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Abstract: 
 Purpose: This study examined the predictive power of support from husbands, grandmothers, and 
nurses on the duration of exclusive breastfeeding. 
 Design: Correlational predictive design. 
 Methods: The sample comprised of 77 mothers with 6-month-old infants receiving health 
supervision and vaccinations at the Well Baby Clinic, Sisaket Hospital, Sisaket Province, Thailand. 
 Main findings: The findings indicated that 13% of the mothers exclusively breastfeed their infants. 
The average duration of exclusive breastfeeding for the study mothers was 90.60 ± 50.10 days. The major   
reason for quitting such breastfeeding was the wrong advice from grandmothers. The mothers identified 
nurses as the most significant source of support in exclusive breastfeeding. The support from husbands 
(p = .973), grandmothers (p = .094), and nurses (p = .156) was not predictive of the duration of exclusive 
breastfeeding. However, the instrumental support from grandmothers was predictive of the duration of 
exclusive breastfeeding (p = .012). 
 Conclusion and recommendations: Based on these findings, nurses are advised to gain awareness 
of, and undertake roles in, organizing activities for husbands and grandmothers. These will help to 
create their correct and proper understanding of their roles and duties to support mothers during 
pregnancy and breastfeeding to encourage mothers to exclusively breastfeed for 6 months. 
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อำนาจการทำนายของการสนับสนุนจากสามีย่ายายและ
พยาบาลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

ชญาภาชัยสุวรรณ,พย.ม.1ทัศนีประสบกิตติคุณ,PhD1พรรณรัตน์แสงเพิ่ม,ปร.ด.1
สุดาภรณ์พยัคฆเรือง,ปร.ด.1

บทคดัยอ่ 
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาอำนาจการทำนายของการสนบัสนนุจากสามียา่ยายและพยาบาลตอ่ระยะเวลาในการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว
 รปูแบบการวจิยั:การวจิยัแบบศกึษาหาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย
 วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอื มารดาทีม่บีตุรอายคุรบ 6 เดอืน มารบับรกิารตรวจสขุภาพและฉดีวคัซนีทีค่ลนิกิ
สขุภาพเดก็ดี โรงพยาบาลศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ จำนวน 77 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณข์อ้มลูสว่น
บคุคลของมารดาและขอ้มลูเกีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ และแบบสอบถามการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสามี
จากยา่ยาย และจากพยาบาล วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณนา  คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และวเิคราะหก์าร
ถดถอยแบบพหคุณู
 ผลการวจิยั: มารดากลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 13 เลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวครบ 6 เดอืน เหตผุลสำคญัทีห่ยดุเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวคอื ยา่ยายแนะนำใหป้อ้นนำ้และอาหารอืน่ ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวเฉลีย่เทา่กบั
90.60± 50.10 วัน โดยมารดาระบุว่าพยาบาลเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
อยา่งไรกต็ามการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสามี(p=.973)จากยา่ยาย(p=.094)และจากพยาบาล(p=.156)
ไม่สามารถทำนายระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ แต่เมื่อพิจารณาการสนับสนุนรายด้านพบว่า
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในด้านทรัพยากรจากย่ายายสามารถทำนายระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อยา่งเดยีวได้(p=.012)
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรตระหนกัและเขา้มามบีทบาทในการจดักจิกรรมใหส้ามแีละยา่ยายมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจทีถ่กูตอ้งเหมาะสม เกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องตนเองในการเปน็ผูช้ว่ยเหลอืมารดาตัง้แตร่ะยะตัง้ครรภจ์นกระทัง่ระยะให้
นมแม่เพือ่ใหม้ารดาเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวไดน้านถงึ6เดอืน

คำสำคญั:การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวยา่ยายสามีพยาบาลการสนบัสนนุทางสงัคม
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 ความสำคัญของปัญหา
 นำ้นมแมเ่ปน็อาหารธรรมชาตทิีม่ปีระโยชนแ์ละดทีีส่ดุ
สำหรับทารก รวมถึงมีประโยชน์ต่อด้านร่างกายและจิต
สงัคมของมารดาดว้ย องคก์ารอนามยัโลกและองคก์ารทนุ
เพือ่เดก็แหง่สหประชาชาตจิงึไดร้ว่มมอืสนบัสนนุการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม่โดยแนะนำให้ “ทารกควรไดร้บันมแมอ่ยา่ง
เดยีวในระยะ6เดอืนแรกและควรใหน้มแมต่อ่เนือ่งรว่มกบั
อาหารทีเ่หมาะสมตามวยัจนอายคุรบขวบปทีี่ 2 หรอืนาน
กว่านั้น”1 โดยถึงแม้ประเทศไทยจะมีนโยบายและการ
รณรงค์อย่างจริงจังในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แต่จากการสำรวจสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
ประเทศไทยพบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6
เดอืนมอีตัราตำ่ทีส่ดุในเอเชยี และมอีตัราตำ่เปน็อนัดบัที่ 3
กอ่นอนัดบัสดุทา้ยของโลก2 จากสถติดิงักลา่ว จงึสะทอ้นให้
เห็นว่าการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย
ตอ้งการการพฒันาในเชงิรกุอยา่งเรง่ดว่น
 การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืนจะประสบ
ผลสำเร็จได้นั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้าน จากการ
ทบทวนวรรณกรรมอาจสรปุไดว้า่มปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 3 ดา้น
ดว้ยกนัคอืปจัจยัดา้นมารดา3,4ปจัจยัทางดา้นทารก5และ
ปจัจยัดา้นสงัคมสิง่แวดลอ้ม6 ซึง่แมว้า่การเลีย้งลกูดว้ยนม
แมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืนจะมอีทิธพิลมาจากหลายปจัจยั แต่
การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในประเทศไทยนัน้ มกัให้
ความสำคญัทีป่จัจยัดา้นมารดาและทารกมากทีส่ดุ อยา่งไร
กต็ามการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว6 เดอืนจะประสบ
ความสำเรจ็ มไิดม้าจากปจัจยัดา้นมารดาหรอืทารกเทา่นัน้
หากยังมีปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญแต่ยังได้รับ
ความสนใจนอ้ย นัน่คอื การสนบัสนนุทางสงัคม7,8 โดยจาก
การศกึษาของMeedya และคณะ9 ทีท่บทวนวรรณกรรม
เกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางบวกตอ่ระยะเวลาในการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม่ 6 เดอืนพบวา่ การสนบัสนนุทางสงัคมเปน็
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ของมารดาและเปน็ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกตอ่ระยะ
เวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
 การสนบัสนนุทางสงัคม (social support) เปน็การ
สนับสนุนช่วยเหลือที่บุคคลได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนบัสนนุทางสงัคมที่ใหแ้กม่ารดาในการสง่เสรมิการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ ควรเริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะ

หลงัคลอดและระยะใหน้มแม่ โดยแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม
ทีม่บีทบาทสำคญัในการสง่เสรมิใหม้ารดาเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
อยา่งตอ่เนือ่งไดแ้ก่สามียา่ยายและพยาบาล9เนือ่งจาก
ในระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอดขณะอยู่
โรงพยาบาล บุคลากรหลักที่อยู่ใกล้ชิดและใช้เวลาอยู่กับ
มารดาและทารกมากที่สุด คือ พยาบาล6 โดยในระยะที่
มารดาพกัฟืน้อยู่ในโรงพยาบาลเปน็ชว่งเวลาสัน้ๆ เมือ่กลบั
ไปอยูบ่า้นจงึเปน็หนา้ทีข่องบคุคลในครอบครวัที่ใกลช้ดิกบั
มารดามากที่สุด นั่นคือ สามีและย่ายายที่จะต้องเข้าไปมี
บทบาทรว่มกบัมารดาในการเลีย้งดทูารกและใหก้ารสง่เสรมิ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมต่อ่จากโรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรสีะเกษ เปน็โรงพยาบาลทีต่ัง้อยู่ในเขต
อำเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่ผา่นการรบัรอง
เปน็โรงพยาบาลสายสมัพนัธแ์ม-่ลกู โรงพยาบาลลกูเกดิรอด
แมป่ลอดภยัและโรงพยาบาลสายใยรกัแหง่ครอบครวัซึง่มี
แนวทางในการดำเนนิงานโดยใชห้ลกับนัได 10 ขัน้สูค่วาม
สำเรจ็ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่มกีารใหบ้รกิารคลนิกินมแม่
มกีลุม่สนบัสนนุนมแม่ในชมุชนและมกีารจดักจิกรรมในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จน
กระทั่งหลังคลอดและระยะให้นมแม่ แต่จากสถิติในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องโรงพยาบาลศรสีะเกษ ซึง่สำรวจตัง้
แตเ่ดอืนตลุาคม พ.ศ. 2552 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2553
พบวา่ มอีตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน
ร้อยละ 26.7 (งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่แผนพัฒนาสาธารณสุข
แหง่ชาตไิดก้ำหนดไว้ คอื ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 จากสถติิ
ดังกล่าว โรงพยาบาลศรีสะเกษจึงได้มีความพยายามที่จะ
เพิ่มอัตราและระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
แหลง่สนบัสนนุทางสงัคมทีส่ำคญัของมารดา คอื สามี ยา่
ยาย และพยาบาลใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการสนบัสนนุการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัด
โปรแกรมโดยใหบ้คุคลสำคญัทกุคนจากทกุฝา่ยเขา้มามสีว่น
รว่มในการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมน่ัน้อาจมขีอ้จำกดั
เนือ่งดว้ยเวลาและงบประมาณ รวมทัง้อตัรากำลงัเจา้หนา้ที่
พยาบาล ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาอำนาจการ
ทำนายของการสนบัสนนุจากสามี ยา่ยาย และพยาบาลตอ่
ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว ผลจากการ
ศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทราบลำดับอิทธิพลของแหล่ง
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สนบัสนนุทางสงัคมทีม่ตีอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว
ซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวทางวางแผนและ
พฒันากจิกรรมการพยาบาลเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพของ
แหล่งสนับสนุนทางสังคมต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดยีวใหเ้หมาะสมตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพื่อศึกษาการรับรู้ของมารดาต่อลักษณะการ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามี ย่ายาย และ
พยาบาล
 2.เพือ่ศกึษาอำนาจการทำนายของการสนบัสนนุจาก
สามี ยา่ยาย และพยาบาลตอ่ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมอ่ยา่งเดยีว

