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ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
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บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุม่ เดียวนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ตอ่ การ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัวในชุมชน กลุ่มตัวอย่างคือ
สมาชิกครอบครัวทีเ่ ป็นผูด้ แู ลทารกทีบ่ า้ นติดตามต่อเนือ่ งไปจนถึงหลังคลอด 6 เดือน จ�ำนวน 32 ราย ด�ำเนินการวิจยั ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2559 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของสมาชิกครอบครัว และแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการส่ง
เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัว เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ และระยะ
ติดตามผลหลังการทดลอง 18 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ และ
พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ ยู
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ และ 18 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลอง 18 สัปดาห์ สูงกว่าหลังการทดลอง
2 สัปดาห์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.05)
ผลการวิจัยนี้สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัวให้ทารกได้รับ
นมแม่ในระยะเวลานานขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัว การรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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Effects of Breastfeeding Promoting Program on Family Members
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Abstract

This quasi-experimental research (One group pre-post test design) was aimed to assess the effects of
breastfeeding promoting program on family members in the community. Participants were grandmothers who are
supporting in caring for a newborn in the family until the 6th month of postpartum period. Thirty two family members
participated in this study. The study was conducted between July 2015 and March 2016. Data were collected at
before and 2 weeks and 18 weeks after attending the intervention. The instrument for data collecting were
questionnaire which consisted of general information, the perception of self-efficacy, and breastfeeding promoting
behaviors. The data were analyzed using descriptive statistics, repeated measures ANOVA and Man-Whitney
U-test for breastfeeding promoting behaviors.
Results showed that significant differences were found on the scores of the perception of self-efficacy
(p < 0.05) and significant differences were found on the scores of breastfeeding promoting behaviors (p < 0.05).
The results of this study could be used as a guideline for breastfeeding promoting program on family members
and maybe help to enhance the rate of exclusive breastfeeding in the country.
Keywords : breastfeeding promoting program on family members, self- efficacy, breastfeeding promotion
			 behavior
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องค์การอนามัยโลกส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน และให้นมแม่ต่อเนื่อง
ร่วมกับอาหารเสริมตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ปี1 สถานการณ์
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก
ประเทศไทยต�่ำที่สุดในทวีปเอเชีย2 กระทรวงสาธารณสุขของ
ไทย มีเป้าหมายเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือนให้ได้ร้อยละ 504 จากผลการด�ำเนินงานคลินิกนมแม่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยังไม่ผ่านเกณฑ์
อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ปี พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2558 เท่ากับ ร้อยละ 37 และ ร้อยละ 475 ตามล�ำดับ
แม้จะมีงานวิจัยและข้อมูลทางการแพทย์จ�ำนวนมาก
ได้บ่งชี้ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท�ำให้ประชาชนใน
สังคมมีความเข้าใจเรือ่ งนมแม่มากขึน้ แต่อตั ราการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนยังไม่บรรลุเป้าหมาย1,3-4
ผู้วิจัยได้ศึกษาหากลวิธีในการที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนให้ส�ำเร็จ พบว่า มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น อายุ
มารดา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และฐานะทาง
เศรษฐกิจ6 2) ปัจจัยจากตัวมารดา เช่น ปริมาณน�้ำนมให้
เพียงพอในการเลี้ยงลูกครบ 6 เดือน ลักษณะหัวนม หัวนม
แตก และเต้านม6-8 3) ปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น ความตั้งใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่9 และ 4) ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่
การสนับสนุนจากครอบครัวซึ่งเป็นทั้งส่วนสนับสนุน และ
เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่10-14ในปัจจุบันได้จัด
ระบบการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลให้เอือ้ ต่อการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ท�ำให้ความส�ำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
โรงพยาบาลสูงขึ้น แต่ไม่สามารถครอบคลุมการช่วยเหลือ
มารดาเมื่อกลับไปอยู่บ้าน8
จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าช่วงเวลาที่นอน
โรงพยาบาลสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส�ำเร็จ5,8 ช่วง 3 -14
วันหลังมารดาคลอด เป็นช่วงทีม่ ารดาและครอบครัวประสบ
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เสี่ยงต่อการเลี้ยงลูกด้วยนม
ผสม5-11 และช่วงหลังมารดาคลอด 1 เดือนเป็นต้นไปเป็น
ช่วงที่มารดาจะกลับไปท�ำงาน11-14 ผู้ดูแลทารกหลักที่บ้าน
คือสมาชิกครอบครัว5,12 และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนก็จะลดลงตามอายุของเด็กที่เพิ่มขึ้น5
จากการวิเคราะห์ปญ
ั หาการท�ำงานในพืน้ ทีร่ ว่ มกับการ
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการที่จะเพิ่มอัตราการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียวนาน 6 เดือน ให้ส�ำเร็จต้อง
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2559

