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Abstract:
Purpose: The effects of a community health volunteer role          
promoting a program on breastfeeding in first-time mothers.
Design: quasi-experimental research 
Methods: The subjects of the study were 30 community health 
volunteers working in Nong Phok District, Roi Et Province and 
30 first-time mothers in their third trimester residing in the areas 
under the responsibility of these community health volunteers.  
After having completed the training with the community health 
volunteer role promoting program, the community health 
volunteers provided social support to the first-time mothers.
Main findings: The scores of knowledge of community health 
volunteers were higher than those obtained before the experiment, 
with statistical significance at the .001 level.  The mean score of 
overall perceived social support for breastfeeding of first-time 
mothers ( x  = 4.46) was considered at a high level. In addition, 
the mean score of information support was also rated highly 
( x  = 4.54). The intention for first-time mothers to exclusively 
breastfeed their infants after the experiment at five to six months 
( x  = 5.93 months) was statistically significant higher than        
before the experiment, two to six months ( x  = 4.03 months) at 
the .001 level.
Conclusion and recommendations: Based on the findings of 
the study, it is recommended that nurses and healthcare team 
members in charge of promoting breastfeeding implement this 
program to train community health volunteers. This training 
program will help to establish a breastfeeding network in the 
community and enable mothers to successfully exclusively 
breastfeed their infants for six months.
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บทคัดย่อ
วตัถุประสงค์: เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการส่งเสรมิบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสขุชมุชนต่อการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรก 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง 
วธีิด�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนทีท่�างาน
ในเขตอ�าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 30 คน และมารดาครรภ์
แรกทีม่อีายคุรรภ์อยู่ในไตรมาสที ่3 ในพืน้ทีก่ารรบัผดิชอบของอาสาสมคัร
สาธารณสขุชมุชน จ�านวน 30 คน โดยในโปรแกรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ชมุชนต้องได้รบัการอบรมความรูแ้ละฝึกทกัษะการเลีย้งลกูด้วยนมแม่โดย
ประเมนิผลก่อนและหลงัการด�าเนนิการ จากนัน้ให้การสนบัสนนุทางสงัคม
กับมารดาครรภ์แรก แล้วประเมนิการรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมจากอาสา
สมคัรสาธารณสขุชมุชนและระยะเวลาความตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
อย่างเดยีวในมารดาครรภ์แรก
ผลการวิจัย: พบว่าอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนมคีะแนนความรูห้ลงัการ
ทดลองดกีว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p< .001) มารดา
ครรภ์แรกมีค่าเฉลี่ยการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดับสูง (x= 4.46)  รายด้านพบว่าการ
สนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับสูง (x= 4.54) และมารดาครรภ์
แรกมคีวามตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีวก่อนการทดลองมคี่า
พิสัย 2-6 เดือน เฉลี่ย 4.03  เดือน  หลงัการทดลองมีค่าพสิยั 5-6 
เดือน เฉลี่ย 5.93 เดอืน หลงัการทดลองมารดาครรภ์แรกมคีวามตัง้ใจใน
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีวเป็นระยะเวลานานกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p< .001) 
สรปุและข้อเสนอแนะ: พยาบาลและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถน�าโปรแกรมนี้ไปใช้ฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสขุชมุชน เพือ่สร้างเครอืข่ายการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในชมุชน ซึง่จะ
ส่งผลท�าให้มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีว 6 เดอืนได้ และ
ประสบความส�าเรจ็ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในทีส่ดุ
 
