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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปรมิาณและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดอืนของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดในโรงพยาบาลค าม่วง อ าเภอค ามว่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปี 2552 กลุ่มตัวอย่าง คือ หญิงหลังคลอดที่มาคลอดในโรงพยาบาลค าม่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 
30 มิถุนายน 2552 จ านวน 52 รายซ่ึงได้มา จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน มิถุนายน 
2552 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเปน็แบบสัมภาษณ์ทีผู่้วิจัยสร้างขึน้หาความตรงของเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน
และน าไปเก็บข้อมูลจากมารดานอกกลุ่มตัวอย่างมีค่าความเชื่อมั่น 0.71 และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Chi-Square Tests และ Independent-Samples T Test ผู้วิจัย
ได้น าเสนอผลการศึกษาดังนี ้

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนพบมากในประชาการกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี พบ
ร้อยละ 30 มีระดับ BMI ปกติ พบร้อยละ 33.3 มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน พบร้อยละ 31.4 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
แม่บ้าน ร้อยละ 60  สถานที่ท างานในปจัจุบันเปน็ทีเ่ดียวกันกับบ้านที่อาศัยอยู่ พบร้อยละ  31.1 รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวมากกว่า 10,000 บาท พบร้อยละ 33.3 และการศึกษาระดับอนปุริญญา พบร้อยละ 40 มีบุตรจ านวน 1-2 
คน พบร้อยละ 43.8 พบน้อยที่สุดในประชากรกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี พบร้อยละ 20 กลุ่มประชากรที่ระดับ BMI เกิน
พบร้อยละ 20 อาชีพค้าขายพบร้อยละ 20 ท างานต่างจังหวัด พบร้อยละ 28.6 ไม่พบเลยในกลุ่มที่มีสถานภาพสมรส
แตแ่ยกกันอยู่ กลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี ส่วนปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนม
แม่ด้านมารดา พบว่ามีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน พบร้อยละ 26.6  ส่วนในรายไม่มี
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านลูก มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงน้อย 6 เดือน ร้อยละ 33.3  ส่วนการได้รับการ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนใหญท่ราบว่าโรงพยาบาลค าม่วงมีนโยบายส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพยีงอย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือน และได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีใ่นการน าลูกดูดนมภายในครึง่ชั่วโมงแรกหลังคลอด พบ
ร้อยละ 96.2  มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน คิดเปน็ร้อยละ 30 เลี้ยง มารดามีเจตคติต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เห็นด้วยมาก 5 อันดับแรกคือการเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือนเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่-ลูก ให้ใกล้ชิดกันมากย่ิงขึ้น พบร้อยละ 98.1 ,
สะดวก สะอาด ประหยัด พบร้อยละ 98.1 , ช่วยในการขับขี้เทาของลูกเมื่อแรกเกิดพบร้อยละ 86.5 ,มีส่วนท าให้ลูก



เรียนเก่งเพราะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก พบร้อยละ 86.5  และ ป้องกันการติดเชื้อที่ทางเดินอาหารและ
ช่องทางเดนิหายใจของลูก พบร้อยละ 82.7 ส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 
6 เดือนมีสารอาหารไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของลูกท าให้ลูกรอ้งกวน พบร้อยละ 57.7 นอกจกนี้ยังศึกษาพบว่า
การได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันไดขั้นที่ 3 คือ การช้ีแจงใหห้ญิงตั้งครรภ์ทุกคน
ทราบถึงประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,บันไดขั้นที่ 6 คือ อย่าให้นมผสมน้ าหรืออาหารอื่นแก่เด็กแรก
คลอดนอกจากนมแม่ เว้นแตจ่ะมขี้อบ่งช้ีทางการแพทย์ และบันไดขั้นที ่8 คือ สนับสนนุให้ลูกไดด้ื่มนมแม่ตาม
ต้องการ  มีความสัมพันธ์ทางด้านสถิติ(p = .046 , .043 เละ .043 ตามล าดับ)ส่วนลักษณะทั่วไปของบคุคลเกี่ยวกับ
อายุ,ระดับ BMI, สถานภาพสมรส, อาชีพ, สถานที่ท างานในปัจจบุัน, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ,ระดบั
การศึกษา และ จ านวนบุตรทั้งหมด , ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแมด่้านแม่และปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้าน
ลูก และ เจตคตเิกี่ยวกับการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนในด้านต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6  เมื่อเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับอาชีพของมารดาปจัจบุันมีส่วน
ท าให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนไม่ประสบผลส าเร็จ และการได้รบัการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว เช่น สามี ปู่ย่า ตา ยาย ช่วยให้การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
ประสบผลส าเรจ็ระหว่างมารดาทีเ่ลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนกบัมารดาทีเ่ลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน พบว่าแตกต่างกัน(p = .049 และ .018 ตามล าดับ) ส่วนเจตคตเิกี่ยวกับประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน,เจตคตมิารดาเกี่ยวกับการได้รับค าแนะน าให้มารดา
ป้อนน้ าและอาหารอ่ืนแก่ลูก จากญาติผู้อาวุโสในครอบครัว เช่น ปู ่ย่า ตา ยาย มีผลท าให้ท่านเลี้ยงลกูด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน,การได้รับการติดตามเยี่ยมและช่วยจากอาสาสมัครนมแม่ประจ าหมูบ่้านมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเรจ็ และการช่วยเหลือ การ
ส่งเสริมจากเจ้าหน้าทีข่ณะที่อยู่ในโรงพยาบาลมีส่วนช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนประสบผลส าเรจ็ระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนกับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดอืน พบว่าไม่แตกต่างกัน(p = .900 , .926 , .196 และ .338 ตามล าดับ) 
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The research this time is manner quantity research and the quality , by have the objective for study the 
factor that affects minding a child with mother milk only at least 6 month of back woman delivers the source 
delivers in kummaung hospital , amphur kummaung  Kalasin word , year 2552 the sample , be , back woman 
delivers the source delivers in kummaung hospital since , on (day) 1 October 2551 - 30 June 2552 52 amounts 
lay which , get come to , from randomming like [ model ] , specifically , by pick collect the data in month , June 
2552 a tool that use in the research is like [ model ] to interview at the researcher establishes to seek the 
frankness of the substance by 4 you experts and induce to collect data from a mother outside the sample are 
valuable 0.71 confidence and use manner statistics describe , for example ,  , percentage average , test the 
relation of the variable by use the statistics , Chi-Square Tests , and , Independent-Samples T Test , the 
researcher has presented the education as follows ,  



