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หลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
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การด�ำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ จ�ำนวน 213 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสูติศาสตร์ของมารดาหลังคลอด 2) แบบสอบถามเจตคติต่อการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 3) แบบสอบถามการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดใน
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และ 4) แบบสอบถามความตั้งใจของมารดาหลังคลอด
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการวิจยั : พบว่า ความเชือ่ ของมารดาเกีย่ วกับผลของการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
และการประเมินผลลัพธ์ตามความเชื่อของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว มีความสัมพันธ์
เชิงบวก ในระดับปานกลาง (rx1y1 = 0.50, rx2y1 = 0.60) ต่อเจตคติการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
และ มีอิทธิพลทางอ้อม ในระดับน้อย (ry1y3 = 0.39) ต่อความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการ
เลี้ยงดูบุตรด้วย นมมารดาอย่างเดียว
2. ความเชือ่ ตามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
และแรงจูงใจของมารดาที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียว มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง (rx3y2 = 0.47, rx4y2 = 0.62) ต่อ
การคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และมีอิทธิพล
ทางอ้อม ในระดับน้อย (ry2y3 = 0.35) ต่อความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
แก่มารดาหลังคลอดและญาติผู้ใกล้ชิด รวมทั้งปลูกฝังเจตคติที่ดีเกี่ยวกับนมมารดา เพื่อส่งเสริม
ให้มารดาหลังคลอด มีความตั้งใจในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
น�้ำนมมารดาเป็นอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม
ที่สุดส�ำหรับทารก1 ดังนั้นองค์การอนามัยโลกร่วมกับ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติจึงเสนอแนะ
ให้มารดาเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียว
เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากนั้นจึงเลี้ยงด้วย
น�ำ้ นมมารดาควบคูก่ บั อาหารทีเ่ หมาะสมกับวัยถึงอายุ
2 ปี2 และถึงแม้มารดารับรูว้ า่ น�ำ้ นมมารดามีคณ
ุ ประโยชน์
ทั้งต่อมารดาและทารก แต่ยังคงพบอัตราการให้นม
มารดาและระยะเวลาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ลดลงทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและก�ำลังพัฒนา3
ประเทศไทย มีการส�ำรวจข้อมูลจากโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว ปี พ.ศ.2555 พบอัตราการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวร้อยละ 47.54 ซึ่ง
ไม่บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ตามเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลกที่ให้มารดา ร้อยละ 50 เลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างน้อย 6 เดือน5
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า
ความตัง้ ใจของมารดาในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดา
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเริ่มต้นและระยะ
เวลาในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา6 โดยมารดา
ส่วนใหญ่เลือกให้นมตนเองแก่บตุ รเพราะมีความรูว้ า่
นมมารดาเป็นนมทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับบุตร7 โดยมีการรับรู้
ประโยชน์ อุปสรรค ความสามารถของตนเอง และ แรง
สนับสนุนทางสังคม จึงส่งผลให้มารดามีความตัง้ ใจใน
เชิงบวกต่อการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน
6 เดือนหลังคลอด อีกทั้งเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดา และการสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อ
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาเช่นกัน8 แต่นติ ยาและคณะ
ศึกษาพบว่า มารดาที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เพียง
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนกับมารดาทีเ่ ลีย้ งบุตรด้วย
นมมารดาไม่ครบ 6 เดือน มีเจตคติเกีย่ วกับประโยชน์
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ของการเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนมมารดาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
อย่างน้อย 6 เดือนไม่แตกต่างกัน9 นอกจากนี้ มีผล
การศึกษาอื่นๆ เช่น ทั้งเจตคติต่อการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาและการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความตัง้ ใจในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดา8 ซึง่ แตกต่าง
จากบางการศึกษาทีพ่ บว่า เจตคติตอ่ การเลีย้ งบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียวเท่านั้น ที่มีผลต่อ ความตั้งใจ
เลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดา10 หรือการคล้อยตามบรรทัดฐาน
กลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตรด้วย นมมารดาเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ที่มีผลต่อความตั้งใจของมารดาใน
การเลี้ยงดูบุตรด้วยมารดา11 ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่าน
มาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใน
การให้นมมารดานัน้ ยังมี ความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
ซึง่ เป็นพยาบาลประจ�ำการหอผูป้ ว่ ยสูตกิ รรม มีบทบาท
โดยตรงในการให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำมารดาหลัง
คลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วย
นมมารดาอย่างเดียวภายใต้บริบทหอผูป้ ว่ ย สูตกิ รรม
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยใช้ทฤษฎีการกระท�ำ
ด้วยเหตุผลของเอจเซนและฟิชบายน์12 เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาเนื่องจากเป็นทฤษฎีพฤติกรรม
ทีอ่ ธิบายถึงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ
บุคคล โดยทฤษฎีอธิบายว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของบุคคลที่ดีที่สุด คือ ความตั้งใจที่จะท�ำ
พฤติกรรมนั้น โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมา
ในลักษณะที่สอดคล้องกับความตั้งใจโดยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการคือ เจตคติ ต่อพฤติกรรม และ
การคล้อยตามบรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ต่อพฤติกรรม
ซึง่ คาดว่าผลการศึกษานีส้ ามารถ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการส่งเสริมมารดาหลังคลอดในหอผูป้ ว่ ยสูตกิ รรม
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โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลีย้ งดู
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวขณะพักฟืน้ ในหอผูป้ ว่ ย
และต่อเนื่องจนกระทั่งมารดาหลังคลอดกลับไปอยู่บ้าน
อย่างน้อย 6 เดือน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผล
ของเอจเซนและฟิชบายน์12 เป็นกรอบแนวคิดการศึกษา
โดยทฤษฎีอธิบายว่า มนุษย์เป็นผูม้ เี หตุผลและใช้ขอ้ มูล
ทีต่ นมีอยูอ่ ย่างเป็นระบบ โดยจะแสดงพฤติกรรมออกมา
ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำพฤติกรรมนัน้
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการ คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรม
และการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ต่อพฤติกรรม
ซึง่ กรอบแนวคิดดังของการศึกษานีแ้ สดงในแผนภูมทิ ี่ 1
กล่าวคือ ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับผลของการ

เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาร่วมกับการประเมินผลลัพธ์
ตามความเชื่อของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเป็น
ตัวก�ำหนดเจตคติ ต่อการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา และ
ความเชือ่ ตามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ซึง่ ได้แก่
สามี ญาติสนิท เพื่อนสนิท แพทย์ และพยาบาลต่อ
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาร่วมกับแรงจูงใจของมารดา
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการ
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาเป็นตัวก�ำหนดการคล้อยตาม
บรรทัดฐาน กลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
โดยเจตคติต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและการ
คล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองส่วนเป็น
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความตั้ ง ใจของมารดา
หลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว

ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับ
ผลของการเลี้ยงบุตรด้วย
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว (X1)
เจตคติต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียว (Y1)
การประเมินผลลัพธ์ตามความเชื่อของ
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
(X2)
ความตั้งใจของมารดา
หลังคลอด ในการเลี้ยงดูบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียว (Y3)

ความเชื่อตามความคาดหวังของ
กลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียว (X3)
การคล้อยตามบรรทัดฐาน
กลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว (Y2)
แรงจูงใจของมารดาที่จะปฏิบัติตาม
ความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อ
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
(X4)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ
ของมารดาเกีย่ วกับผลของการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว และการประเมินผลลัพธ์ตามความเชือ่ ของ
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวว่ามีอิทธิพล
ทางตรงต่อเจตคติต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจของ
มารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ
ตามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ต่อการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียวและแรงจูงใจของมารดาทีจ่ ะ
ปฏิบัติตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวและมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการ
เลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว

สมมติฐานการวิจัย
1. ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับผลของการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และการประเมิน
ผลลัพธ์ตามความเชือ่ ของการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว มีอิทธิพลทางตรงกับเจตคติต่อการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ ร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว
2. ความเชือ่ ตามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ
ต่อการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และแรงจูงใจ
ของมารดาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ
ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว มีอิทธิพล
ทางตรงการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดใน
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การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวและมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการ
เลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์
ประ ากร คือ มารดาหลังคลอดที่คลอดทาง
ช่องคลอดและผ่าตัดคลอด
กลุม่ ตัวอย่าง คือ มารดาหลังคลอดทางช่องคลอด
และผ่าตัดคลอดที่พักฟื้นและจ�ำหน่าย ณ หอผู้ป่วย
สูติกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ค�ำนวณโดยใช้สตู รวิเคราะห์อำ� นาจ
การทดสอบสถิตขิ องโพลิทและฮังเกลอร์13 โดยวิธเี ปิด
ตารางประมาณกลุ่มตัวอย่างตามอ�ำนาจ การทดสอบ
(power analysis) ก�ำหนดความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.05
ให้อ�ำนาจการทดสอบ (level of power) 0.80 และ
ประมาณค่าขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร (effect size)
0.25 ค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่าง correlation แบบ 2 ตัวแปร
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 126 รายแต่จ�ำนวนตัวอย่าง
ในการใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์เส้นทางต้องมีจำ� นวนมาก
หากกลุม่ ตัวอย่างน้อยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์จะเกิด
ความคลาดเคลื่อน14 จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น
213 ราย โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสะดวก
เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล มี 2 ส่วน คือ
		 1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของมารดา
หลังคลอด ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพมารดา
หลังคลอด อาชีพปัจจุบนั ของสามี รายได้ของครอบครัว
และลักษณะครอบครัว
		 1.2 แบบสอบถามข้อมูลด้านสูตศิ าสตร์ของ
มารดาหลังคลอด ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 11 ข้อ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

กุสม พฤกษ์ภัทรานนต์ และปรียา หนูสม

ได้แก่ จ�ำนวนครัง้ การตัง้ ครรภ์ ล�ำดับของการตัง้ ครรภ์
ชนิดของการคลอดในปัจจุบนั ประวัตกิ ารให้นมมารดา
แก่บุตรคนก่อน ระยะเวลาในการให้นมบุตรคนก่อน
มีปัญหาและอุปสรรคในการให้นมมารดา แก่บุตรใน
อดีต การวางแผนการตัง้ ครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดบุตร และภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างคลอด
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียวหลังคลอด ดัดแปลงมาจาก
เครือ่ งมือของจิราพร วงศ์ใหญ่15 โดยพัฒนาจากแนวคิด
ของทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผลของเอจเซนและ
ฟิชบายน์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
		 2.1 แบบสอบถามเจตคติตอ่ การเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 2 กลุม่
คือ ความเชือ่ ของมารดาเกีย่ วกับผลของการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว และการประเมินผลลัพธ์ตาม
ความเชื่อของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ จ�ำนวน 21 ข้อ
2.2 แบบสอบถามการคล้อยตามบรรทัดฐาน
กลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา อย่างเดียว
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 2 กลุ่ม คือ ความเชื่อตาม
ความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ต่อการเลีย้ งบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียว และแรงจูงใจของมารดาทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ต่อการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว ลักษณะแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ�ำนวน
21 ข้อ
		 2.3 แบบสอบถามความตั้งใจของมารดา
หลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับจ�ำนวน 11 ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครือ่ งมือได้ผา่ นการตรวจความตรงเชิงโครงสร้าง
และเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสูติศาสตร์ หลังจากปรับ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ท รงคุณ วุฒิได้น�ำ ไป
ทดลองใช้กับหญิงหลังคลอดที่มีลักษณะคล้ายกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คนการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม เจตคติตอ่ การเลีย้ ง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว การคล้อยตามบรรทัดฐาน
กลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
และความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ ร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว เท่ากับ .74 .80 และ.93
ตามล�ำดับ

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาและได้รบั การ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้านวิจัย
เกีย่ วกับบริบาลผูป้ ว่ ย สิง่ ส่งตรวจ และสังคมศาสตร์ ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (EC
54-227-15-7-3 อนุมตั วิ นั ที่ 31 พฤษภาคม 2554)
ก่อนด�ำเนินการวิจยั มีการพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยแจ้งให้ทราบว่าการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิปฏิเสธการ
เข้าร่วมวิจยั ได้ตลอดเวลาก่อนทีก่ ารวิจยั จะสิน้ สุด โดย
ไม่มผี ลต่อการรักษา ข้อมูลทุกอย่างจะถือเป็นความลับ
และผลการวิจยั จะน�ำเสนอในภาพรวม เมือ่ กลุม่ ตัวอย่าง
ตกลงใจเข้าร่วมการวิจยั จึงให้ลงนามในเอกสารยินยอม
ร่วมการวิจัย