สมมติฐานการวิจัย
 การสนบัสนนุจากสามี ยา่ยาย และพยาบาลมี
อำนาจการทำนายระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่ง
เดยีวแตกตา่งกนั

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบศึกษา
หาความสัมพันธ์เชิงทำนาย (correlational predictive
design)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอืมารดาทีพ่าบตุร
มารบับรกิารตรวจสขุภาพและฉดีวคัซนีทีค่ลนิกิสขุภาพเดก็ดี
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัด
ศรสีะเกษระหวา่งเดอืนพฤษภาคม–สงิหาคมพ.ศ.2554
โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience
sampling)ไดจ้ำนวน77คนซึง่ผูว้จิยักำหนดเกณฑก์ารคดั
เขา้(inclusioncriteria)ดา้นมารดาดงันี้อายุ18ปขีึน้ไป
คลอดปกตสิขุภาพแขง็แรง อยูบ่า้นเดยีวกบัสามแีละตอ้งมี
ย่าหรือยายอยู่ด้วยในระยะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
และอ่านเขียนได้เข้าใจ ส่วนเกณฑ์การคัดเข้าด้านทารก
ไดแ้ก่ ทารกอายุ 6 เดอืน คลอดครบกำหนดและมสีขุภาพ
แขง็แรง
 การกำหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งผูว้จิยัใชว้ธิีconventional
approach10 โดยกำหนดคา่อทิธพิลขนาดกลางสำหรบัสถติิ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ นั่นคือ R2= .13

อำนาจการทดสอบ (level of power) .80 ระดบันยัสำคญั
ทางสถติทิี่ .05และจำนวนตวัแปรอสิระ3ตวัแปรใชส้ตูร
คำนวณไดข้นาดกลุม่ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย77คน
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สรา้งขึน้ประกอบดว้ย4สว่นดงันี้
 1.แบบสมัภาษณข์อ้มลูทัว่ไป จำนวน 17 ขอ้ เปน็
คำถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของมารดาขอ้มลูการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม่ และบคุคลสำคญัทีส่นบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมอ่ยา่งเดยีว
 2.แบบสอบถามการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้โดยใชแ้นวคดิการสนบัสนนุทางสงัคมของ
House11 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้คำถามทีค่รอบคลมุเนือ้หา
การรบัรูข้องมารดาตอ่การสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ทัง้4ดา้นดงันี้
 - การสนบัสนนุดา้นอารมณ์ หมายถงึ การใหค้วาม
ยอมรบั เหน็อกเหน็ใจแสดงถงึความรกัความหว่งใยดแูล
เอาใจใส่และรบัฟงั
 - การสนับสนุนด้านการประเมิน หมายถึง การให้
ขอ้มลูปอ้นกลบั การใหข้อ้มลูทีน่ำไปใชป้ระเมนิตนเอง การ
เหน็พอ้งหรอืใหก้ารรบัรองยนืยนัเพือ่ทำใหเ้กดิความมัน่ใจ
 - การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูขา่วสาร หมายถงึ การให้
คำปรกึษา คำแนะนำ และขอ้มลูทีส่ามารถนำไปใชจ้ดัการ
แกป้ญัหาทีบ่คุคลเผชญิอยู่ได้
 - การสนับสนุนด้านทรัพยากร หมายถึง การช่วย
เหลอืโดยตรงตามความจำเปน็หรอืความตอ้งการของบคุคล
ทัง้ทางการเงนิแรงงานเวลาสิง่ของและบรกิาร
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ฉบับ ประกอบด้วย
แบบสอบถามการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสามี
จากยา่ยายและจากพยาบาลตามลำดบั โดยแตล่ะฉบบัมขีอ้
คำถามจำนวน24ขอ้ คำตอบเปน็มาตรประมาณคา่ (rating
scale)5ระดบัจาก1) เหน็ดว้ยมากทีส่ดุถงึ 5) เหน็ดว้ย
นอ้ยทีส่ดุ การแปลผลพสิยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 24-120
คะแนนถา้คะแนนรวมมากแสดงวา่มารดารบัรูว้า่ไดร้บัการ
สนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมม่ากและถา้คะแนนรวมนอ้ย
แสดงวา่มารดารบัรูว้า่ไดร้บัการสนบัสนนุการเลี้ยงลูกด้วย
นมแมน่อ้ย
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   การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทั้งสาม
ฉบับด้วยการหาความตรงตามเนื้อหา (content validity)
โดยผูท้รงคณุวฒุจิำนวน 3 คน และการหาความเทีย่งจาก
มารดาทีม่ลีกัษณะคลา้ยกลุม่ตวัอยา่งจำนวน10คนไดค้า่
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient)เทา่กบั0.96,0.94และ0.94ตามลำดบัเมือ่
สิ้นสุดการศึกษาได้วิเคราะห์ค่าความเที่ยงอีกครั้งจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด77คน ไดเ้ทา่กบั 0.96, 0.92, และ 0.94
ตามลำดบั
 การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่ง 
 โครงการวจิยัไดผ้า่นการพจิารณาและไดร้บัการรบัรอง
จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยั
มหดิล (ชดุสายพยาบาลศาสตร)์ (COA.No.MU-IRB (NS)
2011/89.2204)
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 หลงัจากไดร้บัการอนมุตัจิากผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล
แลว้ผูว้จิยัเขา้พบหวัหนา้ฝา่ยการพยาบาลหวัหนา้กลุม่งาน
เวชกรรมสังคม และหัวหน้าพยาบาลคลินิกสุขภาพเด็กดี
โรงพยาบาลศรสีะเกษ โดยชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละวธิดีำเนนิ
การวจิยั เพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
โดยทำการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีค่ลนิกิสขุภาพเดก็ดีกลุม่งาน
เวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลศรสีะเกษ ในวนัศกุร์ ตัง้แต่
เวลา13.00-16.00น.ทกุสปัดาห์โดยมขีัน้ตอนดงันี้
 1.พยาบาลประจำคลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby
clinic)สอบถามมารดาผูม้คีณุสมบตัติรงตามกลุม่ตวัอยา่งวา่
สนใจที่จะเข้าร่วมวิจัยหรือไม่ หากมารดาสนใจพยาบาล
จะแจง้ใหผู้ว้จิยัทราบเพือ่เขา้พบกลุม่ตวัอยา่ง
 2.ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนำตัว ชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และขอความ
ยนิยอมในการทำวจิยั
 3.เมือ่ไดร้บัความยนิยอม ผูว้จิยัใหม้ารดาลงนามใน
หนงัสอืยนิยอมการเขา้รว่มการวจิยั รวมทัง้ใหม้ารดาเปน็ผู้
ตดัสนิวา่จะใหข้อ้มลูระหวา่งรอรบับรกิารสขุภาพหรอืภายหลงั
ไดร้บับรกิารสขุภาพเสรจ็แลว้ จากนัน้ผูว้จิยัสมัภาษณข์อ้มลู
สว่นบคุคลจากมารดาและอธบิายวธิกีารตอบแบบสอบถาม
โดยใหม้ารดาตอบแบบสอบถามการสนบัสนนุการเลี้ยงลูก
ดว้ยนมแมจ่ากสามี แบบสอบถามการสนบัสนนุการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมจ่ากยา่ยาย และแบบสอบถามการสนบัสนนุการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากพยาบาลในบริเวณมุมที่จัดไว้ให้

