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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย นี เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง พรรณนาเพื อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งความพร้ อ ม การยอมรั บ และ
พฤติกรรมการให้นมมารดาแก่ทารกของหญิ งหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ศูนย์อนามัย
ที 6 ขอนแก่น จํานวน 117 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการเลียงทารกด้วยนมมารดาอยู่
ในระดับมากถึ งมากที สุ ด มี การยอมรั บการเลี ยงทารกด้วยนมมารดาในระดับมากที สุดถึ ง ร้ อยละ 95.72 และ
ปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องระดับมากทีสุดถึง ร้ อยละ 79.5 ส่ วนความสัมพันธ์ ระหว่าง ความพร้อมและการยอมรับใน
การเลียงทารกด้วยนมมารดาพบว่า มีความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (r = .36 ) แต่เมือ
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ความพร้อมกับพฤติกรรมในการเลียงทารกพบว่า ความพร้อมด้านร่ างกาย และจิตใจ
เท่ า นันที มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ ง บวกกับ พฤติ ก รรมในการเลี ยงทารกด้วยนมมารดา อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที
ระดับ.05 (r = .22 และ .23 ) ความพร้อมทังด้านร่ างกาย จิตใจ และการสนับสนุ น นับเป็ นปั จจัยสําคัญทีทาํ ให้
มารดายอมรับและมีพฤติกรรมทีถูกต้องในการเลียงทารกด้วยนมมารดา ผูใ้ ห้บริ การควรให้ความสําคัญกับการ
เตรี ยมความพร้อม โดยเฉพาะประเด็นปั ญหาหลักทีสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ เช่ น อาการปวด
แผลหลังผ่าตัด เพือให้การเลี ยงทารกด้วยนมมารดาประสบความสําเร็ จ และสามารถให้นมมารดาอย่างต่อเนื อง
จนถึงระยะเวลาอันควร
คําสํ าคัญ: ความพร้อม การยอมรับ พฤติกรรมในการเลียงทารกด้วยนมมารดา มารดาหลังผ่าตัดคลอด
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Relationships between Readiness, Acceptance, and Behaviors of Breastfeeding in Caesarean
Sectioned Mothers at Hospitals of the Ministry of Public Health, Khon Kean Province
Abstract
This research is a descriptive study. The purpose of this study is to research any correlation between
the readiness of and acceptance for breastfeeding, with appropriate breastfeeding behaviors of caesarean
section mothers. The sample was purposively selected, from 117 mothers who were post operation from 1-3
days at Khon Kaen Hospital and Health Promoting Hospital, Khon Kaen Province. This research is a
correlation descriptive study. The acceptance of breastfeeding in caesarean section mothers was at a high level
at 95.72%. Appropriate breastfeeding behavior in caesarean section mothers was also at a high level at 79.5%.
The results showed that physical and mental readiness was at a high level in those instances. The correlation
between readiness and caesarean section mothers ability to successfully breastfeed were statistically significant
(r = .36 , p< .01). The physical and mental readiness and appropriate breastfeeding behavior in caesarean
section mothers were statistically significant (r = .22 and .23 respectively p< .05) as well. According to the
results, physical and mental readiness were an importance factor for improving an acceptance of and
appropriate breastfeeding behaviors in caesarean section mothers. These results can be used to train official or
related health services professionals, to realize the importance of readiness and some possible problems (post
operational pain) that can affect a mother’s ability to successfully breastfeed.
