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บทคัดย่ อ
บทความนีเป็ นการเสนอแนะเกียวกับวิธีการเสริ มสร้างพลังอํานาจแก่สตรี ทีตอ้ งการเลียงลูก
ด้วยนมแม่ โดยให้แม่มีการรับรู ้สมรรถนะของตนเอง ซึ งการรับรู ้สมรรถนะของตนเอง (perceived
self-efficacy) หมายถึง ความเชื อว่าตนเองสามารถทีจะมีพฤติกรรมหรื อประกอบกิจกรรมทีกาํ หนด
ได้ ซึ งเป็ นปั จจัยทีสําคัญมากที นาํ ไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ งเพือให้เกิ ดผลลัพธ์ทีคาดหวังไว้ ผูเ้ ขียนได้
นําเสนองานวิจยั ในการเสริ มสร้างพลังอํานาจรายบุคคลโดยให้แม่มีการรับรู ้สมรรถนะของตนเองว่า
สามารถทีจะให้นมแม่แก่ลูกได้ ร่ วมกับการให้ความรู ้ เรื องการให้นมแม่ ซึ งผลการวิจยั พบว่าอัตรา
การเลี ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มทีได้รับการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ในสัปดาห์ที 4, 8, และ12 หลังคลอด พยาบาลจึงควรมีการส่ งเสริ มให้สตรี ทีเป็ นแม่เลียงดูลูกด้วยนม
ตนเองโดยให้แม่ เหล่ านันรั บ รู ้ ถึ งสมรรถนะของตนเอง เพือเสริ มสร้ างพลัง อํา นาจ และนําไปสู่
ความสําเร็ จในการเลียงดูลูกด้วยนมแม่ต่อไป
คําสํ าคัญ : นมแม่ สมรรถนะของตนเอง พลังอํานาจ
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Abstract
The purpose of this paper was to explain an empowerment program for mothers who
focused on breast feeding. Perceived self-efficacy is the personal belief or confidence to act in
each situation. It is the important key factor of successfulness in breast feeding. The author gave
an example of research Resolts from the empowerment program, which consisted of giving
mothers information on breast feeding and increasing their perceived self-efficacy. It was found
that mothers who attended the empowerment program were more successful in breast feeding in
the 4th, 8th, and 12th weeks after giving birth. Therefore, nurses should encourage mothers for
improving their perceived self-efficacy to empower them for successful breast feeding.
Keywords: breast feeding, self efficacy, empowerment