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ได้รบั หนังสืออนุมตั กิ ารเก็บข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั
และผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพและปฏิบัติงาน
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ทีห่ อผูป้ ว่ ยสูตกิ รรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพือ่
เก็บข้อมูลนอกเวลางานประจ�ำ โดยผูช้ ว่ ยวิจยั คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสะดวกตามคุณสมบัติ (อ่านและ
เขียนภาษาไทยได้ ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่งดให้
นมบุตร) โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบสอบถามวันที่ 2
หลังคลอดทางช่องคลอด หรือหลังผ่าตัดวันที่ 3
หลังจากแนะน�ำตัวและชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
แจกแบบสอบถามโดยเรียงล�ำดับต่อไปนีค้ อื 1) แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสูตศิ าสตร์ของ
มารดาหลังคลอด 2) แบบสอบถามเจตคติต่อการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 3) แบบสอบถาม
การคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 4) แบบสอบถามความ
ตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียว ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
ด�ำเนินเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป SPSS for Window และLISREL 8.7216
ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล สู ติ ศ าสตร์
วิเคราะห์โดยการแจกแจง ความถี่ ร้อยละ พิสยั ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ
ของมารดาเกี่ ย วกั บ ผลของการเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนม
มารดาอย่างเดียว การประเมินผลลัพธ์ตามความเชื่อ
ของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว เจตคติ
ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ความเชื่อ
ตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว แรงจูงใจของมารดาที่
จะปฏิบัติตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อ
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การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และการ
คล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว ต่อความตั้งใจของมารดา
หลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว
โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)

ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่าง มีอายุเฉลีย่ 27.64 ปี (SD = 6.61)
มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 95.3) จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา (ร้อยละ 44.6) มีอาชีพแม่บา้ น (ร้อยละ
39.4) สามีประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 43.7)
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวเดือนละ 17,149 บาท
(SD = 12,482) เกินครึง่ เป็นครอบครัวเดีย่ ว (ร้อยละ
60.6) มีจ�ำนวนบุตรรวมคนปัจจุบัน 2 คน (ร้อยละ
41.3) จากข้อมูลด้านสูตศิ าสตร์ เป็นการตัง้ ครรภ์ครัง้ ที่ 2
(ร้อยละ 36.6) คลอดทางช่องคลอด (ร้อยละ 58.7)
มีประสบการณ์การให้นมตนเอง (ร้อยละ 56.8) ระยะ
เวลาให้นมมารดาเฉลี่ย 7.34 เดือน (SD = 10.12)
นานทีส่ ดุ 48 เดือน ไม่มปี ญ
ั หาและอุปสรรคในการให้
นมมารดาแก่บุตรคนก่อน (ร้อยละ 74.6) มีการ
วางแผนการตัง้ ครรภ์ครัง้ นี้ (ร้อยละ 67.1) ไม่มภี าวะ
แทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ (ร้อยละ 86.9) ระหว่างคลอด
(ร้อยละ 92) และหลังคลอดบุตร (ร้อยละ 94.4)
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจ
ของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดา
อย่างเดียว
ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับผลของการเลี้ยง
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว การประเมินผลลัพธ์ตาม
ความเชื่อของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ความเชื่อตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อ
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว แรงจูงใจของ
มารดาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ
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ต่อการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว เจตคติตอ่
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และการคล้อยตาม
บรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว มีอิทธิพลโดยรวม (total effect) กับความ
ตัง้ ใจในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว ดังนี้
ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับผลของการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว (X1) และการประเมิน
ผลลัพธ์ตามความเชือ่ ของการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว (X2) มีอทิ ธิพลทางตรงและ มีความสัมพันธ์
ทางบวก ในระดับปานกลาง17 (rx1y1 = 0.50, rx2y1 = 0.60)
ต่อเจตคติการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว (Y1)
และมีอิทธิพลทางอ้อมและมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับน้อย17 (ry1y3 = 0.39) ต่อความตัง้ ใจของมารดา
หลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว
(Y3)
ความเชือ่ ตามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ
ต่อการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว (X3) และ

แรงจูงใจของมารดาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของ
กลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ต่อการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา อย่างเดียว
(X4) มีอิทธิพลทางตรงและมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลาง (rx3y2 = 0.47, rx4y2 = 0.62) ต่อการ
คล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว (Y2) และมีอทิ ธิพลทางอ้อม
และมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับน้อย (ry2y3 = 0.35)
ต่อความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ ร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว (Y3)
เจตคติการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
(Y1) มีอิทธิพลทางตรงและมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ ร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว (Y3) มากกว่าการคล้อยตาม
บรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียว (Y2) ต่อความตั้งใจของมารดา
หลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว
(Y3) (ry1y3 = 0.39, ry2y3 = 0.35) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิส์ มั พันธ์ อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ
ของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ตัวแปร
ทางตรง ทางอ้อม รวม การแปลผล
1 อิทธิพลตรง
ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับผลของการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียวต่อเจตคติการเลีย้ งบุตร ด้วยนมมารดา
อย่างเดียว (X1 Y1)
การประเมินผลลัพธ์ตามความเชื่อของการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียวต่อเจตคติการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว (X2 Y1)
ความเชือ่ ตามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ต่อการเลีย้ ง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวต่อการคล้อยตามบรรทัดฐาน
กลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
(X3 Y2)

0.50

-

0.50

ปานกลาง

0.60

-

0.60

ปานกลาง

0.47

-

0.47

ปานกลาง

Thai Journal of Nursing Council Vol. 29 No.3 July-September 2014

61

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิส์ มั พันธ์ อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ
ของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว (ต่อ)
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ตัวแปร
ทางตรง ทางอ้อม รวม การแปลผล
แรงจูงใจของมารดาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของกลุม่
0.62
0.62
ปานกลาง
ผู้ใกล้ชิดต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวต่อ
การคล้อยตามบรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว (X4 Y2)
เจตคติตอ่ การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ต่อความ 0.39
0.39
น้อย
ตัง้ ใจของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดา
อย่างเดียว (Y1 Y3)
การคล้อยตามบรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งบุตร 0.35
0.35
น้อย
ด้วยนมมารดาอย่างเดียวต่อความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอด
ในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว (Y2 Y3)
ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับผลของการเลี้ยงบุตรด้วย
0.20
0.20
น้อย
นมมารดาอย่างเดียวมีอทิ ธิพลทางอ้อมโดยผ่านความตัง้ ใจ
ของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว (X1 Y3)
การประเมินผลลัพธ์ตามความเชือ่ ของการเลีย้ งบุตรด้วย
0.23
0.23
น้อย
นมมารดาอย่างเดียวมีอทิ ธิพลทางอ้อมโดยผ่านความตัง้ ใจ
ของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว (X2 Y3)
ความเชื่อตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อการ
0.17
0.17
น้อย
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวมีอิทธิพลทางอ้อม
โดยผ่านความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดู
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว (X3 Y3)
แรงจูงใจของมารดาที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังของ
0.22
0.22
น้อย
กลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
มีอทิ ธิพลทางอ้อมโดยผ่านความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอด
ในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว (X4 Y3)
P < .05 (p = .002)
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อภิปรายผล
ความเชือ่ ของมารดาเกีย่ วกับผลของการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว และการประเมินผลลัพธ์ตาม
ความเชื่อของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ของกลุม่ ตัวอย่าง มีอทิ ธิพลทางตรงและ มีความสัมพันธ์
ทางบวก ในระดับปานกลาง ต่อเจตคติการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว และมีอิทธิพลทางอ้อมและ
ความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับน้อย ต่อความตั้งใจ
ของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดา
อย่างเดียว กล่าวคือ ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับผล
ของการเลี้ยงบุตรด้วย นมมารดาอย่างเดียว และการ
ประเมินผลลัพธ์ตามความเชื่อของการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียว ส่งผลโดยตรงต่อเจตคติ การ
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ทัง้ นีเ้ พราะเจตคติ
เป็นสภาวะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก
และแนวโน้มของพฤติกรรมทีม่ ตี อ่ บุคคล สิง่ ของ หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ในด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อบุคคลได้
รับข้อมูลหรือความรู้ บุคคลจะมีความรู้สึกทางบวก
หรือลบเกิดขึน้ ซึง่ จะมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก
เจตคติในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
หลายประการได้แก่ ความรู้และความเชื่อของมารดา
เกีย่ วกับการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา ดังนัน้ การประเมิน
เจตคติตอ่ การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาในมารดา หลังคลอด
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เนื่องจากช่วยป้องกันพฤติกรรมการ
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาทีไ่ ม่เหมาะสม และน�ำไปสูก่ าร
ปรับเปลีย่ น ตลอดจนส่งเสริมให้มารดามีเจตคติทดี่ ตี อ่
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาได้18 เจตคติ การเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว มีอทิ ธิพลทางตรง ในระดับน้อย
ต่อความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ ร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว กล่าวคือ เจตคติเป็นปัจจัยหนึง่
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม โดยทีเ่ จตคติ
นั้นเป็นความนึกคิด และความเข้าใจ ของบุคคลที่มี

