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Abstract
Purpose: To explore the experiences and contextual factors,
including barriers and facilitators, related to exclusive breastfeeding
for full-time working mothers before and after returning to work.
Design: Qualitative research employing interviews.
Methods: A total of 29 full-time working mothers were selected for
purposive sampling from well-baby and lactation clinics at Siriraj
Hospital. Data were collected through semi-structured face-to-face
interviews at 2, 4, and 6 months postpartum and analyzed by using
content analysis.
Main findings: Four main themes of experiences and contextual
factors, including barriers and facilitators related to exclusive
breastfeeding, emerged. These were: 1) Insufficient information for
breastfeeding during work. Mothers could not prepare for
breastfeeding prior to returning to work and faced problems with
insufficient breast milk; 2) Struggles in maintaining sufficient
breast milk for 6 months depending on working contexts that
supported breast milk expression. This included work
characteristics, feeling secure at work, and understanding and
support from colleagues; 3) Seeking information to facilitate
breastfeeding. Mothers received insufficient information on
methods of breast milk expression and feeding breast milk to their
babies; and 4) Support from family members and child care
workers. These could be both a support and an obstacle to
breastfeeding.
Conclusion and recommendations: A breastfeeding plan and
preparation system for full-time working mothers should be
developed, including training of health care providers to provide
clear information and knowledge of breastfeeding to working
mothers, and help them to accomplish 6 months of exclusive
breastfeeding. Moreover, breastfeeding-support environment
policies need to be established in workplaces.
Keywords: breastfeeding experiences, working mothers, contextual
factors, qualitative research
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วิธีดำเนินการวิจัย: ผู้ ให้ข้อมูลเป็นมารดาหลังคลอดที่ทำงานนอกบ้านเต็ม
อาจารย์
ภาควิชาการพยาบาลสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวลา ทีม่ ารับบริการ 24 และ 6 เดือนหลังคลอดทีค่ ลินกิ สุขภาพเด็กดี และ
คลินกิ เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลจำนวน 29 ราย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้างวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วย
เอมพร รตินธร RN PhD
วิธวี เิ คราะห์เนือ้ หา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ภาควิชาการพยาบาลสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา ผลการวิจยั : พบประสบการณ์การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และปัจจัยเชิงบริบท
ของมารดาที่ทำงานนอกบ้านเต็มเวลา ที่จะประสบผลสำเร็จได้นานถึง 6
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เดือนได้หรือไม่นนั้ ประกอบด้วย ปัจจัยทีเ่ อือ้ และปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ซึง่ สามารถสรุปได้ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1)
* งานวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั
การขาดข้อมูลความรูท้ ถี่ กู ต้องในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ขณะทำงาน ทำให้
ที่ได้รบั ทุนจากกองทุน ซี.เอ็ม.บี.
มารดาไม่ ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อกลับไป
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทำงาน และต้องเผชิญกับปัญหาการมีนำ้ นมไม่เพียงพอ 2) ความพยายามใน
การรักษาปริมาณน้ำนมให้เพียงพอในการเลีย้ งลูกครบ 6 เดือน ขึน้ กับบริบท
ของการทำงานทีเ่ อือ้ ต่อการบีบเก็บน้ำนมให้บตุ รของมารดา ซึง่ ได้แก่ ลักษณะ
งาน ความรูส้ กึ ถึงความมัน่ คงในงาน ความเข้าอกเข้าใจ และความช่วยเหลือ
จากผู้ร่วมงาน 3) การแสวงหาข้อมูลที่เอื้อต่อวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เนือ่ งจากมารดาได้รบั ข้อมูลที่ ไม่เพียงพอเกีย่ วกับวิธกี ารบีบเก็บน้ำนม และ
การให้นำ้ นมบีบแก่บตุ ร 4) การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวและพีเ่ ลีย้ ง
ในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ มีสว่ นทัง้ สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่
สรุปและข้อเสนอแนะ: 1) มีการสร้างระบบการวางแผนและการเตรียมการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาทีท่ ำงานนอกบ้านโดย อบรมบุคลากร
ด้านสุขภาพให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในมารดาทีท่ ำงาน การ
ให้ข้อมูลและความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาที่ทำงานอย่างชัดเจน
และให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง จนมารดาสามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือนสำเร็จ 2) ควรมีการกำหนดนโยบายเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม ที่
ส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในทีท่ ำงาน
Corresponding author :
พรนภา ตัง้ สุขสันต์
E-mail: nspta@mahidol.ac.th

J Nurs Sci 2011;29(3):  52-63

คำสำคัญ: ประสบการณ์การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ มารดาทำงาน ปัจจัยเชิง
บริบท การวิจยั คุณภาพ
Journal of Nursing Science

J Nurs Sci_Vol 29 No3 Final.indd53 53

53
11/23/11 4:45:20 PM

J Nurs Sci Vol.29 No.3 July-September 2011

ความสำคัญของปัญหา
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ต่อทารก มารดา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ1,2
ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดย
มีการกำหนดเป้าหมายให้ทารกได้รบั นมแม่อย่างเดียวนาน 6
เดือนเป็นจำนวนร้อยละ 30 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)3 แต่จากการ
สำรวจขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติพบว่า
อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของประเทศ
ไทยมีจำนวนเพียงร้อยละ 5.4 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเป้า
