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บทคัดย่อ
การรับรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ คือ สิง่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การวิจยั นี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย ผู้ให้ข้อมูลเป็นมารดาหลังคลอดที่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในขณะบุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด จำ�นวน 16 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล แต่ละคนได้รบั การสัมภาษณ์ 2-3 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
ต่อครั้ง ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีการบันทึกเสียงและถอดเทปบันทึกเสียงแบบคำ�ต่อคำ� วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า การรับรูเ้ กี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด มีประเด็นหลักเกิดขึ้น 2 ประเด็น คือ “คุณค่าการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่” และ “ความยากในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่” ประเด็นที่ 1 “คุณค่าการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่” ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1) ประโยชน์ต่อสุขภาพทารก
2) หน้าทีค่ วามเป็นแม่ และ 3) ความสุขเมือ่ ได้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และ ประเด็นที่ 2 “ความยากในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่”
ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1) ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 2) ความเครียด ความวิตกกังวล 3) การขาดทักษะ
ทีท่ �ำ ให้มนี �ำ้ นมเพียงพอ และ 4) ความยากในการเริ่มฝึกลูกดูดนมจากเต้า การศึกษานี้ ช่วยให้บุคลากรด้านสุขภาพเกิด
ความเข้ าใจมารดาหลัง คลอดที่บุต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าลทารกแรกเกิ ด เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ไ ด้ อ ย่ า ง
ลึกซึ้ง สามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาการพยาบาลแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้มารดา
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง
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Abstract
Breastfeeding perception affects decisions and behaviors in breastfeeding. This research study aimed to
explore the perception in breastfeeding of postpartum mothers with newborns hospitalized in Neonatal Intensive
Care Units [NICU]. Descriptive qualitative analysis was used in this study. The participants comprised sixteen
postpartum mothers with newborns hospitalized in NICU. Data were collected between February and May,
2017 from in-depth interview two to three times for each mother, approximately 30-45 minutes/time. Each
interview was tape-recorded and transcribed verbatim. Consequently, content analysis was employed for data
analysis. The findings revealed two themes of perception in breastfeeding of postpartum mothers with newborns
hospitalized in NICU; “value of breastfeeding” and “breastfeeding difficulties”. The first theme - “value of
breastfeeding” had three categories including: 1) breastfeeding is useful, 2) breastfeeding is the duty of mother,
and 3) breastfeeding brings happiness. The second theme “breastfeeding difficulties” included four categories:
1) postpartum complications, 2) stress and anxiety, 3) lacking skills in providing adequate milk supply, and
4) difficulties in practicing breast-feeding initiation. The study could provide better understanding and further
insights into breastfeeding from maternal perspectives of postpartum mothers with newborns hospitalized
in NICU. The findings also offer possible approaches in the development of effective holistic nursing
intervention that promote and support postpartum mothers to continue breastfeeding their babies.
Keywords: breastfeeding; neonatal intensive care unit; perception; postpartum mother
ความเป็นมาของปัญหา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งดีที่สุดสำ�หรับทารก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับทารกป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
หออภิบาลทารกแรกเกิด ซึ่งมีโอกาสทุพพลภาพจากการ
เจ็บป่วยหรือตายมากกว่าปกติ1 มีการศึกษาพบว่าการได้รับ
นมแม่มีผลทำ�ให้ทารกป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตั้งแต่แรกเกิดมีการตอบสนองต่อการรักษาได้ดีขึ้นสามารถ
ออกจากโรงพยาบาลได้ เ ร็ ว กว่ า ทารกที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การเลี้ ย ง
ด้วยนมแม่2 และการได้รับนมแม่จะช่วยให้ทารกที่ต้องเข้ารับ
การรั ก ษาในหออภิ บ าลทารกแรกเกิ ด มี โ อกาสรอดชี วิ ต
มากขึ้น เนื่องจากได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ
และมีความเหมาะสมตามสรีรวิทยา และความต้องการของ
ร่างกาย3,4 โดยมีการศึกษาพบว่าทารกที่เข้ารับการรักษาใน
หออภิบาลทารกแรกเกิดทีไ่ ด้รบั นมแม่ มีอบุ ตั กิ ารณ์การติดเชือ้
ลดลง ทั้งการติดเชื้อในกระแสโลหิต เยื่อหุ้มสมอง ทางเดิน
หายใจ และทางเดินอาหาร อีกทั้งช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะ
ลำ�ไส้เน่าจากการขาดเลือด5 ดังนั้นการให้นมแม่แก่ทารกป่วย
แรกเกิดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงเปรียบเสมือน
การได้รับยารักษาโรคซึ่งช่วยให้ทารกกลุ่มนี้มีโอกาสรอดชีวติ

สูงขึ้นและมีส่วนสำ�คัญต่อการพัฒนาระบบอวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกายให้เป็นปกติ
สถิติในประเทศไทย พบว่า มีทารกคลอดมีชีพเฉลี่ย
ปีละประมาณ 800,000 ราย ซึ่งในจำ�นวนนี้มีทารกแรกเกิด
ในระยะปริกำ�เนิดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงถึง
386,315 ราย6 แม้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีคุณประโยชน์
นานัปการ แต่อัตราการได้รับนมแม่จนอายุครบ 6 เดือน ใน
ทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดยังค่อน
ข้างต่�ำ จากสถิตขิ องคลินกิ นมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี2 พบว่า ทารกที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ตั้งแต่แรกเกิดที่ได้รับนมแม่จนอายุครบ 6 เดือน มีเพียง
ร้อยละ 43.14 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่ายังมีทารกกลุ่มนี้อีก
มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถกินนมแม่ได้ต่อเนื่องจนอายุ
ครบ 6 เดือน ซึ่งต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินีตั้งเป้าหมายให้กลุ่มทารกป่วยแรกเกิดได้รับนมแม่
ต่อเนื่องครบ 6 เดือน ไว้ที่ร้อยละ 80 และยังคงต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่
องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าหมายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือนไว้ที่ร้อยละ 50 จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของมารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารก
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แรกเกิด เป็นประเด็นที่บุคลากรสุขภาพควรให้การส่งเสริม
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยเห็ น ความสำ � คั ญ ของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทารกป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาใน
หออภิบาลทารกแรกเกิดมากขึ้น โดยสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สภาการพยาบาล ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารก
ป่วย และนำ�แนวคิดบันได 10 ขั้น เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย7 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
มาปรับใช้ในเชิงนโยบายเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 25564
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกนมแม่ตามบันได
10 ขั้น เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ทารกป่วย ยังคงประสบปัญหาและเป็นสิ่งที่ท้าทายในการ
ดำ�เนินงานของบุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง จากการ
ศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ยังคงมีอุปสรรค ไม่สามารถนำ�แนวทางดังกล่าวไปใช้
ในการปฏิบัติจริงได้ครบทุกขั้นตอน8 แสดงให้เห็นว่าอาจมี
ปัจจัยด้านบริบททางสังคม วัฒนธรรม และรูปแบบการ
ดำ�เนินชีวิตของมารดาหลังคลอดในแต่ละประเทศ ที่มีผลต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดกลุ่มนี้9 ดังนั้น
การนำ�นโยบายจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ
ของบุคลากรด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวยังมีข้อจำ�กัด
จากการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง พบว่า การรับรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา คือ สิ่งที่มีผลต่อ
การตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็น
อย่างมาก หากมารดามีการรับรู้ที่ดีต่อความสำ�คัญและคุณค่า
ของนมแม่ และรับรูก้ ารสนับสนุนทีด่ จี ากบุคคลรอบข้าง มารดา
ก็จะตัดสินใจและมุ่งมั่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่เริ่มต้น
ส่งผลให้มีพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เหมาะสม
โดยมีการศึกษาในประเทศอินเดีย พบว่า การรับรู้ประโยชน์
ของนมแม่และระดับการศึกษาของมารดา มีความสัมพันธ์
ในทางบวกต่ อ การเริ่ ม ต้ นให้ น มแม่ แ ก่ บุ ต รและพฤติ ก รรม
การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ข ณะอยู่ โ รงพยาบาลของมารดา
หลังคลอด10 อีกทั้งมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่พบว่า มารดา
ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้ว ยนมแม่เนื่องจากรับ รู้การส่ง เสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลรอบข้าง เช่น จากพยาบาลที่
ดูแลในระยะหลังคลอดและจากบุคคลในครอบครัวที่ประกอบ
ด้วย ย่า ยาย และสามี เป็นต้น11 ซึ่งที่กล่าวมาส่วนใหญ่
เป็ น การศึ ก ษาในมารดาหลั ง คลอดทั่ ว ไปจะเห็ น ได้ ว่ า
แม้ ก ารรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพเป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่
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บุคลากรด้านสุขภาพควรให้ความสนใจ แต่องค์ความรู้ใน
ประเด็นการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในมารดาที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าล
ทารกแรกเกิดนั้นยังมีอยู่อย่างจำ�กัด การทำ�ความเข้าใจ
การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านมุมมองของ
มารดาตามบริบทที่เกิดขึ้นจริงจึงเป็นสิ่งสำ �คัญอีกประการ
หนึ่งที่บุคลากรด้านสุขภาพควรศึกษาอย่างลึกซึ้ง
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย (descriptive
qualitative research) เป็นวิธีการศึกษาที่ช่วยให้เข้าถึง
ข้อมูลที่หลากหลาย และได้ข้อมูลที่มีความลุ่มลึก เพื่อค้นหา
ประเด็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ยังคงซ่อนเร้น ไม่ชัดเจน หรือ
คลุมเครืออยู่12 องค์ความรู้เรื่องการรับรู้ของมารดาหลังคลอด
เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นขณะที่ บุ ต รเข้ า รั บ การ
รักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดยังเป็นประเด็นที่คลุมเครือ
จึงควรทำ�การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย เพื่อให้ได้
ข้อมูลทีล่ กึ ซึง้ และเป็นจริงตามธรรมชาติ โดยวิธกี ารเก็บข้อมูล
ที่เจาะลึกเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะ
การทำ�งานในวิชาชีพพยาบาลที่เน้นการให้การพยาบาลแบบ
องค์รวม ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมด้านการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ให้สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบการดำ�เนินชีวิต
ของมารดาหลั ง คลอดที่ บุ ต รต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาในหอ
อภิบาลทารกแรกเกิด ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ นำ�ไป
สู่การให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ ถู ก ต้ อ ง
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากการได้เรียนรู้ทำ�ความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้รับบริการและบุคลากรด้าน
สุขภาพ รวมถึงการได้ทราบข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ที่ยังคงมีอุปสรรคหรือข้อจำ�กัดต่างๆ ที่ต้องการ
ความช่ ว ยเหลื อ ของมารดากลุ่ ม นี้จะช่วยให้บุคลากรด้าน
สุขภาพให้การดูแลได้อย่างตรงจุดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ช่ ว ยให้ ม ารดาที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิบาลทารก
แรกเกิ ด สามารถเลี้ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ ตาม
ความคาดหวังได้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563 หน้า 30-44

Khaonark R, et al.

