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บทคัดยอ

การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนวิธีการใหอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของการเลีย้ งลูกดวยนมแมคอื การสนับสนุนจากครอบครัว การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลองเพือ่ ศึกษา
ผลของโปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัวตอการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนในมารดาวัยรุน
ที่มีบุตรคนแรก ผูเขารวมการวิจัยเปนมารดาอายุระหวาง 10-19 ป และสมาชิกครอบครัวที่มารับบริการ
ฝากครรภและคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลแหงหนึง่ ในภาคกลาง จํานวน 60 ราย คัดเลือกตามเกณฑทกี่ าํ หนด
และสุ  ม อย า งง า ยเข า กลุ  ม ทดลอง (จํ า นวน 30 คน) ได รั บ โปรแกรมการมี ส  ว นร ว มของครอบครั ว
กลุมเปรียบเทียบ (จํานวน 30 คน) ไดรับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือประกอบดวยโปรแกรมการมี
สวนรวมของครอบครัว แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และแบบบันทึกการใหอาหารของทารก วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบไคสแควร ผลการวิจัยพบวารอยละของมารดาที่เขารวม
โปรแกรม (รอยละ36.7) สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวจนครบ 6 เดือน มีจํานวนมากกวามารดา
ที่ไดรับการดูแลตามปกติ (รอยละ 23.3) แตไมพบความแตกตางกันทางสถิติ ที่ p > .05 อยางไรก็ตามมารดา
ที่เขารวมโปรแกรมมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน มากเปน 1.92 เทาของมารดาที่ไดรับการ
พยาบาลปกติ (OR = 1.92; p = .263, 95% CI = [.147–1.396]) สรุปไดวาการมีสวนรวมของครอบครัว
สามารถชวยเพิ่มโอกาสการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในมารดาวัยรุนที่มีบุตรคนแรกได แตการนําไป
ประยุกตใชควรปรับเพิ่มระยะเวลาหรือจํานวนครั้งของโปรแกรมใหมากขึ้น
คําสําคัญ: การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว, การสนับสนุนจากครอบครัว, มารดาวัยรุน
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Abstract

