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บทคัดย่อ
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดามีประโยชน์ตอ่ ทัง้ ทารก มารดา สังคม และประเทศชาติ ปัจจัยหลักทีท่ า� ให้มารดา
ยุติการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาคือการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม ซึ่งการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมส่งผลก
ระทบต่อความส�าเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยท�าให้มารดาขาดความเชื่อมั่นและไม่พึงพอใจในการให้นม
บุตร ซึ่งส่งผลให้ยุติการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาก่อนระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์
ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นมในมารดาครรภ์แรก ซึง่ ปัจจัยที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ พฤติกรรมการดูดนมของทารก และความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา กลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน
85 ราย เป็นมารดาครรภ์แรกหลังคลอด ทีพ่ กั ฟน ณ หอผูป้ ว่ ยสูตกิ รรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ�านวน 39
ราย และที่แผนกสูติกรรม 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จ�านวน 46 ราย รวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก�าหนด เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการดูดนมของทารกที่สร้างโดยแมทธิว (Matthews, 1988) และดัดแปลง
โดยลัดดาวัลย์ จิตรขาว (Chitkow,1999) แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ที่พัฒนาโดย
นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธี (Anuntakulnthee, 2015) และแบบประเมินการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม ที่สร้าง
โดย ฮิลล์ และฮูเมนิค (Hill & Humenick, 1996) แปลเป็นภาษาไทยโดย มนัสวีร์ ศรีมรกต กรรณิการ์ กันธะรักษา
และนงลักษณ์ เฉลิมสุข วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน
ผลการวิจัยพบว่า
1. มารดาครรภ์แรกมีการรับรู้พฤติกรรมการดูดนมของทารกอย่างมีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 42.40 มี
ประสิทธิภาพปานกลาง ร้อยละ 40.00 และไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 17.60 มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาในระดับสูง ร้อยละ 89.40 ระดับปานกลาง ร้อยละ 10.60 และมารดาครรภ์แรกมีการรับรู้ความเพียงพอของ
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2. พฤติกรรมการดูดนมของทารกมีความสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลางกับการรับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นม
ในมารดาครรภ์แรก (r = -.34, p < .01)
3. ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดามีความสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลางกับการรับรูค้ วามไม่เพียง
พอของน�้านมในมารดาครรภ์แรก (r = -.36, p < .01)
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการวางแผนการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการส่ง
เสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่อไป
ค�าส�าคัญ: การรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม พฤติกรรมการดูดนมของทารก ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดา มารดาครรภ์แรก
Abstract
Breastfeeding benefits all infants, mothers, society, and nation. Insufficient milk supply is a
major cause for cessation of breastfeeding. The perception of insufficient milk affects the success
of breastfeeding by lowering mothers’ confidence and causing unsatisfactory in breastfeeding in
which lead to discontinue breastfeeding before the intended period. This descriptive correlational
research aimed to determine the factors related to perceived insufficient milk supply among firsttime mothers which consisted of infant breastfeeding behavior and knowledge of breastfeeding.
The samples included 85 first-time postpartum mothers who were admitted at the obstetric
wards during January to May 2017; 39 mothers from Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital and 46
mothers from Chiang Mai Health Promotion Center Region 1. The participants were selected on
the basis of inclusion criteria. The instruments used were: an Infant Breastfeeding Assessment tool
(IBFAT) developed by Matthews (1988) and revised by Chitkow (1999), a Breastfeeding Knowledge
Questionnaire developed by Anuntakulnthee (2015), and the H & H Lactation Scale developed by
Hill & Humenick (1996) translated into Thai by Srimoragot, Kantaruksa, and Chaloumsuk. Descriptive
statistics and Spearman’s correlation coefficient were used to analyze the data.
Results of the study indicated that:
1. First-time mothers perceived efficiency of infant breastfeeding behavior at a high level
(42.40%), a moderate level (40.00%), and not effective (17.60%). First-time mothers had knowledge
of breastfeeding at a high level (89.40%) and a moderate level (10.60%). First-time mothers had a
perception of sufficient milk supply at 98.80% and insufficient milk supply at 1.20%.
2. Infant breastfeeding behavior was moderately negatively associated with perception of
insufficient milk supply in first-time mothers (r = -.34, p < .01).
3. Knowledge of breastfeeding was moderately negatively associated with perception of
insufficient milk supply in first-time mothers (r = -.36, p < .01).
The findings of this study can be used as fundamental data for the planning of efficacious
nursing care to promote breastfeeding.