 minding a child with mother milk only at least 6 month meets very in doer low-lying people age 
lowers 20 year , meet 30 percentages are high class , BMI , normal , meet 33.3 percentages have the marriage 
status and stay together , meet 31.4 majority percentages have housekeeper occupation , 60 office percentages 
in now are that same with residence house s (stay) [doing that action] , meet 31.1 income percentages share of a 
family more than 10,000 a baht , meet 33.3 percentages and level diploma education , meet 40 percentages 
conceive 1-2 person amount , meet 43.8 percentages meet least in 20 - 30 age group peoples year , meet 20 
group people percentages that the level , BMI , exceed meet 20 occupation percentages trade to meet 20 
percentages s work provincial , meet 28.6 percentages don't meet in the group that has the marriage status but , 
separate , the group that no study , and the group that graduate bachelor's degree level , problem minding a child 
part with mother side mother milk , meet that , there is minding a child with mother milk only at least 6 month , 
meet 26.6 part percentages in lay to have no minding a child problem with mother side child milk , there is 
minding a child with mother milk just a little 6 month , 33.3 part having percentages help from health officer s 
standardized 10 level ladders s to the success s of minding a child with mother milk only at least 6 month , the 
majority knows that , word purple hospital has the policy encourages to mind a child with mother milk only at 
least 6 month , and have help from an officer in child lead sucks up milk within half hour first the back deliver , 
meet 96.2 percentages have minding a child with mother milk only at least 6 month , think 30 percentages feed , 
a mother has the attitude builds [ wasp ] minding a child with mother milk only at least 6 month , agree very 5 
first minding a child milk mother only at least 6 month is diplomatic relations push between mother - , child , be 
close to more and more , meet 98.1 percentages , , The convenient , The clean , economize , meet 98.1 , 
percentages help in chit grey driving of a child when , newborn meet 86.5 percentages , , participate make a 
child studies excellent because , help in development push of a child , meet 86.5 percentages and , protect 
infecting with area walks the food and the companionway breathe of a child , meet 82.7 part percentages , the 
majority disagrees that , minding a child with mother milk only at least 6 month has not enough nutrient builds [ 
wasp ] the requirement of a child makes a child cries to stir , meet 57.7 percentages outside this still study to 
meet that , having helps from health officer standardizeds 3 level ladders s are , the explanation gives pregnant 
everybody woman knows about the advantage and the way mind a child with mother milk , , 6 level ladders are 
, don't breast-feed mix the water or , other food to the new-born baby unless , mother milk , except will have 
medical indicator , and 8 level ladders are , support give a child has drunk mother milk follows to want , there is 
the relation of the statistics (p = .046 , .043 , .043 pulpy respectively ) , generality part of a person about age , , 
level , BMI, , the marriage status is , , an occupation is , , the office in now , , the income shares to build [ wasp 
] month of a family , , , education level , and , all child amount , , , minding a child problem with mother side 
mother milk and minding a child problem with mother side child milk , and , the attitude about minding a child 
with mother milk only at least 6 month in the sense of differs , ++ , have no the relation builds [ wasp ] minding 
a child with mother milk only at least 6 when , compare with the attitude about an occupation of a mother now 
participates to make minding a child with mother milk only at least 6 month doesn't succeed , and having helps 
and encourage from family insider , such as , husband , grandparents , eyes , grandmother , help testify mind a 



child mother milk only at least 6 month succeed between a mother who minds a child with mother milk only at 
least 6 month with a mother who minds a child with mother milk only is defective 6 month , meet that , 
different (p = .049 , and .018 respectively ) , attitude part about the advantage of minding a child with mother 
milk only at least 6 month , , mother attitude about receiving advice gives a mother feeds the water and other 
food to a child , from elder relative in a family , such as , grandfather , grandmother , eyes , grandmother , bear 
fruit make you mind a child with mother milk only is defective 6 month , , having follows to visit and help from 
milk mother permanent village volunteer contribute to encourage testify mind a child with mother milk only at 
least 6 month succeed , and the assistance , the push from an officer while , stay in the hospital contributes to 
testify mind a child with mother milk only at least 6 month succeeds between a mother who minds a child with 
mother milk only at least 6 month with a mother who minds a child with mother milk only is defective 6 month 
, meet that , not different (p = .900 , .926 , .196 , and .338 respectively ) ,  
 
บทน า 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เปน็จุดเริ่มต้นและพื้นฐานที่ส าคญัในการดูแลเด็กใหเ้จริญเตบิโต 
แข็งแรง สมบูรณ ์ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญา  สมอง  และอารมณ์ เด็กที่กินนมแม่อย่าง
ต่อเนื่อง จะมีระดับพัฒนาการและเชาว์ปัญญาดี กว่าเด็กที่กินนมผสม เด็กที่กินนมแม่มานาน 9 เดือน จะมีเชาว์
ปัญญาเฉลี่ยอยู่ที่ 104 สูงกว่ากลุ่มที่กินนมแม่น้อยกว่า 1 เดือน ซ่ึงมีระดับเชาว์ปัญญาอยู่ที่ 99.4 จากระดับเชาว์
ปัญญาของคนปกติอยู่ที่ 90 – 110 สรุปได้ว่า ระดับเชาว์ปัญญาที่ดียอ่มหมายถึงต้นทุนทางสมองที่ด ีและต้นทนุ
ทางสมองที่ดีกว่า  ซ่ึงทุนสมองของเด็กแต่ละคนจะมีมาก-น้อย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาทีเ่ด็กได้รับนมแม่ นอกจากการ
พัฒนาด้านเชาว์ปัญญาแล้ว เด็กทีก่ินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดโอกาสการเกิดโรค
ประมาณ 2-7 เท่า ของเด็กที่กนินมผสม อาทิเช่น โรคท้องเสีย-ปอดบวม หูช้ันกลางอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน (กรมอนามัย,2551)   ซ่ึงปัจจุบนัองคก์ารอนามัยโลก
(WHO) และองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef)  ตลอดจนนโยบายระดับชาตคิือโครงการสายใย
รักแห่งครอบครัวด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะส่งเสริมและแนะน าว่า  เด็กทุกคนควรได้รบันมแม่อย่างเดียวเป็น
ระยะเวลา6 เดือน (สมาคมนมแมแ่ห่งประเทศไทย,2551) ซ่ึงจากการส ารวจสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
ประเทศไทย โดยองค์การยูนิเซฟ ส ารวจในปี 2549 พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มีเพียง 
5.4 เปอรเ์ซ็นต์ ซ่ึงถือว่าต่ ามาก เป็นอันดบั 3 ก่อนล าดับสุดท้ายของโลก  และเปน็อันดบัสุดท้ายในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ส่วนอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนในประเทศไทยคิดเปน็ร้อยละ 14.5 ภาคเหนือคดิเป็น
ร้อยละ 14.7 ภาคใต้คิดเปน็ร้อยละ 8.3 ภาคกลางร้อยละ 8.6 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 20.3 (ส านักงาน
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย,2548)  อย่างไรก็ตาม  นับตั้งแต่มีการเริ่มด าเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวใน
โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ  พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงขึ้นเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ (สุวิษา คงเมฆ,2551) 

โรงพยาบาลค าม่วงเปน็โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง รับผิดชอบใหบ้ริการประชาชน 2 เขตอ าเภอ คือ 
อ าเภอค าม่วง และอ าเภอสามชัย ได้ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และได้
สรุปผลการด าเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 3 ปี พบว่าอัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ป ี2549, 2550 และ 2551 คิดเป็นร้อยละ 16, 18 และ 20 ตามล าดับ 



