารับรู้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็น
เรื่องยาก มีนมผสมที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่า9 และ
มีความรู้สึกว่าป้อนนมด้วยขวดง่ายกว่า สะดวก
สบายกว่า ไม่มีปัญหาตอนไปทำ�งาน ใครก็ป้อน
นมลูกได้ ที่สำ�คัญไม่เจ็บหัวนม10 การส่งเสริม
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ให้มารดารู้ ตืน่ เบิกบาน ปราศจากความขุน่ มัว
หรือ มีจติ ประภัสสร11 เมือ่ มารดามีจติ เบิกบานกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดามีจิตสงบไม่เครียด
ฮอร์ โ มนออกซิ โ ทซิ น หลั่ง ส่ ง ผลต่ อ การไหลของ
น้ำ�นม1 ประการสุดท้ายพบว่า  การช่วยเหลือหรือ
การมีส่วนร่วมจากสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยที่
สำ�คัญ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระยะเวลาของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่12 ในทางตรงกันข้ามถ้า
สมาชิ กในครอบครั วไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การเลี้ ย งลู ก
ด้วยนมแม่ หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ในระยะหลังคลอดถึงแม้ได้รบั นมแม่ไป
แล้วมักได้นมผสมสลับนมแม่ตง้ั แต่ 1-2 สัปดาห์
แรกหลังคลอด การกระทำ�ดังกล่าวมักได้อิทธิพล
จากสมาชิกในครอบครัว13 จะเห็นได้วา่ การส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ให้ส�ำ เร็จได้นน้ั การให้ขอ้ มูล
กับมารดาหลังคลอดฝ่ายเดียวนั้นไม่เพียงพอ จึง
จำ�เป็นต้องนำ�ครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย
การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ย
นมแม่มีท้งั การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
แต่ยังพบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงเมื่อ
มารดากลับบ้าน งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอดทีผ่ า่ นมายังไม่
ครอบคลุ ม การส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง
ตน การส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ดว้ ยจิตประภัสสร และการส่งเสริม
ให้ครอบครัวมีสว่ นร่วม ทีส่ �ำ คัญแนวคิดครอบครัว
มีสว่ นร่วมยังมีนอ้ ยและไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจน การ
ศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริม

การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ส�ำ หรับมารดาหลังคลอดบุตร
คนแรก ทีใ่ ช้แนวคิดทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนของแบนดูรา14 การส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยจิตประภัสสร11 และการ
มีสว่ นร่วมของครอบครัวตามแนวคิดของ พอนเทส
ออโซริโอ และอแลกซานดริโน15 เพื่อให้มารดา
มีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง และ
มีระยะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 4
สัปดาห์  ซึ่งเมื่อผ่านระยะนี้ไปได้การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ระยะต่อไปเป็นการง่ายสำ�หรับมารดา ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ ม ารดาเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งเดี ย ว
อย่างน้อย 6 เดือน สำ�เร็จตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ดังการศึกษาของ เซเมนิค ลุส และ
กอททิบ16 พบว่าการทีม่ ารดาหลังคลอดบุตรมีการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูง
ในระยะแรกนัน้ จะส่งผลให้มกี ารเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวต่อเนือ่ งจนถึง 6 เดือนหลังคลอด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบ
เทียบระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ระหว่างกลุ่มมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกที่ได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับ
กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติและเพื่อเปรียบ
เที ย บคะแนนพฤติ ก รรมการเลี้ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
ระหว่างกลุ่มมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกที่ได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับ
กลุม่ ทีไ่ ด้รับการพยาบาลตามปกติ
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วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi Experimental Research) แบบสอง
กลุ่มวัดครั้งเดียว (The Randomized ControlGroup Posttest-Only Design)
ประชากรเป้าหมายในการศึกษาเป็นมารดา
หลังคลอดบุตรคนแรก ที่มารับบริการที่หน่วย
หลังคลอด โรงพยาบาลพุทธโสธร
กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดบุตรคน
แรกที่มารับบริการที่หน่วยหลังคลอด โรงพยาบาล
พุท ธโสธรที ่ ม ี อายุค รรภ์มากกว่า 37 สัปดาห์
คลอดทางช่องคลอด มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีเต้านม
และหัวนมปกติทั้งสองข้าง และไม่มีข้อห้ามทางการ
แพทย์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูบุตร ยินดีเข้า
ร่วมโครงการ จำ�นวน 60 ราย โดยจับฉลากเข้ากลุม่
ตัวอย่างเข้ากลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมกลุม่ ละ
30 ราย
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่
แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ การ
ศึกษา การทำ�งานภายหลังคลอด รายได้ภายใน
ครอบครัว ระยะเวลาที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว ลักษณะของครอบครัว ประสบการณ์
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกในครอบครัว
ระยะเวลาที่ ส มาชิ กในครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ ตั้ งใจ
ให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแบบประเมิน
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้วิจัยได้สร้าง

