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Abstract 
Purpose: Elderly are very influential persons in promoting 
breastfeeding. The purpose of this study was to determine 
elderly’s attitude and perceived barriers towards breastfeeding 
promotion. Comparisons of their attitudes and perceived barriers 
among different genders and age groups are also examined.  
Design: A comparative descriptive design. 
Methods: The study subjects were member of the Health 
Promotion in Elderly Project, Faculty of Nursing, Mahidol 
University. The sample consisted of 75 elderly who were 60 years 
of age or over and able to read and write Thai. Data were 
collected using a set of self-administered questionnaires. 
Descriptive statistics and t-test were used for the data analysis. 
Main findings: Nearly half (43.8%) of the elderly highly 
promoted breastfeeding while 28.8% rarely or never.  Almost half 
(48%) reported their efficacy in promoting breastfeeding as high 
to very high levels. An average of attitude score towards 
breastfeeding promotion was 3.10 (SD = 0.26) with a range from 
1-4. The attitude was not statistically different between men and 
women (t (73) = - .072, p > .05), and between younger (≤ 70   
years of age) and older (> 70 years of age) groups (t (73) = .793,   
p > .05). Average score of perceived barriers was 2.39 (SD = 0.56) 
with a range from 1-4. The statistically significant difference in 
their perception of barriers was not found between men and 
women (t (69) = -1.889, p > .05), but between the younger and 
the older groups (t (69) = -2.554, p < .05). That is, the older they 
were, the more barriers they perceived. 
Conclusion and recommendations: The findings suggest that to 
promote elderly volunteers in “talking” about breastfeeding, it is 
essential to raise their confidence, especially those who are over 
70, with regard to self-worth of being an elderly, and educate 
them to have precise and updated knowledge of breastfeeding as 
well as effective communication with a new generation.  
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ ผูส้งูอายเุปน็บคุคลหนึง่ทีม่อีทิธพิลสำคญัในเรือ่งของการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาทศันคตแิละการรบัรูอ้ปุสรรค
ของผูส้งูอายตุอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละเปรยีบเทยีบความแตกตา่ง
ของทศันคตแิละการรบัรูอ้ปุสรรคของผูส้งูอายรุะหวา่งเพศและกลุม่อาย ุ
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
descriptive design) 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูส้งูอายทุีเ่ปน็สมาชกิโครงการสง่เสรมิสขุ
ภาพผูส้งูอาย ุคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จำนวน 75 คน มอีายตุัง้
แต ่ 60 ปขีึน้ไป และสามารถอา่นเขยีนภาษาไทยได ้ เกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารตอบ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนาและการทดสอบท ี
ผลการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 43.8 ระบวุา่ ตัง้แตเ่ขา้สูว่ยัผูส้งูอายเุปน็ตน้มา
จนถึงปัจจุบันตนเองได้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับมาก ในขณะที ่ 
ร้อยละ 28.8 ได้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับน้อย หรือไม่เคยเลย  
รอ้ยละ 48 มคีวามเชือ่วา่ตนเองสามารถสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดม้ากถงึ
มากทีส่ดุ ทศันคตติอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.10 (SD = 
0.26) จากพสิยัทีเ่ปน็ไปไดค้อื 1-4 คะแนน เมือ่เปรยีบเทยีบทศันคตติอ่การสง่
เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้สูงอายุระหว่างเพศหญิงและเพศชาย และ
ระหวา่งกลุม่อาย ุ 60-70 ป ี กบักลุม่ทีม่อีายมุากกวา่ 70 ปขีึน้ไปพบวา่ มคีวาม
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ (t (73) = - .072, p > .05; t (73) = 
.793, p > .05 ตามลำดบั) สว่นการรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ มี
คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.39 (SD = 0.56) จากพสิยัทีเ่ปน็ไปไดค้อื 1-4 คะแนน เมือ่
เปรยีบเทยีบการรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องผูส้งูอายุ
ระหวา่งเพศหญงิและเพศชาย พบวา่ มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทาง
สถติ ิ(t (69) = -1.889, p > .05) แตก่ลบัมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติ ิ(t (69) = -2.554, p < .05) ในกลุม่อายทุีแ่ตกตา่งกนั โดยกลุม่ทีม่อีายมุาก
กวา่จะรบัรูอ้ปุสรรคมากกวา่กลุม่ทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: การจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายเุปน็อาสาสมคัรที ่
“บอกตอ่” เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ จำเปน็ตอ้งคำนงึถงึการใหค้วามมัน่ใจแก ่ 
ผูส้งูอายโุดยเฉพาะในกลุม่ทีม่อีายมุากวา่ 70 ปขีึน้ไป ในเรือ่งความมคีณุคา่ของ
การเปน็ผูส้งูอายขุองตนเอง และการใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งทนัสมยั รวมทัง้วธิกีาร
สือ่สารเรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแมก่บัคนรุน่ใหม.่ 
 