ค�าส�าคัญ: บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ มารดาครรภ์แรก การสนับสนุนทางสังคม
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 การเลีย้งลกูด้วยนมแม่นัน้เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้าง
ขวางว่าเป็นสิง่ท่ีดทีีส่ดุส�าหรบัลกูโดยเฉพาะในช่วง 6 เดอืน
แรกหลังคลอด เพราะมีคุณประโยชน์ทั้งต่อด้านสรีรวิทยา
และจติสงัคมของลกู เนือ่งจากนมแม่มคีณุค่าทางสารอาหาร
ครบถ้วน มีสารที่ควบคุมการเจริญเติบโตอยู่ในระดับที่
เหมาะสม ท�าให้อวัยวะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ
สมบูรณ์ที่สุด จึงเหมาะส�าหรับการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของลูก1 นมแม่ย่อยง่าย สะอาด ปราศจากโรค 
ประกอบด้วยภูมิต้านทานโรคซึ่งช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วย 
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ทางเดิน
หายใจและเยื่อแก้วหู ลดโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ้2,3 แต่สิ่ง
ที่ส�าคัญที่สุดคือ ความรัก ความผูกพันที่เกิดจากการที่
มารดาได้โอบกอดลูกขณะให้นม การประสานสายตา
ระหว่างมารดาและลูก ซึ่งจะท�าให้เกิดความรักใคร่ผูกพัน 
ส�านึกในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อลูก4,5 
 เนื่องจากการเลี้ยงลูกด ้วยนมแม่ไม ่ได ้เป ็น
สญัชาตญาณท่ีแท้จรงิของมนษุย์ทเีดียวมารดาจึงมคีวามจ�าเป็น
ต้องมกีารเรยีนรู้ พร้อมทัง้ได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมทีจ่รงิจงั
และเหมาะสมจากบคุลากรในทมีสขุภาพ ครอบครวัและชมุชน4 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้รบัการสนบัสนนุส่งเสรมิจากบคุคลใกล้ชดิ 
เช่น บดิา มารดา สาม ีหรอืบคุคลทีม่คีวามส�าคญัเก่ียวกับตน 
และจากงานวิจยัหลายฉบบัทีแ่สดงให้เหน็ว่า การสนบัสนนุทาง
สงัคมมบีทบาทส�าคญัทีช่่วยคลีค่ลาย ภาวะวติกกังวล ช่วยลด
ความเครยีด ท�าให้บคุคลสามารถแก้ไขปัญหาวกิฤตทิีเ่กดิขึน้ได้ 
เน่ืองจากท�าให้ผูไ้ด้รบั
 การสนบัสนนุทางสงัคมเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจใน
ตนเองโดยเชือ่ว่าตนเองเป็นทีต้่องการของคนอืน่ มคีนให้ความ
รกั ความเอาใจใส่ ยอมรบัยกย่อง ท�าให้บคุคลรูจ้กัตนเองว่า
เป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายสงัคม การสนบัสนนุทางสงัคมเก่ียว
กบัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่จะท�าให้มารดามพีฤตกิรรมการเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่ต่อเนือ่งและยาวนาน ดังการศกึษาของเพญ็จันทร์ 
แจ่มใส6 พบว่าหญงิท�างานนอกบ้านทีม่บีตุรคนแรกทีไ่ด้รบัการ
สนบัสนนุทางสงัคมจากคูส่มรสในการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ มรีะยะเวลาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียวนานกว่า
กลุม่ทีไ่ม่ได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมจากคูส่มรส และมอีตัรา
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 เดือน สงูกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้
รบัการสนบัสนนุทางสงัคมจากคูส่มรส 

 การสนับสนุนทางสังคมไม่ได้มาจากคู่สมรสอย่าง
เดยีว มารดาครรภ์แรกมกีารตดิต่อสมัพนัธ์และอาศยัในชมุชน 
ดงันัน้บคุคลในชมุชน เช่น ผูน้�าชมุชน เพือ่น อาสาสมคัร
สาธารณสขุ จงึเป็นอกีปัจจยัทีจ่ะมส่ีวนร่วมในส่งเสรมิการเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่และกระตุน้ให้ประชาชนในชมุชนให้เหน็คุณค่า
ของน�า้นมแม่มากขึน้  จากการศึกษาของพรพรรณ บญุนกุลู7 
พบว่าอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน ทีไ่ด้รบัโปรแกรมสขุศึกษา
ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มคีวามรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัเิกีย่วกบัส่งเสรมิ
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ดกีว่าอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนทีไ่ด้
รบัโปรแกรมสขุศกึษาตามปกต ิ และการศกึษาของวไิลวรรณ 
คมข�า4 พบว่ามารดาทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
จากชมุชนมคีวามรู ้ ทศันคต ิ การปฏบิตัเิกีย่วกบัการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่ได้ถกูต้องมากขึน้  
 ดงัน้ันผูวิ้จัยจึงสนใจทีจ่ะศึกษาการสนับสนุนทางสงัคม
จากอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่ โดยจัดโปรแกรมการส่งเสรมิบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ชมุชนในเรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ซึง่ใช้แนวคิดการสนับสนุนทาง
สงัคมของเฮ้าส์8 ได้กล่าวถงึ การสนับสนนุด้านอารมณ์ ด้านการ
ประเมนิ ด้านข้อมลูข่าวสาร ด้านทรพัยากรซึง่การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนจะท�าให้มารดาครรภ์แรก
รูส้กึว่าตนเองมคุีณค่า ความมัน่ใจ และความสามารถเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ได้ประสบความส�าเรจ็และยาวนานทีส่ดุ และเพือ่ให้ลกูมี
สขุภาพทีแ่ขง็แรงมกีารพฒันาสมองอย่างต่อเน่ืองและเป็นทรพัยากร
ทีม่คุีณภาพของประเทศชาตต่ิอไป 

