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ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาที่มารับบริการ
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Abstract : Factors Affecting Exclusive Breast-Feeding During the First
6 Months in Regional Health Promotion Center 13 Bangkok
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This retrospective study was conducted to evaluate
factors affecting exclusive breast-feeding during the
first 6 months in Regional Health Promotion Center 13
Bangkok. The study was performed in 608 pregnant
women who attended the ANC unit and had their
childbirth at Regional Health Promotion Center 13
Bangkok between the period of October 2013 and
September 2015. The data was collected from OPD
card, IPD chart and maternal and child exclusive
breastfeeding for 6 months follow up form. There was
10.5% of pregnant women who had short or retracted
nipple and 8.7% of the babies had tongue-tie. The rate
of exclusive breast-feeding during the first 6 months
in these women was 32.7%. About 50.8% of mothers
who could continue exclusive breastfeeding for 6
months was housewife and 99.5% of these women
had normal nipple and visited antenatal care unit not
less than 5 times. 66.9% of mothers who could not
continue exclusive breastfeeding for 6 months was
employee. 84.6 % of these women had normal nipple
and 84.3 % of these women visited antenatal care unit
not less than 5 times. Factors affecting exclusive breastfeeding during the first 6 months in Regional Health
Promotion Center 13 Bangkok (p<0.05) are mother’s
occupation, mother’s type of nipple and frequency of
antenatal care visit.
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล
ต่อความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ของมารดาที่มารับบริการในคลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 13
กรุงเทพฯ การศึกษาเป็นแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังจากแฟ้ม
ประวั ติ ผู ้ ป ่ ว ยนอกและผู ้ ป ่ ว ยใน แบบติ ด ตามการเลี้ ย งลู ก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในมารดาที่ฝากครรภ์และคลอด
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ
ในปีงบประมาณ 2556 - 2558 จ�ำนวน 608 ราย มารดามีหวั นม
สั้นหรือบอดร้อยละ 10.5 ทารกมีภาวะพังผืดใต้ลิ้นร้อยละ 8.7
ความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้คือร้อยละ 32.7 กลุ่มมารดาที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จร้อยละ 50.8 มีอาชีพ
แม่บ้าน ซึ่งร้อยละ 99.5 มีหัวนมปกติ และมาฝากครรภ์ 5 ครั้ง
ขึ้นไป กลุ่มมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ไม่ส�ำเร็จร้อยละ 66.9 มีอาชีพรับจ้าง มีหัวนมปกติร้อยละ 84.6
มาฝากครรภ์ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปร้อยละ 84.3 เมื่อน�ำข้อมูล
ด้านต่างๆ ของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ส�ำเร็จ และไม่ส�ำเร็จมาเปรียบเทียบกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จของมารดากลุ่มนี้
(p < 0.05) ได้แก่ อาชีพมารดา ลักษณะหัวนมมารดา จ�ำนวนครัง้
ของการฝากครรภ์
ค�ำส�ำคัญ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ปัจจัยที่มีผล อาชีพ ลักษณะหัวนม ความถี่ในการฝากครรภ์