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
วิธีวิจัยและสถานที่ในการศึกษา
การนำ�เสนอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
การวิจัย เรื่องการรับรู้และการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาใน
หออภิบาลทารกแรกเกิด เป็นวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย
(descriptive qualitative research) ตามแนวคิดของ
Lambert and Lambert13 และทำ�การศึกษาที่โรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งโรงพยาบาล
แห่งนีม้ บี ริบทด้านการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยเป็น
หนึ่งในโรงพยาบาลนำ�ร่องของประเทศไทยที่ได้นำ�แนวคิด
บันได 10 ขั้น เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในทารกป่วย7 มาปรับใช้เป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วยที่รับการรักษา
ในหออภิบาลทารกแรกเกิด
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
มารดาหลั ง คลอดที่ มี บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหอ
อภิบาลทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit
[NICU]) จำ�นวน 16 ราย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะ
เจาะจงตามคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้ ดังนี้ 1) บุตรเข้ารับการ
รักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดทันทีภายหลังการคลอด
และรับการรักษาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ 2) เลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ในระหว่างที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด 3) สามารถสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาไทยได้ดี และ 4) ยินดีเข้าร่วมการวิจัยและมี
ความพร้อมในการให้ข้อมูลหลังจากบุตรได้รับการจำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาล
จริยธรรมในการวิจัย
โครงร่างวิจยั ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมในงาน
วิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินจริยธรรม
การวิจัยในคน (เลขที่ สข 0032.202/12725 วันที่ 14
ธันวาคม 2559) ของโรงพยาบาลระดับทุตติยภูมิแห่งหนึ่งใน
ภาคใต้ ต อนล่ า งซึ่ ง เป็ น สถานที่ ศึ ก ษาผู้ วิ จั ยได้ ทำ � หนั ง สื อ
ชี้แจงผู้ให้ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์วิธีดำ�เนินการวิจัย และผู้ให้
ข้ อ มู ล มี โ อกาสตั ด สิ น ใจในการตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธการ
เข้าร่วมวิจยั สามารถยุตกิ ารให้ขอ้ มูลหรือถอนตัวจากการวิจยั
ได้ ต ลอดเวลาเมื่ อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ตั ด สิ น ใจให้ ค วามร่ ว มมื อ
เข้าร่วมการวิจัย โดยผู้ให้ข้อมูลเซ็นยินยอมในใบพิทักษ์สิทธิ์
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ก่อนดำ�เนินการสัมภาษณ์ ตลอดจนในขณะสัมภาษณ์หาก
ผู้ให้ข้อมูลมีภาวะเครียด หรือมีประเด็นอ่อนไหวทางอารมณ์
ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ จ ะทำ � การหยุ ด พั ก การสั ม ภาษณ์
จนกว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จะมี ค วามพร้ อ มข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ไ ด้
จากการสัมภาษณ์จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยเทปบันทึก
เสียงจะถูกทำ�ลายเมื่อการวิจัยสิ้นสุดลง และภายหลังการวิจัย
จะนำ�เสนอข้อมูลที่ได้ในภาพรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
ผู้วิจัย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
การคลอดและการเจ็บป่วยของบุตร แบบบันทึกภาคสนาม
การบันทึกการสะท้อนคิด เครื่องบันทึกเสียงสำ�หรับบันทึก
การสัมภาษณ์ และแนวคำ�ถามในการสัมภาษณ์ซง่ึ เป็นคำ�ถาม
ปลายเปิ ด แบบกึ่ งโครงสร้ า งที่ ส ร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณคดีทเ่ี กีย่ วข้องและได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ทางสูติศาสตร์ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ท่าน อาจารย์
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ท่าน และ
พยาบาลวิ ช าชี พ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม
ความครอบคลุมของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาที่ใช้
ปรับปรุงแก้ไข และทดลองใช้กบั มารดาหลังคลอดทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
คล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กำ�หนดไว้ จำ�นวน 3 ราย
ก่อนนำ�ไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ และลักษณะครอบครัว รวมถึงประวัติการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ประวัติการคลอดและการเจ็บป่วยของบุตร และ
เก็ บ ข้ อ มู ล การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ข อง
มารดาหลั ง คลอดที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าล
ทารกแรกเกิด ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลซึ่ง
ดำ�เนินการภายหลังจากได้รับหนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูล
โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยค้นหามารดามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กำ�หนดโดยเข้าพบมารดาด้วยตัวเองในขณะที่มารดาดูแล
บุ ต รอยู่ ที่ ห ออภิ บ าลทารกแรกเกิ ด และ/หรื อ สำ � รวจหา
รายชื่อและช่องทางติดต่อมารดาจากข้อมูลเวชระเบียนของ
หอผู้ป่วยสูติกรรมในกรณีท่ีมารดาหลังคลอดและบุตรได้รับ
การจำ�หน่ายกลับบ้านไปแล้ว
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การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด

2. เมื่อพบมารดาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
ครั้งแรก ผู้วิจัยแนะนำ�ตัว อธิบายวัตถุประสงค์ของการทำ�วิจัย
กระบวนการเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือจากมารดา
หลังคลอดในการเป็นผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั กรณีทม่ี ารดาหลังคลอด
และบุตรได้รับการจำ�หน่ายกลับบ้านไปแล้วผู้วิจัยแนะนำ�ตัว
และแจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ก่ ม ารดาโดยผ่ า นการติ ด ต่ อ ทาง
โทรศัพท์ ก่อนขอความร่วมมือในการเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย
3. เมื่อมารดายินดีเข้าร่วมในการทำ�วิจัย ผู้วิจัย
นัดหมายวัน เวลา ตามความสะดวกของมารดาหลังคลอดผู้ให้
ข้อมูล โดยใช้สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถานที่ที่มารดา
สะดวกและมีความเป็นส่วนตัว สงบ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หลังจากมีการสร้าง
สัมพันธภาพ และมีความไว้วางใจเกิดขึ้นแล้ว
4. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตามแนวคำ�ถาม ร่วมกับการสังเกตตามแบบบันทึกภาคสนาม
โดยมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ผู้วิจัย
สังเกตได้ทง้ั ก่อนสัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์ และหลังสัมภาษณ์
ใช้เวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งประมาณ 30-45 นาที และ
มีการสัมภาษณ์ 2-3 ครั้งในแต่ละราย ซึ่งการสัมภาษณ์
เชิงลึกครัง้ ที่ 1 เป็นการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้แนวคำ�ถามกึง่
โครงสร้างที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้ทั้งหมดต่อมาทำ�การสัมภาษณ์
ครั้งที่ 2 และ 3 เป็นการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจาก
การสัมภาษณ์ ครัง้ ที่ 1 เพือ่ เติมเต็มข้อมูลในบางประเด็นที่