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั เพือ่
 1.เปรยีบเทยีบความรูเ้รือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนก่อนและหลงัการทดลอง
 2.ศกึษาการรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมจากอาสาสมคัร
สาธารณสขุชมุชนในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรกหลงั
การเข้าร่วมกจิกรรมการทดลอง
 3.เปรยีบเทยีบระยะเวลาความตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่อย่างเดยีวในมารดาครรภ์แรกก่อนและหลงัการทดลอง

สมมตฐิำนกำรวจิยั
 1.ความรูเ้รือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของอาสาสมคัร
สาธารณสขุชมุชนหลงัการทดลองเพิม่ขึน้กว่าก่อนการทดลอง
 2.มารดาครรภ์แรกทีไ่ด้รบัการสนับสนุนทางสงัคมจาก
อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนมรีะยะเวลาความต้ังใจในการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่อย่างเดยีวหลงัการทดลองเพิม่ขึน้กว่าก่อนการทดลอง
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi 
Experimental Research) แบบกลุม่เดียวมกีารทดสอบก่อน
และหลังการทดลอง (One Group Pretest–Posttest 
Design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีศ่กึษาได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน 
ทีท่�างานในเขตอ�าเภอหนองพอก จังหวดัร้อยเอด็ และมารดา
ครรภ์แรกในพืน้ทีก่ารรบัผดิชอบของอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ชมุชน เลอืกตวัอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) 
ต�าบลในเขตอ�าเภอหนองพอกทีม่มีารดาครรภ์แรกมคีณุสมบตัิ
ตามที่ก�าหนดจ�านวนมาก 3 ล�าดับแรก โดยอาสาสมัคร
สาธารณสขุชมุชน จ�านวน 30 ราย และมารดาครรภ์แรก 
จ�านวน 30 ราย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
 โปรแกรมการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสขุชมุชนในเรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ประกอบด้วย 
 1. แผนการสอนการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ สร้างโดย    
ผูว้จัิยประกอบด้วยการให้ค�าปรกึษาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน ประโยชน์ของการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่ การสร้างการหลัง่ของน�า้นมแม่ การให้ค�าแนะน�าวธีิปฏบิตัิ
ในระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลงัคลอดและปัญหาทีพ่บ
บ่อยในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ การบบีน�า้นมจากเต้านมด้วยมอื 
การเกบ็น�า้นม การป้อนน�า้นมแม่ด้วยถ้วย การเลีย้งลกูด้วยนม
แม่ส�าหรับแม่ทีท่�างานนอกบ้าน 
 2. คูม่อือาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในการส่งเสรมิ
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ซึง่จดัท�าโดย ฝ่ายอนามยัชมุชน กองส่ง
เสรมิสขุภาพ ส�านกัอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ประกอบ
ด้วยประโยชน์และหลกัการการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ การสร้าง
น�า้นมและการหลัง่ของน�า้นม วธิกีารปฏบิตัใินการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ ปัญหาท่ีพบบ่อยในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ การบบีน�า้นม
จากเต้านมด้วยมอื การเก็บน�า้นม การป้อนน�า้นมแม่ด้วยถ้วย 
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ส�าหรบัแม่ทีท่�างานนอกบ้าน
 3. สือ่การสอนคอมพวิเตอร์เรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่สร้างโดยผูวิ้จยัและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการสาธติการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ ได้แก่ หุน่เดก็ ถุงเก็บน�า้นม และถ้วยแก้ว เต้านมปลอม
 4. แบบสงัเกตทกัษะการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของอาสา
สมคัรสาธารณสขุชมุชน ผูว้จิยัสร้างขึน้ประกอบด้วยทกัษะท่า

