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กติติกรรมประกาศ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัลพบุรี ท่าน
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมี
ส่วนในการช่วยเหลือ ได้แก่ อาจารย์ พญ.นิพรรณพร วรมงคล ท่ีปรึกษาโครงการวิทยาลัย
วทิยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะในการวจิยั รวมทั้งเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด  

ทา้ยน้ี ขอขอบคุณแม่กลุ่มตวัอยา่งทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผูเ้ก็บขอ้มูล ท าใหก้ารวจิยัส าเร็จสมบูรณ์ 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจยัคร้ังน้ี จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน
จดับริการใหแ้ก่ผูท่ี้มารับบริการตั้งแต่เร่ิมฝากครรภท่ี์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อส่งเสริม
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับ
คณะกรรมการอนามยัแม่และเด็กประจ าจงัหวดั โรงพยาบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

รายงานของ UNICEF พบว่าอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยไม่ได้ตาม
เป้าหมายตั้งแต่ปี 2549 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจึงไดจ้ดัท า Road Map เพื่อสนบัสนุนให้
เกิดการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่กบัสุขภาพของเด็กและค่าใช้จ่ายด้านนม เป็นการศึกษาเชิง
พรรณนาแบบภาคตดัขวาง เก็บขอ้มูลจากแม่คลอดท่ีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ปี 2555 
จ านวน 210 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Chi-Square, Fisher’s exact, Spearman rank difference 
method, Wilcoxon signed-rank และวเิคราะห์เป็น Odds ratio ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05    

ผลการศึกษาพบว่า อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ร้อยละ 43.3 และเล้ียง
ต่อเน่ืองมากกว่า 12 เดือน ร้อยละ 29.1 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว  
6 เดือน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ สถานท่ีฝากครรภ์ ล าดบัลูก ทศันคติและ
ประสบการณ์การเล้ียงลูก ดา้นบริการ ไดแ้ก่ ห้องคลอด/หลงัคลอด คลินิกนมแม่และการติดตาม
เยี่ยมหลงัคลอดในชุมชน ส่ิงสนบัสนุน ไดแ้ก่ ครอบครัว การมอบเกียรติบตัรและการด าเนินงาน
ของชมรม และอุปสรรค ไดแ้ก่ การลาคลอด เด็กท่ีกินนมแม่ต่อเน่ืองมากกว่า 12 เดือน มีสุขภาพ
ดีกวา่กลุ่มท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ในทุกดา้น  และการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การเล้ียงลูก
ดว้ยนมผสมถึง 10 เท่า 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล ระบบบริการ ครอบครัว นโยบายระดบัจงัหวดั 
พร้อมการเชิดชูเกียรติ ท าใหอ้ตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนของจงัหวดัลพบุรี มีอตัรา
สูงกว่าเกณฑ์เฉล่ียของประเทศ ผูว้ิจยัเสนอแนวทางการพฒันาเพื่อส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
เป็น King Narai Breastfeeding Model เพื่อให้เกิดกระแสสังคมนมแม่และความย ัง่ยืนในการ
ด าเนินงานต่อไป 
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ABSTRACT 
 

According to report of UNICEF, rate of successful breastfeeding in Thailand could not 
be achieved goal of Ministry of Public Health since 2006. We established a road map to enhance 
breastfeeding support at King Narai Hospital. 

The purpose of this study was to identify factors related to successful breastfeeding, 
infant health status and cost of formula milk with accessories in the first year of life. The study 
was cross sectional descriptive study. Data collection was done in 210 couples of mothers and 
babies born at King Narai Hospital in 2012. Analytical statistics used in this study were Chi-
Square, Fisher’s Exact, Spearman rank difference method, Wilcoxon signed-rank and described in 
odds ratio and statistical significant p<0.05. 

The study showed 43.3% mothers could achieve 6 months exclusive breastfeeding (6 
moEBF) and 29.1% mothers could continue breastfeeding over 12 months. Factors that 
significantly associated with 6 moEBF were education, occupation, place of antenatal care, order 
of babies, breastfeeding attitude, maternal experience, labour/postpartum care, breastfeeding 
support clinic, home visit in community, family, giving 6-12 months successful breastfeeding 
certificates, breastfeeding promoting team, Saiyairak community network. A significant defensive 
factor was duration of maternity leave. The infants in the group of more than 12 months 
breastfeeding had all health status better than in the group of below 12 months breastfeeding. The 
health status were weight for age, height for age, weight for height, development, allergy and 
sickness. The cost of one year breastfeeding was ten time below the cost of bottle feeding. 

This study found that maternal personal factors, health services factors, family support, 
provincial breastfeeding policy with honor recognition will have impact in breastfeeding 
promotion and increase exclusive breastfeeding rate in Lop Buri province. The authors propose 
King Narai Breastfeeding Model to develop social movement in order to sustain breastfeeding 
practice society. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นมแม่เป็นสุดยอดอาหารส าหรับลูก เพราะเป็นอาหารธรรมชาติ มีสารอาหารและ
ภูมิคุม้กนัท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาทั้งทางร่างกายและเชาวปั์ญญา สามารถลดอตัราป่วย อตัราตาย
ของทารกจากโรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ในระยะยาวช่วยป้องกันโรคอ้วนและ
โรคเบาหวานเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ รวมทั้งลดค่าใชจ่้ายจากการเล้ียงลูกดว้ยนมผสม การเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีส าหรับลูก (Good start) (UNICEF et al., 2010; WHO, 2000; Kramer & 
Kakuma, 2004; Horta & Victora, 2014) การท่ีแม่โอบกอดลูกขณะให้ลูกดูดนม การสัมผสัผิวกาย
และความใกลชิ้ดระหวา่งแม่และลูก จะช่วยกระตุน้ให้เกิดความรักและความผกูพนัระหวา่งแม่กบั
ลูกได้แนบแน่นยาวนาน ลูกท่ีได้รับการเล้ียงดูด้วยนมแม่อย่างถูกต้องและนานพอ จะท าให้มี
สติปัญญาดี มีความฉลาดทางอารมณ์ จึงเป็นรากฐานท่ีดีส าหรับการเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมี
คุณภาพ ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจและสังคม (Murder, 2006; Innis, 2007; Cunningham et al., 2010; 
ศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย, 2550) จากประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ องคก์ารอนามยัโลก 
(World Health Organization: WHO) และองคก์ารกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จึง
ไดส้นบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ทัว่โลก โดยให้แม่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียว โดยไม่ป้อน
อาหารอ่ืนเลยแมแ้ต่น ้ า ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่ลูกอายุครบ 6 เดือน (exclusive breastfeeding) 
หลงัจากนั้นจึงเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ควบคู่กบัอาหารเสริมตามวยัจนกระทัง่ลูกอายุครบ 2 ปีหรือนาน
กวา่นั้น และจดัท าโครงการโรงพยาบาลสายสัมพนัธ์แม่ลูก (Baby Friendly Hospital) เพื่อส่งเสริม
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ให้ประสบความส าเร็จ โดยยึดขั้นตอน “บนัไดสิบขั้นสู่ความส าเร็จในการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่” (ten steps to successful breastfeeding) เป็นแนวทางในการปฏิบติั (WHO/ 
UNICEF, 2003) ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ จึงมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพแม่และลูกในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 4 
(พ.ศ.2520-2524) เป็นตน้มา และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-
2554) ไดก้ าหนดเป้าหมายการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือนโดยไม่ไดรั้บ
อาหารอ่ืนแมแ้ต่น ้ าเป็นร้อยละ 30 และให้นมแม่ควบคู่กบัอาหารเสริมตามวยัจนกระทัง่ลูกอายุ 2 ปี
หรือนานกวา่นั้นตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลก (กรมอนามยั, 2555) 
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จากรายงาน the state of the World’s Children พ.ศ. 2556 พบอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
อยา่งเดียวไม่เกิน 6 เดือน ของทัว่โลกอยูท่ี่ร้อยละ 39 (UNICEF, 2013) จากการส ารวจขององคก์าร
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในปี พ.ศ. 2549 พบวา่ ประเทศไทยมีอตัราการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ร้อยละ 5.4 จดัเป็นประเทศท่ีมีอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว
ต ่าท่ีสุดในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก โดยเกาหลีมีอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวสูงถึงร้อย
ละ 65 กมัพชูา ร้อยละ 60 สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 48 ฟิลิปินส์ ร้อยละ 34 ติมอร์ ร้อยละ 31 
เวยีดนาม ร้อยละ 19 (องคก์ารยนิูเซฟประเทศไทย, 2549) ต่อมาไดมี้การรณรงคส่์งเสริมการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่อยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองมากข้ึน ท าใหอ้ตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนในปี 
พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 12.3 ซ่ึงเป้าหมายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
10 ก าหนดเกณฑ์อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 เม่ือเทียบใน
กลุ่มประเทศแถบเอเชียพบวา่ต ่ากวา่ 4-5 เท่า (NSO, UNICEF et al., 2013; ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
2556) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ความส าเร็จของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว มีปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ ระยะเวลาในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ระยะตั้งครรภ ์จนถึง
ระยะหลงัคลอดรวมถึงการติดตามเยี่ยมบา้น การติดตามทางโทรศพัท์ มีศูนยน์มแม่ ร่วมกบัการมี
กลุ่มให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุน ซ่ึงการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองจะช่วยส่งเสริมการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ไดม้ากกวา่การให้การสนบัสนุนในระยะเวลาสั้นๆ และส่งผลให้การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
ประสบความส าเร็จได ้ (Hannula, Kaunonen & Tarkka, 2008) การให้ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ เจตคติ ความตั้งใจ การไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวและชุมชน (Bai, Middlestadt, Peng 

& Fly, 2009; Ku & Chow, 2010) นอกจากน้ีการไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดในขณะเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มีความส าคญัและส่งผลต่อระยะเวลา
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (Meedya, Fahy & Kable, 2010) แม่ท่ีมีความตั้งใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
อยา่งเดียว และไดรั้บการสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวจากบุคลากรทีมสุขภาพ สามี 
แม่ของตนเอง ญาติสนิท และเพื่อนสนิท จะมีความตั้งใจเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวมากข้ึน (จิรา
พร วงศใ์หญ่, ลาวลัย ์สมบูรณ์ และ กรรณิการ์ กนัธะรักษา, 2554) ส่วนปัจจยัท่ีท าให้การเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ลดลง ไดแ้ก่ การตอ้งกลบัไปท างาน มีปัญหาเก่ียวกบัการให้นมแม่ และปัญหาสุขภาพแม่
และลูก (Chuang et al., 2010; Sasaki et al., 2010) 

จงัหวดัลพบุรี เป็นจงัหวดัหน่ึงในเขตภาคกลางท่ีประสบกบัปัญหาอตัราการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่อย่างเดียวต ่ากว่าเกณฑ์ ซ่ึงโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้มีการด าเนินงานตาม
โครงการสายสัมพนัธ์แม่ลูก โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั และโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว โดยเนน้จดับริการสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 10 ขั้นตอน (10 steps to successful 
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Breastfeeding) เร่ิมตั้งแต่พฒันาการจดับริการฝากครรภ ์ห้องคลอด หลงัคลอดและในชุมชน แต่ยงั
พบวา่ อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ยงัต ่ามาก เพียงร้อยละ 5.2 ในปี พ.ศ. 2546 จึงไดจ้ดัท าโครงการ 
“ครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจเล้ียงลูกดว้ยนมแม่” โดยน าหลกัการแนวคิดของกฎบตัรออตตาวาและกฎ
บตัรกรุงเทพ น ามาจดัท าเป็น Road Map เพื่อพฒันาระบบบริการและเครือข่ายสนบัสนุนการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่จากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ เน้นการพฒันาดว้ย 10 steps พร้อมกบัคน้หาแม่ท่ี
สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นานตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป โดยเร่ิมจากจดังานวนัแม่แห่งชาติและมอบ
เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติให้แก่แม่ท่ีสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไปต่อเน่ืองกนัทุกปี 
ปี 2549 รับนโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว มีการพฒันาตามแนวทางดงักล่าวจนได้
รับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดบัทอง ต่อมาไดพ้ฒันาเป็น “โครงการนมแม่ส่ือ
สายใยรักสู่ครอบครัวอบอุ่น” วนัท่ี 18 เมษายน 2551 ผูว้่าราชการจงัหวดัลพบุรีประกาศเป็นวาระ
จงัหวดั ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดั  
ปี 2552 มีการขยายการสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มากข้ึน จดัให้มีพยาบาลคลินิกนมแม่ จดัตั้ง
ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว และมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ท่ีประสบความส าเร็จในการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป ท่ีคลินิกสุขภาพลูกดี และแม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นานตั้งแต่ 12 
เดือนข้ึนไป รับเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติในงานรวมพลคนกินนมแม่ ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 
รวบรวมกลุ่มเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เป็นเครือข่ายและเป็นจิตอาสาเผยแพร่การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ใน
ชุมชน ท าใหเ้ครือข่ายแม่ท่ีลูกกินนมแม่ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปในปี 2557 มีสมาชิกชมรมสายใยรักแห่ง
ครอบครัวในชุมชนรวม 2,464 คน และอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ปี 2552-2556 
เพิ่มมากข้ึน จากร้อยละ 21.40 เป็น 33.78, 36.06, 37.87 และ 46.28 ตามล าดบั แมว้า่การเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ประสบความส าเร็จมากข้ึน แต่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ยงัมีไม่มีการศึกษาขอ้มูลวา่
ปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันาและส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ข้ึน โดยการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของแม่
และทารก ระบบบริการ ปัจจยัสนับสนุนและอุปสรรค ตลอดจนสุขภาพของลูกใน 1 ปีแรกและ
ค่าใช้จ่ายดา้นนม 1 ปีแรก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้จะน าไปพฒันาระบบบริการและเครือข่าย ทั้งใน
โรงพยาบาล เครือข่ายบริการสุขภาพ ชุมชนและสถานท่ีท างานอ่ืนๆ ต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูก ความรู้ ทศันคติ ประสบการณ์การเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม ่ 
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1.2 ปัจจยัดา้นบริการ  
1.3 ปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่กบัสุขภาพของลูกใน 1 ปีแรก 
3. เพื่อศึกษาค่าใชจ่้ายดา้นนม 

 

สมมติฐานการวจัิย  
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูก ความรู้ ทศันคติ ประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

ปัจจัยด้านบริการ ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการเ ล้ียงลูกด้วยนมแม่  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  

2. การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสุขภาพของลูกใน 1 ปีแรก 
3. ค่าใชจ่้ายดา้นนม 1 ปีแรก นมแม่ถูกกวา่นมผสม 

 

ตัวแปรในการวจัิย 
1.  ตัวแปรอสิระ แบ่งเป็น 3 กลุ่มปัจจยั  ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรของแม่  ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ ทศันคติในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ น ้าหนกัลูกแรกเกิดและสุขภาพลูกแรกเกิด 

1.2 ปัจจยัดา้นบริการ ไดแ้ก่ ฝากครรภ ์ห้องคลอด/หลงัคลอด คลินิกนมแม่ คลินิก
สุขภาพเด็กดี และติดตามเยีย่มหลงัคลอดในชุมชน   

1.3 ปัจจยัสนับสนุน/อุปสรรค ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ท่ีท างาน การลาคลอด 
บุคลากรทางการแพทย์ เกียรติบตัร ชมรมสายใยรัก การรณรงค์ผ่านส่ือ การ
โฆษณา และวาระจงัหวดั          

2.  ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่  
2.1  การเล้ียงลูกดว้ยนม 
2.2  สุขภาพลูก 1 ปีแรก ไดแ้ก่  

2.2.1 การเจริญเติบโต/Hct  
2.2.2 พฒันาการ  
2.2.3 การเจบ็ป่วย และโรคภูมิแพ ้

2.3  ค่าใชจ่้ายดา้นนม 1 ปีแรก 
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นิยามตัวแปรในการวจัิย 
 1. การเล้ียงลูกดว้ยนม หมายถึง การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การเล้ียงลูกดว้ยนมผสม หรือการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่และนมผสม 

2. การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน (Exclusive Breastfeeding) หมายถึง พฤติกรรม
ของแม่ในการเล้ียงลูกดว้ยนมตนเองทั้งจากการดูดนมแม่จากเตา้ หรือจากการไดรั้บนมแม่ท่ีบีบเก็บ
ไว ้และใหลู้กดว้ยวธีิอ่ืน โดยไม่มีน ้าหรืออาหารอ่ืนใด ยกเวน้วิตามิน เกลือแร่และยา ระยะเวลานาน           
6 เดือน หลงัจากนั้นใหอ้าหารตามวยัร่วมดว้ย 
 3. การเล้ียงลูกดว้ยนมผสม หมายถึง การเล้ียงลูกดว้ยนมผงส าเร็จรูป ชงใหลู้กกิน 
 4. การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และนมผสม หมายถึง การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ควบคู่ไปกบันมผสม 

5. ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ หมายถึง ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
6. ทศันคติในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกท่ีมีต่อการเล้ียงลูก

ดว้ยนมแม่ 
7. ประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนม หมายถึง ความจดัเจนเช่ียวชาญในการเล้ียงลูกดว้ยนม

แม่หรือนมผสมจากลูกคนก่อนคนปัจจุบนั บางรายสามารถถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืนได ้
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อน าผลการศึกษาไปพฒันาระบบบริการของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

เครือข่ายบริการสุขภาพ ชุมชนและสถานท่ีท างาน ในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในระดบัจงัหวดั ระดบั
เขต และระดบัประเทศต่อไป 
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บทที ่2   
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาใช้ในการก าหนดกรอบ

แนวคิด ตวัแปร วตัถุประสงคก์ารวิจยัและเคร่ืองมือ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความชดัเจนของปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
โดยรวบรวม เรียบเรียงและน าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม แบ่งออก 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี  1   การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
ส่วนท่ี  2   การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  
ส่วนท่ี  3   PRECEDE MODEL 

 
ส่วนที ่ 1   การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลก ปัจจุบนัองค์การอนามยัโลกแนะน า 
ใหเ้ล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว โดยไม่ใหกิ้นอาหารอ่ืนแมแ้ต่น ้ า ยกเวน้วิตามิน เกลือแร่ และยาเป็น 
เวลา 6 เดือน (WHO, 2012) การให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เป็นเร่ืองท่ี 
มีความส าคญั บุคลากรทางดา้นสุขภาพควรมีทกัษะความรู้เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง จึงจะน าความรู้นั้นไป 
ปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถให้การช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ ดงันั้นบุคลากรจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ประโยชน์ของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  

การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวมีประโยชน์ต่อแม่และลูก สังคม และประเทศชาติ ดงัน้ี  
ประโยชน์ต่อลูก  

1. ในน ้ านมแม่มีสารอาหารครบถว้น แม่ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงจะมีปริมาณน ้ านมท่ีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของลูกและมีคุณภาพดี น ้ านมเหลืองท่ีเรียกวา่ โคลอสตรัม (colostrum) ออกมาใน
ระยะ 1-2 สัปดาห์แรก เป็นยอดอาหารท่ีอุดมไปดว้ยพลงังาน โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ครบถว้น 
ให้ภูมิคุม้กนัโรค ในน ้ านมแม่มีส่วนประกอบของโปรตีนประมาณร้อยละ 0.90 โปรตีนท่ีส าคญัคือ 
เวย ์ (whey) และเคซีน (casein) โดยมีสัดส่วนของเวยต่์อเคซีน เป็น 60 ต่อ 40 ส่วน การท่ีนมแม่มี
สัดส่วนของเวยม์ากกวา่เคซีน ท าให้น ้ านมแม่ยอ่ยง่าย เคล่ือนผา่นกระเพาะอาหารและล าไส้ของลูก
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ไดเ้ร็ว เวย ์จะมีแอลฟาแลคตาบูมิน (α lactalbumin) และแลคโตเฟอริน (lactoferrin) ท่ีมีคุณสมบติั
ช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดในระบบทางเดินอาหาร (Lawrence & Lawrence, 
2011) นอกจากน้ีในนมแม่ยงัไม่มีเบตา้แลคตากลอบบูลิน (ß-lactoglobulin) ซ่ึงพบในนมผสม ท่ีเป็น
สาเหตุของการแพ ้และเคซีนในน ้ านมแม่ยงัพบไดน้อ้ยกวา่นมผสม ซ่ึงเคซีนนั้นเม่ือตกตะกอนอาจ
เกิดภาวะล าไส้อุดตนัได ้และโปรตีนท่ีส าคญัอีกหน่ึงชนิดในนมแม่คือ ทอรีน (taurine) ซ่ึงช่วยการ
เจริญของจอประสาทตาและสมอง ท าให้ลูกมีการเจริญเติบโตและเฉลียวฉลาด นอกจากน้ีโปรตีน
ในนมแม่ยงัช่วยในการเจริญของล าไส้ และตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุม้กนัโรค รวมทั้งระบบ
ป้องกนัโรคจากปฏิกิริยาระหวา่งเช้ือโรค ท าให้เกิดการยึดติดของเซลล์ท่ีอกัเสบ และช่วยป้องกนั
การติดเช้ือในล าไส้ (กุสุมา ชูศิลป์, 2546)  

ในน ้ านมแม่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตท่ีส าคญัคือ แลคโตส (lactose) ท่ีมี
คุณสมบติัย่อยง่าย ส่วนท่ีเหลือจากการดูดซึมจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในล าไส้ ช่วยให้ลูกถ่าย
อุจจาระเป็นปกติ ซ่ึงนมผสมมีความเขม้ขน้ของแลคโตสน้อยกว่านมแม่ จึงท าให้อุจจาระแข็ง 
(Lawrence & Lawrence, 2011) ส าหรับส่วนประกอบของไขมนัในน ้ านมแม่ เป็นส่วนส าคญัในการ
ให้พลงังานแก่ลูกถึงร้อยละ 50 ของพลงังานทั้งหมด และน ้ านมแม่มีกรดไขมนัท่ีจ าเป็นไดแ้ก่                
ไลโนเลอิก แอซิด (linoleic acid) ซ่ึงมีปริมาณมากในน ้านมแม่ คือร้อยละ 8-10 ของไขมนัทั้งหมด มี
ความส าคญัต่อพฒันาการของเซลล์สมองและประสาทตา ท าให้ลูกท่ีดูดนมแม่ไดรั้บสารอาหารท่ี
พอเหมาะกบัการเจริญเติบโตและการท างานของอวยัวะต่างๆ (Ackerman, 2005)  

ในน ้านมแม่มีวติามิน เกลือแร่โดยเฉพาะธาตุเหล็ก ท่ีมีผลต่อพฒันาการและการเรียนรู้ ลูก
มีความตอ้งการธาตุเหล็กสูงท่ีสุดในระยะ 4-6 เดือนแรก เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว
โดยลูกตอ้งการธาตุเหล็กวนัละประมาณ 0.5 มิลลิกรัมต่อวนั ในน ้ านมแม่มีธาตุเหล็กเพียง 0.3-0.5 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ลูกจะใชธ้าตุเหล็กท่ีสะสมไวใ้นตบัของลูกซ่ึงไดรั้บมาจากแม่ตั้งแต่อยูใ่นครรภ์
ร่วมกบัธาตุเหล็กจากน ้ านมแม่ ธาตุเหล็กในนมแม่ถูกดูดซึมและน าไปใชไ้ดสู้งถึงร้อยละ 40-50 ใน
นมผสมซ่ึงมีการเติมธาตุเหล็กให้มีปริมาณมากกวา่ แต่ถูกดูดซึมไดเ้พียงร้อยละ 4-10 การท่ีนมแม่มี
ปริมาณธาตุเหล็กไม่สูงมากนกั อาจเป็นกลไกธรรมชาติท่ีจะช่วยปกป้องลูก เพราะธาตุเหล็กท่ีมี
ปริมาณมากในล าไส้ของทารก อาจเป็นอาหารของเช้ือจุลินทรียท่ี์ก่อโรคได ้ น ้ านมแม่นอกจากมี
สารอาหารและส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมแลว้ ยงัเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีให้
นม ซ่ึงพอเพียงกบัความตอ้งการของลูกท่ีมีการเจริญเติบโต ในแต่ละช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้
พฒันาการทางดา้นร่างกายเป็นปกติ (Alden, 2006) ช่วยลดภาวะลูกอว้นในอนาคต (Walters & 
Taylor, 2009; Moreno, 2011) จากการศึกษาของ ฮอร์ตา, บาห์ล, มาร์ติเนส และวิคทอรา (Horta, 
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Bahl, Martines, & Victora, 2007) พบวา่การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ สามารถลดการเกิดโรคอว้นในลูก
ไดถึ้งร้อยละ 22 และการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบไดน้อ้ยมากในลูกท่ีไดรั้บนมแม่  

2. ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคภูมิแพ ้ การท่ีทารกไดรั้บอาหารท่ีมีโปรตีนแปลกปลอม 
เช่น โปรตีนในนมผสมหรืออาหารอ่ืน ๆ เป็นตน้ ท าให้ไม่สามารถยอ่ยหรือก าจดัออกได ้เน่ืองจาก
เยือ่บุล าไส้ไม่แขง็แรงและน ้ายอ่ยอาหารยงัพฒันาไม่เต็มท่ี การเล้ียงทารกดว้ยนมผสมจะเป็นสาเหตุ
ให้โปรตีนในนมววัท่ีมีโมเลกุลใหญ่ถูกดูดซึมเขา้ไปในร่างกาย ท าให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้กนัโรค 
(immunoglobulin) โดยเฉพาะ IgG IgM และ IgE ทารกท่ีมีภูมิคุม้กนัโรคจ าเพาะต่อ IgG จากนมววั
ในระดบัท่ีสูงจะเกิดอาการภูมิแพข้ึ้น (Johnsons, 2008) ทารกท่ีไดรั้บนมแม่อยา่งเดียวจะเป็นโรค
ภูมิแพน้อ้ยกวา่ เพราะโปรตีนในนมแม่เป็นโปรตีนของคนและมีโมเลกุลเล็ก นอกจากน้ีในน ้ านมแม่
ยงัมีสารภูมิคุม้กนัจ าเพาะส าหรับระบบทางเดินอาหาร และสารต่อตา้นการอกัเสบต่าง ๆ ปกป้อง 
เยื่อบุทางเดินอาหาร ช่วยป้องกนัสารแปลกปลอมท่ีเขา้มากระตุน้ให้เกิดภูมิแพ ้ทารกท่ีไดรั้บนมแม่
อาจเป็นโรคภูมิแพไ้ดแ้ต่นอ้ยกวา่ทารกท่ีไดรั้บนมผสม และในครอบครัวท่ีมีประวติัโรคภูมิแพจ้ะ
ช่วยชะลอใหท้ารกเป็นโรคน้ีชา้ลง   

3. ป้องกนัการเกิดโรคติดเช้ือ ในน ้านมแม่มีส่วนประกอบหลายอยา่งท่ีมีคุณสมบติัต่อตา้น
การติดเช้ือ ช่วยยบัย ั้งการแพร่กระจาย และการเจริญเติบโตของจุลชีพในล าไส้ เช่น อีโคไล (E.coli) 
แคนดิดา้ อลับิแคน (Candida albicans) เป็นตน้ น ้ านมแม่สามารถป้องกนัการติดเช้ือของระบบ
ทางเดินอาหารและช่วยต่อตา้นการเจริญเติบโตของเช้ือไวรัส การตายของทารกอายุ 2-28 วนัท่ีเป็น
ผลมาจากการติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร จะเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีเร่ิมตน้ให้ลูกดูดนมแม่ล่าชา้ตั้งแต่ 
1 ชัว่โมง จนถึง 7 วนัหลงัคลอด โดยพบความเส่ียงของ การตายเพิ่มข้ึน 2.6 เท่าในกรณีท่ีให้ลูก
เร่ิมตน้ดูดนมแม่หลงัคลอด 1 วนั และความเส่ียงจะเพิ่มข้ึน ถึง 5.7 เท่าในรายท่ีให้ลูกดูดนมแม่
ร่วมกบัการใชน้มผสม (Edmond et al., 2007) และจากการศึกษาของ แลมเบอร์ตี วอร์กเกอร์ นอย
แมน วิคทอรา และแบล็ค (Lamberti, Walker, Noiman, Victora, & Black, 2011) พบวา่การเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ช่วยลดการเกิดการติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงเป็นสาเหตุการ
ตายในช่วง 2 ขวบปีแรกได ้นอกจากน้ีจากการศึกษาของ ควิกเลย ์ เคลล่ี และแซคเกอร์ (Quigley, 
Kelly, & Sacker, 2007) พบวา่ การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวสามารถป้องกนัการติดเช้ือในระบบ
ทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจได้ โดยพบอตัราการติดเช้ือในระบบทางเดินอาหารลดลง
จาก ร้อยละ 53 เหลือร้อยละ 31 และการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจจากร้อยละ 27 เหลือร้อยละ 
25 นอกจากน้ีการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ยงัช่วยประหยดัค่ารักษาอาการป่วยและการติดเช้ือในลูก                  
ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการวนิิจฉยัโรค (Renfrew et al., 2009) และจากการสังเคราะห์งานวิจยัแบบเมตา้ 
อะนาไลซิส (meta analysis) จ านวน 35 การศึกษาใน 14 ประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีก าลงั
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พฒันา พบวา่ ทารกท่ีไดรั้บน ้ านมแม่อยา่งเดียวในระยะ 4 เดือนแรก จะมีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วย
จากโรคล าไส้เน่า (Necrotizing enterocolitis : NEC) น้อยกว่าทารกท่ีไดรั้บน ้ านมผสมถึง 20 เท่า 
(ศิราภรณ์ สวสัดิวร, กุสุมา ชูศิลป์ และกรรณิการ์ บางสายนอ้ย, 2550) 

4. ส่งเสริมพฒันาการทางสมองและเสริมสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์ ในน ้ านมแม่มี
สารอาหารช่วยเสริมสร้างเซลลส์มอง เส้นใยประสาทสมอง และจอประสาทตา เช่น ดีเอชเอ (DHA) 
เอเอ (AA) นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) เป็นตน้ และมีสารอ่ืน ๆ อีกกวา่ 200 ชนิด ท่ีช่วยและจ าเป็น
ในการพฒันาเซลล์สมอง ในระยะ 6 เดือนแรก ลูกยงัมีน ้ ายอ่ยไขมนัไม่เพียงพอ นมแม่จะมีน ้ ายอ่ย
ไขมนั ช่วยใหลู้กสามารถน าไขมนัในนมแม่ไปใชใ้นการเจริญของสมองไดเ้ต็มท่ี ลูกท่ีไดรั้บนมแม่
จะมีระดบัพฒันาการและความฉลาดดีกวา่ไดรั้บนมผสม 3-10 จุด ลูกท่ีไดรั้บนมแม่นาน จะดีกวา่ท่ี
ไดรั้บนมแม่เพียงระยะสั้น ถา้ให้ลูกไดรั้บนมแม่นานถึง 9 เดือน จะมีพฒันาการดา้นการส่ือสารท่ีดี 
เรียนรู้ไดไ้ว และมีระดบัเชาวปั์ญญาเฉล่ียดีกวา่ไดรั้บนมแม่เพียง 1 เดือน ถึง 5 จุด (ศูนยน์มแม่แห่ง
ประเทศไทย, 2550) ในขณะท่ีลูกดูดนมแม่จะมีส่ือสัมผสักบัแม่ทางสายตา รสนมแม่ กล่ิน เสียง 
และสัมผสัของแม่ ท าให้เกิดสายสัมพนัธ์ระหว่างแม่และลูก ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการ
เจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของร่างกาย มีจิตใจและสุขภาพจิตดีตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ของชีวิต 
นอกจากน้ียงัช่วยในการปรับตวัดา้นจิตสังคม ป้องกนัการเกิดปัญหาทางจิตเภท (schizophrenia) 
ของลูกในอนาคต (Ackerman, 2005) จากการศึกษาในสหราชอาณาจกัรพบวา่ การเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางสมองของลูก โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมองส่วนสีขาวในลูก
ชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Isaacs, et al., 2010) และจากการศึกษาของควิกเลย์ และคณะ 
(Quigley et al., 2011) ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และพฒันาการดา้นการรับรู้
ในลูกท่ีคลอดครบก าหนดจ านวน 11,101 ราย และลูกท่ีคลอดก่อนก าหนดจ านวน 778 ราย พบวา่ มี
ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งลูกท่ีไดรั้บนมแม่ และลูกท่ีไม่ไดรั้บนมแม่อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยลูกท่ีคลอดครบก าหนดและไดรั้บนมแม่มากกวา่หรือเท่ากบั 4 เดือน จะมีคะแนนเพิ่มข้ึน   
2 จุด ส่วนลูกท่ีคลอดก่อนก าหนดและไดรั้บนมแม่มากกวา่หรือเท่ากบั 2 เดือน จะมีคะแนนเพิ่มข้ึน 
4-6 จุด  