ซึง่ใชเ้วลาประมาณ15-20นาที
 ในกรณทีีม่ารดาไมม่ผีูช้ว่ยเหลอืในการดแูลบตุรขณะ
ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะมีผู้ช่วยวิจัย คือ พยาบาล
วชิาชพีในแผนกอืน่ของโรงพยาบาลศรสีะเกษจำนวน2คน
คอยให้การช่วยเหลือมารดาในการดูแลบุตรขณะตอบ
แบบสอบถาม
 4.เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จ ผู้วิจัย
กลา่วขอบคณุกลุม่ตวัอยา่งในการเขา้รว่มการวจิยั
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู
ดว้ยสถติพิรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ คา่
เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติอิา้งองิ ไดแ้ก่
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient) และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression)
โดยกำหนดความมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05

ผลการวิจัย
 1.ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งและการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
  1.1ขอ้มลูสว่นบคุคลของมารดา
   มารดากลุม่ตวัอยา่งจำนวน77คนมอีายอุยู่
ในชว่ง 18-45 ปี โดยมอีายเุฉลีย่ 27.94 ปี (SD = 6.37)
มารดามรีะดบัการศกึษาสงูสดุอยู่ในระดบัปรญิญาตรี  คดิ
เปน็รอ้ยละ37.6อาชพีของมารดาในชว่งทีเ่ลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ประกอบอาชีพนอกบ้านคิดเป็นร้อยละ 53.2 มารดามี
ระยะเวลาลาพกัคลอดหลงัจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลโดย
เฉลี่ย 110.74 วัน (SD = 60.69) สามีของมารดากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คดิเปน็รอ้ยละ 32.4 สามปีระกอบอาชพีนอก
บ้านร้อยละ 90.9 รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยเท่ากับ
18,803.90 บาทตอ่เดอืน (SD = 15,335.95) โดยมารดา
รอ้ยละ53.2ระบวุา่รายไดเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยและมารดา
รอ้ยละ59.8มบีตุรมชีวีติจำนวน1คน
  1.2ขอ้มลูเกีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
   มารดาในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.8 ไม่มี
ประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ยนมแมม่ากอ่นเนือ่งจากบตุร
คนปจัจบุนัเปน็บตุรคนแรก โดยมารดากลุม่ตวัอยา่งมรีะยะ
เวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เฉลี่ยเท่ากับ 147.23 วัน
(SD = 47.16) ส่วนระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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อยา่งเดยีวเฉลีย่เทา่กบั90.60วนั(SD=50.10)ณเวลาที่
บตุรอายคุรบ6เดอืนมมีารดา10คนทีย่งัคงเลีย้งลกูดว้ย
นมแมอ่ยา่งเดยีวสว่นมารดาทีเ่หลอื67คนระบสุาเหตกุาร
หยดุเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวเนือ่งมาจากยา่ยายแนะนำ
คดิเปน็รอ้ยละ49.2รองลงมามสีาเหตมุาจากมารดามนีำ้นม
นอ้ยหรอืนำ้นมไมพ่อ คดิเปน็รอ้ยละ 22.4 และมสีาเหตมุา
จากมารดาทำงาน คิดเป็นร้อยละ 19.4 อย่างไรก็ตามใน
ปจัจบุนั(ณอายบุตุรเทา่กบั6เดอืน)มารดาในกลุม่ตวัอยา่ง
รอ้ยละ52ยงัคงเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยู่
   อาหารที่มารดาให้บุตรในปัจจุบันซึ่งมีอายุ 6
เดอืน ใหน้มผสมรว่มกบัอาหารอืน่ๆ คดิเปน็รอ้ยละ 40.2
รองลงมาใหน้มแมร่ว่มกบัอาหารอืน่ๆ คดิเปน็รอ้ยละ 18.2
มารดาเริม่ใหอ้าหารอืน่ที่ไม่ใชน่มแมค่รัง้แรกเมือ่บตุรมอีายุ
เฉลีย่ 77.49 วนั (SD = 38.19) ซึง่อาหารทีม่ารดาเริม่ให้
บุตรครั้งแรกเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.2) เป็นนมผสม
รองลงมารอ้ยละ35.8ใหน้ำ้
  1.3ขอ้มลูเกีย่วกบัผูส้นบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่
   มารดาในกลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 44.2  ระบวุา่
พยาบาลเปน็ผูส้นบัสนนุมากทีส่ดุในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
อยา่งเดยีวรองลงมาคอืยา่ยาย (รอ้ยละ29.8)และสามี