อุม้ลกูดดูนมแม่ การบบีน�า้นมแม่จากเต้านมด้วยมอื การป้อน
น�า้นมแม่ด้วยถ้วยแก้ว อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนต้องได้
คะแนนร้อยละ 100 ในทกุทกัษะ จงึถอืว่าผ่านเกณฑ์การฝึก
ทกัษะการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
 5.แบบสอบถามความรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่ของอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนผูวิ้จัยสร้างข้ึนจ�านวน 30 ข้อ
 6.แบบสอบถามการรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคมจาก
อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ผูวิ้จัย
สร้างข้ึนใช้แนวคิดเกีย่วกบัการสนับสนุนทางสงัคมของเฮ้าส์ 
(House 1981) ซึง่ประกอบด้วย 4 ด้าน จ�านวน 15 ข้อ การ
สนบัสนนุด้านอารมณ์ ด้านการประเมนิ ด้านข้อมลูข่าวสาร ด้าน
วตัถสุิง่ของ การเงนิ และแรงงาน คะแนนค่าเฉลีย่ 3.67-5.00 
หมายถงึ ได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมสงู คะแนนค่าเฉลีย่ 
2.34-3.6 หมายถงึ ได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลีย่ 1.00-2.3 หมายถงึ ได้รบัการสนบัสนนุทาง
สงัคมต�า่  
 7. แบบสัมภาษณ์มารดาครรภ์แรกเกี่ยวกับระยะ
เวลาความตัง้ใจ ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีว 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตรวจ
สอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบ
ด้วย อาจารย์พยาบาลทางกมุารเวชกรรม 1 ท่าน พยาบาล
วิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 1 ท่าน 
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ท่าน 
แล้วน�ามาแก้ไขปรับปรุงให้มีความชัดเจนในเน้ือหาและ 
ภาษา และความเชื่อมั่น  (Reliability) ค�านวณหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) แบบสอบถาม
เรื่องความรู ้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน  เท่ากับ .83 แบบสอบถามการรับรู้การ
สนับสนุนทางสงัคมจากอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เท่ากับ .98 แบบสังเกตทักษะการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ค�านวณ
หาความเชื่อมั่นในการสังเกตของผู้สังเกต (Interobserver 
Reliability) โดยใช้วธิคี�านวณ Percent Agreement เท่ากบั
ร้อยละ 84

การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง
 หลังจากได้รับอนุมัติให้ด�าเนินการวิจัยจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ มหาวทิยาลยัมหดิล เลขที่ 
2008/048.0807 โดยผูว้จิยัแนะน�าตวัเอง ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 
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วธิกีารด�าเนนิการวิจยั โดยการอธบิายให้อาสาสมัครสาธารณสขุ
ชุมชนและมารดาครรภ์ทราบถึงการพทิกัษ์สทิธิ ์ เพือ่ขอความ
ร่วมมอืในการวจิยั เมือ่อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนให้ความ
ร่วมมอืในการวจิยัแล้ว ผูว้จิยัให้อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน
ลงนามในแบบยนิยอมเข้าร่วมการวจัิย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ภายหลังได้
รับอนุมัติให้เก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผูว้จิยัเข้าพบหวัหน้าพยาบาลประจ�าแผนกฝาก
ครรภ์ โรงพยาบาลหนองพอก และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุประจ�า
สถานอีนามยัท่ีไปเกบ็รวบรวมข้อมูล แนะน�าตนเอง ชีแ้จงเก่ียว
กบัวัตถปุระสงค์ของการวจิยั รายละเอยีดขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลู
เพือ่ขอความร่วมมอืในการเก็บข้อมลู
 2. การเตรียมผูช่้วยวจิยัโดยคดัเลอืกพยาบาลทีป่ฏบิตัิ
งานห้องคลอดจ�านวน 3 คน อธิบายขั้นตอนการท�าวิจัย 
แผนการสอน และฝึกทกัษะการอุม้ลกูดูดนมแม่  การบบีน�า้นม
แม่จากเต้านมด้วยมอื การป้อนน�า้นมด้วยถ้วยแก้ว ให้เข้าใจตรง
กนัและถกูต้อง
 3. ผูว้จิยัขอให้พยาบาลประจ�าแผนกฝากครรภ์ โรง
พยาบาลหนองพอก และเจ้าหน้าที ่สาธารณสขุประจ�าสถานี
อนามัยช่วยคัดกรองมารดาครรภ์แรกเข้าร่วมการวิจัย แล้ว 
ผู ้วิจัยคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตามเกณฑ์
คณุสมบัติท่ีตั้งไว้ และมมีารดาครรภ์แรกทีค่ดัเลอืกในพืน้ทีร่บั
ผดิชอบ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จรปูเพ่ือค�านวณวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลโดยการแจกแจง
ความถีอ่ตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ความรูข้องอาสา
สมคัรสาธารณสขุชมุชนก่อนและหลงัการทดลอง เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของระยะเวลาความตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่อย่างเดียวในมารดาครรภ์แรกก่อนและหลังการทดลอง
ค�านวณค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนการรบั
รูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมของอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนโดย
รวมและรายด้าน ก่อนและหลงัการทดลอง ด้วยสถิต ิPaired 
t-test วิเคราะห์คะแนนทกัษะการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของอาสา
สมคัรสาธารณสขุชมุชนโดยคดิอตัราส่วนร้อยละ
 ขัน้การด�าเนนิการวจิยักบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ชุมชน ดังต่อไปนี้