Breastfeeding is considered to be the best feeding method for babies. One factor inﬂuencing the success
of exclusive breastfeeding is family support. The aim of this quasi-experimental research was to study the
effect of a Family Participation Program (the FPP) on exclusive breastfeeding over a period of 6 months
among ﬁrst-time adolescent mothers. The participants were sixty 10-19-year-old mothers and their family
members who visited a hospital in the central part of Thailand for antenatal care services and childbirth and
who met the inclusion criteria. They were randomly assigned to either the experimental group (n = 30 mothers),
who participated in the FPP, or the comparison group (n = 30 mothers), who received regular care. The
research intervention was the FPP and the data collection instruments were the Demographic Characteristics
Questionnaire and the Infant Feeding Record Form. Data analysis was done using descriptive statistics
and Chi squares. The results revealed that, although there were no statistically signiﬁcant differences in
the Chi square scores of the two groups at p > .05, the percentage of mothers participating in the FPP who
exclusively breastfeed their children over the six months (36.7%) was signiﬁcantly higher than the mothers
who had only received regular services (23.3%) This means that mothers participating in the FPP were 1.92
times more likely to exclusively breastfeed their children over the six month period of the study (OR = 1.92;
p = .263, 95% CI = [.147–1.396]) than the mothers who only received regular services. The results revealed
that family participation will increase a chance for exclusive breastfeeding among ﬁrst-time adolescent
mothers. However, it is recommended that the duration, or number of sessions, of the program needs to be
increased to accommodate including additional activities.
Keywords: exclusive breastfeeding, family participation, adolescent mother
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นมแมเปนอาหารทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับทารก เนือ่ งจากอุดมไปดวยสารอาหารทีม่ คี ณ
ุ คามากกวา 200 ชนิด
ครบตามที่ ร  า งกายทารกต อ งการ ช ว ยในการเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของทารกทั้ ง ด า นร า งกาย
จิ ต ใจ มี ภู มิ คุ  ม กั น โรคต า ง ๆ เช น โรคอุ จ จาระร ว ง โรคระบบทางเดิ น หายใจ และโรคภู มิ แ พ
นมแมจงึ มีสว นชวยลดโอกาสการเจ็บปวย ตลอดจนพัฒนาการดานเชาวปญ
 ญาและความฉลาดทางอารมณ
เปนไปในทางที่ดี (Kramer & Kakuma, 2012) การเลี้ยงลูกดวยนมแมยังชวยสรางสัมพันธภาพระหวาง
มารดาและบุตร ทําใหบุตรรูสึกอบอุน เกิดความไววางใจผูอื่น ซึ่งเปนรากฐานของการสรางความรูสึกมี
คุณคาในตนเองและมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง นอกจากนี้ การเลี้ยงลูกดวยนมแมยังมีประโยชน
ตอสุขภาพของมารดา ทัง้ ชวยปองกันการตกเลือดหลังคลอด ลดอัตราการเกิดมะเร็งรังไขและมะเร็งเตานม
ตลอดจนมีประโยชนตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นจะเห็นไดวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมให
ประโยชนตอมารดาและทารกอยางแทจริง
องคการอนามัยโลก (World Health Organization [WHO]) และองคการกองทุนเพื่อเด็กแหง
สหประชาชาติ (The United Nations Children’s Fund [UNICEF]) ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม จึงไดกําหนดใหมารดาหลังคลอดทั่วโลกเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน และให
นมแมรวมกับอาหารตามวัยจนกระทั่งอายุทารก 2 ขวบหรือมากกวานั้น ตามสัญลักษณ 1-6-2 (ใหนมแม
1 ชัว่ โมงแรกหลังเกิด นมแมอยางเดียว 6 เดือน และนมแมตอ เนือ่ งหลัง 6 เดือนรวมกับอาหารตามวัยจนถึง 2
ป; WHO, 2013) แมการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน จะมีความสําคัญและมีประโยชนตอ ทัง้ มารดา
และทารก แตจากรายงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือน ในป พ.ศ. 2559 เทากับรอยละ 23.1 (UNICEF Thailand, 2016) ยังพบวาอัตราการเลีย้ งลูก
ดวยนมแมอยางเดียวไมบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน รอยละ
50 และมีการศึกษาพบวา มารดาวัยรุนเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมีอัตราลดลงตามระยะเวลาที่นานขึ้น
ในระยะ 1-2 สัปดาหแรก มารดาวัยรุนเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวรอยละ 78.5-88.5 หลังจากนั้นอัตรา
นี้ลดลงอยางรวดเร็วในระยะ 1-2 เดือน เหลือรอยละ 43.1-57.6 และในระยะ 6 เดือนหลังคลอดเพียง
รอยละ 27 (Puapompong, Raungrongmorakot, Manolerdtewan, Ketsuwan, & Wongsin, 2014)
มารดาวัยรุน ถือเปนกลุม เสีย่ งทีม่ แี นวโนมเพิม่ จํานวนสูงขึน้ แตกลับเปนกลุม ทีเ่ ลือกเลีย้ งลูกดวยนม
แมนอ ยกวามารดาผูใ หญ และมีโอกาสเกิดปญหาการเลีย้ งลูกดวยนมแมมากกวามารดาวัยผูใ หญ (Sriwichai
& Suriyachai, 2015) เนือ่ งจากขาดความพรอมในการเปนมารดาจากวุฒภิ าวะทีเ่ ปลีย่ นสถานะจากวัยรุน มา
เปนมารดาทีม่ คี วามรับผิดชอบมากขึน้ วัยรุน มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม อาจ
ไมเขาใจถึงความตองการของผูอื่น จึงอาจไมสามารถตอบสนองความตองการของทารกไดอยางเหมาะสม
ประกอบกับมารดาวัยรุนยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม บางสวนยังมีทัศนคติ
ที่ไมดีตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม (Giles, Connor, McClenahan, & Mallet, 2010; Leclair, Robert,
Sprague, & Fleming, 2015) และประสบปญหาที่เกิดจากการเลี้ยงลูกดวยนมแม เชน นํ้านมไมเพียงพอ
เจ็บหัวนมและคัดตึงเตานม อาจทําใหมารดายุตกิ ารเลีย้ งลูกดวยนมแม (Jintrawet, Tongsawas, & Somboon,
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2014; Sriwichai & Suriyachai, 2015; Supannee & McGrath, 2015) การที่มารดาวัยรุนจะเลี้ยงลูกดวย
นมแมประสบความสําเร็จไดนนั้ ตองมีการสงเสริมอยางตอเนือ่ งจากบุคลากรทางดานสาธารณสุข และการ
สนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว เมือ่ มารดาจําหนายออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยูท บี่ า นแลว อาจไดรบั
อิทธิพลจากความเชือ่ ของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะมารดาของตนเอง มารดาของสามี และสามี ซึง่ เปน
กลุมสนับสนุนที่มีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของมารดาวัยรุนมาก
สมาชิกในครอบครัว เปนกลุมบุคคลที่อยูใกลกับมารดามากที่สุด และเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
ต อ ความสํ า เร็ จ ในการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม สอดคล อ งกั บ การวิ จั ย ของชญาภา ชั ย สุ ว รรณ, ทั ศ นี
ประสบกิ ต ติ คุ ณ , พรรณรั ต น แสงเพิ่ ม , และสุ ด าภรณ พยั ค ฆเรื อ ง (2555) พบว า การได รั บ การ
ชวยเหลือและสงเสริมจากบุคคลในครอบครัว เชน สามี ปูยา ตายาย ชวยใหการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือน ประสบความสําเร็จ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการมี
สวนรวมของครอบครัวตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนในมารดาวัยรุนที่มีบุตรคนแรก
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว เชน สามี มารดา หรือสมาชิกอื่นที่มารดาไวใจเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991)
มาใชเปนกรอบในการสรางโปรแกรม
วัตถุประสงคการวิจัย
เพือ่ เปรียบเทียบอัตราการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ระหวางมารดาวัยรุน ทีม่ บี ตุ รคนแรก
ที่ไดรับโปรแกรมการมีสวนรวมของครอบครัวกับกลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ
สมมติฐานการวิจัย
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน กลุมมารดาวัยรุนที่ไดรับโปรแกรมการมีสวนรวม
ของครอบครัวมากกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) มาใชเปนกรอบในการสราง
โปรแกรมการมีสวนรวมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ประกอบดวย การสรางทัศนคติของ
มารดาวัยรุนและครอบครัวตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม การมีสวนรวมของครอบครัวในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม และการรับรูความสามารถของตนเองในการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยการใหความรูเกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมแกมารดาวัยรุนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม และสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวในการชวยเหลือมารดาวัยรุนในการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม เพือ่ เปนแรงกระตุน ใหมารดาวัยรุน รับรูค วามสามารถของตนเองในการเลีย้ งลูกดวยนมแม และ
ใหมารดาวัยรุน พรอมกับสมาชิกในครอบครัวฝกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวยนมแม ทําใหมารดาวัยรุน มี
ความมัน่ ใจในการเลีย้ งลูกดวยนมแมมากขึน้ (กรรณิการ กันธะรักษา และปรียกมล เลิศตระการนนท, 2558)
มีผลตอระยะเวลาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมสูงขึ้น ผูวิจัยมุงสรางโปรแกรมการมีสวนรวมของครอบครัว
ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงผลใหมารดาวัยรุนเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ใหสําเร็จตอไป
ตามกรอบแนวคิดดังแผนภาพที่ 1
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วิธีดําเนินการวิจัย
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โปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัวในการสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
-สรางทัศนคติของมารดาวัยรุนและครอบครัวตอการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม
-สนับสนุนการมีสว นรวมของครอบครัวในการเลีย้ งลูก
ดวยนมแม
-สงเสริมการรับรูค วามสามารถของมารดาวัยรุน ในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม
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อัตราการเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียว 6 เดือน