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ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามีประโยชน์ต่อทั้ง
ทารก มารดา สังคมและประเทศชาติ ท�าให้ลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและระบบทาง
เดินหายใจ (Lowdermilk, Perry, Cashion, & Alden,
2016) อีกทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ท�าให้
ทารกที่ได้รับน�้านมมารดา มีความสามารถในการคิด
และประสบความส�าเร็จในการเรียน (Horta & Victora,
2013) การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดายังมีประโยชน์ต่อตัว
มารดา โดยช่วยลดความเสี่ยงในการตกเลือดหลังคลอด
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว และลดความเสี่ยงในการเป็น
มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ นอกจากนี้การเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดายังมีประโยชน์ตอ่ สังคม และประเทศชาติ
โดยช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการวินจิ ฉัย ตลอดจนค่าใช้จา่ ยใน
การรักษาทารกทีเ่ จ็บป่วย (Lowdermilk et al., 2016)
จากประโยชน์ของการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาดังทีก่ ล่าว
มา ท�าให้มีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาจากหลายองค์กร
องค์การอนามัยโลกแนะน�าให้เลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียว (exclusive breastfeeding [EBF])
6 เดือนหลังคลอด และหลังจากนั้นเริ่มให้อาหารตาม
วัยร่วมกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาจนถึง 2 ปีหรือ
มากกว่า (World Health Organization [WHO], 2011)
โดยในประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งเป้าหมายให้อัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่าง
เดียว 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (The National
Economic and Social Development Plan, 2012)
แต่พบว่าอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6
เดือนของประเทศไทย ในปี 2558 - 2559 มีเพียงร้อยละ
23.1 (Department of Health-Ministry of Public
Health, 2016) โดยปัจจัยหนึง่ ทีเ่ ป็นสาเหตุสา� คัญท�าให้
มารดายุติการให้นมบุตร คือ การรับรู้ความไม่เพียงพอ
ของน�้านม (perceived insufficient milk supply)
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(Otsuka, Dennis, Tatsuoka, & Jimba, 2008)
การรับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นม ตามแนวคิด
ของฮิลล์ และฮูเมนิค (Hill & Humenick, 1989) หมาย
ถึง การแปลความหมายของมารดาว่าร่างกายตนเองมี
การสร้างน�า้ นมน้อย ไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ความต้องการของทารก หรือท�าให้ทารกมีน�้าหนักเพิ่ม
ขึ้นได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยการรับรู้ 3 ตัวชี้วัด
(indicators) (Hill & Humenick, 1996) ได้แก่ ความ
เชื่อมั่นของมารดา (maternal confidence) ความ
พึงพอใจของมารดา (maternal satisfaction) และ
การรับรู้ความพึงพอใจของบุตร (perceived infant
satisfaction) โดยความเชื่อมั่นของมารดา เป็นความ
รู้สึกมั่นใจของมารดาว่าตนสามารถให้นมบุตรได้ ส่วน
ความพึงพอใจของมารดา เป็นระดับความรู้สึกพึงพอใจ
ของมารดาในการให้นมบุตร และการรับรูค้ วามพึงพอใจ
ของบุตร เป็นการรับรู้ของมารดาหลังจากให้นมบุตรว่า
น�้านมของตนท�าให้บุตรอิ่ม สามารถตอบสนองความ
หิวของบุตร หรือบุตรเพลิดเพลินกับการดูดนม หาก
บุตรหลับขณะดูดนมมารดา ไม่ยอมดูดนม หรือบุตรมี
การร้องงอแงหลังจากดูดนมมารดา ท�าให้มารดารับรู้
ว่าบุตรไม่พึงพอใจในการดูดนม หรือความพึงพอใจของ
บุตรต�่า มารดารู้สึกว่าตนไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุตรได้ ความเชื่อมั่นของมารดาและความ
พึงพอใจของมารดาจึงต�่า ซึ่งแสดงถึงการรับรู้ความไม่
เพียงพอของน�้านม
การรับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นมส่งผลกระทบ
ต่อความส�าเร็จในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา โดยท�าให้
มารดาขาดความเชื่อมั่นในการให้นมบุตร ไม่พึงพอใจ
ในการให้นมบุตร และยุติการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ก่อนระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ (Hill & Humenick, 1989) มี
การศึกษา พบว่า มารดาร้อยละ 73.1 ยุติการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาเนื่องจากรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม
(Otsuka et al., 2008) นอกจากนี้ พบว่า มารดาทีม่ กี าร

Factors Related to Perceived Insufficient Milk Supply Among First-time Mothers

รับรูร้ ะยะเวลาทีเ่ ริม่ มีนา�้ นมหลัง 72 ชัว่ โมงหลังคลอด มี
ระยะเวลาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสั้นกว่ามารดาที่
มีการรับรู้ระยะเวลาที่เริ่มมีน�้านมก่อน 72 ชั่วโมงหลัง
คลอด (Chapman & Pérez-Escamilla, 2000) แสดงให้
เห็นว่า การรับรู้ความไม่เพียงพอน�้านมในวันที่ 3 หลัง
คลอดมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจของมารดาในการยุติ
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา ซึง่ มารดากลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูงที่จะรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมและยุติการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดา คือ กลุ่มมารดาครรภ์แรก ที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา (Leeming,
Williamson, Johnson, & Lyttle, 2015)
มารดาครรภ์แรกมักสับสนและกังวลในการให้นม
บุตร โดยมักกังวลว่าตนจะมีน�้านมน้อย และไม่สามารถ
ให้นมบุตรได้ (Semenic, Loiselle, & Gottlieb, 2008)
นอกจากนี้ พบว่า การขาดประสบการณ์ การไม่สามารถ
แปลความหมายพฤติกรรมของบุตร และการมีความรูส้ กึ
ยากล�าบากในการให้นมบุตร ท�าให้มารดาครรภ์แรก
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบุตร ซึ่งส่งผล
ให้มารดาครรภ์แรกขาดความเชื่อมั่นในการให้นมบุตร
และไม่พงึ พอใจในการให้นมบุตร และท�าให้มารดาครรภ์
แรกเกิดการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม (Leeming
et al., 2015)
การรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมตามแนวคิด
ของฮิลล์ และฮูเมนิค (Hill & Humenick, 1989)
ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ทางตรง และปัจจัยทางอ้อม ซึ่งปัจจัยทางตรง ได้แก่
พฤติกรรมการให้นมบุตร (breastfeeding behavior)
ประกอบด้วย ระยะเวลาที่กระตุ้น ความถี่ ระยะเวลา
ในการให้นมบุตร และพฤติกรรมการดูดนมของทารก
ปัจจัยด้านจิตวิทยาของมารดา (maternal psychologic factors) ประกอบด้วย การรับรูป้ ระโยชน์ของการ
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา ทัศนคติในการเลีย้ งบุตรด้วยนม
มารดา และความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
และปัจจัยด้านสรีรวิทยาของมารดา (maternal physiologic factors) ส่วนปัจจัยทางอ้อม ได้แก่ ข้อจ�ากัดด้าน
เวลาของมารดา (maternal time restraints) ปัจจัย

ด้านสังคมวัฒนธรรม (sociocultural factors) ปัจจัย
ด้านความสุขสบายของมารดา (maternal comfort
factors) และปัจจัยด้านทารก (infant factors)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรับรู้
ความไม่เพียงพอของน�้านมที่ผ่านมา มีการศึกษาที่พบ
ว่า พฤติกรรมการดูดนมของทารก สามารถท�านายการ
รับรู้ปริมาณน�้านมของมารดาได้ (ß = 5.18, p < .01)
(Huang, Lee, Huang, & Gau, 2009) โดยพฤติกรรม
การดูดนมของทารกตามแนวคิดของ แมทธิว (Matthews, 1988) หมายถึง การรับรู้การแสดงออกของ
ทารกในการดูดนมมารดาจากเต้า ประกอบด้วย ความ
พร้อมที่จะรับนมหรือปลุกเร้า (readiness to feed
or arousability) ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการหันเข้าหา
สิ่งเร้า (rooting) ระยะเวลาที่ทารกเริ่มดูดนม (fixing)
และลักษณะการดูดนมของทารก (sucking pattern)
หากทารกดูดนมอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ทารกมีการ
ดูดนมแรง สม�่าเสมอทั้ง 2 ข้าง เมื่ออุ้มทารกมาวาง
แนบอกมารดา ทารกดูดนมมารดาทันที หรือทารกหัน
หน้าเข้าหาหัวนมมารดาและอ้าปากทันทีโดยไม่ต้อง
กระตุ้น (Matthews, 1988) มารดาจะแปลความหมาย
ว่า ร่างกายของตนมีการสร้างน�้านมปริมาณเพียงพอ
ต่อทารก สามารถตอบสนองความพึงพอใจของทารก
ได้ ทารกจึงดูดนมอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากทารกไม่
ยอมดูดนม มารดาจะรับรู้ว่าทารกไม่พึงพอใจ เนื่องจาก
ตนมีนา�้ นมไม่เพียงพอ ท�าให้มารดาขาดความเชือ่ มัน่ ไม่
พึงพอใจในการให้นมบุตร และมีการรับรู้ความไม่เพียง
พอของน�้านม (Lin, Lee, Yang, & Gau, 2011) ซึ่ง
นอกจากพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกแล้ว พบ
ว่า ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดายังเป็น
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นม
ในมารดาหลังคลอดด้วย
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนมมารดา
หมายถึง ความเข้าใจของมารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดา ประกอบด้วยความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่
ประโยชน์ของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สรีรวิทยา
ของกระบวนการสร้างและการหลั่งน�้านม การจัดท่า
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ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความไม่เพียงพอของนํ�านมในมารดาครรภ์แรก

และการอมหัวนมของทารก การสื่อสัญญาณของทารก
อาการแสดงหรือข้อบ่งชี้ที่แสดงให้ทราบว่าทารกได้รับ
นมมารดาเพียงพอ และปัญหาในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาและการแก้ไข (Anuntakulnthee, 2015) โดย
การศึกษาของ นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธี (Anuntakulnthee, 2015) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความไม่เพียง
พอของน�้านม และความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาสามารถท�านายการรับรู้ความไม่เพียงพอของ