ต้องการรายละเอียดเพิ่มขึ้น หรือในประเด็นอื่นๆ ที่พบจาก
ผู้ให้ข้อมูลรายอื่นซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความแตกต่างจนกระทั่ง
ได้ข้อมูลที่มีความอิ่มตัว
5. บันทึกเสียงทุกครั้งในขณะสัมภาษณ์ และหลัง
จากสัมภาษณ์มารดาหลังคลอดแต่ละรายเสร็จสิ้นในแต่ละ
ครั้งได้ถอดเทปแบบคำ�ต่อคำ�มีการบันทึกสะท้อนความรู้สึก
ส่วนตัวของผูว้ จิ ยั ด้วยการจดบันทึกข้อมูลจากการสังเกตทัง้ ก่อน
และหลังสัมภาษณ์โดยละเอียด
6. ตีความหมายและสะท้อนข้อมูลกลับให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล
ได้รับรู้สิ่งที่ผู้วิจัยตีความจากข้อมูลในการสัมภาษณ์เพื่อเป็น
การตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลมีความถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยใช้ ก ารแจกแจง
ความถี่ เ ป็ น จำ � นวนข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพทำ � การวิ เ คราะห์
ข้อมูลควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
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โดยการวิเคราะหเนื้อหา14 โดยอ่านทำ�ความเข้าใจข้อมูลซ้ำ�ๆ
กำ � หนดกลุ่ ม สาระข้ อ มู ล โดยการใช้ คำ � ย่ อ หรื อ ระบุ เ ป็ น
รหั ส จั ด ทำ �โครงร่ า งเนื้ อ หาทั้ ง หมดที่ จำ � แนกไว้ ต ามหมวด
เป็นสารบัญเนื้อหา ทั้งประเด็นหลักและประเด็นรองที่ตรง
คำ�ถามและวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
ให้ความหมาย จากการคิด พิจารณาข้อความ เนื้อหาในการ
ถอดบทสั ม ภาษณ์ แ ละการสั ง เกตที่ ไ ด้ บั น ทึ กไว้ พิ จ ารณา
ความเชื่อมโยง ด้วยการนำ�ความรู้เชิงทฤษฎี จากเอกสาร
วิชาการ และวรรณคดีทเ่ี กีย่ วข้องมาร่วมพิจารณา เพือ่ ช่วยให้
สามารถระบุความหมายของการรับรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ ข องมารดาหลั ง คลอดที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหอ
อภิบาลทารกแรกเกิดได้ตรงมากขึน้ จัดหมวดหมูส่ าระเนือ้ หา
โดยตรวจสอบแต่ละประเด็นแก่นสาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
มารวมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นหมวดหมู่ หลังจากนั้นสร้าง
แผนผังความคิดแก่นสาระเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ที่ได้ตามบริบทของการศึกษา และพิจารณาจาก
ข้อมูลทีไ่ ด้จดั หมวดหมูไ่ ว้แล้ว มานำ�เสนอผลการวิจยั ให้ผอู้ า่ น
ที่ต้องการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ได้เข้าใจข้อความ และเนื้อหา
ทีไ่ ด้ท�ำ การวิเคราะห์นน้ั ว่าสามารถบ่งชีใ้ ห้ทราบประเด็นต่างๆ
และองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาใน
หออภิบาลทารกแรกเกิดแล้วเขียนบทวิเคราะห์แบบพรรณนา
การสร้างความน่าเชือ่ ถือของงานวิจยั เชิงคุณภาพ
การสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
(Trustworthiness) ในการวิจยั นี้ ใช้แนวคิดของ Lincoln
and Guba15 โดย 1) สร้างความเชื่อถือได้ของข้อมูล
(credibility) โดยผูว้ จิ ยั สรุปข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์แต่ละ
ครั้งให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับทราบเพื่อการตรวจสอบและหลีกเลี่ยง
ความเป็นอคติในทุกขั้นตอน 2) สร้างความสม่ำ�เสมอและ
ความเป็นเหตุเป็นผล (dependability) โดยมีการตรวจสอบ
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ความเชี่ ย วชาญในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพตั้ ง แต่
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การสร้างแนวคำ�ถามที่ใช้
สัมภาษณ์ การบันทึกภาคสนาม การบันทึกการสะท้อน
ความรู้ สึ ก ส่ ว นตั ว ของผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จนได้ ข้ อ มู ล
ที่ ชั ด เจนมี ค วามอิ่ ม ตั ว สกั ด ข้ อ ความที่ สำ � คั ญ ออกมาหา
ความหมายมีการจัดกลุ่ม และสรุปความหมายตามประเด็น
หลักที่ค้นพบ อีกทั้งมีการตรวจสอบข้อสรุปภาพรวมของ
ผลการวิ จั ย กั บ ตั ว แทนกลุ่ ม มารดาหลั ง คลอดผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
3) สร้างความสามารถในการถ่ายโอน (transferability)
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โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ข องมารดาหลั ง คลอดที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหอ
อภิ บ าลทารกแรกเกิ ด ซึ่ ง เป็ นโรงพยาบาลระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ
แห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง ผู้วิจัยได้ใช้การเขียนอธิบายข้อ
ค้นพบจากการวิจัยให้ผู้อ่านสามารถนำ�ไปใช้กับบริบ ทอื่นๆ
ที่มีความใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ได้ และ 4) สร้าง
ความสามารถในการตรวจสอบและยืนยันผล (confirmability)
โดยการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์การถอดเทปบทสัมภาษณ์
แบบคำ�ต่อคำ� การบันทึกวันที่และเวลาที่ได้ทำ�การเก็บข้อมูล
การบันทึกภาคสนามสภาพแวดล้อมต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
มี ก ารบั น ทึ ก อย่ า งชั ด เจนต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบเพื่อใช้ยืนยันผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�
และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น หลั ก ฐานในการตรวจสอบ
ที่มาของข้อมูล
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1) ข้อมูลทั่วไปของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับ
การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด จำ�นวน 16 ราย พบว่ามี
อายุระหว่าง 19-41 ปี ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม (12 ราย)
จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (7 ราย)
ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน (7 ราย) มีสถานภาพสมรสคู่อยู่
ด้วยกันกับสามี (9 ราย) และมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน
มากกว่า 10,000 บาท มากกว่าครึ่งของมารดาหลังคลอด
ผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว (11 ราย)
และเป็นมารดาครรภ์หลังคลอด (10 ราย) ส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (10 ราย) แต่ในจำ�นวน 10
รายนั้นมีเพียง 4 ราย ที่เคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือนได้สำ�เร็จในครรภ์ก่อน และผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมีจำ�นวน 10 ราย ส่วนใหญ่สามารถ
เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ร่ ว มกั บ อาหารอื่ น /อาหารตามวั ย ได้
อย่างต่อเนื่อง 1 ปี ขึ้นไป (7 ราย)
2) ข้อมูลการเจ็บป่วยของบุตร พบว่า ขณะเก็บข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ บุตรของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 16 ราย มีอายุ
ระหว่าง 15 วัน ถึง 4 เดือน 24 วัน ส่วนใหญ่เป็นทารกคลอด
ก่อนกำ�หนด (11 ราย) และคลอดด้วยวิธีการคลอดปกติ
(10 ราย) มีน�ำ้ หนักแรกเกิดอยูใ่ นช่วง 1,230-3,450 กรัม คือ
มีน้ำ�หนักน้อยกว่า 1,500 กรัม จำ�นวน 3 ราย อยู่ในช่วง
1,500-2,500 กรัม จำ�นวน 6 ราย และอีก 7 รายมี
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น้�ำ หนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม ทารกมากกว่าครึง่ รับ
การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดนานกว่า 14 วัน (11 ราย)
ซึ่งภายหลังการคลอดมีทารกที่ได้รับนมแม่ภายใน 24 ชั่วโมง
แรก จำ�นวน 10 ราย ส่วนอีก 6 ราย ได้รบั หลังจาก 24 ชัว่ โมง
หลังคลอด โดยทั้ง 16 ราย ได้รับนมแม่ครัง้ แรกด้วยวิธกี ารใช้