การพยาบาลปกติ ผานโรงเรียนพอแมทแี่ ผนกฝากครรภ
-บรรยายใหความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม แก
มารดาทุกคน
-ฝกทักษะในการเลี้ยงลูกดวยนมแม แกมารดาทุกคน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi experimental research) ศึกษาแบบสองกลุม วัด
หลังการทดลองครั้งเดียว (Posttest only control group design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรวิจัย คือ มารดาวัยรุนที่มีบุตรคนแรกและสมาชิกครอบครัว ที่มารับบริการ ณ แผนก
ฝากครรภและหอผูป ว ยสูตกิ รรมหลังคลอด โรงพยาบาลสระบุรี กลุม ตัวอยาง คือ มารดาวัยรุน ทีม่ บี ตุ รคนแรก
อายุระหวาง 10-19 ป และสมาชิกในครอบครัว ที่มารับบริการ ณ แผนกฝากครรภ และหอผูปวยสูติกรรม
หลังคลอด โรงพยาบาลสระบุรี
การคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑคัดเขา ไดแก 1) ตั้งครรภเดี่ยวและคลอดบุตรคนแรก
2) อายุครรภตั้งแต 32 สัปดาหขึ้นไป 3) ไมมีขอหามในการเลี้ยงลูกดวยนมแมทั้งมารดาและทารก เชน
มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ ภาวะติดเชือ้ HIV ทารกมีปากแหวงเพดานโหว มีเสนยึดใตลนิ้ ระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง เปนตน 4) สมาชิกภายในครอบครัว โดยกําหนดคุณสมบัติ คือ สมาชิกภายในครอบครัวที่มารดา
วัยรุน ตองการใหเขามามีสว นรวมในการเลีย้ งลูกดวยนมแม มีเวลาในการดูแล ชวยเหลือในการเลีย้ งลูกดวย
นมแม 5) สามารถอาน พูด และฟงภาษาไทยไดเขาใจ 6) ยินยอมเขารวมการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อปองกันความ
แตกตางของตัวแปรแทรกซอนของกลุม ตัวอยางและกลุม เปรียบเทียบ จึงใชการจับคู (Control by matching)
ดวยการจําแนกกลุมวัยรุนตามอายุ ไดแก วัยรุนตอนตน อายุระหวาง 10-13 ป วัยรุนตอนกลาง อายุระหวาง
14-16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุระหวาง 17-19 ป
การคํานวณขนาดกลุม ตัวอยางโดยวิเคราะหคา อํานาจการทดสอบ (Power analysis) ในการวิจยั ครัง้ นี้
ไดกําหนดระดับความเชื่อมั่น เทากับรอยละ 95 (α = .05) คาอํานาจการทดสอบ (Power of test) เทากับ .80
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และขนาดอิทธิพลของการทดลองขนาดปานกลาง (Medium size) เทากับ .50 ไดขนาดกลุม ตัวอยางกลุม ละ
22 ราย เนื่องจากมีการติดตามกลุมตัวอยางทางโทรศัพทและตอเนื่องเปนระยะเวลา 6 เดือน ผูวิจัยจึงเพิ่ม
กลุม ตัวอยางเทากับรอยละ 20 เพือ่ ปองกันการสูญหายของขอมูล จะไดกลุม ตัวอยางเปนกลุม ละ 26 ราย แต
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพิ่มเปนกลุมละ 30 ราย รวมทั้งหมด 60 ราย
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิจัยนี้ไดรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาล
สระบุรี หนังสือรับรองโครงการวิจยั เลขที่ 078/2019 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผูว จิ ยั ไดใหขอ มูลเกีย่ วกับ
การเขารวมวิจยั กับกลุม ตัวอยาง ใหสทิ ธิใ์ นการตัดสินใจในการตอบแบบสอบถามและการเขารวมวิจยั เมือ่
กลุมตัวอยางยินดีและไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือสามีของกลุมตัวอยาง ผูวิจัย
ใหกลุมตัวอยางลงนามยินยอมพรอมผูแทนโดยชอบธรรม โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 7-12 ป ใหลงนาม
ในเอกสารแสดงเจตนายินยอมสําหรับเด็ก (Assent form) และกลุมที่มีอายุมากกวา 12 ป ใหลงนาม
ในเอกสารแสดงเจตนายินยอม (Consent form) กอนดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
1.โปรแกรมการมีสวนรวมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ประกอบดวย การบรรยายและสรางทัศนคติแกมารดาวัย
รุนและครอบครัวใหรับรูประโยชนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม การสรางและการหลั่งนํ้านม หลักการดูด
3 ดูด และการจัดทามารดาในการใหนมบุตร ปญหาอุปสรรคในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและแนวทาง
การแกไขชวยเหลือโดยใชในการนําเสนอผานวิดีโอที่ผูวิจัยสรางขึ้น การสาธิตและสาธิตยอนกลับเกี่ยวกับ
การอุมทารกดูดนมแม การประคองเตานมและบีบนํ้านมเพื่อใหมารดาวัยรุนและครอบครัวไดฝกปฏิบัติ
โดยผูวิจัยเปนผูสาธิต
2.ชุดหุนทารก มีศีรษะทําดวยพลาสติกแข็ง ลําตัวนุมบุดวยใยสังเคราะห นํ้าหนักใกลเคียง
กับทารกแรกเกิด และเตานมปลอมบุดวยใยสังเคราะห ไดรับจากมูลนิธินมแมแหงประเทศไทย เพื่อใชใน
การสาธิตใหมารดาวัยรุนและครอบครัวไดรวมกันฝกปฏิบัติจริง
3.แผนการให ค วามรู  เ รื่ อ งการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม แ ละบทบาทของครอบครั ว โดยกิ จ กรรม
ประกอบดวย การใหขอ มูลเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวยนมแมผา นวิดโี อ เรือ่ ง การเลีย้ งลูกดวยนมแม และบทบาท
ของครอบครัวในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1.แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดในครอบครัว ลักษณะครอบครัว
และขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวทีม่ สี ว นรวมในการเลีย้ งลูกดวยนมแม ไดแก อายุ การศึกษา