น�า้ นมได้ (ß = .17, p < .05) โดยมารดาทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ ว
กับการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาในระดับสูง จะมีการรับรู้
ความไม่เพียงพอของน�้านมในระดับต�่า
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
รับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมที่ผ่านมา พบว่ามีการ
ศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดของฮิลล์ และฮูเมนิค (Hill
& Humenick, 1989 ในต่างประเทศ ซึ่งศึกษาปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู ้ ป ริ ม าณน�้ า นมในมารดาหลั ง
คลอด (Huang et al., 2009) โดยศึกษาทั้งในมารดา
ครรภ์แรกและมารดาครรภ์หลัง นอกจากนี้มีการศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ปริมาณน�้านมในมารดาที่
ผ่าตัดคลอด (Lin et al., 2011) ส่วนในประเทศไทย
มีการศึกษาปัจจัยท�านายการรับรู้ความไม่เพียงพอของ
น�้านมในมารดาวัยรุ่น (Anuntakulnthee, 2015) ผู้
วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับ
รู้ความไม่เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์แรก ได้แก่
พฤติกรรมการดูดนมของทารก และความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้
พยาบาลผดุงครรภ์ส่งเสริมให้ทารกมีพฤติกรรมการดูด
นมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ มีผลให้มารดาครรภ์แรกเกิดการ
รับรูค้ วามเพียงพอของน�า้ นม และประสบความส�าเร็จใน
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาพฤติก รรมการดูดนมของทารก
ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา และการรับ
รู้ความไม่เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์แรก
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2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ดูดนมของทารก และการรับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นม
ในมารดาครรภ์แรก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยว
กับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และการรับรู้ความไม่
เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์แรก
ค�าถามการวิจัย
1. พฤติกรรมการดูดนมของทารก ความรู้เกี่ยว
กับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และการรับรู้ความไม่
เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์แรกเป็นอย่างไร
2. พฤติกรรมการดูดนมของทารก และการรับรู้
ความไม่เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์แรกมีความ
สัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
3. ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
และการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์
แรก มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
มารดาครรภ์แรกอาจมีการรับรู้ความไม่เพียงพอ
ของน�้านม และเป็นสาเหตุให้มารดายุติการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาก่อนระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ การศึกษาครั้งนี้
ใช้แนวคิดการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมของ ฮิลล์
และฮูเมนิค (Hill & Humenick, 1989) ที่กล่าวว่า การ
รับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นม เป็นการแปลความหมาย
ของมารดาว่าร่างกายตนเองมีการสร้างน�้านมน้อย ไม่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจ ความต้องการของ
ทารก หรือท�าให้ทารกมีน�้าหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างเหมาะ
สม โดยแนวคิดการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม
กล่าวถึงปัจจัยทางตรงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พฤติกรรมการ
ดูดนมของทารก และความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดา โดยพฤติกรรมการดูดนมของทารกที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ท�าให้มารดาขาดความเชือ่ มัน่ ไม่พงึ พอใจ
ในการให้นมบุตร และมีการรับรู้ความไม่เพียงพอของ
น�้านม ส่วนในมารดาที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาระดับต�่า ท�าให้มารดาขาดความเชื่อมั่น
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ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา รู้สึกไม่พึงพอใจในการ
ให้นมบุตร และรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม ดังนั้น
พฤติกรรมการดูดนมของทารก และความรู้เกี่ยวกับการ
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา อาจมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ความไม่เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์แรก
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเชิงพรรณนาหาความ
สัมพันธ์ (descriptive correlational research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ ก ษาเป็ น มารดาครรภ์ แ รก
หลังคลอด
กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาครรภ์แรกหลังคลอด