น้ำ�นมเหลืองหรือโคลอสตรัม (colostrum) เช็ดในช่องปาก
ด้วยไม้พันสำ�สี อย่างไรก็ตามมีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น (8 ราย)
ที่ ไ ด้ รั บ น้ำ � นมแม่ อ ย่ า งเดี ย วตลอดการเข้ า รั บ การรักษาใน
โรงพยาบาล ส่วนที่เหลือต้องเสริมด้วยนมผสมตามความ
จำ�เป็นและปรับลดปริมาณนมผสมลงเรื่อยๆ จนสามารถให้
นมแม่อย่างเดียวได้ อีกทั้งยังพบว่า ณ วันที่ได้รับการ
จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลมีทารกถึง 14 ราย ที่มารดา
สามารถให้น้ำ�นมแม่อย่างเดียวได้อย่างเพียงพอ ส่วนอีก
2 ราย ยังคงได้รับนมแม่ร่วมกับนมผสม และมีทารก
จำ�นวน 5 ราย ไม่สามารถดูดนมจากเต้าของมารดาได้
ส่วนที่ 2 การรับรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา
หลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่มารดาหลังคลอดผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้
ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งบุตรได้รับการจำ�หน่ายออกจาก
โรงพยาบาลตามบริ บ ทและสถานการณ์ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ผลการศึกษา พบว่า มีประเด็นหลักเกิดขึ้น 2 ประเด็น
คือ 1) คุณค่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ 2) ความยากใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1. คุณค่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นสิ่งที่มารดา
ได้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ขณะทีบ่ ุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดที่ทำ�
ให้ ม ารดารั บ รู้ถึง คุ ณ ค่ า ของการเลี้ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ซ่ึง เป็ น
ทั้ง คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพของบุ ต รและยั ง มี คุ ณ ค่ า ทาง
จิตใจต่อมารดาประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประโยชน์
ต่อสุขภาพทารก หน้าที่ความเป็นแม่ และความสุขเมื่อได้
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีรายละเอียด ดังนี้
		 1.1 ประโยชน์ตอ่ สุขภาพทารก มารดาหลังคลอด
ที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าลทารกแรกเกิดรับรู้ว่า
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะมีประโยชน์
อย่างมากต่อภาวะสุขภาพของบุตรที่กำ�ลังเจ็บป่วย และสิ่ง
ที่ทำ�ให้มารดาเกิดการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ต่อ
สุขภาพทารก ประกอบด้วย ข้อมูลทีม่ ารดาได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคลากรด้านสุขภาพ และข้อมูล
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ที่มารดารับรู้ได้จากการเห็นประโยชน์ของนมแม่ด้วยตนเอง
เมื่ อได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลบุ ต รให้ ไ ด้ รั บ นมแม่ ใ นขณะที่
เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ดังคำ�พูดที่
มารดาผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า
“หมอก็บอก พยาบาลก็บอก ว่านมแม่เป็นเหมือนยา
เราก็คดิ ว่าถ้าลูกได้นมแม่เพียงพอ เค้าก็จะหายเร็วขึน้
ได้ ก ลั บ บ้ า นเร็ ว ขึ้ น ...เราก็ เ ห็ น ผลกั บ ตาตั ว เอง
ว่านมแม่นี่ดี พอลูกเริ่มได้กินก็เริ่มฟื้นตัว น้ำ�หนัก
เขาก็ขึ้นดีกว่าตอนได้อาหารทางสายน้ำ�เกลือ”
(มารดารายที่ 5)
“นมแม่เหมาะกับเด็กที่ต้องอยู่ห้องนั้น (หออภิบาล
ทารกแรกเกิด) มากกว่า เพราะช่วยให้แข็งแรงเร็ว
ขึ้น มีสารอาหารที่ลำ�ไส้เค้ารับได้ดีกว่า ท้องจะไม่
ค่อยอืด เหมือนลูกของหนู...ตอนนัน้ ทีห่ มอเริม่ ให้ลกู
กินได้ใหม่ๆ (เริม่ ได้กนิ นมแม่ใหม่ๆ) หมอบอกต้องให้
นมแม่อย่างเดียวก่อน ลำ�ไส้จะได้ไม่ท�ำ งานหนัก”
(มารดารายที่ 8)
“ยิ่งพอลูกกินนมเราได้เต็มที่ ได้เห็นลูกดีขึ้นหน้ามือ
เป็นหลังมือก็ยิ่งมีกำ�ลังใจ มีพลังที่จะบีบนมปั๊มนม
มาให้ ลู ก คิดว่าถึงยังไงก็ต้องให้ลูกกินนมแม่น่แี หละ
เพราะเราได้เห็นแล้วว่าน้ำ�นมจากเรา มีค่ากับลูก
ขนาดไหน” (มารดารายที่ 4)
		 1.2 หน้าทีค่ วามเป็นแม่ มารดาหลังคลอดผูใ้ ห้
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ว่ า เป็ น หน้ า ที่ สำ � คั ญ ที่ ม ารดาต้ อ งทำ � ให้ ดี ที่ สุ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับรู้ถึงสถานการณ์ความเจ็บป่วย
ของบุ ต รที่ ต้ อ งแยกจากกันเพื่อรับ การรัก ษาในหออภิบ าล
ทารกแรกเกิดมารดาก็มีความรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็ น สิ่ ง ที่ ทำ �ให้ ต นเองยั งได้ ทำ � หน้ า ที่ ข องผู้ เ ป็ น มารดาและ
รู้สึกถึงความเป็นแม่ ประกอบด้วย การได้ทำ�หน้าที่ความ
รับผิดชอบตามธรรมชาติของผู้เป็นมารดาและการได้แสดง
ความรักความห่วงใยที่สื่อถึงบทบาทความเป็นแม่ดังคำ�พูด
ที่มารดาผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า
“เชื่อว่าของธรรมชาติยังไงก็ดีสุดสำ�หรับลูก แม่ทุก
คนก็มตี ดิ ตัว (มีเต้านมมีน�ำ้ นม)...คิดว่าการให้นมแม่
ก็เป็นหน้าที่หลักๆ อย่างหนึ่งของคนเป็นแม่อยู่แล้ว
ด้วย” (มารดารายที่ 9)
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“เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดี เชื่อว่าลูกคนก็ควร
ต้องกินนมคน...เขาสร้างมาแล้วให้นมลูกก็ต้องเป็น
หน้าที่ของคนเป็นแม่” (มารดารายที่ 7)
“ตอนหลั ง คลอดถึ ง ลู ก ยั ง ดู ด นมไม่ ไ ด้ เ ราก็ ยั ง บี บ
ยังปั๊มนมเราให้ลูกได้ ถึงยังไงก็ยังได้ทำ�หน้าที่แม่”
(มารดารายที่ 2)
“ถึงว่าอยู่ห่างลูก เกิดมาแล้วต้องอยู่แยกกัน ก็ยังได้
ทำ�หน้าที่แม่ที่เราพอจะทำ�เพื่อลูกได้ ได้บีบนมไป
ให้...ให้ลูกได้รับสิ่งที่เราเชื่อว่าดีที่สุดจำ�เป็นที่สุด
สำ � หรั บ เค้ าในตอนนั้ น ...ตอนที่ ไ ด้ ใ ห้ น มลู ก ความ
รู้สึกเป็นแม่มันมาเลยนะ ทำ�ให้รู้สึกคิดถึงแม่ของเรา
ด้วย ช่วงท้อง ช่วงทีไ่ ด้ให้นมลูกเองมันทำ�ให้รสู้ กึ รักแม่
มากขึ้นจริงๆ” (มารดารายที่ 1)
		 1.3 ความสุขเมื่อได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับ
การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้ลงมือทำ�ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ให้บุตรได้รับน้ำ�นมแม่แล้วรับรู้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มี
คุณค่าต่อทั้งกายใจของตนเองและบุตร โดยมารดาได้บอกเล่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้น ด้วยถ้อยคำ�ที่สื่อให้เห็นว่าการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เป็นเรือ่ งสำ�คัญในชีวติ อีกทัง้ ยังได้กอ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ดีๆ
อย่างมากมายและสะท้อนให้เห็นว่ามีความสุขเกิดขึน้ ภายในจิตใจ
ของมารดา ซึ่งความรู้สึกที่มารดาได้กล่าวถึงนั้น ประกอบด้วย
รู้สึกอบอุ่นผูกพัน รู้สึกดีที่ลูกได้รับนมแม่ และรู้สึกภูมิใจใน
ตนเองดังคำ�พูดที่มารดาผู้ให้ข้อมูล ได้กล่าวว่า
“ช่ ว งกลั บ ไปอยู่ บ้ า นแต่ ลู ก ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ลั บ ...
รู้ สึ ก ว่ า การที่ ไ ด้ ปั๊ ม นมมาส่ งให้ ลู ก ก็ ช่ ว ยได้ ม าก
...ได้คิดถึงลูกจะไม่ฟุ้งซ่านเกินไปถึงต้องแยกกัน
อยู่ห่างกัน ก็ยังได้รู้สึกผูกพัน...ก็จะคิดว่าน้ำ�นมที่ปั๊ม
ออกมา ทีไ่ ด้เอาไปให้ลกู เป็นเหมือนตัวแทนของเรา”
(มารดารายที่ 16)
“ตอนนั้นเวลาที่ไปหาลูกพานมไปให้ลูกแล้วได้เห็น
ว่าเค้า (พยาบาล) เอานมของเราเองให้ลูกพอดี ถึง
จะได้ แ ค่ ท างสายยางยั ง ไม่ ไ ด้ ดู ด เองเราก็ ดี ใ จ
แล้วที่ได้เห็นก็รู้สึกดีนะที่เขา (พยาบาล) เอานมเรา
มาใช้จริงๆ...ยิง่ พอลูกอาการดีขน้ึ ๆ เรือ่ ยๆ แล้วหมอ

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563 หน้า 30-44

Khaonark R, et al.