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในสถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นทียอมรับแล้วว่า นมมารดาเป็ นอาหารทีดี และเหมาะสมทีสุดใน การเลียงดู
ชี วิตในเบืองต้น เพราะมีสารอาหารครบถ้วน ต่อการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย และสมอง ซึ งไม่มีอาหารอืนใดมา
ทดแทน หรื อเทียบเท่าได้ นมมารดาย่อยง่าย ประกอบด้วยภูมิตา้ นทานโรค ลดโอกาสการเจ็บป่ วยของทารก ลด
โอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการในด้านสติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ของบุตร นอกจากนี การเลียง
ทารกด้วยนมมารดา ยังมีประโยชน์ต่อมารดา (วีระพงษ์ ฉัตรานนท์, 2548) คือ ช่วยลดการเกิดมะเร็ งเต้านม
มะเร็ งรังไข่ ลดโอกาสการเสี ยเลือดหลังคลอด นําหนักมารดา ลดลงสู่ ภาวะปกติได้เร็ ว ลดโอกาสการเป็ นโรค
กระดูกผุ เป็ นวิธีการคุมกําเนิดแบบธรรมชาติ และมีผลดีต่อจิตใจมารดา ทําให้เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจ และรู ้สึก
ถึงความสําเร็ จ ในความสามารถทีจะเลียงทารกด้วยนมตนเอง การจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด จากการเลียงทารก
ด้วยนมมารดา องค์การอนามัยโลก แนะนําให้มารดา เลียงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว โดยไม่ให้อาหารอืน
แก่ทารก แม้แต่นาในระยะทารกอายุ
ํ
4-6 เดือนแรก มาตังแต่ พ.ศ.2522 ต่อมาในปี พ.ศ.2544 องค์การอนามัยโลก
แนะนําให้มารดา เลียงทารกด้วยนมมารดา อย่างเดียว 6 เดือนเต็ม จึงเริ มให้อาหารอืน และนํา พร้อมให้นมมารดา
ควบคู่ไปด้วย จนบุตรอายุ 2 ปี หรื อนานกว่านัน (May 2001, The 54th World Health Assembly) การดําเนิ นงาน
การส่ งเสริ มการเลียงทารกด้วยนมมารดา ในประเทศไทย เริ มตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ
ที 4 (พ.ศ.2520-2524) และต่อเนื องจนถึงปั จจุบนั โดยในปี พ.ศ.2547 กระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศนโยบาย
แนะนําให้มารดาเลียงทารกด้วยนมมารดา อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน และตังเป้ าหมายไว้วา่ เมือสิ นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติฉบับที 10 (พ.ศ.2550-2554) ทารกควรได้รับนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน
อย่างน้อยร้อยละ 30 สถิติการเลียงทารกด้วยนมมารดา ในประเทศไทยตํามาก พบว่าสถิติการเลียงทารกด้วยนม
มารดา ครบ 6 เดือน เพียง 16% เท่านัน พิพรรพร วรมงคล (2551) กล่าวว่า ขณะนี ประเทศไทยมีโรงพยาบาล
สายสัมพันธ์แม่ลูกมากกว่า 98% แต่ทารกยังดูดนมมารดาผิดวิธี ทังทีทารกสามารถกินนมมารดาได้อย่างเดียว
หรื ออย่างน้อยทีสุด 6 เดือน เพราะนมมารดามีคุณค่าและสารอาหารเพียงพอ หากต้องการเสริ มอาหารก็สามารถ
ทําได้ตามวัยหลัง 6 เดือน ตามความเป็ นจริ ง นํานมมารดา นันสามารถให้ทารกดืมได้นานทีสุด ซึ งอาจจะนานไป
จนถึง 1-2 ปี ก็ได้ ขณะนี กรมอนามัยกําลังผลักดัน ให้มีการปรับระยะเวลาในการลาคลอดได้ถึง 4 เดือน เพือให้
มารดาได้เลียงดูทารกได้นานทีสุด รวมทังการให้ทารกได้ดืมนมมารดาได้นานทีสุดไปจนถึง 2 ปี
ในสภาพการณ์ปัจจุบนั เนื องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มี
มากขึน แพทย์สามารถวินิจฉัยภาวะทีมารดาและทารกจะได้รับอันตรายจากการคลอดทางช่องคลอดได้เร็ วขึน จึง