บทน�ำ
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าน�้ำนมแม่ดีที่สุดส�ำหรับ
ทารก เนื่ อ งจากในน�้ ำ นมแม่ นั้ น มี ส ารอาหารที่ มี ป ระโยชน์
และคุณค่าจ�ำเพาะทีน่ มผสมไม่มี ท�ำให้ทารกมีสขุ ภาพดี ไม่คอ่ ย
เจ็บป่วยบ่อย และมีโอกาสพัฒนาการทางสมองและอารมณ์
ทีด่ กี ว่าทารกทีเ่ ลีย้ งด้วยนมผสม1-6 แนวทางการให้อาหารทารก
และเด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2555 แนะน�ำให้
ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือนแรก7-8 แต่ในทาง
ปฏิ บั ติ นั้ น การให้ น มแม่ อ ย่ า งเดี ย ว 6 เดื อ นนั้ น มี อุ ป สรรค
มากมายทั้งปัจจัยทางด้านมารดาและทารก มารดาจ�ำนวน
ไม่น้อยมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่น้อย
กว่า 6 เดือน ตัง้ แต่ทรี่ ตู้ วั ว่าตัง้ ครรภ์ แต่ในทางปฏิบตั ไิ ม่สามารถ
ท�ำได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ
เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกของกรมอนามัย
และมีมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กซึ่งประกอบด้วยทีมนํา
คุณภาพ คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ ห้องคลอด
คุ ณ ภาพ บริ ก ารหลั ง คลอดที่ มี คุ ณ ภาพ และบริ ก ารทารก
แรกเกิดมีคุณภาพ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50.0 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
2.5 ต่อปี9-10 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย
ที่ 13 กรุงเทพฯ มีนโยบายส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ตงั้ แต่
มารดามาฝากครรภ์ ในคลินกิ ฝากครรภ์คณ
ุ ภาพในปีงบประมาณ
2556 อั ต ราเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งเดี ย ว 6 เดื อ นของ
หญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 13
กรุงเทพฯ คือร้อยละ 32.5 ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 34.5
ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 37.4 และปีงบประมาณ 2559
ร้อยละ 33.3 ซึ่งยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงเป็นที่น่าสนใจว่า
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในมารดาที่มาฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับ
ส่งเสริม และกระตุน้ หญิงทีม่ าฝากครรภ์ให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนได้ส�ำเร็จต่อไปในอนาคต