ที่พักฟน ณ หอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ และที่แผนกสูติกรรม 1 โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุ 20 - 35 ปี 2) หลังคลอด
วันที่สาม 3) คลอดบุตรทางช่องคลอด เมื่ออายุครรภ์
ครบก�าหนด 4) มารดาและทารกไม่มภี าวะแทรกซ้อน 5)
มารดาและทารกไม่ถกู แยกจากกันหลังคลอด 6) ไม่มขี อ้
ห้ามในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 7) สามารถฟัง พูด
อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ และ 8) ยินยอมและให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมงานวิจัย
ก� า หนดขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการเปิ ด
ตารางประมาณกลุ่มตัวอย่างตามอ�านาจการทดสอบ
(power analysis) โดยก�าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ
.05 ให้ระดับอ�านาจการทดสอบ (level of power)
.80 และการประมาณค่าขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร
(estimated effect size) .30 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
85 ราย (Polit, 2010) เลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรง
พยาบาลโดยการก�าหนดสัดส่วน ได้กลุม่ ตัวอย่างจากโรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ�านวน 39 ราย และจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
จ�านวน 46 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน
พฤติกรรมการดูดนมของทารก (the Infant Breastfeeding Assessment Tool [IBFAT]) ของแมทธิว
(Matthews, 1988) ที่ดัดแปลงโดย ลัดดาวัลย์ จิตรขาว
(Chitkow, 1999) ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาร์ค ได้
เท่ากับ .81 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาของนรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธี (Anuntakulnthee, 2015) ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่อง
มือโดยวิเคราะห์หาค่าความเป็นเอกพันธ์ภายในด้วยวิธี
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 ได้เท่ากับ .85 และ แบบประเมิน
การรับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นมของฮิลล์ และฮูเมนิค
(Hill & Humenick, 1996) แปลเป็นภาษาไทยโดย มนัส
วีร์ ศรีมรกต กรรณิการ์ กันธะรักษา และนงลักษณ์ เฉลิม
สุข และแปลย้อนกลับ (back translation) โดยผู้ทรง
คุณวุฒิจ�านวน 2 ท่าน ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่อง
มือโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาร์ค ได้
เท่ากับ .81
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้รับการรับรองให้ด�าเนินการวิจัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์
อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยชี้แจงให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม
วิจยั และสามารถยุตกิ ารเข้าร่วมวิจยั ได้ทกุ เวลา โดยไม่มี
ผลต่อการรักษาพยาบาลทีค่ วรได้รบั ตามปกติ ข้อมูลทีไ่ ด้
เก็บเป็นความลับและน�าเสนอในภาพรวม หลังจากกลุ่ม
ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเซ็นเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย
การรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นพยาบาลที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ�านวน 2 คน ได้มกี ารอบรม
วิธีด�าเนินการวิจัยให้แก่ผู้ช่วยวิจัยก่อนเริ่มการด�าเนิน
การวิจัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการด�าเนินการ
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วิจัยระหว่างผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
ภายหลังได้รับการอนุญาตให้รวบรวมข้อมูล ผู้
วิจยั และผูช้ ว่ ยวิจยั ได้ขอให้กลุม่ ตัวอย่างท�าแบบสอบถาม
ในวันที่สามหลังคลอด เมื่อได้แบบสอบถามคืน ผู้วิจัย
หรือผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล จาก
นั้นผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษาโดยท�าการทดสอบ
การกระจายของข้อมูลด้วยสถิตสิ ถิตทิ ดสอบโคโมโกรอฟ
ซามินอฟ (Kolmogorov smirnov) พบว่า การกระ
จายของข้อมูลทั้ง 3 ตัวแปรไม่เป็นโค้งปกติ จึงวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน
(Spearman’s correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 20-35 ปี อายุ
เฉลี่ย 26.40 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.37 กลุ่มอายุ
ที่พบมากที่สุด คือ ระหว่าง 20 - 25 ปี ร้อยละ 44.70
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.40 รองลงมา
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ
21.20 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 89.40 ลักษณะ
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดีย่ ว ร้อยละ 50.60 มี
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 57.60 รองลงมาคือ แม่บา้ น ร้อยละ
22.40 รายได้ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 15,001 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 22.40 รองลงมา คือ ราย