(รอ้ยละ 26.0) สำหรบัยา่ยาย พบวา่ มารดารอ้ยละ 70.1
ระบวุา่ยายแท้ๆ  ของบตุรเปน็ผูท้ีม่สีว่นชว่ยเหลอืสนบัสนนุ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมม่ากทีส่ดุสำหรบัคะแนนการสนบัสนนุ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่โดยรวมทัง้4ดา้น(คะแนนเตม็120
คะแนน)ที่ไดร้บัจากสามเีฉลีย่เทา่กบั99.71(SD=14.42)
หรอืคดิเปน็คะแนนรอ้ยละ83.09จากยา่ยายเทา่กบั100.12
(SD=12.63)หรอืคดิเปน็คะแนนรอ้ยละ83.43และจาก
พยาบาลเทา่กบั102.38(SD=12.29)หรอืคดิเปน็คะแนน
รอ้ยละ85.32
 2.ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา พบว่า
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามี จากย่ายาย
และจากพยาบาลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัระยะเวลาในการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว (p > .05) แตก่ารสนบัสนนุการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากยา่ยายและจากสามมีคีวามสมัพนัธ์
กนั(r= .49,p< .001)การสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมจ่ากสามแีละจากพยาบาลมคีวามสมัพนัธก์นั (r = .34,
p=.003)และการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากยา่
ยายและจากพยาบาลมีความสัมพันธ์กัน (r = .38,
p=.001)ดงัแสดงในตารางที่1


ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษา(n=77)

ตวัแปร 1 2 3 4 
1.การสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสามี 1   
2.การสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากยา่ยาย .49* 1  
3.การสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากพยาบาล .34* .38* 1 
4.ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว -.06 -.16 .09 1
*p<.01

 3.ผลการทดสอบสมมตฐิาน
 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ สมมตฐิานการวจิยัไม่ไดร้บั
การสนบัสนนุนัน่คอืการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
จากสามี จากยา่ยาย และจากพยาบาล ไมส่ามารถทำนาย
ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวได้(p>.05)

 แตอ่ยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาการสนบัสนนุรายดา้น
พบวา่ การสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมด่า้นทรพัยากร
จากยา่ยายสามารถทำนายระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมอ่ยา่งเดยีวได้(p<.05)ดงัแสดงในตารางที่2
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 ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิก์ารทำนายของการสนบัสนนุทางสงัคมจากสามี จากยา่ยาย จากพยาบาล และระยะเวลาใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว(n=77)

ตวัแปร  B  SEB β t p-value 
การสนบัสนนุทางสงัคม(โดยรวมทัง้4ดา้น)     
คา่คงที่ 108.139 57.904  1.868 .066
 -จากสามี -.016 .461 -.004 -.034 .973
 -จากยา่ยาย -.908 .535 -.229 -1.697 .094
 -จากพยาบาล .732 .510 .180 1.434 .156
 R=.232,R2=.054,OverallF=1.389,p=.253
การสนบัสนนุดา้นอารมณ์     
คา่คงที่ 100.052 55.265  1.810 .074
 -จากสามี -.277 1.442 -.024 -.192 .848
 -จากยา่ยาย -.632 1.480 -.054 -.427 .670
 -จากพยาบาล .514 1.222 .052 .421 .675
 R=.069,R2=.005,OverallF=.115,p=.951
การสนบัสนนุดา้นการประเมนิ     
คา่คงที่ -2.197 60.329  -.036 .971
 -จากสามี 1.542 2.901 .072 .531 .597
 -จากยา่ยาย -.093 3.099 -.004 -.030 .976
 -จากพยาบาล 2.518 2.063 .158 1.221 .226
 R=.197,R2=.039,OverallF=.980,p=.407
การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูขา่วสาร     
คา่คงที่ 20.769 59.821  .347 .729
 -จากสามี -.877 1.915 -.060 -.458 .648
 -จากยา่ยาย -1.309 2.339 -.075 -.560 .577
 -จากพยาบาล 4.539 2.460 .216 1.845 .069
  R=.226,R2=.051,OverallF=1.304,p=.280
การสนบัสนนุดา้นทรพัยากร     
คา่คงที่ 173.641 42.221  4.113 .000
 -จากสามี -.002 .929 .000 -.002 .998
 -จากยา่ยาย -2.539 .982 -.314 -2.585 .012
 -จากพยาบาล .556 1.377 .047 .404 .687
  R=.308,R2=.095,OverallF=2.555,p=.062