ทําให้มีการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้องเพิมขึน (Sherwan & Scoloveno, 1995) ถึงแม้วา่ วิธีการผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องในปั จจุบนั จะมีความปลอดภัยต่อมารดาและทารกค่อนข้างสู ง แต่การผ่าตัดนําทารกออกทางหน้า
ท้อง ก็มีผลกระทบต่อมารดาทังด้านร่ างกาย จิตใจและสังคม อาจทําให้ขดั ขวางการเลียงทารกด้วยนมมารดา และ
การสร้ า งสั ม พันธภาพระหว่า งมารดา และทารกได้ ทังนี เพราะมารดาจะมี โอกาสอุ ้มทารกดู ดนมและเรี ย นรู ้
พฤติกรรมการตอบสนองความต้องการของทารกค่อนข้างล่าช้า เนืองจากความเจ็บปวดแผลผ่าตัดบริ เวณหน้าท้อง
ไม่สุขสบายจากการมีสายสวนปั สสาวะ มีสายนําเกลือทางหลอดเลือดดํา ร่ วมกับมีอาการอ่อนเพลีย และต้องการ
พักฟื นนานกว่ามารดาทีคลอดปกติทางช่ องคลอด รวมทังผลจากการใช้ยาสลบทําให้มารดาไม่สามารถควบคุ ม
ตนเองได้ดีภายหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จึงไม่สามารถให้ทารกดูดนมได้ทนั ทีภายหลังทารกเกิด ซึ งอาจ

ประสบความล้มเหลวในการเลียงทารกด้วยนมมารดาตามมาด้วย นอกจากนี การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ยังมี
ผลกระทบโดยตรงต่อมารดา ในด้านจิ ตใจ กล่ าวคื อมารดาจะรู ้ สึกวิตกกังวล กลัวตนเอง และทารกจะได้รับ
อันตราย จากการผ่าตัด อาจรู ้ สึกผิดหวัง โกรธที ตนเองไม่สามารถคลอดทางช่ องคลอดตามปกติได้ ทําให้เกิ ด
ความรู ้สึกในทางลบต่อประสบการณ์ ในการคลอดได้ (Affonso & Stichler, 1980) ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาถึ ง
ความสั มพันธ์ ระหว่า ง ความพร้ อมของมารดาหลังผ่า ตัดคลอดทางหน้า ท้อง ทังด้า นร่ า งกาย จิ ตใจ และการ
สนับ สนุ น กับ การยอมรั บ และพฤติ ก รรมการเลี ยงทารกด้ว ยนมมารดา ในโรงพยาบาลสั ง กัด กระทรวง
สาธารณสุ ข จังหวัดขอนแก่น เพือนําผลจากการศึกษาประกอบเป็ นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปั ญหา อุปสรรค
และส่ งเสริ มการเลียงทารกด้วยนมมารดาในมารดาทีผา่ ตัดคลอดทางหน้าท้องให้ประสบผลสําเร็ จให้สอดคล้อง
กับนโยบาย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อสถานบริ การสาธารณสุ ข และสถาบันการศึกษาทีเกียวข้อง เพือเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้ อมในการเลียงทารกด้วยนมมารดาอย่างถูกต้อง เหมาะสมได้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย เพือศึกษา
1.ความพร้ อม การยอมรั บ และพฤติ กรรมการเลี ยงทารกด้วยนมมารดาในระยะแรกหลังคลอดของ
มารดาทีผา่ ตัดคลอดทางหน้าท้อง
2.ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้ อมกับการยอมรับในการเลียงทารกด้วยนมมารดาในระยะแรกหลัง
คลอดของมารดาทีผา่ ตัดคลอดทางหน้าท้อง
3.ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมกับพฤติกรรมการเลียงทารกด้วยนมมารดาในระยะแรกหลังคลอด
ของมารดาทีผา่ ตัดคลอดทางหน้าท้อง

คําจํากัดความ
ความพร้อมในการเลียงทารกด้วยนมมารดา หมายถึง ศักยภาพหรื อความสามารถของมารดาหลังผ่าตัด
คลอดในการเตรี ยมพร้อมการให้นมแก่ทารกด้วยการอุม้ ทารกให้ดูดนมจากเต้านมมารดาโดยตรง ซึงประกอบด้วย
ปั จจัย 3 ด้านได้แก่
ความพร้ อมด้ านร่ างกาย หมายถึง ภาวะสุ ขภาพทีแข็งแรง มีนานมที
ํ
มีคุณภาพ ปริ มาณเพียงพอแก่ ความ