อาชีพ
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2. แบบบันทึกการใหอาหารทารก สรางโดย อุษา วงษพนิ จิ , นิตยา สินสุกใส, และฉวีวรรณ อยูส าํ ราญ
(2559) ลักษณะคําถามเปนแบบเติมคําในชองวาง โดยการสัมภาษณมารดาเกี่ยวกับชนิดอาหารที่ใหแก
ทารก เมื่อทารกอายุ 1, 3 และ 6 เดือน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู  วิ จั ย นํ า โปรแกรมการมี ส  ว นร ว มของครอบครั ว ในการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม แบบบั น ทึ ก
ขอมูลสวนบุคคล และแบบบันทึกการใหอาหารทารก ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนมแม จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย กุมารแพทย 1 ทาน อาจารยพยาบาล จํานวน
2 ทาน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 ทาน โดยคํานวณหาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity
Index [CVI]) ไดเทากับ .88 - .93 และคุณภาพของหุน ทารกและเตานมปลอมทีใ่ ชในการวิจยั เปนชุดหุน ทารก
และเตานมจากมูลนิธินมแมแหงประเทศไทยที่ใชในการเรียนการสอนเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมสําหรับ
บุคลากรดานสาธารณสุขและใชในสถานบริการ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยาง แนะนําตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และการ
พิทักษสิทธิ์ผูเขารวมวิจัย เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมการวิจัย ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมโดยมีรายละเอียด
ในกลุมเปรียบเทียบและกลุมทดลอง ดังนี้
กลุมเปรียบเทียบ
1.ผูวิจัยเริ่มดําเนินกิจกรรมในคลินิกวัยรุนที่แผนกฝากครรภ ทุกวันพุธ เวลา 13.00-14.00 น. โดย
ดูแลใหมารดาวัยรุนไดรับความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมและฝกทักษะการเลี้ยงลูกดวยนมแม
จากพยาบาลแผนกฝากครรภและพยาบาลแผนกสูติกรรมหลังคลอด ในวันที่ 1 หลังคลอด
2.เมือ่ กลุม ตัวอยางและทารกกลับบานไปแลว ผูว จิ ยั โทรศัพทตดิ ตามสัมภาษณเกีย่ วกับชนิดอาหาร
ที่ใหแกทารกที่ผานมา และปญหาที่พบขณะเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 นาที
ครั้งที่ 1 เมื่อทารกอายุ 1 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อทารกอายุ 3 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่อทารกอายุ 6 เดือน
กลุมทดลอง แบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะตั้งครรภ
ครั้งที่ 1 อายุครรภ 32-35 สัปดาห
1.ใหมารดาวัยรุนและสมาชิกในครอบครัวชมวิดีโอเกี่ยวกับประโยชนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
การสรางและการหลั่งนํ้านม หลักการดูด 4 ดูด และการจัดทามารดาในการใหนมบุตร ปญหาอุปสรรคใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแมและแนวทางการแกไขชวยเหลือ ใชเวลา 10 นาที
2. ผูว จิ ยั สรุปประเด็นจากการชมวิดโี อและใหมารดาวัยรุน และสมาชิกในครอบครัวตอบคําถามเกีย่ ว
กับการเลี้ยงลูกดวยนมแมในแตละหัวขอ จํานวน 10 ขอ และเปดโอกาสใหมารดาวัยรุนและสมาชิกใน
ครอบครัวแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ใชเวลา 20 นาที
ครั้งที่ 2 อายุครรภ 36 สัปดาหขึ้นไป
1.ผูวิจัยทบทวนความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม ใชเวลา 10 นาที
2.ผูวิจัยสาธิตการประคองเตานม การบีบนํ้านม และการอุมทารกดูดนมแม หลังจากนั้นใหมารดา
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วัยรุนและสมาชิกครอบครัวสาธิตยอนกลับ ใชเวลา 20 นาที
3.ผูว จิ ยั รวมคิดวางแผนในการเตรียมความพรอมการเลีย้ งลูกดวยนมแมกบั มารดาวัยรุน และสมาชิก
ในครอบครัว ใชเวลา 15 นาที
ระยะที่ 2 ระยะหลังคลอด
วันที่ 1 หลังคลอด
1.ผูวิจัยทบทวนความรูเกี่ยวกับประโยชนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม การสรางและการหลั่งนํ้านม
หลักการดูด 3 ดูด และการจัดทามารดาในการใหนมบุตร ปญหาอุปสรรคในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและ
แนวทางการแกไขชวยเหลือ ใชเวลา 10 นาที
2.ฝกปฏิบตั จิ ริงโดยใหมารดาวัยรุน และสมาชิกครอบครัว ฝกการอุม ทารกใหดดู นม การนวดเตานม
และการบีบนํ้านม ใชเวลา 20 นาที
3.สรุปเนื้อหาและบทบาทของสมาชิกครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ใชเวลา 10 นาที
ระยะติดตามผล เมือ่ กลุม ตัวอยางและทารกกลับบานไปแลว ผูว จิ ยั โทรศัพทตดิ ตามสัมภาษณเกีย่ วกับ
ชนิดอาหารที่ใหแกทารกที่ผานมา และปญหาที่พบขณะเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ
10 นาที ครั้งที่ 1 เมื่อทารกอายุ 1 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อทารกอายุ 3 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่อทารกอายุ 6 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
1.วิเคราะหขอ มูลสวนบุคคล วิเคราะหดว ยสถิตกิ ารแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และ Fisher’s exact test
2. เปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวของมารดาวัยรุนครรภแรกดวยสถิติ
Chi-square test