ได้ 5,000 - 10,000 บาท/เดือน และ 10,001 - 15,000
บาท/เดือน ร้อยละ 18.80 เท่ากัน ขณะตั้งครรภ์กลุ่ม
ตั ว อย่ า งได้ รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนม
มารดา ร้อยละ 92.90 ระยะเวลาทีต่ งั้ ใจเลีย้ งบุตรด้วยนม
มารดาอยูร่ ะหว่าง 4 - 6 เดือน ร้อยละ 60.00 และระยะ
เวลาที่ลาคลอด อยู่ระหว่าง 46 - 90 วัน ร้อยละ 57.60
2. กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนรวมการรับรูพ้ ฤติกรรม
การดูดนมของทารก อยู่ระหว่าง 4 - 12 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.14 โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู ้ พ ฤติ ก รรมการดู ด
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นมของทารกอย่างมีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 42.40
มีประสิทธิภาพปานกลาง ร้อยละ 40.00 และไม่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 17.60
3. กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนรวมความรูเ้ กีย่ วกับการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อยู่ระหว่าง 14 - 24 คะแนน
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 20.52 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.40 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาในระดับสูง ร้อยละ 89.40 ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 10.60 และไม่พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในระดับต�่า
4. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนรวมการรับรู้ความไม่
เพียงพอของน�า้ นม อยูร่ ะหว่าง 20 - 85 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 41.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.92
โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.80 มีการรับรู้ว่าตนเองมี
ความเพียงพอของน�้านม และร้อยละ 1.20 รับรู้ความ
ไม่เพียงพอของน�้านม
5. พฤติกรรมการดูดนมของทารกมีความสัมพันธ์
ทางลบระดับปานกลางกับการรับรูค้ วามไม่เพียงพอของ
น�า้ นม อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (r = -.34, p
< .01) และความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
มีความสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลางกับการรับรูค้ วาม
ไม่เพียงพอของน�้านม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 (r = -.36, p < .01) ดังตารางที่ 1

Factors Related to Perceived Insufficient Milk Supply Among First-time Mothers

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน ระหว่างพฤติกรรมการดูดนมของทารก ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดา และการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมของกลุ่มตัวอย่าง (n = 85)
ตัวแปร
1
2
3
1. การรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม
1.00
-.34**
-.36**
2. พฤติกรรมการดูดนมของทารก
1.00
.14
3. ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
1.00
** p < .01
การอภิปรายผล
1. พฤติกรรมการดูดนมของทารก การศึกษาครัง้
นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารรับรูพ้ ฤติกรรมการ
ดูดนมของทารกมีประสิทธิภาพ โดยมีการรับรูพ้ ฤติกรรม
การดูดนมของทารกมีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 42.40
และมีประสิทธิภาพปานกลาง ร้อยละ 40.00 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการส่งเสริมให้มีการ
สัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารกทันที
ภายหลังคลอดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (Kantaruksa et
al., 2011; Regional Health Promotion Center 1,
2016) ซึ่งการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดา
และทารกทันทีหลังคลอดเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณ
การดูดนมของทารก ส่งเสริมให้เกิดความส�าเร็จในการ
อมหัวนมหรือการเริม่ ดูดนมมารดาเร็ว ซึง่ ส่งผลให้ทารก
สามารถดูดนมได้ถูกวิธี และมีพฤติกรรมการดูดนมที่มี
ประสิทธิภาพ (Lowdermilk et al., 2016) ดังเช่นการ
ศึกษาที่พบว่า มารดาและทารกที่มีการสัมผัสแบบเนื้อ
แนบเนือ้ หลังคลอด มีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูดนม
ของทารกมีประสิทธิภาพสูง (MD 2.28; CI 1.41-3.15)
(Moore, Bergman, Anderson, & Medley, 2016)
นอกจากนี้ การสอนและการช่วยเหลือของบุคลากร
อาจมีผลต่อการรับรูพ้ ฤติกรรมการดูดนมของทารก โดย
กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ในระยะหลังคลอดเป็นรายกลุ่ม และมีการช่วยเหลือใน
การจัดท่าทารก การเอาทารกเข้าเต้า อีกทั้งมีคลินิกนม
แม่ ที่ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือมารดาเมื่อมีปัญหาใน
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (Regional Health Promotion Center 1, 2016; Obstetric Department,