จนถึงเกณฑ์อายุครรภ์มากสุดในการรับฝากครรภ์ ค รั้ ง แรก
ของคลินิกฝากครรภ์คุณภาพคือ 20 สัปดาห์ ช่วงที่ 3 คือกลุ่ม
ที่ ม าฝากครรภ์ ค รั้ ง แรกอายุ ค รรภ์ เ กิ น มาตรฐานของคลิ นิ ก
ฝากครรภ์คุณภาพ
ขั้นตอนการรับบริการของคลินิกฝากครรภ์คุณภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ คือ
รับฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ฝากครรภ์
จ�ำนวน 5 ครัง้ ขึน้ ไปตามมาตรฐานคลินกิ ฝากครรภ์คณ
ุ ภาพของ
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กรมอนามัย แต่ในกรณีมารดาวัยรุ่นจะรับฝากหมดไม่กำ� หนด
อายุครรภ์ของการฝากครรภ์ครั้งแรก หรือจ�ำนวนครั้งของการ
ฝากครรภ์ การฝากครรภ์ครั้งแรกแพทย์ท�ำการตรวจร่างกาย
มารดา ตรวจหัวนม ถ้าพบมีปัญหาหัวนมจะส่งคลินิกนมแม่
เพื่ อ ท� ำ การแก้ ไ ขหั ว นมเตรี ย มพร้ อ มในการให้ น มบุ ต ร 11-12
และนัดฝากครรภ์ตอ่ เนือ่ งรวมอย่างน้อย 5 ครัง้ การมาฝากครรภ์
แต่ละครั้งจะมีการให้สุขศึกษาเรื่องที่มีประโยชน์ส�ำหรับหญิง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด เช่น ความส�ำคัญของการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การกระตุ้นพัฒนาการลูก อาการผิดปกติระหว่าง
ตั้งครรภ์ การนับลูกดิ้น อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์
การหายใจระหว่างเจ็บครรภ์ และพาเยีย่ มชมห้องคลอด เพือ่ เป็น
แรงจูงใจให้มารดามาฝากครรภ์และรับสุขศึกษาครบทุกครั้ง
ในผู้ที่รับสุขศึกษาอย่างน้อย 5 ครั้ง จะให้สิทธิสามีเข้าใน
ห้ อ งคลอดด้ ว ยเวลาที่ เ จ็ บ ครรภ์ ในห้ อ งคลอดเมื่ อ มารดา
คลอดแล้วหากมารดารู้สึกตัวดีและทารกปกติจะวางทารก
บนอกมารดาแล้วใช้ผ้าคลุมตัวทารกให้มารดาโอบกอดทารก
เนื้อแนบเนื้อทันทีหลังคลอดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และให้เริ่ม
ดูดนมแม่ภายในครึง่ ชัว่ โมงหลังคลอด13 ในตึกหลังคลอดจะให้
แม่และลูกอยูใ่ นห้องเดียวกันตลอด 24 ชัว่ โมงตามบันได 10 ขัน้
เพื่อความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่9 หลังคลอดแพทย์
จะตรวจร่างกายทารกว่ามีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นหรือไม่ ถ้ามีและ
เป็นปัญหาในการให้นมแม่จะส่งตัดพังผืดใต้ลิ้นที่ห้องผ่าตัด
และนัดติดตามหลังผ่าตัดที่คลินิกนมแม่14-15 ในตึกหลังคลอด
มีพยาบาลคอยให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการให้นมแม่ แนะน�ำการจัดท่า
วัตถุและวิธีการ
ทีถ่ กู ต้อง ถ้ามารดามีปญ
ั หาการให้นมบุตรจะส่งปรึกษาทีค่ ลินกิ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบเก็บข้อมูล นมแม่ และจะติดตามการกินนมแม่จนครบ 6 เดือน วิเคราะห์
ย้อนหลัง เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นความถี่
แบบติ ด ตามการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งเดี ย ว 6 เดื อ น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในมารดาที่ฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ในปีงบประมาณ 2556 – 2558 ผล
จ�ำนวน 608 ราย การเก็บข้อมูลจ�ำนวนครัง้ ของการฝากครรภ์
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามีหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
แบ่งเป็นน้อยกว่า 5 ครัง้ และ 5 ครัง้ ขึ้นไป ตามมาตรฐานของ คลอดและติดตามการให้นมแม่ในคลินกิ นมแม่ของโรงพยาบาล
คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ9 คือจ�ำนวนครั้งของการฝากครรภ์ ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ระหว่างปีงบประมาณ
ไม่ต�่ำกว่า 5 ครั้ง เกณฑ์ในการแบ่งช่วงอายุครรภ์ของข้อมูล 2556 – 2558 ที่เก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 608 ราย (ตารางที่ 1)
ที่ศึกษาคือ กลุ่มที่มาฝากครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกคือ ไม่เกิน ช่วงอายุที่มาฝากครรภ์มากที่สุดคือ อายุ 20 -30 ปี คิดเป็น
12 สัปดาห์ ช่วงที่ 2 คือกลุ่มที่มาฝากครรภ์ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 56.6 อาชีพรับจ้างมากที่สุดร้อยละ 57.4 คลอดทาง
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560
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ช่องคลอดร้อยละ 66.0 เป็นครรภ์แรกและครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป
ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 49.8 และ 50.2 มารดาส่วนใหญ่รอ้ ยละ
87.5 ไม่ พ บโรคระหว่า งตั้ งครรภ์ พบภาวะซีด ร้อ ยละ 8.7
ความดันร้อยละ 3.0 เบาหวานร้อยละ 3.3 มารดามีหัวนมสั้น
หรือบอดร้อยละ 10.5 ทารกมีภาวะพังผืดใต้ลิ้นร้อยละ 8.7
มารดาส่วนใหญ่ร้อยละ 89.3 มาฝากครรภ์ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป
มารดาส่วนใหญ่รอ้ ยละ 69.1 ฝากครรภ์ครัง้ แรกในไตรมาสแรก
ของการตั้งครรภ์ มีมารดาร้อยละ 3.0 ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ
ครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ ความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้คือร้อยละ 32.7
เมื่อน�ำข้อมูลด้านต่างๆ ของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จมาเปรียบเทียบกัน
(ตารางที่ 2) อาชีพมารดาทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ส� ำ เร็ จ มากที่ สุ ด คื อ แม่ บ ้ า นร้ อ ยละ 50.8 อาชี พ ที่ เ ลี้ ย งลู ก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนไม่ส�ำเร็จมากที่สุดคือรับจ้าง
ร้อยละ 66.9 ส�ำหรับลักษณะหัวนมมารดาต่อความส�ำเร็จ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน จากการศึกษานี้

