
 

 

 

ความรู้ เจตคติของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 

นางสาวนิตย์ติญา  ดวงใจ 

พยาบาลวิชาชีพ ระดบัปฏิบตัิการ 

บทคัดย่อ 
 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอดจะประสบความส าเร็จได้มาก
ถ้ามารดามีความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับทักษะและเทคนิคในการให้นมบุตร  มีเจตคติที่ดีและความตั้งใจที่ดี 
การศึกษาเชิงพรรณนานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความรู้  เจตคติของมารดาหลังคลอดที่มีต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระหว่างเดือนตุลาคม  2550 ถึง เดือนพฤษภาคม 2551   จ านวน 100  คน  เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อย
ละ   ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่ามารดาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 30 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 26 และระดับปริญญาตรีร้อยละ 16  ไม่ได้ประกอบ
อาชีพร้อยละ 36 และ รับจ้างพบร้อยละ 30 มารดาหลังคลอดส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในภาพรวมดี ข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ ก่อนและหลังให้นมลูก แม่ควรล้างมือหรือเช็ดหัวนม
ทุกครั้ง(ร้อยละ99) รองมาคือนมผสมได้รับการปรุงแต่งให้มีสารอาหารครบถ้วนมากกว่านมแม่(ร้อยละ
96) และแม่กับลูกจะรักและผูกพันกันมากขึ้นถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ร้อยละ95)  ส่วนข้อที่มารดาตอบ
ถูกน้อยที่สุดคือ  ในแต่ละม้ือควรให้ลูกดูดนมจนเกลี้ยงเต้าทีละข้าง ถ้าลูกดูดนมแม่แต่ละม้ือไม่หมด
เต้า ให้บีบ หรือปั๊มน้ านมที่เหลือให้หมดเต้า (ร้อยละ 3)และถ้าลูกดูดนมแม่แรงจะท าให้หัวนมแตกได้ 
(ร้อยละ48)  
 เมื่อศึกษาถึงเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   พบว่ามารดาส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่ลูก(ร้อยละ 85)   ส่วนมารดาร้อยละ 
38 คิดว่านมแม่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยนมหรืออาหารชนิดอื่น และร้อยละ 37 ไม่เห็นด้วยว่าการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งล้าสมัยเมื่อเทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม   ร้อยละ 12 ไม่เห็นด้วยว่าการ
ให้นมลูกท าให้รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลีย และท าให้ไม่มีเวลาพักผ่อน 
   จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มารดาส่วนใหญ่มีความรู้และเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน แต่มารดาส่วนใหญ่ท างานนอกบ้านคือ ท างานในบริษัทเอกชน ท าให้ไม่
สามารถลาหยุดหลังคลอดเป็นระยะเวลานานได้มารดาจึงต้องฝากลูกให้ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผู้ดูแลและ



มารดาส่วนใหญ่คิดว่าการบีบเก็บน้ านมก่อให้เกิดความยุ่งยากระหว่างปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเลี้ยงด้วยนม
ผสม ท าให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนไม่เพ่ิมข้ึนเท่าที่ควร 

บทน า 

  เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้น
เด็กจึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดี  เพื่อให้มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  เจริญเติบโตสมวัยมี
สุขภาพจิตดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด มีความรับผิดชอบ  มีจริยธรรมและ
สามารถด ารงตนอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข    ซึ่งกลวิธีส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การ
อนามัยโลกได้เสนอให้เป็นวิธีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เพราะนมแม่เป็น
อาหารที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดส าหรับทารกช่วง 6 เดือนแรกเกิดหลังคลอด       นิตยา โปสาวาท 
และคณะ(2552)  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของ
หญิงหลังคลอด โรงพยาบาลค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ    พบว่าเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เห็นด้วยมาก 3 อันดับแรกคือ การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือนเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่-ลูก ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน ร้อยละ 
98.1 ,สะดวก สะอาด ประหยัด ร้อยละ 98.1 , ช่วยในการขับข้ีเทาของลูกเมื่อแรกเกิดร้อยละ 86.5 
เนื่องจากในนมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วน  มีสัดส่วนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และ
สมอง  น้ านมแม่ยังย่อยง่ายและยังประกอบไปด้วยสารให้ภู มิต้านทานโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น โรค
ท้องเสีย  โรคระบบทางเดินอาหาร  โรคระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญของทารก  
เป็นต้น  นอกจากนี้ในน้ านมแม่ยังมี Secretory IgA  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดโรคภูมิแพ้
น้อยลง และไม่มี B –lactoglobulin  ซึ่งเปน็โปรตีนชนิดหนึ่งที่พบในน้ านมวัว   นอกจากนี้คุณค่าของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังมีประโยชน์ต่อแม่ คือ จะมีอัตราเสี่ยงต่อการการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
รังไข่น้อยลงอีกด้วย 