จากข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาว่า มีเหตปุัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหนึง่ในงานอนามัยแม่และเด็กที่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงตั้งไว้ ร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 2.5 ต่อปี ซ่ึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เป็นส่ิงที่มีประโยชน์อย่างมากทัง้ต่อมารดา ทารก และประเทศชาติ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปน็การศึกษาน ารอ่งโดยใช้วิธีวิจัยเชิงบรรยาย(Descriptive Research) เพื่อทราบปจัจยัที่
มีผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดอืน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ หญงิหลังคลอดที่คลอดในโรงพยาบาลค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ในปีงบประมาณ 
2552 ที่มีบุตรอายุครบ 6 เดือนขึ้นไปคือ ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550 – 31 มิถุนายน 2552  ทั้งที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ หรือไปท างานต่างที่ จ านวน 433 ราย 

เกณฑน์ าเข้า 
1. เป็นหญิงหลังคลอดทีค่ลอดในโรงพยาบาลค าม่วงในช่วงเวลา 1 ตลุาคม 2551 – 30 ตุลาคม 2551  
2. สามารถติดต่อให้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ 
3. ยินยอมใหข้้อมูลการวิจัย 
เกณฑ์ในการคัดออก คือ 
1. หญิงหลงัคลอดที่ติดเชื้อ HIV 
2. หญิงหลงัคลอดที่ไม่สามารถติดตอ่ให้ตอบแบบสอบถามไม่ได ้
3. ไม่ยินยอมใหข้้อมูลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างคือ 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงหลังคลอดที่คลอดในโรงพยาบาลค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551 – 31 มกราคม 2552 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 52 คน 

การสร้างเครื่องมอื 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการสร้างดังนี ้

1. ศึกษาคน้คว้าเนื้อหาวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดขอบเขต โครงสร้างเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย 
 3.สร้างแบบสัมภาษณ์ และข้อค าถามที่เช่ือว่าเป็นปัจจัยทีจ่ะส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอยา่ง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือน 
 4. ส่งเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ทีผู่วิ้จัยสร้างขึ้นให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจน
ความครอบคลุม และความตรงของเนื้อหา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนการน าไปใช้ 
 5. น าเครื่องมือไปใช้ในการลงเกบ็ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัยในครั้งนีเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ ที่คณะทมีวิจัยสร้างขึ้นเองซ่ึงมทีั้ง 4 ส่วน ดังนี้ 



ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 9 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครั้งนี้ มทีั้งหมด 2 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่

ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน มีทั้งหมด 1 ข้อ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยด้านเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มี

ทั้งหมด 18 ข้อ 
การทดสอบเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความตรงของเนื้อหา(Content validity) 
จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยไดป้รบัปรุงข้อค าถาม
ให้มีความเหมาะสมและครอบคลมุเนื้อหาตามค าแนะน า และ น าไปเก็บข้อมูลกับประชรนอกกลุ่มตวัอย่างจ านวน  
30 รายและน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.71 ก่อนการน าไปใช้เก็บข้อมูลจรงิ 
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

1. ระยะเตรียมการ (Pre-research phase) 
- ประชุมทีมงานผู้ร่วมด าเนินการวิจัย ค้นหาปัญหาส าคัญในพื้นทีเ่พื่อเลือกหัวข้อท าการวิจัย 
- ส่งโครงร่างงานวิจัย ปรึกษาอาจารย์ เพื่อขอค าแนะน าและความถกูต้องเหมาะสมในการท างานวิจัย 
- น าเสนอหัวข้องานวิจัยที่เลือกท าวิจัยต่อประธานคณะกรรมการ ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 

อ าเภอค าม่วง และอ าเภอสามัย เพื่อช้ีแจงรายละเอียด เนื้อหา งบประมาณ และระยะเวลาของการวิจัย 
 2. ระยะด าเนินการวิจัย (Research phase) 

- เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการวิจัย คือ หญิงหลังคลอดที่มาคลอดโรงพยาบาลค าม่วงใน
ปีงบประมาณ 2552 ที่มีบุตรอายุตัง้แต่ 6 เดือนขึ้นไป คือคลอดตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มกราคม 2552 

- การจัดเตรียมข้อมูลประชากรทีต่้องการศึกษาจากฐานข้อมูล,ของโรงพยาบาล และรวบรวมกลุ่ม
ตัวอย่างโดยจัดแยกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า คดัออก 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัย อาสาสมัครนมแม่ประจ าหมูบ่้าน กลุ่มหญิงหลังคลอด ในเขตอ าเภอ
ค าม่วง อ าเภอสามชัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

- ออกสัมภาษณ์หญิงหลังคลอดตามกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ท าการวิเคราะหข์้อมูล 
- สรุปผลการวิจัยเพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ จ านวนร้อยละ ใช้วิเคราะหข์้อมูล ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน และมีการวิเคราะหข์้อมูลเชิงเนือ้หา 

 
 
 
 
 



ผลการศึกษา  
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูลักษณะส่วนบุคคล 
           ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม อายุ BMIสถานภาพสมรส อาชีพ สถานที่
ท างานในปัจจุบนั รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ระดับการศึกษา จ านวนบุตรทั้งหมด และระยะเวลาที่เลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 
 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน   ร้อยละ  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียงอย่างน้อย 6 เดอืน 
(n=52)         จ านวน             ร้อยละ 
อาย ุ
 ต่ ากว่า 20 ปี   10  19.2  3  30 
 20 – 30 ป ี   25  48  5  20 

 > 31 ปี    17  32.69  4  23.5 
 

BMI 
 เกินเกณฑ ์   5  9.6  1  20
   

ปกต ิ    31  59.6  10  33.3 
 ต่ ากว่าเกณฑ์   16  30.8  5  31.3 
สถานภาพสมรส     
 สมรสอยู่ด้วยกัน   51  98.1  16  31.4 
 สมรสแยกกันอยู่   1  1.9  0  0 
อาชีพ 
 เกษตรกรรม   35  67.3  10  28.6 
 รับจ้าง    7  13.5  2  28.6 
 ค้าขาย    5  9.6  1  20 
 แม่บ้าน    5  9.6  3  60 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง   จ านวน  ร้อยละ  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียงอย่างน้อย 6 เดอืน  
(n=52)         จ านวน             ร้อยละ 
สถานที่ท างานปจัจบุัน 