2006) จึงเป็นไปได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การส่งเสริมให้มี
การสัมผัสแบบเนือ้ แนบเนือ้ กับทารกในระยะหลังคลอด
ทันที ร่วมกับได้รับการสอนและช่วยเหลือในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาในระยะหลังคลอด ท�าให้มีการรับรู้
พฤติกรรมการดูดนมของทารกที่มีประสิทธิภาพ
2. ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนรวม
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอยู่ในระดับ
สูง ร้อยละ 89.40 และระดับปานกลาง ร้อยละ 10.60
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ (Antenatal Clinic, 2006; Regional Health Promotion
Center 1, 2016) และในระยะหลังคลอดเป็นรายกลุ่ม
(Regional Health Promotion Center 1, 2016) ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.90 ได้
รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในระยะ
ตัง้ ครรภ์ ท�าให้หลังคลอดมีความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาอยู่ในระดับสูง ดังเช่นการศึกษาที่พบว่า
มารดาที่ได้รับความรู้ในระยะตั้งครรภ์มีคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสูงกว่ามารดาที่ไม่
ได้รบั ความรูใ้ นระยะตัง้ ครรภ์ (Lin, Chien, Tai, & Lee,
2008) นอกจากนี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้
มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง โดยอยูใ่ นระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 49.40 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ร้อยละ 21.20 ซึ่งผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้มากกว่าผู้ที่มีระดับการ
ศึกษาต�่า ดังเช่นการศึกษาที่พบว่า ระดับการศึกษาของ
มารดามีความสัมพันธ์กบั ระดับความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ ง
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บุตรด้วยนมมารดาอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p < .001)
(Afrose, Banu, Ahmed, & Khanom, 2012) จึงเป็น
ไปได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ร่วมกับ
ระดับการศึกษาที่ค่อนข้างสูง ท�าให้มีคะแนนรวมความ
รู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอยู่ในระดับสูง
3. การรับรูค้ วามไม่เพียงพอของน�า้ นม การศึกษา
ครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 98.80 รับรู้
ว่าตนมีน�้านมเพียงพอ ทั้งนี้อาจอธิบายได้จาก แนวทาง
การพยาบาลของทั้ง 2 โรงพยาบาล ที่ให้มารดาและ
ทารกมี ก ารสั ม ผั ส แบบเนื้ อ แนบเนื้ อ ทั น ที ห ลั ง คลอด
(Kantaruksa et al., 2011; Regional Health Promotion Center 1, 2016) ซึ่งการสัมผัสแบบเนื้อแนบ
เนื้อเป็นการกระตุ้นให้ทารกเริ่มดูดนมมารดาเร็ว และ
กระตุน้ กลไกการสร้างและการหลัง่ น�า้ นม (Lowdermilk
et al., 2016) ดังเช่นการศึกษาของวีนัส จันทร์แสงศรี,
กรรณิการ์ กันธะรักษา, และฉวี เบาทรวง (Jansangsri,
Kantaruksa, & Baosoung, 2014) ที่พบว่า มารดา
กลุ่มที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกให้มี
การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อกับทารกทันทีหลังคลอดมี
คะแนนเฉลี่ยปริมาณน�้านมมากกว่ามารดากลุ่มที่ได้รับ
การดูแลตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001)
นอกจากนี้ การศึ กษาของนรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธี
(Anuntakulnthee, 2015) พบว่า ระยะเวลาทีท่ ารกเริม่
ดูดนมครัง้ แรกมีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรูค้ วามไม่
เพียงพอของน�้านม (r = -.58, p <.05) กล่าวคือ หาก
ทารกเริ่มดูดนมมารดาเร็วในระยะหลังคลอด มารดาจะ
มีการรับรู้ความเพียงของน�้านม นอกจากนี้ การศึกษา
ครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจ
ที่จะเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาคือ 8 เดือน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.28 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอยูใ่ นระดับสูง ซึง่ อาจ
มีผลต่อการรับรู้ความเพียงพอของน�้านม ดังเช่นการ
ศึกษาทีพ่ บว่า ระยะเวลาทีต่ งั้ ใจเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
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มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูป้ ริมาณน�า้ นมอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) (Huang et al., 2009)
จึงเป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการส่งเสริมให้มีการ
สัมผัสแบบเนือ้ แนบเนือ้ กับทารกในระยะหลังคลอดทันที
ร่วมกับความตั้งใจที่จะเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ท�าให้มี
การรับรู้ความเพียงพอของน�้านม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูดนม
ของทารกและการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านม การ
ศึกษาครั้งนี้ พบว่า พฤติกรรมการดูดนมของทารกมี
ความสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลางกับการรับรู้ความ
