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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื�อศึกษาความสัมพนัธ์  ระหว่างความพร้อม การยอมรับ และ

พฤติกรรมการให้นมมารดาแก่ทารกของหญิงหลงัผ่าตดัคลอดทางหน้าทอ้ง ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
มารดาหลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง ในโรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยั
ที� 6 ขอนแก่น จาํนวน 117 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาอยู่
ในระดบัมากถึงมากที�สุด มีการยอมรับการเลี� ยงทารกด้วยนมมารดาในระดบัมากที�สุดถึง ร้อยละ 95.72 และ
ปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งระดบัมากที�สุดถึง ร้อยละ 79.5 ส่วนความสัมพนัธ์ ระหวา่ง ความพร้อมและการยอมรับใน
การเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาพบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (r = .36 ) แต่เมื�อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ ระหวา่ง ความพร้อมกบัพฤติกรรมในการเลี�ยงทารกพบวา่ ความพร้อมดา้นร่างกาย และจิตใจ
เท่านั�นที�มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการเลี� ยงทารกด้วยนมมารดา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�
ระดบั.05 (r = .22 และ .23 )  ความพร้อมทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ และการสนบัสนุน นบัเป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้
มารดายอมรับและมีพฤติกรรมที�ถูกตอ้งในการเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดา ผูใ้ห้บริการควรให้ความสําคญักบัการ
เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาหลกัที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ เช่น อาการปวด
แผลหลงัผ่าตดั เพื�อให้การเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดาประสบความสําเร็จ และสามารถให้นมมารดาอย่างต่อเนื�อง
จนถึงระยะเวลาอนัควร   

 
คําสําคัญ: ความพร้อม การยอมรับ พฤติกรรมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา  มารดาหลงัผา่ตดัคลอด 
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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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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
ในสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นที�ยอมรับแลว้วา่ นมมารดาเป็นอาหารที�ดี และเหมาะสมที�สุดใน การเลี�ยงดู

ชีวิตในเบื�องตน้ เพราะมีสารอาหารครบถว้น ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และสมอง ซึ� งไม่มีอาหารอื�นใดมา
ทดแทน หรือเทียบเท่าได ้นมมารดายอ่ยง่าย ประกอบดว้ยภูมิตา้นทานโรค ลดโอกาสการเจ็บป่วยของทารก  ลด
โอกาสเกิดโรคภูมิแพ ้ช่วยส่งเสริมพฒันาการในดา้นสติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ของบุตร   นอกจากนี�  การเลี� ยง
ทารกดว้ยนมมารดา  ยงัมีประโยชน์ต่อมารดา  (วีระพงษ ์ ฉตัรานนท,์ 2548) คือ ช่วยลดการเกิดมะเร็งเตา้นม 
มะเร็งรังไข่ ลดโอกาสการเสียเลือดหลงัคลอด นํ� าหนกัมารดา ลดลงสู่ภาวะปกติไดเ้ร็ว ลดโอกาสการเป็นโรค
กระดูกผ ุเป็นวธีิการคุมกาํเนิดแบบธรรมชาติ และมีผลดีต่อจิตใจมารดา   ทาํให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึก
ถึงความสําเร็จ ในความสามารถที�จะเลี� ยงทารกดว้ยนมตนเอง การจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด จากการเลี�ยงทารก
ดว้ยนมมารดา   องคก์ารอนามยัโลก แนะนาํให้มารดา  เลี� ยงทารกดว้ยนมมารดาอยา่งเดียว   โดยไม่ให้อาหารอื�น
แก่ทารก แมแ้ต่นํ� าในระยะทารกอายุ 4-6 เดือนแรก มาตั�งแต่ พ.ศ.2522 ต่อมาในปี พ.ศ.2544 องคก์ารอนามยัโลก
แนะนาํใหม้ารดา  เลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา อยา่งเดียว 6 เดือนเตม็ จึงเริ�มให้อาหารอื�น และนํ� า พร้อมให้นมมารดา
ควบคู่ไปดว้ย จนบุตรอายุ 2 ปี หรือนานกวา่นั�น (May 2001, The 54th World Health Assembly) การดาํเนินงาน
การส่งเสริมการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา ในประเทศไทย เริ�มตั�งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ที� 4 (พ.ศ.2520-2524) และต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั โดยในปี พ.ศ.2547 กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศนโยบาย 
แนะนาํใหม้ารดาเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา อยา่งเดียว อยา่งนอ้ย 6 เดือน และตั�งเป้าหมายไวว้า่ เมื�อสิ�นแผนพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัที�  10   (พ.ศ.2550-2554) ทารกควรไดรั้บนมมารดาอยา่งเดียวนาน 6 เดือน 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 30   สถิติการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา ในประเทศไทยตํ�ามาก พบวา่สถิติการเลี�ยงทารกดว้ยนม
มารดา   ครบ 6 เดือน เพียง 16% เท่านั�น  พิพรรพร วรมงคล (2551) กล่าววา่ ขณะนี�  ประเทศไทยมีโรงพยาบาล
สายสัมพนัธ์แม่ลูกมากกว่า 98%  แต่ทารกยงัดูดนมมารดาผิดวิธี ทั�งที�ทารกสามารถกินนมมารดาไดอ้ย่างเดียว
หรืออยา่งนอ้ยที�สุด 6 เดือน เพราะนมมารดามีคุณค่าและสารอาหารเพียงพอ หากตอ้งการเสริมอาหารก็สามารถ
ทาํไดต้ามวยัหลงั 6 เดือน ตามความเป็นจริง นํ� านมมารดา นั�นสามารถให้ทารกดื�มไดน้านที�สุด ซึ� งอาจจะนานไป
จนถึง 1-2 ปีก็ได ้ขณะนี�กรมอนามยักาํลงัผลกัดนั ให้มีการปรับระยะเวลาในการลาคลอดไดถึ้ง 4 เดือน เพื�อให ้
มารดาไดเ้ลี�ยงดูทารกไดน้านที�สุด รวมทั�งการใหท้ารกไดดื้�มนมมารดาไดน้านที�สุดไปจนถึง 2 ปี  