ที่เดียวกับบ้านที่อาศัยอยู่  45  86.5  14  31.1 
ต่างจังหวัด   7  13.5  2  28.6 

รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
 < 5,000 บาท   33  63.5  8  24.3 
 5,000 – 10,000 บาท  13  25  6  46.6 
 > 10,000 บาท   6  11.5  2  33.3 
ระดับการศึกษา 
 ไม่ได้เรียน   1  1.9  0  0 
 ประถมศึกษา   19  36.5  5  26.3 
 มัธยมศึกษา   26  50  9  34.6 
 อนุปริญญา   5  9.6  2  40 
 ปริญญาตร ี   1  1.9  0  0 
จ านวนบุตรทั้งหมด 
 1-2 คน    46  88.5  14  43.8 
 > 2 คน    6  11.5  2  33.3 
ระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 
 0 – 2 เดือน   7  13.5  0  0 
 3 – 5 เดือน   29  55.8  0  0 
 ตั้งแต ่6 เดือนขึน้ไป  16  30.8  16  100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าประกรเป็นกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี พบร้อยละ 48 ส่วนใหญ่มีระดบั BMI ปกติ พบรอ้ย
ละ 59.6 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน พบร้อยละ 98.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 67.3 
ส่วนใหญ่สถานที่ท างานในปัจจุบนัเปน็ที่เดียวกันกับบ้านที่อาศัยอยู่ พบร้อยละ 86.5  ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน พบร้อยละ 63.5 ส่วนใหญจ่บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบร้อย
ละ 50 ส่วนใหญ่มีบุตร 1-2 คน พบร้อยละ 88.5 กลุ่มตัวอย่างมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน พบร้อยละ 30 ส่วนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนพบมากในประชาการกลุ่มอายุต่ า
กว่า 20 ปี พบร้อยละ 30 มีระดับ BMI ปกติ พบร้อยละ 33.3 มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน พบร้อยละ 31.4 
ส่วนใหญ่มีอาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 60  สถานที่ท างานในปจัจุบันเปน็ที่เดียวกันกับบ้านที่อาศัยอยู่ พบรอ้ยละ  31.1 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวมากกว่า 10,000 บาท พบร้อยละ 33.3 และการศึกษาระดบัอนุปริญญา พบร้อยละ 40 มี
บุตรจ านวน 1-2 คน พบร้อยละ 43.8 พบน้อยที่สุดในประชากรกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี พบร้อยละ 20 กลุ่มประชากรที่



ระดับ BMI เกินพบร้อยละ 20 อาชีพค้าขายพบร้อยละ 20 ท างานตา่งจังหวัด พบร้อยละ 28.6 ไม่พบเลยในกลุ่มที่มี
สถานภาพสมรสแต่แยกกันอยู่ กลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูส่วนปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม ่
 

ตารางท่ี 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง   จ านวน  ร้อยละ  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียงอย่างน้อย 6 เดอืน  
(n=52)         จ านวน            ร้อยละ 

 
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านแม่ 
 - น้ านมมาน้อย   4  7.7  4  100 
 - หัวนมส้ัน/บอด   8  15.4  2  25 

 - หัวนมเจ็บ/แตก   7  13.5  1  14.3 

 - คัดตึงหัวนมมาก   1  1.9  0  0 
- เต้านมอักเสบ/เป็นฝ ี  4  7.7  1  25 
- มารดาไม่มีปัญหาการเลี้ยง  34  67.3  9  26.6 
ลูกด้วยนมแม ่  

ปัญหาการดูดนมของลูก 
 - ทารกตวัเหลือง   3  5.8  0  0 
  - ทารกแฝด   1  1.9  0  0 
  - ทารกน้ าหนักน้อยกว่า   2  3.8  0  0 
  - ทารกไม่มีปัญหาการดูดนม 48  92.3  16  33.3 
  อย่างเดียวอย่าง 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการเลี้ยงเลี้ยงด้วยนมแม่ด้านมารดา พบร้อยละ 67.3 ส่วนปัญหาการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่พบมากที่สุดคือมารดาหัวนมส้ัน พบร้อยละ 13.5 ส่วนใหญ่ไม่มีปญัหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ด้านลูก พบร้อยละ 92.3 ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านลูกพบมากที่สุดคือ ทารกตัวเหลือง พบร้อยละ 5.8 ส่วน
มารดาไม่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอยา่งเดียวอย่างน้อย 6 เดือน พบร้อยละ 26.6  
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน พบร้อยละ 73.4 ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้าน
ลูก พบร้อยละ 92.3 มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงน้อย 6 เดือน ร้อยละ 33.3 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน ร้อย
ละ 66.7 
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขตามมาตรฐานบันได 10 ขัน้สู่ความส าเร็จ
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแมอ่ย่างน้อย 6 เดือน 



 
ตารางท่ี 3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตามมาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน 
 

  
การได้รับการช่วยเหลือจาก จ านวน  ร้อยละ   อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง 
ตามมาตรฐานบันได 10 ขั้น      อย่างเดียงอย่างน้อย 6 เดือน  
(n=52)         จ านวน            ร้อยละ 
 
บันไดขั้นที่ 1    50  96.2  15  30 
บันไดขั้นที่ 3    48  92.3  13  27 
บันไดขั้นที่ 4    50  96.2  15  30 
บันไดขั้นที่ 5    46  88.5  13  28.3 
บันไดขั้นที่ 6    46  88.5  12  26.1 
บันไดขั้นที่ 7    49  94.2  14  28.6 
บันไดขั้นที่ 8    46  88.5  12  26.1 
บันไดขั้นที่ 9    44  84.6  12  27.3 
บันไดขั้นที่ 10    35  67.3  12  34.3 
 

จากตารางที่ 3 การได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่
ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนใหญท่ราบว่าโรงพยาบาลค าม่วงมี
นโยบายส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในการ
น าลูกดูดนมภายในครึ่งช่ัวโมงแรกหลังคลอด คิดเป็นร้อยละ 96.2 มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 30 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน คิดเป็น ร้อยละ  70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 เจตคติเจตคติด้านต่าง ๆระหว่างมารดาท่ีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6  
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของเจตคตดิ้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 
 

เจตคต ิ
(n=52) 

เห็นด้วยมาก 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วยปานกลาง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วยน้อย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่-
ลูก ใหใ้กล้ชิดกันมากย่ิงขึ้น 

98.1 1.9 0 0 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนช่วยลดน้ าหนักของแมท่ี่เพิม่ขึ้นในระยะ
ตั้งครรภ์ 

57.7 25 7.7 9.6 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน สะดวก สะอาด ประหยดั 

98.1 0 0 1.9 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน เป็นการคุมก าเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ 

63.5 15.4 3.8 17.3 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนลดโอกาสทีจ่ะเกดิการตกเลอืดหลังคลอด    

65.4 25 5.8 3.8 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนลดอตัราการเกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเต้า
นม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเรง็รังไข่ โรค
กระดกูพรุน 

78.8 13.5 5.8 1.9 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนท าใหเ้ต้านมหย่อนเสียรูป 

19.2 
 

48.1 17.8 15.4 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนช่วยให้มีการขับขี้เทาของลกูเมื่อแรกเกิด 

86.5 7.7 1.9 3.8 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนป้องกันการติดเชื้อที่ทางเดินอาหาร และ
ช่องทางเดนิหายใจลูก 

82.7 9.6 3.8 3.8 

การเลี้ยงลูกนมแม่ย่อยยากกว่านมผสม 17.3 5.8 5.8 23.1 
การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนท าให้ลูกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลดลง 

76.9 13.5 3.8 5.8 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนมีส่วนท าให้เด็กเรียนเก่งเพราะช่วยในการ
ส่งเสริมพัฒนาการลูก 

86.5 11.5 0 1.9 



เจตคต ิ
(n=52) 

เห็นด้วยมาก 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วยปานกลาง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วยน้อย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน มีสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูก ท าให้ลูกร้องกวน 

5.8 25.0 11.5 57.7 

การได้รับค าแนะน าใหท้่านป้อนน้ าและอาหาร
อื่นแก่ลูก จากญาติผู้อาวุโสในครอบครัว เช่น ปู่ 
ย่า ตา ยาย มีผลท าให้ท่านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 