บทนํา
นมแม่มีความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รวมถึ งส่ งเสริ มสายใยแห่ ง
ความรักและความผูกพันระหว่างลูกและแม่ ในปั จจุบนั องค์การอนามัยโลกได้แนะนําให้เด็กกินนม
แม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และให้นมแม่ร่วมกับการให้อาหารตามวัยต่อไปจนถึง 2 ปี หรื อนาน
กว่านัน แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่ประสบผลสําเร็ จในการส่ งเสริ มการเลียงลูกด้วยนม
แม่เท่าทีควร ทังนี เนื องจากมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง ได้แก่ ขาดการสนับสนุ นอย่างจริ งจังและ
ต่ อ เนื อ ง ด้า นนโยบายจากภาครั ฐ ขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการดํา เนิ น งานตามบัน ไดสิ บ ขันสู่
ความสําเร็ จของการเลียงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก บุคลากรด้านสาธารณสุ ข
ยัง มี ค วามสนใจ ความรู ้ แ ละทัก ษะน้อ ยในการส่ ง เสริ ม ให้ ห ญิ ง หลัง คลอดเลี ยงลู ก ด้ว ยนมแม่
สังคมไทยยังไม่ ค่อยให้ความสํา คัญ รวมถึ งยัง ไม่สามารถควบคุ มสื อโฆษณาและการตลาดของ
บริ ษทั นมผงได้ (สุ อารี ย ์ อันตระการ, 2549) แต่อย่างไรก็ตามหากแม่ไม่เห็นความสําคัญ ไม่ตงใจ
ั
หรื อ ไม่ เ ชื อ มันในสมรรถนะของตัว เองว่า สามารถเลี ยงดู บุ ต รด้ว ยนมแม่ ไ ด้แ ล้วนัน ย่อ มไม่ มี
ความสําเร็ จในการทีจะเลียงลูกด้วยนมแม่ได้เลย ซึ งอาจกล่าวได้ว่าการรับรู ้ สมรรถนะของตนเอง
(perceived self-efficacy) มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของแม่ทีจะตัดสิ นใจแสดงพฤติ กรรมหรื อการ
ปฏิบตั ิในการให้นมแม่แก่ลูกของตน
ความหมายของการรับรู้ สมรรถนะของตนเอง
การรับรู ้ สมรรถนะของตนเอง (perceived self-efficacy) หมายถึ ง การคาดหมายหรื อการ
ตัดสิ นของบุคคลในความสามารถของตนเอง ซึ งสามารถเปลียนแปลงได้ตามลักษณะของงานหรื อ
กิจกรรมทีกาํ หนดและสถานการณ์ทีเผชิ ญอยู่ (Bandura, 1997) การมีความรู ้และความสามารถอย่าง
เดียวไม่ได้ช่วยให้คนเราประสบความสําเร็ จได้ หากขาดความเชื อมัน ในความสามารถของตนเองที
จะใช้ความรู ้ความสามารถนัน แบนดูรา (Bandura, 1997) ได้อธิ บายไว้วา่ การทีมนุ ษย์จะตัดสิ นใจ
กระทําพฤติกรรมใดๆ นันขึนอยูก่ บั ปั จจัยสองประการคือ
1. ความคาดหวังในผลลัพธ์ (outcome expectancies) หมายถึง ความคาดหวังของบุคคล
เกี ย วกับ ผลลัพ ธ์ ที จ ะเกิ ด ขึ นถ้า หากรั บ เอาพฤติ ก รรมนันๆ มาปฏิ บ ัติ โดยทัว ไปแล้ว คนเราจะ
ตัดสิ นใจกระทําสิ งใดย่อมต้องคิดก่อนว่าทําไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ งผลลัพธ์ทีคาดหวัง
สามารถเกิดได้ใน 3 รู ปแบบคือ
1.1 ผลลัพธ์ดา้ นร่ างกาย ซึ งมีทงในเชิ
ั
งบวก เช่น ความสุ ขสบาย และในเชิ งลบ เช่น
ความเจ็บปวดและความไม่สุขสบายในการให้นมบุตร
1.2 ผลลัพธ์ดา้ นสังคม ประกอบด้วยเชิ งบวก เช่น การเป็ นทียอมรับหรื อสนใจของ
สังคมเมือเลียงดูบุตรด้วยนมแม่ การได้ชือเสี ยง อํานาจหรื อเงินตอบแทน และในเชิ งลบ เช่น การไม่
เป็ นทียอมรับหรื อเป็ นทีสนใจของสังคม การถูกลงโทษ