อาศัยปัจจัยหลายด้านแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และสาเหตุ
ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มี 2 สาเหตุหลัก6-8 คือ 1) จาก
มารดา ร้อยละ 50 เช่น ขาดความมัน่ ใจ และขาดประสบการณ์
ไม่มั่นใจว่าตนเองสามารถให้นมลูกได้อย่างถูกต้อง ปัญหา
ปริมาณน�้ำนมไม่เพียงพอ และ 2) จากสมาชิกครอบครัว
ร้อยละ 50 มารดาต้องปฏิบัติตามความเชื่อของผู้มีอิทธิพล
ในครอบครัว คือ ย่า ยายแนะน�ำให้ป้อนอาหารอื่น5-9,11-14
ปัจจุบันการแก้ปัญหาส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาให้ความ
ช่วยเหลือมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ด้านสมาชิก
ครอบครัวที่จะช่วยในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนให้บรรลุตามเป้าหมาย หรือช่วยให้เด็ก
ได้กินนมแม่ระยะเวลานานขึ้นยังพบน้อย 10,12,14
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จึงเห็น
ความส�ำคัญที่จะพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้ ว ยนมแม่ ใ นสมาชิ ก ครอบครั ว ของมารดาที่ ค ลอดบุ ต ร
คนแรกตามกรอบทฤษฎีสมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ครอบครั ว เกิ ด การรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตน
พัฒนาความเชื่อมั่นในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โดยคาดหวังว่าสมาชิกครอบครัวสามารถให้การช่วยเหลือ
มารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
เหมาะสม มีความยั่งยืนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ท�ำให้เด็กได้กินนมแม่ระยะเวลานานขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการรั บ รู ้
สมรรถนะแห่งตนในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของ
สมาชิกครอบครัว ก่อน และหลังได้รบั โปรแกรมการส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัว 2 สัปดาห์ และ
18 สัปดาห์
2) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัว
หลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
สมาชิกครอบครัว 2 สัปดาห์ และ 18 สัปดาห์

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ส มรรถนะแห่ ง ตนของ
แบนดูรา มาพัฒนาเป็นโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ให้สมาชิกครอบครัวเกิดการพัฒนาสมรรถนะแห่งตน