ต้องการของทารก
ความพร้ อมด้ านจิตใจ หมายถึง การเตรี ยมจิตใจ เพือสนับสนุ นส่ งเสริ ม ความผูกพันระหว่างมารดาและ
ทารก
ความพร้ อมด้ านสิ5 งสนับสนุน หมายถึง การมีประสบการณ์ในการเลียงทารกด้วยนมมารดา และได้รับการ
สนับสนุนให้มารดาเลียงทารกด้วยนมตนเอง จากสามี บุคคลในครอบครัว เพือน และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
การยอมรับในการเลีย งทารกด้ วยนมมารดา หมายถึง ความยินดีหรื อเต็มใจของมารดาทีจะเลียงทารกด้วย
นมมารดา ด้วยความสมัครใจ และเกิดความพึงพอใจทีจะได้รับความรู ้ คําแนะนําในระยะ 3 วันแรกหลังผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้อง

พฤติกรรมการเลีย งทารกด้ วยนมมารดามารดาแก่ ทารก หมายถึง การปฏิบตั ิของมารดา ในการเตรี ยมตัว
ก่อนให้นมมารดาแก่ทารก ขณะให้นมมารดาแก่ทารก และการปฏิบตั ิตวั ของมารดาต่อทารกหลังให้นมมารดา
แก่ทารกเสร็ จ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ (Correlational study)
กลุ่มตัวอย่าง มารดาหลังคลอดในระยะ 3 วันแรกหลังได้รับการผ่าตัดนําทารกออกทางหน้าท้อง ที
โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ขอนแก่น ในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน 2551 จํานวน
ทังสิ น 117 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครื5องมือทีใ5 ช้ ในงานวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ทีผวู ้ จิ ยั สร้างขึนเอง โดยประยุกต์จากตํารา เอกสาร
และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง ได้แก่
1. แบบบันทึกข้อมูลส่ วนตัวของมารดาและทารก
2. แบบวัดความพร้อมในการเลียงทารกด้วยนมมารดา เป็ นแบบสอบถามให้ตอบ ถูก-ผิด ประกอบด้วย
ข้อคําถามทังหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยแบ่งความพร้ อมออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1) ความพร้อมด้าน
ร่ างกาย จํานวน 10 ข้อ 2) ความพร้ อมด้านจิตใจ จํานวน 10 ข้อ และ 3 ) ความพร้อมด้านสิ งสนับสนุ น
จํานวน 10 ข้อ ซึ งในแต่ละด้านจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งระดับความพร้อมในการเลียงทารก
ด้วยนมมารดาจากคะแนนดิบ โดยแบ่งคะแนนออกเป็ นระดับ 5 ระดับเท่าๆกัน คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีสุด
3. แบบวัดการยอมรับในการเลียงทารกด้วยนมมารดา เป็ นแบบสัมภาษณ์ เป็ นชนิ ดมาตราส่ วน (rating
scale) ประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 75 คะแนน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งระดับการ
ยอมรับการเลียงทารกด้วยนมมารดาจากคะแนนดิบ โดยแบ่งคะแนนออกเป็ นระดับ 5 ระดับเท่าๆกัน คือ มาก
ทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด
4. แบบวัดพฤติกรรมการเลี ยงทารกด้วยนมมารดา เป็ นแบบสัมภาษณ์ชนิ ดมาตราส่ วน (rating scale)
ประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 15 ข้อ มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งระดับ
พฤติกรรมการเลี ยงทารกด้วยนมมารดาจากคะแนนดิ บ โดยแบ่งคะแนนออกเป็ นระดับ 5 ระดับเท่า ๆ กัน คือ
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื5องมือ
เครื องมือทีใช้มีจาํ นวน 4 แบบวัด เป็ นแบบสัมภาษณ์ทุกชุดได้ผา่ นการหาความเทียงตรงด้านเนือหา