ผลการวิจัย

ขอมูลสวนบุคคลของมารดาวัยรุน ทัง้ สองกลุม มีอายุระหวาง 14-19 ป มีสถานภาพสมรสคู รอยละ
91.7 สวนใหญจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 53.3 และ 46.7 ตามลําดับ กลุม เปรียบเทียบสวนมากไมได
ประกอบอาชีพ (รอยละ 46.7) และอยูระหวางเรียนหนังสือหรือพักการเรียน (รอยละ 43.3) กลุมทดลอง
อยูระหวางเรียนหนังสือหรือพักการเรียน (รอยละ 43.3) รองลงมาไมไดประกอบอาชีพ (รอยละ 36.8)
มีรายไดครอบครัวระหวาง 2,000-60,000 บาทตอเดือน และเกือบทัง้ หมดอยูใ นครอบครัวขยาย รอยละ 93.3
และ 100 ตามลําดับ มารดาวัยรุน สวนใหญเคยไดรบั ความรูเ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวยนมแม ไมตง้ั ใจทีจ่ ะมีบตุ ร
รอยละ 63.3 และ 60 ตามลําดับ และสมาชิกในครอบครัวที่เขารวมใหการชวยเหลือในการเลี้ยงลูกดวยนม
แมของทั้งสองกลุม สวนมากเปนมารดาและยาหรือยายของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไปของ
มารดาวัยรุน และสมาชิกในครอบครัวระหวางกลุม เปรียบเทียบและกลุม ทดลองพบวา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสมาชิกในครอบครัวของกลุมเปรียบเทียบ
และกลุมทดลอง
ขอมูลสวนบุคคล

กลุม เปรียบเทียบ กลุมทดลอง
(n = 30)
(n = 30)
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)

อายุ (ป)
≤ 16 ป
17-19 ป
คาเฉลี่ย (M)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
อาชีพ
แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท/รับจางรายวัน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รายไดครอบครัว (บาทตอเดือน)
≤ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
การไดรับความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เคย
ไมเคย
ความตั้งใจในการตั้งครรภ
ตั้งใจ
ไมตั้งใจ