หมายอย่างมาก และเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิค4 โดยพบว่าเหตุผลสำคัญที่มารดา
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้นาน 6
เดือนคือ การทีม่ ารดาต้องกลับไปทำงาน3 นอกจากนัน้ ยัง
พบว่า อัตราการให้นมแม่อย่างต่อเนือ่ ง 6 เดือนของมารดาที่
ทำงานนอกบ้านจะต่ำกว่ามารดาทีท่ ำงานทีบ่ า้ น5 และมารดา
ที่ทำงานเต็มเวลาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สั้นกว่ามารดาที่
ทำงานเป็นบางเวลาหรือไม่ได้ทำงาน6
จากการทบทวนวรรณกรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ใน
กลุ่มมารดาที่ทำงาน จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ซึง่ พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ได้แก่ ระยะเวลาลาคลอด ระยะเวลาทีเ่ ริม่ กลับไป
ทำงาน ลักษณะการทำงานเต็มเวลาหรือเป็นบางเวลา
ลักษณะอาชีพ นโยบายของที่ทำงาน แรงสนับสนุนทาง
สังคม การให้ความรู้และการช่วยเหลือของบุคลากรด้าน
สุขภาพและความเครียดของมารดา2,6,7
ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่ในมารดาทีท่ ำงานในประเทศไทยพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ทำงานได้แก่ ระยะทาง
ระหว่างบ้านและทีท่ ำงาน ระยะเวลาในการพักรับประทาน
อาหาร ความยืดหยุน่ ของการทำงาน การวางแผนเกีย่ วกับ
งานบ้าน และการฝึกหัดพีเ่ ลีย้ งบุตรลักษณะของการทำงาน
การสนับสนุนจากทีท่ ำงาน การลาคลอด สถานทีด่ แู ลบุตร
และการมีสามีชว่ ยงานบ้าน8
ทัง้ นี้ การศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ในมารดาทีท่ ำงานดังกล่าว จะเน้นศึกษาเกีย่ วกับระยะ
เวลาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยไม่ได้คำนึงว่าจะเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวหรือไม่และศึกษาเกี่ยวกับอัตราการ
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เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียวในระยะ 3-4 เดือนหลังคลอด
เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในขณะนั้น
ปัจจุบันนโยบายของประเทศที่เปลี่ยนไปประกอบกับอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนยังต่ำกว่าเป้า
หมายอยูม่ าก และการทำงานของมารดาเป็นปัญหาสำคัญที่
ทำให้ ไม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว นอกจากนี้
ตลอด 20 ปีทผี่ า่ นมาได้มกี ารเรียกร้องเกีย่ วกับนโยบายใน
การทำงานทีช่ ว่ ยส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ แต่ในทาง
ปฏิบัติยังไม่มีกลวิธีที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ6 ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาประสบการณ์เกีย่ วกับการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ปัจจัยเชิงบริบททีเ่ อือ้ และเป็นอุปสรรค
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาที่ทำงาน
นอกบ้านเต็มเวลา ตลอดจนการตัดสินใจและการแก้ปญ
ั หา
ของมารดาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจถึงความซับซ้อนของสถานการณ์การเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวของมารดาทำงานนอกบ้านเต็มเวลาใน
เชิงลึก เพือ่ เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาโปรแกรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของมารดาทีต่ อ้ งทำงาน
นอกบ้านต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
ปัจจัยเชิงบริบททีเ่ อือ้ และทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว ในระยะก่อนกลับไปทำงานและหลังกลับ
ไปทำงานของมารดาทีท่ ำงานนอกบ้านเต็มเวลา

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิง
คุณภาพทีม่ กี ารติดตามไปข้างหน้า (Prospective research)
แบบระยะยาว และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) ในมารดาหลังคลอดได้ 2, 4 และ 6 เดือน
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป็นมารดาหลังคลอดทีม่ าใช้บริการทีค่ ลินกิ
สุ ข ภาพเด็ ก ดี และคลิ นิ ก เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลในช่วงเดือนสิงหาคม 2551มกราคม 2553 การเลือกกลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยกำหนดเกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กดั ง นี้
1) มารดาอายุอย่างน้อย 18 ปี พูดและเข้าใจภาษาไทยได้ดี
2) สถานภาพสมรสคู่ 3) คลอดบุตรครัง้ แรก ครรภ์เดีย่ ว
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4) สุขภาพของมารดาและทารกแข็งแรงดี 5) ก่อนและขณะ
ตัง้ ครรภ์เคยทำงานนอกบ้าน และวางแผนจะกลับไปทำงาน
นอกบ้านเต็มเวลาหลังคลอด 3 เดือนขึน้ ไป 6) มีความตัง้ ใจ
จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว จนบุตรอายุอย่างน้อย
6 เดือน
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิง
คุณภาพครัง้ นี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ขอ้ มูล คือ เมือ่
พบว่าข้อมูลมีความเพียงพอ สามารถอธิบายประสบการณ์
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของมารดาทีท่ ำงานนอกบ้านเต็มเวลา
ได้ครอบคลุมครบถ้วน ทัง้ ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้รอบด้านทุกมิต9ิ หรือเมือ่ ผูว้ จิ ยั
พบว่าไม่มขี อ้ มูลใหม่จากการเก็บข้อมูล หรือเรียกว่าข้อมูลอิม่
ตัว จึงยุตกิ ารเลือกผู้ให้ขอ้ มูล ซึง่ ได้จำนวนของกลุม่ ตัวอย่าง
หรือผู้ให้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) ในช่วงหลังคลอด 2
เดือนจำนวน 30 ราย แต่เนือ่ งจากมีมารดาจำนวน 1 ราย ซึง่
อยู่ในช่วงหลังคลอด 4 เดือนลาออกจากงานและไม่สามารถ
ติดต่อได้เมือ่ สิน้ สุดการวิจยั จึงเหลือจำนวนผู้ให้ข้อมูลหลัก
29 รายพบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอด อายุเฉลีย่
30 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาเอก จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากทีส่ ดุ รายได้เฉลีย่ ประมาณ 16,000 บาท
ต่อเดือน ทำงานเฉลีย่ วันละ 8-9 ชัว่ โมง และทำงาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ มารดาส่วนใหญ่ใช้สิทธิลาคลอดตามกฎหมาย
กำหนด 90 วัน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ซึง่ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ของมารดา ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ตำแหน่งงาน และ
เวลาในการทำงาน รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และ