1.3 ผลลัพธ์ทีเกิดจากการประเมินตนเองต่อพฤติกรรมทีปฏิบตั ิ เช่น ความรู ้สึกพึง
พอใจในตนเอง ความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง หรื อในทางตรงกันข้าม เช่น ความรู ้สึก
ไม่พอใจในตนเอง รู ้สึกว่าตนเองไม่มีค่า
2. การรับรู ้ สมรรถนะของตนเอง (perceived self-efficacy) หมายถึ ง ความเชื อว่าตนเอง
สามารถทีจะมีพฤติกรรมหรื อประกอบกิจกรรมทีกาํ หนดได้ ซึ งเป็ นปั จจัยทีสําคัญมากทีนาํ ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิจริ งเพือให้เกิดผลลัพธ์ทีคาดหวังไว้
การรั บ รู ้ ส มรรถนะของตนเองมี ค วามเป็ นพลวัต (dynamic) สามารถที จ ะผัน แปรได้
ตลอดเวลา ตามลักษณะของกิจกรรมหรื องานทีจะต้องกระทําและสถานการณ์ทีกาํ ลังเผชิ ญอยู่ โดย
ปั จจัยทีมีผลต่อการรับรู ้สมรรถนะของตนได้แก่ ระดับความยากง่ายของพฤติกรรมหรื อกิ จกรรมที
ต้องทํา (level) พลังความเชื อในความสามารถของตนเองต่อกิจกรรมทีตอ้ งทํา (strength) และความ
ครอบคลุ ม ของการรั บ รู ้ ส มรรถนะของตนเองจากสถานการณ์ ห นึ ง ไปยัง อี ก สถานการณ์ ห นึ ง
(generality)
แบนดูรา (Bandura, 1997) กล่าวว่าการทีคนเราจะสร้ างการรับรู ้ สมรรถนะของตนเองต่อ
เรื อ งใดเรื อ งหนึ งนัน เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ ข ้อ มู ล ที ไ ด้ม าจากแหล่ ง ต่ า งๆ ได้แ ก่ ประสบการณ์
ความสําเร็ จของตนเอง (enactive mastery experience) ซึ งเป็ นการทํากิ จกรรมที กาํ หนดจนเกิ ด
ความสําเร็ จหลายๆ ครัง จะช่วยสร้างความเชือมัน แรงกล้าในสมรรถนะของตนเอง แต่ความล้มเหลว
ซําแล้วซําเล่าจะบัน ทอนความเชือในสมรรถนะตนเอง การสังเกตประสบการณ์ของผูอ้ ืน (vicarious
experience) การสังเกตตัวแบบ (model) ทีประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวจากการกระทําเรื องใด
เรื องหนึ ง การพูดชักจูง (verbal persuasion) โดยผูท้ ีเคารพนับถือว่า เขามีความเชื อในความสามารถ
ของบุ ค คลนั นว่ า จะสามารถทํา กิ จ กรรมที ก ํ า หนดได้ และสภาวะทางสรี ระและอารมณ์
(physiological and affective states) ขณะนัน โดยทัว ไปคนเรามักจะท้อถอยและคิดถึงความล้มเหลว
มากกว่าจะคาดหวังถึ งความสําเร็ จเมื ออยู่ในภาวะเหนื อยล้าหรื อตึงเครี ยด เพราะฉะนันการสร้ าง
ความเชือในสมรรถนะของตนเองจะเกิดผลดีถา้ หากสภาพร่ างกายและอารมณ์อยูใ่ นภาวะผ่อนคลาย
ไม่ตึงเครี ยดหรื อวิตกกังวล
การส่ งเสริมพลังอํานาจในการเลีย งลูกด้ วยนมแม่
ในการเลี ยงลูกด้วยนมแม่หากผูเ้ ป็ นแม่มีการรับรู ้ สมรรถนะของตนเอง โดยเชื อว่าตนเอง
สามารถทีจะมีพฤติกรรมหรื อประกอบกิ จกรรมการให้นมแม่แก่ลูกได้ก็จะนําไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ ง
เพือให้เกิ ดผลลัพธ์ ทีคาดหวังไว้นนั คื อ เมือเลี ยงดู ลูกด้วยนมแม่แล้ว ลู กจะมีการเจริ ญเติ บโตและ
พัฒนาการทีดี มีกระตุน้ การพัฒนาของระบบประสาท สมองและเรตินา และเพิมไอคิว มีภูมิคุม้ กัน
โรค ป้ องกันการติดเชื อโดยเฉพาะระบบทางเดิ นอาหารและทางเดิ นหายใจ รวมถึ งลู กมี ความรั ก
ความผูกพันกับแม่ส่งผลให้ลูกมี สุขภาพจิ ตดี ด้า นตัวแม่เองเมื อเลี ยงลู กด้วยนมแม่แล้วจะทําให้