( Content Validity ) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านมารดา และทารก จํานวน 3 ท่าน และหาค่าความเชื อมัน ของแบบ
สัมภาษณ์ ( Reliability ) โดยวิธีของครอนบัค ( Conbrach’s method )ได้ค่าความเชื อมัน ของแบบสัมภาษณ์
โดยรวมเท่ากับ .82

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมู ลที ได้ม าวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ ด้วยค่า เฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิ ทธิuสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ( Pearson’s product moment correlation coefficient)

ผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ครังนี พบว่า
1. ความพร้อม การยอมรับ และพฤติกรรมการเลียงทารกด้วยนมมารดา
1.1 ความพร้อมในการเลียงทารกด้วยนมมารดา กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการเลียงทารกด้วย
นมมารดาในภาพรวม และรายด้านดังตารางที 1
ตารางที5 1
ร้ อยละของมารดาจําแนกตามระดับความพร้ อมในการเลีย งทารกด้ วยนมมารดา ( N=117)
ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสิ งสนับสนุน
โดยรวม
ระดับความพร้อม ช่วงคะแนน
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
มากทีสุด
9-10
37 31.60
81 69.20
79 67.50
197 51.70
มาก
7-8
71 60.70
35 29.90
34 29.10
140 36.74
ปานกลาง
5-6
9 7.70
1 0.90
4 4.40
14 3.60
น้อย
3-4
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
น้อยทีสุด
1-2
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 ความพร้อมด้านร่ างกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการเตรี ยมความพร้อมด้าน
ร่ างกายในขณะตังครรภ์ และหลังคลอดส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 60.7 รองลงมาอยู่ในระดับมากทีสุด
ร้อยละ 31.6 ทีเหลืออยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 7.7 เมือพิจารณาความพร้อมด้านร่ างกายของมารดาเป็ นรายข้อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ดูแลตนเองด้านร่ างกายถูกต้อง 8 ข้อ ได้แก่ ขณะตังครรภ์ไม่มีการเจ็บป่ วย การพักผ่อนขณะ
ตังครรภ์และหลังคลอด การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในขณะตังครรภ์และหลังคลอด การดูแลหัวนมและ
ได้รับการแก้ไขหากผิดปกติ การเลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ รวมทังการรับประทานยาบํารุ งครรภ์ มี
เพียง 2 ข้อทียงั ดูแลไม่ถูกต้อง คือ การสวมเสื อพยุงเต้านมขณะตังครรภ์ ส่ วนใหญ่ไม่มีการสวมเสื อพยุงเต้านมสู ง
ถึงร้ อยละ 74..4 และมารดาหลังคลอดมีอาการปวดแผลผ่าตัดทางหน้าท้องเป็ นอุปสรรคในการให้นมมารดาแก่
ทารก ร้อยละ 84.6
1.1.2 ความพร้อมด้านจิตใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพร้อมด้านจิตใจอยูใ่ นระดับมาก
ทีสุด ร้อยละ 69.2 รองลงมาอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 29.9 ทีเหลืออยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 0.9 เมือพิจารณา
ความพร้อมด้านจิตใจเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการดูแลตนเองเตรี ยมความพร้อมด้านจิตใจทีถูกต้อง 9 ข้อ
ได้แก่ ความพึงพอใจในการตังครรภ์นี เพศทารกทีพึงพอใจมีการผ่อนคลายความเครี ยดขณะตังครรภ์ ความมุ่งมัน