กับพยาบาลเค้าก็บอกนะว่าส่วนหนึ่งเพราะเราขยัน
บีบนมมาให้ลูก ตอนนั้นก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำ�
เพื่อลูก ภูมิใจในตัวเองนะที่ได้มีส่วนร่วมช่วยให้ลูก
เราเองแข็งแรงขึ้นมันคุ้มค่ามากที่สู้อดทนผ่านมา
ได้ ตั้งแต่ตอนที่ไม่มีน้ำ�นมเลยจนมีน้ำ�นมให้ลูกได้
กิน ลูกแข็งแรงขึ้นได้กินนมอิ่มท้องครบทุกมื้อเรา
เองก็อิ่มใจไปด้วย” (มารดารายที่ 13)
2. ความยากในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดา
หลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
รับรู้ได้ถึงความยากจากอุปสรรคและข้อจำ�กัดต่างๆ เกี่ยวกับ
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ตัง้ แต่บตุ รเริม่ เข้ารับการรักษาจนกระทัง่
ได้รบั การจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลซึง่ นับว่าไม่ใช่เรือ่ งง่าย
จากการให้ข้อมูลของมารดาได้สะท้อนให้เห็นความยากใน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ความเครียด ความวิตกกังวล
การขาดทักษะที่ทำ�ให้มีน้ำ�นมเพียงพอ และความยากในการ
เริ่มฝึกลูกดูดนมจากเต้ามีรายละเอียด ดังนี้
		 2.1 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด เมื่อมารดา
มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังจากการคลอดบุตร ทำ�ให้มที ง้ั อาการ
อ่อนล้า เวียนศีรษะ อาการปวด มีไข้ และความดันโลหิตต่ำ�
จากการตกเลือดหลังคลอด มารดาจึงไม่มีความพร้อมในการ
บีบเก็บน้ำ�นมในเวลาที่เหมาะสม ทำ�ให้การเริ่มต้นบีบเก็บ
น้ำ � นมหลั ง การคลอดเพื่ อ กระตุ้ น กลไกการหลั่ ง น้ำ � นมเกิ ด
ขึ้นล่าช้าและเป็นไปด้วยความยากลำ�บาก ดังคำ�พูดที่มารดา
ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า
“พอมาทีห่ ลังคลอดได้นอนพักราว 4 ชัว่ โมง พยาบาล
ก็มาบอกว่าต้องบีบนมไปส่งให้ลูกแต่เวีย นหัว ค่ะ
เลยไม่ได้บีบ...ตอนแรกก็เพลียด้วยคลอดวันแรก
ไม่สบายตัวเลย พอบีบนมก็เจ็บนมอีก ตอนแรกก็เลย
ไม่ได้บีบทุก 3 ชั่วโมง ตามที่พยาบาลบอกให้ทำ�
หรอก น้ำ�นมก็เลยมาช้า” (มารดารายที่ 8)
“คลอดเสร็จมีไข้สูงมาก วัดไข้ได้ 40 องศา พยาบาล
ที่หลังคลอดเค้าก็ตกใจกัน ความดันไม่ค่อยดีด้วยก็
กลัวจะช็อก เวียนหัวมากก็นอนอย่างเดียวไม่ได้ทำ�
อะไรเลย...แต่พออีกวันไข้ก็เริ่มลดเอง ก็ได้มาหาลูก
ได้เริ่มหัดบีบนม” (มารดารายที่ 10)
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“ตกเลือดแล้วก็เลือดจางด้วยก็ต้องอยู่นอนให้เลือด
ไปก่อน ช่วงนั้นลุกนั่งก็ไม่ได้เวียนหัวตลอดแต่พอ
เริ่มดีขึ้นก็ได้เริ่มบีบนม” (มารดารายที่ 2)
		 2.2 ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นสิ่งที่
ขัดขวางกลไกการหลั่งน้ำ�นมตามธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้
พบว่า มารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด มีความรู้สึกเครียด วิตกกังวล เกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วยของบุตรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มารดายังรับรู้ด้วย
ว่ า ความเครี ย ดและความวิ ต กกั ง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ส่ ง ผลให้
น้ำ � นมมาช้ า และทำ �ให้ ป ริ ม าณน้ำ � นมของตนลดน้ อ ยลงได้
แต่ความเครียดและความวิตกกังวลก็เป็นสิ่งที่มารดาควบคุม
ได้ยาก มารดารู้สึกว่าการข่มใจตนเองไม่ให้เครียดหรือวิตก
กังวลในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยาก อีกทั้งเมื่อน้ำ�นมมาช้า
หรื อ มี ป ริ ม าณน้ำ � นมน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
ของบุ ต รมารดาก็ ย่ิ ง เกิ ด ความเครี ย ดวิ ต กกั ง วลมากขึ้ น
ดังคำ�พูดทีม่ ารดาผู้ให้ข้อมูล ได้กล่าวว่า
“เราจะกังวลจะคิดมากกับอาการของลูกซะมากกว่า
ด้วยกว่าลูกจะอาการดีจนกินนมแม่ได้ปกติก็หลาย
ขั้นหลายตอน เริ่มแรกก็ได้นมแต่ทางไม้พันสำ�ลี
พอลู ก เริ่ ม กิ น นมแม่ ท างสายยางได้ ก็ ป รั บ การ
ย่ อ ยอยู่ น านหลายวั น ..บางที ลู ก ก็ ท้ อ งอื ดไม่ ย่ อ ย
หมอก็ ใ ห้ ง ดไปก่ อ นแล้ ว เริ่ ม ใหม่ ต้ อ งลุ้ น กั น
ทุกวันช่วงนั้นเครียดนะ” (มารดารายที่ 10)
“พยาบาลเขาถามว่าคุณแม่เครียดไหม...ถ้ายิง่ คุณแม่
เครียดน้ำ�นมจะยิ่งไม่ออกนะให้พยายามนึกถึงหน้า
ลูกเอาไว้ อย่าเครียดนะ อย่าคิดมากให้ทำ�ใจสบายๆ
เขาบอกแบบนั้น (พยาบาลบอก)...แต่จะให้เราไม่
เครียด ไม่นกึ ถึงเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มันยากนะก็ลูก
ยังไม่หาย ลึกๆ คนเป็นแม่อย่างเราก็ทง้ั เครียด ทัง้
กังวลอยู่แล้ว...ถึงจะรู้ดีว่าถ้าเราเครียดมากๆ เดี๋ยว
นมจะออกน้ อ ยแต่ บ างที เ ราก็ อ ดคิ ดไม่ ไ ด้ เ พราะ
ความคิดมันห้ามไม่ได้บางทีก็เครียดไม่รู้ตัว...ยิ่งพอ
ลูกกินนมได้มากขึ้นลูกต้องการนมมากขึ้น นมก็
เริ่มไม่พอค่ะ ต้องเสริมนมผสม วันหนึ่งราวมื้อสอง
มื้อก็จะเครียดไปอีกเรื่องหนึ่งอีก” (มารดารายที่ 3)
		 2.3 การขาดทักษะที่ทำ�ให้มีน้ำ�นมเพียงพอ
เป็นสิ่งที่ทำ�ให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่
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การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด

บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดทำ�ได้ยากยิ่ง
ขึ้นตั้งแต่หลังคลอดระยะแรก เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว
มารดาต้องแยกจากบุตรทันทีหลังคลอด การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ จึ ง ต้ อ งเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารบี บ เก็ บ น้ำ � นมด้ ว ยมื อ
และใช้การนวดเพื่ อ กระตุ้นให้เ กิดการสร้า งและหลั่ง น้ำ� นม
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่น้ำ�นมยังออกน้อยใน
ครั้งแรกๆ ที่มารดาฝึกบีบเก็บน้ำ�นมด้วยมือนั้นมารดามัก
บีบเก็บน้ำ�นมไม่ได้เลยหรือบีบน้ำ�นมออกน้อยมาก และ
มารดาบางรายบีบเก็บน้�ำ นมผิดวิธจี นทำ�ให้รสู้ กึ เจ็บ จึงทำ�ให้
มารดารู้สึกว่าการบีบเก็บน้ำ�นมด้วยมือเป็นเรื่องยาก และใช้
เวลานานดังคำ�พูดที่มารดาผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า
“บีบนมใหม่ๆ มันก็รู้สึกว่ายากค่ะ ตอนแรกทำ�ผิดวิธี
ก็จะเจ็บหัวนมมาก นมก็ออกน้อยออกช้า”
(มารดารายที่ 16)
“ช่วงแรกนมก็ออกน้อย แล้วก็ไม่ได้มีลูกมาดูด
กระตุน้ ...คิดว่าถ้าต้องบีบกับมือไปตลอดคงไม่ไหว
เพราะใช้ เ วลานานยอมรั บ ว่ า บี บ นมกั บ มื อไม่ เ ก่ ง
มันยาก หัดบีบกี่ที ก็รู้สึกเจ็บแล้วนมก็ออกน้อย
ด้วย” (มารดารายที่ 12)
		 2.4 ความยากในการเริม่ ฝึกลูกดูดนมจากเต้า
การเริ่มฝึกลูกดูดนมจากเต้าเป็นสิ่งจำ�เป็นที่มารดาหลังคลอด
ทุกราย หากบุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
จะได้รบั การฝึกเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างต่อเนื่องก่อนได้รับการจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
โดยมารดาได้ เ ริ่ ม ต้ น ฝึ กให้ ลู ก ดู ด นมจากเต้ า เมื่ อ ลู ก เริ่ ม มี
อาการที่ ดี ขึ้ น และได้ รั บ การอนุ ญ าตจากแพทย์ เ จ้ า ของ
ไข้ แต่อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นฝึกให้ลูกดูดนมจากเต้านั้นไม่
ใช่เรื่องง่าย มารดาหลังคลอดให้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความยากในการเริ่มฝึกลูกดูดนมจากเต้า ประกอบด้วย
ความไม่พร้อมของมารดาในการอุ้มบุตรเพื่อเข้าเต้า และการ
มีภาวะหัวนมสั้นในมารดาบางรายและความไม่พร้อมในการ
ดูดกลืนของบุตร
“ตอนหมออนุ ญ าตให้ เ ริ่ ม ดู ด นมจากเต้ า ได้ แ ล้ ว
แต่ลูกก็ดูดไม่ได้ เพราะหัวนมเราสั้นมาก...พยายาม
แล้วแต่ก็ทำ�ไม่ได้ พยาบาลก็ช่วยกันทุกวิธีแล้วก็
แนะนำ�ให้ไปซือ้ ทีค่ รอบหัวนมคล้ายๆ หัวนมปลอม
มาใช้แต่ลูกก็ดูดไม่ได้อยู่ดี” (มารดารายที่ 11)
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“ฝึกเอาลูกดูดนมจากเต้า ตอนหนแรกก็ทำ�ไม่ได้ค่ะ
ลำ�บากเหมือนกัน จะจับลูกก็ยังไม่ถนัดเลย”
(มารดารายที่ 5)
“ตอนนั้นรู้สึกว่ามันยากมาก อุ้มลูกก็ไม่เป็น ลูก
ตัวเล็กมากก็กลัวๆ” (มารดารายที่ 13)
“หั ด ดู ด นมจากเต้ า ยากค่ ะ ทุ ลั ก ทุ เ ลพยายามอยู่
หลายครั้ง...วันแรกๆ เค้าก็ดูดติดนะคะแต่เหมือนว่า
เค้ากลืนไม่คอ่ ยเป็น จะสำ�ลักตลอดแล้วก็หยุดไม่ยอม
ดูดต่อ” (มารดารายที่ 12)
“ช่วงนั้นลูกยังตัวนิดเดียว ตัวเล็กมากๆ ปากก็เล็ก
ดูดก็เบา น่าจะไม่ค่อยมีแรง แต่ก็ยังทำ�ตลอดให้เขา
ได้คุ้นกับหัวนม แต่ลูกก็ดูดไม่ค่อยได้อยู่ดี”
(มารดารายที่ 3)
การอภิปรายผลการวิจัย
การรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา
หลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 1) คุณค่าการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ และ 2) ความยากในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย
สามารถอภิปรายรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้