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม จำ�นวน 11 ข้อ
เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ
(0-2 คะแนน) (ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติประจำ�) การแปลผลคะแนนดังนี้ มารดา
ที่ได้คะแนนสูงกว่ามีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ถูกต้อง เหมาะสมกว่ามารดาที่ได้คะแนนต่�ำ
ค่าความเที่ยง   (Cronbach’s   Coefficient
Alpha) เท่ากับ .72 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
คือ โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สำ�หรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก ประกอบ
ด้ ว ยแผนการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
สำ�หรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยการศึกษา ค้นคว้าตำ�รา เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องและ คู่มือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่สำ�หรับมารดาและครอบครัว ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการค้นคว้าเอกสาร วารสาร งานวิจัย และ
หนังสือคู่มือต่างๆ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของนมแม่ ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติ
ก่อนให้นมบุตรของมารดา ขณะให้นม หลังให้นม
การบีบเก็บน้ำ�นม และการป้อนนมด้วยแก้ว การ
มีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่พบบ่อย
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้ว ผู้วิจัยประสานงานโรงพยาบาลพุทธโสธร
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความ
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ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเสนอต่อคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาล
พุทธโสธร เมื่อได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยได้ด�ำ เนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการ
สุม่ หลังจากสุม่ ได้กลุม่ ตัวอย่างแล้ว ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์การวิจยั การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง
และการถอนตัวออกจากการเข้าร่วมวิจยั แล้วผูว้ จิ ยั
ดำ�เนินการตามขัน้ ตอนดังแสดงในภาพที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี้ 1) ข้อมูลทัว่ ไปโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) 2) เปรียบเทียบระยะ
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เวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวระหว่างกลุ่ม
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ ด้วยสถิติ Mann-Whitney
U test เพราะข้อมูลมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ
ซึ่งไม่เป็นตามข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบที
(Independent t-test) 3) เปรียบเทียบคะแนน
พฤติ ก รรมการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ร ะหว่ า งกลุ่ ม
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ ด้วยการทดสอบที (Independent t-test)
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มารดาหลังคลอดบุตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
สุ่มอย่างง่ายแต่ละวัน

มารดาหลังคลอดบุตร (60 ราย)
กลุ่มควบคุม (30 ราย)

สุ่มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลอง (30 ราย)
วันแรกหลังคลอด
- ฝึกสติผ่านบทเพลงแห่งสติ “ดั่งดอกไม้บาน” ให้ความรู้เรื่องจิตประภัสสร
- ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (การฝึกทักษะ ให้ค�ำ พูดชักจูง ใช้แม่แบบ
กระตุ้นทางอารมณ์)
- นำ�ตัวแทนครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม

วันแรกหลังคลอด
- นัดมารดามาตรวจหลังคลอด

วันที่ 2 หลังคลอด
- ฝึกสติผ่านบทเพลงแห่งสติ “ดั่งดอกไม้บาน” ให้ความรู้เรื่องจิตประภัสสร
- ทบทวนทักษะ ติดตามความมั่นใจ และนำ�ตัวแทนครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
- นัดมารดามาตรวจหลังคลอด
- ให้คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส�ำ หรับมารดาและครอบครัว

4 สัปดาห์หลังคลอด (ห้องตรวจหลังคลอด)
- ตอบแบบประเมินระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ให้คำ�แนะนำ�ส่งเสริมลูกด้วยนมแม่
- ให้คู่มือการเลี้ยงลููกด้วยนมแม่สำ�หรับมารดาและ
ครอบครัว