5. ช่วยในการขบัถ่าย ลูกท่ีดูดนมแม่เร็วภายใน 1 ชัว่โมงแรกหลงัคลอด และไดรั้บอยา่ง
นอ้ย 8 คร้ังต่อวนั จะช่วยให้มีการขบัข้ีเทา ซ่ึงจะขบับิลิรูบิน (bilirubin) ออกมากบัอุจจาระช่วยลด
การเกิดภาวะตวัเหลืองหลงัคลอดได ้ (Semmekort, de Vries, Gerrits & van Wieringen, 2004) นม
แม่มีส่วนประกอบท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของเช้ือประจ าถ่ิน (normal flora) ท าให้อุจจาระมี
ฤทธ์ิเป็นกรด รวมทั้งมีพรอสตาแกลนดิน (prostaglandin) ท่ีมีส่วนช่วยให้ล าไส้บีบตวัเพิ่มมากข้ึน 
จึงท าใหลู้กไม่มีปัญหาเร่ืองทอ้งผกู  
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ประโยชน์ต่อแม่  
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มีประโยชน์ต่อแม่หลายดา้นดงัน้ี  
1. ช่วยส่งเสริมสุขภาพของแม่ภายหลงัคลอด การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นั้นช่วยป้องกนัภาวะ

ตกเลือดหลงัคลอด จากการดูดนมของลูกจะกระตุน้ใหส้มองส่วนไฮโปธาลามสั ส่งกระแสประสาท
ไปกระตุน้ต่อมพิทูอิทารีส่วนหลงั หลัง่ฮอร์โมนออกซิโตซิน ท าให้มดลูกมีการหดรัดตวัดี ส่งผลให้
ขนาดของมดลูกกลบัคืนสู่สภาพปกติไดเ้ร็ว ลดการสูญเสียเลือด ช่วยขบัน ้าคาวปลา (Johnson, 2008) 
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ยงัช่วยท าให้น ้ าหนกัตวัของแม่ภายหลงัคลอดลดลงสู่ระดบัก่อนตั้งครรภเ์ร็ว
ข้ึน ในแม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว น ้าหนกัตวัหลงัคลอดลดลงมากกวา่แม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
สลบันมผสม และในรายท่ีให้นมผสมอย่างเดียวพบว่าน ้ าหนักแม่หลงัคลอดไม่ลดลง (Hatsu, 
McDougald & Anderson, 2008) นอกจากน้ีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ จะท าให้แม่มีโอกาสเส่ียงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก น้อยกวา่แม่ท่ีไม่ไดใ้ห้นมลูก และลด
โอกาสการเป็นโรคกระดูกพรุน (Alden, 2006)  

2. ส่งเสริมพฤติกรรมของการเป็นแม่ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่เป็นกระบวนการตาม
ธรรมชาติท่ีให้แม่และลูกไดอ้ยูด่ว้ยกนั เป็นโอกาสของการสร้างสายสัมพนัธ์ เกิดการเรียนรู้ และ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกอยา่งเหมาะสม เป็นการพฒันาลูกไดร้อบดา้น การส่งเสริมให้แม่ได้
โอบกอดลูก โดยให้ผิวกายของแม่และลูกไดส้ัมผสัซ่ึงกนัและกนั ตั้งแต่ระยะแรกหลงัคลอด ท าให้
เกิดความรักความผกูพนัข้ึนระหวา่งแม่และลูก แม่เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ เน่ืองจากขณะให้ลูกดูด
นมท าใหแ้ม่สามารถแสดงบทบาทของการเป็นแม่ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Moore, Anderson & Bergman, 
2007)  

3. ช่วยเวน้ระยะการมีลูก เม่ือลูกดูดนมแม่จะกระตุน้สมองส่วนไฮโปธาลามสั ส่งผลให้
เกิดการยบัย ั้งการหลัง่ฮอร์โมนโปรแลคตินอินฮิบิติงแฟคเตอร์ (prolactin inhibiting factor [PIF]) ท า
ใหร้ะดบัฮอร์โมนโปรแลคตินในกระแสเลือดของแม่สูงข้ึน มีผลให้การตกไข่ชา้ลง ในแม่ท่ีเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่อยา่งเต็มท่ีจะไม่มีประจ าเดือนประมาณ 8–13 เดือน ดงันั้นการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่ง
เดียว สามารถคุมก าเนิดไดด้ว้ยเรียกวา่การคุมก าเนิดวิธีธรรมชาติ (Lactation amenorrhea method 
[LAM]) แต่พบวา่มีประสิทธิภาพไม่แน่นอน เน่ืองจากระดบัฮอร์โมนโปรแลคตินจะมีการลดระดบั
ลงเร่ือย ๆ ภายหลงัคลอด และมีระดบัเพิ่มสูงข้ึนเป็นพกั ๆ สัมพนัธ์กบัความถ่ีห่างของการดูดนม
ของลูก ดงันั้นอาจพบแม่หลงัคลอดส่วนหน่ึงท่ีแมว้่าจะเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ก็อาจมีการตกไข่ มี
ประจ าเดือนและตั้งครรภไ์ด ้ ดงันั้นเพื่อลดโอกาสเกิดการตั้งครรภ์จึงควรคุมก าเนิดอยา่งนอ้ยตั้งแต่ 
สัปดาห์ท่ี 3 หลงัคลอดเป็นตน้ไป แต่ถา้ในระยะ6 เดือนแรกหลงัคลอด แม่ให้ลูกดูดนมแม่เพียงอยา่ง
เดียวโดยท่ีแม่ยงัไม่มีประจ าเดือน จะสามารถป้องกนัการตั้งครรภไ์ดร้้อยละ 98 แต่ถา้ขาดขอ้ใด ขอ้
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หน่ึง เช่น มีประจ าเดือนเกิดข้ึนในระยะ 6 เดือน แรกหลงัคลอด แมจ้ะให้นมแม่เพียงอยา่งเดียวก็ไม่
สามารถคุมก าเนิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สุอารีย ์อน้ตระการ และธิดารัตน์ วงศว์สุิทธ์ิ, 2554)  

4. ประหยดัค่าใชจ่้ายของครอบครัว ในการซ้ือนมผสมและอุปกรณ์ในการเล้ียงลูกดว้ยนม
ผสม รวมทั้งประหยดัเวลา สะดวก สบาย สามารถให้ไดท้นัที ทุกเวลา และทุกสถานท่ี เน่ืองจากแม่
มีความพร้อมเสมอเม่ือลูกตอ้งการ ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเตรียม นอกจากน้ีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
อยา่งเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน ยงัช่วยลดอตัราการเจ็บป่วย (Edmond et al., 2007) ลด
อุบติัการณ์การตายของลูก (Leaf & Winterson, 2009) ท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายของครอบครัวในการ
รักษาพยาบาลกรณีท่ีลูกเจบ็ป่วย (Wong et al., 2006)  
ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และส่ิงแวดล้อม  

การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกท่ีเจ็บป่วยบ่อยๆ เน่ืองจาก
การไดรั้บนมผสมท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ หรือไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย จึงช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของรัฐบาลในการดูแลลูกท่ีเจบ็ป่วย (Wong et al., 2006) การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ช่วยลดการ
เสียเงินซ้ือนมผสมจากต่างประเทศ ช่วยประหยดัทรัพยากร ลดมลภาวะของอากาศ พื้นดิน และน ้ า 
ซ่ึงเป็นผลจากการผลิต นมผสม กระป๋องนม ขวดนม จุกนม และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกและ
ทรัพยากรพลงังาน (กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ และปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร, 2548) นอกจากน้ีการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่ยงัส่งผลต่อความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัว ช่วยลดปัญหาทางสังคมของวยัรุ่น 
ท าใหป้ระเทศชาติมีประชากรท่ีมีคุณภาพ (เกรียงศกัด์ิ จีระแพทย,์ 2547) 
การบีบเกบ็น า้นมแม่เมื่อแม่ต้องไปท างาน 

แม่ในปัจจุบนัส่วนใหญ่ตอ้งออกไปท างานนอกบา้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของ
ครอบครัว ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมเก็บน ้ านมก่อนไปท างาน (ศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย, 
2549) ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

- บีบนม เก็บ ตุนใหลู้ก เร่ิมไดต้ั้งแต่เม่ือน ้านมมาเตม็ท่ี คือช่วง 1-2 เดือนหลงัคลอด 
- บีบใหพ้อกิน ประมาณ 3-4 ออนซ์ต่อคร้ัง 
- 2 สัปดาห์ก่อนกลบัไปท างาน น าน ้ านมท่ีเก็บไวม้าฝึกให้ลูกกิน โดยใช้ชอ้นหรือแกว้

ใบเล็กๆ เอียงป้อน หรือจะใชข้วดนมก็ได ้
- ถ้าใช้ขวดนมป้อนลูก คุณแม่ควรฝึกหลังลูกอายุ 6 สัปดาห์หรือก่อนแม่ไปท างาน 

เพราะถา้ใหฝึ้กเร็วกวา่น้ี ลูกจะมีโอกาสติดหวันมยาว จนไม่ยอมกินนมจากอกแม่ 
- ก าชบัพี่เล้ียงวา่ ระยะ 2-3 ชัว่โมง ก่อนแม่จะกลบัมาถึงบา้น อยา่เพิ่งให้ลูกกินนมท่ีเก็บ

ไว ้ใหร้อกินจากเตา้แม่ น ้านมจะไดค้งสร้างไดดี้ 
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- ขณะอยูท่ี่ท  างานทุกคร้ังท่ีรู้สึกเตา้นมคดัหรือทุก 3 ชัว่โมง จะบีบน ้ านมเก็บไวทุ้กคร้ัง 
การบีบนมก็เป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างน ้ านมอย่างต่อเน่ืองและป้องกันเต้านม
อกัเสบดว้ย 

- น ้านมท่ีไดจ้ะเก็บไวใ้นแกว้หรือขวดท่ีสะอาด ปิดฝาไวอ้ยา่งมิดชิด หรือเก็บในถุงเก็บ
นมแม่ หลังจากนั้นน าไปเก็บไวใ้นตู้เย็นประตูเดียวช่องธรรมดาท่ีไม่มีของอ่ืนปน     
จะเก็บไดป้ระมาณ 5 วนั ถา้เก็บในช่องธรรมดาแต่มีของอ่ืนปนดว้ยจะเก็บได ้2-3 วนั 
เก็บไวใ้นช่องแช่แข็งไดน้านประมาณ 2 สัปดาห์ และถา้เป็นตูเ้ยน็แบบประตูช่องแช่
เยน็แยกจากประตูใหญ่ หากเก็บไวใ้นช่องแช่แข็งโดยไม่ปนกบัอาหารอ่ืนจะเก็บได้
นานถึง 3 เดือน ถา้มีอาหารอ่ืนปน ระยะเวลาในการเก็บจะสั้นลง คือเก็บไดป้ระมาณ 
1-2 เดือน 

- กรณีท่ีไม่มีตูเ้ยน็ สามารถเก็บน ้านมไวใ้นกระติกน ้าแขง็แทนได ้แต่ถา้วางไวโ้ดยไม่แช่
เยน็โดยเฉพาะอากาศแบบบา้นเรา แนะน าวา่ควรเก็บไวไ้ม่เกิน 4 ชัว่โมง เพราะถา้นาน
กวา่น้ีภูมิคุม้กนัในนมจะลดลง  

 
ส่วนที ่ 2   การส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  

องคก์ารอนามยัโลกและองคก์ารกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ไดป้ระกาศสนบัสนุน
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ทัว่โลก โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบติัตามบนัได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จ
ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (WHO/UNICEF, 2003) ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ล็งเห็น
ถึงความส าคญัของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ จึงไดบ้รรจุในนโยบายงานส่งเสริมสุขภาพแม่และลูก 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) เป็นตน้มา และในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ไดก้ าหนดเกณฑ์อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน โดย
ไม่ได้รับอาหารอ่ืนแมแ้ต่น ้ า ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 และให้นมแม่ควบคู่กบัอาหารเสริมตามวยั
จนกระทัง่ลูกอาย ุ 2 ปีหรือนานกวา่นั้นตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลก (กรมอนามยั, 2555) 
โดยมีการด าเนินงานโรงพยาบาลสายสัมพนัธ์แม่ลูก และใชบ้นัได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จในการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่เป็นแนวปฏิบติั (WHO/UNICEF, 2003) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. มีนโยบายการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีส่ือสารกบับุคคลากรทีม
สุขภาพทุกคนไดเ้ป็นประจ า ความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นั้น ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากผูบ้ริหาร โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้บุคลากรทีมสุขภาพได้ปฏิบติัไป
ในทางเดียวกนั  
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2. ฝึกอบรมบุคลากรทีมสุขภาพทุกคน ให้มีทกัษะท่ีจะน านโยบายน้ีไปปฏิบติัการดูแลแม่
ให้ประสบความส าเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่นั้น บุคลากรทีมสุขภาพควรมีความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัการสร้างการหลัง่น ้ านม มีทกัษะในการช่วยให้ลูกดูดนมแม่อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการน า
ผลการศึกษาวิจยัมาประยุกต์ใช้ในการจดัการและแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งการให้ค  าแนะน า
ปรึกษาและการสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ถา้บุคลากรทีมสุขภาพมี
ทศันคติท่ีดีต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีทกัษะในการช่วยเหลือและสนบัสนุน จะช่วยส่งเสริมให้แม่
ประสบความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และมีระยะเวลาของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ยาวนานข้ึน 
ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และทกัษะการให้การปรึกษาการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่  

3. ช้ีแจงให้สตรีตั้งครรภทุ์กคนทราบถึงประโยชน์และวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การให้
ความรู้แก่สตรีตั้งครรภ์ควรเร่ิมตั้งแต่ในระยะฝากครรภ ์ โดยความรู้ท่ีให้นั้นจะเป็นการกระตุน้ให้
สตรีตั้งครรภ์เห็นถึงประโยชน์ของนมแม่ โดยเฉพาะจะท าให้ลูกมีทุนสมอง มีสติปัญญาและ
พฒันาการทางอารมณ์ท่ีดี นอกจากน้ีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัสตรีตั้งครรภ์ เพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งทศันคติและการปฏิบติั  

4. ช่วยแม่เร่ิมให้ลูกดูดนมภายในคร่ึงชัว่โมงแรกหลงัคลอด การน าลูกมาวางบนอกแม่ 
โดยใหลู้กอยูใ่นท่านอนคว  ่า หนัศีรษะข้ึนและอยูร่ะหวา่งเตา้นมสองขา้งของแม่ โดยให้ผิวหนงัของ
ลูกและแม่สัมผสักนั (skin-to-skin contact) ลูกจะไดรั้บการกอดสัมผสัจากแม่ ไดรั้บความอบอุ่น             
หูของลูกท่ีแนบกบัหนา้อกของแม่ท าใหไ้ดย้นิเสียงหวัใจของแม่ ลูกจะไดรั้บการกระตุน้จากเสียงหวั
ใจเตน้และการไหลเวียนของหลอดเลือดขนาดใหญ่ของแม่ท่ีใกลเ้คียงกบัขณะท่ีอยู่ในครรภ ์ ทั้งน้ี
ตอ้งลดเสียง และแสงรบกวนจากส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีลูกยงัไดส้ัมผสักล่ิน เสียง ของแม่ดว้ย เป็น
การกระตุน้ประสาทสัมผสัหลาย ๆ ดา้น ช่วยส่งเสริมพฒันาการดา้นสมอง พฤติกรรม และเป็นการ
ส่งเสริมสายสัมพนัธ์แม่ลูก ก่อใหเ้กิดความรักความผกูพนัมากข้ึน  

5. แสดงให้แม่รู้วิธีเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และวิธีท าให้น ้ านมคงมีปริมาณพอเพียงแมว้่า
จะตอ้งแยกจากลูก ใหค้วามรู้ ค าแนะน าวธีิการใหลู้กดูดนมท่ีถูกวิธี สอนวิธีการบีบเก็บน ้ านม ในแม่
ท่ีตอ้งกลบัไปท างาน  

6. ไม่ใหน้มผสม น ้ าหรืออาหารอ่ืนแก่ทารกแรกคลอดนอกจากนมแม่ เวน้แต่จะมีขอ้บ่งช้ี
ทางการแพทย์ น ้ านมแม่เป็นแหล่งอาหารท่ีช่วยในการเจริญเติบโตและพฒันาการของลูก                         
มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบถว้น จ าพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และเกลือแร่ (Sittikon, 2008) 
การใหอ้าหารอ่ืนก่อนอาย ุ6 เดือน จะท าใหลู้กกินนมแม่ไดน้อ้ยลง มีผลให้แม่สร้างน ้ านมไดน้อ้ยลง 
ท าใหร้ะยะเวลาในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่สั้นลง  
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7. ใหแ้ม่และลูกอยูใ่นหอ้งเดียวกนัตลอด 24 ชัว่โมงภายหลงัคลอด แม่และลูกท่ีอยูด่ว้ยกนั
ตลอด ลูกจะไดรั้บการกอดสัมผสัและความอบอุ่นจากกายของแม่ ไดส้ัมผสักล่ิน เสียง ของแม่ เป็น
การกระตุน้และส่งเสริมสายสัมพนัธ์แม่-ลูก ก่อให้เกิดความรักความผกูพนัมากข้ึน ลดความเครียด
ของแม่ ท าใหมี้การสร้างและหลัง่น ้ านมมากข้ึน และยงัช่วยให้แม่สามารถปรับตวัและมีความมัน่ใจ
ในการดูแลลูกไดเ้ร็วข้ึน นอกจากน้ีการกระตุน้ให้ลูกดูดนมทุก 2-3 ชัว่โมง จะท าให้มีการสร้างและ
หลัง่น ้านมมากข้ึน  