J Nurs Sci   Vol 30  No 1 January - March 2012 

Journal of Nursing Science ��

การอภิปรายผล
 1. การรบัรูข้องมารดาตอ่ลกัษณะการสนบัสนนุการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสาม ี ยา่ยาย และพยาบาล 
 ถึงแม้การศึกษาในครั้งนี้จะไม่มีเกณฑ์ในการแบ่ง
ระดบัของคะแนนการสนบัสนนุเอาไว้ จงึไมส่ามารถระบไุด้
ว่าคะแนนการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากแต่ละ
แหล่งอยู่ในเกณฑ์ดีระดับใด แต่สังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ย
ของการรบัรูก้ารสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่โดยรวมทัง้
4ดา้นจากสามีจากยา่ยายและจากพยาบาลอยู่ในระดบั
มากกวา่รอ้ยละ80ทัง้สิน้นบัวา่เปน็ระดบัคะแนนทีส่งูและ
น่าพอใจ จึงอาจสรุปได้ว่ามารดาได้รับการสนับสนุนการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมม่ากจากทัง้3แหลง่
 การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและ
จากยา่ยาย 
 จากการศึกษาครั้งนี้ มารดาได้รับการสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจ
เนือ่งมาจาก วถิชีวีติของคนในชมุชนอำเภอเมอืงศรสีะเกษ
ยังมีความเป็นชนบทอยู่มาก บุคคลในชุมชนจึงมีทัศนคติ
และความเชือ่พืน้ฐานทีด่ตีอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ เมือ่มี
การใหก้ำเนดิทารกซึง่เปน็พฒันาการทีส่ำคญัของครอบครวั
สามีในฐานะบดิาของบตุรและเปน็ผูท้ีม่ารดามคีวามสมัพนัธ์
ใกลช้ดิ ใหค้วามไวว้างใจและหวงัพึง่พามากทีส่ดุ12 อกีทัง้ยงั
เป็นเครือข่ายทางสังคมที่สำคัญที่สุดในการให้ความช่วย
เหลอืสนบัสนนุมารดาในระยะหลงัคลอด13 จงึตอ้งเขา้มามี
สว่นรว่มรบัผดิชอบในการเลีย้งดบูตุรและสนบัสนนุสง่เสรมิ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในดา้นตา่งๆ เพิม่มากขึน้ สง่ผลให้
สามเีขา้มามบีทบาทในการสง่เสรมิและสนบัสนนุการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมเ่พิม่มากขึน้ตามไปดว้ย โดยถงึแมม้ารดากลุม่
ตวัอยา่งจะระบวุา่สามเีปน็บคุคลทีส่นบัสนนุเปน็อนัดบั3ใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวรองจากยา่ยาย (อนัดบั 2)
และพยาบาล(อนัดบั1)แตส่ามกีน็บัเปน็แรงสนบัสนนุทาง
สงัคมทีส่ำคญัในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดา9,14
 มารดาไดร้บัการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่าก
ยา่ยายในระดบัทีน่า่พอใจ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก บรบิทดา้น
สงัคมและวฒันธรรมของจงัหวดัศรสีะเกษทีบ่คุคลในชมุชน
ใหค้วามเคารพนบัถอืผูส้งูอายหุรอืผูอ้าวโุส การเลีย้งดบูตุร
หลานจงึมกัจะเลีย้งตามที่ไดร้บัการสบืทอดกนัมา ดว้ยเชือ่
มัน่วา่ผูส้งูอายหุรอืผูอ้าวโุสเปน็บคุคลทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ย
ประสบการณ์และมีความรู้ที่มากกว่า ย่ายายจึงมีบทบาท

สำคัญในการช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดา9,14
 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาเป็นที่น่าสังเกตว่าการ
สนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสามแีละจากยา่ยายมี
คะแนนที่ใกลเ้คยีงกนั(99.71±14.42vs100.12±12.63)
ซึ่งอาจนำมาเปรียบเทียบกันได้เพราะข้อคำถามใน
แบบสอบถามมีเนื้อหาเหมือนกัน อีกทั้งยังพบว่าการ
สนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสามแีละจากยา่ยายมี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (r = .49, p <
.001) ซึง่อาจอธบิายไดว้า่ ดว้ยลกัษณะของสงัคมไทยที่ให้
ความสำคญัตอ่สถาบนัครอบครวั โดยเฉพาะในครอบครวั
ขยายที่รวมกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ
ทางการสมรสเขา้มาอาศยัอยูร่ว่มกนั15 สามแีละยา่ยายใน
ฐานะสมาชกิในครอบครวัยอ่มใหค้วามชว่ยเหลอืดแูลซึง่กนั
และกนั รวมถงึการสนบัสนนุสง่เสรมิและกระตุน้เตอืนซึง่
กนัและกนัใหส้ามารถปฏบิตัใิน “บทบาท” และ “หนา้ที”่
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ระบบครอบครัวจึงนับว่า
มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิก
ครอบครวัใหเ้ปน็ไปในทางเดยีวกนั
 การสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากพยาบาล
 มารดาไดร้บัการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่าก
พยาบาลในระดบัทีน่า่พอใจ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ลกัษณะ
การบรกิารดา้นสง่เสรมิสขุภาพในเขตอำเภอเมอืงศรสีะเกษ
จงัหวดัศรสีะเกษ สามารถใหก้ารบรกิารเขา้ถงึพืน้ที่ไดอ้ยา่ง
ทัว่ถงึ ประกอบกบักระทรวงสาธารณสขุมนีโยบายสนบัสนนุ
ให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัยทุกแห่งเป็นโรงพยาบาล
สายใยรกัแหง่ครอบครวั16ซึง่มกีารฝกึอบรมบคุลากรทางการ
แพทยแ์ละสาธารณสขุทกุคนใหม้ทีกัษะทีจ่ำเปน็ตอ่การนำ
นโยบายนี้ ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลซึ่งเป็น
บคุลากรหลกัทีอ่ยู่ใกลช้ดิและใชเ้วลาอยูก่บัมารดาและทารก
มากทีส่ดุ6 จงึทำใหพ้ยาบาลเขา้มามบีทบาทสำคญัในการสง่
เสรมิและสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่17,18