100
มีความเชื่อมั่น หรือความมั่นใจว่าตนมีความสามารถที่จะ
แสดงพฤติกรรมนั้นได้สำ� เร็จ โดยแบนดูรา เชื่อว่าสามารถ
พั ฒ นาสมรรถนะแห่ ง ตนของบุ ค คลมี 4 วิ ธี ด ้ ว ยกั น คื อ
1) ประสบการณ์ที่ประสบความส�ำเร็จจากการลงมือกระท�ำ
(Enactive Mastery Experience) โดยการสอน สาธิต และ
ให้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง 2) การได้เห็นตัวแบบ หรือประสบการณ์
ของผู้อื่น (Vicarious Experience) โดยกิจกรรมการแลก
เปลีย่ นประสบการณ์ผา่ นตัวแบบ 3) การใช้คำ� พูดชักจูง หรือ
ชี้แนะด้วยวาจา (Verbal Persuasion) โดยโทรศัพท์กระตุ้น
ให้ก�ำลังใจ กระตุ้น ชมเชย และ 4) สภาวะด้านร่างกายและ
อารมณ์ (Physiological and Affective States) โดยการ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย การเปิดโอกาสให้ระบาย
ความรู้สึก การแนะน�ำวิธีการผ่อนคลายความเครียด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research)
แบบกลุ่มเดียววัดก่อน และหลังการทดลอง (One group
pre-post test design)
ประชากร คือ สมาชิกครอบครัวของมารดาตั้งครรภ์
ครบก�ำหนดทีค่ ลอดบุตรคนแรก โดยวิธคี ลอดปกติและนอน
พักรับการดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เลิงนกทา สมาชิกครอบครัวมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการ
เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ และมี ภู มิ ล� ำ เนาอยู ่ ใ นพื้ น ที่ อ� ำ เภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
กลุม่ ตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จากประชากร ตามเกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง ที่แผนก
ห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ดังนี้
1) สมาชิกครอบครัวที่มารดาหลังคลอดระบุว่าเป็นผู้ดูแล
ทารกหลักเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เป็นเพศหญิงอาศัยอยู่กับ
ครอบครั ว ของมารดาหลั ง คลอดตลอดการวิ จั ย มี ค วาม
สามารถในการสื่อสารได้เป็นปกติ และใช้ภาษาไทยได้ดี
2) สมาชิกครอบครัวที่มารดาคลอดทารกแรกเกิดมีน�้ำหนัก
มากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม ไม่มีความพิการ และ/หรือ
ทีเ่ ป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของทารกในการดูด และ
กินนมแม่ 3) สมาชิกครอบครัวมีโทรศัพท์ และหมายเลข
โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้สะดวก 4) มารดาตัง้ ใจทีจ่ ะเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายและ/หรือ
ทางด้านจิตใจภายหลังคลอด ไม่มภี าวะเจ็บป่วยทีไ่ ม่สามารถ
ให้นมบุตรอย่างต่อเนื่องได้ในระยะด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวน
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ของกลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ค่า
อิทธิพล14 (Power = 0.80, Alpha = 0.05) ได้จ�ำนวนตัวอย่าง
จ�ำนวน 26 คนต่อกลุ่ม เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างการทดลองจึงใช้กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการวิจยั ได้แก่ โปรแกรม
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัว
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ครอบคลุม
เนื้อหาตามทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา
ประกอบด้วยกิจกรรมที่จะช่วยให้สมาชิกครอบครัว เกิดการ
รั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนเพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจต่ อ การปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
มีระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยาวนานขึ้น
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครอบครัว และมารดา
หลังคลอดบุตรคนแรก แบบสัมภาษณ์การรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนของสมาชิกครอบครัวในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่ แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของสมาชิกครอบครัว และแบบบันทึกการติดตาม
เยีย่ มทางโทรศัพท์ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนของสมาชิกครอบครัวในการส่งเสริมการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ สร้างขึน้ ตามกรอบทฤษฎีสมรรถนะแห่ง
ตนของแบนดูรา เพื่อประเมินความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจ
ของสมาชิกครอบครัวที่จะปฏิบัติพฤติกรรมในการส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จ�ำนวน 18 ข้อ คะแนนเต็ม 90 คะแนน แบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิก
ครอบครัว เนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติในการช่วยส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จากสมาชิกครอบครัวเมือ่ กลับไปอยู่
บ้าน แบบสัมภาษณ์เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
จ�ำนวน 18 ข้อ คะแนนเต็ม 72 คะแนน และ แบบบันทึกการ
ติดตามเยีย่ มทางโทรศัพท์ เนือ้ หาประกอบด้วยการสอบถาม
ปัญหา และการเลือกใช้แนวทางแก้ปญ
ั หาในการช่วยส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัวจ�ำนวน 3 ข้อ
เครื่องมือ ทั้ง 2 ส่วน ได้ผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน แบบสัมภาษณ์
ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครอบครัว ค่า IOC = 0.90 แบบ
สัมภาษณ์การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของสมาชิกครอบครัว
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ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ค่า IOC = 0.82 แบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของ
สมาชิกครอบครัว ค่า IOC = 0.93 โปรแกรมการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมของสมาชิกครอบครัว ค่า IOC = 0.90 แบบ
บันทึกการติดตามทางโทรศัพท์ ค่า IOC = 0.90 และน�ำไป
ทดสอบหาค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) โดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ในโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS แบบสัมภาษณ์
การรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนของสมาชิ ก ครอบครั ว ในการ
ส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้คา่ ความเทีย่ ง เท่ากับ 0.81
และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของสมาชิกครอบครัว ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.89
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย ด้วยการ
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ และขัน้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั ให้ผู้
ร่วมวิจัยได้รับทราบ และเข้าใจให้อิสระในการตัดสินใจเข้า
ร่วมวิจยั ตามความสมัครใจ และสามารถออกจากการวิจยั ได้
ตลอดเวลา ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับ
การน�ำเสนอผลการวิจยั จะน�ำเสนอในภาพรวม เมือ่ ยินดีเข้า
ร่วมวิจัยให้เซ็นชื่อลงใบแบบฟอร์มใบยินยอม การพิทักษ์
สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน
วิธีการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ ง เป็ น
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมตัวแบบ และการวัดก่อนการทดลอง
1) การจัดเตรียมตัวแบบ คัดเลือกจากบุคคลต้นแบบ
การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนส�ำเร็จ
เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์ประสบความส�ำเร็จในการส่ง
เสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ คือ กรณีมารดาท�ำงานใกล้บา้ น
มีการบีบเก็บนมแม่ส�ำหรับไว้ให้ทารกระหว่างมื้อ และ/หรือ
ในกรณี ที่ ม ารดาต้ อ งไปท� ำ งานต่ า งจั ง หวั ด ตั ว แบบมี
ประสบการณ์ชว่ ยบีบเก็บน�ำ้ นมแม่เป็นสต็อกนม และน�ำนม
ที่บีบเก็บไว้มาให้ทารกตามความต้องการของทารก และ
สมัครใจร่วมเป็นตัวแบบในการวิจัยครั้งนี้ จ�ำนวน 2 คน ซึ่ง
มีประสบการณ์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จในการส่งเสริมการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ทั้ง 2 กรณี
2) วัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของกลุ่มตัวอย่างใน
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนการทดลองตาม
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2559
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โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิก
ครอบครัว ที่บ้านกลุ่มตัวอย่าง ภายในสัปดาห์ที่ 1 หลัง
มารดาคลอด
ขัน้ ตอนที่ 2 ทดลองตามโปรแกรมการส่งเสริมการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัว ด�ำเนินการช่วงหลัง
คลอดหลังจากจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จัดกิจกรรม
รายบุคคล และรายกลุ่ม ดังนี้
ครั้งที่ 1 สัปดาห์แรก กิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่
ประสบผลส�ำเร็จจากการ ลงมือกระท�ำ ความพร้อมด้าน
สภาวะร่างกาย และอารมณ์ของกลุม่ ตัวอย่างในการทีจ่ ะช่วย
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สอนเป็นรายบุคคลใช้เวลา
45-60 นาที โดย ผู้วิจัย ไปติดตามที่บ ้า นกลุ่ม ตัวอย่า ง
ทบทวนความรู้ และประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสภาวะร่างกาย และอารมณ์
ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนท�ำการสอน สาธิต การบีบเก็บน�้ำนม
โดยใช้เต้านมผ้า วิธีการน�ำน�้ำนมที่บีบเก็บมาให้ทารก การ
อุ้มให้นม และให้กลุ่มตัวอย่างฝึกปฏิบัติจริง กระตุ้นให้
ปฏิบัติซ�้ำ ชมเชยเมื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครัง้ ที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 การใช้คำ� พูดชักจูง หรือชีแ้ นะด้วย
วาจา ด้วยการโทรศัพท์ติดตาม สอบถามการปฏิบัติที่ผ่าน
มา ให้กำ� ลังใจ ชมเชย การปฏิบตั ทิ ปี่ ระสบผลส�ำเร็จ เป็นการ
เสริมแรงด้านบวก และแนะน�ำเพิม่ เติมในกรณีทยี่ งั ปฏิบตั ไิ ม่
ถูกต้อง เป็นรายบุคคลใช้เวลา 5 -15 นาที และ กลุม่ ตัวอย่าง
สามารถโทรศัพท์สอบถามขอค�ำแนะน�ำในการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากผู้วิจัยได้ตลอดเวลา
ครัง้ ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4-6 กิจกรรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์
จากตัวแบบ เป็นรายกลุม่ จัดที่ รพ.สต.ใกล้บา้ นกลุม่ ตัวอย่าง
4 แห่ง และบ้านกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ห่างไกล 1 แห่ง รวมเป็น
5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 นาที เริ่มจากให้ตัวแบบเล่า
ประสบการณ์ของตนเอง ชีแ้ นะด้วยวาจาในการแลก เปลีย่ น
ประสบการณ์กบั กลุม่ ตัวอย่าง แนะน�ำการปฏิบตั ิ และวิธกี าร
ผ่อนคลายความเครียด ร่วมหาแนวทางการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิด
ขึ้นระหว่างการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลหลังการทดลองด้วยแบบ
สัมภาษณ์การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของสมาชิกครอบครัว
ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิก
ครอบครัว หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ และ 18 สัปดาห์