ในสภาพการณ์ปัจจุบนัเนื�องจากความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางดา้นการแพทยมี์
มากขึ�น แพทยส์ามารถวนิิจฉยัภาวะที�มารดาและทารกจะไดรั้บอนัตรายจากการคลอดทางช่องคลอดไดเ้ร็วขึ�น จึง
ทาํให้มีการผา่ตดัเอาทารกออกทางหนา้ทอ้งเพิ�มขึ�น (Sherwan & Scoloveno, 1995) ถึงแมว้า่วิธีการผา่ตดัคลอด
ทางหน้าทอ้งในปัจจุบนัจะมีความปลอดภยัต่อมารดาและทารกค่อนขา้งสูง แต่การผ่าตดันาํทารกออกทางหน้า
ทอ้ง ก็มีผลกระทบต่อมารดาทั�งดา้นร่างกาย จิตใจและสังคม อาจทาํให้ขดัขวางการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา และ
การสร้างสัมพนัธภาพระหว่างมารดา และทารกได้ ทั� งนี� เพราะมารดาจะมีโอกาสอุ้มทารกดูดนมและเรียนรู้
พฤติกรรมการตอบสนองความตอ้งการของทารกค่อนขา้งล่าชา้ เนื�องจากความเจบ็ปวดแผลผา่ตดับริเวณหนา้ทอ้ง 
ไม่สุขสบายจากการมีสายสวนปัสสาวะ มีสายนํ�าเกลือทางหลอดเลือดดาํ ร่วมกบัมีอาการอ่อนเพลีย  และตอ้งการ
พกัฟื� นนานกวา่มารดาที�คลอดปกติทางช่องคลอด รวมทั�งผลจากการใช้ยาสลบทาํให้มารดาไม่สามารถควบคุม
ตนเองไดดี้ภายหลงัผ่าตดัคลอดทางหน้าทอ้ง   จึงไม่สามารถให้ทารกดูดนมไดท้นัทีภายหลงัทารกเกิด  ซึ� งอาจ