  ถึงแม้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีคุณประโยชน์นานัปการ แต่ปัจจุบันนี้พบว่าแนวโน้มการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง    จากการศึกษาประสิทธิผลของการบูรณาการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว นาน 6 เดือน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัด
นครสวรรค์ โดย ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ และคณะ (2547) พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวนาน 6 เดือน เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 25 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทา งสถิติ คือ ระดับ การศึกษา และการประกอบ
อาชีพของมารดา ซึ่ง สาเหตุที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไดไ้ม่ยั่งยืน สัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคม และเศรษฐกิจ คือ การประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่สะดวกในการให้นมแม่ การให้นมผสมท าให้
ลูกไม่ดูดนมแม่ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า การให้ค าปรึกษาแนะน าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ การ
แก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
ตลอดทุกระยะ ตั้งแต่ฝากครรภ์จนหลังคลอด 6 เดือน มีแนวโน้มเพ่ิมผลส าเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และควรให้การปรึกษาเพ่ิมข้ึน ในกลุ่มจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และกลุ่มประกอบอาชีพนอก
บ้าน        จากการศึกษาของกาญจนา  เอกปั ชฌาย์  และศริ นยา  พง ศ์พันธุ์(2540) ศึกษาในกลุ่ม
มารดาที่มีบุตรอายุระหว่าง 4  ถึง  18  เดือน  จ านวน 474 คน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2540 ถึง 



เดือนสิงหาคม 2540  พบว่ามีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย  4 เดือน ร้อยละ 31.0   มี
การเริ่มป้อนข้าวหรือข้าวกับกล้วยแก่บุตรในช่วง 1 เดือน ถึง 4 เดือนแรกหลังคลอดร้อยละ 83.5  
และพบว่ากลุ่มมารดาที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่ครบ 4 เดือน  มีปัญหาในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่มากกว่ากลุ่มท่ีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 4 เดือน ถึง  1.8 เท่า  ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นปัญหาน้ านม
ไม่เพียงพอ(ร้อยละ 12.4)   

 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของมนุษย์เพียงอย่างเดียว มารดาจึง
จ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้และการสนับสนุนจากทีมบุคลากร  ตามความจ าเป็นและความต้องการ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งการที่มารดาจะประสบความส าเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมตนเองนั้น  มารดา
จะต้องมีความตั้งใจและต้องการที่จะเลี้ยงบุตรด้วยนมตนเอง ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ใ ห้การ
ช่วยเหลือเท่าท่ีควร มารดา อาจไม่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ไม่เห็นความส าคัญ
ของนมแม่ รวมทั้งอาจเลิกให้นมแม่ไปในที่สุด   อุปสรรคที่ ส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ  การที่
มารดาขาดความเชื่อม่ันหรือขาดความม่ันใจในความสามารถของตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คิดว่า
ตนเองมีน้ านมไม่เพียงพอจะเลี้ยงบุตรและน าไปสู่การตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมผสมแทน  มีการหย่านม
แม่เร็วขึ้น  สอดคล้องกับการศึกษาของอุทัยวรรณ  ตรีรัตน์พันธ์  ที่พบว่า ร้อยละ 32.0 ของมารดาที่
ไม่ประสบความส าเร็จในการให้นมบุตรนั้นมีสาเหตุมาจากการมีน้ านมไม่เพียงพอ  ซึ่งปัญหาดังกล่า ว
มักพบในมารดาอายุน้อย  หรือมารดาที่คลอดบุตรคนแรก  และหากมารดาได้รับการช่วยเหลือ
ประคับประคอง  กระตุ้นให้เกิดก าลังใจ  มีความมั่นใจ  และได้รับประสบการณ์ที่พึงพอ ใจในการให้นม
ตนเองแก่บุตร  จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ซึ่งจะท าให้มารดาเลี้ยงบุตร
ด้วยนมตนเองอย่างต่อเนื่อง  และมีระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานขึ้นอีกด้วย 

   ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวกับปัญหาอัตราและระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากข้ึน โดยได้
บรรจุการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520–พ.ศ.
2524)  เป็นต้นมา  แต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8  ได้ก าหนดเป็นนโยบายที่
ชัดเจน  โ ดยตั้งเป็นโครงการสายสัมพันธ์แม่–ลูก โดยใช้บันไดสิบขั้นสู่ความส าเร็จในก ารเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เป็นแนวทางในการด าเนินงาน จากการประเมินผลการด าเนินการของโครงการสายสัมพันธ์  
แม่-ลูก ที่ผ่านมาพบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 3.6 
เท่านั้น  ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8 ที่มีเป้าหมายให้
มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนถึงร้อยละ 95  ส่วนผลลัพธโ์รงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว  ระดับทอง  มีเป้าหมายร้อยละ 25 หรือเพ่ิมข้ึนจากฐานข้อมูลเดิมอย่างน้อยร้อยละ 2.5  

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่  5  นครราชสีมา  ได้ จัดรูปแบบบริการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่ผู้รับบริการตั้งแต่ คลินิกฝากครรภ์  ห้องคลอด  ห้องหลังคลอด และคลินิก
สุขภาพเด็กดี    ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า  มีผู้มารับบริการในคลินิกต่าง ๆ     จากหลากหลาย



อาชีพ  ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ท างานนอกบ้านและมีช่วงเวลาลาคลอดได้เพียง 3 เดอืน เมื่อตนเองกลับไป
ท างานจะมีปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผู้เลี้ยงดูแทน จึงไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

   ในปีงบประมาณ 2550 ( เดือนตุลาคม 2549  ถึง เดือน กันยายน 2550 ) พบว่าอัตราการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีเพียงร้อยละ 2.5 ซึ่งยังต่ ากว่า
เกณฑ์เป้าหมาย  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเก่ียวกับความรู้   เจตคติ  ของมารดา ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือน โดยศึกษาในมารดา ที่พาบุตรมารับบริการที่คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนในการให้บริการ  โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้  เจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม ่ซึ่งจะท าให้เกิดความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค  

 1.    เพ่ือศึกษาความรู้  เจตคติ ของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 

          2.    เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการให้บริการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

วิธีการด าเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 

   เป็นการศึกษาในกลุ่มมารดาหลังคลอดที่พาบุตรมารับบริการที่คลินิกเด็กดี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5  ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2550 -  เดือนพฤษภาคม 2551 

การด าเนินการศึกษา 

         1.   ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 2. สร้างและทดสอบเครื่องมือ  ดังนี้ การตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา(content validity)  
ตรวจสอบเนื้อหา  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความถูกต้องของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
3ท่านแบบสอบถามเรื่องความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และผ่านการทดสอบความเชื่อม่ัน
(Reliability ) โดยสอบถามมารดาที่พาบุตรมารับบริการที่คลินิกเด็กดี จ านวน 10 คน ใช้สูตร KR- 20
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76    ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่  ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น ( Reliability ) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.73  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์มารดาเป็นรายบุคคล  โดยการอ่านแบบสอบถามให้มารดา
ตอบ  หรือ ให้มารดาอ่านแบบสอบถามแล้วตอ บเองโดยที่ศึกษาอธิบายข้อค าถามของแบบสอบถามให้
มารดาเข้าใจก่อน 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แจกแจงความถี่   ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 



 