พบว่ า มารดาที่ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งเดี ย ว 6 เดื อ น
เกือบทั้งหมด จ�ำนวน 198 ราย จาก 199 ราย หรือร้อยละ 99.5
มีหัวนมปกติ มีมารดาที่หัวนมบอดเพียง 1 ราย จากมารดา
หัวนมบอดทั้งหมด 64 รายที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือน ได้ส�ำเร็จ ปัจจัยด้านทารกต่อความส�ำเร็จในการกิน
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในการศึกษานี้คือ ภาวะลิ้นติด พบว่า
กลุ่มที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จมีภาวะลิ้นติดร้อยละ
10.1 กลุม่ ทีก่ นิ นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนไม่สำ� เร็จมีภาวะลิน้ ติด
ร้อยละ 8.1 มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ส�ำเร็จเกือบทัง้ หมดจ�ำนวน 198 ราย จาก 199 ราย หรือร้อยละ
99.5 มาฝากครรภ์ 5 ครั้งขึ้นไป มีมารดาที่ฝากครรภ์น้อยกว่า
5 ครั้งเพียง 1 ราย หรือร้อยละ 0.5 ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ า งเดี ย ว 6 เดื อ นส� ำ เร็ จ เมื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ เ ปรี ย บเที ย บ
มาวิเคราะห์ทางสถิติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จของมารดากลุ่มนี้ (p < 0.05) ได้แก่
อาชี พ มารดา ลั ก ษณะหั ว นมมารดา จ� ำ นวนครั้ ง ของการ
ฝากครรภ์

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิกของประชากรที่ศึกษา (n = 608)
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิก
ช่วงอายุมารดา
< 20 ปี
20 – 30 ปี
> 30 ปี
อาชีพมารดา
รับจ้าง
ค้าขาย
แม่บ้าน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
วิธีคลอด
ทางช่องคลอด
ผ่าคลอด
ครรภ์ที่
ครรภ์แรก
ครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป
โรคมารดา
ซีด
ความดัน
เบาหวาน
ลักษณะหัวนมมารดา
ปกติ
สั้น/บอด
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จ�ำนวน

ร้อยละ

73
344
191

12.0
56.6
31.4

349
63
171
25

57.4
10.4
28.1
4.1

401
207

66.0
34.0

303
305

49.8
50.2

53
3
20

8.7
0.5
3.3

544
64

89.5
10.5

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิกของประชากรที่ศึกษา (n = 608) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิก
ลักษณะลิ้นทารก
ปกติ
มีภาวะพังผืดใต้ลิ้น
จ�ำนวนครั้งของการฝากครรภ์
< 5 ครั้ง
≥ 5 ครั้ง
อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก
≤ 12 สัปดาห์
13 – 20 สัปดาห์
> 20 สัปดาห์
ความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ส�ำเร็จ
ไม่ส�ำเร็จ

จ�ำนวน

ร้อยละ

555
53

91.3
8.7

65
543

10.7
89.3

420
170
18

69.1
27.9
3.0

199
409

32.7
67.3

ตารางที่ 2 ข้อมูลของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จ และไม่ส�ำเร็จ
ข้อมูล
ช่วงอายุมารดา จ�ำนวน (ร้อยละ)
< 20 ปี
20 – 30 ปี
> 30 ปี
อายุมารดา (ปี) (ค่าเฉลี่ย ±SD)
อาชีพ จ�ำนวน (ร้อยละ)
รับจ้าง
ค้าขาย
แม่บ้าน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
วิธีคลอด จ�ำนวน (ร้อยละ)
ทางช่องคลอด
ผ่าคลอด
ครรภ์ที่ จ�ำนวน (ร้อยละ)
ครรภ์แรก
ครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป
น�้ำหนักบุตรแรกคลอด (กรัม)
(ค่าเฉลี่ย ±SD)
โรคมารดา จ�ำนวน (ร้อยละ)
ซีด
ความดัน
เบาหวาน

มารดาที่สามารถเลี้ยงลูก
มารดาที่ไม่สามารถเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ส�ำเร็จ (จ�ำนวน 199 ราย)
ส�ำเร็จ (จ�ำนวน 409 ราย)
23 (11.6)
109 (54.8)
67 (34.6)
27.8 ± 5.7

