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ก�ำหนดไว้ ทีบ่ า้ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยผูว้ จิ ยั หลัก อัดเสียงและถอดเทปแบบค�ำต่อค�ำ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย: พบว่าพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 1) มารดา
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมกับการให้น�้ำ เป็นระยะเวลาสั้นๆ 2-3 เดือน หลังจากนั้นกลับไป
ท�ำงาน โดยให้นมผสม น�ำ้ และอาหารเสริม 2) มารดาเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้นาน
3-4 เดือน จึงเริ่มให้น�้ำ นมผสม หรืออาหารเสริม และยังคงให้นมแม่ต่อไปจนลูกอายุ
1-4 ขวบ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่มมี ารดารายใดสามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ได้นาน 6 เดือน ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก
ต้องออกไปท�ำงาน น�้ำนมไม่พอ กลัวว่าลูกจะติดนมแม่ท�ำให้เลิกยาก
ข้อเสนอแนะ: พยาบาลในหน่วยสูตกิ รรมควรมีการจัดท�ำแนวปฏิบตั ใิ นการให้ความรู้
และความช่วยเหลือเรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่แก่มารดาทุกรายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เพือ่ ช่วยให้มารดาสามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้กอ่ นกลับบ้าน และควรติดตามเยีย่ มมารดา
หลังคลอดเพื่อให้ความรู้หรือการช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเฉพาะแม่ท�ำงาน
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่านมแม่เป็นอาหาร
ที่ดีสุดส�ำหรับทารก เนื่องจากนมแม่ประกอบด้วย
สารอาหารครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกายทารก ย่อยและดูดซึมง่าย ท�ำให้ทารกมีการ
เจริญเติบโตดีทงั้ ร่างกาย สติปญ
ั ญา และอารมณ์ ทารก
ขับถ่ายสะดวก นมแม่มีภูมิคุ้มกันโรค โดยเฉพาะโรค
ทางเดินหายใจและโรคอุจจาระร่วง ซึง่ เป็นสาเหตุการตาย
ที่ส�ำคัญส�ำหรับทารกในขวบปีแรก1 การดูดนมแม่ยัง
ช่วยให้กรามขยายได้ดที ำ� ให้มพี นื้ ทีใ่ ห้ฟนั ขึน้ เป็นระเบียบ
สวยงาม2 สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการคือทารกได้รับการ
โอบกอดอยูแ่ นบชิดกับอกแม่ ท�ำให้รสู้ กึ อบอุน่ มัน่ คง
ปลอดภัย เป็นพืน้ ฐานของการสร้างความรักความผูกพัน
ระหว่างมารดา-ทารก ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ความมั่นคงทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ และ
เรียนรูท้ จี่ ะไว้วางใจผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการ
ปรับตัวเข้ากับผูอ้ นื่ และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข3
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยให้มารดาเสียเลือดหลัง
คลอดน้อยลง รูปร่างคืนสู่สภาพเดิมได้เร็ว ช่วยให้
มารดาและทารกไม่เป็นโรคอ้วน หากให้นมแม่เป็น
เวลานานจะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่4
ที่ส�ำคัญช่วยประหยัดเงิน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็น
การช่วยประเทศชาติประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนม
ผสมจากต่างประเทศ ประหยัดค่ารักษาพยาบาลใน
การดูแลรักษาเด็กป่วย เนื่องจากทารกที่กินนมแม่มี
สุขภาพแข็งแรง เจ็บป่วยน้อยกว่าทารกทีก่ นิ นมผสม5
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ชว่ ยเพิม่ คุณภาพชีวติ ของมารดา
และทารกและคุณภาพประชากรซึง่ ไม่อาจประเมินค่า
เป็นเงินได้
ถึงแม้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีประโยชน์
มากมายดังกล่าวแล้ว แต่อตั ราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ในประเทศไทยยังไม่ถงึ เป้าหมายทีก่ รมอนามัย กระทรวง
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สาธารณสุขก�ำหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10-11 (พศ. 2550-2554
และ พศ. 2555-2559) ทีต่ อ้ งการให้มารดาอย่างน้อย
ร้อยละ 30 เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ซึง่
จากการส�ำรวจขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2548
ประเทศไทยมีอตั ราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
เมือ่ ทารกอายุ 0-5 เดือนเพียง ร้อยละ 5.4 ซึง่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ
ในแถบเอเชียและแปซิฟคิ เมือ่ เทียบกับกลุม่ ประเทศ