 
คำสำคญั: ทศันคต ิการรบัรูอ้ปุสรรค การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ผูส้งูอาย ุ
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ความสำคัญของปัญหา
 ความสำเรจ็ของการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไม่ไดข้ึน้อยูก่บั
ผูเ้ปน็มารดาเทา่นัน้ แตก่ารสนบัสนนุจากบคุคลรอบขา้ง ทัง้
บคุคลในครอบครวั ญาต ิ เพือ่น เพือ่นบา้น บคุลากรดา้น
สุขภาพ ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคมและชุมชน เป็น
ปจัจยัทีม่สีว่นสำคญัยิง่ตอ่ความสำเรจ็ของการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่1 เนือ่งจากสิง่ทีม่ารดาไดร้บัจากเครอืขา่ยในสงัคมไม่
วา่จะเปน็ ความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสาร กำลงัใจ ความเชือ่มัน่ 
ทศันคตทิีด่ ี การชว่ยเหลอืดา้นการดแูลบตุร งานบา้นและ
การงาน ลว้นเปน็การสนบัสนนุทีส่ามารถชว่ยลดความเครยีด
ของมารดาที่เกิดขึ้นในภาวะของการเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม ่ และยังต้องรับผิดชอบดูแลลูกคนอื่นๆ และ
ครอบครัว ตลอดจนงานบ้าน รวมทั้งการงานอาชีพด้วย 
ความชว่ยเหลอืทีม่ารดาไดร้บัยงัชว่ยทำใหม้ารดาไดร้บัการ
พกัผอ่นมากขึน้ เปน็ผลดตีอ่ภาวะสขุภาพของตนเอง สง่ผล
ใหร้ะยะเวลาของการเลีย้งลกูดว้ยนมแมน่านขึน้ ดงัผลการ
ศกึษาทีพ่บทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เชน่ จากการ
ศึกษาของแพรวพรรณ พลตรี2 ที่พบว่า การได้รับแรง
สนับสนุนจากญาติใกล้ชิดและบุคลากรสาธารณสุขเป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วย  
นมแม ่ การศกึษาของจนิตนา พฒันพงศธ์ร และศนัสนยี ์
เจตนป์ระยกุต์3 ทีพ่บวา่ การไดร้บัการสนบัสนนุจากสามเีปน็
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวอยา่งนอ้ย 
4 เดอืน และการศกึษาของ  Olayemi และคณะ4 ทีพ่บวา่  
การสนบัสนนุจากสามแีละญาตผิูห้ญงิทีอ่าวโุสมอีทิธพิลตอ่
การเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีนัย
สำคญัทางสถติ ิ เปน็ตน้ ในทางตรงขา้ม หากวา่มารดาไม่ได้
รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคม มารดาอาจเกิด
ความรูส้กึเครยีด ทอ้แทแ้ละไมม่ัน่ใจวา่จะสามารถเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่ได ้ จนอาจนำไปสูภ่าวะซมึเศรา้หลงัคลอด5  และ
ลม้เหลวในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได้ในทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ Freed, Jones และ Schanler6 ทีพ่บวา่  
การขาดการสนับสนุนทางสังคมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จากบคุคลสำคญั  เชน่ สาม ี มารดาของตนเอง เครอืญาติ
หรอืเพือ่น เปน็ปจัจยัเสีย่งทีท่ำใหผู้เ้ปน็มารดาตดัสนิใจเลอืก
นมผสมในการเลี้ยงดูทารกและการศึกษาของ Scott, 
Landers, Hughes, และ Binns7 ที่พบว่า การขาดการ
สนบัสนนุจากสามแีละยายเปน็ปจัจยัเสีย่งตอ่การหยา่นมใน
ขณะอยู่โรงพยาบาลได ้    
 จากอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการ

เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ ทำใหก้จิกรรมสำคญัอนัหนึง่ของการสง่
เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่คอืการสง่เสรมิใหบ้คุคลอืน่ๆ ที่
มสีว่นเกีย่วขอ้ง เชน่ สาม ีญาต ิและผูเ้กีย่วขอ้งดา้นสขุภาพ 
เป็นต้น ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่   
ดงัเชน่การศกึษาของ Chaemsai8 ทีศ่กึษาผลของการมสีว่น
ร่วมของสามีในโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อยา่งตอ่เนือ่งสำหรบัหญงิทำงานนอกบา้น และพบวา่หญงิ
ทำงานนอกบ้านที่มีลูกคนแรกและได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคมจากสาม ื มรีะยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่ง
เดยีวนานกวา่กลุม่ที่ไม่ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากสาม ี
และมอีตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวเมือ่ลกูอาย ุ 4 
เดอืนสงูกวา่กลุม่ที่ไม่ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากสาม ี 
และสมพร ศรสีวสัดิ์9 ทีจ่ดักจิกรรมการสง่เสรมิการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่ใหก้บัยา่ยายโดยสอนใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งและทนั
สมยัในเรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ การตระหนกัถงึความ
สำคญัและบทบาทของความเปน็ยา่ยายตอ่การเลีย้งลกูดว้ย
นมแม ่ และการฝกึปฏบิตัชิว่ยมารดาในขณะเลีย้งลกูดว้ยนม
แม ่ผลการศกึษาพบวา่ เมือ่ถกูจำหนา่ยกลบัไปบา้นมารดาที่
ยา่ยายเขา้รว่มกจิกรรมระบวุา่ไดร้บัการสนบัสนนุจากยา่ยาย
มากกวา่มารดาทีย่า่ยายไม่ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม  และมารดา
ทุกคนมีความพอใจที่ย่ายายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   
โดยรอ้ยละ 72 มคีวามพอใจระดบัมากทีส่ดุ นอกจากนีก้าร
ศกึษาของรตันภรณ ์สภุษร10 ทีศ่กึษาผลของโปรแกรมการสง่
เสรมิบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในเรือ่งการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และพบวา่มารดาครรภแ์รกภายหลงัการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ชมุชนมคีวามตัง้ใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวเปน็
ระยะเวลานานกว่าก่อนการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน     
 ผูส้งูอาย ุ เปน็บคุคลหนึง่ทีม่อีทิธพิลสำคญัในเรือ่งของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ เนื่องจากในสังคมและวัฒนธรรม
ของไทยใหค้วามสำคญั ความเคารพนบัถอื และเชือ่ฟงัคำ
แนะนำสัง่สอนของผูอ้าวโุสในเรือ่งตา่งๆ รวมทัง้การตดัสนิ
ใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ ด้วยความเชื่อที่ว่า 
“ผู้ใหญอ่าบนำ้รอ้นมากอ่น” นัน่เอง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการ
ศกึษาของอรทยั บวัคำ11 ทีพ่บวา่ การทีม่ารดาเริม่ใหอ้าหาร
อืน่นอกเหนอืจากนมแมก่อ่น 4 เดอืน สว่นใหญเ่นือ่งจากได้
รบัคำแนะนำจากญาตผิู้ใหญ ่ โดยเฉพาะยา่ยายจะเปน็ผูท้ีม่ี
บทบาทอยา่งมาก เนือ่งจากวา่เปน็ผูท้ีม่ปีระสบการณใ์นการ
เลี้ยงดูทารกมาก่อน สอดคล้องกับการศึกษาของ  