 ขัน้ตอนที ่ 1 ผูว้จิยัเข้าพบอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ชมุชนกลุม่ทดลองทีส่ถานอีนามยัประจ�าต�าบลและ โรงพยาบาล 
จากน้ันผู้วิจัยแจกแบบบันทกึข้อมลูส่วนบคุคลให้อาสาสมคัร
สาธารณสขุชมุชน และแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ (ก่อนการฝึกอบรม) โดยผูว้จิยัอธบิายวธิกีาร
ตอบแบบสอบถามให้เข้าใจก่อน แล้วจงึให้ตอบแบบสอบถาม 
โดยไม่ก�าหนดเวลา และหากมข้ีอสงสยัให้สอบถามผูว้จิยัได้
 ขั้นตอนที่ 2 ด�าเนนิการตามกจิกรรมในโปรแกรม
ส่งเสรมิบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนต่อการเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรก ดงันี้
 1. ฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนใช้เวลาใน
การฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน 1 วนั โดยใช้เวลา
ทัง้หมด 8 ชัว่โมง จดัอบรมทัง้หมด 3 ครัง้ ครัง้ละ 10 คน 
โดยการให้ความรู้มีเนื้อหาครอบคลุมถงึ ประโยชน์และหลกั
การการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ วธิกีารแก้ไขปัญหาการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในการส่งเสรมิ
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่และการสนบัสนนุทางสงัคมของอาสา
สมคัรสาธารณสขุชมุชนในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ตามแผนการ
สอนและแจกคู่มอือาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในการส่งเสรมิ
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
 2. ฝึกทกัษะการเลีย้งลกูด้วยนมแม่กบัหุน่เดก็ โดย
จดัเป็น 3 ฐาน แต่ละฐานมีผู้ช่วยวิจัยประจ�าฐานเพือ่เป็น
วทิยากรและมอีาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชนฐานละ 3-4 คน 
ใช้เวลาฐานละ 30 นาท ี ฐานที ่1 ท่านัง่และนอนในการให้
นมเดก็ การเอาหวันมเข้าและออกจากปากเดก็  ฐานที ่2 การ
บบีน�าน้มจากเต้านมด้วยมอื ฐานที ่3 การป้อนน�า้นมแม่ด้วยถ้วย 
 3. น�าอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนศกึษาดงูาน ใน
โรงพยาบาลเกีย่วกบัการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ เพือ่
สงัเกตการช่วยเหลอืการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของพยาบาลวชิาชพี
กบัมารดาหลงัคลอด โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนกลุม่ที่
ได้รบัการฝึกอบรมทีโ่รงพยาบาลหนองพอกศึกษาดงูานทีห่น่วย
ฝากครรภ ์และหน ่ วยงานหลั งคลอดโรงพยาบาล 
หนองพอก ส่วนอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนกลุม่ทีไ่ด้รบัการ
ฝึกอบรมทีส่ถานีอนามยัศึกษา ดงูานทีห่น่วยฝากครรภ์และ
หน่วยตรวจหลงัคลอดของสถานอีนามยั จากนัน้อาสาสมคัร
สาธารณสขุชมุชนทดลองปฏบิตัจิรงิในการส่งเสรมิการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่  โดยมผีูช่้วยวจิยัดแูลอย่างใกล้ชดิเพือ่ข้อเสนอแนะ 
และปรบัปรงุแก้ไขให้เกดิประสบการณ์ ได้แก่ ท่านัง่และนอน
ในการให้นมเดก็ การเอาหวันมเข้าและออกจากปากเดก็ การ