ในแถบเอเชียด้วยกันพบว่าไทยต�่ำกว่า 4-13 เท่า
โดยกัมพูชามีร้อยละ 60 จีนร้อยละ 48 ฟิลิปปินส์
ร้อยละ 34 และเวียดนามร้อยละ 191 ซึง่ ในการรายงาน
สถานการณ์เด็กโลก (The State of the World’s Children
2014) ขององค์การกองทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ
ใน ปีพ.ศ. 25576 พบว่าอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวในทารกที่อายุ 0-5 เดือนของไทย ที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 เพิม่ เป็นร้อยละ 15 แต่
ก็ยังเป็นอัตราที่ต�่ำที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัญหาและ
อุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีทั้งปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความรู้ รายได้
ทัศนคติเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การสนับสนุน
จากบุคคลใกล้ชิด การสนับสนุนจากพยาบาล พบว่า
มารดาที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะ
ให้นมแม่ทยี่ าวนานกว่ามารดาทีไ่ ม่มคี วามรู7้ มารดาทีม่ ี
รายได้ครอบครัวต�ำ่ จะเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ไม่ตอ่ เนือ่ ง8
เนื่องจากต้องหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อกลับไป
ท�ำงาน9 ส่วนปัญหาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทพี่ บบ่อย
คือ ปริมาณน�้ำนมไม่เพียงพอ10 ซึ่งเป็นเหตุผลหลัก
ของการเสริมนมผสม ท�ำให้ทารกดูดนมจากเต้านม
แม่ลดลง ลดการกระตุ้นการสร้างน�้ำนม ท�ำให้น�้ำนม
มาน้อย ในทีส่ ดุ มารดาล้มเลิกการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่11,12
การสนับสนุนช่วยเหลือทีม่ ารดาต้องการมากทีส่ ดุ จาก
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พยาบาลคือในระยะแรกหลังคลอด13 และพบว่า ทัศนคติ
ของสามี หรือ ย่า ยาย มีผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่14
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ดังกล่าว
ข้างต้น พบว่ามีปัจจัยหลายประการทั้งจากตัวมารดา
และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ และปัจจัยทีศ่ กึ ษา
เหล่านีม้ คี วามแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ และเปลีย่ นไป
ตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล การศึกษาเชิงคุณภาพ
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง
ของมารดาทีไ่ ม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ เพื่อสามารถน�ำความรู้นี้ไปเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพือ่ ให้มารดาสามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ได้สำ� เร็จ ซึง่ เป็นการด�ำเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
โดยมีสองเงือ่ นไขเป็นพืน้ ฐาน คือความรูแ้ ละคุณธรรม
ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรม เตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ต่างจากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาตรงทีไ่ ม่ได้ตกี รอบ
ค�ำตอบให้กับผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลได้จากการรับรู้และ
ความคิดเห็นของมารดาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกต การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาชุมชนสุขภาพพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง15

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดได้จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เป็นผลมาจาก
อิทธิพลของปัจจัยทั้งภายในตัวบุคคล ระหว่างบุคคล
ปัจจัยแวดล้อมในหลายระดับทัง้ ทีใ่ กล้ตวั และไกลออกไป
ได้แก่ ความรู้ และทัศนคติของมารดาเกีย่ วกับการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ ทัศนคติของสมาชิกครอบครัว ความพร้อม
ของมารดาและแหล่งสนับสนุนทางสังคม แหล่งข้อมูล

และความช่วยเหลือจากบุคลากรด้านสุขภาพตั้งแต่
ระยะตัง้ ครรภ์ถงึ ภายหลังคลอดและในชุมชน ชานเมือง
หมายถึงบริเวณประชากรอาศัยอยู่รอบๆ เมือง ยังคง
ลักษณะการอยู่อาศัยและสังคมที่เป็นชนบทคือ คนใน
ชุมชนรู้จักกัน สิ่งแวดล้อมยังเป็นพื้นที่สวน ส่วนหนึ่ง
ยังมีอาชีพท�ำสวน ท�ำนา ท�ำไร่ แต่มีการพึ่งพาอาศัย
ระบบเศรษฐกิจของเขตเมือง ประชากรสามารถท�ำงาน
ในเมืองแบบไปกลับได้ มี ถนน รถยนต์ ร้านค้า ไฟฟ้า
ปะปา ผู้คนมีการศึกษาเพิ่มขึ้น รับรู้ข่าวสารได้เท่ากับ