102

Journal of Nursing and Health Care

การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงแบบปกติ จึง
ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�ำ้ (Repeated
Measures ANOVA) และ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนน
พฤติ ก รรมการส่ ง เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ข องกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ จึง
เลือกใช้สถิติแมนวิทนีย์ ยูเทส (Man-Whitney U-test)

ผลการวิจัย

ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เคยได้
รับความรู้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ
90.6 โดยได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคคล
ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 51.7 และ 34.5 ตามล�ำดับ และ
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกอายุเฉลี่ย 20.6 ปี (SD=4.6)
อยู่ ในช่วงวัยรุ่น ร้อยละ 50 ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ร้อยละ
46.9 มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 เดือน
และ 6 เดือน ร้อยละ 15.6 และ 53.1 ตามล�ำดับ
2. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ของสมาชิกครอบครัว หลังได้รับโปรแกรม พบว่า
		 1) คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการส่ง
เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง 2 สัปดาห์ และ 18 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่า
เฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.05) (ตารางที่ 1)
		 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลอง 2
สัปดาห์ และ 18 สัปดาห์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หลังการ
ทดลอง 18 สัปดาห์ สูงกว่าหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.05) (ตารางที่ 2)

1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 32 คน อายุเฉลี่ย 47.56 ปี (SD=7.7)
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 84.4 อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ 6.2 เป็นแม่บา้ น ร้อยละ 6.3 การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยละ 71.8 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 18.8 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 6.3 โดยมีความสัมพันธ์กับทารก
หลังคลอด เป็นยาย ร้อยละ 68.7 ย่า ร้อยละ 28.1 และเป็น
ป้า ร้อยละ 3.1 เคยมีประสบการณ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ร้อยละ 93.8 โดยเคยมีประสบการณ์การส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปี และช่วง
เวลา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 และ 23.3 ตามล�ำดับ การ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 18 สัปดาห์
ระยะเวลา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์
หลังการทดลอง 18 สัปดาห์

คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (n=32)
x
SD
การแปลผล
70.34
9.79
มั่นใจมาก
74.59
4.53
มั่นใจมาก
78.63
3.41
มั่นใจมากที่สุด

Mean
Difference

p-value

-4.25*
-8.28*
-4.03*

0.011
0.000
0.002

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของกลุม่ ตัวอย่างหลังการทดลอง
2 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 18 สัปดาห์
ระยะเวลา
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์
หลังการทดลอง 18 สัปดาห์