ไม่เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์แรก (r = -.34, p
< .01) ซึ่งความสัมพันธ์ทางลบ หมายถึง ความสัมพันธ์
ทีม่ กี ารแปรผันกลับกัน โดยเมือ่ ทารกมีพฤติกรรมการดูด
นมอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มารดาจะรับรู้ว่าความ
ไม่เพียงพอน้อยลง อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการดูดนม
ของทารกเป็นการรับรูข้ องมารดาเกีย่ วกับการแสดงออก
ของทารกในการดูดนมมารดาจากเต้า โดยทารกที่ดูด
นมอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ทารกมีการดูดนมแรง
สม�่าเสมอทั้ง 2 ข้าง เมื่ออุ้มทารกมาวางแนบอกมารดา
ทารกดูดนมมารดาทันที หรือทารกหันหน้าเข้าหาหัวนม
มารดาและอ้าปากทันทีโดยไม่ตอ้ งกระตุน้ (Matthews,
1988) มารดาจะมีการแปลความหมายว่า ร่างกายมีการ
สร้างน�า้ นมปริมาณเพียงพอต่อทารก สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของทารกได้ ทารกจึงดูดนมได้ดี (Lin et
al., 2011) ในทางกลับกัน หากทารกดูดนมไม่สม�า่ เสมอ
ไม่ยอมหันเข้าหาเต้านม ต้องใช้การกระตุน้ มากและนาน
มารดาจะรับรู้ถึงความไม่เพียงพอของน�้านม การศึกษา
ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.40 มีการรับรู้พฤติกรรม
การดูดนมของทารกมีประสิทธิภาพสูงและปานกลาง
และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.80 มีการรับรู้ความเพียง
พอของน�้านมจึงเป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน
การรับรู้พฤติกรรมการดูดนมของทารกมีประสิทธิภาพ
สูงและปานกลาง รับรูว้ า่ ตนมีปริมาณน�า้ นมทีเ่ พียงพอที่
จะตอบสนองความต้องการของทารก จึงรับรูค้ วามเพียง
พอของน�้านม ดังเช่นการศึกษาของนรินทร์ทิพย์ อนันต
กุลนธี (Anuntakulnthee, 2015) ที่พบว่า พฤติกรรม
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การดูดนมของทารกมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความไม่
เพียงพอของน�้านม (r = .82, p < .01)
5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ ง
บุตรด้วยนมมารดาและการรับรู้ความไม่เพียงพอของ
น�้านม การศึกษาครั้งนี้พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดามีความสัมพันธ์ทางลบระดับปาน
กลางกับการรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมในมารดา
ครรภ์แรก (r = -.36, p < .01) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์
ทีม่ กี ารแปรผันกลับกัน อธิบายได้วา่ ความรูเ้ กีย่ วกับการ
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาเป็นความเข้าใจของมารดาเกีย่ ว
กับกระบวนการสร้างและการหลั่งน�้านม พฤติกรรม
การดู ด นมของทารก ท� า ให้ ม ารดาสามารถประเมิ น
ปริมาณน�้านมของตนเองและตอบสนองความต้องการ
ของทารกได้ ส่งผลให้มารดามีการรับรู้ความเพียงพอ
ของน�้านม (Hill & Humenick, 1989) การศึกษาครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 89.40 มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาในระดับสูง และกลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 98.80 มีการรับรู้ความเพียงพอของน�้านม เป็นไป
ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาในระดับสูง เข้าใจว่าตนสามารถตอบ
สนองความต้องการของทารก จึงรับรูค้ วามเพียงพอของ
น�้านม ดังเช่นการศึกษาของนรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธี
(Anuntakulnthee, 2015) ทีพ่ บว่า ความรูเ้ กีย่ วกับการ
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดามีความสัมพันธ์กบั การรับรูค้ วาม
ไม่เพียงพอของน�้านม (r = .69, p < .01)

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลผดุ ง ครรภ์ ค วรประเมิ น การรั บ รู ้
พฤติกรรมการดูดนมของทารก ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และการรับรู้ความไม่เพียงพอ
ของน�้านมในมารดาครรภ์แรก เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ใน
การส่งเสริมความส�าเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
2. ด้านการศึกษาพยาบาล
ควรน�าข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูดนมของ
ทารก ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และ
การรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมในมารดาครรภ์แรก
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�าการศึกษา พฤติกรรมการดูดนมของ
ทารก ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และ
การรับรู้ความไม่เพียงพอของน�้านมในมารดากลุ่มอื่นๆ
เช่น มารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง หรือมารดาที่มี
ภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น
2. ควรท� า การศึ ก ษาเชิ ง ทดลอง โดยการจั ด
โปรแกรม หรือแผนการให้ความรู้แก่มารดาครรภ์แรก
เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการดูดนมของทารก ความรูเ้ กีย่ ว
กับการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา และการรับรูค้ วามเพียง
พอของน�้านมอย่างเหมาะสม
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