สิทธิการลาคลอด 2) แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง ที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่1,10 มีลกั ษณะคำถามเป็นแบบปลายเปิด มีจำนวน
2 ชุด แนวคำถามชุดที่ 1 ใช้ ในการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1
(2 เดือนหลังคลอด) สอบถามเกี่ยวกับการวางแผนและ
การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง
ก่อนกลับไปทำงานแนวคำถามชุดที่ 2 ใช้ ในการสัมภาษณ์
ครัง้ ที่ 2 และ 3 (4 และ 6 เดือนหลังคลอด) สอบถามถึง
ประสบการณ์ของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว ในช่วงหลังกลับไปทำงาน ได้แก่ การรับรู้มุมมอง
ปัญหาและการแก้ปัญหา ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่	
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ย นำแบบ

สัมภาษณ์ทสี่ ร้างขึน้ ผ่านการตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนือ้ หา (Content validity) และภาษาที่ใช้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท่าน และนำมาปรับปรุงแก้ ไข จากนั้นนำไป
ทดลองใช้กบั มารดาทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ทีท่ ำงาน
นอกบ้านเต็มเวลาที่ ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจำนวน 2 ราย เพือ่
ทดสอบความเข้าใจของข้อคำถาม ความไหลลืน่ และความ
ต่อเนือ่ งของข้อคำถาม ตลอดจนสำนวนภาษา
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง การวิจยั ครัง้ นี้ ได้รบั การ
อนุมตั ใิ ห้ดำเนินการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
คน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
[หมายเลขโครงการ 214/2551 (EC2)] ในขัน้ ตอนของการ
พิทกั ษ์สทิ ธิ์ ผูว้ จิ ยั แนะนำตนเองกับผู้ให้ขอ้ มูลขณะทีร่ อเรียก
ชือ่ เข้าใช้บริการ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนของงานวิจยั
ขอความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจยั พร้อมขออนุญาตในการ
บันทึกเทปก่อนการสัมภาษณ์และการรักษาเทปเสียงเป็น
ความลับ โดยผูร้ ว่ มวิจยั สามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมการ
วิจัยได้ทุกเมื่อหากไม่สะดวกใจ โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ดูแลตามปกติทมี่ ารดาได้รบั ข้อมูลที่ได้จะนำเสนอในภาพรวม
และหากมีการอ้างชือ่ ในงานวิจยั จะใช้นามสมมุตแิ ทนชือ่ จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อมารดาตอบรับการเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยให้
มารดาตอบแบบสอบถามทั่วไป หลังจากนั้นผู้วิจัยทำการ
สัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเองตามแนวคำถาม ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ครัง้ ละประมาณ 45-90 นาที มารดาแต่ละรายได้
รับการสัมภาษณ์ 2-3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 เมือ่ บุตรอายุ
2, 4 และ 6 เดือนตามลำดับ หรือเมือ่ มารดาเลิกเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว จำนวนผู้ให้ขอ้ มูลหลักทัง้ สิน้ 29 ราย
จำนวนครัง้ ทีส่ มั ภาษณ์มารดาในระยะหลังคลอด 2 เดือน
30 ครัง้ ระยะหลังคลอด 4 เดือน 29 ครัง้ และระยะหลัง
คลอด 6 เดือน 13 ครัง้ รวมการสัมภาษณ์ตลอดระยะเวลา
17 เดือนทั้งหมด 72 ครั้ง ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์มาถอดเทปแบบคำต่อคำ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis)

ผลการวิจัย
ผู้ให้ขอ้ มูลหลักเป็นมารดาหลังคลอดจำนวน 29 ราย
มีอายุอยู่ในช่วง 20-36 ปี อายุเฉลีย่ 30 ปี จบการศึกษา
ระดับ ปวช. จำนวน 3 ราย ระดับ ปวส. จำนวน 2 ราย
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ระดับปริญญาตรี 20 ราย ระดับปริญญาโท 3 ราย และ
ระดับปริญญาเอก 1 ราย อาชีพรับราชการจำนวน 14 ราย
รับจ้างจำนวน 15 ราย มีรายได้ระหว่าง 7,500-104,000
บาทต่อเดือน รายได้เฉลีย่ 16,068.62 บาทต่อเดือน มารดา
ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาทต่อเดือน
(22 ราย) มารดาทุกคนทำงานนอกบ้านเต็มเวลา โดยทำงาน
วันละประมาณ 8-9 ชัว่ โมง และทำงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์
ส่วนใหญ่ใช้สทิ ธิในการลาคลอดตามกฎหมายกำหนด 90 วัน
พบว่า มีมารดา 5 รายทีต่ อ้ งกลับไปทำงานก่อนครบกำหนด
วันลาคลอด เนือ่ งจากนายจ้างต้องการ และมีมารดาเพียง 3
รายทีข่ อลาคลอดต่อในระยะ 4-6 เดือนหลังคลอด โดยพบ
ว่ามารดาทัง้ 29 คนเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานไม่ตำ่
กว่า 3 เดือน โดยมีมารดาที่ให้นมตนเองอย่างเดียวนาน 6
เดือนเพียง 4 ราย (ร้อยละ 13.8) นาน 4 เดือน 13 ราย
(ร้อยละ 44.8) และให้นาน 3 เดือน 12 ราย (ร้อยละ 41.4)
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประสบการณ์การ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่และปัจจัยเชิงบริบทของมารดาทีท่ ำงาน
นอกบ้านเต็มเวลา ทีจ่ ะประสบผลสำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวได้นาน 6 เดือนตามเป้าหมายของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้หรือไม่นนั้
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทีเ่ อือ้ และปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ ซึง่ สามารถสรุปได้ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การขาดข้อมูลความรูท้ ถี่ กู ต้องในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ขณะทำงาน
ผู้วิจัยสัมภาษณ์มารดาหลังคลอด 2 เดือนพบว่า
มารดา 25 รายใน 29 รายไม่ได้มกี ารเตรียมและวางแผน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่กอ่ นกลับไปทำงาน เนือ่ งจากไม่ได้รบั
ข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะทำงานที่มีรายละเอียด
เพียงพอที่นำไปสู่ความเข้าใจและการปฏิบัติจริงโดยพบว่า
มารดา 12 รายใน 29 รายได้รับคำแนะนำสั้นๆ จาก
บุคลากรด้านสุขภาพทีห่ น่วยหลังคลอดว่า มารดาสามารถ
บีบเก็บน้ำนมให้ลูกได้เมื่อกลับไปทำงาน และให้มารดาดู
วีดที ศั น์ทเี่ น้นเกีย่ วกับวิธกี ารบีบเก็บน้ำนมด้วยมือ ความถี่
ของการบีบเก็บน้ำนม และอายุของน้ำนมทีเ่ ก็บรักษา แต่
มารดาไม่ทราบรายละเอียดของวิธีการเตรียมน้ำนมสะสม
(stock) เวลาทีค่ วรเริม่ บีบเก็บน้ำนมสะสม ช่วงเวลาทีบ่ บี
เก็ บ น้ ำ นมสะสมโดยไม่ ก ระทบกั บ การดู ด นมของบุ ต ร
การวางแผนเกี่ยวกับเวลาบีบเก็บน้ำนมให้ ไม่มีผลกระทบ
ต่อการรักษาปริมาณน้ำนมและการทำงาน การละลายน้ำนม
บี บ ที่ แ ช่ แ ข็ ง การเตรี ย มน้ ำ นมบี บ ให้ กั บ พี่ เ ลี้ ย งและ