J Nurs Sci   Vol.28  No.2   Apr - Jun  2010

Journal of Nursing Science46

บีบน�า้นมจากเต้านมด้วยมอื  การป้อนน�า้นมแม่ด้วยถ้วย
 4.ข้ันประเมนิผลโดยได้ทดสอบความรูห้ลงัการฝึกอบรม
ความรู้เกีย่วกบัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของอาสาสมัครสาธารณสขุ
ชุมชน และใช้แบบสงัเกตประเมินทกัษะการส่งเสรมิการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่ของอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน โดยให้อาสาสมคัร
สาธารณสขุชมุชนเข้าฐานปฏบิติัจรงิกับหุน่เด็กตามฐานเช่นเดิม 
มผีูช่้วยวิจยัเป็นผูบ้นัทกึในแบบสงัเกตทกัษะในแต่ละฐาน  อาสา
สมคัรสาธารณสขุชมุชนต้องได้คะแนนทกัษะการส่งเสรมิการเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่ ร้อยละ 100 ขึน้ไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ ผูท้ีไ่ม่ผ่าน
เกณฑ์ต้องได้รบัการสอนเพิม่เตมิในส่วนทีย่งัไม่ถกูต้องจากผูช่้วย
วจิยัในแต่ละทกัษะและได้รบัการประเมนิจนผ่านเกณฑ์ภายใน
วนันัน้ 
 ขัน้ทีต่อนท่ี 3 อาสาสมัครสาธารณสขุชมุชนทีผ่่านการ
ฝึกอบรมลงปฏบิตักิารสนบัสนนุและส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่กบัมารดาครรภ์แรก อายคุรรภ์อยู่ในไตรมาสที ่3 ของการตัง้
ครรภ์ ในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน
แต่ละคน โดยมกีารเยีย่มบ้านและสนบัสนนุส่งเสรมิการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่ 2 ช่วงเวลา คอื ก่อนคลอดและหลงัคลอด ดังนี้  
 คร้ังท่ี 1 ตดิตามเย่ียมบ้านมารดาครรภ์แรก อายุ
ครรภ์อยูใ่นไตรมาสที ่ 3 เพือ่ให้ความรูแ้ละประโยชน์ของการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ เตรียมความพร้อมในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
และสนบัสนนุปฏิบตักิารเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างน้อย 1 ครัง้ 
 คร้ังท่ี 2 ตดิตามเย่ียมบ้านมารดาครรภ์แรก ใน
สปัดาห์แรกหลงัคลอด เพือ่ชีแ้นะและสนบัสนนุการปฏบิติัการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ การให้ค�าปรกึษาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่และ
ส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน อย่างน้อย 3 ครัง้
 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสามารถเย่ียมบ้าน
ได้มากกว่า 4 ครั้งที่ก�าหนดให้
ขั้นการด�าเนินการวิจัยกับมารดาครรภ์แรก ดังต่อไปนี้
 ขัน้ตอนท่ี 1 ผูว้จิยัเข้าพบมารดาครรภ์แรก ทีค่ดัเลอืก
ตามเกณฑ์คณุสมบตัทิีต่ัง้ไว้ ในวนัทีม่ารดาครรภ์แรกมาฝาก

ครรภ์ตามนัดที่สถานีอนามัยและหน่วยฝากครรภ์ โรง
พยาบาลหนองพอก เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย เมื่อ
มารดาครรภ์แรก ให้ความร่วมมือในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยให้
มารดาครรภ์แรกลงนามในแบบยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั จาก
นั้นผู้วิจัยแจกแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาครรภ์
แรก และสอบถามระยะเวลาที่ตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดยีว ผูวิ้จัยอธบิายวิธกีารตอบแบบบนัทกึให้เข้าใจ
ก่อน โดยไม่ก�าหนดเวลา และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้
วิจัยได้
 ขั้นตอนที่ 2  หลังการด�าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนผู ้วิจัยติดตามสอบถามการรับรู ้การ
สนับสนุนทางสงัคมจากอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังการทดลองที่บ้านของ
มารดาครรภ์แรกภายหลังคลอดสัปดาห์ที่ 2 โดยใช้
แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากอาสา
สมัครสาธารณสุขชุมชนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ และสอบถามระยะเวลาความตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่อย่างเดยีว 