8. สนับสนุนให้ลูกได้ดูดนมแม่ตามตอ้งการ เม่ือลูกหิวจะแสดงพฤติกรรมหลาย ๆ 
พฤติกรรมพร้อมกนั เป็นกลุ่มส่ือสัญญาณเพื่อปลอบโยนตนเองพร้อมกบัส่ือสารให้แม่รับรู้ การ
ตอบสนองต่อส่ือสัญญาณหิวของลูกนั้น แม่ควรให้ลูกดูดนมทนัที นอกจากลูกจะไดส้ารอาหารเพื่อ
การเจริญเติบโตแลว้ ยงัเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแม่และลูก  

9. ไม่ให้ลูกดูดหวันมยางและหวันมปลอม การดูดนมอยา่งมีประสิทธิภาพของลูกนั้นเร่ิม
จากการอมหัวนมไดลึ้กพอ โดยลูกดูดในลกัษณะอมหวันมลึกถึงลานนม ปลายจมูกอยู่ชิดเตา้นม 
คางแนบเตา้นม ริมฝีปากบนและล่างบานออกกระชบัเตา้นม และล้ินอยูใ่ตล้านนม ขณะดูดแกม้จะ
ป่อง ไม่บุ๋ม ดูดเป็นจงัหวะ 1 คร้ังต่อ 1 วินาที กลืน 1 คร้ังต่อ 1 วินาที สลบักนัไป สังเกตเห็นเตา้นม
ขยบัตามจงัหวะการดูดกลืนและอาจได้ยินเสียงกลืนนมบางคร้ัง ลูกท่ีดูดนมจากขวดนมตั้งแต่
ระยะแรก จะเกิดภาวะสับสนหวันม (nipple confusion) เน่ืองจากกลไกการดูดนมแม่และดูดนมจาก
ขวดท่ีแตกต่างกนั ท าใหลู้กท่ีไดดู้ดนมจากขวด จะติดหวันมปลอมและไม่ยอมดูดนมแม่  

10. ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งกลุ่มสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และส่งแม่ไปติดต่อกลุ่ม
ดงักล่าว เม่ือออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ถือเป็นพื้นฐานส าคญัของการ
สร้างเสริมสุขภาพของลูกให้สมบูรณ์และแข็งแรง การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อาจด าเนินไปตามกลไก
ของธรรมชาติหรือตามสัญชาติญาณของความเป็นแม่ แต่มีแม่จ  านวนไม่นอ้ยท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ 
ในการใหน้มลูก และตอ้งการความช่วยเหลือ สนบัสนุนจากผูท่ี้มีความรู้หรือประสบการณ์ ซ่ึงความ
ช่วยเหลือท่ีแม่ตอ้งการมี 3 ดา้นคือ 1) ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน 2) การให้ขอ้มูลข่าวสารใน
ดา้นการปฏิบติั และ 3) การช่วยเหลือจากพยาบาลในโรงพยาบาล (องัสนา วงศศิ์ริ, 2552) การ
ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ นอกจากการปฏิบติัตามบนัได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จในการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่แลว้ ส่ิงส าคญัคือแม่ตอ้งเช่ือมัน่และมัน่ใจวา่นมแม่ดีกวา่นมผสม และการมีทศันคติท่ีดี
ของแม่ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และการสนบัสนุนอยา่งแข็งขนัจากสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของสามีตั้งแต่ระยะตั้งครรภจ์นถึงหลงัคลอด จะท าให้การเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ประสบความส าเร็จและเกิดความย ัง่ยนืต่อไป  
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การให้บริการสนับสนุนการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและเครือข่าย 
 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ไดพ้ฒันาการส่งเสริมสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
โดยใชห้ลกัแนวคิด Ottawa Charter และ Bangkok Charter เป็น Road Map มีการด าเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

Road Map 
                          OTTAWA CHARTER                      BANGKOK CHARTER   
 

 
แผนภูมิที ่1  Road Map 

การด าเนินงาน 
ระยะที ่1 
 ปี 2535-2536 รับนโยบายโรงพยาบาลสายสัมพนัธ์แม่-ลูก, จดัตั้ง Day care 
 ปี 2538  ผา่นการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายสัมพนัธ์แม-่ลูก,  

มีอาสาสมคัรนมแม่ประจ าหมู่บา้น/ต าบล (อสน.), มี Conference สูติ-ลูก 
 ปี 2542  รับนโยบายโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั 
 ปี 2543  ผา่นการประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั 

 และมีการอบรม NCPR ปีละ 1 คร้ัง 
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ระยะที ่2 
 ปี 2546 – 2550 จดังานรวมพลคนกินนมแม่ ภายใตค้  าขวญั “ครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่” 5 ปีติดต่อกนั มีแม่ท่ีประสบผลส าเร็จจากการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นานเกิน 1 ปี จ  านวน 
456 คน 
ระยะที ่3 
 1 ตุลาคม 2550 – ปัจจุบนั รับนโยบายจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข จดัท า
โครงการ “นมแม่ ส่ือสายใยรักสู่...ครอบครัวอบอุ่นจงัหวดัลพบุรี” เสนอเป็นวาระจงัหวดั โดยเน้น
การสร้างสังคมนมแม่เป็นจุดเร่ิมตน้ ขยายผลไปยงัพื้นท่ีชุมชนน าร่อง 7 ต าบล องค์กร/หน่วยงาน/
บริษทั 3 แห่ง และแม่วยัรุ่น โดยใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
จุดแข็ง (ความเด่น) ของ Road Map  

1. มีการท างานอยา่งบูรณาการทั้งภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล  
2. มีการก าหนดนโยบายจากผูบ้ริหาร น าสู่การปฏิบติัโดยทีมงาน 
3. มีการพฒันาและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
4. มีผลลพัธ์เชิงประจกัษ ์

 เครือข่ายในชุมชนเขม้แขง็ 
 จ านวนผูท่ี้เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน 6 เดือน เพิ่มมากข้ึน 
 จ านวนผูท่ี้เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 1 ปีข้ึนไป เพิ่มมากข้ึน 
 กระแสสังคมนมแม่เกิดข้ึนชดัเจนทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 
 ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวเขม้แขง็ 
 คลินิกนมแม่สามารถช่วยแม่ท่ีมีปัญหาได ้
 แม่ท่ีอยูบ่า้น/แม่ท่ีท างาน สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดน้านมากกวา่ 6 เดือน 
 มีการส่ือสารในชมรมโดยจุลสารสายใยรัก 
 การประกาศวาระจงัหวดั เป็นผลดีมากในการปฏิบติังาน สามารถพฒันาทั้งใน

โรงพยาบาล ในชุมชน ในสถานท่ีท างาน/โรงงาน 
การด าเนินงานในแต่ละหน่วยบริการ 

- คลินิกฝากครรภ ์ บริการฝากครรภคุ์ณภาพ จดัให้ความรู้รายกลุ่มแก่หญิงตั้งครรภแ์ละ
สามีหรือญาติ ตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มอยา่งมีส่วนร่วมทั้งพ่อและ
แม่ เนน้เร่ือง “ลูกคือดวงใจ ส่ือสายใยดว้ยนมแม่” มีการจดัท าส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง กล่อง “เร่ือง
น่าอ่าน...ส าหรับตวัคุณเองและลูกรัก” 
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- หอ้งคลอด เตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจส าหรับการส่งเสริมการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่ แจง้ให้ผูค้ลอดทราบถึงความส าคญัของการช่วยให้ลูกดูดนมแม่ภายในคร่ึงชัว่โมง 
แรกหลงัคลอด หรือดีท่ีสุดคือดูดทนัทีหลงัคลอด เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพระหว่างแม่และลูก 
เพื่อให้น ้ านมมาเร็ว ช่วยให้ลูกดูดนมแม่อยา่งถูกวิธี จดัให้แม่และลูกอยูบ่นเตียงเดียวกนัตลอดเวลา
จนกระทัง่ยา้ยพร้อมกนัไปหอผูป่้วยหลงัคลอด 

- หอผูป่้วยหลงัคลอด ให้บริการแม่หลงัคลอดและดูแลทารกตามมาตรฐาน มีการติดตาม
ส่ือสารกบัแม่เพื่อช่วยเหลือให้แม่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มี Mrs. milk เป็นผูน้ าในการ
ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ จดัท าเคร่ืองหมายแสดงความส าเร็จการเล้ียงลูกด้วยนมแม่เพื่อ
กระตุน้ใหแ้ม่มีความพยายามพฒันาสู่ความส าเร็จ และมีการเยี่ยมติดตามแม่หลงัคลอดท่ีมีปัญหาใน
การเล้ียงลูกหลงัออกจากโรงพยาบาล 

- หอผูป่้วยทารกป่วย สนับสนุนให้แม่ไดบี้บเก็บน ้ านมตั้งแต่แรกเกิด เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการให้นมลูก อนุญาตให้แม่มาเยี่ยมลูกไดต้ามความตอ้งการ และมีสมุดส่ือสารสายใยรัก
ใหแ้ม่ไดเ้ขียนความรู้สึกต่อลูก 

- คลินิกนมแม่ ให้บริการหญิงตั้งครรภท่ี์มาฝากครรภใ์นโรงพยาบาล คดักรอง การตรวจ
เตา้นม หวันมในการเตรียมความพร้อม เพื่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และช่วยแกไ้ขปัญหาการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ใหแ้ก่หญิงหลงัคลอดทั้งขณะอยูโ่รงพยาบาลและกลบับา้น ติดตามเยี่ยมแม่ทางโทรศพัท์
และส่งต่อเวชกรรมใหติ้ดตามต่อ  

- คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดีคุณภาพ บริการลูกแรกเกิดถึง 6 ปี ใหไ้ดรั้บการตรวจสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพ โดยมีบริการตรวจพฒันาการโดยใช้เคร่ืองมืออนามยั 55 ของกรมอนามยั ตรวจ
สุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจประเมินภาวะโภชนาการและบริการให้ไดรั้บวคัซีนอยา่งมีคุณภาพ 
รวมทั้งจดับริการกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มอยา่งมีส่วนร่วมทั้งพ่อและแม่ ให้
ค  าปรึกษาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และแนะน าวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีจิตอาสานมแม่จากชมรม
สายใยรักแห่งครอบครัวและ Mrs Milk ช่วยส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่แม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดน้าน 6 เดือนข้ึนไป 

- การจดัตั้งกลุ่มสนบัสนุนเครือข่ายการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โดยทีมงานคณะกรรมการงาน
อนามยัแม่และลูกในโรงพยาบาล จากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุขศึกษา PCT สูติกรรม และ PCT 
ลูก ผลกัดนัให้เกิดชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โดยการมอบ
เกียรติบตัรให้แก่แม่ท่ีประสบความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นาน 6 เดือน และ 1 ปี มีการรับ
สมคัรสมาชิกเครือข่ายสายใยรัก มีจิตอาสาสายใยรักเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
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ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ภายในโรงพยาบาลมี Day care และมีเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลเป็น
ตวัอยา่งน าร่องในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีการติดตามเยี่ยมบา้น ให้ความช่วยเหลือ
แม่ท่ีประสบปัญหาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่/ส่งต่อคลินิกนมแม่ จดัป้ายประชาสัมพนัธ์นโยบาย
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวและป้ายส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ทั้งในโรงพยาบาลและ
เครือข่ายสุขภาพ 
 
ส่วนที ่ 3   PRECEDE MODEL 

PRECEDE MODEL เป็นระบบการพฒันาในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแกไ้ข 
PRECEDE ยอ่มาจากค าวา่ Predisposing, Reinforcing and Enabling Causes in Education and 
Evaluation  หมายถึง กระบวนการใชปั้จจยัดา้น Predisposing, Reinforcing and Enabling ในการ
วินิจฉัยและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงการด าเนินงานมุ่งเน้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม PRECEDE MODEL เป็นการเร่ิมจากผลยอ้นกลบัไปท่ีเหตุหรือเร่ิม
จากปลายเหตุยอ้นกลบัไปพบตน้เหตุ พฤติกรรมของคนนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายปัจจยั ในการ
ด าเนินงานเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น จะต้องวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมก่อน (กอง                  
สุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2552) Lawrence W. Green และ Marshall W. Kreuter เป็น
ผูพ้ฒันากรอบแนวคิดน้ี เพื่อใช้เป็นกรอบวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
กระบวนการของ PRECEDE MODEL แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน (Green and Kreuter, 1980 อา้งถึง
ใน ดุษฎี แสงด า, 2552) ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์ทางสังคม (Social Diagnosis) ขั้นตอนน้ีเร่ิมจากการพิจารณาและ
วิเคราะห์ “คุณภาพชีวิต” โดยการประเมินจากปัญหาสังคมของประชากรกลุ่มต่างๆ ซ่ึงปัญหาท่ี
ประเมินได้จะเป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตของประชาชน วิธีการใช้ในการก าหนดตวัช้ีวดัเหล่าน้ี 
ไดแ้ก่ วิธีการรวบรวมและทบทวนขอ้มูล วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม และวิธี Delphi ซ่ึงเป็นวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ คน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis) เป็นขั้นตอนการ
วิเคราะห์ประชากรท่ีศึกษาวา่มีปัญหาสุขภาพดา้นใดบา้ง โดยการใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้หรือน าขอ้มูล
จากการสืบสวนโรคท่ีเหมาะสมร่วมกบัวิธีการทางระบาดและการคน้ควา้ทางการแพทย ์แล้วจึง
เลือกปัญหาท่ีควรแกไ้ข มีความสัมพนัธ์กบัสถิติสาธารณสุขอยา่งไร 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ทางพฤติกรรม (Behavioral Diagnosis) เป็นขั้นตอนการ
วิเคราะห์หาปัจจยัด้านพฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของปัญหาด้านสุขภาพ  ซ่ึงการวิเคราะห์
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พฤติกรรมดงักล่าวตอ้งพิจารณาดว้ยความระมดัระวงั เพราะปัญหาทางดา้นสุขภาพไม่จ  าเป็นตอ้ง
เกิดจากปัจจยัดา้นพฤติกรรมเท่านั้น แต่อาจเกิดจากปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือดา้นพนัธุกรรมและ
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ว่าปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลทางตรงทางออ้มมากนอ้ยเพียงใดกบั
ปัญหาดา้นสุขภาพ ขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

- การแยกแยะสาเหตุของปัญหานั้นๆ วา่เกิดจากพฤติกรรมหรือไม่ใช่พฤติกรรม 
- การสร้างรายการพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นๆ เลือกเฉพาะพฤติกรรมท่ี

ส าคญัๆ ตามความเป็นไปได้ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แล้วตั้ งเป็นพฤติกรรมเป้าหมายท่ี
ตอ้งการเปล่ียนแปลงของโครงการสุขศึกษาท่ีจะจดัท าข้ึน ตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยระบุวา่
จะเปล่ียนพฤติกรรมอะไรของใคร ตอ้งการใหเ้ปล่ียนมากนอ้ยแค่ไหน และเม่ือใด 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ทางการศึกษา (Educational Diagnosis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยั
ดา้นการศึกษาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ขั้นตอนน้ีมีปัจจยัส าคญั 3 ปัจจยั คือ             

1. ปัจจัยน า (Predisposing Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐานและก่อให้เกิดแรงจูงใจ 
ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ปัจจยัน้ีจะเป็นความพอใจของบุคคล (Preference) ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ (Education Experience) ของบุคคลโดยตรง ซ่ึงอาจมีผลในดา้นสนบัสนุนหรือยบัย ั้งการ
แสดงพฤติกรรม ปัจจยัซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของปัจจยัน าประกอบดว้ย ความเช่ือ ความรู้ ความเขา้ใจ 
การรับรู้เก่ียวกบัสุขภาพ ค่านิยมและทศันคติ นอกจากน้ียงัรวมไปถึงสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อาย ุ
เพศ ขนาดครอบครัว การเกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจยัส่วนบุคคลให้อยูใ่นระดบัท่ีเอ้ือต่อการเกิด
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคน์ั้น ตอ้งอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของ
การเรียนรู้ โดยอาจไดรั้บมาจากผูป้กครองและส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว ทั้งน้ีปัจจยัความรู้เป็นปัจจยั
น าท่ีส าคญัในการแสดงพฤติกรรม แต่ความรู้อยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพจะตอ้งมีปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  