13.5 46.2 19.2 21.2 

อาชีพของท่านในปจัจบุันมีส่วนท าให้การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
ไม่ประสบผลส าเรจ็ 
 

13.5 19.2 11.5 55.8 

การได้รับการช่วยบุคคลในครอบครัว เช่น สามี 
ปู่ย่า ตา ยาย ช่วยให้การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือนของท่านประสบผลส าเร็จ 
 

69.2 25 3.8 1.9 

การได้รับการติดตามเยี่ยมและช่วยจาก
อาสาสมัครนมแม่ประจ าหมู่บ้านมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเรจ็ 

75 15.4 1.9 7.7 

การได้รับค าแนะน า การช่วยเหลือ การส่งเสริม
จากเจ้าหน้าทีข่ณะที่อยู่ในโรงพยาบาลมีส่วน
ช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเรจ็ 

82.7 0 0 17.3 

 จากตารางที่ 4 พบว่า มารดามีเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เห็นด้วย
มาก 5 อันดับแรกคือการเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่-
ลูก ใหใ้กล้ชิดกันมากย่ิงขึ้น พบรอ้ยละ 98.1 ,สะดวก สะอาด ประหยัด พบร้อยละ 98.1 , ช่วยในการขับขี้เทาของ
ลูกเมื่อแรกเกิดพบร้อยละ 86.5 ,มีส่วนท าให้ลูกเรียนเก่งเพราะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก พบร้อยละ 
86.5  และ ป้องกันการติดเช้ือทีท่างเดินอาหารและช่องทางเดินหายใจของลูก พบร้อยละ 82.7 ส่วนใหญ่ไม่เหน็
ด้วยว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนมีสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกท า
ให้ลูกร้องกวน พบร้อยละ 57.7  
 
 
 



ส่วนท่ี  5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลูคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัญหาการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ ขอ้มูลการ
ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุตามมาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั่วไปของบคุคลกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน  
 
ลักษณะทั่วไปของบคุคล   Value  df   p-value 
 

อาย ุ    0.505  2   0.777 
ระดับ BMI   0.306  2   0.858 
สถานภาพสมรส   0.453  1   0.501 
อาชีพ    2.373  3   0.449 
สถานที่ท างานในปจัจบุัน  0.018  1   0.892 

 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 2.123  2   0.346 
 ระดับการศึกษา   1.446  4   0.836 
 จ านวนบุตรทั้งหมด  0.021  1   0.885 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าลักษณะทั่วไปของบุคคลเกี่ยวกับอายุ,ระดบั BMI, สถานภาพสมรส, อาชีพ, สถานที่
ท างานในปัจจุบนั, รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว ,ระดับการศึกษา และ จ านวนบตุรทัง้หมด ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน  (p=.777 , .858 , .501 , .449 , .892 , .346 
, .836  และ .885 ตามล าดับ )  
 ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือน 
 
 
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่  Value  df   p-value 
 
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านแม่  0.243  1   0.622 
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านลูก  1.926  1   0.165 
 
 
* อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 จากตารางที ่6 พบว่าปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านแม่และปญัหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านลูกไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน (p = .622 และ .165 ตามล าดับ) 
 
 



 ตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันได 
10 ขั้นสู่ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 
 
 
มาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จ   Value  df  p-value 
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียว        
อย่างน้อย 6 เดือน 
 

บันไดขั้นที่  1    0.361  1  0.548 
 บันไดขั้นที่  3    3.980  1  0.046 
 บันไดขั้นที่  4    0.361  1  0.548 
 บันไดขั้นที่  5    1.178  1  0.278 
 บันไดขั้นที่  6    4.103  1  0.043 
 บันไดขั้นที่  7    1.926  1  0.165  
 บันไดขั้นที่  8    4.103  1  0.043 
 บันไดขั้นที่  9    1.641  1  0.200 
 บันไดขั้นที่  10    0.621  1  0.430 
 
*อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 

จากตารางที่ 7 การได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่
ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนพบว่า การได้รับการช่วยเหลอืจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันไดขั้นที่ 3 คือ การช้ีแจงใหห้ญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และ
วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,บันไดขัน้ที่ 6 คือ อย่าให้นมผสมน้ าหรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกคลอดนอกจากนมแม่ เว้น
แต่จะมขี้อบ่งช้ีทางการแพทย์ และบันไดขั้นที่ 8 คือ สนับสนุนใหลู้กได้ดื่มนมแม่ตามต้องการ  มีความสัมพันธ์
ทางด้านสถิติ(p = .046 , .043 เละ .043 ตามล าดับ) ส่วนการได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตาม
มาตรฐานบันไดขั้นที่ 1 มีนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นลายลกัษณ์อักษรที่สื่อสารกับบคุลากรทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขทุกคนไดเ้ปน็ประจ า , บันไดขัน้ที่ 4 ช่วยแม่เริ่มใหลู้กดูดนมภายในครึง่ชั่วโมงแรกหลังคลอด , 
บันไดขั้นที่ 5 สอนให้แม่รู้วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และวิธีท าให้น้ านมคงมีปริมาณพอเพียง แม้ว่าจะตอ้งแยกจากลูก  
, บันไดขั้นที่ 7 ให้แม่ลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ช่ัวโมง , บันไดขั้นที่ 9 อย่าให้ลูกได้ดื่มนมและหัวนมปลอม 
และบันไดขั้นที่ 10 ส่งเสริมให้มกีารจัดตั้งกลุ่มสนับสนนุการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งแม่ไปติดตอ่กลุ่มดังกล่าว
เมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือคลนิิก ไม่มีความสัมพันธ์ทางด้านสถิติ (p=.548 , .548, .278 , .165 และ .200 
ตามล าดับ) 

 
 



ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือนกบัการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 
 

เจตคต ิ Value df P- value 
การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนเปน็การ
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่-ลูก ใหใ้กล้ชิดกันมากย่ิงขึ้น 

2.294 1 0.130 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนช่วยลด
น้ าหนักของแม่ทีเ่พิ่มขึ้นในระยะตั้งครรภ์ 

3.503 3 0.320 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน สะดวก 
สะอาด ประหยัด 

0.453 1 0.501 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เป็นการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ 

6.306 3 0.098 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนลดโอกาสที่
จะเกิดการตกเลือดหลังคลอด    

5.767 3 0.124 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนลดอัตราการ
เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
มะเร็งรังไข่ โรคกระดูกพรุน 

2.257 3 0.517 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนท าให้เต้านม
หย่อนเสียรูป 

6.769 3 0.080 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนช่วยให้มี
การขับขีเ้ทาของลูกเมื่อแรกเกิด 

2.030 3 0.566 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนป้องกันการ
ติดเช้ือทีท่างเดนิอาหาร และช่องทางเดนิหายใจลูก 

1.060 3 0.787 

การเลี้ยงลูกนมแม่ย่อยยากกว่านมผสม 4.182 3 0.243 
การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนท าให้ลูก
ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลดลง 

1.037 3 0.792 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนมีส่วนท าให้
เด็กเรียนเก่งเพราะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการลูก 