คนในเมือง ซึง่ สิง่ แวดล้อมของการเป็นชุมชนชานเมืองนี้
ท�ำให้พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ถกู กระทบจาก
ทั้งความรู้ ทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิม และความ
สะดวกรวดเร็ว การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันที่ผูกพันกับ
เวลาของความเป็นเมือง16

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์และเข้าใจพฤติกรรม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีบุตรอายุตั้งแต่
แรกเกิดถึง 4 ปี ในชุมชนชานเมืองแห่งหนึง่ ในจังหวัด
นครปฐม

การออกแบบการวิจัย:
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ชุมชนสุขภาพพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึง่ แบ่งการด�ำเนินงานเป็น 3 ระยะ (phase) ในระยะแรก
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อให้เห็น
อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ จึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีดำ�เนินการวิจัย
พืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษาเป็นหมูบ่ า้ นหนึง่ ในเขตชานเมือง
ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เป็นเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท ในจังหวัดนครปฐม
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็นมารดาทีม่ บี ตุ รอายุเก้าวันถึงสี่ ปี
มารดาอายุระหว่าง 17-35 ปี สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลจน
ได้ข้อมูลอิ่มตัวจ�ำนวน 11 ราย
เครือ่ งมือวิจยั เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทีส่ ร้างโดยทีมนักวิจยั ประกอบด้วยแนวค�ำถามเกีย่ วกับ
ชนิดของนมทีม่ ารดาใช้เลีย้ งลูก (นมแม่/นมผสม) เหตุผล
ทีเ่ ลือกใช้นมชนิดนัน้ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มีวธิ กี ารป้องกัน
หรือแก้ไขอย่างไร เริม่ ให้นำ�้ นมผสม หรืออาหารอืน่ เมือ่ ใด
มีเหตุผลอย่างไรในการให้อาหารชนิดนัน้ ๆ นมแต่ละ
ชนิดที่ใช้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรใครช่วยเหลือใน
การเลี้ยงลูก และมารดาต้องการความช่วยเหลือจาก
ใครบ้าง
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้การสังเกตและและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2555
ผูว้ จิ ยั หลักเป็นผูส้ มั ภาษณ์และบันทึกเสียงมารดาจ�ำนวน
11 ราย โดยการติดต่อขอความร่วมมือจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นเพือ่ สอบถามความสมัครใจ
มารดาก่อนทีน่ กั วิจยั จะเข้าชีแ้ จงโครงการวิจยั หลังจากนัน้
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ตามแนวค�ำถามทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า ที่
บ้านหรือบริเวณใกล้เคียงบ้านของผูใ้ ห้ขอ้ มูล สัมภาษณ์
และอัดเสียงค�ำสัมภาษณ์จนได้ข้อมูลอิ่มตัว ผู้วิจัยใช้
เวลาในการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลจนคาดว่าได้ครบถ้วน
ทั้งหมดใช้เวลาสัมภาษณ์ครั้งเดียวโดยเฉลี่ยรายละ
45-60 นาที ข้อมูลได้รับการถอดเทปค�ำต่อค�ำโดย
นักวิจัย

การปกป้องสิทธิข์ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการเก็บรักษา
ความลับ
ผู ้ วิจั ยชี้ แ จงวัตถุประสงค์ข องโครงการและ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลและระบุเวลาทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
โดยประมาณ ด้านการรักษาความลับของข้อมูลจะน�ำเสนอ
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ในภาพรวม ไม่มชี อื่ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และข้อมูลทุกอย่าง
จะเก็บเป็นความลับ เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย ข้อมูลและ
แถบบันทึกเสียงจะถูกท�ำลายหรือลบออก มารดามีสทิ ธิ์
ทีจ่ ะปฏิเสธการเข้าร่วมให้ขอ้ มูล หรือปฏิเสธทีจ่ ะตอบ
ค�ำถามบางข้อหรือทัง้ หมด โดยไม่มผี ลกระทบต่อบริการ
ใดๆ ทีจ่ ะได้รบั จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (ใน
ขณะเก็บข้อมูล ใช้ชอื่ ว่าสถานีอนามัย) และโรงพยาบาล
ทีเ่ กีย่ วข้อง มารดาได้รบั เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
หากมารดายินดีให้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ขอให้ลงลายมือชือ่ ใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั โดยได้รบั