ประสบความลม้เหลวในการเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดาตามมาดว้ย นอกจากนี� การผ่าตดัคลอดทางหน้าทอ้ง ยงัมี
ผลกระทบโดยตรงต่อมารดา ในด้านจิตใจ กล่าวคือมารดาจะรู้สึกวิตกกงัวล  กลัวตนเอง และทารกจะได้รับ
อนัตราย จากการผ่าตดั อาจรู้สึกผิดหวงั โกรธที�ตนเองไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดตามปกติได้ ทาํให้เกิด
ความรู้สึกในทางลบต่อประสบการณ์ในการคลอดได ้(Affonso & Stichler, 1980)  ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความพร้อมของมารดาหลังผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง ทั� งด้านร่างกาย จิตใจ และการ
สนับสนุน กับ การยอมรับ และพฤติกรรมการเลี� ยงทารกด้วยนมมารดา ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น เพื�อนาํผลจากการศึกษาประกอบเป็นแนวทางในการวางแผนแกไ้ขปัญหา อุปสรรค 
และส่งเสริมการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาในมารดาที�ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งให้ประสบผลสําเร็จให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสถานบริการสาธารณสุข  และสถาบนัการศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาอย่างถูกตอ้ง เหมาะสมได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย  เพื�อศึกษา 

1.ความพร้อม การยอมรับ และพฤติกรรมการเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดาในระยะแรกหลงัคลอดของ
มารดาที�ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง 

2.ความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมกบัการยอมรับในการเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดาในระยะแรกหลงั
คลอดของมารดาที�ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง 

3.ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมกบัพฤติกรรมการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาในระยะแรกหลงัคลอด
ของมารดาที�ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง 

 

คาํจํากดัความ 

   ความพร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา หมายถึง  ศกัยภาพหรือความสามารถของมารดาหลงัผา่ตดั
คลอดในการเตรียมพร้อมการใหน้มแก่ทารกดว้ยการอุม้ทารกใหดู้ดนมจากเตา้นมมารดาโดยตรง ซึ� งประกอบดว้ย
ปัจจยั 3 ดา้นไดแ้ก่ 
             ความพร้อมด้านร่างกาย  หมายถึง ภาวะสุขภาพที�แข็งแรง มีนํ� านมที�มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอแก่ ความ
ตอ้งการของทารก   
            ความพร้อมด้านจิตใจ  หมายถึง การเตรียมจิตใจ  เพื�อสนบัสนุนส่งเสริม ความผกูพนัระหวา่งมารดาและ
ทารก  
            ความพร้อมด้านสิ5งสนับสนุน  หมายถึง การมีประสบการณ์ในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา และไดรั้บการ
สนบัสนุนใหม้ารดาเลี�ยงทารกดว้ยนมตนเอง จากสามี บุคคลในครอบครัว เพื�อน และเจา้หนา้ที�สาธารณสุข  

     การยอมรับในการเลี�ยงทารกด้วยนมมารดา หมายถึง  ความยนิดีหรือเตม็ใจของมารดาที�จะเลี�ยงทารกดว้ย
นมมารดา ดว้ยความสมคัรใจ และเกิดความพึงพอใจที�จะไดรั้บความรู้ คาํแนะนาํในระยะ 3 วนัแรกหลงัผา่ตดั
คลอดทางหนา้ทอ้ง  



พฤติกรรมการเลี�ยงทารกด้วยนมมารดามารดาแก่ทารก หมายถึง การปฏิบติัของมารดา ในการเตรียมตวั
ก่อนใหน้มมารดาแก่ทารก   ขณะใหน้มมารดาแก่ทารก และการปฏิบติัตวัของมารดาต่อทารกหลงัใหน้มมารดา
แก่ทารกเสร็จ  

 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพนัธ์ (Correlational study) 
กลุ่มตวัอย่าง   มารดาหลงัคลอดในระยะ 3 วนัแรกหลงัได้รับการผ่าตดันาํทารกออกทางหน้าทอ้ง ที�

โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขอนแก่น ในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน 2551 จาํนวน
ทั�งสิ�น 117 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling)   
 เครื5องมือที5ใช้ในงานวจัิย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ที�ผูว้จิยัสร้างขึ�นเอง โดยประยุกตจ์ากตาํรา เอกสาร 
และผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
  1.   แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของมารดาและทารก   
  2.  แบบวดัความพร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา เป็นแบบสอบถามให้ตอบ ถูก-ผิด ประกอบดว้ย
ขอ้คาํถามทั�งหมด 30 ขอ้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยแบ่งความพร้อมออกเป็น 3 ดา้น คือ 1) ความพร้อมดา้น
ร่างกาย  จาํนวน 10 ขอ้  2)   ความพร้อมดา้นจิตใจ  จาํนวน 10 ขอ้  และ 3 )  ความพร้อมดา้นสิ�งสนบัสนุน   
จาํนวน 10 ขอ้   ซึ� งในแต่ละดา้นจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน    ผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัความพร้อมในการเลี�ยงทารก
ดว้ยนมมารดาจากคะแนนดิบ โดยแบ่งคะแนนออกเป็นระดบั 5 ระดบัเท่าๆกนั  คือ  มากที�สุด   มาก  ปานกลาง  
นอ้ย  และนอ้ยที�สุด          

3. แบบวดัการยอมรับในการเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดา เป็นแบบสัมภาษณ์เป็นชนิดมาตราส่วน (rating 
scale) ประมาณค่า 5 ระดบั ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 15 ขอ้ คะแนนเต็ม 75 คะแนน  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัการ
ยอมรับการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาจากคะแนนดิบ โดยแบ่งคะแนนออกเป็นระดบั 5 ระดบัเท่าๆกนั  คือ  มาก
ที�สุด   มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยที�สุด          

4.  แบบวดัพฤติกรรมการเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดา เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมาตราส่วน (rating scale) 
ประมาณค่า 5 ระดบั ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 15 ขอ้ มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน  ผูว้ิจยัได้แบ่งระดบั
พฤติกรรมการเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดาจากคะแนนดิบ  โดยแบ่งคะแนนออกเป็นระดบั 5 ระดบัเท่า ๆ กนั  คือ  
มากที�สุด   มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยที�สุด           
การตรวจสอบคุณภาพของเครื5องมือ   

 เครื�องมือที�ใชมี้จาํนวน 4 แบบวดั เป็นแบบสัมภาษณ์ทุกชุดไดผ้า่นการหาความเที�ยงตรงดา้นเนื�อหา    
( Content Validity ) โดยผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นมารดา และทารก จาํนวน 3 ท่าน และหาค่าความเชื�อมั�นของแบบ
สัมภาษณ์ ( Reliability ) โดยวิธีของครอนบคั ( Conbrach’s method )ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสัมภาษณ์
โดยรวมเท่ากบั .82   
 

 



การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยันําขอ้มูลที�ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ด้วยค่า เฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และสัมประสิทธิu สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ( Pearson’s product moment correlation coefficient)   
 

ผลการวจิัย 
  จากผลการวจิยัครั� งนี�  พบวา่ 
1. ความพร้อม การยอมรับ และพฤติกรรมการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา 

  1.1 ความพร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา กลุ่มตวัอยา่งมีความพร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ย
นมมารดาในภาพรวม และรายดา้นดงัตารางที� 1  
 
ตารางที5 1  
ร้อยละของมารดาจาํแนกตามระดับความพร้อมในการเลี�ยงทารกด้วยนมมารดา ( N=117) 
 

ระดบัความพร้อม 
 

ช่วงคะแนน 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสิ�งสนบัสนุน โดยรวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
มากที�สุด 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 