ผลการด าเนินงาน/ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของมารดา 

  มารดาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง  26  -  30  ปี ร้อยละ  37  รองลงมาคืออายุช่วง 21 -  25  
ปีร้อยละ 33   และอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 30 ซ่ึงเป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(Teenage 
pregnancy)  อาชีพของมารดาส่วนใหญ่คือ เป็นแม่บ้าน ร้อยละ 42  รองลงมาคือ รับจ้างร้อยละ 36  
และรับราชการร้อยละ 22    ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 40   
รองลงมาคือ  มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ  35  และปริญญาตรีพบร้อยละ 25  รายได้ของครอบครัว
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 42)  รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 
บาท ร้อยละ 21   และรายได้ น้อยกว่า 5,000 บาทร้อยละ 37 ส่วนจ านวนวันที่มารดาสามารถลา
คลอดได้นานที่สุดคือ 3 เดือน  ร้อยละ 38  และ  1เดือน 15 วัน ร้อยละ  6    ลักษณะของครอบครัว
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายจ านวน  58  ราย(ร้อยละ  58)   ครอบครัวเดี่ยว จ านวน 42 ราย(ร้อย
ละ  42 ) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1ข้อมูลทั่วไป (N= 100) 

  
จ านวน (คน)               ร้อยละ ข้อมูลทั่วไป 

 

อายุ(ปี) 
- <20 
- 21-25 
- 26-30 

อาชีพ 
- แม่บ้าน 
- รับจ้าง 
- รับราชการ 

การศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปริญญาตรี 

รายได้ครอบครัว(บาท/เดือน) 
- <5,000 
- 5,000-10,000 
- ≥10,000 

จ านวนวันที่ลาคลอด 
- 1 เดือน 15 วัน 
- 3 เดือน 

ลักษณะครอบครัว 
- ครอบครับเดี่ยว 
- ครอบครัวขยาย 

 

 
30                              30 
33                              33 
37                              37 

 
42                              42 
36                              36 
22                              22 

 
35                              35 
40                              40 
25                              25 

 
37                              37 
42                              42 
21                              21 
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38                               38 

 
58                               58 
42                               42 
 

 

ภาวะสุขภาพของมารดา  การตั้งครรภ   การคลอด  และภาวะสุขภาพของบุตร 

  พบว่ามารดาจ านวน  93 ราย ไม่มีโรคประจ าตัว  ส่วน 7   ราย มีโรคประจ าตัว ดังนี้  โรคซีด  
1 ราย   โรคหอบหืด  3  ราย   โรคไวรัสตับอักเสบบี  1  ราย โรคภูมิแพ้  1  ราย    โรคกระเพาะ
อาหาร  1  ราย   ส่วนใหญ่มารดาตั้งครรภ์แรก(ร้อยละ 60)  รองลงมาคือ มารดาครรภ์ที่สอง (ร้อยละ 



27)   และมารดาครรภ์ที่สาม(ร้อยละ  13) ส่วนใหญ่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(ร้อยละ 
68)  รองลงมาคือ โรงพยาบาลอื่นข องรัฐ (ร้อยละ  20)  และโรงพยาบาลเอกชน(ร้อยละ 12)    
มารดาส่วนใหญ่คลอดเองทางช่องคลอด(ร้อยละ 71)  รองลงมาคือผ่าตัดคลอด (ร้อยละ 27)  และ
คลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ (ร้อยละ 2)  มีภาวะแทรกซ้อนช่วงหลังคลอด(ร้อยละ 4) จากการมี
ภาวะความดันโลหิตสูงช่วงหลังคลอดจ านวน 1  ราย, มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจ านวน  2 ราย, มี
ภาวะไอไม่หยุดหลังผ่าตัดคลอดบุตร จ านวน 1 ราย    น้ าหนักทารกแรกเกิดอยู่ในเกณฑ์ปกติที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดคือ 2500 กรัม – 4000 กรัม  ร้อยละ 92 พบทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย
กว่า 2500 กรัม ร้อยละ 8  ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 96    ส่วน
ร้อยละ 4 พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนดังนี้ มีภาวะตัวเหลือง 1 ราย   มีภาวะหนังตาตก   1  ราย   
น้ าหนักน้อย 2 ราย ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 ภาวะสุขภาพของมารดา  การตั้งครรภ   การคลอด  และภาวะสุขภาพของบุตร ( N= 100) 

  
จ านวน(คน)                        ร้อยละ ภาวะสุขภาพของมารดา  การตั้งครรภ   การ

คลอด  และภาวะสุขภาพของบุตร 

 

โรคประจ าตัว 
- ไม่มีโรคประจ าตัว 
- มีโรคประจ าตัว 

ล าดับของการตั้งครรภ์ 
- ครรภ์แรก 
- ครรภ์ที่สอง 
- ครรภ์ที่สาม 

สถานที่ฝากครรภ์ 
- ร.พ. ส่งเสริมสุขภาพ 
- ร.พ. รัฐบาลอื่น 
- ร.พ. เอกชน 

ชนิดการคลอด 
- คลอดปกติทางช่องคลอด 
- ผ่าตัดคลอด 
- ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ 