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การรักษาการสร้างปริมาณน้ำนมให้เพียงพอ ดังคำบอกเล่า
ของมารดาทีก่ ล่าวถึงการได้รบั ความรูท้ หี่ น่วยหลังคลอดว่า
“ได้ดวู ดี ี โออย่างเดียว ไม่มกี ารสอนเป็นรายกลุม่ แต่มี
การสอนเป็นรายกลุม่ ให้อาบน้ำน้องให้ (ความรูเ้ รือ่ ง) นมแม่
ทั่วไปเขาจะสอนการให้นมลูกเฉยๆ ค่ะพี่เขาก็บอกว่าให้
สต๊อกน้ำนมไว้กย็ งั ไม่ชดั เจน ควรจะปัม๊ ตอนไหน บีบตอนไหน
อย่างไร....” (พิม, รับราชการ: อาจารย์, สัมภาษณ์ 2 เดือน)
ประเด็นที่ 2 ความพยายามในการรักษาปริมาณ
น้ำนมให้เพียงพอในการเลีย้ งลูกจนครบ 6 เดือน
ในการติ ด ตามมารดาในระยะ 4 และ 6 เดื อ น
หลังคลอด พบว่า ความพยายามในการรักษาปริมาณ
การสร้างน้ำนมให้เพียงพอในการเลี้ยงลูกครบ 6 เดือน
ขึ้นกับบริบทของการทำงานซึ่งได้แก่ลักษณะงานที่เอื้อ
ต่ อ การบี บ เก็ บ น้ ำ นม ความรู้ สึ ก ถึ ง ความมั่ น คงในงาน
ความเข้าอกเข้าใจและความช่วยเหลือจากผูร้ ว่ มงาน
2.1 บริบทของการทำงานทีเ่ อือ้ ต่อการบีบเก็บน้ำนม
ให้บตุ ร
		 2.1.1 ลักษณะงานทีเ่ อือ้ ต่อการบีบเก็บน้ำนม
		 ลักษณะงานทีเ่ อือ้ ต่อการบีบเก็บน้ำนมของมารดา
คือ งานที่มีการยืดหยุ่นของเวลา งานที่สามารถบริหาร
จัดการเวลาได้ดว้ ยตนเอง งานทีร่ บั ผิดชอบทำงานโดยลำพัง
งานทีม่ ชี ว่ งเวลาว่างในบางเวลา และงานที่ไม่เข้มงวดเรือ่ ง
เวลา เช่น ผูพ้ พิ ากษา อาจารย์ ครู พนักงานทีท่ ำงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการติดต่องาน ซึง่ ลักษณะงานเหล่านีท้ ำให้
มารดาสามารถจัดสรรเวลาในการบีบเก็บน้ำนมได้ โดยไม่
กระทบกับงานที่ทำ ดังคำบอกเล่าของมารดาหลังครบ
กำหนดลาคลอด 90 วันว่า
		 “...พี่เขาบอกว่า ไม่ต้องเข้า (ที่ทำงาน) ก็ ได้ ก็
ทำงานอยูท่ บี่ า้ น ใช้ m คุยกัน ใช้อนิ เตอร์เน็ตคุยกัน เคลียร์
กันเพราะว่าคนในออฟฟิศ ในแผนกก็จะทำงานแทนกันได้
หมด เพราะว่างานหนูมนั ส่ง mail ติดต่อเมืองนอกอยูแ่ ล้ว
ไม่ได้ involve กับคนในบริษทั เยอะ” (เพ็ญ, รับจ้าง: พนัก
งานขายต่างประเทศ, สัมภาษณ์ 4 เดือน)
		 การทีท่ ที่ ำงานได้เอือ้ ให้มารดาได้ทำงานทีบ่ า้ นได้ใน
บางวัน ช่วยให้มารดาสามารถบีบเก็บน้ำนมและเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนได้สำเร็จ เช่น มารดาทีท่ ำงานรับ
ราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ สามารถมาทำงานเฉพาะวันที่
มีงานสอนหรือการประชุม ประมาณ 1-2 วันต่อสัปดาห์ จึง
ทำให้สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้ดงั คำบอกเล่าว่า
		 “ของตัวเองโชคดีคะ่ ....อย่างทีห่ นูบอกว่าจัดตาราง
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สอนได้ลงล็อคไหน ทำให้เราว่างวันไหนมันทำได้ พอทำได้
พอจัดเวลาได้ก็ ไม่มีปัญหาอะไรมาก” (น้อย, รับราชการ:
อาจารย์มหาวิทยาลัย, สัมภาษณ์ 6 เดือน)
สำหรับลักษณะงานที่ ไม่เอื้อต่อการบีบเก็บน้ำนมคือ
งานที่ ให้บริการโดยตรง งานที่มีการประชุมตลอดเวลา
งานทีต่ อ้ งเดินทาง งานบริการงานทีต่ อ้ งทำงานหลายหน้าที่
งานที่มีภารกิจตลอดทั้งวัน งานที่มีเวลาและงานที่ทำไม่
แน่นอน เช่น พนักงานธุรการ บัญชี ฝ่ายบุคคลของร้านค้า
หรือบริษัทขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน
พนักงานธนาคาร พนักงานขาย และผูจ้ ดั การ ซึง่ มารดากลุม่
นี้ ไม่สามารถวางแผนใช้เวลาในการบีบเก็บน้ำนมของตนเอง
ได้ ทำให้รับรู้ว่าการบีบเก็บน้ำนมในเวลาทำงานเป็นไปได้
ยากดังคำบอกเล่าว่า
“มันจะกระทบเพราะว่าอย่างทีห่ น้าเค้าท์เตอร์นจี่ ะมี
หกคน คนหนึง่ สอบสวนตัดไปเลย ให้บริการแค่หา้ เทียบกับ
ประชากรนีม่ นั มากมายค่ะ ลักษณะงานนีม่ นั จะค่อนข้างทีจ่ ะ
ต้องทำให้ทนั ภายในเวลาทีก่ ำหนด” (แอน, รับราชการ: พนัก
งานปกครอง, สัมภาษณ์ 4 เดือน)
		 2.1.2 ความรูส้ กึ ถึงความมัน่ คงในงาน
		 มารดาทีร่ สู้ กึ ไม่มนั่ คงในงานมองเห็นว่า รายได้จาก
การทำงานเป็นส่วนหนึง่ ของการช่วยเหลือครอบครัว และจะ
ให้ความสำคัญมากกว่าการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เนือ่ งจากการ
ไม่ทำงานของมารดาจะมีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ อง
ครอบครัว ตลอดจนการเลีย้ งดูบตุ รทีเ่ พิง่ เกิดมา นอกจากนี้
การมองถึงโอกาสในการทำงานก็มีผลต่อความรู้สึกมั่นคง
ในงาน เช่น งานหายาก นายจ้างคาดหวังการทำงานสูง
มี โอกาสให้ออกจากงาน ถ้าทำงานไม่ได้ตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
จึงไม่กล้าต่อรองเพือ่ บีบเก็บน้ำนมดังคำบอกเล่าว่า
		 “คือเขาไม่ตอ้ งง้อเรา การเข้าออก สิง่ ทีเ่ ขาต้องการ
จากเรามันมากกว่าทีเ่ ราจะให้ ได้ คนทีพ่ ร้อมจะมาทำงานกับ
เอกชนมันมีเยอะ เราต้องทำงานไปด้วยค่าใช้จา่ ยสูง โน่นนี่
นัน่ เยอะแยะไปหมด.....เวลามีประชุมไม่ได้บบี รูส้ กึ เกรงใจ
คนทีเ่ ข้ามาประชุม เราแลดูเหมือนตัวประหลาด เดีย๋ วเข้าๆ
ออกๆ ผู้ใหญ่เขาก็นงั่ อยูห่ ลังๆ เวลาทีจ่ ะปลีกตัวช่วงกลางวัน
ก็เริม่ น้อย แต่ตงั้ ใจว่าเราจะให้นมเรามากทีส่ ดุ น้ำนมเราเริม่
บีบไม่ออกมันก็แย่ ไม่ดเี ท่าไหร่ ถ้าทำงานก็เป็นแบบนีแ้ หละ
ให้ (นมแม่) ได้บ้างไม่ ได้บ้าง” (น้อง, รับจ้าง: ผู้จัดการ,
สัมภาษณ์ 4 เดือน)
		 ซึง่ ตรงกันข้ามกับมารดาทีร่ สู้ กึ มัน่ คงในงานซึง่ เป็น
มารดาที่ทำงานในหน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนที่

เป็นบริษทั ขนาดกลาง มีพนักงานมากกว่า 50 คนมารดาไม่มี
ความกังวลเกีย่ วกับการต้องออกจากงาน ทำให้กล้าพูดคุย
และต่อรองกับนายจ้างเพือ่ ให้ตนเองสามารถบีบเก็บน้ำนมได้
ดังคำบอกเล่าของมารดารายหนึง่ เมือ่ นายจ้างให้ชว่ ยทำงาน
เอกสารทีเ่ ป็นงานของผูร้ ว่ มงานอืน่ ในเวลาที่ใกล้จะเลิกงาน
ที่อาจทำให้มารดาไม่สามารถกลับไปให้นมแม่กับลูกได้ทัน
เวลา มารดาจึงขอต่อรองและปฏิเสธไม่ทำงานนั้น โดยที่
นายจ้างก็ยอมรับการต่อรองนัน้ ว่า
		 “….ผอ.เคยพูดว่าจะให้เราทำเอกสาร หนูกเ็ ลยบอก
ว่าเอกสารน่ะมาบ่าย 3 โมง.... ถ้าบ่าย 3 หนูก็ ไม่ได้กลับบ้าน
หนูกต็ อ่ รองกับ ผอ.แล้วลูกหนูกร็ อให้กนิ นม แต่ถา้ ไม่มีใคร
อยูห่ นูกช็ ว่ ยไม่ใช่วา่ ไม่ชว่ ย แต่แบบจะให้เรามารับผิดชอบ
โดยตรงคงเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าเรามีภาระ (ให้นมแม่) และ
เราก็มงี านอืน่ ไม่ใช่วา่ ไม่ม”ี (นงค์, รับราชการ: ฝ่ายจัดซือ้ ,
สัมภาษณ์ 4 เดือน)
		 2.1.3 ความเข้าอกเข้าใจและความช่วยเหลือจาก
ผูร้ ว่ มงาน
		 ผูร้ ว่ มงานทีเ่ ข้าใจมารดาจะให้ความช่วยเหลือ ใน
ขณะทีม่ ารดาไปบีบเก็บน้ำนม เช่น ช่วยทำงานแทน แสดง
ความเห็นใจด้วยการพูดคุยและซักถาม ซึง่ พฤติกรรมเหล่านี้
ช่วยให้มารดากล้าขอความช่วยเหลือเพือ่ ใช้เวลาไปบีบเก็บ
น้ำนม ดังคำบอกเล่าว่า