12 (40.0)
18 (60.0)
17.0
01.3

07 (23.3)
23 (76.7)
17.5
01.4

x2
(p-value)
1.93
(.17)1

(.77)2
05 (16.7)
16 (53.3)
09 (30.0)

04 (13.3)
14 (46.7)
12 (40.0)
(.31)2

14 (46.7)
13 (43.3)
01 (03.3)
02 (06.7)

11 (36.8)
13 (43.3)
05 (16.6)
01 (03.3)
(.25)2

19 (63.3)
11 (36.7)
10,550.0
04,351.7

23 (76.7)
7 7 (23.3)
09,700.0
10,276.0
(1.00)2

27 (90.0)
03 (10.0)
11 (36.7)
19 (63.3)

26 (86.7)
04 (13.3)
12 (40.0)
18 (60.0)

.07
(.79)1
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กลุม เปรียบเทียบ กลุมทดลอง
(n = 30)
(n = 30)
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)

ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว
2 (6.7)
ครอบครัวขยาย
28 (93.3)
สมาชิกในครอบครัวที่เลือกใหการชวยเหลือในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
มารดาตนเอง
9 (30.0)
ยา/ยาย
10 (33.3)
สามี
6 (20.0)
มารดาสามี
5 (16.7)
อายุของสมาชิกในครอบครัว
≤ 20 ป
1 (3.3)
21-40 ป
12 (40.0)
≥ 41 ป
17 (56.7)
การศึกษาของสมาชิกในครอบครัว
ประถมศึกษา
4 (13.3)
มัธยมศึกษาตอนตน
23 (76.7)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
3 (10.0)
อาชีพของสมาชิกในครอบครัว
พนักงาน/รับจางรายวัน
14 (46.7)
แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ
9 (30.0)
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
7 (23.3)

x2
(p-value)
(.49)2

0 (0.0)
030 (100.0)
(.48)2
11 (36.7)
9 (30.0)
5 (16.7)
5 (16.7)
(.53)2
2 (6.7)
8 (26.7)
20 (66.6)
(.03)2
11 (36.7)
19 (63.3)
0 (0.0)
(.42)2
11 (36.7)
10 (33.3)
9 (30.0)

chi-square test, 2F = ﬁsher’s exact test
ผลการเปรียบเทียบระหวางขอมูลการเลี้ยงลูกดวยนมแมและการใหอาหารทารก พบวา ผลการ
เปรียบเทียบจํานวนและรอยละการเลีย้ งลูกดวยนมแมและการใหอาหารทารก เมือ่ ทารกอายุ 1 เดือน 3 เดือน
และ 6 เดือน ตามลําดับ พบวา มารดาวัยรุน ในกลุม เปรียบเทียบและกลุม ทดลองเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว
เมื่อทารกอายุ 1, 3 และ 6 เดือน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (x2 = 1.71, x2 = 1.09, x2 = 1.27,
p > .05) ตามลําดับ ซึ่งมารดาวัยรุนในกลุมทดลองเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว รอยละ 66.7, 50 และ 36.7
เมื่อทารกอายุ 1, 3 และ 6 เดือน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
1
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบจํานวนและรอยละการเลี้ยงลูกดวยนมแมและการใหอาหารทารก เมื่อทารก
อายุ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลําดับระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
กลุม เปรียบเทียบ กลุมทดลอง
(n = 30)
(n = 30)
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)

ขอมูลสวนบุคคล
ทารกอายุ 1 เดือน
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
เลี้ยงลูกดวยนมแม+นมผสม
ทารกอายุ 3 เดือน
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
เลี้ยงลูกดวยนมแม+นมผสม
ทารกอายุ 6 เดือน
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
เลี้ยงลูกดวยนมแม+นมผสม

15 (50.0)
15 (50.0)

20 (66.7)
10 (33.3)

11 (36.7)
19 (63.3)

15 (50.0)
15 (50.0)

07 (23.3)
23 (76.7)

p < .05

11 (36.7)
19 (63.3)

x2
(p-value)
1.71
(.19)
1.09
(.30)
1.27
(.26)

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของโปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัวตออัตราการเลีย้ งลูกดวย
นมแมอยางเดียว 6 เดือน พบวา มารดาวัยรุน ทีไ่ ดรบั โปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัวในการสนับสนุน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม และมารดาที่ไมไดรับโปรแกรมการมีสวนรวม มีโอกาสในการเลี้ยงลูกดวยนม
อยางเดียวไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) อยางไรก็ตาม มารดาวัยรุนที่ไดรับโปรแกรม
การมีสวนรวมของครอบครัวในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีโอกาสในการเลี้ยงลูกดวยนม
อยางเดียวมากเปน 1.92 เทา (OR = 1.92; p = .263, 95% CI = [.617–5.863]) ของมารดาที่ไมไดรับโปรแกรม
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธของโปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัวตออัตราการเลีย้ งลูกดวย
นมแมอยางเดียว 6 เดือน
B

SE

Wald

df

Sig.