น้ าหนักแรกเกิด(กรัม) 
- <2,500 
- 2,500-4,000 
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  7                                      7 
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27                                     27 
13                                     13 

 
68                                     68 
20                                     20 
12                                     12 

 
71                                     71 
27                                     27 
  2                                       2 

 
  8                                       8 
92                                      92 



  ในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่า มารดาหลังคลอดส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในภาพรวมดี โดยข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ ก่อนและหลังให้นมลูก แม่
ควรล้างมือหรือเช็ดหัวนมทุกครั้ง (ร้อยละ 99) รองลงมาคือ นมผสมได้รับการปรุงแต่งให้มีสารอาหาร
ครบถว้นมากกว่านมแม่(ร้อยละ 96) และแม่กับลูกจะรักและผูกพันกันมากขึ้นถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(ร้อยละ 95)  ส่วนข้อที่มารดาตอบถูกน้อยที่สุดคือ  ในแต่ละม้ือควรให้ลูกดูดนมจนเกลี้ยงเต้าที่ละข้าง 
ถ้าลูกดูดนมแม่แต่ละมื้อไม่หมดเต้า ให้บีบ หรือปั๊มน้ านมที่เหลือให้หมดเต้า (ร้อยละ 38) และ ถ้าลูกดูด
นมแม่แรงจะท าให้หัวนมแตก(ร้อยละ48)ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ระดับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ( N=100 ) 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จ านวน(คน)                      ร้อยละ 

ระดับดีมาก ( 22 – 28 คะแนน) 

ระดับดี ( 15 – 21คะแนน )  

ระดับปานกลาง( 8 – 14 คะแนน) 

    52                                 52 

    43                                 43 

      5                                   5 
 

 

  เจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   พบว่ามารดาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85)  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่ลูกส่วน ร้อยละ 38 คิดว่านมแม่ไม่
สามารถทดแทนได้ด้วยนมหรืออาหารชนิดอื่นๆ  ร้อยละ 37 ไม่เห็นด้วยว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็น
สิ่งล้าสมัยเมื่อเทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม   และร้อยละ 12 ไม่เห็นด้วยว่าการให้นมลูกแล้วท าให้
รู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลีย และท าให้ไม่มีเวลาพักผ่อนดังแสดงในตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4 ระดับเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ( N=100 )  

ระดับเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่    

                จ านวน(คน)                           ร้อยละ                                                           

 
 

- เจตคติสูง 
- เจตคติปานกลาง 
- เจตคติต่ า 

                      58                                     58 
                      22                                     22 
                      20                                     20 
 



 
          แสดงให้เห็นว่ามารดาส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ต้องท างานนอก
บ้าน ท าให้ระยะเวลาในการให้นมบุตรอย่างเดียวนาน 6 เดือน น้อยเพราะมารดาเหน็ดเหนื่อยจากการ
ท างานและมารดาส่วนใหญ่คิดว่าการบีบเก็บน้ านมก่อให้เกิดความยุ่งยากระหว่างปฏิบัติงาน   จึง
จ าเป็นต้องฝากบุตรหลานให้ปู่ ย่า ตา ยายเป็นคนดูแลต่อส่งผลอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอดมีจ านวนลดลง 

การน าประโยชน ไปใช้ 

  1.  เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการน าไปใช้ในงานพัฒนางานในหน่วยงานต่อไป 

          2.  เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการทีเ่หมาะสมกับลักษณะของผู้รับบริการ 

ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

          1.  การศึกษานี้ เก็บข้อมูลมารดาที่พาบุตรมารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็ก ที่มารับบริการฉีด
วัคซีน สิ่งแวดล้อมเสียงดัง ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีสมาธิเพราะกังวลกับบุตรหลาน อาจได้ข้อมูล
คลาดเคลื่อนไปบ้างจากความเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะและวิจารณ  