		 “แต่กเ็ ห็นเค้าสนับสนุน ไม่เห็นใครแสดงความไม่
พอใจว่าเราเบียดบังเวลางาน บางครัง้ เวลาเค้ามาหาของใน
ห้องที่เราปั๊มนมจะไม่กล้าเสียงดัง บางทีหนูได้ยินเค้าพูด
เบาๆ นะ เค้ากำลังปัม้ นมอยู่ อย่าเสียงดังเดีย๋ วปัม๊ ไม่ออก
เค้าก็เหมือนสนับสนุนนะคะทีน่ อี่ บอุน่ ” (แอน, รับราชการ:
พนักงานปกครอง, สัมภาษณ์ 4 เดือน)
		 ซึง่ ตรงกันข้ามกับการทำงานทีผ่ รู้ ว่ มงานไม่เข้าใจถึง
ความจำเป็น ในการให้นมแม่และการบีบเก็บน้ำนม ก็จะ
แสดงความไม่ พ อใจด้ ว ยคำพู ด และท่ า ทาง มี ก ารฟ้ อ ง
นายจ้าง ทำให้มารดาถูกเพ่งเล็งจากนายจ้าง จึงทำให้ ไม่กล้า
ใช้เวลาไปบีบเก็บน้ำนม หรือบีบเก็บน้ำนมในระยะเวลาที่
จำกัด ดังคำบอกเล่าของมารดาทีพ่ กั รับประทานอาหาร และ
กลับมาไม่ทนั เวลาเริม่ งานว่า
		 “.... พอเลทผูจ้ ดั การเค้าก็เรียกไปคุย เพราะมีคนไป
ฟ้องว่าหนูเลทเค้าอะไรอย่างนี้บางทีหนูก็...นมไม่ ได้ปั๊มได้
ปุ๊บปั๊บ เพราะหนูก็อยากให้ ได้หกออนซ์อยากได้ (น้ำนม)
เยอะต้องใช้เวลาไง” (แบม, รับจ้าง: พนักงานขายห้าง
สรรพสินค้า, สัมภาษณ์ 4 เดือน)
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ประเด็นที่ 3 การแสวงหาข้อมูลทีเ่ อือ้ ต่อวิธกี ารเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่
3.1 การใช้เครื่องปั๊มน้ำนมแทนการบีบเก็บน้ำนม
ด้วยมือ
จากการสัมภาษณ์ มารดาในระยะหลังคลอด 2 เดือน
พบว่า มารดาไม่ได้รบั ข้อมูลหรือได้รบั ข้อมูลไม่เพียงพอเกีย่ ว
กับวิธกี ารบีบเก็บน้ำนม โดยพบว่ามารดา 12 รายใน 29
รายได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการบีบเก็บน้ำนมด้วยมือจาก
บุคลากรหน่วยหลังคลอด และมารดาทุกรายไม่เคยได้รบั การ
สอนจากบุคลากรด้านสุขภาพ ถึงวิธกี ารใช้เครือ่ งปัม๊ น้ำนม
ในการบีบเก็บน้ำนม เมือ่ ติดตามสัมภาษณ์มารดาในระยะ
หลังคลอด 4 เดือน พบว่า มารดาทัง้ 29 รายแสวงหาความ
รูเ้ รือ่ งการบีบเก็บน้ำนมด้วยมือ และการใช้อปุ กรณ์ในการ
บีบเก็บน้ำนมวิธตี า่ งๆ เพิม่ เติมด้วยตนเองจากเพือ่ น ญาติ
อ่านจากหนังสือ หรือค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และพบ
ว่าการใช้เครือ่ งปัม๊ น้ำนมสะดวกกว่าการใช้มอื บีบเก็บน้ำนม
ช่วยปัม๊ น้ำนมได้ในระยะเวลาทีส่ นั้ กว่าการบีบเก็บน้ำนมด้วย
มือ ซึง่ ใช้เวลาแต่ละครัง้ นานมากกว่า 30 นาที ทำให้มารดา
รูส้ กึ เมือ่ ยมือและปวดคอ มารดาบางรายไม่เข้าใจวิธกี ารบีบ
เก็บน้ำนมด้วยมือ ทำให้บบี เก็บน้ำนมได้ปริมาณน้อย จึงพบ
ว่ามารดา 24 รายใน 29 รายเลือกใช้วธิ กี ารบีบเก็บน้ำนม
ด้วยเครือ่ งปัม๊ แทนการบีบเก็บน้ำนมด้วยมือ ดังคำบอกเล่า
ของมารดาที่บีบเก็บน้ำนมด้วยมือในระยะแรก และพบ
ว่าการบีบเก็บน้ำนมด้วยมือต้องใช้เวลานาน บีบเก็บน้ำนม
ได้น้อย ประกอบกับมารดาเข้าใจว่าบุคลากรด้านสุขภาพ
ไม่แนะนำให้ใช้เครือ่ งปัม๊ น้ำนม จึงไม่กล้าปรึกษากับบุคลากร
แต่ปรึกษากับบุคคลอืน่ ทีม่ ารดารูจ้ กั และเปลีย่ นไปใช้เครือ่ ง
ปัม๊ น้ำนมแทนการบีบเก็บน้ำนมด้วยมือว่า
“...เครื่องปั๊มนมหนูชอบตัวนี้ คงไม่มานั่งบีบ ถามพี่
ของเพือ่ นก็ใช้ตวั นีอ้ ยู่ อย่างเดียวทีห่ นูเข้าใจตอนแรกเลยคิด
ว่าไม่ให้ ใช้เครือ่ งค่ะ ก็เลยเข้าใจว่าใช้มอื บีบ หนูก็โอ้ โห..ใช้
มือบีบกว่าจะได้ อย่างนมหนูนบี่ บี กว่าจะออกใช่ไหมคะ….”
(วรรณี, รับราชการ: ธุรการ, สัมภาษณ์ 4 เดือน)
3.2 การให้นำ้ นมบีบแก่บตุ รโดยการดูดจากขวด
มารดา 12 รายใน 29 รายได้รบั ความรูจ้ ากบุคลากร
ด้านสุขภาพว่า ควรให้นำ้ นมบีบแก่บตุ รโดยใช้วธิ ปี อ้ นด้วย
ถ้วย เนือ่ งจากการให้บตุ รดูดน้ำนมบีบจากขวดอาจทำให้บตุ ร
มีอาการติดจุกนม หรือสับสนหัวนมได้ อย่างไรก็ตามกลับพบ
ว่าในทางปฏิบตั มิ ารดา 28 รายใน 29 รายเลือกใช้วธิ กี ารให้
บุตรดูดน้ำนมบีบจากขวด โดยได้แสวงหาข้อมูลเพิม่ เติมจาก
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อินเตอร์เน็ต เพือ่ น หรือญาติ โดยให้เหตุผลว่า การป้อนด้วย
ถ้วยเป็นวิธกี ารทีย่ งุ่ ยาก ใช้เวลา รูส้ กึ เสียดายนมทีห่ กขณะ
ป้อน เกรงใจผูท้ เี่ ลีย้ งลูก เป็นการยากทีผ่ เู้ ลีย้ งลูกที่ไม่เคยได้
รับการฝึกมาก่อนจะทำได้ สภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กไม่
เอือ้ อำนวย เนือ่ งจากมีเด็กทีต่ อ้ งดูแลหลายคน ผูเ้ ลีย้ งต้อง
เสียเวลาในการละลายนมบีบทีแ่ ช่แข็ง ดังคำบอกเล่าว่า
“ครัง้ แรกทีห่ นูคยุ กับอาจารย์วา่ จะป้อนแก้วค่ะ มันก็
ไม่ได้ พอหนูไม่อยู่ คนทีเ่ ลีย้ งก็คอื (ต้องให้นมแม่ โดยดูดจาก
ขวด) ยังไงมันไม่สะดวกให้เขาป้อนเป็นแก้ว เหมือนเขาป้อน
ไม่เป็น” (จินดา, รับราชการ: ครู, สัมภาษณ์ 4 เดือน)
ประเด็นที่ 4 การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว
และพีเ่ ลีย้ งในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ผูท้ ชี่ ว่ ยเลีย้ งบุตรให้มารดา 22 รายเป็น ปู่ ย่า ตา
ยาย หรือสมาชิกในครอบครัวคนอืน่ ๆ และมีมารดา 7 ราย
จ้างพีเ่ ลีย้ งในการเลีย้ งบุตร โดยพบว่าผูช้ ว่ ยเลีย้ งบุตรทีเ่ ป็นปู่
ย่า ตา ยาย หรือสมาชิกในครอบครัวมีส่วนทั้งสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยขึน้ อยูก่ บั
สัมพันธภาพทีม่ ตี อ่ กัน ความรูแ้ ละประสบการณ์การเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ของสมาชิกในครอบครัว ในรายที่สนับสนุนมัก
พบว่า มารดาสามารถพูดคุยต่อรองเกีย่ วกับวิธกี ารให้นำ้ นม
บีบ การไม่ให้นำ้ หรืออาหารเสริม เมือ่ มีปญ
ั หาทีเ่ กิดจากการ
ให้นมแม่ มารดาสามารถพูดคุยให้ปรับเปลีย่ นได้ดงั คำบอก
เล่าว่า
“ตอนแรกยายเลีย้ งเหมือนไม่เข้าใจ ไปๆ มาๆ เขาก็
เลีย้ งได้ ปัญหาเรือ่ งจุกจิก ความสะอาดหรือว่ากินกล้วย เมือ่
(มารดา) คุย (กับยาย) แล้วก็ผา่ นไปด้วยดี ก็จะพยายาม
สื่ อ สาร แต่ ต อนนี้ หลั ง จากที่ คุ ย กั น แล้ ว แกก็ เ ข้ า ใจ”
(ลักษณ์, รับจ้าง: ฝ่ายการตลาด, สัมภาษณ์ 4 เดือน)
ในทางตรงกันข้ามปู่ ย่า ตา ยาย หรือสมาชิกใน
ครอบครัวทีเ่ ป็นอุปสรรคจะไม่สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว จะเลีย้ งทารกตามความรูแ้ ละประสบการณ์
เดิ ม ที่ เ คยปฏิ บั ติ เ ช่ น มี ก ารให้ น มผสมหรื อ อาหารอื่ น
นอกเหนือจากนมแม่ เป็นการยากต่อมารดาทีจ่ ะอธิบายหรือ
ปรับเปลีย่ นให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว นอกจากนัน้ ยัง
พบว่า หากทารกแสดงอาการหิว ร้องไห้งอแง นอนหลับ
ไม่สนิทหรือนอนหลับไม่นาน น้ำหนักตัวขึน้ ไม่เป็นทีพ่ อใจ
บุคคลรอบข้างเหล่านีจ้ ะยิง่ เสนอให้มารดาให้นมผสม หรือ
อาหารอืน่ ๆ มากขึน้ ดังคำบอกเล่าว่า
“ย่าแอบป้อนกล้วย ประมาณ 2 ลูก เขาก็บอกว่าเลีย้ ง
มาตัง้ 2 คน ตอนทีห่ นูอยูเ่ ขาก็จะไม่ปอ้ น เขาไม่บอกหรอก