2. ปัจจัยเอือ้ (Enabling Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีสนบัสนุนหรือเอ้ืออ านวยท่ีจะเป็นการ
เสริมสร้างให้บุคคลกระท า หรือตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การท่ีบุคคล
ไดมี้โอกาสกระท าในส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ ไดรั้บบริการสุขภาพในลกัษณะต่างๆ และมี
โอกาสกระท าในส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพจนเกิดทกัษะ หรือจนสามารถกระท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม ตลอดจนการมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพียงพอ ปัจจยัเอ้ือท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
ไดแ้ก่ บริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ส่ิงของ หรือส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวก รวมทั้งทกัษะ
ใหม่ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ประกอบการกระท าพฤติกรรม เช่น สถานท่ีออกก าลงักาย ทกัษะการออก
ก าลงักายท่ีถูกวิธีไม่ให้บาดเจ็บ ยาหรือเวชภณัฑ์ในการรักษาหรือป้องกนัโรค เทคโนโลยีต่างๆ 
ความตั้งใจจริงขององคก์รชุมชน รวมทั้งขอ้กฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 
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3. ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึง เป็นปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยให้แต่ละบุคคลมี
โอกาสกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งเหมาะสมเพียงพอและต่อเน่ือง จนกระทัง่เป็นพฤติกรรมอยา่งถาวร 
ทั้งน้ีเป็นผลสะทอ้นจากการท่ีบุคคลจะไดรั้บหรือคาดหวงัว่าจะไดรั้บหากแสดงพฤติกรรมนั้น ซ่ึง
อาจจะสนับสนุนหรือยบัย ั้งการแสดงพฤติกรรมทางสุขภาพนั้น โดยมีส่ิงท่ีเป็นรางวลั (Reward) 
ผลตอบแทน (Incentive) และการลงโทษ (Punishment) ผลสะทอ้นเหล่าน้ี บุคคลจะไดรั้บจากบุคคล
หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อตนเอง เช่น ญาติ หัวหน้า แพทย ์คนไข ้เป็นตน้ อิทธิพลของบุคคล
เหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ เช่น ปัจจยัเสริมท่ีจะก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน คือ เพื่อนนักเรียน ครู ผูป้กครอง ส่วนในชุมชน
ปัจจยัเสริมจะเป็นเพื่อนบา้น ครอบครัว บุคลากรทางสาธารณสุข เป็นตน้  

ขั้นตอนที่ 5 การคัดเลือกวิธีในการพัฒนา (Selection of Education Strategies) เป็น
ขั้นตอนในการหากลวิธีและหาแนวทางท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในปัจจยัต่างๆ เพื่อให้
ตดัสินใจได้ว่าเร่ืองใดส าคญัและมีแหล่งทรัพยากรมากน้อยเพียงใด พอจะช่วยให้การด าเนินงาน
ส าเร็จหรือไม่ ควรเลือกอยา่งน้อย 3 กิจกรรม และกิจกรรมหน่ึงในสามนั้นควรเป็นส่ิงท่ีจะใช้เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้เพื่อเปล่ียนพฤติกรรม 

- ควรเลือกใชห้ลายกิจกรรม ถา้เป็นโครงการระยะยาว 
- ควรเลือกกิจกรรมท่ีง่าย และค่าใชจ่้ายไม่มากนกั 
- กลวธีิท่ีมีอิทธิพลในการเปล่ียนปัจจยัน า จะใหผ้ลระยะสั้น 
- กลวธีิท่ีมีอิทธิพลในการเปล่ียนปัจจยัเสริม จะใหผ้ลระยะกลาง 
- กลวธีิท่ีมีอิทธิพลในการเปล่ียนปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั จะใหผ้ลระยะยาวท่ีสุด 
- กลวิธีท่ีใช้เปล่ียนปัจจัยน า ค่าใช้จ่ายจะน้อย และง่ายในการด าเนินงานมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปัจจยัเสริม และค่าใชจ่้ายมากท่ีสุดคือ ปัจจยัเอ้ือ 
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ทางการบริหาร (Administrative Diagnosis) เป็นขั้นตอนการ

บริหารท่ีเก่ียวกบัการก าหนดกลวธีิแลว้ด าเนินการตามกลวธีิท่ีก าหนดไว ้โดยตอ้งค านึงถึงทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ขอ้จ ากดัดา้นเวลา และความสามารถท่ีจะใช้วิธีผสมผสานปัจจยัดา้นต่างๆ เขา้
ดว้ยกนั             

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใด โดยจะตอ้งประเมินผลอย่างต่อเน่ืองทุก
ระยะ ตั้งแต่การวางแผนงานจนกระทัง่ส้ินสุดการด าเนินงาน 
 พฤติกรรมสุขภาพใดเป็นพฤติกรรมสาเหตุตรงของปัญหาสาธารณสุข ตอ้งท าการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพนั้นๆ ซ่ึงในทางทฤษฎีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพ 
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ประกอบดว้ย 3 กลุ่มปัจจยั ตามแนวความคิดของ Lawrence W. Green ไดแ้ก่ ปัจจยัน า (Predisposing 
Factors) ปัจจยัเอ้ือ(Enabling Factors) และปัจจยัเสริม (Reinforcing Factors) กลุ่มปัจจยัดงักล่าวน้ี
ถือเป็นสาเหตุของปัญหาสาธารณสุข (Indirect or Secondary Causes) (กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ, 2548) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
นบัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการจดัท าแผนงานโครงการ เพราะผลจากการวิเคราะห์
สาเหตุและปัจจยัท่ีชัดเจน จะช่วยให้ผูว้างแผนงานโครงการสามารถก าหนดวตัถุประสงค์ของ
แผนงานโครงการได ้นอกจากน้ี ยงัใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดกลวิธีและกิจกรรมการด าเนินงาน
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ตลอดจนการก าหนดเน้ือหาท่ีจะใชใ้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร การกระตุน้จูง
ใจใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคใ์หถู้กตอ้งและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 จากแนวคิดการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพ PRECEDE 
MODEL ผูว้จิยัจึงไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยน าขั้นตอนท่ี 
4 ของกระบวนการ คือ การวิเคราะห์ทางการศึกษา (Educational Diagnosis) เป็นขั้นตอนการ
วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ น ามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ซ่ึงตวัแปรอิสระประกอบดว้ย ปัจจยัน าในการวจิยัน้ีก าหนดเป็น
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ เ ร่ืองการเ ล้ียงลูกด้วยนมแม่  ทัศนคติในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
ประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ น ้ าหนกัแรกคลอดของทารก และสุขภาพแรกคลอดของทารก 
ส าหรับปัจจยัเอ้ือในการวิจยัน้ีก าหนดเป็นปัจจยัดา้นบริการ ไดแ้ก่ ฝากครรภ ์ห้องคลอด/หลงัคลอด 
คลินิกนมแม่ คลินิกสุขภาพลูกดี และติดตามเยี่ยมหลงัคลอดในชุมชน ส่วนปัจจยัเสริมการวิจยัน้ี
ก าหนดเป็นปัจจยัสนบัสนุน/อุปสรรค ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ท่ีท างาน การลาคลอด บุคลากรทาง
การแพทย ์เกียรติบตัร ชมรมสายใยรัก การรณรงค์ผ่านส่ือ การโฆษณา และวาระจงัหวดั ส่วนตวั
แปรตาม ไดแ้ก่ การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โดยศึกษาวา่ปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นอกจากนั้นยงัศึกษาผลท่ีเกิดจากการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่วา่ส่งผลต่อสุขภาพลูกใน 1 ปีแรกและค่าใชจ่้ายดา้นนม 1 ปีแรกหรือไม่ เพื่อพฒันาระบบ
บริการของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เครือข่ายบริการสุขภาพ ชุมชนและสถานท่ีท างาน
ต่างๆ ในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

                                   ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่2  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

-  เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 
    นอ้ยกวา่  6 เดือน 

-  เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว   
    6 เดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แม่ - ลกัษณะทางประชากร 
 - ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 - ทศันคติในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 - ประสบการณ์ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
ลูก     - น ้าหนกัลูกแรกเกิด 

 - สุขภาพลูกแรกเกิด 

ปัจจัยด้านบริการ 
- ฝากครรภ ์

- หอ้งคลอด/หลงัคลอด 

- คลินิกนมแม่ 
- คลินิกสุขภาพเด็กดี 

- ติดตามเยีย่มหลงัคลอดในชุมชน 

ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรค 

- ครอบครัว         - ชุมชน 
- ท่ีท างาน            - การลาคลอด 
- บุคลากรทางการแพทย ์   - เกียรติบตัร 
- ชมรมสายใยรัก - การรณรงคผ์า่นส่ือ 
- การโฆษณา       - วาระจงัหวดั 

สุขภาพลูกใน 1 ปีแรก 
- การเจริญเติบโต/Hct 
-  พฒันาการ 
-  การเจบ็ป่วย/โรคภูมิแพ ้ 
     

ค่าใช้จ่ายด้านนม 1 ปีแรก 
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บทที ่3   
 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

 
วธีิการศึกษา 

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross sectional descriptive study) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 จนครบจ านวนตามท่ีก าหนด 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแม่ท่ีคลอดลูกท่ีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และมีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ลพบุรี และน าลูกมาติดตามรับบริการท่ีคลินิกสุขภาพลูกดี ช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 12 เดือน (มารับ
บริการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2556) มีจ านวน 440 คน 

เกณฑก์ารคดัเขา้ แม่ยนิยอมตอบแบบสอบถามการวจิยั 
เกณฑ์การคดัออก แม่ท่ีป่วยเป็นโรคเอดส์ จิตเวช วณัโรค ลมชกั โรคไทรอยด์เป็นพิษ 

และแม่ต่างดา้ว 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณของ

ทาโร  ยามาเน่ (TaroYamane, 1967) ดงัน้ี   
 n    =            N 
                               1 + Ne2 

n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการก าหนด  
N  =  ขนาดของประชากร แม่ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 440 คน 
e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ 

ในท่ีน้ีผูว้จิยัก าหนดเป็น 5%  หรือเท่ากบั .05 
 แทนค่าลงในสูตร 

 n    =              440 
                               1 + 440 (.052) 
  =        440  =        440      =    209.52    210 คน 
   1 + 440 (.0025)           2.10 
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จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 210 คน ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแม่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 210 คน โดยการสุ่มแม่กลุ่มตวัอยา่งกระจายตามพื้นท่ี
อ าเภอเมืองลพบุรี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์พร้อมตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์  
 
เคร่ืองมือในการวจัิย 

เคร่ืองมือในการวจิยั เป็นแบบสัมภาษณ์มี 7 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของแม่และลูก ได้แก่ แม่: อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพระหว่างเล้ียงลูกใน 1 ปีแรก ลกัษณะครอบครัว รายได้ ผูรั้บผิดชอบหลกั 
ความเพียงพอของรายได ้สถานท่ีฝากครรภ ์อายุครรภใ์นการฝากครรภค์ร้ังแรก และโรคประจ าตวั/
ความผดิปกติขณะตั้งครรภ,์ ลูก : น ้าหนกัลูกแรกเกิด สุขภาพลูกแรกเกิด และล าดบัของการเป็นลูก 

ส่วนท่ี 2  ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ จ านวน 12 ขอ้  เป็นขอ้ค าถามปลายปิด มี                
2 ตวัเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่  ก าหนดค่าข้อละ 1 คะแนน ส าหรับข้อค าถามเชิงบวก(Positive 
Content) มี 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 และ 12  ส่วนขอ้ค าถามเชิงลบมี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 3, 
5 และ 10 มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
             ข้อค าถามเชิงบวก          ข้อค าถามเชิงลบ 

ใช่ 1     คะแนน  0   คะแนน 
              ไม่ใช่    0     คะแนน  1   คะแนน 

มีค่าคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0-12  คะแนน การแปลความหมายใชว้ธีิอิงเกณฑ์ โดยใชค้ะแนน
สูงสุด – คะแนนต ่าสุด แลว้แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กนัจดักลุ่มและแบ่งความหมายดงัน้ี 

0 - 4  คะแนน   หมายถึง  ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัต ่า 
5 - 8  คะแนน   หมายถึง  ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัปานกลาง  
9-12 คะแนน  หมายถึง  ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัสูง  

ส่วนท่ี 3 ทศันคติในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ของไอโอวา (The IOWA Infant Feeding 
Attitude Scale : IIFAS) จ านวน 17 ขอ้ ใชล้กัษณะขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต 
(Likert Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ คือ ไม่เห็นดว้ยท่ีสุด ไม่เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย และ
เห็นดว้ยมากท่ีสุด เป็นขอ้ความเชิงบวก (Positive Content) 10 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 
16 และ 17 ขอ้ความเชิงลบ (Negative Content) 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 4, 6, 8, 10, 11 และ14 โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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       ข้อค าถามเชิงบวก  ข้อค าถามเชิงลบ 
ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด  1    5 
ไม่เห็นดว้ย   2    4 
เฉยๆ    3    3 
เห็นดว้ย   4    2 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5    1 
มีค่าคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1-85 คะแนน การแปลความหมายใชว้ธีิอิงเกณฑ์ โดยใชค้ะแนน

สูงสุด – คะแนนต ่าสุด แลว้แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กนัจดักลุ่มและแบ่งความหมายดงัน้ี 
17 - 39  คะแนน   หมายถึง  ทศันคติต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัต ่า 
40 - 66  คะแนน   หมายถึง  ทศันคติต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัปานกลาง  
67 – 85  คะแนน  หมายถึง  ทศันคติต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัสูง  

ส่วนท่ี 4 ประสบการณ์ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ไดแ้ก่ เล้ียงลูกคนก่อนดว้ยนมแม่ กลุ่ม
เพื่อนเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ถ่ายทอดประสบการณ์ ใหค้วามช่วยเหลือแม่มือใหม่ ปัญหาการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ ใชล้กัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมี 2 ตวัเลือก คือ ไม่เคย/ไม่มี/ไม่ได ้และ เคย/มี/ได ้โดยให้
ผูต้อบเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียวตามประสบการณ์จริง  

ส่วนท่ี 5 ปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขแบ่งออกเป็นบริการ  5 ดา้น  12 ขอ้ ดงัน้ี  
ดา้นบริการฝากครรภ ์        มี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1 และ 2  
ดา้นหอ้งคลอด/หลงัคลอด     มี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3 และ 4 
ดา้นคลินิกนมแม่       มี 3 ขอ้  ไดแ้ก่  ขอ้ 5, 6  และ 7 
ดา้นคลินิกสุขภาพเด็กดี       มี 2 ขอ้  ไดแ้ก่ ขอ้ 8 และ 9 
ดา้นการติดตามเยีย่มหลงัคลอด     มี 3 ขอ้  ไดแ้ก่ ขอ้ 10ม 11 และ 12  
แต่ละดา้นมีขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมีค าตอบ

ใหเ้ลือก 5 ค าตอบ คือ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บนอ้ย ปานกลาง ไดรั้บมาก และไดรั้บมากท่ีสุด มีเกณฑก์ารให้
คะแนน 0 , 1 , 2 , 3 และ 4 คะแนน ตามล าดบั    

คะแนนเฉล่ียของปัจจยับริการแต่ละดา้นมีคะแนนเตม็ 4 โดยค านวณจากคะแนนรวมท่ีได้
ในดา้นนั้นหารดว้ยจ านวนขอ้ค าถามดา้นนั้นๆ 

ปัจจยัดา้นบริการ 5 ดา้นๆ ละ   4 คะแนน  รวมเป็นปัจจยัโดยรวม  20 คะแนนเต็ม มีค่า
คะแนนอยูร่ะหว่าง 0 - 20  คะแนน การแปลความหมายใชว้ิธีอิงเกณฑ์ โดยใชค้ะแนนสูงสุด–
คะแนนต ่าสุด แลว้แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กนัจดักลุ่มและแบ่งความหมายดงัน้ี 

0 – 6   คะแนน   หมายถึง  ไดรั้บปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขระดบัต ่า 
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7 - 13  คะแนน   หมายถึง  ไดรั้บปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขระดบัปานกลาง  
           14 – 20  คะแนน   หมายถึง  ไดรั้บปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขระดบัสูง 
ส่วนท่ี 7 สุขภาพของลูก และค่าใช้จ่ายดา้นนม 1 ปีแรก ไดแ้ก่ การเจริญเติบโต, ระดบั

ความเขม้ของเลือด (Hct), พฒันาการ, การเจบ็ป่วยใน 1 ปีแรก, โรคภูมิแพ ้และค่าใชจ่้ายในการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่ และนมผสม ตอบตามความเป็นจริงจากแม่ พยาบาลคลินิกสุขภาพลูกดีและสืบคน้
ขอ้มูลจากเวชสารสนเทศของโรงพยาบาล 