Exp(B)

กลุมทดลอง-กลุมเปรียบเทียบ

.643

.574

1.254

1

.263

1.92

คาคงที่

-1.190

.432

7.594

1

.006

.304

p < .05

95% C.I. for EXP(B)
Lower

Upper

.617

5.863
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จากการศึกษาพบวา มารดาวัยรุนที่ไดรับโปรแกรมการมีสวนรวมของครอบครัวมีอัตราการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ไมแตกตางจากมารดาวัยรุนที่ไดรับการพยาบาลปกติ (p > .05) อธิบายได
วามารดาวัยรุนและสมาชิกในครอบครัวทั้งสองกลุมอยูในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมและบริบทที่ไมแตกตางกัน
ทําใหมีแนวคิด ความเชื่อหรือวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่คลายกัน ประกอบกับการไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางตอเนื่องทั้งจากรายการโทรทัศน สื่อสังคมออนไลน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สตรีตั้งครรภท่ีมาฝากครรภทุกรายถูกดึงเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมเพื่อเตรียมตัวในการเปนมารดา
รวมถึงการสงเสริมการเลีย้ งลูกดวยนมแมจากพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และปจจุบนั
ไดเชิญสมาชิกในครอบครัวเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมดว ย ทําใหมารดาวัยรุน และสมาชิกในครอบครัว
มีความรูและทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูกดวยนมแมมาบางแลว ซึ่งรูปแบบโปรแกรมการมีสวนรวมของ
ครอบครัวในการเลีย้ งลูกดวยนมแมทผี่ วู จิ ยั สรางขึน้ นัน้ มีสว นคลายคลึงกับหลักสูตรโรงเรียนพอแมทมี่ ารดา
วัยรุนไดรับ ทําใหผลการศึกษาครั้งนี้ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ภายหลังคลอดมารดาวัยรุน สวนใหญประสบปญหานํา้ นมไหลนอย มีอาการเจ็บหัวนม และบางคน
ตองกลับไปทํางาน หรือเรียนหนังสือ ทําใหมารดาวัยรุนใชนมผสมในการเลี้ยงบุตรแทน สอดคลองกับ
การศึกษาของ ศิรวิ รรณ แสงอินทร, ณิชากร ชืน่ อารมณ, และรุจริ า เฉิดฉิม้ (2563) พบวา การสนับสนุนการ
เลีย้ งลูกดวยนมแมจากคนในครอบครัวอาจไมเพียงพอทีจ่ ะสามารถชวยแกไขปญหาการเลีย้ งลูกดวยนมแม
ได เชน นํ้านมไมไหล/ไมพอ และตองกลับไปเรียนหรือทํางาน มารดาจึงแกปญหาโดยการใหนมผสมเสริม
เชนเดียวกับการศึกษาของ สุภัสสร เลาะหะนะ, นิตยา สินสุกใส, และวรรณา พาหุวัฒนกร (2561) ที่พบวา
การสนับสนุนจากครอบครัวไมมีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในมารดาวัยรุนที่มีบุตรคนแรก
เนื่องจากมารดาวัยรุนรูสึกวานํ้านมแมไมเพียงพอ จึงใหนมผสมแกบุตรเพิ่ม
ถึงแมวาผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวของมารดาวัยรุนทั้งสองกลุม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
พบวา มารดาวัยรุน ทีไ่ ดรบั โปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัวมีอตั ราการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว
สูงกวามารดาวัยรุน ทีไ่ ดรบั การพยาบาลปกติ คิดเปนรอยละ 36.7 และ 23.3 ตามลําดับ และมีโอกาสเลีย้ งลูก
ดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน มากกวา 1.92 เทา (OR = 1.92; p = .263, 95% CI = [.617–5.863]) อธิบายไดวา
การมีสวนรวมของครอบครัวตั้งแตระยะตั้งครรภ ถึงระยะหลังคลอด ชวยใหมารดาวัยรุนเกิดความมั่นใจ
และรับรูวาตนเองสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ สงผลใหมารดาวัยรุนที่ไดรับโปรแกรมมีระยะเวลา
การเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียวนานกวามารดาวัยรุ น ทีไ่ ดรบั การพยาบาลปกติ สอดคลองกับการศึกษาของ
นภา ศรีทองใบ, วรรณี เดียวอิศเรศ, และตติรัตน เตชะศักดิ์ศรี (2560) พบวา มารดาหลังคลอดที่ไดรับการ
ชวยเหลือและสนับสนุนจากครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมตั้งแตระยะตั้งครรภ สามารถทําให
หญิงตัง้ ครรภเกิดความมัน่ ใจและสามารถควบคุมพฤติกรรมในการเลีย้ งลูกดวยนมแมของตนเองวาสามารถ
เลี้ยงลูกดวยนมแมได นอกจากนี้ การสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากแหลงที่มีอิทธิพลที่สําคัญ คือ
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ครอบครัว ทําใหมารดาเกิดความมุงมั่นในการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงผลตออัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือน ไดมากกวามารดาทีม่ กี ารสนับสนุนนอยหรือไมมแี หลงสนับสนุน (ศิรวิ รรณ แสงอินทร,
ณิชากร ชื่นอารมณ, และรุจิรา เฉิดฉิ้ม, 2563)
งานวิจยั นีไ้ ดใชแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) มาใชในโปรแกรมการมีสว นรวม
ของครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ประกอบดวย การสรางทัศนคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
การมีสว นรวมของครอบครัว และการรับรูค วามสามารถของตนเองในการเลีย้ งลูกดวยนมแม หากวิเคราะห
ตามกิจกรรมในโปรแกรม มารดาวัยรุนและสมาชิกในครอบครัวไดรับความรูและเห็นตัวแบบวิธีปฏิบัติ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมที่ถูกตองผานตัวแบบผูวิจัยที่เปนพยาบาลและประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดียว เปนการสรางทัศนคติที่ดีและความมั่นใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแม และใหสมาชิก
ในครอบครัวที่ใกลชิดกับมารดาวัยรุนเขามามีสวนรวมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีการฝกทักษะใน
ระยะตั้งครรภและระยะหลังคลอด การอุมทารกดูดนมแม การบีบนํ้านม และการปอนนมดวยถวย
เปนการใหมารดาวัยรุนไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จดวยตนเอง เพื่อสงเสริมบทบาทของ
ครอบครัวในการสนับสนุนและชวยเหลือมารดาวัยรุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนวิธีการที่ชวยกระตุน
ใหเกิดการเรียนรูที่ดี ทําใหพัฒนาความคิดที่เปนของตนเกิดขึ้น
เมื่อมารดาวัยรุนและสมาชิกในครอบครัวมีความรูที่ถูกตองและคาดหวังในประโยชนที่เกิดจาก
การเลี้ยงลูกดวยนมแม ชวยใหเกิดแรงจูงใจและมุงมั่นที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแม มีผลตอระยะเวลาในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนานขึ้น ซึ่งการที่มารดาวัยรุนและสมาชิกครอบครัวไดรับความรูเพื่อสราง
ทัศนคติที่ดี สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติและรับรูบทบาทของตนเองในการชวยเหลือ
มารดาวัยรุน ในการเลีย้ งลูกดวยนมแมนนั้ ทําใหมารดาวัยรุน เกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะเลีย้ งลูกดวยนมแมใหสาํ เร็จ
(มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2561) นอกจากนี้การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับมารดาวัยรุนและสมาชิกในครอบครัว
เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว ทําใหมารดามีพฤติกรรมการเลีย้ งลูกดวยนมแมทถี่ กู ตองมากกวา
มารดาที่ไมไดรับโปรแกรมการมีสวนรวมของครอบครัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05; อัญญา
ปลดเปลื้อง, อัญชลี ศรีจันทร, และสัญญา แกวประพาฬ, 2559) สงผลตอระยะเวลาและความสําเร็จใน
การเลีย้ งลูกดวยนมแม จะเห็นไดวา สมาชิกในครอบครัวมีความสําคัญอยางยิง่ ในการเสริมแรงมารดาวัยรุน
ใหเลี้ยงลูกดวยนมแมนานถึง 6 เดือน