การบอกกล่าวและเต็มใจ โครงการได้รบั การรับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๕๕๓/
๒๙/พ7 (MURA 2010/29/S7) วันที่รับรอง 12
กพ. 57 (เลขที่โครงการID๐๑-๕๓-๒๙ ย)

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
โดยน�ำข้อมูลที่ได้มามาถอดเทปค�ำต่อค�ำ ผู้วิจัยและ
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั อ่านข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์หลายๆ
ครัง้ และน�ำมาอภิปรายร่วมกันเพือ่ ให้เข้าใจความหมาย
และประเด็นส�ำคัญ จ�ำแนก และจัดกลุ่มความหมาย
เชื่อมโยงดูความสัมพันธ์17

ผลการวิจัย
การเสนอผลการวิจัยประกอบด้วยพฤติกรรม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เหตุผลในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัญหาของการการ
เลี้ยงลูกด้วยนมผสม เวลาที่เริ่มให้อาหารเสริมและ
ชนิดของอาหารเสริม เหตุผลในการเลิกนมแม่เร็วกว่า
6 เดือน ความต้องการความช่วยเหลือเมือ่ มารดาต้อง
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และแหล่งความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

นิตยา สินสุกใส และคณะ

พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบ่งเป็น 2
ลักษณะคือ
1. เลีย้ งลูกด้วยนมแม่เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ 2-3
เดือนพร้อมกับให้นำ�้ ร่วมด้วย หลังจากนัน้ มารดากลับไป
ท�ำงาน และให้ญาติเลีย้ งลูกให้หรือจ้างเลีย้ งโดยให้นำ�้ นม
ผสมและอาหารเสริม หรือมารดาที่ไม่ได้ท�ำงาน แต่
ขาดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ไม่มั่นใจในคุณค่าของนมแม่ กลัวลูกติดนม
แม่มากไป มีปัญหาหัวนมบอด นมไม่พอ มารดากลุ่ม
นี้จึงไม่ได้ให้นมแม่อีกต่อไป
2. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้นานเกิน
3-4 เดือน จึงเริม่ ให้นำ�้ นมผสม และ/หรืออาหารเสริม
มารดาทีอ่ อกไปท�ำงานนอกบ้านบางรายสามารถบีบนม
เก็บไว้ให้ลูกกินเวลากลางวัน จึงสามารถให้นมแม่ต่อ
ไปได้ จนลูกอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นเริ่มให้นมผสม
และอาหารตามวัย มารดาที่ไม่ได้ออกไปท�ำงานส่วน
ใหญ่ยังคงให้นมแม่ต่อไปจนลูกอายุ 1-4 ปี
มารดาทุกราย เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ทารก
เกิด แต่ระยะเวลาทีใ่ ห้นมแม่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
อยู่ระหว่าง 1.5 เดือน - 4 ปี ผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้นาน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ไม่ได้ท�ำงาน หรือท�ำงาน
ที่บ้าน มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยไม่
ให้น�้ำเลยจนถึง 4 เดือนมีเพียงรายเดียว ส่วนใหญ่ให้
น�ำ้ กินตัง้ แต่แรกเกิด หรือภายใน 1 เดือน ด้วยเหตุผล
ทีต่ อ้ งการล้างคราบนม ล้างคอ ผูใ้ หญ่แนะน�ำ กลัวลูก
ขาดน�ำ้ กลัวลูกไม่สดชืน่ กลัวลูกตัวเหลือง เช่น มารดา
อายุ 18 ปี กล่าวว่า “ย่าบอก...นมจะได้ไม่จับปาก”
มารดาอายุ 23 ปีบอก “แม่บอก...ให้กินน�้ำจะได้ไม่
ตัวเหลือง”
เหตุผลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดา
ส่วนใหญ่เลือกให้นมแม่เพราะเห็นประโยชน์ เช่น ท�ำให้
ลูกแข็งแรง ฉลาด ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซื้อนม

ผสมเพราะราคาแพง สะดวก เวลาลูกร้องสามารถให้
กินนมได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาชงนม ลูกมีความสุข
อารมณ์ดี และมีความผูกพันกับแม่มากกว่าลูกทีก่ นิ นม
ผสม ฟันไม่คอ่ ยผุ และจากประสบการณ์ทเี่ คยเลีย้ งลูก
มาก่อน ท�ำให้เห็นว่าลูกทีก่ นิ นมแม่มากกว่าจะแข็งแรงกว่า
มารดาอายุ 23 ปี มีบุตร 3 คนบุตรสองคนแรกเลี้ยง
ด้วยนมแม่นาน1-2 ปี คนที่ 3 เลี้ยงด้วยนมแม่นาน
2 เดือนเศษ กล่าวว่า“พัฒนาการเด็กดี คือว่ารู้จักค�ำ
พู ด ค� ำ จา...ไวกว่ า เด็ ก ที่ กิ น นมผง…ดู เ ด็ ก แข็ ง แรง
แล้วก็ฉลาดด้วย...ช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกอย่างเด็กกิน
นมแม่แล้วแข็งแรงกว่ากินนมผง คนโตจะไม่คอ่ ยเป็น
อะไรเลย แต่คนที่กินนมผงจะป่วยบ่อยมาก... ลูกที่
กินนมแม่ไม่อ้วนแต่แข็งแรง ฉลาดด้วย ไวกว่าเด็กที่
กินนมผง…ลูกคนทีส่ องกินนมแม่นอ้ ย เข้าโรงพยาบาล
เป็นว่าเล่นเลย” มารดาอายุ 30 ปีมบี ตุ ร 2 คนกล่าวว่า
“เด็กมีภูมิต้านทาน แล้วก็ประหยัด แม่เองก็เหมือน
จะดี แม่...มดลูกจะเข้าอู่เร็ว...ฟื้นตัวเร็ว” มารดาอีก
รายอายุ 30 ปีมีบุตร 2 คนกล่าวว่า “ลูกคนโตไม่ได้