J Nurs Sci   Vol 29 Suppl 2 July-September 2011 

Journal of Nursing Science 7�

 
พิมลวรรณ ตรียะโชติ12 ที่พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวคอื การทีย่า่หรอืยายซึง่เปน็  
ผู้ช่วยเลี้ยงลูกจะเริ่มให้อาหารเสริมก่อนเวลาอันควร   
การสอนและถา่ยทอดความรู ้ ความเชือ่และการปฏบิตัใิน
เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากผู้สูงอายุสู่ลูกหลานจะ  
ออกมาในลกัษณะเชน่ใด ยอ่มขึน้อยูก่บัความรู้ในเรือ่งของ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และทศันคตขิองผูส้งูอายตุอ่การสง่
เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ กลา่วคอื ถา้ผูส้งูอายมุคีวามรู ้
ความเขา้ใจที่ไมถ่กูตอ้งและมทีศันคตทิี่ไมด่ีในเรือ่งของการ
สง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ กย็อ่มจะสง่ผลดา้นลบตอ่
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของบุตรหลานแน่นอน แต่ในทาง
ตรงข้ามถ้าผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมี
ทศันคตทิีด่ ี กย็อ่มจะเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำคญัคนหนึง่ในการ
สง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
 ในอดตีการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมม่ลีกัษณะ
เปน็สองมติ ิ(two dimensions) ไดแ้ก ่มติดิา้นเวลา (time) 
ซึง่หมายถงึการจดัการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในชว่ง
เวลาตา่งๆ ตัง้แต ่ ระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด ระยะหลงั  
คลอด จนถงึระยะหยา่นม และมติดิา้นสถานที ่ (place) ซึง่
หมายถงึการจดัการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในสถาน
ทีต่า่งๆ เชน่ สถานบรกิารสขุภาพ ทีบ่า้น ทีท่ำงาน ชมุชน 
เปน็ตน้ แต่ในปจัจบุนัพบวา่ กจิกรรมการสง่เสรมิการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมบ่นพืน้ฐานของสองมติดิงักลา่วไมอ่าจประสบ
ผลสำเรจ็ไดถ้า้หากปราศจากมติทิีส่าม นัน่คอื การสือ่สาร 
(communication)13 ทัง้นีเ้นือ่งจากในปจัจบุนัการสง่เสรมิ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมต่อ้งตอ่สูก้บัการตลาดเพือ่ขายอาหาร
ทารกและเด็กเล็กรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
อปุสรรคสำคญั จงึจำเปน็ตอ้งมกีารสือ่สาร หรอื “บอกตอ่” 
เรือ่งนมแมอ่ยา่งทัว่ถงึเพือ่ปกปอ้ง สง่เสรมิ และสนบัสนนุ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ดงันัน้คำขวญัของสปัดาหน์มแม่โลก 
ประจำป ี พ.ศ. 2554 นี ้ โดย World Alliance for 
Breastfeeding Action (WABA) จงึมุง่เนน้มติทิีส่าม นัน่คอื 
“นมแม่... บอกต่อรอบทิศ ด้วยจิตอาสา” (Talk to Me! 
Breastfeeding… A 3D Experience)13 โดยมวีตัถปุระสงค์
ตอ้งการกระตุน้และสง่เสรมิใหท้กุคน ทกุหนว่ยงาน ทกุกลุม่
สงัคม ไดม้กีารสือ่สารถงึกนัเกีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
ดว้ยวธิกีารตา่งๆ เชน่ การพดูคยุบอกกนัปากตอ่ปาก การใช้
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์ คลปิวดิีโอ อนิเตอรเ์นต็ เปน็ตน้ 
ทัง้นีเ้พือ่ทำใหเ้รือ่งของการเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่ปน็ทีย่อมรบั 
เกิดความยั่งยืนจนเป็นค่านิยมของสังคมในทุกระดับ 