นอ้ย 3-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
นอ้ยที�สุด 1-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
   1.1.1 ความพร้อมดา้นร่างกาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมดา้น
ร่างกายในขณะตั�งครรภ์ และหลงัคลอดส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 60.7 รองลงมาอยู่ในระดบัมากที�สุด 
ร้อยละ 31.6 ที�เหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 7.7   เมื�อพิจารณาความพร้อมดา้นร่างกายของมารดาเป็นรายขอ้ 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดดู้แลตนเองดา้นร่างกายถูกตอ้ง 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขณะตั�งครรภไ์ม่มีการเจ็บป่วย การพกัผอ่นขณะ
ตั�งครรภ์และหลงัคลอด การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในขณะตั�งครรภแ์ละหลงัคลอด การดูแลหัวนมและ
ไดรั้บการแกไ้ขหากผิดปกติ การเลือกรับประทานอาหารที�มีประโยชน์ รวมทั�งการรับประทานยาบาํรุงครรภ ์  มี
เพียง 2 ขอ้ที�ยงัดูแลไม่ถูกตอ้ง  คือ การสวมเสื�อพยงุเตา้นมขณะตั�งครรภ ์ส่วนใหญ่ไม่มีการสวมเสื�อพยุงเตา้นมสูง
ถึงร้อยละ 74..4 และมารดาหลงัคลอดมีอาการปวดแผลผา่ตดัทางหนา้ทอ้งเป็นอุปสรรคในการให้นมมารดาแก่
ทารก ร้อยละ 84.6  
                1.1.2 ความพร้อมดา้นจิตใจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพร้อมดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัมาก
ที�สุด ร้อยละ 69.2  รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 29.9 ที�เหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 0.9  เมื�อพิจารณา
ความพร้อมดา้นจิตใจเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการดูแลตนเองเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจที�ถูกตอ้ง  9 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการตั�งครรภนี์�  เพศทารกที�พึงพอใจมีการผอ่นคลายความเครียดขณะตั�งครรภ ์ ความมุ่งมั�น
ตั�งใจในการเลี� ยงทารกดว้ยนมมารดา โดยลดความวิตกกงัวลและความรําคาญใจขณะให้นมมารดาแก่ทารก มี



ความรู้สึกผกูพนัระหวา่งมารดาและทารกมากยิ�งขึ�นและมากกวา่การใหน้มผสม และยอมรับวา่นมมารดาดีกวา่นม
ผสม มีเพียง 1 ขอ้ที�มารดายงัมีความเชื�อที�ไม่ถูกตอ้งนั�นคือ มารดา มีความเชื�อความและวิตกกงัวลวา่การให้นม
มารดาแก่ทารกทาํใหเ้ตา้นมมารดาเสียรูปทรงสูงถึงร้อยละ 76.9   
               1.1.3 ความพร้อมดา้นการสนบัสนุน  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บการเตรียมความพร้อม
ดา้นการสนบัสนุนในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา ในระดบัมากที�สุด คือร้อยละ 67.5 รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก 
ร้อยละ 29.1 ที�เหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 4.4   เมื�อพิจารณาถึงความพร้อมดา้นร่างกายเป็นรายขอ้  พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพร้อมดา้นการสนบัสนุน   9 ขอ้ ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูล นโยบาย เกี�ยวกบัการเลี�ยง
ทารกดว้ยนมมารดา ทั�งจากเจา้หนา้ที�สาธารณสุข สมาชิกในครอบครัว เพื�อนบา้น และสื�อสิ�งพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์  
ทั�งในระยะตั�งครรภ ์และหลงัคลอด   มีเพียง 1 ขอ้ที�ยงัขาดการสนบัสนุน คือ การมีประสบการณ์ในหารเลี�ยงทารก
ดว้ยนมมารดา  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกือบครึ� งหนึ�ง คิดเป็นร้อยละ 46.9 ที�ยงัไม่มีประสบการณ์ในการเลี�ยงทารกดว้ย
นมมารดาเนื�องจากเป็นมารดาที�คลอดบุตรคนแรก   ส่วนมารดาที�มีประสบการณ์เลี� ยงทารกดว้ยนมมารดาแลว้มี
ถึงร้อยละ 53.1 

     1.2   การยอมรับของมารดาในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการ
ยอมรับการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาอยูใ่นระดบัมากที�สุดร้อยละ 95.72  ที�เหลืออยูใ่นระดบัมากร้อยละ 4.28  (ดงั
ตารางที� 2) 
 

ตารางที5 2   
จาํนวนและร้อยละของมารดาจาํแนกตามระดับการยอมรับการเลี�ยงทารกด้วยนมมารดา ( N=117) 
ระดบัการยอมรับการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา ช่วงคะแนน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

มากที�สุด 61-75 112 95.72 
มาก 46-60 5 4.28 

ปานกลาง 31-45 0 0.00 
นอ้ย 16-30 0 0.00 

นอ้ยที�สุด 1-15 0 0.00 
 

เมื�อพิจารณาการยอมรับการเลี�ยงทารกดว้ยมารดาเป็นรายขอ้ พบวา่ การยอมรับทั�ง 5 ขั�นของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ การใหค้วามสนใจ, การตอบสนอง, การเกิดค่านิยม, การจดัระบบค่านิยม, และการแสดงลกัษณะตาม
ค่านิยม อยูใ่นระดบัมากที�สุด  

3. พฤติกรรมของมารดาในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
เลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาโดยภาพรวมถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมากที�สุด ร้อยละ 79.5  รองลงมาคือ ถูกตอ้งระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 19.6   (ดงัตารางที� 3)  
 
 
 



 

ตารางที5 3  
จาํนวน และร้อยละของมารดาจาํแนกตามระดับพฤติกรรมการเลี�ยงทารกด้วยนมมารดา ( N=117) 
ระดบัพฤติกรรมการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา ช่วงคะแนน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

มากที�สุด 61-75 93 79.50 
มาก 46-60 23 19.6 

ปานกลาง 31-45 1 0.9 
นอ้ย 16-30 0 0.00 

นอ้ยที�สุด 1-15 0 0.00 
 
เมื�อพิจารณารายละเอียดการแสดงพฤติกรรมทั�ง 15 ขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ปฏิบติั หรือมี

พฤติกรรมที�ถูกตอ้งทุกครั� ง ยกเวน้ การลา้งมือใหส้ะอาดก่อนใหน้มมารดาแก่ทารก ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ปฏิบติัเป็นบางครั� ง ร้อยละ 45.3 และปฏิบติัทุกครั� ง ร้อยละ 33.3 และในเรื�อง การทาํให้ทารกอา้ปากและเปลี�ยน
ขา้งใหท้ารกดูดนมไดถู้กวธีิ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ปฏิบติัไดถู้กตอ้งเกือบทุกครั� ง ร้อยละ 32.5 และปฏิบติั
ไดถู้กตอ้งทุกครั� ง ร้อยละ 28.2   
  2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมกบัการยอมรับและพฤติกรรมของมารดาในการเลี�ยงทารกดว้ยนม
มารดา  พบวา่  ความพร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาทั�ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
ดา้นการสนบัสนุน และความพร้อมโดยรวม กบัการยอมรับในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัการยอมรับในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที�ระดบั .01 และ .05 (ดงัตารางที� 4) 
  3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมกบัพฤติกรรมของมารดาในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา พบวา่ 
ความพร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมในการเลี�ยงทารกดว้ย
นมมารดาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  เมื�อพิจารณาความพร้อมเป็นรายดา้น  พบวา่ ความพร้อมดา้น
ร่างกายและดา้นจิตใจเท่านั�นที�มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ที�ระดบั .05  และ (ดงัตารางที� 4) 
 
ตารางที5 4  
ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อม กับการยอมรับและพฤติกรรมการเลี�ยงทารกด้วยนมมารดาทั�งโดยรวมและราย
ด้าน ( N=117) 

ความพร้อม           โดยรวม                    ดา้นร่างกาย                   ดา้นจิตใจ                    ดา้นการสนบัสนุน                                                   

การยอมรับ            .359**                        .255**                         .196*                                  .222* 
พฤติกรรม              .273**                       .212*                           .219*                                  .019 

* p< .05   **p< 0.1 
 

 