ตังใจในการเลียงทารกด้วยนมมารดา โดยลดความวิตกกังวลและความรําคาญใจขณะให้นมมารดาแก่ทารก มี

ความรู ้สึกผูกพันระหว่างมารดาและทารกมากยิง ขึนและมากกว่าการให้นมผสม และยอมรับว่านมมารดาดีกว่านม
ผสม มีเพียง 1 ข้อทีมารดายังมีความเชื อทีไม่ถูกต้องนัน คือ มารดา มีความเชื อความและวิตกกังวลว่าการให้นม
มารดาแก่ทารกทําให้เต้านมมารดาเสี ยรู ปทรงสู งถึงร้อยละ 76.9
1.1.3 ความพร้อมด้านการสนับสนุ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับการเตรี ยมความพร้อม
ด้านการสนับสนุ นในการเลียงทารกด้วยนมมารดา ในระดับมากทีสุด คือร้อยละ 67.5 รองลงมาอยูใ่ นระดับมาก
ร้อยละ 29.1 ทีเหลืออยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 4.4 เมือพิจารณาถึงความพร้อมด้านร่ างกายเป็ นรายข้อ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพร้ อมด้านการสนับสนุ น 9 ข้อ ได้แก่ การรับรู ้ ขอ้ มูล นโยบาย เกียวกับการเลียง
ทารกด้วยนมมารดา ทังจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข สมาชิ กในครอบครัว เพือนบ้าน และสื อสิ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ทังในระยะตังครรภ์ และหลังคลอด มีเพียง 1 ข้อทียงั ขาดการสนับสนุน คือ การมีประสบการณ์ในหารเลียงทารก
ด้วยนมมารดา พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบครึ งหนึง คิดเป็ นร้อยละ 46.9 ทียงั ไม่มีประสบการณ์ในการเลียงทารกด้วย
นมมารดาเนื องจากเป็ นมารดาทีคลอดบุตรคนแรก ส่ วนมารดาทีมีประสบการณ์เลียงทารกด้วยนมมารดาแล้วมี
ถึงร้อยละ 53.1
1.2 การยอมรับของมารดาในการเลียงทารกด้วยนมมารดา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการ
ยอมรับการเลียงทารกด้วยนมมารดาอยูใ่ นระดับมากทีสุดร้อยละ 95.72 ทีเหลืออยูใ่ นระดับมากร้อยละ 4.28 (ดัง
ตารางที 2)
ตารางที5 2
จํานวนและร้ อยละของมารดาจําแนกตามระดับการยอมรั บการเลีย งทารกด้ วยนมมารดา ( N=117)
ระดับการยอมรับการเลียงทารกด้วยนมมารดา
ช่วงคะแนน
จํานวน (คน)
มากทีสุด
61-75
112
มาก
46-60
5
ปานกลาง
31-45
0
น้อย
16-30
0
น้อยทีสุด
1-15
0

ร้อยละ
95.72
4.28
0.00
0.00
0.00

เมือพิจารณาการยอมรับการเลียงทารกด้วยมารดาเป็ นรายข้อ พบว่า การยอมรับทัง 5 ขันของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ การให้ความสนใจ, การตอบสนอง, การเกิดค่านิยม, การจัดระบบค่านิยม, และการแสดงลักษณะตาม
ค่านิยม อยูใ่ นระดับมากทีสุด
3. พฤติกรรมของมารดาในการเลียงทารกด้วยนมมารดา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
เลียงทารกด้วยนมมารดาโดยภาพรวมถูกต้องอยูใ่ นระดับมากทีสุด ร้อยละ 79.5 รองลงมาคือ ถูกต้องระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 19.6 (ดังตารางที 3)

ตารางที5 3
จํานวน และร้ อยละของมารดาจําแนกตามระดับพฤติกรรมการเลีย งทารกด้ วยนมมารดา ( N=117)
ระดับพฤติกรรมการเลียงทารกด้วยนมมารดา
ช่วงคะแนน
จํานวน (คน)
มากทีสุด
61-75
93
มาก
46-60
23
ปานกลาง
31-45
1
น้อย
16-30
0
น้อยทีสุด
1-15
0

ร้อยละ
79.50
19.6
0.9
0.00
0.00

เมือพิจารณารายละเอียดการแสดงพฤติกรรมทัง 15 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ปฏิบตั ิ หรื อมี