วฒันธรรม ชว่งอาย ุและเพศ 
 การสือ่สารในเรือ่งของนมแมเ่ปน็บทบาทสำคญัของผู้
สงูอายใุนการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ สอดคลอ้งกบั
บทความวิเคราะห์ของ Heinig14 ที่ได้วิเคราะห์ถึงวิธีการ
สือ่สารที่ไดผ้ลเกีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในมารดากลุม่ 
“Generation X” (ซึ่งเป็นคนที่เกิดในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 
1960 ถงึ ทศวรรษ ค.ศ. 1980 หรอื ระหวา่ง พ.ศ. 2503 
ถงึ พ.ศ. 2523)  ถงึแมม้ารดาในกลุม่นีจ้ะเปน็คนรุน่แรกๆ   
ที่ใชก้ารสือ่สารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ แตม่ารดาในกลุม่นีย้งัคง
สนใจฟงัและตอบสนองตอ่คำแนะนำทีส่ามารถนำไปปฏบิตัิ
ได้จริงจากผู้มีประสบการณ ์ มากกว่าคำแนะนำที่มาจาก
บคุลากรทมีสขุภาพซึง่มกัเปน็รปูแบบของการสอนหรอืการ
ให้ความรู้อย่างเป็นทางการ (formal education)   
การสือ่สารของผูส้งูอายใุนเรือ่งนมแมอ่าจเกดิขึน้ในลกัษณะ
ตา่งๆ เชน่ การบอกถงึประโยชนข์องนมแม ่ การบอกเลา่
เรือ่งราวและประสบการณข์องตนเองในการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม ่ การถา่ยทอดเทคนคิวธิกีารของการดดูนมแม ่ การพดูให้
กำลงัใจแกม่ารดาทีท่อ้แท้ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ การพดู
สนบัสนนุใหม้ารดามัน่ใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่เปน็ตน้  
 ศนูยฝ์กึอบรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละโภชนาการ
เดก็ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ตระหนกัถงึ
ความสำคญัของผูส้งูอายใุนการเปน็กระบอกเสยีงทีส่ำคญัใน
การบอกต่อเรื่องนมแม ่ แก่ลูกหลาน เพื่อนบ้าน และคน
อืน่ๆ ในสงัคมไดเ้ปน็อยา่งด ี จงึวางแผนการจดักจิกรรมการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ ที่เป็น
สมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ คณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล อยา่งไรกต็ามการแสดงบทบาท
ของผูส้งูอายใุนการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมด่ว้ยการ
สื่อสารในเชิงบวกจะเกิดขึ้นได้จำเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องมี
ทศันคตทิีด่ตีอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่และมกีาร
รบัรูถ้งึอปุสรรคของการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ใน
ระดับน้อยหรือไม่มีเลย เนื่องจากทัศนคติและการรับรู้
อปุสรรคมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏบิตัิ15-16 ศนูยฝ์กึอบรมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละโภชนาการเดก็ฯ จงึไดท้ำการสำรวจ
เกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้อุปสรรคของผู้สูงอายุต่อการ  
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และนำมาทำการศึกษา
วเิคราะหว์า่เปน็อยา่งไร? มคีวามแตกตา่งกนัระหวา่งเพศ
และกลุม่อายหุรอืไม?่ โดยมกีรอบแนวคดิของการศกึษามา
จากแนวคดิการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่อง WABA 
และผลการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการ
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วเิคราะหข์อ้มลูมปีระเดน็ทีน่า่สนใจและเนือ่งจากยงัไมเ่คยมี
การศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วในกลุม่ผูส้งูอายมุากอ่น ทมี
นกัวจิยัของศนูยฝ์กึอบรมฯ จงึตอ้งการนำเสนอขอ้มลูที่ได้
จากการศกึษาครัง้นีซ้ึง่คาดวา่จะเปน็ประโยชนแ์กผู่เ้กีย่วขอ้ง
ในเรือ่งของการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ ในการเปน็
แนวทางสำหรับการวางแผนจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุม่ผูส้งูอายตุอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาทศันคตแิละอปุสรรคของผูส้งูอายตุอ่การสง่
เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่และเปรยีบเทยีบความแตกตา่ง
ของทศันคตแิละการรบัรูอ้ปุสรรคของผูส้งูอายรุะหวา่งเพศ
และกลุม่อาย ุ
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 รปูแบบงานวจิยัเปน็การวจิยัแบบพรรณนาเชงิเปรยีบ
เทยีบ (comparative descriptive design)  
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ คณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่มจีำนวนตามทะเบยีนรายชือ่
ทัง้หมด 340 คน แตม่จีำนวนผูม้ารว่มกจิกรรมในแตล่ะวนั
ประมาณ 70 คน (โครงการฯ จดักจิกรรมสปัดาหล์ะ 3 วนั 
และสว่นใหญม่กัเปน็คนกลุม่เดมิทีม่ารว่มกจิกรรม) เกณฑ์
การคดัเขา้เปน็กลุม่ตวัอยา่งมดีงันี ้ ตอ้งมอีายตุัง้แต ่ 60 ป ี 
ขึน้ไป และสามารถอา่นเขยีนภาษาไทยได ้ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เนือ่งจากเปน็การสำรวจของศนูยฝ์กึอบรมการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่และโภชนาการเด็กฯ ที่ต้องการศึกษาความคิดเห็น
ของผูส้งูอายทุัง้หมดทีม่ารว่มกจิกรรมของโครงการฯ ในวนั
ทีท่ำการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของการสำรวจเรือ่งนีม้ผีูส้งูอายุ
มารว่มกจิกรรมจำนวน 83 คน แตม่ผีูต้อบแบบสอบถาม   
80 คน และในจำนวนนีม้ผีูอ้ายนุอ้ยกวา่ 60 ป ี จำนวน 5 
คน รวมผูส้งูอายทุีต่อบแบบสอบถามและมคีณุสมบตัติาม
เกณฑก์ารคดัเขา้เปน็กลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 75 คน 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 1. แบบสมัภาษณข์อ้มลูทัว่ไป มจีำนวน 5 ขอ้    
 2. แบบสอบถามทัศนคติต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ดว้ยนมแม ่มจีำนวน 10 ขอ้ ลกัษณะคำตอบเปน็แบบมาตร
ประมาณคา่ (rating scale) 4 ระดบั ตัง้แต ่(1) ไมเ่หน็ดว้ย