 เมื่อพิจารณาผลการศึกษายังพบประเด็นที่น่าสนใจ
คอืมารดากลุม่ตวัอยา่งระบวุา่พยาบาลเปน็ผูท้ีส่ำคญัทีส่ดุใน
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ซึ่งอาจ
อธบิายไดว้า่ แมร้ะยะทีม่ารดาพกัฟืน้อยู่ในโรงพยาบาลชว่ง
หลังคลอดนับเป็นช่วงเวลาสั้นๆ หากแต่มารดาได้รับการ
บรกิารจากพยาบาลโรงพยาบาลศรสีะเกษในการสง่เสรมิการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์
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 ระยะคลอด ระยะหลงัคลอดขณะอยู่โรงพยาบาลและระยะ
หลงัคลอดทีค่ลนิกิสขุภาพเดก็ดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะ
4 สัปดาห์แรกหลังคลอด มารดามักประสบปัญหาในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ซึง่สง่ผลใหม้แีนวโนม้สงูทีจ่ะยตุกิารเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมก่อ่น 6 เดอืน และทำใหม้รีะยะเวลาในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมส่ัน้ลงได้19ดงันัน้การไดร้บัการสนบัสนนุ
ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่ปน็ระยะเวลาตอ่เนือ่งโดยเฉพาะ
ในระยะแรกหลงัคลอด จงึเปน็เหตผุลทีท่ำใหม้ารดาในกลุม่
ตวัอยา่งของการศกึษาครัง้นีร้ะบวุา่พยาบาลสนบัสนนุมาก
ทีส่ดุตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว
 2. อำนาจการทำนายของการสนบัสนนุจากสาม ี ยา่
ยาย และพยาบาลตอ่ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
อยา่งเดยีว 
 ผลจากการศกึษาในครัง้นี้ พบวา่ การสนบัสนนุการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสามี การสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมจ่ากยา่ยาย และการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
จากพยาบาล ไมส่ามารถทำนายระยะเวลาในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวได้ (p > .05) โดยสอดคลอ้งกบัการ
ศกึษาของวไิลวรรณเวชกามาและอมุาพรศรรีตันกลุ20ที่
ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่ง
เดยีว6เดอืนไดส้ำเรจ็โดยศกึษาในมารดาหลงัคลอดทีม่ลีกู
อายุ 6 เดอืน – 1 ปี ในเขตพืน้ทีอ่ำเภอโนนสงั จงัหวดั
หนองบัวลำภู พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมไม่มีความ
สมัพนัธก์บัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว6เดอืนการที่
ผลการศกึษาครัง้นี้ ไมส่นบัสนนุสมมตฐิานของการวจิยั ทัง้นี้
อาจมสีาเหตมุาจากการทีม่ารดากลุม่ตวัอยา่งของการศกึษา
มาจากสถานทีเ่ดยีวกนั อยู่ในบรบิททางสงัคม สิง่แวดลอ้ม
และวฒันธรรมที่ไมแ่ตกตา่งกนั จงึทำใหล้กัษณะมารดากลุม่
ตวัอยา่งมคีวามเปน็เอกพนัธ์ (homogeneous) สงูในเรือ่ง
ของการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมท่ี่ไดร้บัจากแตล่ะ
แหล่ง ซึ่งมีผลในทางสถิติ โดยเมื่อทำการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหคุณู (multiple regression)จงึไมพ่บอำนาจ
การทำนายหรอือทิธพิลของตวัแปรทีศ่กึษา
 จากการศึกษาครั้งนี้ แม้ ไม่พบอิทธิพลของตัวแปรที่
ศกึษาทีม่ตีอ่ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว
แต่เมื่อพิจารณาการสนับสนุนรายด้านได้พบประเด็นที่น่า
สนใจ โดยพบวา่ การสนบัสนนุดา้นทรพัยากรจากยา่ยาย
เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถทำนายระยะเวลาในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(β = - .314, p < .05) ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า
ย่ายายถือเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ เนือ่งจากเพยีบพรอ้มไปดว้ยประสบการณ์
และเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองการเปน็มารดา21 จงึเหน็ไดว้า่ใน
ระยะหลงัคลอดบตุรยา่ยายจะมบีทบาทในการใหค้วามชว่ย
เหลือในการเลี้ยงดูบุตรหลานและแบ่งเบาภาระงานต่างๆ
ภายในบา้น ยา่ยายจงึนบัเปน็กำลงัสำคญัในการสนบัสนนุ
ดา้นทรพัยากรใหแ้กม่ารดา ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
กลุม่นมแม่21 ทีส่ำรวจทศันคติ ความรู้ และการปฏบิตัติน
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มบุคคลผู้เป็นย่ายาย
โดยศกึษาในยา่ยายทีม่หีลานอายไุมเ่กนิ 2 ปี จำนวน 947
รายในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลพบวา่ยา่ยายสว่นใหญ่
(ร้อยละ 62.4) มองบทบาทสำคัญของตนเองในการช่วย
ลกูสาว/ลกูสะใภเ้ลีย้งลกูดว้ยนมแม่คอืชว่ยทำอาหารและ
ชว่ยดแูลหลาน ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว สง่ผลใหก้ารสนบัสนนุ
ดา้นทรพัยากรจากยา่ยายสามารถทำนายระยะเวลาในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวได้
 จากการศกึษาครัง้นี้ แมจ้ะไมพ่บอทิธพิลของตวัแปรที่
ศกึษาทีม่ตีอ่ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว
กต็าม แตก่ท็ำใหท้ราบถงึความสำคญัและความจำเปน็ของ
แหลง่สนบัสนนุทัง้ 3 แหลง่ทีม่ตีอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
อยา่งเดยีวของมารดา การดำเนนิงานเพือ่สง่เสรมิการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่จึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนากิจกรรม
หรือจัดโปรแกรมอบรมให้แก่แหล่งสนับสนุนทั้ง 3 แหล่ง
ตามบทบาทหนา้ทีข่องแตล่ะแหลง่สนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่ง
เพิม่มากขึน้ เนือ่งจากทัง้ 3 แหลง่สนบัสนนุนบัเปน็แหลง่
สนบัสนนุทีด่ขีองมารดาทีส่ามารถใหค้วามรว่มมอืในการสง่
เสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพนอกจากนี้ผลการศกึษายงัไดพ้บประเดน็ทีน่า่
สนใจเกีย่วกบัความสำคญัของพยาบาลตอ่การสง่เสรมิการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่นัน่คอืการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมจ่ากพยาบาลและจากสามมีคีวามสมัพนัธก์นั (r = .34,
p = .003) และการสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่าก
พยาบาลและจากยา่ยายมคีวามสมัพนัธก์นั (r = .38, p =
.001) ซึง่หมายความวา่ เมือ่พยาบาลใหก้ารสนบัสนนุการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาก (โดยผ่านการจัดกิจกรรมหรือ
โปรแกรมอบรมตา่งๆ) การสนบัสนนุจากสามี และยา่ยาย
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น
พยาบาลจงึควรตระหนกัถงึความสำคญัของบคุคลกลุม่นีแ้ละ
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จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เหมาะสมเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องตนเองในการสนบัสนนุ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ยา่ยาย ซึง่ผู้
สูงอายุเหล่านี้ยังมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นว่าตนเอง
สามารถสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได้22 พยาบาลจงึควร
มุง่เนน้การใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเหมาะ
สมในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
ตัง้แตร่ะยะตัง้ครรภจ์นกระทัง่ระยะหลงัคลอดและระยะให้
นมแม่