กินนมแม่ ...สังเกตว่า 4 เดือนก็อมุ้ มาโรงพยาบาลแล้ว
แต่คนเล็กกินนมแม่จน 2 ขวบไม่ค่อยจะเป็นอะไร
กับใครเลย... ถึงจะไม่อว้ นแต่กไ็ ม่เป็นอะไรกับใคร...
รู้สึกว่าเขาจะอารมณ์ดีตั้งแต่เด็กๆ แต่คนโต...จะ
หงุดหงิดง่าย ขี้งอน” มารดาอายุ 35 ปี ท�ำงานโรงงาน
กลับไปท�ำงานเมือ่ ลูกอายุ 3 เดือนโดยจ้างคนเลีย้ งลูก
แต่เมื่อท�ำไปสักเดือนหนึ่ง คิดแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้มค่า
จึงตัดสินใจลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกด้วยเหตุผลว่า
“บวกลบค่าใช้จา่ ยแล้ว จ้างเขาเลีย้ งลูกวันละร้อย แล้ว
ไหนจะค่านม ไม่มีเวลาดูเขาช่วงเย็น เพราะกลับมาก็
ต้องรีบท�ำโน่น ท�ำนี่ คิดดูแล้วออกมาเลี้ยงลูกก่อนดี
กว่า” มารดาอายุ 32 ปี ท�ำกิจการของตัวเองที่บ้านให้
เหตุผลที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่า “เราไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่าย หิวเมื่อไหร่ก็หยิบให้กินได้ ไม่ต้องต้มน�้ำ ตอนพี่
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คนโตต้องอดหลับอดนอนต้มน�ำ้ ร้อนแล้วก็ชงไว้” “เค้า
อารมณ์ดี ไม่ค่อยหงุดหงิด แต่คนโต (กินนมผสม)
จะหงุดหงิดง่าย” และ “ความผูกพันมันไม่เหมือนกัน
เด็กทีเ่ ลีย้ งนมแม่จะผูกพัน เวลาพ่อแม่ไปไหนก็จะตาม
แล้วก็อบอุ่นกว่า” “เราไม่ต้องรีบชงนม ควักให้กิน
ได้เลย ถ้ามีเหงื่อก็เอาผ้าเช็ด” มารดาอายุ 31 ปี มี
บุตรสาวคนแรก บอกว่า “ดูเขามีความสุข”
ปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดา
หลายรายมีความรูท้ ไี่ ม่ถกู ต้อง หรือ เชือ่ ตามการโฆษณา
ของนมผสม เช่น ไม่เชื่อว่านมแม่เพียงพอที่จะท�ำให้
ลูกอิ่ม คิดว่านมผสมน่าจะมีประโยชน์มากกว่านมแม่
ถ้าให้นมผสมกับลูกแล้วลูกน่าจะอ้วนขึ้น มารดาอายุ
34 ปี มีบุตรคนแรกกล่าวว่า “ทีแรกไม่เชื่อจริงๆ ค่ะ
ว่าเขาจะอิ่ม…นมแม่มันนิดเดียว” มารดาอายุ 19 ปี
เป็นแม่บา้ น เริม่ ให้อาหารเสริมเร็ว ให้เหตุผลว่า “ตอนที่
ให้อาหารเขาตอน 3 เดือนคิดว่าเขาจะได้ล�่ำ กลัวเขา
ขาดสารอาหาร” “ตามทีเ่ ขาโฆษณา นมผงมีสารอาหาร
บ�ำรุงสมอง หนูเห็นเขาตัวเล็ก ก็เลยผสมให้...” การ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ท�ำให้มารดาต้องระมัดระวังใน
การรับประทานอาหาร เพราะสารอาหารบางอย่างที่
มารดารับประทาน ท�ำให้ลูกถ่ายท้อง “อย่างเช่นเรา
กินน�้ำส้มเยอะ เด็กก็จะถ่ายตาม” มารดาอายุ 30 ปี มี
บุตรคนที่ 3 หัวนมบอด ท�ำให้ลูกดูดได้ไม่ดี จึงต้อง
ให้นมผสมหลังดูดนมจากเต้า และเมื่อบีบนมให้ลูก
กินไประยะหนึง่ นมจะแห้งไป จึงต้องเลิกนมแม่เร็วกว่า
ทีต่ งั้ ใจไว้ ตนเองกลับไปท�ำงานเมือ่ ลูกอายุ 1 เดือนครึง่
ให้บิดาเลี้ยงลูกให้และเริ่มให้ข้าวเมื่ออายุ 2 เดือน
เนื่องจากไม่มีเงินซื้อนมผสม นอกจากนี้มารดาที่มี
บุตรคนแรก อายุน้อย (19 ปี) ไม่มั่นใจในการอุ้มลูก
ดูดนม จึงบีบนมใส่ขวดไว้ป้อนลูก เพราะกลัวเต้านม
ปิดจมูกลูก มารดาอายุ 17 ปีแก้ปญ
ั หาในกรณีทลี่ กู ร้อง
หลังจากกินนมและหลับไปแล้ว เมื่อวางลูกลง เมื่อ
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ลูกร้องจึงเอานมทีบ่ บี ใส่ขวดไว้ให้ลกู กินต่อ มารดาอายุ
32 ปีมบี ตุ ร 2 คนเล่าว่า “มีปญ
ั หาหัวนมบอด พยาบาล
ช่วยใช้เครื่องมือดึงหัวนมอยู่เป็นอาทิตย์พอลูกเริ่ม
แข็งแรง ดูดเก่ง ดูดแรงๆ มันก็หาย” บางรายหัวนม
แตกแต่ได้รบั ความรูจ้ ากพยาบาลในการแก้ไข “พยาบาล
เคยสอนให้เอาน�้ำนมทา แล้วก็เว้นไว้ช่วงหนึ่ง ให้ลูก
ดูดข้างที่ไม่แตกสักพักมันก็จะหายไป”
ปัญหาของการการเลีย้ งลูกด้วยนมผสม มารดา
ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกมาก่อนเปรียบเทียบได้
ชัดเจนว่าลูกทีก่ นิ นมแม่นอ้ ยจะป่วยบ่อยกว่า ไม่แข็งแรง
เด็กบางคนแพ้นมวัว การที่มารดาให้นมผสมร่วมไป
กับการกินนมแม่จึงท�ำให้ป่วยบ่อย เมื่อหยุดนมผสม
ลูกก็หายป่วย มารดามักจะพูดตรงกันว่า “นมผงมี
ราคาแพง” ท�ำให้สนิ้ เปลืองค่าใช้จา่ ย และการทีล่ กู กิน
นมผสมท�ำให้กนิ นมไม่เป็นเวลา บางรายมีอาการท้องผูก
ต้องเปลีย่ นนมหลายยีห่ อ้ กว่าจะได้นมทีเ่ หมาะกับลูก
ดังค�ำกล่าวของมารดาว่า “ลูกคนทีส่ อง กินนมกระป๋อง
ไม่ค่อยแข็งแรง” “เขาแพ้นมวัว เป็นตั้งแต่ให้นมผง
ไม่สบายมาตลอด พอเลิกแล้วก็ไม่เป็นอะไร เสียเงิน
เยอะเลยค่ะ” “นมผงเดือนนึงนี่แพงมาก” “ถ้าเป็น
นมแม่จะกินเป็นเวลา…แต่นมผงไม่เป็นเวลา เวลาเขา
ร้องเขาก็เรียกกินนม…นม…เปลืองกว่าเลย แล้วก็...