อย่างยิ่ง ถึง (4) เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีข้อคำถามเชิงบวก
จำนวน 6 ขอ้ (ไดแ้กข่อ้ 1, 2, 5, 6, 7, 10) สว่นขอ้ทีเ่หลอื
จำนวน 4 ขอ้ เปน็ขอ้คำถามเชงิลบ ในการวเิคราะหข์อ้มลู
ใช้คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผู้ที่ ได้คะแนน
เฉลีย่มากแสดงวา่มทีศันคตติอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมด่กีวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนเฉลีย่นอ้ย 
 3. แบบสอบถามการรบัรูอ้ปุสรรคในการสง่เสรมิการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่มจีำนวน 6 ขอ้ ลกัษณะคำตอบเปน็แบบ
มาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ ตั้งแต ่ (1)   
ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ถงึ (4) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ขอ้คำถามเปน็
เนือ้หาเชงิลบทัง้หมด ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชค้ะแนนเฉลีย่
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ผูท้ี่ไดค้ะแนนเฉลีย่มากแสดงวา่มี
การรบัรูอ้ปุสรรคในการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมม่าก
กวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนเฉลีย่นอ้ย 
 การสรา้งแบบสอบถามทศันคตฯิ และแบบสอบถาม
การรบัรูอ้ปุสรรคฯ กระทำโดยนกัวจิยัหลกั และได้ใหท้มีนกั
วจิยัซึง่เปน็นกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ทำการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (content validity) การตรวจสอบคา่ความเทีย่งจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (n = 75) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เทา่กบั 0.70 และ 0.81 ตามลำดบั  
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล   
ชดุสายพยาบาลศาสตร ์ ใหเ้ปน็โครงการวจิยัทีเ่ขา้ขา่ยไดร้บั
การยกเวน้การรบัรอง (รหสัโครงการ MU-IRB (NS) 2011/
23.0208)    
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ศนูยฝ์กึอบรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละโภชนาการ
เดก็ฯ ประสานงานกบัประธานโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งู
อายฯุ เพือ่ขอทำการสำรวจความคดิเหน็ของผูส้งูอาย ุ ในวนั
ที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประธานศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้ทำการ
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัสปัดาหน์มแม่โลกและเชญิชวนใหผู้้
สงูอายเุขา้รวมกจิกรรมสปัดาหน์มแม่โลก ซึง่จดัโดยศนูยฝ์กึ
อบรมฯ ในวันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งขออนุญาตทำการ
สำรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชข้อ้มลูที่ไดเ้ปน็แนวทางในการ
จดักจิกรรมสปัดาหน์มแม่โลก การเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้
ใชว้ธิีใหต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง การตอบแบบสอบถาม
ใหเ้ปน็ไปตามความสมคัรใจ 
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 การวเิคราะหข์อ้มลู   
 ในการศกึษาครัง้นี ้ ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู 
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 - สถติพิรรณนา (descriptive statistics) วเิคราะห์
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ศึกษาด้วย
ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  
 - สถติอิา้งองิ (inferential statistics) วเิคราะหค์วาม
แตกตา่งระหวา่งกลุม่ดว้ยการทดสอบท ี(t-test) 
 
ผลการวิจัย
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบดว้ยผูส้งูอาย ุ จำนวน 75 คน เปน็ผูห้ญงิ 58 คน 
(ร้อยละ 77) และผู้ชาย 17 คน (ร้อยละ 23)  มีอายุ
ระหวา่ง 60 ปถีงึ 89 ป ีหรอืเฉลีย่ 71.55 ป ี(SD = 7.30) 
โดยรอ้ยละ 58.7 มอีายรุะหวา่ง 60 ปถีงึ 70 ป ีและรอ้ยละ 
41.3 มอีายมุากกวา่ 70 ปขีึน้ไป ระยะเวลาการเปน็สมาชกิ
ของโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายอุยูร่ะหวา่ง 1 เดอืน 
ถงึ 22 ป ี และพบวา่ รอ้ยละ 40 เปน็สมาชกิไมเ่กนิ 5 ป ี
และรอ้ยละ 42.7 เปน็สมาชกิระหวา่ง 5-10 ป ี
 2. กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 43.8 และรอ้ยละ 27.4 ระบวุา่ 
ตั้งแต่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตนเองได ้ 