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เห็นตอนน้องถ่ายมีกล้วยออกมาก็ ไม่อยากมีปญ
ั หา เวลาเจอ
ญาติเขา (ญาติของย่า) ก็บอกว่าให้ (ทารก) กินข้าวได้แล้ว”
(มณี, รับจ้าง: ผูช้ ว่ ยแพทย์, สัมภาษณ์ 4 เดือน)
ในส่วนของการจ้างพีเ่ ลีย้ ง พบว่ามารดา 4 รายนำลูก
ไปเลีย้ งทีบ่ า้ นพีเ่ ลีย้ ง และมารดาอีก 3 ราย จ้างพีเ่ ลีย้ งมา
เลีย้ งบุตรทีบ่ า้ นมารดา ปัญหาการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยให้
พีเ่ ลีย้ งป้อนนมด้วยถ้วย มักเกิดในรายทีน่ ำลูกไปเลีย้ งทีบ่ า้ น
พีเ่ ลีย้ ง ซึง่ พีเ่ ลีย้ งขอให้เลีย้ งทารกด้วยนมผสม โดยให้เหตุผล
ว่าไม่สะดวกทีจ่ ะละลายนมบีบทีแ่ ช่แข็ง วิธกี ารให้นมยุง่ ยาก
น้ำนมแม่ใสทำให้พเี่ ลีย้ งเข้าใจว่าน้ำนมแม่มคี ณ
ุ ภาพน้อยลง
ทารกร้องกวนเนื่องจากไม่อิ่ม ไม่สะดวกที่จะป้อนนมด้วย
ถ้วย เนือ่ งจากน้ำนมหก เสียเวลา และกลัวอันตรายจากการ
ป้อนแก้ว ทำให้มารดาเกรงใจพีเ่ ลีย้ งและยอมให้พเี่ ลีย้ งเลีย้ ง
บุตรด้วยนมผสมดังคำบอกเล่าว่า
“พี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าอุ่นแล้วทำอะไรแล้ว เขาร้อง
ไม่ทนั ใจเขา แล้วเขา (ทารก) จะหงุดหงิดขอเป็นนมผสมได้
ไหม เขาก็ลำบากค่ะ ก็เลยต้องยอม (เลีย้ งบุตรด้วยนมผสม)
หนูกย็ งั อยากเลีย้ ง (นมแม่) อยูค่ ะ่ เพราะในตูเ้ ย็นทีบ่ า้ นยังมี
นม (แม่) เก็บไว้อยู”่ (มุกดา, รับราชการ: ผูช้ ว่ ยพยาบาล,
สัมภาษณ์ 4 เดือน)

สรุป
เมือ่ ติดตามสัมภาษณ์มารดาหลังคลอดตัง้ แต่ 2 เดือน
ไปถึง 4 และ 6 เดือนหลังคลอดพบว่ามีมารดาทีเ่ ลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 3, 4 และ 6 เดือนสำเร็จ จำนวน 29
คน 13 คน และ 4 คน ตามลำดับโดยพบว่า มารดา 25
คนใน 29 คนไม่ประสบความสำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือน เนือ่ งจากไม่ ได้มกี ารวางแผนและ
เตรียมตัวในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่กอ่ นกลับไปทำงาน ไม่
สามารถบีบเก็บน้ำนมอย่างสม่ำเสมอเมือ่ กลับไปทำงาน และ
ไม่สามารถรักษาการสร้างน้ำนมให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของบุตร เนือ่ งจากมารดาทำงานลักษณะที่ไม่เอือ้ ต่อการบีบ
เก็บน้ำนม รูส้ กึ ไม่มนั่ คงในงาน และขาดความเข้าใจและการ
ช่วยเหลือจากนายจ้างหรือผู้ร่วมงาน เช่น งานยุ่งตลอด
ทัง้ วัน ไม่มเี วลาบีบเก็บน้ำนม ไม่กล้าบีบเก็บน้ำนมในเวลา
งานหรือต่อรองเวลาในการบีบเก็บน้ำนมกับนายจ้าง มอง
การบีบเก็บน้ำนมเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการให้ ได้ด้วย
ตนเอง ถ้าจัดการไม่ ได้ก็ ไม่บีบเก็บน้ำนม นอกจากนั้นยัง
พบว่า มารดาบางคนยังขาดการช่วยเหลือและการสนับสนุน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากสมาชิกในครอบครัว

และพีเ่ ลีย้ งของบุตร ทำให้มารดาส่วนใหญ่เลีย้ งลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียวได้เพียง 3-4 เดือน ในทางตรงกันข้ามมีมารดา
เพียง 4 คน (ร้อยละ 13.8) ทีส่ ามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวได้ถงึ 6 เดือน โดยพบว่า มารดาในกลุม่ นีท้ กุ คนมี
การหาความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ขณะทำงานเพิม่
เติมด้วยตนเองจากสือ่ ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถวางแผนและเตรียมตัวล่วง
หน้าในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่กอ่ นกลับไปทำงาน และยังมี
สมาชิกในครอบครัวทีส่ นับสนุน และมีประสบการณ์เกีย่ วกับ
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ มีการจัดสรรเวลาบีบเก็บน้ำนมใน
เวลางานได้อย่างสม่ำเสมอและไม่กระทบต่อการทำงาน
นายจ้างและผูร้ ว่ มงานให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือ

การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บประเด็ น หลั ก เกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และปัจจัยเชิงบริบท
ของมารดาทีท่ ำงานนอกบ้านเต็มเวลา มีปจั จัยทัง้ ทีเ่ อือ้ และ
เป็นอุปสรรคต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผล
การวิจยั ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 การขาดข้อมูลความรูท้ ถี่ กู ต้องในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ขณะทำงาน
จากข้อมูลพบว่า การทีม่ ารดาไม่ได้รบั ข้อมูลการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ ขณะทำงานทีม่ รี ายละเอียดเพียงพอทีน่ ำไปสู่
ความเข้าใจและการปฏิบตั จิ ริง ทำให้มารดาไม่ ได้วางแผน
และเตรียมตัวการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนกลับไปทำงาน
มารดาไม่เข้าใจความสำคัญของการบีบเก็บน้ำนมและไม่ ได้
จัดตารางการบีบเก็บน้ำนมมารดา จึงไม่ ได้บีบเก็บน้ำนม
สะสมไว้ลว่ งหน้า หรือบีบเก็บในระยะเพียงไม่กวี่ นั ก่อนกลับ
ไปทำงาน ส่งผลให้มารดาพบกับปัญหาการมีนำ้ นมไม่เพียง
พอเมือ่ กลับไปทำงาน ทำให้ ไม่ประสบผลสำเร็จในการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ซึง่ การวางแผนการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่จะช่วยให้มารดาคาดการณ์ถงึ ปัญหาทีอ่ าจเกิด
ขึ้น จัดตารางเวลาการบีบเก็บน้ำนมที่เป็นไปได้จริง และ
ประสบความสำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว10,11
นอกจากนัน้ ยังพบว่า บุคลากรด้านสุขภาพควรฝึกทักษะการ
บีบเก็บน้ำนมให้กบั มารดา หลังจากนัน้ มารดาควรเริม่ ฝึกการ
บีบเก็บน้ำนมเพือ่ หาวิธกี ารบีบเก็บน้ำนมทีเ่ หมาะสมและเร็ว
ทีส่ ดุ และบีบเก็บน้ำนมสะสมในระยะหลังคลอด 1 เดือนขึน้
ไป เนื่องจากเป็นระยะที่มีการสร้างน้ำนมอย่างเต็มที่แล้ว
หรือในมารดาทีม่ ปี ริมาณน้ำนมมากและเพียงพอ อาจเริม่ บีบ
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เก็บน้ำนมสะสมได้กอ่ นระยะ 1 เดือนหลังคลอด และควร
ฝึกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามแผนที่ ได้วางไว้ก่อนกลับไป
ทำงาน 2-4 สัปดาห์12 นอกจากนีม้ ารดาควรได้รบั การเตรียม
ตัวให้เข้าใจเกีย่ วกับกลไกการสร้างน้ำนม การรักษาปริมาณ
น้ำนม และการบีบเก็บน้ำนมสะสม13 เนื่องจากความไม่
เข้าใจเกีย่ วกับการบีบเก็บน้ำนมของมารดามีผลต่อการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งปริมาณน้ำนมให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของบุตร การสร้างน้ำนมจะเป็นไปตามความต้องการของ
บุตร และถ้าน้ำนมไม่ได้ถกู ใช้และคัง่ ค้างอยู่ในเต้านม จะขัด
ขวางกลไกการสร้างน้ำนม และนำไปสูก่ ารมีนำ้ นมไม่เพียงพอ
ทำให้มารดาตัดสินใจให้นมผสมกับบุตร เช่นเดียวกับทีพ่ บใน