สรุปและขอเสนอแนะ

ถึงแมวา อัตราการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ของมารดาวัยรุน ทัง้ สองกลุม ไมแตกตางกัน
แตมารดาที่ไดรับโปรแกรมการมีสวนรวมของครอบครัวเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนมีจํานวน
มากกวามารดาวัยรุนที่ไดรับการพยาบาลปกติ และมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน มากเปน
1.92 เทา แสดงใหเห็นวาสมาชิกครอบครัวจึงมีความสําคัญในการเสริมแรงพฤติกรรมของมารดาวัยรุนให
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางถูกตอง

104

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ควรนําโปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัว มาใชในการสงเสริมการเลีย้ งลูกดวยนมแมในมารดา
วัยรุนใหมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแมนานขึ้น โดยจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและสงเสริมความรู
ความเขาใจ ทัศนคติ และความมั่นใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกมารดาวัยรุนและครอบครัว
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.โปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัวในการเลีย้ งลูกดวยนมแมทใี่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ มีความ
คลายคลึงกับหลักสูตรโรงเรียนพอแมทจี่ ดั ใหกบั สตรีตง้ั ครรภทกุ รายทีม่ าฝากครรภทไี่ ดนาํ สมาชิกครอบครัว
เขามารวมกิจกรรมดวย อาจทําใหมารดาทัง้ สองกลุม ไดรบั ขอมูลเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวยนมแมทคี่ ลายกัน
จึงสงผลใหผลการศึกษาไมมีความแตกตางกัน ดังนั้น จึงควรปรับโปรแกรมการมีสวนรวมของครอบครัว
ในการเลีย้ งลูกดวยนมแมนใี้ หมคี วามแตกตางจากหลักสูตรโรงเรียนพอแมของกรมอนามัย และเพิม่ จํานวน
ครั้งในการทํากิจกรรมใหมากขึ้น
2.ควรนําโปรแกรมการมีสว นรวมของครอบครัวไปศึกษากับมารดาหลังคลอดกลุม อืน่ ๆ เชน มารดา
หลังคลอดทีไ่ ดรบั การผาตัดคลอด มารดาหลังคลอดบุตรกอนกําหนด เพือ่ ศึกษาวาโปรแกรมการมีสว นรวม
ของครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแมสามารถนําไปใชกับมารดาหลังคลอดไดทั่วไป
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