สัปดาห์ที่ 1 หลังคลอด
- ติดตามปัญหาและอุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่ออุปสรรค
- ติดตามการฝึกสติ
- ติดตามการมีส่วนร่วมของครอบครัว
สัปดาห์ที่ 2 หลังคลอด
- ติดตามปัญหาและอุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่ออุปสรรค
- ติดตามการฝึกสติ
- ติดตามการมีส่วนร่วมของครอบครัว
4 สัปดาห์หลังคลอด (ห้องตรวจหลังคลอด)
- ตอบแบบประเมินระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพฤติกรรมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการดำ�เนินการวิจัย
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63.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 63.3
ทำ�งานนอกบ้าน ร้อยละ 43.3 ใช้เวลาในการเดิน
ทางไปทำ�งานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 นาที ร้อยละ
50 ทีท่ �ำ งานมีสถานทีใ่ ห้บบี น้�ำ นม ร้อยละ 46.7 ที่
ทำ�งานมีตเู้ ย็นเก็บน้�ำ นม ร้อยละ 56.7 รายได้เฉลีย่
ต่อเดือนของครอบครัว 10,000-20,000 บาท ร้อย
ละ 80 มารดาตัง้ ใจเลีย้ งลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือน
ร้อยละ 66.7 เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 70 สมาชิก
ในครอบครัวเคยเลีย้ งลูกด้วยนมแม่หรือช่วยเหลือคน
อืน่ เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 76.7 ครอบครัวตัง้ ใจให้
มารดาเลีย้ งลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือน
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกกลุ่มทดลองมี
ระยะเวลาการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (z = -3.01,
p = .002) ค่าเฉลีย่ กลุม่ ทดลองเท่ากับ 28 (.00)
วัน ค่าเฉลีย่ กลุม่ ควบคุมเท่ากับ 23.60 (7.61) วัน
ดังแสดงในตารางที่ 1

มารดาในกลุ่มควบคุมทั้งหมด 30 คน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.7 อายุอยู่ในช่วง 20-24
ปี ร้อยละ 63.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 63.3 ทำ�งานนอกบ้าน ร้อยละ 53.3
ใช้ เ วลาในการเดิ น ทางไปทำ � งานน้ อ ยกว่ า หรื อ
เท่ากับ 30 นาที ร้อยละ 46.7 ที่ทำ�งานมีสถาน
ที่ให้บีบน้�ำ นม ร้อยละ 43.3 ที่ทำ�งานมีตู้เย็นให้
เก็บน้�ำ นม ร้อยละ 50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 53.3
มารดาตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 6  เดือน
ร้อยละ 83.3 เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 73.3
สมาชิกในครอบครัวเคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือ
ช่วยเหลือคนอื่นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 53.3
ครอบครัวตั้งใจให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน
6 เดือน
มารดาในกลุม่ ทดลองทัง้ หมด 30 คน ส่วน
ใหญ่รอ้ ยละ 70 อายุอยูใ่ นช่วง 20-24 ปี ร้อยละ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวระหว่างมารดาหลังคลอดบุตรคน
แรกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ด้วยสถิติ Mann-Whitney U test

กลุ่มตัวอย่าง

n

Min
(วัน)

Max
(วัน)

Mean

SD

Median

กลุ่มควบคุม

30

7

28

23.60

7.61

28

กลุ่มทดลอง

30

28

28

28.00

0

28

Z

p-value

-3.01

.002
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มารดาหลั ง คลอดบุ ต รคนแรกทั้ ง กลุ่ ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่แตกต่างกัน (t = -1.65,
p = .052) โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
15.76 (SD=1.81) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 14.73 (SD=2.91) แต่เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รายข้อ
พบว่า พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ข้อ 2
ท่านฝึกจิตไม่เครียดหรือกังวลกับการให้นมบุตร
ของกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย

สำ�คัญทางสถิติ (t = -3.41, p = .001) พฤติกรรม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ข้อ 8 หลังให้ลูกดูดนม
แม่ อ่ิ ม ท่ า นไม่ ไ ด้ ใ ห้ น้ำ � ตามของกลุ่ ม ทดลองสู ง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t =
-6.59, p < .001) พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ข้อ 10 ช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังคลอดท่าน
ป้อนนมด้วยแก้วเวลาไปทำ�ธุระหรือทำ�งานนอก
บ้านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (t = -7.10, p < .001)
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาหลังคลอดบุตร
      คนแรกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ข้อ พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของมารดา
								
						