  จากการศึกษา  ความรู้  เจตคติของมารดา ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  
พบว่าความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงด ี ร้อย
ละ  52  และร้อยละ 43  ตามล าดับ โดยข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ ก่อนและหลังให้นมลูก แม่ควรล้าง
มือหรือเช็ดหัวนมทุกครั้งร้อยละ 99 รองลงมาคือ นมผสมได้รับการปรุงแต่งให้มีสารอาหารครบถ้วน
มากกว่านมแม่ร้อยละ96 และแม่กับลูกจะรักและผูกพันกันมากข้ึนถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ95  ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณวิมล  วิเชียรฉาย(2549)   ทีพ่บว่าหญิงตั้งครรภ์จ านวนมากมีความ
เชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 5 อันดับแรกว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นระหว่างลูกและพ่อแม่ ร้อยละ 99.0 ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองและสติปัญญาของลูก 
ร้อยละ 97.0 ท าให้ลูกได้รับสารอาหารครบถ้วน และถ้ามีน้ านมไม่เพียงพอสามารถส่งเสริมให้มีน้ านม
เพียงพอได้ ร้อยละ 96.0 และสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนได้แม้ไม่มีใครเห็น
ด้วย ร้อยละ 79.0 

  จากการศึกษายังพบอีกว่ามารดาส่วนใหญ่ท างานในบริษัทเอกชนต้องรีบกลับเข้าท างานและ
มารดาส่วนใหญ่คิดว่าการบีบเก็บน้ านมก่อให้เกิดความยุ่งยากระหว่างปฏิบัติงาน   จึงจ าเป็นต้องฝาก
บุตรหลานให้ปู่ ย่า ตา ยายเป็นคนดูแลต่อ  ส่งผลอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วง 6 เดือน
แรกหลังคลอดมีจ านวนลดลง  สอดคล้องกับ การศึกษาของดัคเคทท์และคณะ ที่พบว่ามารดาที่ประสบ
ความส าเร็จ  เป็นกลุ่มท่ีได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในการดูแลทารกและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ



การเลี้ยงดูบุตรในระยะแรก ๆ และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน  ท าให้มารดา เลี้ยงบุตร
ด้วยนมตนเองได้นาน  ดังนั้นช่วงเวลาหลังคลอดในโรงพยาบาลจึงเป็นช่วงที่ส าคัญในการสนับสนุนให้
แม่มีน้ านมเพียงพอและพร้อมที่จะให้นมบุตร   วรัญญา กมลคร และสันติ กมลคร (2550)  ศึกษา
ปัจจัยที่มีผล ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ของมารดาหลังคลอด
ในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยหนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า มารดาหลังคลอด
มีความรู้ระดับปานกลาง มีทัศนคติระดับดีและมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน แต่ในครอบครัวขยายมีปู่ยา ตายาย หรือพ่อแม่ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้มารดาหลังหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ไม่ให้เลี้ยงจนครบ 6 เดือน จึงควรมีการส่งเสริมความรู้เรื่องการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่กับกลุ่มปู่ยา ตายาย หรือพ่อแม่หรือญาติผู้ดูแลมารดาหลังคลอด เพ่ือให้มารดาหลังคลอด
ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ 6 เดือน และจากผลการส ารวจของกลุ่มนมแม่ ในกลุ่มแม่และ
กลุ่มพ่อ เมื่อปี 2547 แสดงให้เห็นชัดว่า ย่าและยายเป็นผู้มีอิทธิพลส าคัญต่อความส าเร็จของการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม ่ โดยร้อยละ 54.9 เชื่อว่าการให้นมแม่อย่างเดียวโดยไม่กินน้ าในระยะแรกของหลาน  
เป็นสาเหตุให้หลานตัวเหลือง ซีด ร่ างกายขาดน้ า ลิ้นเป็นฝ้า ส่วนร้อยละ 45.1 มั่นใจว่าการให้นมแม่
อย่างเดียวโดยไม่ต้องให้น้ าเป็นผลดีต่อหลาน และส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ เห็นด้วยว่าควรให้กินนมแม่
อย่างเดียวนาน 6 เดือน 

  จากการศึกษา  ความรู้  เจตคติของมารดา ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน
นี้  จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานวิจัยต่อไป คือ 

  ควรเพิ่มหรือขยายระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  และ จ านวนของกลุ่มประชากรตัวอย่าง  
เพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และเป็นตัวแทนของประชากรในพ้ืนที่ได้  
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