1. คุณค่าการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ผลการศึกษา พบว่า
มารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารก
แรกเกิด มีการรับรู้คุณค่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประกอบ
ด้วย 3 ประเด็นย่อย คือ ประโยชน์ต่อสุขภาพทารก หน้าที่
ความเป็นแม่ และความสุขเมือ่ ได้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ซึง่ มีเหตุผล
ประกอบการอภิปราย ดังนี้
		 1.1 ประโยชน์ตอ่ สุขภาพทารก มารดาหลังคลอด
ที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด รับรู้ว่าการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เพราะนมแม่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพของบุตรและเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้อาการของ
บุตรดีขึ้นได้ เหตุผลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่ามารดาหลัง
คลอดเห็ น ความสำ � คั ญ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเลี้ ย งลู ก
ด้วยนมแม่ จึงนำ�ไปสู่ความต้องการของมารดาที่จะเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ให้ได้อย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ พิจารณาประกอบกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของมารดาหลังคลอด พบว่า การศึกษาครั้งนี้
มี ม ารดาผู้ ใ ห้ ข้ อมู ลที่ เคยมี ป ระสบการณ์ ก ารเลี้ ย งลู ก ด้ ว ย
นมแม่ในครรภ์ก่อน จำ�นวน 10 ราย และมีถึง 7 ราย
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ที่ ส ามารถเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ร่ ว มกั บ อาหารอื่ น /อาหาร
ตามวัยได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป สอดคล้อง
กับหลักการในทฤษฏีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of
Planned Behavior: TPB) ของ Ajzen16 ที่กล่าวว่า
บุคคลมี การรับรู้ความคิดด้วยตนเองว่าต้องการจะกระทำ �
หรือไม่กระทำ�พฤติกรรมใดๆ มากน้อยเพียงใด หรือที่
เรี ย กว่ า ความตั้ งใจนั้ น มี ปั จ จั ย อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว กำ � หนด
ก็คือทัศนคติต่อพฤติกรรมที่จะกระทำ� นอกจากนี้ยังมีความ
ใกล้เคียงกับผลการวิจัย ที่พบว่าความรู้เกี่ยวกับประโยชน์
ของนมแม่ข องมารดาหลั ง คลอดเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความตั้ ง ใจในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งเดี ย วนาน
6 เดือนของมารดาในจังหวัดนราธิวาสอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (r = 0.48, β = 0.34)17 และการศึกษาในครั้งนี้
ยังพบว่า ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้มารดามีการรับรู้ที่ดีเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของนมแม่ เกิดจากการได้รับความรู้จากบุคลากร
ด้านสุขภาพ และการได้เห็นประโยชน์ของนมแม่ดว้ ยตนเอง
ผ่ า นประสบการณ์ ส่ ว นตั ว ของมารดาเมื่ อได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การดูแลบุตรที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
ให้ได้รับนมแม่ จากข้อมูลทั่วไปของมารดาหลังคลอดผู้ให้
ข้ อ มู ลในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มารดาทุ ก ราย
ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข
(แม่บ้าน 7 ราย เกษตรกร 4 ราย ค้าขาย 2 ราย รับจ้าง
2 ราย และรัฐวิสาหกิจ 1 ราย) แสดงให้เห็นว่ามารดาได้
รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ ข้อมูลข่าวสาร และ
การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาจากบุคลากร
ด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับเหตุผลที่ใช้
ในการวางแนวทางสู่บันไดขั้นที่ 1 ของแนวคิดบันได 10 ขั้น
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย
ทีอ่ ธิบายว่าบันไดขัน้ ที่ 1 การให้ขอ้ มูล (informed decision)
ผู้ที่มีบทบาทที่สำ�คัญ คือ บุคลากรด้านสุขภาพที่ต้องเน้นใน
เรื่ อ งของการให้ ข้ อ มู ล แก่ ม ารดาและครอบครั วให้ มี ค วาม
เข้าใจถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา7,18 และ
ประเด็นการรับรู้ประโยชน์ของนมแม่ โดยการสังเกตเห็นด้วย
ตนเองจากประสบการณ์ของมารดา เมื่อได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลบุตรที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดให้
ได้รับนมแม่ ซึ่งพบว่าเป็นสิ่งที่ทำ�ให้มารดามีความต้องการ
เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น นั้ น อาจเป็ น ไปใน
ทำ�นองเดียวกันกับการศึกษาในต่างประเทศ ที่พบว่ามารดา
หลังคลอดที่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะอยู่โรงพยาบาลและ
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สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้กอ่ นได้รบั การจำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาลมีผลต่อความสำ�เร็จในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวต่อเนือ่ งนาน 6 เดือน ของมารดาหลังคลอด19
แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของมารดาหลังคลอด
ในการดู แ ลให้ บุ ต รได้ รั บ น้ำ � นมแม่ ใ นขณะอยู่ โ รงพยาบาล
หรือขณะที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
ทำ�ให้มารดาได้ประจักษ์ด้วยตนเองถึงประโยชน์ข องนมแม่
ต่อสุขภาพของบุตรซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจ และพฤติกรรม
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
		 1.2 หน้าที่ความเป็นแม่ การศึกษาครั้งนี้ พบว่า
มารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารก
แรกเกิดรับรู้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งสำ�คัญที่มารดา
ให้คุณค่า เนื่องจากมารดามีมุมมองว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามธรรมชาติ ข องผู้ เ ป็ น แม่
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อมารดาทราบถึงสถานการณ์
ความเจ็บป่วยของบุตรที่ต้องแยกจากกันเพื่อรับการรักษา
ในหออภิบาลทารกแรกเกิด ทำ�ให้มารดารับรู้ว่าการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ทำ�ให้ตนเองสามารถแสดงความรักความ
ห่วงใยต่อบุตร ที่สื่อถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นแม่ที่ผู้เป็นแม่
สามารถทำ�ได้ในสถานการณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Mercer20 ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่การเป็นมารดาที่
ประกอบด้วย การแสดงออกถึงการเอาใจใส่และห่วงใยบุตรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้การยอมรับและตอบสนองที่ดีต่อกันและกัน
(attachment) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงบทบาทของ
มารดา (gratification) และได้กล่าวถึงการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ว่าเป็นทักษะสำ�คัญอย่างหนึง่ (competence/acquiring skills)
ของพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่การเป็นมารดา (maternal
role identity) ใกล้เคียงกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพจาก
ประสบการณ์ในระยะแรกหลังคลอดของมารดาในประเทศจีน
ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ค วามสำ � เร็ จใน
การปฏิบัติบทบาทหน้าที่การเป็นมารดา คือ ความสามารถ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่21 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ได้
ระบุว่า การได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือสิ่งที่ทำ�ให้มารดารู้สึกว่า
ตนเองได้ทำ�หน้าที่ของแม่อย่างสมบูรณ์แบบ22,23 ดังนั้นการ
รั บ รู้ ว่ า ตนเองมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
จึ ง เป็ น การรั บ รู้ ข องมารดาหลั ง คลอดที่ นำ � ไปสู่ ก ารปรั บ
บทบาทการเป็นมารดาอย่างเหมาะสม
		 1.3 ความสุขเมื่อได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อ
มารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารก
แรกเกิดได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้
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ลงมือทำ�ในสิ่งต่างๆ เพื่อให้บุตรได้รับน้ำ�นมแม่ทำ�ให้มารดา
ได้รับรู้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีคุณค่าทั้งต่อร่างกาย
และจิตใจของมารดาเองและบุตร มารดาจึงมีความสุขจาก
ความรู้สึกอบอุ่นผูกพัน และสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอีกทั้งยัง
รู้สึกดีใจในทุกๆ ครั้งเมื่อได้มีส่วนร่วมในดูแลบุตรให้ได้รับ
น้ำ�นมแม่ ใกล้เคียงกับการศึกษาเชิงคุณภาพในต่างประเทศ
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา
หลังคลอดที่มีบุตรคลอดก่อนกำ�หนด พบว่า เมื่อมารดาได้
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มารดาจะเกิดความรู้สึกผูกพัน และรู้สึก
ถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลบุตร24 และยังมีความสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Hardin25 ที่พบว่า การให้มารดาและ
บุตรได้กอดสัมผัสกันแบบเนื้อแนบเนื้อ (skin-to-skin in
care/Kangaroo care) และการให้ทารกได้ดูดนมจากเต้า
ของมารดา ทำ�ให้มารดามีความรูส้ กึ พึงพอใจ มีความสุข ส่งผล
ในทางบวกต่ อ ทั ก ษะในการให้ น มบุ ต รและปริ ม าณน้ำ � นม
ของมารดาหลังคลอด และการศึกษาดังกล่าว ยังได้ระบุด้วย
ว่ า การที่ ท ารกได้ ก อดสั ม ผั ส กั บ มารดาแบบเนื้ อ แนบเนื้ อ
และดูดนมจากเต้าของมารดาสามารถช่วยให้ทารกมีระดับ
คอติซอล (cortisal level) ในร่างกายลดลงและมีระดับ
ออกซิโตซิน (oxcytocin level) ในร่างกายสูงขึ้น25
จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ทารกแรกเกิ ด มี ค วามสุ ข จากการ
ได้ ก อดสั ม ผั ส กั บ มารดาแบบเนื้ อ แนบเนื้ อ และดู ด นม
จากเต้ามารดาด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ยั ง ทำ � ให้ ม ารดารู้ สึ ก อิ่ ม เอมใจจากความภู มิ ใ จ
ในตนเองที่ ส ามารถข้ า มผ่ า นความยากในการเลี้ ย งลู ก
ด้วยนมแม่จากอุปสรรคและข้อจำ�กัดต่างๆ ด้านภาวะสุขภาพ
ของบุตรไปได้ สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์ความ
สำ � เร็ จ ในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ข องมารดาที่ มี ท ารก
เกิดก่อนกำ�หนดของ Sivichi23 ที่พบว่า มารดาหลังคลอด
รู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่ ส ามารถเลี้ ย งบุ ต รที่ ค ลอดก่ อ นกำ � หนด
ด้วยนมแม่ได้สำ�เร็จเพราะรับรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถ
ให้นมแม่อย่างเดียวแก่บุตรที่มีขนาดตัวเล็กมาก และอยู่ใน
สถานการณ์ ค วามไม่ แ น่ น อนของชี วิ ต ทั้ ง ยั ง มี อุ ป สรรค
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่มากมาย และเมื่อมารดาสามารถ
ให้นมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย 6 เดือน ได้สำ�เร็จยิ่ง
ทำ �ให้ เ กิ ด ความสุ ข จากความรู้สึกภูมิใจในตนเองที่สามารถ
สร้างสุขภาพที่ดีให้บุตรที่เกิดก่อนกำ�หนดได้
2. ความยากในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผลการศึกษา
พบว่า มารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด มีการรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ และ
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ความรู้ สึ ก ต่ อ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ผ่ า นประสบการณ์
ส่วนตัวของมารดาในขณะทีบ่ ตุ รเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิดว่าเป็นสิ่งที่ยากจากอุปสรรคและข้อจำ�กัดต่างๆ
ทีป่ ระกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
ความเครียด ความวิตกกังวล การขาดทักษะที่ทำ�ให้มีน้ำ�นม
เพียงพอและความยากในการเริ่มฝึกลูกดูดนมจากเต้า ซึ่งมี
เหตุผลประกอบการอภิปราย ดังนี้
		 2.1 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด มารดาหลังคลอด
ที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าลทารกแรกเกิ ด รั บ รู้ ว่ า
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความยากลำ�บากจากการที่มารดามี
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ได้แก่ อาการอ่อนล้าจากการคลอด
อาการเวียนศีรษะ อาการปวด มีไข้ และมีความดันโลหิตต่ำ�
จากการตกเลือดหลังคลอด ทำ�ให้มารดาไม่มีความพร้อมใน
การเริ่มต้นบีบเก็บน้ำ�นมเพื่อกระตุ้นกลไกการหลั่งน้ำ�นมใน
เวลาที่เหมาะสมน้ำ�นมจึงมาช้าและมีปริมาณน้อยกว่าปกติ
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั่วไปของมารดาผู้ให้ข้อมูล พบว่า
มีจำ�นวนถึง 8 ราย ที่ต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
ข้ อ ค้ น พบในส่ ว นนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ที่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า
โรคประจำ�ตัวหรือภาวะแทรกซ้อนที่มารดาเป็นอยู่รวมถึง
ปัญหาเรื่องเต้านม เช่น เจ็บเต้านม เต้านมอักเสบ ท่อน้ำ�นม
อุดตันหัวนมแตกเป็นแผล อีกทั้งกรณีมารดาที่ได้รับการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเจ็บแผลผ่าตัด สิ่งเหล่านี้ล้วนทำ�ให้
มารดาเกิ ด ความอ่ อ นล้ า จึ งไม่ ส ามารถให้ น มบุ ต รได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพส่งผลทำ�ให้กลไกการสร้างและการหลั่งน้ำ�นม
ของมารดาเกิดความล่าช้า26 จึงทำ�ให้มารดารับรูถ้ งึ ความยาก
ในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ ที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ความยาก
ในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นกัน27 ดังนั้น
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดจึงเป็นสาเหตุสำ�คัญประการหนึ่ง
ที่ทำ�ให้เกิดความยากในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
		 2.2 ความเครียด ความวิตกกังวล มารดาหลังคลอด
ที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด รับรู้ว่า
ความเครียดและความวิตกกังวลนั้นสามารถส่งผลให้น้ำ�นม
มาช้าและทำ�ให้ปริมาณน้ำ�นมลดน้อยลง แต่สภาพจิตใจที่มี
ความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของ
บุตรที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่มารดาไม่สามารถควบคุมได้ มารดา
รู้สึกว่าการข่มใจไม่ให้เครียดหรือกังวลในช่วงเวลาดังกล่าว
นั้นเป็นเรื่องทำ�ได้ยาก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีปัญหาน้ำ�นมมาช้า
หรื อ มี ป ริ ม าณน้ำ � นมน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563 หน้า 30-44

Khaonark R, et al.

ของบุตร มารดาก็ยง่ิ เครียด วิตกกังวลมากขึน้ จากสาเหตุนด้ี ว้ ย
และจากข้ อ มู ลทั่วไปเกี่ย วกับการเจ็บป่วยของบุ ต รจะเห็ น
ได้ ว่ า ทารกแรกเกิ ด ซึ่ ง เป็ น บุ ต รของมารดาหลั ง คลอดผู้ ใ ห้
ข้อมูล มีสภาพอาการเจ็บป่วยที่ค่อนข้างรุนแรง ทารกทุก
รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจทันทีภายหลังการคลอด และมี
ช่วงระยะเวลาจำ�นวนวันนอนโรงพยาบาลต่ำ�สุด 9 วัน และ
นานสุด 46 วัน ส่งผลให้มารดาหลังคลอดมีความเครียด
และความวิตกกังวล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ใกล้เคียงกับการ
ศึกษาเชิงคุณภาพในต่างประเทศ ที่พบว่ามารดาหลังคลอด
ทีบ่ ตุ รคลอดก่อนกำ�หนด มีความรูส้ กึ ไม่แน่นอนและวิตกกังวล
จากอาการของบุตร เมื่อต้องปรับตัวเกี่ยวกับวิธีการใน
การรับสารอาหารหรือรับนมแม่24 และยังสอดคล้องกับผล
การวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พบว่า ความเครียดของมารดา
หลั ง คลอดเป็ น ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลให้ ม ารดา
มีน้ำ�นมไม่พอ และต้องเลีย้ งบุตรด้วยนมผสมภายในระยะเวลา
ที่เร็วกว่า 6 เดือน28 ซึ่งเป็นไปตามหลักการทำ�งานของ
กลไกในการหลั่งน้ำ�นม29 ที่ได้ระบุว่าหากมารดามีความ
เครี ย ดหรื อ ความวิ ต กกั ง วลจะทำ �ให้ ฮ อร์ โ มนออกซิ โ ตซิ น
ถูกขัดขวาง ซึง่ ส่งผลทำ�ให้น�ำ้ นมไม่ไหล ไหลช้า หรือมีปริมาณ
น้ำ�นมลดน้อยลงได้
		 2.3 การขาดทักษะที่ทำ�ให้มีน้ำ�นมเพียงพอเป็น
สิ่งที่ทำ�ให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่หลังคลอดระยะแรก
ของมารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
มีความยากลำ�บากมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ในช่วงเวลาดังกล่าว มารดาต้องแยกจากบุตรทันทีหลังคลอด
จึงต้องเริม่ ต้นด้วยวิธกี ารบีบน้�ำ นมด้วยมือและต้องใช้การนวด
เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการหลั่งน้ำ�นม อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลา
ที่น้ำ�นมออกน้อย ในครั้งแรกๆ ที่มารดาฝึกบีบน้ำ�นมด้วยมือ
มารดามักบีบน้ำ�นมไม่ออกหรือออกน้อยมาก มารดาบางราย
บีบนมผิดวิธีจนทำ�ให้รู้สึกเจ็บ ไม่สามารถบีบนมด้วยมือได้
อย่างถนัด ทำ�ให้มารดารู้สึกว่าการบีบเก็บน้ำ�นมด้วยมือเป็น
เรื่องยากและใช้เวลานาน สอดคล้องกับข้อมูลทั่วไป ที่พบว่า
ในระยะแรกภายหลังการคลอดมีจำ�นวนทารกถึง 8 ราย ที่
ต้องได้รับนมผสมตามความจำ�เป็นทางการแพทย์ เนื่องจาก
มารดามีปริมาณน้�ำ นมไม่เพียงพอ ข้อค้นพบในส่วนนีค้ อ่ นข้าง
ใกล้เคียงกับการศึกษาเชิงคุณภาพของ Payakkaraung,
Sangperm, Samart28 ที่พบว่าปัญหาขาดการเริ่มดูดเร็วและ
ไม่ได้ดูดกระตุ้นอย่างต่อเนื่องทำ�ให้มารดามีภาวะน้ำ�นมมาช้า
และปริมาณน้ำ�นมไม่เพียงพอ ดังนั้น ทักษะการบีบเก็บน้ำ�นม
จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจำ � เป็ น อย่ า งมากเพราะมารดาต้ อ งใช้