ต่อสิง่ หนึง่ สิง่ ใด อาจจะมีเหตุผลหรือไม่มเี หตุผล และ
ท�ำให้บคุ คลนัน้ เกิดความโน้มเอียงในการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามแนวคิดและความเข้าใจนัน้ ๆ19 ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่าง
ทีม่ เี จตคติดตี อ่ การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา จึงมีความ
ตั้งใจที่จะเลี้ยงบุตรด้วย นมมารดาอย่างเดียว อธิบาย
ได้ว่า หอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
แม้จะมีการสอนสุขศึกษาแก่กลุม่ ตัวอย่างทุกรายก่อน
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข เกี่ยวกับประโยชน์ของการให้นมมารดา
และวิธกี ารให้นมมารดาจากพยาบาล ผลเสียทีอ่ าจเกิดขึน้
กับสุขภาพบุตร กรณีบุตรไม่ได้รับนมมารดา ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างรับรูว้ า่ นมมารดามีประโยชน์มาก และส่งผลต่อ
สุขภาพบุตร ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ การป้องกัน
ความเจ็บป่วย และช่วยส่งเสริมความรักใคร่ผกู พันระหว่าง
ตนเองและบุตร ทั้งยังได้รับรู้ประโยชน์จากการให้
นมมารดาต่อตนเองคือ ช่วยลดอัตราเสีย่ งต่อการเกิด
มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยือ่ บุโพรงมดลูก ภาวะ
น�้ำหนักเกิน โรคเบาหวานชนิด ที่ 2 โรคกระดูกพรุน
และการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด แต่เจตคติทเี่ กิดขึน้
นัน้ ยังมีไม่มากพอทีจ่ ะส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างมีความตัง้ ใจ
ในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียวในระดับมาก
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการสอนในกลุม่ ตัวอย่างหลังคลอด ยังไม่ได้
ฝังลึกลงไปในเจตคติ และเจตคติตอ้ งใช้เวลาในการปรับ
การสอนครัง้ เดียวไม่อาจเปลีย่ นเจตคติได้ ดังนัน้ จึงมี
ข้อมูลสนับสนุนว่า การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาในระยะตัง้ ครรภ์ จะท�ำให้สตรีตงั้ ครรภ์
มีความเข้าใจ เห็นความส�ำคัญของการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดา และจะมีพฤติกรรมการให้ นมมารดาเพิม่ ขึน้
ทั้งในระยะแรก และระยะยาว20 เนื่องจากการดูแลใน
ระยะตั้งครรภ์มีระยะเวลานานหลายเดือน จึงท�ำให้มี
โอกาสที่จะสอดแทรกการพูดคุยหรือการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ได้หลายครั้ง7
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว

ความเชื่อตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อ
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และ แรงจูงใจ
ของมารดาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ
ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว มีอิทธิพล
ทางตรงและมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
ต่อการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และมีอิทธิพล
ทางอ้อมและมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย ต่อ
ความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียวอธิบายได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างรับรู้
ว่าผูใ้ กล้ชดิ ทีม่ คี วามส�ำคัญกับตนคือ บุคคลในครอบครัว
ได้แก่ สามี ญาติสนิท เพือ่ นสนิท และบุคลากร ทีมสุขภาพ
ได้แก่ พยาบาล แพทย์ เป็นผู้คอยสนับสนุนและเป็น
แรงจูงใจ ให้ตนเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา อย่างเดียว จึง
เลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียวมากขึน้ ดังผลการ
ศึกษาพบว่า การทีบ่ คุ คลใกล้ชดิ ให้ขอ้ มูลกลุม่ ตัวอย่าง
ว่าควรให้นมมารดาอย่างเดียวแก่บุตรตนเองขณะอยู่
โรงพยาบาล และเมือ่ กลับไปอยูบ่ า้ น อย่างน้อย 6 เดือน
ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก2 จะมีผลต่อ
ความตั้งใจเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ซึ่ง
บุคลากรทีมสุขภาพเป็นผูม้ อี ทิ ธิพลต่อการให้นมบุตร
ของมารดา19 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก การคลอดบุตรของ
มารดาปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์แผนปัจจุบนั
ทัง้ สิน้ ดังนัน้ พยาบาลจะเป็นผูด้ แู ลทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ดุ จึงมี
บทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือ
กลุม่ ตัวอย่างในการให้ นมมารดาแก่บตุ ร โดยพยาบาล
จะถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาจนกระทั่ง กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง ทัง้ พยาบาลยังเป็นบุคคลทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความ
สะดวกแก่กลุม่ ตัวอย่างในการให้นมบุตรตลอดระยะเวลา
ทีพ่ กั ในหอผูป้ ว่ ยหลังคลอด ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างรับรูว้ า่
พยาบาลมีความเชื่อว่าต้องให้นมมารดาแก่บุตร และ
คาดหวังว่ากลุม่ ตัวอย่างจะปฏิบตั เิ ช่นนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
จึงส่งผลให้ กลุม่ ตัวอย่างมีความตัง้ ใจในการเลีย้ งดูบตุ ร
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ด้วยนมมารดาอย่างเดียว สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของสว็อนซันและเพาเวอร์21 ที่พบว่า พยาบาลเป็น
บุคคลผู้ใกล้ชิดที่มีความส�ำคัญต่อมารดาในการเลี้ยง
ดูบตุ รด้วยนมมารดาในช่วงแรกหลังคลอด ส่วนผูใ้ กล้ชดิ
ในครอบครัวได้แก่ สามี ญาติสนิท และเพือ่ นสนิทล้วน
มีความส�ำคัญต่อการให้นมมารดาแก่บตุ รอย่างต่อเนือ่ ง
ขณะกลับไปอยู่บ้าน โดยสามีเป็นผู้ใกล้ชิดที่ส�ำคัญ
มากที่สุด และความคิดเห็นของสามีเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา22 ทัง้ ยัง
เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความตั้งใจเลี้ยงดู
บุตรด้วยนมมารดา23 โดยสามีทมี่ คี วามสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ภรรยาจะสนับสนุนภรรยาให้เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
มากกว่าคู่สมรสที่มีความสัมพันธ์ไม่ดี24 ดังนั้นกลุ่ม
ผู้ใกล้ชิด ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดา เพื่อช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำแก่มารดา
หลังคลอด ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้อย่าง
ถูกต้อง25 เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ดังผลการศึกษาครั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 60.6 เป็นครอบครัวเดีย่ ว และใช้เวลา
พักในโรงพยาบาล เพียงช่วงสั้นๆ เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว สามีจึงเข้ามามีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของ กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
การที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลประโยชน์และ
คุณค่าของการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และ
ผลเสียของการไม่เลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างมีเจตคติทางบวกต่อการเลีย้ งดูบตุ ร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว และกลุ่มตัวอย่างยังรับรู้ว่า
บรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ทีม่ คี วามส�ำคัญกับตนมีความ
คาดหวังและสนับสนุนตนเองให้เลี้ยงดูบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียว สามารถอธิบายตามทฤษฎีการกระท�ำ
ด้วยเหตุผลของเอจเซนและฟิชบายน์12 ได้วา่ เจตคติตอ่
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของ กลุม่ ตัวอย่าง
และการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อการ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