มันก็อะไรหลายๆ อย่างตามมา ค่าขวดนม ค่าจุกยาง
เพราะน้องเค้าชอบกัดหัวนมขาด” มารดาสังเกตได้วา่
ลูกที่กินนมแม่ถ่ายดี ไม่มีปัญหาท้องผูก “ลูกคนโต
ท้องผูก ต้องสวนแทบทุกวันเลย” “ต้องเปลีย่ นยีห่ อ้ นม
ไปเรือ่ ยๆ จนกว่าเขาจะปรับตัวได้” คนเล็กกินนมแม่
จะถ่ายดีกว่า” มารดารายหนึ่งสังเกตว่าลิ้นของลูกมี
ฝ้าขาวเมื่อกินนมผสม“ในความคิดหนูเหมือนสาร
อาหารไม่ครบถ้วน ลิน้ จะเป็นฝ้าบ่อยๆ เหมือนแพ้นม”
มารดาที่เสริมนมผสม บอกว่า “บางทีก็ถ่ายแข็ง”
เวลาทีเ่ ริม่ ให้อาหารเสริมและ นิดของอาหารเสริม
มารดาส่วนใหญ่เริ่มให้อาหารแก่ลูกที่นอกเหนือจาก
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นมเมื่อลูกอายุประมาณ 3- 4 เดือน ส่วนใหญ่เป็น
กล้วย ข้าว โจ๊ก ซีรีแลค ข้าวบดกับไข่แดง น�้ำแกงจืด
มารดาให้เหตุผลที่ให้ซีรีแลคว่าเห็นจากโฆษณาว่ามี
สารอาหารหลายชนิด เหตุผลทีใ่ ห้อาหารก่อน 6 เดือน
เพราะกลัวว่าลูกจะตัวเล็ก ไม่โต มารดาอายุ 34 ปีให้
เหตุผลว่า “คิดว่าเขากินนมแล้วไม่อิ่ม...แม่บอกให้
กินกล้วยได้แล้ว” “หัดให้เขากินทีละเล็กทีละน้อย ไม่ได้
ให้เยอะ”
เหตุผลในการเลิกนมแม่เร็วกว่า 6 เดือน
ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ ท�ำให้มารดาต้อง
ออกไปท�ำงานหารายได้ทั้งๆ ที่ทราบว่านมแม่ดีกว่า
นมผสม มารดากล่าวว่า “รายจ่ายครอบครัวเยอะ
ลูกคนแรกเข้าโรงเรียน แล้วเป็นโรงเรียนเอกชน ค่อนข้าง
แพง” “ถ้าท�ำงาน ต้องตัดสินใจ แล้วต้องท�ำใจแข็ง
ไม่อย่างนัน้ เป็นห่วงลูก…แม่บอกว่า เดีย๋ วหิวก็ตอ้ งกิน
(นมผสม) เอง …ไปท�ำงานเถอะ” “หนูจะให้ลกู กินนมแม่
ถูกแม่ด่า เพราะเดี๋ยวลูกติด ไปท�ำงานไม่ได้…บางที
กลับมาจะให้นมแม่ แม่กด็ .ุ ..เดีย๋ วลูกก็ตดิ หัวนม” มารดา
อายุ 19 ปี ลูกอายุ 9 วัน บอกว่าจะเลี้ยงลูก 3 เดือน
แล้วจะไปท�ำงานเนือ่ งจากสามีเงินเดือนน้อย ส่วนผูท้ ี่
ไม่ได้ท�ำงานก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ แต่หลายรายก็กลัวว่าลูกจะติดนมแม่
มากไป จึงให้นมผสมร่วมด้วย ซึง่ การให้นมผสมท�ำให้
ลูกเลิกดูดนมแม่เร็ว มารดาบางรายเชื่อว่านมผสมมี
สารอาหารมากกว่านมแม่ รสหวานและอร่อยกว่านม
แม่ จึ ง เสริ ม นมผสมให้ ลู ก พร้ อ มกั บ การให้ น มแม่
มารดา 2 รายที่มีหัวนมบอด ลูกดูดไม่ได้ บีบนมแม่
ให้ลกู กินร่วมกับเสริมนมผสม ในทีส่ ดุ นมแม่กแ็ ห้งไป
ความต้องการการ เหลือเมื่อมารดาต้อง
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดาส่วนใหญ่ต้องการความ
ช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวที่มีประสบการณ์
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น มารดา พี่สาว ญาติ

และต้องการให้มีผู้ช่วยเหลือในการเฝ้าดูแลลูกเมื่อ
มารดาต้องท�ำงานบ้าน ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้กล่าวถึงความ
ช่วยเหลือทีต่ อ้ งการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
หรือพยาบาล ยกเว้นว่าเคยได้รบั ความช่วยเหลือหรือ
ค�ำแนะน�ำจากพยาบาลในระยะแรกหลังคลอด โดยเฉพาะ
ในรายทีห่ วั นมบอด หรือเมือ่ ไปโรงพยาบาล ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บางคนระบุว่าพยาบาลเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ และให้
ความช่วยเหลือท�ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ “เขาให้
เอาที่ดึงหัวนมให้ดึงออกมาบ่อยๆ แล้วบีบน�้ำนมมา
ให้พยาบาลป้อน” “เขาแนะน�ำวิธใี ห้เรา แล้วเราก็กลับมา
ท�ำที่บ้าน”
แหล่งความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดาเคยได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
จากหลายๆ แหล่ง แต่ไม่สามารถจ�ำได้หมด หรือฟังมา
เป็นเรือ่ งสัน้ ๆ ส่วนใหญ่จงึ ไม่มใี ครเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ตามค�ำแนะน�ำของโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุข
คือ เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนโดยไม่ให้นำ�้
และเลี้ยงด้วยนมแม่ต่อไปร่วมกับอาหารตามวัยจน
ครบ 2 ขวบหรือนานกว่านัน้ ส่วนใหญ่ได้รบั ความรูจ้ าก
โรงพยาบาล ดูจากรายการโทรทัศน์ อ่านจากหนังสือ
ทีเ่ ขียนเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ การเลีย้ งลูก “ทราบเวลา
เราฝากท้อง เค้ามีวดี โี อให้ด”ู “ได้รบั ความรูต้ ามโทรทัศน์
ตามสือ่ ต่างๆ” “ได้ความรูจ้ ากเน็ต” มารดาส่วนใหญ่
จะจ�ำได้เพียงว่าให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน และ
ไม่ให้น�้ำในช่วง 6 เดือนแรก จากผลการศึกษาพบว่า
มารดามีความรูแ้ ยกเป็นส่วนๆ ไม่ครบถ้วน นอกจากนี้
มารดาไม่มคี วามรูว้ า่ นมผสมและนมแม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างไร จึงยังคงเชือ่ ว่านมผสมมีสารอาหารครบถ้วน
ตามค�ำโฆษณาจากสือ่ ต่างๆ สามารถทดแทนนมแม่ได้
มารดาอายุ 18 ปี กล่าวว่า “ในตัวเรา มันเหมือนสารอาหาร
หมดไปแล้ว แต่นมผงมีสารอาหารเยอะ อย่างเด็กที่
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พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน

กินนมผงตัวเขาจะอ้วนใหญ่…นมผสมดูขาวข้น น่าจะ
มีสารอาหารมากกว่า หนูอยากให้เขาล�่ำจึงเสริมนม
ผสมให้ด้วย”

การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พฤติ ก รรมการเลี้ ย งลู ก
ด้วยนมแม่ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นระยะเวลาสั้นๆ
2-3 เดือน (มักจะให้น�้ำร่วมด้วยตั้งแต่แรกเกิดหรือ
ภายใน 1 เดือน) แล้วกลับไปท�ำงานโดยให้นมผสม
และอาหารเสริม หรือมารดาทีไ่ ม่ได้ทำ� งาน แต่มปี ญ
ั หา
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือไม่เชื่อมั่นว่านมแม่มี
อาหารเพียงพอ 2) มารดาเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ได้นาน 3 - 4 เดือน หลังจากนั้นให้น�้ำ นมผสม หรือ
อาหารเสริมก่อนเด็กอายุ 6 เดือน สรุปได้ว่ามารดา
ทุกรายเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ แต่ไม่มรี ายใดสามารถเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวได้นาน 6 เดือน ส่วนใหญ่ให้
นมผสมเสริมถึงแม้จะยังให้นมแม่อยู่ นอกจากนีม้ ารดา
ส่วนใหญ่เริม่ ให้นำ�้ แก่บตุ รตัง้ แต่แรกเกิด หรือภายใน
1 เดือน อย่างช้าที่สุดคือ 4 เดือน ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศตุรกีทพี่ บว่า มารดา
ส่ ว นใหญ่ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ต ามที่ เ คยปฏิ บั ติ ม า
(traditional breastfeeding practices) จากการถูก
หล่ อ หลอมด้ ว ยอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมและ
ศาสนา เช่นการให้น�้ำและอาหารเสริมก่อนทารกอายุ
6 เดือน18
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถูกกระทบด้วยปัจจัยทั้งภายใน
ตัวบุคคลและปัจจัยสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ
ของมารดาและสมาชิกครอบครัว การสนับสนุนจาก
ครอบครัว เครือข่ายทางสังคมและบุคลากรทางสุขภาพ
โดยทั่วไปผู้ให้ข้อมูลได้รับความรู้จากหลายๆ แหล่ง
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เช่นเมื่อไปฝากครรภ์พยาบาลให้ดูวิดิโอเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลบางแห่ง พยาบาลให้
ค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา บางแห่ง
ไม่ได้ให้ค�ำแนะน�ำหรือช่วยเหลือเมื่อมารดามีปญ
ั หา
เรือ่ งเต้านมและหัวนม มารดาไม่มคี วามมัน่ ใจในคุณค่า
ของนมแม่ โดยเฉพาะมารดาทีม่ อี ายุนอ้ ย สอดคล้อง
กับการศึกษามารดาวัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา
หลายรายกล่าวว่าไม่ได้รบั การชีแ้ จงว่านมแม่ดกี ว่านมผสม
และไม่ทราบประโยชน์ของนมแม่19 และสอดคล้องกับ
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษามารดาหลังคลอด
ในประเทศตะวันตก พบว่ามารดาทีไ่ ม่ได้รบั การช่วยเหลือ
ในระยะหลังคลอดยกเลิกการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่มากกว่า
มารดาที่ได้รับการช่วยเหลือ20 การศึกษาครั้งนี้พบว่า
มารดาเกือบทัง้ หมดมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ นมแม่ แต่มปี จั จัย
หลายประการที่ท�ำให้มารดาไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนตามทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำ เช่นการกลับ
ไปท�ำงาน น�้ำนมไม่พอ การปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของ
ญาติผู้ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศ
มาเลเซียที่พบว่าการกลับไปท�ำงานหรือเรียนหนังสือ
เป็นอุปสรรคส�ำคัญของการหยุดเลีย้ งลูกด้วยนมแม่21
และเหตุผลส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือมารดาคิดว่าน�ำ้ นม
ไม่พอ ดังค�ำกล่าวของมารดาทีว่ า่ “ทีแรกไม่เชือ่ จริงๆ
ค่ะ ว่าเขาจะอิ่ม…นมแม่มันนิดเดียว” ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาในมารดาวัยรุน่ อเมริกนั ทีพ่ บว่าอุปสรรค
ส�ำคัญที่ท�ำให้ต้องหันไปเลี้ยงทารกด้วยนมผสมคือ
น�้ำนมไม่พอ เจ็บหัวนม และต้องกลับไปท�ำงานหรือ
เรียนหนังสือ ท�ำให้การปั๊มนมเป็นเรื่องยาก19
มารดาส่วนใหญ่ตอ้ งการการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากสมาชิกครอบครัว ซึง่ ต่างจากการศึกษาในประเทศ
ไต้หวันทีม่ ารดาส่วนใหญ่อยูใ่ นครอบครัวเดีย่ ว จึงเลือก
ใช้บริการของสถานพยาบาลที่ให้การดูแลมารดาและ
ทารกแรกเกิดในระยะหนึง่ เดือนแรก (in-center care
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organization) มีพยาบาลท�ำหน้าที่หลายอย่าง ได้แก่
ให้การดูแลมารดา-ทารก ให้การปรึกษา ให้ความรู้
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
ท�ำให้มารดามีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อีกกลุม่ หนึง่ ได้ความรูจ้ ากการใช้อนิ เตอร์เนตเป็นหนทาง
ในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่22 และจากการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ของประเทศทางฝั่งตะวันตก พบว่ามารดาหลังคลอด