0.465 2 0.792 

การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มี
สารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูก ท าให้ลูกร้อง
กวน 

0.626 3 0.890 

การได้รับค าแนะน าใหท้่านป้อนน้ าและอาหารอ่ืนแก่ลูก จาก
ญาติผู้อาวุโสในครอบครัว เช่น ปู ่ย่า ตา ยาย มีผลท าให้ท่าน
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 
 
 

0.796 3 0.850 



เจตคต ิ Value df P- value 
อาชีพของท่านในปจัจบุันมีส่วนท าให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนไม่ประสบผลส าเรจ็ 
 

4.469 3 0.215 

บุคคลในครอบครัว เช่น สามี ปู่ย่า ตา ยาย ช่วยให้การเลี้ยงลูก
นมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของท่านประสบ
ผลส าเร็จ 

6.650 3 0.086 

การได้รับการติดตามเยี่ยมและช่วยจากอาสาสมัครนมแม่ประจ า
หมู่บ้านมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเร็จ 

2.513 3 0.473 

การได้รับค าแนะน า การช่วยเหลือ การส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่
ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลมีส่วนช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเรจ็ 

0.955 1 0.328 

*อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 
 จากตารางที่ 8 พบว่า เจตคตเิกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอยา่งเดียวอย่างน้อย 6 เดือนในด้านต่าง 
ๆ ไม่สัมพันธ์ทางสถิต ิ

ส่วนท่ี 6 การเปรียบเทียบเจตคติมารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างนอ้ย 6 
ระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับมารดที่เลี้ยงลูกดว้ยนมแม่
เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 

ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบเจตคตเิกี่ยวกับประโยชนข์องการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 
6 เดือนระหว่างมารดาทีเ่ลี้ยงลูกดว้ยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับมารดาที่เลีย้งลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 
 
เจตคติมารดาเกี่ยวกับประโยชนข์องการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย  6 เดอืน 

X SD df t p-value 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 
เดือน 

2.49 0.40 50 - 0.126 
 

0.900 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน 

2.50 0.30 

*อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 
 จากตารางที่ 9 พบว่ามารดาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนกับมารดาทีเ่ลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน มีเจตคติเกี่ยวกับประโยชนข์องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 
ไม่แตกต่างกัน (p = .900) 
 



ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการได้รับค าแนะน าใหม้ารดาป้อนน้ าและอาหารอืน่แก่ลูก 
จากญาติผู้อาวุโสในครอบครัว เชน่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีผลท าให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 
ระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแมไ่ม่ครบ 6 เดือน 
 
เจตคติมารดาเกี่ยวกับการได้รบัค าแนะน าให้มารดาป้อน
น้ าและอาหารอ่ืนแก่ลูก จากญาติผู้อาวุโสในครอบครัว 
เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย มีผลท าให้ท่านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 

X SD df t p-value 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 1.47 0.97 50 -0.93 0.926 
มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน 

1.50 1.03 

*อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 
จากตารางที่ 10 พบว่า มารดาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับมารดาที่เลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน มีเจตคติเจตคตเิกี่ยวกับการได้รับค าแนะน าให้มารดาการป้อนน้ าและอาหารอื่นแก่ลูก 
จากญาติผู้อาวุโสในครอบครัว เชน่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีผลท าให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 
เดือนไม่แตกต่างกัน (p = .926) 

 
ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับอาชีพของมารดาปจัจบุนัมีส่วนท าให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนไม่ประสบผลส าเรจ็ ระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวอย่างน้อย 
6 เดือน กับมารดาที่เลีย้งลูกด้วยนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน 

 
เจตคติมารดาเกี่ยวกับอาชีพของมารดาปัจจุบันมีส่วนท า
ให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอยา่งเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนไม่ประสบผลส าเรจ็ 

X SD df t p-value 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 
เดือน 

1.89 1.19 50 -2.022 0.049 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน 

2.56 0.89 

*อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 
จากตาราง 11 พบว่ามารดาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับมารดาที่เลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน มีเจตคติเกี่ยวกับอาชีพของมารดาปัจจุบนัมีส่วนท าให้การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนไม่ประสบผลส าเรจ็แตกต่างกัน และมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือน ดีกว่ามารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไมค่รบ 6 เดือน (p = .049) 

 
 
 



ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว 
เช่น สามี ปู่ย่า ตา ยาย ช่วยให้การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของมารดาประสบผลส าเร็จ 
ระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนกับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
ไม่ครบ 6 เดือน 

 
เจตคติมารดาเกี่ยวกับการได้รบัการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว เช่น สามี ปู่ย่า ตา ยาย 
ช่วยให้การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนประสบผลส าเรจ็ 

X SD df t p-value 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 
เดือน 

2.47 0.74 50 -2.454 
 

0.018 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน 

2.94 0.25 

*อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 
จากตาราง 12 พบว่ามารดาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับมารดาที่เลี้ยงลูก

ด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน มีเจตคติเกี่ยวกับการได้รบัการช่วยเหลือและส่งเสริมจากบคุคลใน
ครอบครัว เช่น สามี ปู่ย่า ตา ยาย ช่วยให้การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเร็จ 
แตกต่างกันโดยมารดาทีเ่ลี้ยงลูกดว้ยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ดีกว่ามารดาที่เลี้ยงลูกดว้ยนมแม่เพียง
อย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน (p = .018) 

ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการได้รับการติดตามเยีย่มและช่วยจากอาสาสมัครนมแม่
ประจ าหมู่บ้านมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ประสบผลส าเร็จ
ระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนกับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
ไม่ครบ 6 เดือน 

 
เจตคติมารดาเกี่ยวกับการได้รบัการติดตามเยี่ยมและช่วย
จากอาสาสมัครนมแม่ประจ าหมูบ่้านมีส่วนช่วยส่งเสริม
ให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอยา่งเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนประสบผลส าเรจ็ 

X SD df t p-value 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 2.47 1.00 50 -1.309 0.196 
มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน 

2.81 0.40 

*อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 
จากตาราง 13 พบว่ามารดาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับมารดาที่เลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน มีเจตคติเกี่ยวกับการได้รบัการติดตามเยี่ยมและช่วยจากอาสาสมัครนม
แม่ประจ าหมู่บ้านมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเร็จ
ไม่แตกต่างกัน (p = .196) 



ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการได้รับค าแนะน า การช่วยเหลือ การส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่
ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลมีส่วนช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเร็จ
ระหว่างมารดาที่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนกับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่าง
เดียวไม่ครบ 6 เดือน 

 
เจตคติมารดาเกี่ยวกับการได้รบัค าแนะน า การช่วยเหลือ 
การส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ขณะทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลมีส่วน
ช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนประสบผลส าเรจ็ 

X SD df t p-value 

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน 2.86 0.35 50 -1.309 0.338 
มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน 

2.75 0.45 

*อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 
จากตารางที่ 14 พบว่ามารดาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน กับมารดาที่เลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน มีเจตคติการได้รับค าแนะน า การช่วยเหลือ การส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่
ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลมีส่วนช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเร็จไม่
แตกต่างกัน (p = .338) 
 

สรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

 
 1. ลักษณะทั่วไปของหญิงหลังคลอด พบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนพบ
มากในประชาการกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี มีระดบั BMI ปกติ มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
แม่บ้าน สถานที่ท างานในปจัจบุนัเปน็ที่เดียวกันกับบ้านที่อาศัยอยู่ พบ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวมากกว่า 10,000 
บาท ,การศึกษาระดบัอนปุริญญาและ มีบุตรจ านวน 1-2 คน  เพราะ ไม่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่อเดือนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายพบน้อยที่สุดในประชากรกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี ,ระดับ BMI เกิน ,อาชีพ
ค้าขาย และท างานต่างจังหวัด ไม่พบเลยในกลุ่มทีม่ีสถานภาพสมรสแต่แยกกันอยู่ กลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และ
จบการศึกษาระดบัปริญญาตร ีเพราะเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องออกไปไปท างานนอกบ้าน รายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายต้องปล่อยลูกให้ยาย และตาเลี้ยงทีบ่้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ วรพันธ์ุ พิไชแพทย์ และคณะ(2531) ได้ศึกษา
รูปแบบ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบผสมผสาน พบว่าสาเหตุของกลุ่มที่ต้องหยุดให้นมบุตรเร็วกว่า
เพราะต้องท างานหารายได้ให้กับครอบครัว สอดคล้องกับ ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ (2539) ได้ศึกษาอัตราการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว นาน 6 เดือน พบว่าระดับของการศึกษา และการประกอบอาชีพของมารดา ซ่ึงเหตผุลของ
การที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ยั่งยืน เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัมารดา และปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคม และ
เศรษฐกิจ คือ การประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่สะดวกในการใหน้มแม่  
   2. ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดา้นมารดา พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปญัหาการเลี้ยงเลี้ยงด้วยนมแมด่้าน
มารดาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่พบมากที่สุดคือมารดาหัวนมส้ัน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
ด้านลูก ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านลูกพบมากที่สุดคือ ทารกตัวเหลือง ส่วนมารดาไม่มีปัญหาการเลี้ยงลูก



ด้วยนมแม ่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน พบร้อยละ 26.6  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
ไม่ครบ 6 เดือน พบร้อยละ 73.4  ส่วนในรายไม่มีปัญหาการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ด้านลูก มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงน้อย 6 เดือน ร้อยละ 33.3 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน รอ้ยละ 66.7  เพราะปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ไม่ว่าจะเป็นด้านมารดา หรือดา้นลูกนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ มารดาและทารกต้องได้รับการ
แก้ไขปัญหามารดามคีวามมั่นใจว่าตนเองสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ก่อนกลับบ้าน  และควรมีการติดตามเป็น
ระยะ สอดคล้องกับ กาญจนา เอกปัชฌาย์ (2540) ศึกษาอัตราการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 4 เดือน 
และปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมดังกล่าวพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ครบ 4 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ สถานที่ฝากครรภ์ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ การที่แม่ได้รับการดูแลหลังคลอด โดยเจ้าหน้าที่ การที่ลูกได้ดดูหัวยาง หรือหัวนมปลอม การทีแ่ม่มีปัญหาการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และความพึงพอใจของแม ่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

3. การได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนใหญ่ทราบว่าโรงพยาบาลค าม่วงมีนโยบายส่งเสริมเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีใ่นการน าลูกดดูนมภายใน
ครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด  มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 30 เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน คดิเป็น ร้อยละ  70  นอกจากนี้ยังศึกษาพบว่า การได้รับการช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานบันไดขั้นที่ 3 คือ การช้ีแจงใหห้ญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และ
วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,บันไดขัน้ที่ 6 คือ อย่าให้นมผสมน้ าหรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกคลอดนอกจากนมแม่ เว้น
แต่จะมขี้อบ่งช้ีทางการแพทย์ และบันไดขั้นที่ 8 คือ สนับสนุนใหลู้กได้ดื่มนมแม่ตามต้องการ  มีความสัมพันธ์
ทางด้านสถิติ(p = .046 , .043 เละ .043 ตามล าดับ) เพราะการที่มารดาได้ทราบถึงประโยชนข์องการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เป็นแรงจูงใจที่ดทีี่ท าให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย  
6 เดือน การห้ามไม่ ใหน้มผสมน้ าหรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกคลอดนอกจากนมแม่ เว้นแตจ่ะมีข้อบ่งช้ีทาง
การแพทย์นั้นและสนับสนนุให้ลกูได้ดื่มนมแม่ตามต้องการ  ท าใหลู้กได้ดูดนมแม่บ่อยขึ้นกระตุ้นให้มีการหลั่ง
ของ Prolactin ซ่ึงเป็นฮอร์โมนทีส่ าคัญในการสร้างน้ านม จะมีการหลั่งสูงสุดหลังลูกหยดุดูดนม 30 นาที และ
ส่งผลให้มารดามีน้ านมเพียงพอตอ่ความต้องการของลูก ส่วนการได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตามมาตรฐานบันไดขั้นที่ 1 มีนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เปน็ลายลักษณ์อักษรที่สื่อสารกับบุคลากรทางการ
แพทย์ และสาธารณสุขทุกคนได้เป็นประจ า , บันไดขั้นที่ 4 ช่วยแม่เริ่มให้ลูกดดูนมภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลัง
คลอด , บันไดขั้นที่ 5 สอนให้แม่รู้วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และวิธีท าให้น้ านมคงมปีริมาณพอเพียง แม้ว่าจะต้องแยก
จากลูก  , บันไดขั้นที่ 7 ให้แม่ลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ช่ัวโมง , บันไดขั้นที่ 9 อย่าให้ลูกได้ดดูขวดนมและ
หัวนมปลอม และบนัไดขั้นที่ 10 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งแม่ไปติดต่อ
กลุ่มดังกล่าวเมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือคลนิิก ไม่มีความสัมพันธ์ทางด้านสถิติ (p=.548 , .548, .278 , .165 และ 
.200 ตามล าดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับ จิตรา วงศ์บุญสิน (2536) ได้ศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปัจจัยทีเ่กี่ยว
ข้อกรณีก่อน-หลังการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามบันได 10 ขั้นของ UNCEF ผลการศึกษาพบว่าอัตราการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเพิ่มจาก 52.7 % เปน็ 71.10 %  มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างเดียวลดลง 15.8%  
เป็น 3.5% (มีนัยส าคัญทางสถิติ) 

4. มารดามีเจตคติต่อการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เห็นด้วยมาก 5 อันดับแรก
คือการเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือนเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่-ลูก ให้ใกล้ชิดกัน