ผูส้ัมภาษณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจ าศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง (ศสม.), โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล(รพ.สต) ซ่ึงไดเ้ขา้รับการอบรมฝึกปฏิบติัจนเขา้ใจวิธีการสัมภาษณ์และ
ขอ้ค าถามอยา่งละเอียด โดยเดินทางไปพบและสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีบา้น 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การวิเคราะห์ความตรงของเน้ือหา (Content Validity) น าแบบสอบถามไปให้
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นอนามยัแม่และเด็ก 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหาและความชดัเจน
ของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม ผา่นความเห็นชอบจากผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 2 ใน 3 จึงถือวา่ มีความ
ตรงของเน้ือหา น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขจากขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แบบสอบถาม
ท่ีผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโดยผูท้รงคุณวุฒิแลว้ น าไปทดลองใช ้(Try out) กบัแม่ท่ี
คลอดลูกตามเกณฑ์ของกลุ่มตวัอยา่ง โรงพยาบาลท่าวุง้ จ  านวน 30 ชุด ก่อนด าเนินการเก็บขอ้มูล 
และประเมินคุณภาพเคร่ืองมือโดยหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม อยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ไดค้่าความเช่ือมัน่ดา้นความรู้เก่ียวกบั
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.76 

งานวิจัยน้ีได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวจิยัในมนุษย ์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ใบรับรองเลขท่ี KNH 006/2557 
ออกให ้ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2557 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย  

1. ประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณาหัวขอ้และศึกษาร่างแนวทางการท าวิจยั เพื่อพฒันา

คุณภาพบริการและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี 

2. น าเสนอหวัขอ้การวจิยัเพื่อการพฒันางานต่อคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลให้
รับทราบ 
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3. ประสานงานน าเสนอหัวขอ้การวิจยัเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจยัจากส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี 

4. จดัท าโครงการฯ น าเสนอผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบโครงการ และน าเสนอนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัลพบุรี เพื่อ
พิจารณาขออนุมติัโครงการ 

5. ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวจิยั ปรับปรุงแกไ้ข 
6. ประชุมช้ีแจงโครงร่างวิจยั ขั้นตอนการด าเนินงาน การเก็บขอ้มูลตามแบบสอบถาม 

การบนัทึกขอ้มูลและวเิคราะห์แปลผล 
7. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามสรุปผลการวิจยั น าเสนอผลงานการ

วจิยัและตีพิมพล์งในวารสาร 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลหลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์  
ความถูกตอ้งของขอ้มูล น ามาตรวจให้คะแนนและลงรหัสเตรียมขอ้มูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 
  1. สถิติพรรณนา ( Descriptive  Statistics )ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของ
แม่และลูก ปัจจยัดา้นบริการ ปัจจยัสนบัสนุน/อุปสรรค การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ สุขภาพลูก 1 ปีแรก
และค่าใช้จ่ายด้านนม 1 ปีแรก วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

 2. สถิติวิเคราะห์ (Analytical Statistics) หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นบริการ ปัจจยัสนบัสนุน/อุปสรรค กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่, ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ กบัสุขภาพเด็กใน 1 ปีแรกและค่าใช้จ่ายด้านนม 1 ปีแรก โดยใช้ Chi-Square, 
Fisher’s Exact test, Spearman rank difference method, Wilcoxon Signed-rank Test และวิเคราะห์
เป็น Odds ratio ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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บทที ่4   
 

ผลการวจิยั 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่โรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช  จงัหวดัลพบุรี  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross sectional 
descriptive study) ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมา จ านวน 210 ชุด ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพและวิเคราะห์ทางสถิติตามวตัถุประสงค์ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของ
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ อนัได้แก่ ด้านปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูก  ปัจจยัด้านบริการ ปัจจัย
สนบัสนุนและอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ตลอดจนความสัมพนัธ์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
ต่อเน่ืองกบัสุขภาพของลูกใน1 ปีแรกและค่าใช้จ่ายดา้นนม 1 ปีแรก สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1    ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูก  
    ปัจจยัดา้นบริการ ปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

ส่วนท่ี 2    ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นบริการ ปัจจยัสนบัสนุนและ 
    อุปสรรคกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน 

ส่วนท่ี 3    ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่กบัสุขภาพของลูกใน 1 ปีแรก 
ส่วนท่ี 4    ค่าใชจ่้ายดา้นนม 1 ปีแรก 
 

ส่วนที ่1    ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง  
1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของแม่และลูก 
ตารางที ่1    จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูก  

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน  (คน)(n=210) ร้อยละ 

แม่ 
อายแุม่ขณะตั้งครรภ ์
               อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 
               20 – 29 ปี 
               30 – 39 ปี 
               40 – 49 ปี 

 
 
24 
116 
59 
11 

 
 

11.4 
55.2 
28.1 
5.3 

               ( Min = 16 ปี, Max = 44 ปี, Mean = 27.2 ปี, SD = 6.535 ปี) 
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ตารางที ่1    จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูก (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน  (คน)(n=210) ร้อยละ 

สถานภาพ 
               คู่ อยูด่ว้ยกนั 
               คู่แยกกนัอยู ่
               หยา่ร้าง/ หมา้ย 

 
176 
22 
12 

 
83.8 
10.5 
5.7 

ระดบัการศึกษา 
               ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
               ประถมศึกษา 
               มธัยมศึกษา/ปวช 
               ประกาศนียบตัร/อนุปริญญา/ปวส. 
               ปริญญาตรีข้ึนไป 
อาชีพแม่ระหวา่งเล้ียงลูก 1 ปีแรก 
               แม่บา้น/ คา้ขายอยูก่บับา้น 
               รับจา้ง / ธุรกิจส่วนตวั 
               รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
               นกัเรียน นกัศึกษา 
               เกษตรกร 

 
1 

22 
129 
23 
36 

 
112 
75 
14 
5 
4 

 
0.5 

10.5 
61.4 
11.0 
16.6 

 
53.3 
35.7 
6.7 
2.4 
1.9 

ลกัษณะครอบครัว 
              ครอบครัวเด่ียว 
              ครอบครัวขยาย 

 
51 

159 

 
24.3 
75.7 

รายไดข้องครอบครัว 
              นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั10,000   บาท 
              มากกวา่ 10,000 บาท 

 
89 

121 

 
42.4 
57.6 

ผูรั้บผดิชอบรายไดห้ลกัของครอบครัว 
              พอ่-แม่  (ตวัท่านและสามี) 
              ปู่ -ยา่ / ตา-ยาย 
              บุคคลอ่ืนๆ 

 
169 
34 
7 

 
80.5 
16.2 
3.3 
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ตารางที ่1    จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูก (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน  (คน)(n=210) ร้อยละ 

ความเพียงพอของรายไดใ้นครอบครัว      
                 เพียงพอค่าใชจ่้ายแต่ไม่เหลือเก็บ 
                 เพียงพอค่าใชจ่้ายและเหลือเก็บ 
                 ไม่เพียงพอค่าใชจ่้าย 

 
125 
45 
40 

 
59.5 
21.4 
19.0 

สถานท่ีฝากครรภ ์(n=209) 
                 รพ.พระนารายณ์มหาราช 
                 คลินิก 
                 คลินิกและรพ.พระนารายณ์มหาราช      
                 รพ.สต. 

 
125 
76 
7 
1 

 
59.8 
36.4 
3.3 
0.5 

ฝากครรภค์ร้ังแรก (อายคุรรภ)์ 
                ไม่ไดฝ้ากครรภ ์
                นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 สัปดาห์ 
                13-26   สัปดาห์ 
                ตั้งแต่ 27  สัปดาห์ข้ึนไป 

 
1 

111 
91 
7 

 
0.5 

52.9 
43.3 
3.3 

                (Min = 8 สัปดาห์, Max = 31 สัปดาห์, Mean = 14 สัปดาห์, SD. = 5.462 สัปดาห์) 
โรคประจ าตวั/ความผิดปกติขณะตั้งครรภ ์
                ไม่มีโรคประจ าตวัหรือความผดิปกติ 
                มีโรคประจ าตวั 

- โลหิตจาง 
- ธาลสัซีเมีย 
-  เบาหวาน 
- ความดนัโลหิตสูง 

 
172    
38 
21 
10 
5 
2 

 
81.9 
18.1 
10.0 
4.8 
2.4 
1.0 

ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
             ระดบัปานกลาง            
             ระดบัสูง 

 
73  
137  

 
34.8 
65.2 

ทศันคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
              ระดบัปานกลาง 
              ระดบัสูง 

 
75 

135 

 
35.7 
64.3 
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ตารางที ่1    จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูก (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน  (คน)(n=210) ร้อยละ 

แม่เคยเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มาก่อน 
                เคย 
                ไมเ่คย 
แม่มีกลุ่มเพื่อนเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
                มี 
                ไม่มี 
ปัญหาในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
                ไม่มีปัญหา 
                 มีขณะอยูใ่นโรงพยาบาล 

 
88 

122 
 

167 
43 

 
169 
41 

 
48.2 
51.8 

 
79.5 
20.5 

 
80.5 
19.5 

ลูก 
น ้าหนกัแรกเกิด (กรัม) 
                นอ้ยกวา่ 2,500 กรัม 
                2,500 - 2,999 กรัม 
                3,000 กรัมข้ึนไป 

 
 

16 
56 

138 

 
 

7.6 
26.7 
65.7 

                (Min = 1,680 กรัม, Max = 4,360 กรัม, Mean = 3,108 กรัม, SD = 434.19 กรัม)  
สุขภาพลูกแรกเกิด 
                ปกติ 
                ผดิปกติ 

 
202 

8 

 
96.2 
 3.8 

ล าดบัของการเป็นลูก 
               ลูกคนแรก 
               ลูกตั้งแต่คนท่ี 2 ข้ึนไป 

 
118 
92 

 
56.2 
43.8 

 
จากตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 20-29 ปี ร้อยละ 55.2 อายุเฉล่ีย 27 ปี   

มีสถานภาพคู่และอยู่ด้วยกนั ร้อยละ 83.3 จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหรือ ปวช. ร้อยละ 61.4  
อาชีพแม่บา้นหรือคา้ขายอยู่กับบา้น ร้อยละ 53.3 เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ75.7 มีรายได้
ครอบครัวมากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 57.6 ผูรั้บผิดชอบรายไดห้ลกัของครอบครัวเป็นแม่
(ผูต้อบแบบสัมภาษณ์) และสามี ร้อยละ 80.5 รายไดข้องครอบครัวเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บร้อยละ 
59.5 ฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร้อยละ 59.8 ฝากครรภ์คร้ังแรกอายุครรภ์น้อย
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กวา่ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 52.9 โดยเฉล่ียฝากครรภเ์ม่ืออายุครรภไ์ด ้14 สัปดาห์ ขณะตั้งครรภไ์ม่มีโรค
ประจ าตวัหรือพบความผิดปกติ ร้อยละ 81.9 ส่วนในรายท่ีพบความผิดปกติ ส่วนใหญ่เป็นภาวะ
โลหิตจาง ร้อยละ 10 มีความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 65.2 มีทศันคติ
ต่อการเล้ียงลูกดว้นนมแม่อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 64.3 ประสบการณ์เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่เคยเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ร้อยละ 51.8 มีกลุ่มเพื่อนท่ีเล้ียงลูกดว้นนมแม่ร้อยละ 79.5 
ส่วนลูก พบวา่ แรกเกิดมีหนกัแรกเกิดตั้งแต่ 3,000 กรัมข้ึนไป ร้อยละ 65.7 น ้ าหนกัเฉล่ีย 3,108 กรัม 
แรกคลอดสุขภาพแขง็แรงดี ร้อยละ 96.2 และเป็นลูกคนแรกร้อยละ 56.2 

  
1.2   ปัจจัยด้านบริการสาธารณสุข 
ตารางที่ 2   จ  านวนและร้อยละของระดบัการไดรั้บปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขโดยรวม        

   ระดับการได้รับปัจจัยด้านบริการสาธารณสุข 
(เต็ม 20 คะแนน) 

จ านวน (คน)
(n=210) 

ร้อยละ 

               ระดบัต ่า            ( 0  –  6 คะแนน) 
               ระดบัปานกลาง (7 –  13 คะแนน) 
               ระดบัสูง            (14 – 20 คะแนน) 

8 
113 
89 

  3.8 
53.8 
42.4 

              (Min = 4 คะแนน, Max = 20 คะแนน, Mean = 12.8 คะแนน, SD = 3.25 คะแนน) 
 

จากตารางท่ี  2  จ านวนและร้อยละระดบัของการไดรั้บปัจจยัด้านบริการสาธารณสุข
โดยรวม พบวา่ ส่วนใหญ่ไดรั้บปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 
53.8 มีคะแนนเฉล่ีย 12.8 คะแนน คะแนนต ่าสุด 4 คะแนน คะแนนสูงสุด 20 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 3.25   
 

ตารางที ่3    คะแนนต ่าสุด - สูงสุด  คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นบริการ 
      สาธารณสุขจ าแนกรายดา้น 

ปัจจัยด้านบริการ Min Max Mean SD 
ฝากครรภ ์(ห้องฝากครรภ/์รร.พอ่แม่)                 
หอ้งคลอด/หลงัคลอด/พิเศษหลงัคลอด 
คลินิกนมแม่(คลินิก/ติดตามเยีย่ม/โทรศพัท)์    
คลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC/ชมรมฯ) 
ติดตามเยีย่มหลงัคลอดในชุมชน(รพ.สต./อสม./ชมรม) 

0 
  0.5 

0 
0 
0 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

2.59 
3.01 
2.15 
3.03 
2.00 

0.98 
0.75 
0.92 
0.87 
1.06 
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จากตารางท่ี 3 คะแนนต ่าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขจ าแนกรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่ไดรั้บปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี มีคะแนนเฉล่ีย 3.03 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.87 คะแนนต ่าสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 4.0 คะแนน รองลงมาท่ีห้องคลอดและตึก
หลงัคลอด มีคะแนนเฉล่ีย 3.01 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 คะแนนต ่าสุด 0.5 คะแนน 
คะแนนสูงสุด 4.0 คะแนน ส่วนปัจจยัด้านบริการสาธารณสุขน้อยท่ีสุดในการติดตามเยี่ยมหลัง
คลอดในชุมชนจากเจา้หน้าท่ี รพ.สต./อสม./สมาชิกชมรมสายใยรัก มีคะแนนเฉล่ีย 2.00 คะแนน 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06 คะแนนต ่าสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 4.0 คะแนน 

 
 

1.3 ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค 
ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละของระดบัปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

ปัจจัยสนับสนุน /อุปสรรค จ านวน (คน)
(n=210) 

ร้อยละ 

การสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (เตม็ 40 คะแนน) 
               ระดบัต ่า                  (0  - 13 คะแนน) 
               ระดบัปานกลาง      (14 - 26 คะแนน) 
               ระดบัสูง                 (27  - 40 คะแนน) 

 
26 
130 
54 

 
12.4 
61.9 
25.7 

              (Min = 2 คะแนน, Max = 40 คะแนน, Mean = 21.7 คะแนน, SD = 7.26 คะแนน)   
อุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  (เตม็ 40 คะแนน) 
              ระดบัต ่า                     (0  - 13 คะแนน) 
              ระดบัปานกลาง         (14 - 26 คะแนน) 
              ระดบัสูง                    (27  - 40 คะแนน) 

 
147 
49 
14 

 
70.0 
23.3 
 6.7 

              (Min = 0 คะแนน, Max = 40 คะแนน, Mean = 10.1 คะแนน, SD = 9.14 คะแนน)   
 
จากตารางท่ี 4 จ  านวนและร้อยละของระดบัปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัอุปสรรคต่อการเล้ียง

ลุกดว้ยนมแม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีคะแนนเฉล่ีย 21.7 คะแนน  
ต ่าสุด 2 คะแนน สูงสุด 40 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.26 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง
ร้อยละ 61.9 ในทางกลบักนัปัจจยัดา้นอุปสรรคพบวา่คะแนนเฉล่ีย 10.1 คะแนน ต ่าสุด 0 คะแนน  
สูงสุด 40 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.14 ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 70.0 
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ตารางที่ 5  คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรคต่อการเล้ียง 
                  ลูกดว้ยนมแม่ จ  าแนกรายดา้น 
 

ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรค 
(คะแนนเตม็ขอ้ละ 4 คะแนน) 

ปัจจัยสนับสนุน 
(n=210) 

ปัจจัยอุปสรรค 
(n=210) 

Mean  SD Mean SD 
1. ครอบครัว                                 
2. ชุมชน/ อบต. / เทศบาล                    
3. ท่ีท างาน                                           
4. การลาคลอด                                   
5. บุคลากรทางการแพทย ์
6. เกียรติบตัรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 6 เดือน/ 12 เดือน 
7. ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว         
8. การรณรงคผ์า่นส่ือสาธารณะ/กระแสสังคม 
9. การโฆษณาจากบริษทันม                
10. วาระจงัหวดันมแม่ลพบุรี             