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วิธีการดังกล่าวในการทดแทนการดูดนมของบุตรเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการหลั่งน้ำ�นมที่ทำ�ให้มีการระบายน้ำ�นมออกจากเต้า
นำ �ไปสู่ ก ารกระตุ้ นให้ เ กิ ด กลไกสร้ า งน้ำ � นมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เมื่อมารดาขาดทักษะดังกล่าวการหลั่งน้ำ�นมจึงล่าช้าและมี
ปริมาณน้ำ�นมน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของบุตร
		 2.4 ความยากในการเริ่มฝึกลูกดูดนมจากเต้า
เป็นสิ่งที่มารดาหลังคลอดรับรู้ว่าทำ�ได้ยาก ทั้งจากการขาด
ทักษะอุ้มลูกเข้าเต้า ภาวะหัวนมสั้นในมารดาบางรายและ
ภาวะสุขภาพของบุตร ซึ่งส่งผลทำ�ให้มารดารู้สึกสูญเสีย
ความมั่ น ใจในความสามารถของตนที่ จ ะเลี้ ย งลู ก ด้ ว ย
นมแม่ ใ นขณะที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าลทารก
แรกเกิด อีกทั้งยังส่งผลให้ไม่สามารถปรับตัวเพื่อให้บุตรซึ่งมี
ปัญหาด้านสุขภาพเข้าเต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียง
กับแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง (perceived selfefficacy) ของ Bandura30 ที่อธิบายว่าบุคคลจะมีความ
คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความสามารถตนเองหรือที่เรียกว่า
ความมัน่ ใจในตนเองทีจ่ ะกระทำ�สิง่ ใดๆ ให้ส�ำ เร็จประกอบด้วย
ปัจจัยภายในตัวบุคคลเงื่อนไขด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน ดังนัน้ เมือ่ มารดามีรสู้ กึ ว่าการ
ให้ลูกดูดนมจากเต้าเป็นเรื่องยากเป็นเงื่อนไขด้านพฤติกรรม
ประกอบกั บ มี ภ าวะหั ว นมสั้ น ซึ่ ง นั บ เป็ น ปั จ จั ย ภายในตั ว
บุคคล และมีเงื่อนไขแวดล้อม คือ สภาพอาการเจ็บป่วยของ
บุตรจึงส่งผลให้มารดาไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง
ในการให้นมบุตร ผลการวิจัยในส่วนนี้ใกล้เคียงกับการศึกษา
เชิงคุณภาพของต่างประเทศ ที่พบว่า ความไม่มั่นใจและการ
ขาดทักษะในการให้นมบุตรจากเต้าในระยะแรกหลังคลอด
เป็ น สาเหตุ เ บื้ อ งต้ น ที่ ทำ �ให้ มารดารู้สึกว่าการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เป็นเรื่องยาก จึงตัดสินใจเริ่มให้นมผสมแก่บุตร
และก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ตามมา ได้แก่ อาการเต้านมคัดตึง และปริมาณน้ำ�นมลด
น้อยลง31 นอกจากนี้ความไม่พร้อมในการดูดกลืนของทารก
ยังเป็นข้อจำ�กัดจากภาวะสุขภาพที่ทำ�ให้เกิดความยากใน
การฝึกให้ลูกดูดนมจากเต้ามารดาด้วยเช่นกัน ใกล้เคียง
กั บ การศึ ก ษาในต่ า งประเทศที่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า พั ฒ นาการและ
ความพร้ อ มในทั ก ษะการดู ด กลื น ของทารกที่ ค ลอดก่ อ น
กำ�หนดซึ่งยังไม่สมบูรณ์ เป็นสิ่งที่ส่งผลให้การดูดนมจากเต้า
มารดาของทารกทำ�ได้ยาก32,33 ด้วยเหตุผลดังกล่าว มารดา
จึงรับรู้ความยากในการเริ่มฝึกลูกดูดนมจากเต้า
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สรุป

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า มารดาหลังคลอด
มีการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขณะที่บุตรเข้ารับ
การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ประกอบด้วย 1) “คุณค่า
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” จาก 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประโยชน์
ต่อสุขภาพทารก หน้าที่ความเป็นแม่ และความสุขเมื่อได้
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ 2) “ความยากในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่” จาก 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
ความเครียด ความวิตกกังวล การขาดทักษะที่ทำ�ให้มีน้ำ�นม
เพียงพอ และความยากในการเริ่มฝึกลูกดูดนมจากเต้า จะเห็น
ได้ว่า การรับรู้คุณค่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ทำ�ให้
มารดาตัดสินใจและมีความต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
แน่วแน่ตั้งแต่เริ่มต้น และการรับรู้ความยากลำ�บากทำ�ให้
ทราบถึ ง สาเหตุ ข องปั ญ หาในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ข อง
มารดากลุ่ ม นี้ นำ � ไปสู่ ก ารให้ ก ารพยาบาลอย่ า งเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการหาแนวทาง
ช่วยเหลือให้มารดาข้ามผ่านความยากในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ แ ละสามารถเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของมารดาหลั ง คลอดที่ บุ ต รเข้ า รั บ
การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล จากผลการศึกษาที่
พบว่าการขาดทักษะที่ทำ�ให้มีน้ำ�นมเพียงพอและขาดทักษะ
ในการฝึกให้บุตรดูดนมจากเต้ามีส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้มารดา
รู้สึกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อบุตรเข้ารับการรักษาในหอ
อภิ บ าลทารกแรกเกิ ด เป็ น เรื่ อ งยากและรู้ สึ ก ไม่ มั่ นใจใน
ความสามารถของตนเองเกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
พยาบาลจึงควรดูแลให้มารดาได้มีทักษะในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ที่จำ�เป็นสำ�หรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อบุตรเข้ารับ
การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ได้แก่ การบีบเก็บน้�ำ นม
ด้วยมือ และการฝึกทารกดูดนมจากเต้ามารดาก่อนจำ�หน่าย
นอกจากนี้พยาบาลควรส่งเสริมให้มารดามีการรับรู้ที่ดีต่อ
คุณค่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ทารกทีเ่ จ็บป่วย และคุณค่าต่อจิตใจของมารดา พยาบาลควร
ตระหนักในการให้มารดาได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ใ นทุ ก ระยะที่ บุ ต รรั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าลทารก
แรกเกิด เนือ่ งจากผลการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่า เมือ่ มารดารับรู้
คุณค่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทำ�ให้มารดามีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วย
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นมแม่ที่เหมาะสม
ด้านการบริหารการพยาบาล จากผลการศึกษาที่
พบว่ า การได้ รั บ ข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรในเรื่ อ งประโยชน์ ข อง
นมแม่ ทำ �ให้ ม ารดาหลั ง คลอดที่ บุ ต รเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
หออภิบาลแรกเกิดมีความตระหนัก และให้ความสำ�คัญกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างไรก็ตามมารดายังพบกับ
ความยากในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งจากภาวะแทรกซ้อน
หลังคลอดความเครียดและความวิตกกังวล การขาดทักษะที่
ทำ�ให้มีน้ำ�นมเพียงพอ และความยากในการฝึกให้ลูกดูดนม
จากเต้า ซึง่ เป็นเรือ่ งทีพ่ ยาบาลต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะในการ
ช่วยเหลือมารดาให้ได้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารจึงควร
ตระหนักในการส่งเสริมให้พยาบาลหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างทั่วถึง สม่ำ�เสมอ และมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกับการ
ส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในมารดาทีบ่ ตุ รเข้ารับการรักษา
ในหออภิบาลแรกเกิด เพือ่ ให้สามารถประยุกต์องค์ความรูใ้ หม่ๆ
และเทคนิคต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือมารดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการศึกษาการพยาบาล จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า
ทั้งปัญหาด้านร่างกายจากภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด และ
ปัญหาด้านจิตใจจากความเครียด ความวิตกกังวล มีผลต่อการ
เริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงควรจัดการสอนให้นักศึกษา
เห็นความสำ�คัญของการให้การพยาบาลแบบองค์รวม และ
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การดู แ ลมารดาหลั ง คลอดที่ บุ ต ร
เข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าลทารกแรกเกิ ด ที่ ค รอบคลุ ม
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ด้านการวิจัยทางการพยาบาล จากผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือรูปแบบการดูแลตนเองของ
มารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารก
แรกเกิด ให้มีน้ำ�นมเพียงพอกับความต้องการของบุตรเพื่อนำ�
ไปสู่แนวทางให้การพยาบาลที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ
ทางการพยาบาลที่แท้จริงตามบริบทของมารดาต่อไป
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