กุสม พฤกษ์ภัทรานนต์ และปรียา หนูสม

เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว มีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อความตั้งใจของกลุ่มตัวอย่างในการเลี้ยง
ดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ผลที่พบนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมาว่า เจตคติต่อการให้นมมารดา
อย่างเดียวและการคล้อยตามบรรทัดฐาน กลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ
มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความตัง้ ใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ในการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดา อย่างเดียว โดยเจตคติ
ต่อการให้นมมารดาอย่างเดียวมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อความตั้งใจของกลุ่มตัวอย่างในการให้นมมารดา
ดีกว่าการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ซึง่ ได้แก่
สามี มารดาและบุคลากร ทางการแพทย์26
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า เจตคติต่อการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และการคล้อยตาม
บรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียวของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตัง้ ใจของมารดาหลังคลอดในการเลีย้ งดูบตุ ร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว แต่อยูใ่ นระดับน้อย อาจเนือ่ ง
มาจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในหอผู้ป่วยสูติกรรม
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นผู้ป่วยที่รับการส่งต่อ
มาจากโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงมีความ
หลากหลาย และแตกต่างกันด้านตัวแปรทางสังคม เช่น
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัว ทีอ่ าจ
มีผลต่อการศึกษาครัง้ นี้ หรืออาจมาจากเครือ่ งมือวิจยั
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือวิจัยที่ดัดแปลง
มาจากเครือ่ งมือวิจยั ของจิราพร วงศ์ใหญ่15 ซึง่ ใช้เก็บ
ข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างสตรีตั้งครรภ์ แตกต่างไปจาก
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ที่เป็นมารดาหลังคลอด

เสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใ
1. ทีมสุขภาพควรปลูกฝังเจตคติทดี่ ี และเน้นย�ำ้
ความส�ำคัญในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา เพื่อให้
มารดาหลังคลอดมีความตั้งใจในการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียว

2. ผลการวิจยั นีส้ ามารถน�ำไปต่อยอดการศึกษา
วิจยั เรือ่ งต่อไปเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจ
กับระยะเวลาในการให้ exclusive breastfeeding โดย
เก็บข้อมูลระยะยาว 6 เดือน หรืออาจศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ
หรือกลุ่มตัวอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของ
มารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว เช่น มารดาทีม่ ปี ญ
ั หาหัวนม มารดาคลอดบุตร
ก่อนก�ำหนด หรือมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตัง้ ครรภ์และหลังคลอด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เป็นต้น
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Factors Related to Post-Delivery Mothers’ Determination to Feed
Their Babies Only by Breastfeeding*
Kusom Pruekphattharanon**
Preeya Nusom***
Abstract: Objective: To study factors related to mothers’ determination to use breastfeeding as
their only means of feeding their babies.
Design: Correlational research.
Implementation: The subjects were 213 post-delivery mothers in the Obstetric Ward of
Songkhlanakarin Hospital. Data were collected using a set of four questionnaires, focusing
respectively on (i) post-delivery mothers’ personal and obstetric information; (ii) their attitudes
towards breastfeeding as their only means of feeding their babies; (iii) tendency to be influenced
by their intimates’ norms on breastfeeding as their only means of feeding their babies; and
(iv) their determination to use breastfeeding as their only means of feeding their babies. The
data were analysed based on frequency, percentage, mean, standard deviation and path analysis.
Results: According to the study, the mothers’ belief in breastfeeding as their only means
of feeding their babies and the evaluation of the outcomes of such belief showed moderately
positive relation (rx1y1 = 0.50, rx2y1 = 0.60) to their attitudes towards breastfeeding, and slight
indirect relation (ry1y3 = 0.39) to their determination to use breastfeeding as their only means
of feeding their babies.
Secondly, the mothers’ intimates’ belief concerning the breastfeeding as their only means
of feeding their babies and the mothers’ motivation to obey their intimates showed moderately
positive relation (rx3y2 = 0.47, rx4y2 = 0.62) to the mothers’ tendency to be influenced by their
intimates’ norms, and slight indirect relation (ry2y3 = 0.35) to their determination to use
breastfeeding as their only means of feeding their babies.
Recommendations: It is recommended that nurses advise mothers and their close relatives
on using breastfeeding as their only means of feeding their babies, as well as building positive
breastfeeding attitudes in post-delivery mothers to make them more determined to rely on
breastfeeding as their only means of feeding their babies.
Thai Journal of Nursing Council 2014; 29(3) 55-68
Keywords: post-delivery mothers; determination; using breastfeeding as their only means
of feeding their babies
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