อภิปรายผลการวจิัย  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมกบัการยอมรับและพฤติกรรมการเลี� ยงทารกด้วยนมมารดา ซึ� งมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศรีโสภา แท่งทองคาํ (2533) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
วติกกงัวล กบัการปรับตวั ต่อบทบาทการเป็นมารดา ในมารดาที�คลอดบุตรก่อนกาํหนดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการ
ยอมรับในหมวดการยอมรับเกี�ยวกบัรูปร่างหน้าตา และเพศอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 16.50(20) 
หมวดการยอมรับบุตรในฐานะบุคคลหนึ� งที�ตอ้งการดูแลอยู่อยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 13.85 (16) 
หมวดการมีสัมพนัธภาพกบับุตร อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 25.75 (28) หมวดการเตรียมสมาชิกใน
ครอบครัวเพื�อให้ยอมรับบุตรในฐานะสมาชิกใหม่ อยูใ่นระดบัมาก  มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 26.9 (32) หมวดการ
เตรียมตวัสาํหรับการเลี�ยงดูบุตร อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 18.89 (24) จะเห็นวา่มารดาที�มีความพร้อม
ทั�ง 3 ดา้น จะมีการยอมรับ และสามารถปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งตามหลกัการในการให้นมทารก สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ระบุว่า มารดาในระยะตั�งครรภ์จนถึงระยะหลงัคลอด และให้นมบุตร ที�มีความพร้อม จะช่วยให้มารดาเกิดการ
ยอมรับในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา จะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการคือ ปัจจยัดา้นมารดา ดา้นทารก และ
ดา้นบุคคลอื�นๆที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง  กล่าวคือมารดา ตอ้งมีความพร้อม มุ่งมั�นตั�งใจจริง ประกอบกบัภาวะสุขภาพที�
แข็งแรงสมบูรณ์ของมารดาและทารกหลงัคลอด นั�นคือ ความพร้อมทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ และการสนบัสนุน มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการยอมรับ และการปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งตามหลกัการในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นงนุช  ตนัทะรา (2543) ศึกษา ความพร้อม และการยอมรับของมารดาระยะแรกหลงั
คลอดในการเลี� ยงทารกด้วยนมมารดา ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า มารดาส่วนใหญ่เคยได้รับความรู้เพื�อเตรียม
ความพร้อม ในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา จากบุคลากรสถานบริการสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความ
พร้อมในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 61.2 และความพร้อมโดยรวมทั�งดา้นร่างกาย ดา้น
จิตใจ และดา้นสิ�งสนบัสนุนอยูใ่นระดบัมากที�สุด ร้อยละ 86.2 และความพร้อมโดยรวมกบัการยอมรับในการเลี�ยง
ทารกดว้ยนมมารดา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ( P<.01 )  

การศึกษาของ ณิชา วอ่งไว (2541) ศึกษาการผา่ตดัคลอดบุตรทางหนา้ทอ้งทาํใหม้ารดาช่วยเหลือตวัเอง
ไดน้อ้ย ขณะเดียวกนัมารดาตอ้งเริ�มบทบาทของการเป็นมารดา โดยถูกคาดหวงัจากบุคคลากรในโรงพยาบาลว่า
ตอ้งเลี�ยงดูบุตรดว้ยตนเอง โดยเฉพาะเมื�อกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการเลี�ยงบุตรดว้ยนมมารดาโดย
ใชว้ธีิการนาํบุตรมาอยูด่ว้ยโดยเร็วหลงัคลอด แต่สภาพของมารดาหลงัผา่ตดัจะเป็นอุปสรรคต่อการให้บุตรดูดนม
มารดาเนื�องจากมารดาอ่อนเพลียมากบางคนมีความเจบ็ปวดแผลผา่ตดัและผลขา้งเคียงของยาระงบัความรู้สึกขณะ
ผ่าตดั ต้องการพกัผ่อนทาํให้การให้นมบุตรหลังการผ่าตดัไม่ประสบความสําเร็จและมารดาต้องการความ
ช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะ 48 ชั�วโมงแรก ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ภคิณี โฉมกระโทก (2552) ศึกษาการพฒันาบริการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี� ยงทารกด้วยนมมารดาโดย
ครอบครัวมีส่วนร่วมสาํหรับมารดาครรภแ์รกที�ทาํผา่ตดัคลอดบุตรทางหนา้ทอ้ง 

 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ   
การใหค้วามรู้และคาํแนะนาํ ในการเตรียมความพร้อม ในการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดา ตอ้งสอดคลอ้งกบั

สภาพปัญหา และความตอ้งการที�แทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการ อาจมุ่งเนน้หรือให้ความสําคญักบัความไม่สุขสบาย ใน
บริบทของแต่ละคน โดยเฉพาะ อาการปวดแผลหลงัผา่ตดัยงัเป็นปัญหาและอุปสรรคในการให้นมมารดาแก่ทารก
ในวนัที� 3 หลงัคลอด หรือการปรับเปลี�ยนทศันคติ ความเชื�อเกี�ยวทรวดทรวงของเตา้นม ในกรณีที�ให้ทารกดูดนม
จากเตา้ นมมารดา และควรมีการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง เพื�อติดตามการเลี�ยงทารกดว้ยนมมารดาที�ไดรั้บการผา่ตดั 
คลอดทางหนา้ทอ้ง รวมทั�งปัญหา และอุปสรรค ในระยะเวลาที�แตกต่างกนั  
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