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับมากและระดับ  
ปานกลาง ตามลำดบั ในขณะทีร่อ้ยละ 28.8 ไดส้ง่เสรมิ  
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในระดบันอ้ยหรอืไมเ่คยเลย   
 3. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48 มีความเชื่อว่าตนเอง
สามารถสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดม้ากถงึมากทีส่ดุ 
ในขณะทีร่อ้ยละ 30 และรอ้ยละ 22 มคีวามเชือ่ในความ
สามารถของตนเองในระดบัปานกลาง และนอ้ยถงึนอ้ยทีส่ดุ 
ตามลำดบั 
 4. ทศันคตติอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ การกระจายของ
ขอ้มลูเปน็โคง้ปกตโิดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.10 (SD = 
0.26) จากพสิยัทีเ่ปน็ไปได ้1-4 คะแนน  
 ส่วนการรับรู้อุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่  
การกระจายของขอ้มลูเปน็โคง้ปกตโิดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 
2.39 (SD = 0.56) จากพสิยัทีเ่ปน็ไปไดค้อื 1-4 คะแนน  
 5. เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของทศันคตแิละการ
รบัรูอ้ปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องกลุม่
ตวัอยา่งระหวา่งเพศหญงิและเพศชาย พบวา่ มคีวามแตก
ตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ (t (73) = -.072, p > 
.05 และ t (69) = -1.889, p > .05 ตามลำดบั) ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของทศันคตแิละการรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องผูส้งูอาย ุ 
   จำแนกตามเพศ 

ตวัแปร 
 
ทศันคต ิ
การรบัรูอ้ปุสรรค 

เพศหญงิ (n = 58)* 
คา่เฉลีย่ 

(สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน) 
3.10 (0.24) 
2.32 (0.50) 

เพศชาย (n =17)  
คา่เฉลีย่ 

(สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน) 
3.11 (0.30) 
2.61 (0.69) 

t 
 

- .072 
-1.889 

p-value 
 

.943 

.063 

* มกีลุม่ตวัอยา่งเพศหญงิจำนวน 4 คน ไมต่อบคำถามการรบัรูอ้ปุสรรค 

 เมื่อพิจารณาในรายข้อคำถามของแบบสอบถาม
ทัศนคติฯ พบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเพศและการส่ง
เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ โดยพบวา่ รอ้ยละ 50.2 ของ  
ผูส้งูอายไุมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้ความ “การสง่เสรมิการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่ให้ ไดผ้ลด ี ตอ้งกระทำโดยแพทยแ์ละพยาบาล” 
และผูส้งูอายเุกอืบทัง้หมด (ยกเวน้ 1 คน) เหน็ดว้ยวา่ ผูส้งู
อาย ุ และผูช้ายสามารถสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได ้
และรอ้ยละ 87.3 มคีวามเหน็วา่ เดก็กส็ามารถสง่เสรมิการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได ้ และเมือ่ถามถงึความเหมาะสมของ
การให้ผู้สูงอายุเพศชายมาส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

พบวา่ มเีพยีง 1 คน (ซึง่เปน็เพศชาย) ทีม่องวา่เปน็เรือ่งไม่
เหมาะสม 
 เมือ่พจิารณาในรายขอ้คำถามของแบบสอบถามการ
รบัรูอ้ปุสรรคฯ พบประเดน็ทีน่า่สนใจเกีย่วกบัความคดิเหน็
ของกลุม่ตวัอยา่งเฉพาะผูช้าย โดยพบวา่รอ้ยละ 25 มองวา่ 
“การเปน็เพศชายของตนทำให้ ไมส่ะดวกในการสง่เสรมิการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม”่ ในขณะทีร่อ้ยละ 75 มคีวามคดิเหน็ตรง
กนัขา้ม 
 6. เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของทศันคตแิละการ
รบัรูอ้ปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องกลุม่
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ตวัอยา่งระหวา่งกลุม่ทีม่อีายรุะหวา่ง 60-70 ป ี และกลุม่ที่
มอีายมุากกวา่ 70 ปขีึน้ไป พบวา่ ทัง้สองกลุม่มทีศันคตติอ่
การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียั
สำคญัทางสถติ ิ (t (73) = .931, p > .05) แตม่กีารรบัรู้

อปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ตกตา่งกนั
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (t (69) = -2.554, p < .05)   
โดยกลุม่ทีม่อีายมุากกวา่ 70 ป ีมคีะแนนการรบัรูอ้ปุสรรคฯ 
มากกวา่กลุม่ทีอ่าย ุ60-70 ป ีดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของทศันคตแิละการรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องผูส้งูอาย ุ  
   จำแนกตามกลุม่อาย ุ

ตวัแปร 
 
ทศันคต ิa 

การรบัรูอ้ปุสรรค b 

กลุม่อาย ุ60-70 ป ี 
คา่เฉลีย่ 

(สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน) 
3.13 (0.25) 
2.25 (0.50) 