1. ขณะให้นมบุตรท่านนั่งหรือนอนในท่าที่
สบายไม่เกร็งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
2. ท่านฝึกจิตไม่เครียดหรือกังวลกับการให้
นมบุตร
3. ท่านให้ลูกดูดนมทุก 2-3 ชั่วโมง หรือ
ตามความต้องการของลูก โดยให้ลูก
อมลึกถึงลานนม
4. ในแต่ละครั้งของการให้นมท่านให้ลูก
ดูดนมสลับกันทั้งสองข้าง
5. การให้นมแต่ละมื้อควรให้ลูกดูดแต่ละข้าง
จนเกลี้ยงเต้า (แม่รู้สึกว่าเต้านมเบาลง)

กลุม่ ควบคุม กลุม่ ทดลอง
(n=30)
(n=30)
t
X
SD X
SD		

p-value

1.40 .49

1.53

.50 -1.02

.154

.73

.58

1.17

.37 -3.41

.001

1.57 .50

1.70

.46 -1.06

.146

1.60 .49

1.60

.49 .00

.500

1.20 .40

1.23

.43 -.30

.379
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาหลังคลอดบุตร
      คนแรกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (ต่อ)

ข้อ พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของมารดา
								
						

กลุม่ ควบคุม
(n=30)
X
SD

6. เอาหัวนมออกจากปาก โดยกดปลายคาง 1.37
ลูกเบาๆ หรือสอดปลายนิ้วแทรกผ่านเหงือก
หรือให้ลูกคายหัวนม/ดุนหัวนมออกเอง
7. หลังลูกอิ่มทำ�ให้เรอ โดยการอุ้มพาดบ่าหรือ 1.77
การอุ้มนั่งตัก
8. หลังให้ลูกดูดนมแม่อิ่มท่านไม่ได้ให้น�้ำ ตาม    1.40
9. เมื่อท่านไปทำ�ธุระหรือทำ�งานนอกบ้าน
1.17
ท่านเตรียมบีบเก็บน้ำ�นมไว้ทุกครั้ง
10. ช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังคลอดท่านป้อนนม .43
ด้วยแก้วเวลาไปทำ�ธุระหรือทำ�งานนอกบ้าน
11. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1.47
ท่านสอบถามครอบครัว หรือโทรขอคำ�
แนะนำ�จากเจ้าหน้าที่
รวม
14.73 .

มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกกลุ่มทดลอง
มีการรับรู้พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของครอบครัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (t = -3.79, p < .001) โดย

กลุม่ ทดลอง
(n=30)
t
X
SD		

p-value

.49 1.37

.49

.00

.43 1.80

.40

-3.08 .379

.49 2.00
.79 1.30

.00
.46

-6.59 <.001
-7.95 .215

.56 1.53

.62

-7.10 <.001

.57 1.47

.50

.00

.500

.500

2.91 15.76 1.81 -1.65 .052

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.43 (SD=1.69)
ส่ ว นกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ
31.93 (SD=4.76) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนการรับรู้พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของครอบครัว
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ด้วยสถิติ Independent t-test