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาว่า การขาดการวางแผนการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ นำไปสูก่ ารมีนำ้ นมไม่เพียงพอ และนำไปสูก่ ารหยุด
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้12,14
ประเด็นที่ 2 ความพยายามในการรักษาปริมาณ
น้ำนมให้เพียงพอในการเลีย้ งลูกครบ 6 เดือน
จากข้อมูลพบว่า มารดาทีม่ ลี กั ษณะการทำงานทีเ่ อือ้
ต่อการบีบเก็บน้ำนมจะช่วยให้มารดามีปริมาณน้ำนมทีเ่ พียง
พอ และประสบความสำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือน เนือ่ งจากมารดาสามารถจัดการการ
ทำงาน และตารางเวลาในการบีบเก็บน้ำนมตามทีว่ างแผน
ไว้ ได้ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า ลักษณะงาน
เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อระยะเวลาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
งานที่มีลักษณะยืดหยุ่นและมารดาสามารถจัดการกับการ
ทำงานของตนเองได้ จะช่วยให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ได้นาน
กว่ามารดาทีท่ ำงานในลักษณะที่ไม่ยดื หยุน่ และไม่สามารถ
จัดการกับการทำงานของตนเองได้15 ในขณะที่มารดาที่มี
ลักษณะงานที่ไม่เอือ้ ต่อการบีบเก็บน้ำนม จะทำให้มารดาไม่
สามารถบีบเก็บน้ำนมได้ หรือบีบเก็บได้ ไม่สม่ำเสมอ ส่งผล
ให้มกี ารสร้างน้ำนมลดลงและไม่เพียงพอ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า การทำงานในลักษณะทีม่ ตี ารางการ
ทำงานที่ ไม่ยืดหยุ่น อยู่ ในสภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่มี
ความกดดันสูง เข้มงวดเกีย่ วกับเวลาพัก เป็นอุปสรรคต่อ
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่16
มารดาที่มีความรู้สึกมั่นคงในงานจะพยายามรักษา
สมดุล ระหว่างการทำงานและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดากล้าต่อรองกับนายจ้าง มารดาในกลุม่ นีจ้ ะทำงานใน
หน่วยงานที่มั่นคง หรือทำงานในหน่วยงานที่มีขนาดปาน
กลางหรือใหญ่ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า
มารดาทีท่ ำงานในองค์กรทีม่ พี นักงานตัง้ แต่ 25 คนขึน้ ไป
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หรือทำงานในลักษณะทีร่ บั ผิดชอบทำโดยลำพังไม่เกีย่ วข้อง
กับผู้อื่น จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่ามารดาที่ทำงานใน
องค์กรขนาดเล็กทีม่ พี นักงานเพียง 2-24 คน15 และพบว่า
มารดาทีป่ ระสบความสำเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 4 เดือน เป็นมารดาทีก่ ล้าเจรจาต่อรองกับนายจ้าง
หรือหัวหน้างานเกีย่ วกับภาระงาน การมอบหมายงาน การ
จัดสรรเวลาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่11 แต่มารดาที่ไม่รสู้ กึ
มัน่ คงในงาน จะมองเรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เป็นเรือ่ ง
ส่วนตัวที่ต้องจัดการ โดยไม่ ให้มีผลกระทบต่อการทำงาน
ต้องทำงานเนือ่ งจากมีความจำเป็นทางด้านการเงิน เมือ่ มี
ปัญหาในการบีบเก็บน้ำนม จะแก้ปญ
ั หาโดยการหยุดบีบเก็บ
น้ำนม และให้นมผสมกับลูกเป็นการแก้ปญ
ั หา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า หากมารดาทำงานขาดความรูส้ กึ
มั่นคง ทำงานด้วยเหตุผลความจำเป็นทางด้านการเงิน
จะรูส้ กึ ขัดแย้งในบทบาทของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และ
การทำงาน อาจเกิดผลกระทบในเชิงลบ และชักนำให้มารดา
ตัดสินใจเลิกการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้11,15
ความเข้าใจของเพื่อนร่วมงาน จะช่วยสนับสนุนให้
มารดามีกำลังใจในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เนือ่ งจากเพือ่ น
ร่วมงานที่เข้าใจ จะให้ความเห็นใจและการช่วยเหลือ
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า สภาพแวดล้อมในที่
ทำงานทีเ่ ป็นมิตรจะส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่10 และ
พบว่า การได้รบั การสนับสนุนจากกลุม่ บุคคลในทีท่ ำงานจะ
ทำให้มารดาได้รับกำลังใจ และรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ
ทำให้มารดามีความสุขทั้งจากการทำงานและการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่11
ประเด็นที่ 3 การแสวงหาข้อมูลทีเ่ อือ้ ต่อวิธกี ารเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่
ผลการวิจยั พบว่ามารดามีการแสวงหาข้อมูลทางเลือก
เกี่ยวกับการบีบเก็บน้ำนม และการให้นมบีบแก่ทารกจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพือ่ ให้สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวได้สำเร็จ โดยทั่วไปทางเลือกในการบีบเก็บน้ำนมมี
หลายวิธี อาทิเช่น การบีบเก็บน้ำนมด้วยมือการใช้เครือ่ งปัม๊
นมด้วยมือ การใช้เครือ่ งปัม๊ นมด้วยไฟฟ้า จากข้อมูลพบว่า
มารดาเกือบทุกรายในการวิจยั ครัง้ นี้ เลือกใช้วธิ ปี มั๊ นมด้วย
อุปกรณ์ตา่ งๆ เนือ่ งจากวิธกี ารบีบเก็บน้ำนมด้วยมือเป็นวิธที ี่
ยาก ไม่สะดวก เพราะต้องใช้เทคนิคและการฝึกทักษะทีถ่ กู
ต้องทำให้ ใช้เวลานาน โดยเฉพาะในขณะที่เร่งรีบและมี
ความจำกัดของเวลา ทำให้ยากทีจ่ ะได้ปริมาณน้ำนมให้เพียง
พอต่อความต้องการของบุตร สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
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ที่ พ บว่ า มารดาส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กวิ ธี ปั๊ ม นมด้ ว ยอุ ป กรณ์
เนือ่ งจากพบว่า การปัม๊ นมด้วยอุปกรณ์สามารถช่วยมารดา
บีบเก็บน้ำนม และเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้ถงึ 6 เดือน และไม่
พบผลเสียจากการใช้อปุ กรณ1์ 7-19 แต่จากการทีม่ ารดาได้รบั
ข้อมูลจากบุคลากรด้านสุขภาพเกีย่ วกับวิธกี ารบีบเก็บน้ำนม
ด้วยมือวิธเี ดียว ทำให้มารดาต้องแสวงหาข้อมูลทางเลือกใน
การบีบเก็บน้ำนมด้วยวิธอี นื่ ด้วยตนเอง ซึง่ อาจทำให้มารดา
ขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ เมื่อ
มารดาพบปัญหาในการใช้อปุ กรณ์ เช่น ปัม๊ นมไม่ได้หรือปัม๊
นมได้ปริมาณน้อย มารดาจะไม่กล้าปรึกษากับบุคลากร
เนือ่ งจากเข้าใจว่าบุคลากรไม่สนับสนุนให้ ใช้อปุ กรณ์ในการ
บีบเก็บน้ำนม และเข้าใจไม่ถกู ต้องคิดว่าตนเองมีนำ้ นมไม่
เพียงพอ ซึง่ ทำให้มารดาแก้ ไขการมีนำ้ นมไม่เพียงพอด้วย
การให้นมผสมกับบุตรโดยให้ดดู หัวนมยางจากขวด
องค์ ก ารอนามั ย โลกและกองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ ได้สง่ เสริมให้ปอ้ นนมบีบด้วยถ้วยแก่ทารก
ในกรณีทมี่ คี วามจำเป็นทีท่ ารกไม่สามารถดูดนมจากเต้านม
โดยตรง เนือ่ งจากการดูดหัวนมยางจากขวด อาจทำให้ทารก
เกิดอาการสับสนหัวนม เนื่องจากกลไกการดูดนมแม่และ