กลุม่อาย ุ> 70 ป ี 
คา่เฉลีย่ 

(สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน) 
3.07 (0.27) 
2.58 (0.60) 

t 
 

.931 
-2.554 

p-value 
 

.355 

.013 
a  อาย ุ60-70 ป ี(n = 44) และ อาย ุ> 70 ป ี(n = 31) 
b  อาย ุ60-70 ป ี(n = 42) และ อาย ุ> 70 ป ี(n = 29)  

 เมือ่พจิารณาในรายขอ้คำถามของแบบสอบถามการ
รับรู้อุปสรรคฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้
อปุสรรคทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ 3 ขอ้ โดย
กลุม่ทีม่อีายมุากกวา่ 70 ปขีึน้ไป มกีารรบัรูอ้ปุสรรคมากกวา่
กลุม่ทีม่อีาย ุ60 - 70 ป ีในเรือ่งตอ่ไปนี ้“ไมรู่ว้า่จะเริม่ตน้สง่
เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งไร” “ความเปน็คนสงูอายุ
หรอืคนรุน่เกา่ทำใหค้นรุน่ใหม่ไมส่นใจในสิง่ทีพ่ดูหรอืทำเพือ่
สง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม”่ และ “กำลงัวงัชาทีล่ดนอ้ย
ลงเมือ่อายมุากขึน้ทำให้ไมส่ะดวกในการสง่เสรมิการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม”่  
 
การอภิปรายผล
 ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ ทั้ง
เพศหญงิและเพศชาย ไมว่า่จะอยู่ในกลุม่อายนุอ้ยกวา่ 70 ป ี
หรอืมากกวา่ 70 ป ี ลว้นมทีศันคตทิีด่ตีอ่การสง่เสรมิการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไมแ่ตกตา่งกนั โดยพบวา่ มคีะแนนเฉลีย่
ของทศันคตติัง้แต ่3 ขึน้ไปจากคะแนนเตม็ 4 คะแนน ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปถึงความสำคัญ
และประโยชนข์องนมแม ่ การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกเพศและทุกวัยควรให้การ
สนบัสนนุ จะเหน็ไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งประมาณครึง่หนึง่ไม่
เหน็ดว้ยทีว่า่ “การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ให้ ไดผ้ลดี
ตอ้งกระทำโดยแพทยแ์ละพยาบาล” และกลุม่ตวัอยา่งเกอืบ
ทัง้หมด (ยกเวน้เพยีงหนึง่คน) ทีม่องวา่ ผูช้ายและผูส้งูอายุ
สามารถสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และเกอืบรอ้ยละ 
90 มองวา่เดก็กส็ามารถสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได้