กลุ่มตัวอย่าง

X

กลุ่มควบคุม n=30 31.93
  กลุ่มทดลอง n=30 35.43

SD

t

p-value

4.76
1.69

-3.79

<.001

อภิปรายผล
มารดาหลั ง คลอดบุ ต รคนแรกที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ มี
ระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน
กว่ามารดาที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ทั้งนี้อาจ
อธิ บ ายได้ ว่ าโปรแกรมการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
สำ�หรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกนี้เป็นการส่ง
เสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน การส่งเสริมทัศคติที่
ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยจิตประภัสสร และ
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในช่วงหลังคลอด มีผลทำ�ให้กลุ่มทดลองมีการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนเพิ่มขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และสมาชิกในครอบครัว
มีส่วนร่วม ส่งผลให้มารดาหลังคลอดบุตรคนแรก
มี ร ะยะเวลาการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งเดี ย ว
กลุ่มทดลองนานกว่ากลุ่มควบคุม หากวิเคราะห์
ตามกิจกรรมในโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ กลุ่มทดลองได้เห็นตัวแบบวิธีปฏิบัติ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องผ่านคู่มือ และตัว
แบบมารดาที่ประสบความสำ�เร็จในการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียวจากการยกตัวอย่างมารดา
ที่มีช่ือเสียงซึ่งประสบความสำ�เร็จในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างได้รบั ประสบการณ์
ทางอ้อมจากการสังเกตตัวแบบ และเกิดความ
เชื่อมัน่ ในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ อีกทัง้ มีการฝึก
ทักษะ ในระยะก่อนให้นม ขณะให้นม และหลัง
ให้นม การบีบเก็บน้�ำ นม และการป้อนนมด้วย
ถ้วย เป็นการให้กลุ่มทดลองได้รับประสบการณ์
ที่ประสบความสำ�เร็จด้วยตนเอง อีกทั้งมีการ
ชักจูงด้วยคำ�พูด กล่าวชมเชย และให้กำ�ลัง
ใจ ทำ�ให้มารดากลุ่มทดลองมั่นใจ เชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองมากขึ้น นอกจาก
นี้การอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความรู้สึก เกิดการ
เรียนรู้จากการเชื่อมโยง ความรู้เดิมกับความ
รู้ใหม่ ทำ�ให้พัฒนาความคิดที่เป็นของตน
เกิดขึ้น เมื่อมีความรู้ที่ถูกต้อง และคาดหวัง
ในประโยชน์ที่เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ช่วยให้เกิดแรงจูงใจ และมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงลูก
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ด้วยนมแม่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริขวัญ
พรหมจำ�ปา17 เรื่องผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น พบว่ามารดากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ สู ง กว่ า มารดากลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากการส่งเสริมการรับ
รูส้ มรรถนะแห่งตนให้กับกลุ่มทดลองแล้ว ผู้วิจัยส่ง
เสริมทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อ
มารดามี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
รับรู้ในประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำ�ให้
มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานขึ้น18 ซึ่ง
สอดคล้องกับเอนทอส ไซนัล สิริกุล อิสรานุรัก
สุธรรม นันทมงคลชัย และ นิพันพร วรมงคล7
ที่ พ บว่ า ทั ศ นคติ ต่ อ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับระยะเวลาการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว ที่สำ�คัญกลุ่มทดลองได้รับ
การส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิถีชาวพุทธ คือ การ
ใช้จิตประภัสสรการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะ
รู้ ตื่น และเบิกบาน14 ทำ�ให้มารดาไม่เครียด มีจิต
ที่สงบ เป็นสุข เบิกบาน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ และคณะ19
ที่พบว่า หญิงตั้งครรภ์และสามีได้รับบริการคลอด
ธรรมชาติโดยจิตประภัสสรช่วยให้หญิงตั้งครรภ์
รู้สึกจิตใจสงบในระหว่างการคลอด เมื่อมารดามี
จิตที่สงบไม่เครียด ฮอร์โมนออกซิโทซินหลั่งส่ง
ผลต่อการไหลของน้�ำ นม1  น้�ำ นมไหลมากขึน้ เร็วขึน้
ทำ�ให้มารดามั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ

เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานขึน้ ประการสุดท้าย
ผูว้ จิ ยั ส่งเสริมให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่แก่กลุม่ ทดลอง ตามแนวคิด
ของ พอนเทส ออโซริโอ และอแลกซานดริโน15
ในการจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อำ � นวยความสะดวกแก่
มารดาและลูก แบ่งเบาภาระงาน พัฒนาบทบาท
ความเป็นมารดา อยู่ในขณะมารดาให้นมลูก การ
ที่สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหา คอยพูดคุย
ให้ก�ำ ลังใจ ดูแลอยู่ใกล้ๆ ขณะที่ให้นมลูก ทำ�ให้
มารดาสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆและมั่นใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น โดยเฉพาะใน
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกที่ไม่มีประสบการณ์
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ พัชรินทร์ ไชยบาล ลาวัลย์ สมบูรณ์ และ
กรรณิการ์ กันธะรักษา20 พบว่า การมีสว่ นร่วมของ
สมาชิกในครอบครัวในการสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก
ทำ�ให้มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกมีพฤติกรรม
การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ที่ ถู ก ต้ อ งและระยะเวลา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวที่ 4 สัปดาห์
หลังคลอดกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ
มารดาหลั ง คลอดบุ ต รคนแรกที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับ
มารดาที่ ไ ด้ รั บ การพยาบาลตามปกติ มี ค ะแนน
พฤติ ก รรมการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ไ ม่ แ ตกต่ า ง
กัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
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รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และจากการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมราย
ข้อระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมข้อ 2 ท่าน
ฝึกจิตไม่เครียดหรือกังวลกับการให้นมบุตร เช่น
ฝึกลมหายใจ นั่งสมาธิ เป็นต้น กลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t =
-3.41, p = .001) คะแนนพฤติกรรมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมข้อ 8 หลังให้ลูกดูดนมแม่อิ่มท่านไม่
ได้ให้น้ำ�ตามกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ   (t = -6.59, p < .001)
และคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมข้อ 10
ช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังคลอด ท่านป้อนนม
ด้วยแก้วเวลาไปทำ�ธุระหรือทำ�งานนอกบ้านกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (t = -7.10, p < .001) น่าจะเป็นผล
มาจากการที่กลุ่มทดลองมีทัศคติที่ดีต่อการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ การรู้ถึงข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่และผลเสียของการให้น้ำ�และอาหารอื่นๆ
ก่อน 6 เดือน ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่20 การรับรู้ว่านมแม่เป็นสารที่ดี
ที่สุดสำ�หรับลูก ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างลูก
และมารดา และช่วยลดค่าใช้จ่าย ทำ�ให้มารดามี
ความตั้งใจที่จะให้นมตนเองแก่ลูกมากขึ้น21 การ
ที่มารดารับรู้ว่าลูกดูดนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรก
เกิดถึง 6 เดือนจะมีสุขภาพแข็งแรง น้ำ�นมที่แช่
เย็นมีคุณค่าอาหารเหมือนกับนมแม่จากเต้านม
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น้ำ � นมแม่ ส ามารถบี บ เก็ บได้ แ ละช่ ว ยประหยั ด
รายจ่าย มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 6
เดือน นอกจากนี้กลุ่มทดลองได้รับการส่งเสริม
ทั ศ คติ ที่ ดี ต่ อ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ด้ ว ยจิ ต
ประภัสสร การที่มารดามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ
รู้ ตื่น เบิกบาน รู้ว่ากำ�ลังทำ�อะไรอยู่ ใส่ใจกับการ
ให้นมลูก ทำ�ให้มารดาให้นมแม่อย่างถูกต้องให้
นมลูกตามความต้องการได้ด้วยใจเป็นสุข อยาก
ให้ลูกกินนมให้อิ่ม รู้ว่าการให้นมลูกเป็นหน้าที่ที่
แม่ควรกระทำ�  ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีจิต
สงบขณะให้นมบุตร และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่
โวยวาย ทำ�จิตให้สงบ หาสาเหตุของปัญหา และ
หาแนวทางแก้ปัญหา ทำ�ให้มารดามีพฤติกรรม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้วิจัย
1. ควรนำ�โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดบุตรคน
แรกให้มีระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานขึ้น
ดังนี้
1.1 ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ในการเลี้ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ แ ก่ ม ารดาหลั ง คลอด
บุตรคนแรกด้วยการกระทำ�ที่ประสบผลสำ�เร็จด้วย
ตนเอง การใช้ตัวแบบ  การใช้คำ�พูดชักจูง  และ
การกระตุ้นทางอารมณ์
1.2 ส่งเสริมทัศคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ดว้ ยจิตประภัสสร ด้วยการฝึกสติให้อยู่
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กับปัจจุบนั ขณะ ให้สภาวะจิตทีร่ ู้ ตืน่ และเบิกบาน
		
1.3 ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีส่วนร่วม
ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่อำ�นวยความสะดวกสบาย
แก่มารดาและทารก แบ่งเบาภาระงาน พัฒนา
บทบาทความเป็นมารดา และอยู่ในขณะมารดา
ให้นมบุตร
2. ควรเสนอผลการวิจัยให้พยาบาลและ
ผดุงครรภ์ หรือบุคลากรด้านสุขภาพที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ได้เข้าใจแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ โดยเน้นการส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตน การสร้างทัศคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ด้วยจิตประภัสสร และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนำ�โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่นี้ไปศึกษากับมารดาหลังคลอดกลุ่ม
อื่น ๆ เช่น มารดาหลังคลอดครรภ์หลัง มารดา
หลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอด  มารดาหลัง
คลอดบุตรก่อนกำ�หนด เพื่อศึกษาว่าโปรแกรม
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถนำ�ไป
ใช้กับมารดาหลังคลอดได้ทั่วไป
2. ค ว ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ข อ ง
โปรแกรมการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
สำ � หรั บ หน่ ว ยหลั ง คลอดบุ ต รคนแรกต่ อ เนื่ อ ง
โดยขยายเวลาในการติดตามผล 6 เดือน หลัง
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คลอด เพื่อติดตามระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่อย่างเดียวให้เป็นไปตามนโยบายของ
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