ผลกำรวิจัย
 1. พบว่า อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน มคีะแนน
ความรู ้หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ดังตารางที่ 1
 2. พบว่า การรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมของมารดา
ครรภ์แรก ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ทัง้โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่นระดบัสงู ซ่ึงการสนับสนุนด้านข้อมลูข่าวสารมค่ีาเฉลีย่มาก
ทีส่ดุเท่ากบั 4.54
 3. ผลการวจิยัพบว่าค่าเฉลีย่ระยะเวลาความตัง้ใจ
ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีวก่อนการทดลองมค่ีาพสิยั 
2-6 เดอืน ค่าเฉลีย่ 4.03 หลงัการทดลองมค่ีาพสิยั 5-6 เดอืน 
ค่าเฉลี่ย 5.93 เมื่อน�ามาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการทดลองโดยทดสอบ t

คะแนนความรู้
จ�านวน
(n)

ค่าเฉล่ีย
(Mean)

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ค่าสถิติ
(t)

ค่าความน่าจะเป็น
(p)

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

30
30

20.97
26.47

2.67
1.91

9.37 < .001



J Nurs Sci   Vol.28  No.2  Apr - Jun  2010

Journal of Nursing Science 47

ระยะเวลาความตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียว พบ
ว่ากลุม่ทดลองมรีะยะเวลาความตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
อย่างเดยีวหลงัการทดลองเพิม่ขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั
ส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .001

กำรอภิปรำยผล 
 1. พบว่าอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนกลุม่ทดลองมี
คะแนนความรู้หลงัการทดลองดกีว่าก่อนการทดลองอย่างมนียั
ส�าคัญ (p < .001)  ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากโปรแกรมการส่งเสรมิ
บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในเรือ่งการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่มีการจัดการเรียนรู ้โดยผูว้จัิยให้ความรูค้รอบคลมุ
เน้ือหาในเรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างละเอยีดครบถ้วน ท้ัง
มกีารจดัสือ่การสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนการสอนใน
แต่ละกจิกรรม เช่น การสอนทกัษะต่างๆ โดยการสาธติและให้
ฝึกปฏบิตัโิดยมหุ่ีนจ�าลองเต้านมและหุน่ทารกเป็นอปุกรณ์ใน
การสอน การบบีน�า้นม อาสาสมัครสาธารณสขุชมุชนจงึมีความ
เข้าใจและปฏิบัติได้ดี และอาสาสมัครสาธารณสขุชมุชนได้
รบัคูม่อือาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ไว้
ส�าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนอ่านทบทวน เป็นการ
กระตุน้เตอืนความจ�าและให้ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ นอกจากนี้
ยังใช้กระบวนการกลุ ่มเน้นการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และผูว้จิยัเปิดโอกาสให้ซกัถามในสิง่ทีไ่ม่เข้าใจ
และกระตุ้นกลุ่มโดยการถามเป็นระยะๆ สอดคล้องกับ 
บญุยง เกีย่วการค้า9 กล่าวว่า การกระท�าให้กลุม่เกดิการเรยีน
รู ้ มกีารแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคดิเหน็รวมทัง้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ระหว่างสมาชกิในกลุม่ ท�าให้มกีารเปลีย่นแปลง
ในการรบัรู ้และปฏิบัติตนในการดูแลตนเอง  และสอดคล้อง
กบัการศกึษาของประพศิ พจิิตรวยัปรชีา10 ในการประยกุต์

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและรายด้าน

การสนับสนุนทางสังคม
จ�านวน
(n)

ค่าเฉล่ีย
(Mean)

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับการสนับสนุนทาง
สังคม

โดยรวม
รายด้าน
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนด้านการประเมิน 