เชน่กนั ขอ้สงัเกตทีน่า่สนใจประการหนึง่ คอื กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นผู้สูงอายุที่ เกิดในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1940 ถึง   
กลางทศวรรษ ค.ศ. 1960 หรอื ระหวา่ง พ.ศ. 2483 ถงึ 
พ.ศ. 2507 เปน็กลุม่ “Baby Boomers” ซึง่คนรุน่นีจ้ะยดึ
ติดกับความเชื่อและค่านิยมเดิมๆ14 จึงน่าที่จะมองว่าการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่ปน็เรือ่งของผูห้ญงิมากกวา่ แตก่ลบัพบ
วา่กลุม่ตวัอยา่งเกอืบทกุคน (ยกเวน้คนเดยีว) มคีวามคดิเชงิ
บวกตอ่การใหผู้ช้ายรวมทัง้ผูส้งูอายชุายเขา้มามบีทบาทสง่
เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่  ในการศกึษาครัง้นี้ ไม่ไดส้นใจ
ศกึษาทศันคตติอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ (ซึง่เปน็ทศันคตติอ่
วตัถ ุ หรอื attitude toward an object) แตมุ่ง่เนน้ศกึษา
ทัศนคติต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มผู้สูง
อาย ุ(ซึง่เปน็ทศันคตติอ่พฤตกิรรม หรอื attitude toward a 
behavior with respect to that object) ซึง่ Fishbein และ 
Ajzen17 เชือ่วา่ทศันคตแิบบหลงัจะเปน็ตวัทำนายพฤตกิรรม
ได้ดีกว่า แม้จะไม่เคยมีการศึกษาเรื่องนี้ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ  
แตก่ารศกึษาในกลุม่อืน่ เชน่ พยาบาล พบวา่ ทศันคตขิอง
พยาบาลตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และความรู้
ที่ถูกต้องในการช่วยเหลือมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็น
ปัจจัยทำนายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
พยาบาล18 ดงันัน้ การทีผู่ส้งูอายกุลุม่นีม้ทีศันคตทิีด่ีในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเป็นตัวตั้งต้นที่ดีในการ
สนับสนุนคนกลุ่มนี้ให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ 
      การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทในการส่ง
เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ กอ่ใหเ้กดิประโยชนท์ัง้ดา้นตวัผู้
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สงูอายเุอง และดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ทฤษฎกีจิกรรมที่
พฒันาโดย Robert Havighurst ในป ี ค.ศ. 1963 เชือ่วา่ 
กจิกรรมทางสงัคมเปน็แกน่แทข้องชวีติและจำเปน็สำหรบั
ทกุวยั จงึอาจกลา่วไดว้า่ กจิกรรมเปน็สิง่สำคญัสำหรบัวถิี
ชวีติของผูส้งูอายุ19, 20 ผูส้งูอายทุีส่ามารถดำรงกจิกรรมทาง
สงัคมไว้ ไดจ้ะเปน็ผูม้คีวามพงึพอใจในชวีติสงู มภีาพพจน์
เกีย่วกบัตนเองในดา้นบวก21 กจิกรรมอาสาสมคัรเปน็หนึง่ใน
กจิกรรมทีม่รีปูแบบ (formal activity) ทีผู่ส้งูอายใุหค้วาม
สนใจร่วมด้วยมาก19 ดังนั้น พยาบาลจึงควรจัดกิจกรรม
สนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้ามามีบทบาทในลักษณะของอาสา
สมัครส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ ด้วยการให้ความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย  
นมแม ่ รวมทั้งเทคนิคการ “สื่อสาร” หรือ “บอกต่อ”   
เกีย่วกบันมแมแ่กล่กูหลาน เพือ่นบา้น และผูค้นรอบขา้ง  
 การรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ของผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ย 2.39 จากคะแนนเต็ม 4 
คะแนน อาจกลา่วไดว้า่ผูส้งูอายมุกีารรบัรูอ้ปุสรรคปานกลาง 
ผลการศึกษาที่น่าสนใจคือ ผู้สูงอายุมีการรับรู้อุปสรรคไม่
แตกตา่งกนัระหวา่งเพศหญงิและเพศชาย แตจ่ะแตกตา่ง
กนัในกลุม่ทีอ่ายเุทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่ 70 ป ี และกลุม่ทีอ่ายุ
มากกวา่ 70 ป ี ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูส้งูอายทุัง้สองเพศมี
ทศันคตทิีด่ตีอ่การมบีทบาทสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ของผูช้าย จงึไม่ไดม้องวา่เพศจะเปน็อปุสรรค แตก่ลบัให้
ความสนใจไปทีว่ยัหรอือายขุองตน โดยผูส้งูอายกุลุม่ทีอ่ายุ
มากกวา่ 70 ป ี จะมคีะแนนเฉลีย่ของการรบัรูอ้ปุสรรคใน
ภาพรวมสงูกวา่กลุม่ทีม่อีายนุอ้ยกวา่ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผูส้งูอายมุากๆ จะมคีวามรูส้กึวา่กำลงัวงัชาทีล่ดนอ้ยลงตาม
อายทุีม่ากขึน้ และตนเองเปน็คนรุน่เกา่ที่ไมม่ีใครสนใจฟงั
ความคดิเหน็แลว้ นอกจากนีย้งัไมรู่ว้า่จะเริม่ตน้สง่เสรมิการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างไร ความรู้สึกเหล่านี้ล้วนเป็น
อปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่  การรบัรูด้งั
กลา่วสอดคลอ้งกบัผลการสำรวจทศันคตขิองประชาชนไทย
ทีม่ตีอ่ผูส้งูอาย ุ22 โดยสำรวจจากประชาชนไทยอาย ุ18-59 
ป ี ทกุจงัหวดั จำนวน 9,000 คน ในป ี พ.ศ. 2554 พบวา่ 
ร้อยละ 89.5 มองว่าผู้สูงอายุมีกำลังกล้ามเนื้อถดถอย 
กระดกูบางลง และ รอ้ยละ 44.5 เหน็วา่ ผูส้งูอายตุามโลก
ไมท่นั แตอ่ยา่งไรกต็าม รอ้ยละ 90.7 และ 90.6 มองวา่ผูส้งู
อายเุปน็บคุคลทีค่วรไดร้บัความเคารพนบัถอืเสมอ  และผูส้งู
อายสุามารถเปน็ตวัอยา่งทีด่แีกรุ่น่ลกูหลานตามลำดบั ดงันัน้ 
การสง่เสรมิใหผู้ส้งูอายเุขา้มารว่มเปน็กระบอกเสยีงในการ 

“บอกตอ่” เพือ่สนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่งึควรมกีาร
จดัการกบัความรูส้กึในแงม่มุนีก้อ่น เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุคีวาม
มั่นใจว่าตนเองยังเป็นที่เคารพยกย่องของสังคม การจัด
กจิกรรมการใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งทนัสมยัเกีย่วกบัการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่ บวกกบัประสบการณช์วีติและความรูท้ีส่ัง่สมมา
ยอ่มสามารถถา่ยทอดเพือ่สบืสานภมูปิญัญาการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ไปสูค่นรุน่ใหม่ไดเ้ปน็อยา่งด ี 
 
ข้อเสนอแนะ
 ผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ  
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล มทีศันคตทิีด่แีละ
มกีารรบัรูอ้ปุสรรคปานกลางตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม ่ ผู้สูงอายุชายและหญิงมีทัศนคติและการรับรู้
อุปสรรคไม่แตกต่างกัน แต่ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ป ี
มองวา่ความเปน็คนรุน่เกา่และความถดถอยของกำลงัวงัชา
เปน็อปุสรรคตอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ การจดั
กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายเุปน็อาสาสมคัรที ่ “บอกตอ่” 
เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่จำเปน็ตอ้งคำนงึถงึการใหค้วาม
มัน่ใจแกผู่ส้งูอายใุนความมคีณุคา่ของการเปน็ผูส้งูอายขุอง
ตนเอง และการใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งทนัสมยั รวมทัง้เทคนคิ
การสือ่สารเรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแมก่บัคนรุน่ใหม ่
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