มากย่ิงขึ้น,สะดวก สะอาด ประหยัด, ช่วยในการขับขีเ้ทาของลูกเมือ่แรกเกิด,มีส่วนท าให้ลูกเรียนเกง่เพราะช่วยใน
การส่งเสริมพัฒนาการของลูก และ ป้องกันการติดเชื้อที่ทางเดินอาหารและช่องทางเดินหายใจของลกู ส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดอืนมีสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกท าให้ลูกร้องกวน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับอาชีพของมารดาปัจจบุันมีส่วนท าให้การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างนอ้ย 6 เดือนไม่ประสบผลส าเรจ็ และเจตคตเิกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว เช่น สามี ปู่ย่า ตา ยาย ช่วยให้การเลี้ยงลูกนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
ของมารดาประสบผลส าเรจ็ระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพยีงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนดีกว่ามารดาที่
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน พบว่ามีความแตกต่างกัน(p=.049 และ .018 ตามล าดับ) ส่วนการ
เปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน,การได้รับ
ค าแนะน าให้มารดาป้อนน้ าและอาหารอื่นแก่ลูก จากญาติผู้อาวุโสในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย มีผลท าให้ท่าน
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่ครบ 6 เดือน,การได้รับการตดิตามเยี่ยมและช่วยจากอาสาสมัครนมแม่ประจ า
หมู่บ้านมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเร็จ,การได้รับ
ค าแนะน า การช่วยเหลือ การส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลมีส่วนช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนประสบผลส าเรจ็ ระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่พียงอย่างเดยีวอย่างน้อย 6 
เดือนไม่แตกต่างกบัมารดทีเ่ลี้ยงลกูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไมค่รบ 6 เดือน ( p=.900 , .926 , .196 และ .338 
ตามล าดับ) เพราะมารดาต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงระยะเวลาอันส้ัน มารดานั้นต้องกลับบ้านไปอยู่กับ
ครอบครัวเปน็ส่วนใหญ่ และครอบครัวก็มีอธิพลต่อการตัดสินใจของมารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ซ่ึงสอดคล้องกับ สุภาวดี เชวงชินวงศ์ และคณะ (2540) ได้ศึกษาเหตุทีเ่ด็กอายุต่ ากว่า 
4 เดือนไม่ได้กนินมแม่อย่างเดียว พบว่า เหตุผลที่แมใ่ห้อาหารอื่นแก่ลูกเพราะแม่คิดว่ามีน้ านมไม่พอ ต้องออกไป
ท างานนอกบ้านและเช่ือค าแนะน าของญาติผู้อาวุโส และสอดคล้องกับ จินตนา พัฒนพงศ์ธร และศันสนีย์ เจตน์
ประยุกต,์2547 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปจัจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน
ผลการวิจัยพบว่า สามีเห็นด้วยกับการที่แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในอตัราร้อยละ 93.9 และให้การสนับสนุนภรรยาใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงร้อยละ 92.8   
 
ข้อเสนอแนะ 
 
  1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี ้
 1.1 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนพบน้อยในกลุ่มประชากรที่ต้องออกไปไป
ท างานนอกบ้าน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต้องปล่อยลูกให้ยาย และตาเลี้ยงที่บ้าน ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ต้องใหค้วามรู้แก่หญิงหลังคลอดและญาติว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ และเป็นวิธีที่ สะดวก สะอาด และ
ประหยดัค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหน้าทีต่้องสอนวิธีบีบเกบ็น้ านมให้กับมารดา และวิธีป้อนนมให้กบัญาตทิี่ช่วยดูแลลูก
เมื่อมารดาต้องออกไปท างานนอกบ้าน 
  1.2 ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแมไ่ม่ว่าจะเป็นด้านมารดา หรือด้านลูกนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สามารถ
แก้ไขได้ โดยเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องต้องให้การดูแลมารดาและทารกกลุ่มนี้เป็นพเิศษ ปัญหาต่าง ๆ ต้องได้รับการ
แก้ไข ให้มารดามีความมั่นใจว่าตนเองสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ก่อนกลับบ้าน และควรมีการติดตามเป็นระยะ 



  1.3 การที่เจ้าหน้าทีใ่ห้การช่วยเหลือมารดาตามมาตรฐานบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ถือได้ว่าเปน็แนวทางที่ดีเปน็ปัจจัยที่ส่งผลให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช้ีแจงใหห้ญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์
และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,อย่าให้นมผสมน้ าหรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกคลอดนอกจากนมแม่ เว้นแต่จะมขี้อ
บ่งช้ีทางการแพทย์ และสนับสนนุให้ลูกได้ดื่มนมแม่ตามต้องการ เป็นแรงจูงใจที่ดทีี่ท าให้มารดาเลีย้งลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย  6 เดอืน การห้ามไม่ ให้นมผสมน้ าหรอือาหารอื่นแก่เด็กแรกคลอดนอกจากนมแม่ 
เว้นแต่จะมีข้อบ่งช้ีทางการแพทยน์ั้นและสนับสนนุให้ลูกไดด้ื่มนมแม่ตามต้องการ  ท าให้ลูกได้ดูดนมแม่บ่อยขึ้น
กระตุ้นให้มีการหลั่งของ Prolactin ซ่ึงเป็นฮอร์โมนที่ส าคัญในการสร้างน้ านม จะมีการหลั่งสูงสุดหลังลูกหยุดดูด
นม 30 นาที และส่งผลให้มารดามีน้ านมเพียงพอต่อความต้องการของลูก 

1.4 การให้ความรู้แก่ครอบครัวเกีย่วกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเปน็สิ่งที่ส าคัญเช่นกันทีจ่ะช่วยให้เพิ่ม
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และมารดาต้องมีเจตคติว่าอาชีพของมารดาใน
ปัจจุบนัไม่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ดงันั้นมารดาต้องมีความรู้และสามารถ
บีบเกบ็น้ านมได้อย่างถูกต้อง และญาติสามารถป้อนนมทารกได ้
 จากการวิจัยในครัง้นี้น ามาสรุปเปน็แนวทางการใหบ้ริการแก่หญิงหลังคลอดและญาติ เพื่อส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนได้ดังนี ้



 
 

แนวทางการให้บริการแก่หญิงหลังคลอดและญาติ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 

ให้สุขศึกษารายกลุ่มตามมาตรฐานบันได 10 ขั้น
สู่ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 

มารดาที่ต้องท างาน 
นอกบ้าน 

มารดาและทารกที่มีปัญหา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ให้สุขศึกษารายครอบครัว 

- วิธีและประโยชน์ของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือน 

- ฝึกปฏิบัติการบีบเก็บน้ านม
แม ่

- ฝึกปฏิบัติการป้อนนมแม่
ด้วยอุปกรณ์อ่ืน 

ประเมินความมั่นใจใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

มารดาปกติ 

การแก้ไขปัญหาการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ด้วยทีมสห
วิชาชีพ 

ติดตามเยี่ยม 

คลินิกนมแม่ 



 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 - ประสิทธิภาพของแผนการสอนสุขศึกษาตามมาตรฐานบนัได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติของหญิงหลงัคลอดต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 - ประสิทธิภาพของแบบประเมนิความมั่นใจของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน 
 - ประสิทธิภาพของแนวทางการให้บริการแก่หญิงหลังและญาตเิพือ่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน  
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กุสุมา ชูศิลป์. การประเมินทารกวา่ ทารกได้รับนมพอเพียงโดยวิธี LATCH SCORE. เอกสารประกอบการอบรม  
เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546.  
(เอกสารโรเนียว)  

 
 