การสนับสนุนด้านทรัพยากร                    
การสนับสนุนด้านอารมณ์  

30

30
30
30
30

4.46

4.54
4.40
4.40
4.35

.42

.40

.55

.58

.55

สูง

สูง
ส ูง
สูง
สูง

กระบวนการกลุม่และแรงสนบัสนนุทางสงัคมในการส่งเสรมิการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ในสตรทีีท่�างานนอกบ้าน 
 2.ผลการศึกษาพบว่า การรบัรูก้ารสนับสนุนทาง
สงัคมของมารดาครรภ์แรกในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ โดยรวม
และรายด้านทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมลูข่าวสาร 
ด้านการประเมนิค่า ด้านทรพัยากร มารดาครรภ์แรกมค่ีาเฉลีย่
การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการ
ศึกษาของพนิต โล่เสถียรกิจ11 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของแม่ที่มารับ
บริการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ ศนูย์อนามยัที ่ 3 ชลบรุี 
อาจเป็นเพราะอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนเป็นคนในชมุชน มี
ความใกล้ชดิกบัมารดาครรภ์แรกมารดาหลงัคลอดเป็นคนใน
ชมุชน อาสาสมคัรสาธารณชมุชนสามารถให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบั
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ได้ทนัทเีมือ่เกดิปัญหา และดแูลอย่างต่อ
เนือ่ง คอยกระตุน้และให้ก�าลงัใจ ส่งผลถงึการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในทางทีด่ขีึน้และสามารถ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ได้ต่อเนือ่งและให้นานทีส่ดุ  
 3. พบมารดาครรภ์แรกทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่จากอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนมรีะยะเวลา
ความตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีวหลงัการทดลอง
เพิม่ขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญั (p < .001)  ทัง้นี้
อธบิายได้ว่ามารดาครรภ์แรกได้รบัการเยีย่มบ้านเพือ่สนบัสนนุ
ทางสงัคมจากอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนทัง้ระยะก่อนคลอด
และหลงัคลอดโดยอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนเริม่สนบัสนนุ
ด้านอารมณ์ เพือ่ลดความเครยีดและความวติกกงัวลมกีาร  
เตรยีมความพร้อมด้านจิตใจตัง้แต่ระยะตัง้ครรภ์ มกีารสร้าง
สมัพนัธภาพทีด่กีบัมารดาครรภ์แรกและพดูคยุอย่างเป็นกนัเอง
ให้ข้อมลูประโยชน์ของการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ท�าให้มารดาเกดิ
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ความมัน่ใจในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�า
เกีย่วกบัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ได้ทนัทเีมือ่เกดิปัญหาและดูแล
อย่างต่อเนื่อง คอยกระตุ้นและให้ก�าลังใจ ท�าใหม้ารดา
ครรภ์แรกเกดิความมัน่ใจและสามารถเลีย้งลกูด้วยนมแม่ได้
อย่างถกูต้อง ซึง่จะมผีลให้มารดาครรภ์แรกมรีะยะเวลาความ
ตัง้ใจในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียวหลงัการทดลองเพิม่ขึน้

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศกึษาผลของโปรแกรมการส่งเสรมิบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วย 
นมแม่ ท�าให้อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนและมารดาครรภ์ 
มคีวามรู้ ทกัษะในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่เพิม่ขึน้ดังนัน้
 1. บคุลากรทมีสขุภาพทีเ่ก่ียวข้องในการส่งเสรมิการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่สามารถน�าโปรแกรมนีไ้ปใช้ฝึกอบรมอาสา
สมคัรสาธารณสขุชมุชน เพือ่ส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ใน
ชมุชน ซึง่จะส่งผลท�าให้มารดาสามารถเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่าง
เดยีวได้ในระยะเวลายาวนานขึน้ และประสบความส�าเรจ็ในการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ในทีส่ดุ
 2. บคุลากรทมีสขุภาพสามารถน�าโปรแกรมนีไ้ปใช้
ฝึกอบรมอาสาสมคัรนมแม่ หรอืแม่อาสา เพือ่เพิม่เครอืข่ายการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ในชมุชนให้มากขึน้ สร้างเครอืข่ายทกุหมูบ้่าน 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ท�าให้เกดิความต่อเนือ่งในการกระตุน้ให้มารดาการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เป็นระยะเวลานานมากขึ้น โดยเฉพาะมารดา
ครรภ์แรกท่ีต้องการการให้ก�าลงัใจ ความมัน่ใจและค�าแนะน�า
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่
 3. ตดิตามผลของโปรแกรมการส่งเสรมิบทบาทของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนใน เรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
เพือ่ดนู�า้หนกัของเดก็ และระยะเวลาในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
อย่างเดยีวจนถงึ 6 เดอืน 
 4. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบ
พฤตกิรรมและระยะเวลาในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ระหว่างกลุม่
มารดาครรภ์ท่ีได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากอาสาสมคัร
สาธารณสุขชุมชนที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในเรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
และกลุม่มารดาครรภ์ทีไ่ม่ได้รบั
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