50 (12.2)
235 (47.4)
124 (30.4)
27.4 ± 5.5

75 (37.7)
19 (9.5)
101 (50.8)
4 (2.0)

274 (66.9)
44 (10.8)
70 (11.5)
21 (5.2)

126 (63.3)
74 (36.7)

275 (67.2)
133 (32.8)

94 (47.2)
105 (52.7)

210 (51.3)
199 (48.7)

3064.3 ± 421.9

3082.7 ± 431.4

16 (8.1)
1 (0.5)
5 (2.5)

37 (9.1)
2 (0.5)
15 (3.6)
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560

p-value
0.705

0.359
0.000*

0.419
0.342
0.565
0.857
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ตารางที่ 2 ข้อมูลของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จ และไม่ส�ำเร็จ (ต่อ)
ข้อมูล
ลักษณะหัวนมมารดา
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปกติ
สั้น/บอด
ลักษณะลิ้นทารก
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปกติ
มีภาวะลิ้นติด
จ�ำนวนครั้งของการฝากครรภ์
จ�ำนวน (ร้อยละ)
< 5 ครั้ง
≥ 5 ครั้ง
อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก
จ�ำนวน (ร้อยละ)
≤ 12 สัปดาห์
13 - 20 สัปดาห์
≥ 21 สัปดาห์

มารดาที่สามารถเลี้ยงลูก
มารดาที่ไม่สามารถเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ส�ำเร็จ (จ�ำนวน 199 ราย)
ส�ำเร็จ (จ�ำนวน 409 ราย)

p-value
0.000*

198 (99.5)
1 (0.5)

346 (84.6)
63 (15.4)

179 (89.9)
20 (10.1)

376 (91.9)
33 (8.1)

1 (0.5)
198 (99.5)

64 (15.7)
162 (84.3)

145 (72.9)
50 (25.1)
4 (2.0)

275 (67.3)
120 (29.3)
14 (3.4)

0.416

0.000*

0.306

วิจารณ์
การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาทีม่ ารับบริการ
ในคลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ (p < 0.05) ได้แก่
อาชี พ มารดา ลั ก ษณะหั ว นมมารดา จ� ำ นวนครั้ ง ของการ
ฝากครรภ์ แต่เนือ่ งจากไม่ได้คำ� นวณขนาดตัวอย่าง ความต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญจึงอาจเกิดโดยบังเอิญ หรือการทีไ่ ม่แตกต่างกัน
อาจเป็นจากจ�ำนวนประชากรไม่เพียงพอได้ อาชีพมารดา
ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จมากที่สุดคือ
แม่บ้าน สอดคล้องกับงานศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่ามารดา
ทีไ่ ม่ได้ประกอบอาชีพจะสามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือนส�ำเร็จสูงกว่ามารดาที่ท�ำงาน16-18 แต่ในสังคมปัจจุบัน
มารดาทีท่ ำ� งานนอกบ้านมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ มาก จึงควรต้องศึกษา
ข้ อ มู ล ต่ อ ไปในกรณี ข องหญิ ง ที่ ท� ำ งานนอกบ้ า นที่ เ ลี้ ย งลู ก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จว่ามีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้อง
บ้ า ง เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นหญิ ง กลุ ่ ม นี้
จากการศึกษาที่ผ่านมา ความยาวของหัวนมมารดามีผลต่อ
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยมารดาทีห่ วั นมสัน้ หรือบอดประสบ
ความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
น้อยกว่า19-23 จากการศึกษานีพ้ บว่ามารดาทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่
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อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จเกือบทั้งหมดร้อยละ 99.5 มีหัวนม
ปกติ สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็น
ต้ อ งแก้ ไ ขหั ว นมที่ มี ป ั ญ หาให้ ดี ขึ้ น ตั้ ง แต่ ร ะยะตั้ ง ครรภ์
โดยคลินกิ นมแม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 13
กรุงเทพฯ มีการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้ว12
แต่ยังคงปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จเกือบทัง้ หมดร้อยละ 99.5 มาฝากครรภ์
5 ครั้งขึ้นไป สอดคล้องกับนโยบายฝากครรภ์คุณภาพของ
กรมอนามั ย โดยเฉพาะในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ มีนโยบายให้ความรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์ในแต่ละครั้งของการมาฝากครรภ์ ซึ่งมีเรื่องประโยชน์
ของนมแม่รวมอยู่ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา24-26 ความรู้
และทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ มี ผ ลอย่ า งมาก
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนส�ำเร็จ
ข้อมูลนี้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการให้ความรู้และการ
ส่งเสริมทัศนคติทดี่ ใี นการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ เพิม่
จ�ำนวนมารดาทีส่ ามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ส่วนปัจจัยด้านทารกที่มีผลต่อการกินนมแม่ในการศึกษานี้