พฤติกรรมทีถูกต้องทุกครัง ยกเว้น การล้างมือให้สะอาดก่อนให้นมมารดาแก่ทารก ซึ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ปฏิบตั ิเป็ นบางครัง ร้อยละ 45.3 และปฏิบตั ิทุกครัง ร้อยละ 33.3 และในเรื อง การทําให้ทารกอ้าปากและเปลียน
ข้างให้ทารกดูดนมได้ถูกวิธี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิได้ถูกต้องเกือบทุกครัง ร้อยละ 32.5 และปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องทุกครัง ร้อยละ 28.2
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมกับการยอมรับและพฤติกรรมของมารดาในการเลียงทารกด้วยนม
มารดา พบว่า ความพร้อมในการเลียงทารกด้วยนมมารดาทัง 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ
ด้านการสนับสนุน และความพร้อมโดยรวม กับการยอมรับในการเลียงทารกด้วยนมมารดา มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการยอมรับในการเลียงทารกด้วยนมมารดา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .01 และ .05 (ดังตารางที 4)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมกับพฤติกรรมของมารดาในการเลียงทารกด้วยนมมารดา พบว่า
ความพร้อมในการเลียงทารกด้วยนมมารดาโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการเลียงทารกด้วย
นมมารดาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เมือพิจารณาความพร้อมเป็ นรายด้าน พบว่า ความพร้อมด้าน
ร่ างกายและด้านจิตใจเท่านันทีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการเลียงทารกด้วยนมมารดา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 และ (ดังตารางที 4)
ตารางที5 4
ความสั มพันธ์ ระหว่ างความพร้ อม กับการยอมรั บและพฤติกรรมการเลีย งทารกด้ วยนมมารดาทังโดยรวมและราย
ด้ าน ( N=117)
ความพร้อม
โดยรวม
ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านการสนับสนุน
การยอมรับ
.359**
.255**
.196*
.222*
พฤติกรรม
.273**
.212*
.219*
.019
* p< .05 **p< 0.1

อภิปรายผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ ระหว่างความพร้ อมกับการยอมรั บและพฤติกรรมการเลี ยงทารกด้วยนมมารดา ซึ งมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรี โสภา แท่งทองคํา (2533) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
วิตกกังวล กับการปรับตัว ต่อบทบาทการเป็ นมารดา ในมารดาทีคลอดบุตรก่อนกําหนดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
ยอมรั บในหมวดการยอมรับเกี ยวกับรู ปร่ างหน้าตา และเพศอยู่ในระดับมาก มี คะแนนเฉลี ยเท่ากับ 16.50(20)
หมวดการยอมรับบุตรในฐานะบุคคลหนึ งทีตอ้ งการดูแลอยู่อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 13.85 (16)
หมวดการมีสัมพันธภาพกับบุตร อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 25.75 (28) หมวดการเตรี ยมสมาชิ กใน
ครอบครัวเพือให้ยอมรับบุตรในฐานะสมาชิ กใหม่ อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 26.9 (32) หมวดการ
เตรี ยมตัวสําหรับการเลียงดูบุตร อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 18.89 (24) จะเห็นว่ามารดาทีมีความพร้อม
ทัง 3 ด้าน จะมีการยอมรับ และสามารถปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องตามหลักการในการให้นมทารก สอดคล้องกับทฤษฎี
ระบุว่า มารดาในระยะตังครรภ์จนถึ งระยะหลังคลอด และให้นมบุตร ทีมีความพร้ อม จะช่ วยให้มารดาเกิ ดการ