การดูดนมจากขวดแตกต่างกัน การดูดนมจากขวดนมนั้น
น้ำนมจะไหลออกจากรูของจุกยางโดยง่าย ทำให้ทารกไม่ตอ้ ง
ใช้แรงดูดมากนัก แต่การดูดนมแม่ทารกต้องอ้าปากงับ
หัวนมและลานนม ลิน้ ของทารกต้องเคลือ่ นไหวเป็นจังหวะ
เหมือนคลืน่ และออกแรงดูดมากกว่า จึงทำให้ทารกทีเ่ คยดูด
นมขวดเมือ่ มาดูดนมแม่จะอมหัวนมไม่ถกู ต้อง และออกแรง
ดูดผิดวิธี ทำให้ดดู น้ำนมได้ ไม่เกลีย้ งเต้า และมีผลต่อการ
สร้างน้ำนมไม่เพียงพอได้20 แต่จากข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้
พบว่า ในวิถชี วี ติ จริงของมารดาทีท่ ำงาน การป้อนนมด้วย
ถ้วยกลับเป็นอุปสรรคในการให้นมแม่ เนือ่ งจากเป็นวิธที ยี่ าก
ใช้เวลานาน ผูเ้ ลีย้ งต้องได้รบั การฝึกให้ปอ้ นนมด้วยถ้วยมา
ก่อน และผูเ้ ลีย้ งปฏิเสธการป้อนนมด้วยถ้วย เนือ่ งจากกลัว
อันตรายทีอ่ าจเกิดกับทารกจากการป้อนไม่เป็น ซึง่ ผลจาก
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า การให้ทารกดูดนมจากขวดมีทงั้ มีผล
และไม่มผี ลต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่21,22
ประเด็นที่ 4 การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว
และพีเ่ ลีย้ งในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
จากข้อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ บุคคลรอบข้าง
ทีช่ ว่ ยเลีย้ งทารกมีอทิ ธิพลต่อมารดา ทัง้ ในด้านการส่งเสริม
และเป็นอุปสรรคต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า ผูท้ ชี่ ว่ ยเลีย้ งดูลกู โดยเฉพาะยาย

และย่าจะมีอทิ ธิพลต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และการให้
อาหารแก่ทารก และพบว่ากลุ่มผู้เลี้ยงเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่
มารดาสามารถต่อรองได้และไม่ได้ ถ้ามารดาสามารถต่อรอง
ได้ กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งเหล่านีจ้ ะเป็นผูท้ สี่ นับสนุนการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่23 แต่ถ้าไม่สามารถต่อรองได้จะเป็นผู้ขัดขวางการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่14 นอกจากนัน้ พบว่า กลุม่ บุคคลทีช่ ว่ ย
เลีย้ งทารกไม่วา่ จะเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือการจ้างพี่
เลีย้ งมักใช้ประสบการณ์เดิม คือ การให้อาหารอืน่ จะช่วยให้
น้ำหนักของทารกขึ้นดี การให้นมผสมสะดวกกว่าการให้
นมแม่ ทารกไม่รอ้ งกวน นอนหลับได้นาน สอดคล้องกับการ
ศึกษาทีพ่ บว่า ผูเ้ ลีย้ งขาดความรูท้ เี่ ป็นปัจจุบนั เกีย่ วกับการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และจะถ่ายทอดประสบการณ์และความ
รูท้ เี่ คยได้รบั หรือความเชือ่ ว่านมแม่ไม่ดหี รือไม่เพียงพอไปสู่
มารดา24 ซึง่ มีผลต่อการให้การช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมหรืออาจ
นำไปสูป่ ญ
ั หาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
ควรสร้างระบบการเตรียม และการวางแผนการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาทีท่ ำงานนอกบ้านเกีย่ ว
กับประเด็น ดังต่อไปนี้
1.1 การอบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้ตระหนัก และมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาที่ทำงาน
ทีช่ ว่ ยให้มารดาทำงานสามารถวางแผน และเตรียมตัวใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในระยะก่อนกลับไปทำงาน และ
ในระยะทีก่ ลับไปทำงานได้
1.2 การให้ขอ้ มูลและความรูก้ ารเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ในมารดาทีท่ ำงานอย่างชัดเจนเกีย่ วกับวิธกี ารบีบเก็บน้ำนม
และวิธีการให้น้ำนมบีบแก่บุตรด้วยวิธีการต่างๆ โดยเปิด
โอกาสให้มารดาเป็นผูต้ ดั สินใจเลือกวิธที เี่ หมาะสมกับบริบท
ของมารดา การฝึกทักษะการบีบเก็บน้ำนม และวิธกี ารให้
น้ำนมบีบแก่บตุ ร การเริม่ บีบเก็บน้ำนมสะสม ช่วงเวลาบีบ
เก็บน้ำนมสะสม ในระยะก่อนกลับไปทำงานให้ ไม่กระทบกับ
การดูดนมของบุตร การจัดสรรเวลาการบีบเก็บน้ำนมให้ ไม่มี
ผลกระทบต่อการรักษาปริมาณน้ำนม และการทำงานใน
ระยะทีก่ ลับไปทำงาน การละลายน้ำนมบีบทีแ่ ช่แข็ง การเตรียม
น้ำนมบีบให้กับผู้ช่วยเลี้ยงทารก และการรักษาการสร้าง
ปริมาณน้ำนมให้เพียงพอในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวให้ครบ 6 เดือน นอกจากนัน้ ควรเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในครอบครัวทีช่ ว่ ยเลีย้ งทารก มีสว่ นเข้ารับฟังการให้ความรู้
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เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาทีท่ ำงาน
การฝึกทักษะการให้นำ้ นมบีบแก่ทารกด้วยวิธกี ารต่างๆ แก่
ผูช้ ว่ ยเลีย้ งทารก
1.3 บุคลากรด้านสุขภาพในโรงพยาบาลหรือในชุมชน
ควรวางแผนและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง ดังนีต้ งั้ แต่
มารดาอยู่ ในระยะตั้งครรภ์ ควรให้ข้อมูลเพื่อให้มารดา
ทำงานได้วางแผน และเตรียมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใน
ระยะหลังคลอด ควรให้มารดาได้ฝกึ วิธบี บี เก็บน้ำนมและบีบ
เก็บน้ำนมสะสม เมือ่ มีปริมาณน้ำนมเพียงพอหรือในระยะ
หลังคลอด 4 สัปดาห์ขนึ้ ไป ฝึกวิธีให้นำ้ นมบีบแก่บตุ รและ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามแผนที่ ได้วางไว้ ในระยะ 2-4
สัปดาห์กอ่ นกลับไปทำงาน ควรมีการติดตามและเปิดโอกาส
ให้ ม ารดาสามารถติ ด ต่ อ ได้ เ มื่ อ มี ปั ญ หาตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะ 2-4 สัปดาห์กอ่ นกลับไปทำงาน
และในระยะ 2-4 สัปดาห์แรกทีก่ ลับไปทำงาน และต่อเนือ่ ง
ต่อไปจนบุตรมีอายุได้ 6 เดือนหรือมากกว่า
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับนโยบายควรมีการสร้าง และปรับ
เปลีย่ นนโยบายทีส่ ง่ เสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่
ทำงาน โดยส่งเสริมให้มีมุมนมแม่ ในสถานที่ทำงานในทุก
ระดับ เพือ่ ให้มารดามีสถานที่ในการบีบเก็บน้ำนม มีการให้
หรือขยายเวลาพักเพือ่ บีบเก็บน้ำนม และมีการให้ขอ้ มูลแก่
นายจ้าง และหัวหน้างานให้เห็นความสำคัญของการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ และเห็นข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อ
หน่วยงาน
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั
ควรศึกษาวิจัยต่อไป เกี่ยวกับโปรแกรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในมารดาทีต่ อ้ งทำงาน
นอกบ้าน และศึกษาวิธกี ารให้นำ้ นมบีบแก่บตุ รในมารดาที่
ทำงานในสถานการณ์จริง
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