สรุป
คือ ภาวะลิ้นติดพบว่ากลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือนส�ำเร็จ มีภาวะลิ้นติด ร้อยละ 10.1 กลุ่มที่ไม่ส�ำเร็จ
มีภาวะลิ้นติด ร้อยละ 8.1 จากการศึกษาที่ผ่านมา22-23 ภาวะ
ลิ้นติดเป็นปัจจัยด้านทารกที่ท�ำให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนไม่สำ� เร็จ กลุม่ ทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือนส�ำเร็จน่าจะมีอัตราภาวะลิ้นติดในทารกที่น้อยกว่า
กลุม่ ทีไ่ ม่สำ� เร็จ ผลการศึกษาทีไ่ ด้อาจเป็นเพราะทารกทีม่ ภี าวะ
พังผืดใต้ลนิ้ ทีม่ ปี ญ
ั หาในการกินนมแม่ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จะถูกส่งไปตัดพังผืด
ใต้ลนิ้ และนัดติดตามต่อเนือ่ งทีค่ ลินกิ นมแม่เพือ่ แก้ไขปัญหานี้
ตั้งแต่แรกคลอด14-15ท�ำให้ได้รับความรู้และพบกับเจ้าหน้าที่
ในคลินกิ นมแม่บอ่ ยครัง้ กว่ากลุม่ ทารกปกติ ท�ำให้ในการศึกษานี้
อัตราภาวะลิน้ ติดของทารกในกลุม่ ทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือนส�ำเร็จ มีมากกว่ากลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือนไม่สำ� เร็จ อย่างไรก็ตามในอนาคตยังคงต้องเก็บตัวอย่าง
ให้มากขึ้นและน�ำมาเปรียบเทียบกันต่อไป เพื่อความถูกต้อง
ของข้อมูลด้านนี้

จากการศึกษานีป้ จั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาทีม่ ารับบริการในคลินกิ
นมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ (p < 0.05) ได้แก่ อาชีพ
มารดา ลักษณะหัวนมมารดา จ�ำนวนครั้งของการฝากครรภ์
กลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จส่วนใหญ่
มีอาชีพ แม่บา้ น และเกือบทัง้ หมดมีหวั นมปกติ และมาฝากครรภ์
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ดังนั้นการเตรียมหัวนมให้พร้อมก่อนคลอด
และการรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง
จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ส�ำหรับปัจจัยเรือ่ งอาชีพนัน้ อาจแก้ไขได้ยาก
แต่หญิงทีท่ ำ� งานนอกบ้านอาจให้กำ� ลังใจและเน้นการให้ความรู้
เรื่องประโยชน์ของนมแม่ เพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มอัตราความส�ำเร็จ
ของการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นหญิ ง กลุ ่ ม นี้ ไ ด้ ปั ญ หาของ
การศึกษานี้คือการรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนมากจากฐานข้อมูล
ต่างๆ ซึ่งอยู่แยกกัน ท�ำให้ต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนาน
การท�ำแบบเก็บข้อมูลของคลินิกนมแม่ในอนาคตอาจต้อง
ลงข้อมูลของมารดาช่วงมาฝากครรภ์ด้วย จะท�ำให้ช่วยลด
ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลงานศึกษาได้
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