สรุปและข้อเสนอแนะ
 1.ผลการศึกษาได้ชี้ ให้เห็นว่าพยาบาลเป็นผู้ที่มี
บทบาทสำคัญและให้การสนับสนุนมารดาในการเลี้ยงลูก
ดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวมากทีส่ดุพยาบาลจงึควรตระหนกัและ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากิจกรรมให้ความรู้และฝึก
ทกัษะการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเปน็ระบบโดยมรีปูแบบที่
ชัดเจน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายไม่ควรมุ่งที่มารดาเท่านั้น
พยาบาลควรให้ความสำคัญแก่แหล่งสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาดว้ยนัน่คอืสามแีละยา่ยาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ยา่ยาย ควรมุง่เนน้ใหม้ทีศันคตทิีด่ี มคีวามเชือ่มัน่ในความ
สามารถของตนเองและมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเหมาะ
สมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่ในการสนบัสนนุชว่ยเหลอืมารดา
ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนกระทั่งระยะให้นมแม่เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและครบวงจรระหว่างโรงพยาบาลและ
ครอบครัว นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว
 2.การศกึษาวจิยัครัง้ตอ่ไปควรทำการศกึษาในหลายๆ
แหลง่/ โรงพยาบาล เพือ่ใหก้ลุม่ตวัอยา่งเปน็ตวัแทนทีด่ขีอง
มารดาทีม่บีตุรอายคุรบ 6 เดอืน และมคีวามหลากหลายใน
ระดบัของการสนบัสนนุทางสงัคมจากแตล่ะแหลง่ ซึง่จะทำ
ให้ผลการทดสอบทางสถิติมีความตรงตามปรากฏการณ์ที่
เปน็จรงิมากทีส่ดุ(statisticalconclusionvalidity)
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