ยอมรับในการเลียงทารกด้วยนมมารดา จะต้องประกอบด้วยปั จจัย 3 ประการคือ ปั จจัยด้านมารดา ด้านทารก และ
ด้านบุคคลอืนๆทีมีส่วนเกียวข้อง กล่าวคือมารดา ต้องมีความพร้อม มุ่งมัน ตังใจจริ ง ประกอบกับภาวะสุ ขภาพที
แข็งแรงสมบูรณ์ของมารดาและทารกหลังคลอด นัน คือ ความพร้ อมทังด้านร่ างกาย จิตใจ และการสนับสนุ น มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยอมรับ และการปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องตามหลักการในการเลียงทารกด้วยนมมารดา
สอดคล้องกับการศึกษาของ นงนุช ตันทะรา (2543) ศึกษา ความพร้อม และการยอมรับของมารดาระยะแรกหลัง
คลอดในการเลี ยงทารกด้วยนมมารดา ในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า มารดาส่ วนใหญ่เคยได้รับความรู ้ เพือเตรี ยม
ความพร้อม ในการเลียงทารกด้วยนมมารดา จากบุคลากรสถานบริ การสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความ
พร้อมในการเลียงทารกด้วยนมมารดาอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 61.2 และความพร้อมโดยรวมทังด้านร่ างกาย ด้าน
จิตใจ และด้านสิ งสนับสนุนอยูใ่ นระดับมากทีสุด ร้อยละ 86.2 และความพร้อมโดยรวมกับการยอมรับในการเลียง
ทารกด้วยนมมารดา มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( P<.01 )
การศึกษาของ ณิ ชา ว่องไว (2541) ศึกษาการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องทําให้มารดาช่วยเหลือตัวเอง
ได้นอ้ ย ขณะเดียวกันมารดาต้องเริ มบทบาทของการเป็ นมารดา โดยถูกคาดหวังจากบุคคลากรในโรงพยาบาลว่า
ต้องเลียงดูบุตรด้วยตนเอง โดยเฉพาะเมือกระทรวงสาธารณสุ ขมีนโยบายส่ งเสริ มการเลียงบุตรด้วยนมมารดาโดย
ใช้วธิ ี การนําบุตรมาอยูด่ ว้ ยโดยเร็ วหลังคลอด แต่สภาพของมารดาหลังผ่าตัดจะเป็ นอุปสรรคต่อการให้บุตรดูดนม
มารดาเนืองจากมารดาอ่อนเพลียมากบางคนมีความเจ็บปวดแผลผ่าตัดและผลข้างเคียงของยาระงับความรู ้สึกขณะ
ผ่า ตัด ต้อ งการพัก ผ่อนทํา ให้ ก ารให้นมบุ ตรหลัง การผ่า ตัด ไม่ ป ระสบความสํา เร็ จและมารดาต้องการความ
ช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะ 48 ชัว โมงแรก ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ภคิ ณี โฉมกระโทก (2552) ศึ กษาการพัฒนาบริ ก ารพยาบาลในการส่ งเสริ มการเลี ยงทารกด้วยนมมารดาโดย
ครอบครัวมีส่วนร่ วมสําหรับมารดาครรภ์แรกทีทาํ ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

ข้ อเสนอแนะ
การให้ความรู ้และคําแนะนํา ในการเตรี ยมความพร้อม ในการเลียงทารกด้วยนมมารดา ต้องสอดคล้องกับ
สภาพปั ญหา และความต้องการทีแท้จริ งของผูใ้ ช้บริ การ อาจมุ่งเน้นหรื อให้ความสําคัญกับความไม่สุขสบาย ใน
บริ บทของแต่ละคน โดยเฉพาะ อาการปวดแผลหลังผ่าตัดยังเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการให้นมมารดาแก่ทารก
ในวันที 3 หลังคลอด หรื อการปรับเปลียนทัศนคติ ความเชือเกียวทรวดทรวงของเต้านม ในกรณี ทีให้ทารกดูดนม
จากเต้า นมมารดา และควรมีการศึกษาอย่างต่อเนือง เพือติดตามการเลียงทารกด้วยนมมารดาทีได้รับการผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้อง รวมทังปั ญหา และอุปสรรค ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน
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