3.26 
1.86 
2.10 
1.68 
2.78 
1.75 
2.10 
2.45 
2.03 
1.70 

0.79 
1.22 
1.11 
1.39 
1.04 
1.57 
1.31 
1.18 
1.13 
1.13 

1.05 
1.02 
0.99 
0.95 
0.99 
0.90 
1.04 
1.07 
1.09 
1.00 

1.10 
1.03 
1.01 
1.11 
1.03 
1.16 
1.03 
1.10 
1.15 
1.11 

 
   ตารางท่ี 5  คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่จ  าแนกรายด้านพบว่า ปัจจยัสนับสนุนส่วนใหญ่ได้รับการ
สนบัสนุนจากครอบครัว มีคะแนนเฉล่ีย 3.26 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงมาคือ
ไดรั้บจากบุคลากรทางดา้นการแพทย ์มีคะแนนเฉล่ีย 2.78 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.04 
ส่วนในดา้นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่พบว่า การโฆษณาจากบริษทันมเป็น
อุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 1.09 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.15 และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค รองลงมาคือการรณรงค์ผ่านส่ือสาธารณะ/กระแสสังคม มีคะแนน
เฉล่ีย 1.07 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10 ตามล าดบั   
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1.4  การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ตารางที ่ 6     จ  านวนและร้อยละของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 

การเลีย้งลูก จ านวน (คน)
(n=210) 

ร้อยละ 

ระยะเวลาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
นมแม่อยา่งเดียว 1 – 5 เดือน 

                 นมแม่อยา่งเดียว 6   เดือนข้ึนไป                 

 
119 
91 

 
56.7 
43.3 

                 (Min = 1 เดือน, Max = 10 เดือน, Mean = 4.2 เดือน, SD = 2.21 เดือน)    
ระยะเวลาทีก่นินมแม่ต่อจนถึงอายุ 
                 นอ้ยกวา่  12 เดือน 
                 ตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป 

 
149 
  61 

 
70.9 
29.1 

                 (Min = 1 เดือน, Max = 28 เดือน, Mean = 8.2 เดือน, SD = 6.58 เดือน)    
ผูเ้ล้ียงดูหลกัในช่วง1ปีแรก  
                 พอ่-แม่ (ท่าน-สามี) 
                 ปู่ ยา่ตายาย 
                 จา้งคนเล้ียง 
                 ฝากสถานเล้ียงลูก 

 
158 
43 
7 
2 

 
75.2 
20.5 
3.3 
1.0 

การสนบัสนุนของผูดู้แลหลกัในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  
                สนบัสนุน 
                เฉยๆ 
               ไม่สนบัสนุน 

 
184 
18 
8 

 
87.6 
8.6 
3.8 

แรงจูงใจเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) (n = 136)  
               ประหยดั 
               มีประโยชน์ 
               สุขภาพแขง็แรง 
               สร้างภูมิคุม้กนั 
               สร้างความอบอบอุ่นในครอบครัว 
                สะดวก 

 
66 
43 
33 
24 
23 
14 

 
48.5 
31.6 
24.3 
17.6 
16.9 
10.3 
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ตารางที ่6     จ  านวนและร้อยละของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (ต่อ) 
 

การเลีย้งลูก จ านวน (คน) ร้อยละ 
แรงจูงใจเล้ียงลูกดว้ยนมผสม(ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) (n = 123) 
                แม่ตอ้งท างานนอกบา้น 
                ไม่มีน ้านม 
                นมผสมมีสารอาหารมากกวา่นมแม่ 
                สะดวก 
               ลูกกินนมแม่แลว้ทอ้งเสีย 
               แม่ป่วย 
               ลูกไม่กินนมแม่ 

 
49 
29 
15 
14 
3 
2 
1 

 
39.8 
23.6 
12.2 
11.4 
2.4 
1.6 
0.8 

แม่ท างานนอกบา้นมีสิทธิลาคลอด (n=60) 
                มีสิทธิลา 1  เดือน 
                มีสิทธิลา  2 เดือน 
                มีสิทธิลา  3 เดือน 
                มีสิทธิลามากกวา่ 3 เดือน 

 
8 
1 

50 
 1 

 
13.3 
1.67 
83.3 
1.67 

 แมท่  างานนอกบา้นใชสิ้ทธิลาคลอด (n=60) 
                ใชสิ้ทธิลา 1  เดือน 
                ใชสิ้ทธิลา  2 เดือน 
                ใชสิ้ทธิลา  3 เดือน 

 
12 
 6 
42 

 
20.0 
10.0 
70.0 

แม่ท างานนอกบา้นมีวธีิใหน้มลูก (n=60) 
                 บีบเก็บน ้านมไวท่ี้บา้น 
                 ใหกิ้นนมผสมแทน 

 
27 
33 

 
45.0 
55.0 

 
จากตารางท่ี 6  จ  านวนและร้อยละของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และนมผสม พบวา่ส่วนใหญ่

เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนข้ึนไป ร้อยละ43.3 ระยะเวลาเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวเฉล่ีย 
4.2 เดือน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.21 แต่ก็พบวา่ยงัให้กินนมแม่ต่อเน่ืองไดน้อ้ยกวา่ 1 ปี  ร้อยละ 
70.9 ระยะเวลาเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ต่อเน่ืองเฉล่ีย 8.2 เดือน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.58 ส่วนใหญ่
ผูดู้แลหลกัคือ แม่ (ผูต้อบแบบสัมภาษณ์) และสามีร้อยละ75.2 ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูดู้แลหลกั
ร้อยละ 87.6 พบวา่แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีส าคญัคือช่วยประหยดั ร้อยละ 48.5 
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ส่วนแรงจูงใจท่ีท าให้แม่ตดัสินใจเล้ียงลูกดว้ยนมผสมคือแม่ตอ้งท างานนอกบา้น ร้อยละ 39.8 จาก
ขอ้มูลแม่ท่ีท างานนอกบา้น จ านวน 60 ราย พบว่าส่วนใหญ่มีสิทธิลาคลอด 3 เดือน ร้อยละ 83.3 
และใชสิ้ทธิในการลา 3 เดือน ร้อยละ 70.0 โดยแม่กลุ่มดงักล่าวเม่ือตอ้งไปท างานนอกบา้นจะเลือก
วธีิใหลู้กกินนมผสมแทนนมแม่ ร้อยละ 55.0  

 
1.5 สุขภาพลูกใน 1 ปีแรก 
ตารางที ่ 7   จ  านวนและร้อยละของผลการติดตามสุขภาพลูกใน 1 ปีแรก 
 

ข้อมูลสุขภาพ จ านวน  (คน) (n=210) ร้อยละ 

การเจริญเติบโต 
     น ้าหนกัต่ออายุ 
               นอ้ยกวา่เกณฑ ์- ค่อนขา้งนอ้ย 
                ตามเกณฑ์ 
               ค่อนขา้งมาก - มากกวา่เกณฑ ์

 
 

17 
173 
20 

 
 

8.1 
82.4 
9.5 

     ส่วนสูงต่ออาย ุ
                เต้ีย - ค่อนขา้งเต้ีย 
                สูงตามเกณฑ ์
                ค่อนขา้งสูง -สูง 

 
15 

184 
11 

 
7.2 

87.6 
5.2 

     น ้าหนกัต่อส่วนสูง 
              ผอม- ค่อนขา้งผอม 
              สมส่วน 
              เร่ิมอว้น -อว้น 

 
 19 
166 
 25 

 
 9.0 
79.0 
11.9 

ระดับความเข้มข้นของเลอืด (Hct) (ภาวะโลหิตจาง) 
              ปกติ 
              ซีด 

 
200 
 10 

 
95.2 
 4.8 

พฒันาการ 
              สมวยั 
              ล่าชา้ 

 
208 
   2 

 
99.0 
 1.0 
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ตารางที ่7     จ  านวนและร้อยละของการติดตามสุขภาพลูกใน 1 ปีแรก (ต่อ) 
 

ข้อมูลสุขภาพ จ านวน  (คน) 
(n=210) 

ร้อยละ 

การเจ็บป่วยใน 1 ปีแรก 
              ไม่ป่วย 
              ป่วยไม่ไดA้dmit 
              ป่วยAdmit 

 
70 
94 
46 

 
33.3 
44.8 
21.9 

โรคภูมิแพ้ 
              ไม่เป็นภูมิแพ ้
              เป็นภูมิแพ ้

 
167 
46 

 
79.5 
20.5 

 
จากตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของการติดตามสุขภาพลูก 1 ขวบปีแรก การเจริญเติบโต

โดยการประเมิน 3 ดา้น พบว่า ส่วนใหญ่ มีน ้ าหนกัต่ออายุตามเกณฑ์ร้อยละ 82.4 ส่วนสูงต่ออายุ
ตามเกณฑ์ร้อยละ 87.6 และน ้ าหนกัต่อส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ79.0 ความเขม้ขน้ของเลือด (Hct) 
ปกติ ร้อยละ 95.2 ดา้นพฒันาการพบวา่สมวยัร้อยละ 99.0 การเจ็บป่วยแต่ไม่ได ้Admit ร้อยละ 44.8 
และไม่เป็นโรคภูมิแพร้้อยละ 79.5 
 
ส่วนที ่ 2    ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล   ปัจจัยด้านบริการ ปัจจัยสนับสนุนและ 

     อุปสรรคต่อการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
2.1  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน    

ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ยดา้นแม่ ไดแ้ก่ อายุแม่ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ลกัษณะ
ครอบครัว รายไดข้องครอบครัว สถานท่ีฝากครรภ ์อายุครรภท่ี์ฝากครรภค์ร้ังแรก โรคประจ าตวั วิธี
คลอด ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ดา้นลูก ไดแ้ก่ น ้ าหนกัแรกคลอด สุขภาพลูกแรกเกิด 
และล าดบัของการเป็นลูก วเิคราะห์ความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนโดยใช ้
Chi-Square ยกเวน้สุขภาพแรกเกิดกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ใช ้ Fisher’s Exact 
test อธิบายขนาดความสัมพนัธ์ดว้ยค่า Odds Ratio ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว  6 เดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน (ร้อยละ) Odds 

Ratio 

95% CI  

P-Value นมแม่≥6ด. นมแม่<6ด รวม lower upper 

แม่ 
อายแุม่ (n=210) 
      <  20 ปี 
      ≥ 20 ปี 

 
 

14 (58.3) 
77 (41.4) 

 
 

10 (41.7) 
109 (58.6) 

 
 

24 (100.0) 
186 (100.0) 

 
 
1 

0.505 

 
 
 

0.213 

 
 
 

1.195 

 

 
 

0.115 
สถานภาพแม่ (n=210) 
     คู่อยูด่ว้ยกนั 
     คู่แยกกนัอยู ่/หยา่ /หมา้ย 

 
74(42.0) 
17(50.0) 

 
102(58.0) 
17(50.0) 

 
176 (100.0) 
34 (100.0) 

 
0.725 

1 

 
0.348 

 
1.514 

 
0.392 

การศึกษาแม่(n=210) 
     ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา          
     ตั้งแต่มธัยมศึกษาข้ึนไป 

 
18 (78.3) 
73 (39.0) 

 
5 (21.7) 

114 (61.0) 

 
23 (100.0) 
187 (100.0) 

 
1 

0.178 

 
 

0.063 

 
 

0.500 

 
 

<0.001** 
อาชีพแม่ (n=210) 
     แม่บา้น/คา้ขายอยูบ่า้น 
     เกษตรกร/รับจา้ง/อ่ืนๆ 

 
57 (50.9) 
34 (34.7) 

 
55 (49.1) 
64 (65.3) 

 
107 (100.0) 
98 (100.0) 

 
1.951 

1 

 
1.118 

 
3.435 

 
0.018* 

ลกัษณะครอบครัว (n=210) 
     ครอบครัวเด่ียว 
    ครอบครัวขยาย 

 
27 (22.9) 
64 (40.3) 

 
24 (47.1) 
95 (59.7) 

 
51 (100.0) 
159 (100.0) 

 
1 

0.599 

 
 

0.317 

 
 

1.130 

 
 

0.112 
รายไดข้องครอบครัว (n=210) 
     <10,000 บาท/เดือน 
     10,000 บาท/เดือน 

 
43 (48.3) 
48 (39.7) 

 
46 (51.7) 

   73 (60.3) 

 
89 (100.0) 
121 (100.0) 

 
1.422 

1 

 
0.818 

 
2.471 

 
0.212 

สถานท่ีฝากครรภ ์(n=201) 
    รพ.พระนารายณ์มหาราช 
    คลินิก 

 
62 (49.6) 
26 (34.2) 

 
63 (50.4) 
50 (65.8) 

 
125 (100.0) 
76 (100.0) 

 
1.893 

1 

 
1.050 

 
3.412 

 
0.033* 

ฝากครรภค์ร้ังแรกอายคุรรภ ์(n=209)          
   ≤ 12  สปัดาห์ 
    > 12  สปัดาห์ 

49 (44.1) 
42 (42.9) 

62 (55.9) 
56 (57.1) 

111 (100.0) 
98 (100.0) 

1.054 
1 

0.609 1.823 0.851 

โรคประจ าตวั/ความผิดปกติขณะตั้งครรภ ์        

      ไม่มี 
       มี 

74 (43.0) 
17 (44.7) 

98(57.0) 
21(55.3) 

182(100.0) 
38(100.0) 

0.933 
1 

0.460 1.892 0.847 

วิธีการคลอด 
      คลอดทางช่องคลอด 
      ผา่ตดัคลอด    

 
58 (48.7) 
33 (36.3) 

 
61 (51.3) 
58 (63.7) 

 
119 (100.0) 
91 (100.0) 

 
1.671 

1 

 
0.956 

 
2.921 

 
0.071 

ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่        
   ระดบัปานกลาง            
   ระดบัสูง 

23 (30.7)  
68 (60.4) 

44 (60.3) 
 75 (54.7) 

 73(100.0) 
137 (100.0) 

1 
1.254 

 
0.704 

 
2.233 

 
0.441 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน (ร้อยละ) Odds 

Ratio 

95% CI  

P-Value นมแม่≥6ด. นมแม่<6ด รวม lower upper 
ทศันคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม ่
          ระดบัปานกลาง 
        ระดบัสูง 

 
23 (30.7) 
68 (50.4) 

 
52 (69.3) 
 67 (49.6) 

 
75 (100.0) 
135 (100.0) 

 
1 

2.295 

 
 

1.265 

 
 

4.163 

 
 

0.006* 
ประสบการณ์เคยเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
          เคยเล้ียง 
          ไม่เคยเล้ียง 

 
48 (54.5) 
43 (35.2) 

 
40 (45.5) 
79 64.8) 

 
88 (100.0) 
122 (100.0) 

 
2.205 

1 

 
1.259 

 
3.861 

 
   0.005* 

ประสบการณ์มีเพ่ือนเล้ียงลูกนมแม่ 
       มี 
      ไม่มี 

 
68 (40.7) 
23 (53.5) 

 
99 (59.3) 
20 (46.5) 

 
167 (100.0) 
43 (100.0) 

 
0.597 

1 

 
0.304 

 
1.172 

 
0.132 

ลูก 
น ้าหนกัทารกแรกคลอด 
      < 2,500 กรัม 
      ≥ 2,500  กรัมข้ึนไป               

 

 
8 (50.0) 
83 (42.8) 

 

 
8 (50.0) 
111 (57.2) 

 

 
16 (100.0) 
194 (100.0) 

 

 
1 

0.748 

 
 

 
0.270 

 
 

 
2.075 

 
 

 
0.576 

สุขภาพทารกแรกเกิด 
          ปกติ 
          ผิดปกติ 

 
88 (43.6) 
3 (37.5) 

 
114 (56.4) 
5 (52.5) 

 
202 (100.0) 
8 (100.0) 

 
1.287 

1 

 
0.299 

 
5.529 

 
0.516 

ล าดบัของการเป็นลูกคนท่ี 
          ลูกคนแรก 
        ลูกคนท่ี 2 ข้ึนไป 

 
40 (33.9) 
51 (55.4) 

 
78 (66.1) 
41 (44.6) 

 
118 (100.0) 
92 (100.0) 

 
1 

2.426 

 
 

1.385 

 
 

4.249 

 
 

0.002* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 8 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของแม่และลูกกบัการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน พบว่า การศึกษาของแม่ อาชีพของแม่ สถานท่ีฝากครรภ ์  
ทศันคติต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ประสบการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และล าดับการเป็นลูก            
มีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน 6 เดือนข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P <0.001, OR = 0.178), (P = 0.018, OR = 1.951), (P = 0.033, OR = 1.893), (P = 
0.006, OR = 2.295), (P = 0.005, OR = 2.205) และ (P = 0.002, OR = 2.426) ตามล าดบั 
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 2.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบริการสาธารณสุข ปัจจัยสนับสนุนและ
ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคกบัการเลีย้งลูกด้วยนมแม่    