มดลู กเข้าอู่เร็ ว รู ปร่ างของแม่กลับสู่ สภาพเดิ มได้เร็ ว ลดภาวะเสี ยงในการเกิ ดมะเร็ งเต้านม รั งไข่
และยังเป็ นการคุมกําเนิดทางอ้อม ซึ งเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนันพยาบาลจึงควรมีการส่ งเสริ ม
ให้ผูห้ ญิ งที เป็ นแม่ เลี ยงดู ลูกด้วยนมตนเองโดยให้แม่เหล่ านันรั บรู ้ ถึ งสมรรถนะของตนเอง เพื อ
เสริ มสร้างพลังอํานาจ และนําไปสู่ ความสําเร็ จในการเลียงดูลูกด้วยนมแม่ต่อไป
จากงานวิจยั ของคัง ชอย และยุ (2008) ที ทาํ การทดลองใช้โปรแกรมการสร้ างเสริ มพลัง
อํานาจในการเลียงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding empowerment program) ในแม่ชาวเกาหลี เพือ
ส่ งเสริ มการรับรู ้สมรรถนะของตนเอง (improve self-efficacy) และส่ งเสริ มให้แม่เลียงลูกด้วยนมแม่
โดยมีพยาบาลช่ วยแนะนําในการให้หญิงหลังคลอดเหล่านันสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง
การวิจยั ครั งนี ให้หญิ งหลังคลอดในกลุ่ มทดลองจํานวน 30 ราย ได้รับโปรแกรมสร้ างเสริ มพลัง
อํานาจจํานวน 4 ครัง โดยแต่ละครังใช้เวลา 60 นาที ดังรายละเอียดในตารางที 1 ผลการวิจยั พบว่า
แม่ ใ นกลุ่ ม ทดลองมี ปั ญหาในการเลี ยงลู กด้วยนมแม่น้อยกว่า กลุ่ ม ควบคุ ม ที ไม่ ไ ด้ใช้โปรแกรม
ดัง กล่ า ว และอัต ราการเลี ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นกลุ่ ม ทดลองเพิ ม ขึ นอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ในสัปดาห์ที 4, 8, และ12 หลังคลอด
ตารางที 1
โปรแกรมการสร้างเสริ มพลังอํานาจในการเลียงลูกด้วยนมแม่
(Breastfeeding empowerment program: Kang, Choi, & Ryu, 2008)
ครังที
หัวเรือง
กลวิธี
รายละเอียดเนือ หา
1
การเสริ มสร้าง การฟัง
- การแนะนําโปรแกรม
พลังอํานาจ
- เหตุผลในการเลือกวิธีการเลียงลูกด้วยนมแม่
รายบุคคล
- ประโยชน์ของนมแม่
- ทบทวนวิธีการให้นมแม่
- ท่องสโลแกนการรับรู ้สมรรถนะของตนเอง
2
การเสริ มสร้าง การค้นหา
-ท่องสโลแกนความต้องการเลียงลูกด้วยนมแม่
พลังอํานาจ
ปั ญหา
- ประโยชน์และปั ญหาในการให้นมแม่
รายบุคคล
- อธิ บายความรู ้เกียวกับกลไกการผลิตนมแม่ของร่ างกาย
- แนะนําบันไดสิ บขันสู่ ความสําเร็ จของการเลียงลู กด้วย
นมแม่
- ทดลองวิธีการให้ลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธี
- นําเสนอการจดบันทึกไดอารี การเลียงลูกด้วยนมแม่
- อภิปรายร่ วมกันเกียวกับปั ญหาในการเลียงลูกด้วยนมแม่

ครังที
3

หัวเรือง
การเสริ มสร้าง
พลังอํานาจราย
กลุ่ม

4

การเสริ มสร้าง
พลังอํานาจใน
เชิงนโยบาย

กลวิธี
การทดลอง
ปฏิบตั ิ

รายละเอียดเนือ หา
- สนับสนุนครอบครัวและเพือนในการเลียงลูกด้วยนมแม่
- แนวทางสู่ ค วามสํ า เร็ จ ในการเลี ยงลู ก ด้ว ยนมแม่ โ ดย
ผูเ้ ชียวชาญ
- อภิปรายเกี ยวกับความยากหรื ออุปสรรคในการเลียงลูก
ด้วยนมแม่
- แบ่งปั นประสบการณ์ในการเลียงลูกด้วยนมแม่
- นําเสนอการจดบันทึกไดอารี การเลียงลูกด้วยนมแม่
- อภิปรายร่ วมกันเกียวกับปั ญหาในการเลียงลูกด้วยนมแม่
-การอภิปรายนโยบายของรัฐเกียวกับการเลี ยงลูกด้วยนม
แม่
- การดูวดิ ีโอเทปการเลียงลูกด้วยนมแม่
- แบ่งปั นอารมณ์ความรู ้สึกขณะให้นมแม่
- นําเสนอการจดบันทึกไดอารี การเลียงลูกด้วยนมแม่
- การสรุ ป

สรุป
จะเห็นได้วา่ การส่ งเสริ มการเลียงดูลูกด้วยนมแม่ให้เพิมมากขึนนัน พยาบาลหรื อบุคลากร
ทางสาธารณสุ ขควรให้ความสําคัญในการส่ งเสริ มพลังอํานาจแก่ หญิงหลังคลอดโดยให้แม่มีการ
รับรู ้ ในสมรรถนะของตนเองและเห็ นถึ งผลลัพธ์ทางบวกทีจะเกิ ดขึนทังต่อเด็ก ตนเอง ครอบครั ว
เพือจะทําให้แม่มีการแสดงพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิการให้นมแม่แก่ลูกของตน นอกจากนีควรส่ งเสริ ม
ให้หญิงเหล่านันมีการตัดสิ นใจเลือกทีจะปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาทีจะเกิดขึนจากการเลียงลูกด้วย
นมแม่ดว้ ยตนเอง โดยพยาบาลหรื อบุคลากรทางสาธารณสุ ขทําหน้าทีเป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาเท่านัน
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