ส่วนใหญ่ไม่พงึ พอใจกับการสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่จากบุคลากรด้านสุขภาพ เนื่องจากถูกกดดัน
เรือ่ งเวลา ไม่มบี คุ ลากรทีช่ ำ� นาญในการให้ความช่วยเหลือ
และให้ค�ำแนะน�ำที่ขัดแย้งกัน20,23
จากการศึกษาเชิงคุณภาพในประเทศสวีเดน
ทีส่ มั ภาษณ์ทงั้ มารดาและผดุงครรภ์ เกีย่ วกับการรับรู้
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่าทั้งมารดา
และผดุงครรภ์รบั รูต้ รงกันว่า การสนับสนุนการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่รายบุคคลเพิม่ ความมัน่ ใจและความพึงพอใจ
แก่มารดา แต่ มารดาต้องการให้ผดุงครรภ์ยอมรับ
ความเป็นบุคคลของตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็น
มารดาทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ต้องการคนรับฟัง ต้องการ
เวลา ความเข้าใจ และการติดตามดูแลสนับสนุนอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ การเปลีย่ นผูด้ แู ล ท�ำให้
ค�ำแนะน�ำอาจขัดแย้งกัน ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ไม่แน่นอน23

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไป
ผลการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่ามารดาหลังคลอด
ยังคงต้องการความรูแ้ ละความช่วยเหลือในการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ เพือ่ ให้สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้อย่าง
ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาล และหลังจากกลับไป
อยูบ่ า้ นแล้ว สถานพยาบาลจึงควรมีการจัดท�ำแนวปฏิบตั ิ
ในการให้ความรูแ้ ละความช่วยเหลือเรือ่ งการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่แก่มารดาทุกรายเพื่อให้สามารถเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ได้กอ่ นจ�ำหน่ายกลับบ้าน และติดตามเยีย่ ม
มารดาหลังคลอดเพื่อให้ความรู้และการช่วยเหลือ
เพิม่ เติมทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ของมารดาแต่ละราย
นอกจากนี้การท�ำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้นับเป็น
อุปสรรคส�ำคัญประการหนึ่ง ควรมีแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือมารดาที่ท�ำงานนอกบ้านให้สามารถ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ และควรสื่อสารให้คนในสังคม
รับทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่และหลักการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง
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Breastfeeding Behaviour in a Suburban Community*
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Abstract: Objective: To analyse the breastfeeding situation and understand mothers’
breastfeeding behaviour in a suburban community of Nakhon Pathom province.
Design: Qualitative research.
Implementation: The subjects were 11 mothers aged between 17 and 35 whose
babies were aged between 9 days and 4 years. Data were collected by means of in-depth
interviews at the informants’ homes based on prepared questions. The interviews were
recorded and then transcribed verbatim by the researcher. The data were analysed using
content analysis.
Results: The subjects displayed two types of breastfeeding behaviour. In the
first type, the mothers breastfed their babies and gave them water at intervals for a short
period of 2 to 3 months. When the mothers returned to work, they gave their babies
water, milk mixed with other liquid, or food supplements.
In the second, the mothers continued breastfeeding for 3 to 4 months, after which
they began giving their babies water, milk mixed with other liquid, or food supplements.
The mothers continued breastfeeding until their babies reached 1 to 4 years.
According to the outcomes, none of the mothers was able to continue breastfeeding
for 6 months as recommended by the World Health Organisation and Thailand’s Ministry
of Public Health. The mothers’ main reasons were (i) need to return to work; (ii)
insufficient milk; and (iii) fear of their babies becoming addicted to suckling.
Recommendations: Obstetric nurses are recommended to develop a standard
operational plan to educate and assist every mother on breastfeeding, to ensure she has proper
breastfeeding knowledge before being discharged. In addition, nurses are advised to plan
visits to post-delivery mothers, especially working mothers, to provide additional assistance.
Thai Journal of Nursing Council 2014; 29(3) 69-79
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