คะแนนพฤติกรรม (n=32)
x
SD
46.46
4.57
48.59
9.95

Mean
Ranks

Sum of
Ranks

Z

p-value

25.67
39.33

821.50
1258.50

-2.95

0.003
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การอภิปรายผล

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิก
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และพฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
สมรรถนะแห่งตนของแบนดูราทั้ง 4 วิธี ในการส่งเสริมการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง ควบคู่กับการติดตามเยี่ยม
หลังคลอดที่บ้าน ปัจจัยที่ช่วยให้สมาชิกครอบครัวมีการรับ
รูส้ มรรถนะแห่งตนในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ น�ำ
สูก่ ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีเ่ ป็นการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียวได้ ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ประสบการณ์ที่ประสบความส�ำเร็จจากการ
ลงมือกระท�ำ (Enactive Mastery Experience) โดยการสอน
สาธิต และให้ปฏิบัติด้วยตนเองในช่วง 1 สัปดาห์แรกหลัง
มารดาคลอดเป็นช่วงที่ส�ำคัญต้องมีการช่วยแก้ปัญหาการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เช่น ปัญหาน�ำ้ นมมาน้อย หัวนมแตก6-10
หรือ ย่า ยาย แนะน�ำให้ป้อนอาหารอื่นเมื่อทารกร้องกวน9,12-14
ด้วยการสอน สาธิต และให้ปฏิบตั จิ ริงตามสภาพปัญหา และ
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ด้วยการติดตามที่บ้านโดยพยาบาลนมแม่15-16
ปัจจัยที่ 2 การใช้ค�ำพูดชักจูง หรือชี้แนะด้วยวาจา
(Verbal Persuasion) การติดตามต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ 2
หลังมารดาคลอด ด้วยการโทรศัพท์ติดตามกระตุ้นการ
ปฏิบตั ิ เป็นการเสริมแรงด้านบวก ให้เกิดพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
ในกรณีที่สงสัยไม่มั่นใจสามารถโทรศัพท์สอบถามขอค�ำ
แนะน�ำเพิม่ เติมจากผูว้ จิ ยั ได้ตลอดเวลา เนือ่ งจากหลังมารดา
คลอด 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเวลาที่มารดาเสี่ยงที่จะเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ร่วมกับนมผสม11 และจากการศึกษาของจินตนา
บุญฐานและคณะ ในการติดตามเยีย่ มบริการการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ล่าช้าไม่ทันต่อการแก้ปัญหาจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นเยี่ยมทางโทรศัพท์แทน17 ในการศึกษาครั้ง
นี้ จึงได้ใช้การติดตามทางโทรศัพท์ และพบว่าช่วยแก้ปญ
ั หา
15,17
ให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 76.9
ปัจจัยที่ 3 การได้เห็นตัวแบบ หรือประสบการณ์ของ
ผูอ้ นื่ (Vicarious Experience) โดยใช้กจิ กรรมการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ผา่ นตัวแบบ แบนดูรา เชือ่ ว่า บุคคลจะประเมิน
ค่าในความสามารถของตนจากการเปรียบเทียบกับความ
ส�ำเร็จของบุคคลอืน่ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับตน การศึกษา
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ครัง้ นี้ ตัวแบบมีลกั ษณะคล้ายกันกับกลุม่ ตัวอย่าง คือตัวแบบ
เป็นเพศหญิง เป็นย่าและยายที่มีประสบการณ์การส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่สำ� เร็จ การจัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์
ที่ 4-6 หลังมารดาคลอด เป็นช่วงที่มารดาหลังคลอดเตรียม
ตั ว ไปท� ำ งานนอกบ้ า น 5-9,11-14 การได้ พู ด คุ ย ในกลุ ่ ม ที่ มี
ลักษณะคล้ายกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีความรู้และ
พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่16 ท�ำให้กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ว่าตนมีความสามารถที่จะกระท�ำพฤติกรรมได้
ส�ำเร็จเช่นกัน จึงเกิดความมัน่ ใจ ดังผลการศึกษาการติดตาม
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความมั่นใจในระดับมาก และหลังการทดลอง 18
สัปดาห์กลุ่มตัวอย่าง มีความมั่นใจเพิ่มเป็นระดับมากที่สุด
สนับสนุนทฤษฎีของแบนดูรา สอดคล้องกับการศึกษาของ
จุฬา ยันตพร, ประภา รัตตสัมพันธ์ และน�้ำอ้อย ภักดีวงศ์
ที่ใช้กรอบแนวคิดของแบนดูรา มาจัดโปรแกรมการเสริม
สร้างสมรรถนะพยาบาลต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง และ
พฤติกรรมของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ส่งผลให้พยาบาลมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการส่ง
เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น18
ปัจจัยที่ 4 สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ (Physiological
and Affective States) การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
การเปิดโอกาสให้ระบายความรู้สึก การแนะน�ำวิธีการผ่อน
คลายความเครียดเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรม
ควบคูไ่ ปพร้อมกันกับทีล่ งกิจกรรมโปรแกรมทัง้ 3 ครัง้ มีการ
ซักถาม การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และอารมณ์
เปิ ด โอกาสให้ ซั ก ถาม ด้ ว ยท่ า ที ที่ เ ป็ น มิ ต ร เพื่ อ สร้ า ง
สัมพันธภาพ เกิดการเรียนรู้ที่ดี สอดรับกับปัญหาความ
ต้องการของมารดาหลังคลอด และกลุ่มตัวอย่าง14,16-17 ช่วย
ให้เกิดความพร้อม และมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของกลุม่ ตัวอย่างเพิม่ ขึน้ ส่วน
การติดตามทีบ่ า้ นเป็นการกระตุน้ ด้านอารมณ์ การได้รบั การ
ดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่15 ส่งผลให้เกิดก�ำลังใจในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่มากขึน้ และ
ต่อเนื่อง ในการศึกษาครั้งนี้ มารดาหลังคลอดบุตรคนแรก
เป็นมารดาวัยรุ่น ร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
กับมารดาหลังคลอด เป็นมารดาตนเอง ร้อยละ 68.74 และ
เป็นมารดาสามี ร้อยละ 28.13 สอดคล้องกับกรณีศึกษา
โรงพยาบาลด่านขุนทดของนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล และ
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คณะ12 ที่พบปัญหาอุปสรรคด้านความเชื่อ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ในพืน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และความต้องการ
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นต้องการ
ให้ ค รอบครั ว เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ ทราบข้ อ มู ล และ
สนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องการ
ให้มารดาตนเองสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด

ข้อจ�ำกัดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว การเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ในกลุม่ ทีม่ คี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ การใช้ทฤษฎีไม่ครอบคลุมความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระท�ำของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยที่เป็น
พยาบาลนมแม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นที่ จึงอาจส่ง
ผลต่อความตรงภายนอกของงานวิจัย และไม่ทราบการ
เปลี่ยนแปลงของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรม
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้นการขยายผลสรุป
อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ คะแนนต่างๆที่เพิ่มขึ้น
ไม่สามารถระบุได้ว่าเพิ่มตามธรรมชาติ หรือเพิ่มขึ้นจาก
โปรแกรม จึงต้องระมัดระวังในการน�ำผลการวิจัยไปอ้างอิง

ข้อเสนอแนะ

การน�ำโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของสมาชิกครอบครัว เพื่อที่จะในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ให้ทารกได้กินนมแม่ระยะเวลานานขึ้น ทางด้าน
การปฏิบัติทางการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ช ่ ว ยสมาชิ ก
ครอบครัวให้มกี ารรับรูส้ มรรถนะแห่งตน เห็นความส�ำคัญใน
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่ม
เปรียบเทียบสมาชิกครอบครัว โดยให้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสุ่ม ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้ให้สิ่งทดลองไม่ใช่
ผูว้ จิ ยั ติดตามการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จนถึง 6 เดือน
เพื่อศึกษาว่าโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
สมาชิกครอบครัว สามารถน�ำไปใช้กบั สมาชิกครอบครัวได้ทวั่ ไป

กิตติกรรมประกาศ

การวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 และโรงพยาบาล

Journal of Nursing and Health Care

สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ขอขอบคุณ ครอบครัวผู้วิจัย
ตัวแบบการส่งเสริมการเลี้ย งลูก ด้วยนมแม่ต�ำบลสวาท
ตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เ ลิงนกทา
ผู้เกี่ยวข้อง อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยทุกท่าน
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