  ปัจจยับริการดา้นสาธารณสุข ประกอบดว้ยบริการฝากครรภ์ ห้องคลอดและหลงัคลอด  
คลินิกนมแม่ คลินิกสุขภาพเด็กดี และการติดตามเยี่ยมหลงัคลอด ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรค ประกอบดว้ย 10 ดา้น ทดสอบ Normality วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่ โดยใช้สถิติ Kolmogorove Smirnov พบว่า มีการแจกแจงขอ้มูลแบบไม่เป็นโคง้ปกติ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้จึงวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ย Spearman Rank Difference Method 

และอธิบายขนาดความสัมพนัธ์ดว้ยค่า rs (Spearman Correlation) 
 

ตารางที ่  9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุข  ปัจจยัสนบัสนุน และปัจจยัดา้น 
                    อุปสรรคกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (n= 210 คน) 
 

ปัจจัย  Mean SD. rs P-Value 

ปัจจัยด้านบริการสาธารณสุข 
ฝากครรภ ์(ห้องฝากครรภ/์รร.พอ่แม่)                 
หอ้งคลอด/หลงัคลอด/พิเศษหลงัคลอด 
คลินิกนมแม่(คลินิก/ติดตามเยีย่ม/โทรศพัท)์    
คลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC/ชมรมฯ) 
ติดตามเยีย่มหลงัคลอดในชุมชน(รพ.สต./อสม./ชมรม) 

 
2.59 
3.01 
2.15 
3.03 
2.00 

 
0.98 
0.75 
0.92 
0.87 
1.06 

 
0.112 
0.209 
0.163 
0.017 
0.198 

 
0.106 

  0.002* 
  0.018* 

0.803 
  0.004* 

ปัจจัยทีส่นับสนุน 
ครอบครัว             
ชุมชน/ อบต. / เทศบาล                                 
ท่ีท างาน            
การลาคลอด        
บุคลากรทางการแพทย ์
เกียรติบตัรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 6 ด./ 12 ด.          
ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว                    
การรณรงคผ์า่นส่ือสาธารณะ/กระแสสังคม           
การโฆษณาจากบริษทันม                        
วาระจงัหวดันมแม่ลพบุรี                             

 
3.26 
1.86 
2.10 
1.68 
2.78 
1.75 
2.10 
2.45 
2.03 
1.70 

 
0.79 
1.22 
1.11 
1.39 
1.01 
1.58 
1.31 
1.19 
1.14 
1.31 

 
0.154 
0.087 
0.052 
0.064 
0.130 
0.426 
0.239 
0.066 
0.030 
0.123 

 
   0.026* 

0.207 
0.454 
0.355 
0.060 

  <0.001* 
  <0.001* 

0.343 
0.665 
0.076 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่  9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุข  ปัจจยัสนบัสนุน และปัจจยัดา้น 
                    อุปสรรคกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (n= 210 คน)  (ต่อ) 
 

ปัจจัย  Mean SD. rs P-Value 

ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรค 
            ครอบครัว                                              
            ชุมชน/ อบต. / เทศบาล                                  
            ท่ีท างาน                                                         
            การลาคลอด                                                  
            บุคลากรทางการแพทย ์                                 
            เกียรติบตัรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 6 ด./ 12 ด. 
            ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว                       
            การรณรงคผ์า่นส่ือสาธารณะ/กระแสสังคม 
            การโฆษณาจากบริษทันม  

 วาระจงัหวดันมแม่ลพบุรี 

 
1.05 
1.02 
0.99 
0.95 
0.99 
0.90 
1.09 
1.07 
1.04 
1.00 

 
1.10 
1.04 
1.02 
1.11 
1.04 
1.16 
1.15 
1.11 
1.03 
1.11 

 
0.082 
0.059 

- 0.046            
- 0.137 
0.053 
0.074 
0.015 

- 0.058 
-0.018 
0.000 

 
0.238 
0.394 
0.510 

 0.047* 
0.442 
0.284 
0.834 
0.403 
0.791 
0.997 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 9 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน
ระหวา่งปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุข ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคกบัการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ พบว่า ปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุข ไดแ้ก่ ห้องคลอด/ตึกหลงัคลอด คลินิกนมแม่ และการ
ติดตามเยีย่มหลงัคลอดในชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002, rs= 0.209), (P = 0.018, rs = 0.163) และ (P = 0.004, rs = 0.198) ตามล าดบั 
ปัจจยัสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ พบว่า  ครอบครัว การจดักิจกรรมมอบเกียรติบตัรแก่แม่ท่ี
เล้ียงลุกดว้ยนมแม่นาน 6 เดือน/ 12 เดือน และการด าเนินงานของชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.026, rs = 
0.154), (P < 0.001, rs = 0.426), (P < 0.001, rs = 0.239) ตามล าดบั และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ พบวา่ การลาคลอดมีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อยา่งนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.047, rs = - 0.137)  
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ส่วนที ่ 3    ความสัมพนัธ์ระหว่างการเลีย้งลูกด้วยนมแม่กับสุขภาพของลูกใน 1 ปีแรก 
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่กบัสุขภาพของลูกใน 1 ปีแรก โดยใช ้

Chi-Square (2) ดงัตารางท่ี 10 
ตารางที ่10  ความสัมพนัธ์ระหว่างการเลีย้งลูกด้วยนมแม่กบัสุขภาพของลูกใน 1 ปีแรก 

 
สุขภาพลูก 1 ปี 

จ านวน (ร้อยละ)  

2 

 
P-Value นมแม่ ≥ 1ปี  นมแม่< 1ปี  รวม (n=210) 

การเจริญเติบโต 
    น ้ าหนกัต่ออาย ุ
    ค่อนขา้งนอ้ย-นอ้ยกวา่เกณฑ ์
    ตามเกณฑ ์
    ค่อนขา้งมาก-มากกวา่เกณฑ ์

(n=61) 
 

7 (11.5) 
53(86.9) 
1(1.6) 

(n=149) 
 

10(6.7) 
120(80.5) 
 19 (12.8) 

 
 

17(8.1) 
173(82.4) 
 20(9.5) 

 
 
 

7.037 

 
 
 

.012* 

    ส่วนสูงต่ออาย ุ
    ค่อนขา้งเต้ีย-เต้ีย 
    สูงตามเกณฑ ์
    ค่อนขา้งสูง-สูง 

 
2 (3.3) 
58 (95.1) 
1(1.6) 

 
13(8.7) 
126(84.6) 
10 (6.7) 

 
15(7.2) 
184(87.6) 
11(5.2) 

 
 

4.469 

 
 

.107 

    น ้ าหนกัต่อส่วนสูง 
    ค่อนขา้งผอม-ผอม 
    สมส่วน 
    ค่อนขา้งอว้น-อว้น 

   
7 (11.5) 
52 (85.2) 
2 (3.3) 

 
12 (8.1) 

114 (75.6) 
23 (15.4) 

 
19 (9.0) 
166 (79.0) 
 25 (11.9) 

 
 

6.352 

 
 

.021* 

พฒันาการ 
    สมวยั 
    ล่าชา้ 

 
61 (100.0)   

- 

 
147(98.7) 

2 (3.3) 

 
208 (99.0) 
2 (1.0)  

 
0.827 

 
.502 

ระดับความเข้มข้นเลอืด (Hct) 
    ไม่ซีด 
    ซีด 

 
58 (95.1) 
3 (4.9)   

 
142 (95.3)  
7(4.7) 

 
200 (95.2)  
10 (4.8) 

 
0.005 

 

 
0.596 

การเจ็บป่วยใน1 ปีแรก 
    ไม่ป่วย 
    ป่วย 

 
21(34.4) 
40 (65.6) 

 
49 (32.9) 
100 (67.1) 

 
70 (33.3) 
140 (66.7) 

 
0.046 

 
0.830 

โรคภูมิแพ้ 
    ไม่เป็น 
    เป็นภูมิแพ ้

 
50 (81.7) 
11 (18.3)  

 
117 (78.5) 
32 (21.5) 

 
167 (79.5) 
43 (20.5) 

 
0.315 

 
0.574 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 10  ผลของสุขภาพลูกอายุ 1 ปีท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไปเปรียบเทียบกบั
ลูกท่ีกินนมแม่น้อยกว่า 1 ปี พบว่า ลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไปมีสถานะสุขภาพตามเกณฑ์
ดีกว่าลูกท่ีกินนมแม่น้อยกว่า 1 ปีในทุกดา้น ดงัน้ี การเจริญเติบโต น ้ าหนกัต่ออายุ ลูกท่ีกินนมแม่
ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป มีน ้ าหนกัตามเกณฑ์สูงกวา่ลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 86.9 เทียบกบั 
80.5) ส่วนสูงต่ออายุ ลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไปมีส่วนสูงตามเกณฑ์สูงกว่าลูกท่ีกินนมแม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 95.1 เทียบกบั 84.6) น ้ าหนกัต่อส่วนสูง ลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไปมี
รูปร่างสมส่วนสูงกวา่ลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 85.2 เทียบกบั 75.6) พัฒนาการ ลูกท่ีกิน
นมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป มีพฒันาการสมวยัสูงกวา่ลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 100.0 เทียบ
กบั 98.7) ระดับความเข้มข้นเลอืด (Hct) พบวา่ ลูกท่ีกินนมแมต่่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป ไม่ซีดใกลเ้คียงกบั
ลูกท่ีกินนมแม่น้อยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 95.1 เทียบกบั 95.3) การเจ็บป่วย ลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปี
ข้ึนไปป่วยนอ้ยกวา่ลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี(ร้อยละ 65.6 เทียบกบั 67.1) โรคภูมิแพ้ ลูกท่ีกินนม
แม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไปไม่เป็นภูมิแพสู้งกวา่ลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 81.7 เทียบกบั 78.5) 
และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลีย้งลูกด้วยนมแม่กับสุขภาพของลูกใน 1 ปีแรก พบวา่ 
การเจริญเติบโต ดา้นน ้ าหนกัต่ออายุ และน ้ าหนกัต่อส่วนสูง มีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       
 
ส่วนที ่4   ค่าใช้จ่ายด้านนมแม่ 1 ปีแรก 
4.1  ค่าใช้จ่ายด้านนม 1 ปีแรก 
ตารางที่ 11  จ  านวนและร้อยละของค่าใชจ่้ายดา้นนมเฉล่ียต่อคน/ปี 
 

ค่าใช้จ่ายด้านนม จ านวน (คน) (n=210) ร้อยละ 
ค่าใชจ่้ายนมแม่เฉล่ีย  (คน/ปี) 
                นอ้ยกวา่ 10,000 บาทต่อปี 
                10,000 - 19,999 บาทต่อปี  

 
209 
   1 

 
95.5 
  0.5 

                (Min = 0 บาท, Max = 10,000 บาท, Mean = 2,010 บาท, SD = 1,675.86 บาท)  
ค่าใชจ่้ายนมผสม (คน/ปี) 
                 นอ้ยกวา่ 10,000  บาทต่อปี 
                 10,000 - 19,999  บาทต่อปี 
                 ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อปีข้ึนไป 

 
12 
52 

146 

 
  5.7 
24.8 
69.5 

                (Min = 6,000 บาท, Max = 80,000 บาท, Mean = 27,250 บาท, SD = 14,211 บาท)  
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จากตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของค่าใชจ่้ายดา้นนมเฉล่ียต่อคน/ปี พบวา่ เฉล่ียค่าใชจ่้าย
ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เฉล่ีย 2,011 บาท/ปี (Min=0, Max=10,000, SD.=1,675.86)  ขณะท่ีนมผสม
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียสูงถึง 27,250 บาท/ปี (Min=6,000, Max=80,000, SD.=14,211) 
4.2  ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายระหว่างนมแม่กบันมผสม 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าใชจ่้ายระหวา่งนมแม่และนมผสม เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระจากกนั และทดสอบ Normality โดยใช้สถิติ Kolmogorove Smirnov 
พบวา่ มีการแจกแจงขอ้มูลแบบไม่เป็นโคง้ปกติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ จึงวิเคราะห์ดว้ย
สถิติ Wilcoxon Signed-rank Test ท าการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 เท่ากบั 17 คน เปรียบเทียบค่าใชจ่้าย
เฉล่ียระหวา่งนมแม่เปรียบเทียบนมผสม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 12 

 
ตารางที ่12  ผลการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายระหวา่งนมแม่กบันมผสม  
 

ประเภทนม จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
บาท/คน/ปี 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
Z 

 
P-value 

นมแม่ 
นมผสม 

17 
17 

2,100.0 
21,788.2 

   2,218.9 
13,355.2 

-3.622 < 0.001* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าใชจ่้ายระหวา่งการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมผสม พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่กบัค่าใชจ่้ายในการเล้ียงลูก
ดว้ยนมผสมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Z = -3.622, P<0.001) และพบว่า 
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มีค่าใชจ่้ายน้อยกว่าการเล้ียงลูกดว้ยนมผสมถึง 10 เท่า โดยค่าใชจ่้ายในการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแมเ่ฉล่ียต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมผสมเฉล่ียเท่ากบั 2,100 บาท : 21,788 บาท (ค่าใชจ่้าย
นมแม่ เช่น ถุงเก็บน ้ านม, เคร่ืองป้ัมน ้ านม,ค่าขนส่งนม,อุปกรณ์น่ึง ตม้และลา้งเคร่ืองป้ัมนมฯ ส่วน
ค่าใชจ่้ายนมผสม เช่น นมผสม, ขวดนม/จุกนม, อุปกรณ์ลา้งขวดนม, อุปกรณ์น่ึง/ตม้ขวดนมฯ)   
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บทที ่5   
 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross sectional descriptive 
study) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  โรงพยาบาลพระ
นารายณ์มหาราช ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งพร้อมตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ 
น ามาวเิคราะห์ จ านวน 210 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งกระจายตามพื้นท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี ร้อยละ 55.2 อายุ
เฉล่ีย 27 ปี มีสถานภาพคู่และอยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 83.3 จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหรือ ปวช.ร้อยละ
61.4 อาชีพแม่บา้นหรือคา้ขายอยู่กบับา้น ร้อยละ 53.3 เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 75.7 รายได้
ครอบครัวมากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 57.6 ผูรั้บผิดชอบรายไดห้ลกัของครอบครัวเป็นแม่ 
(ผูต้อบแบบสัมภาษณ์) และสามี ร้อยละ 80.5 รายไดข้องครอบครัวเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บร้อยละ
59.5 ฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร้อยละ 59.8 มีความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 65.2 มีทศันคติต่อการเล้ียงลูกดว้นนมแม่ อยูใ่นระดบัสูงร้อยละ 64.3   
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่พบวา่ แม่เคยมีประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มา
ก่อนร้อยละ 48.2 แม่มีกลุ่มเพื่อนเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ร้อยละ 79.5 ดา้นลูก มีน ้ าหนกัแรกเกิดตั้งแต่ 
3,000 กรัมข้ึนไป ร้อยละ 65.7 น ้ าหนกัเฉล่ีย 3,108 กรัม สุขภาพลูกแรกเกิดปกติ ร้อยละ 96.2 และ
เป็นลูกคนแรก ร้อยละ 56.2   

  ปัจจัยด้านบริการสาธารณสุข พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รับปัจจยัด้านบริการ
สาธารณสุขโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ53.8 มีคะแนนเฉล่ีย 12.8 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 3.25 เม่ือจ าแนกปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขรายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่ไดรั้บปัจจยัดา้น
บริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี คะแนนเฉล่ีย 3.03 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 รองลงมาท่ีห้องคลอดและตึกหลงัคลอด คะแนนเฉล่ีย 3.01 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.75 และไดรั้บปัจจยัดา้นบริการสาธารณสุขนอ้ยท่ีสุดในการติดตามเยี่ยมหลงัคลอดจาก
เจา้หนา้ท่ี รพ.สต./อสม./สมาชิกชมรมสายใยรัก คะแนนเฉล่ีย 2.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06  

ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนในการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 61.9 มีคะแนนเฉล่ีย 21.7 คะแนน ส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.26 และส่วนใหญ่ไดรั้บปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่โดยรวม
อยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 70.0 มีคะแนนเฉล่ีย 10.1 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.14 เม่ือจ าแนก
ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่รายดา้นพบวา่ ส่วนใหญ่ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากครอบครัว มีคะแนนเฉล่ีย 3.26 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงมา
ไดรั้บจากบุคลากรทางดา้นการแพทย์ มีคะแนนเฉล่ีย 2.78 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.04  
ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ส่วนใหญ่จากการโฆษณาจากบริษทันมมาก
ท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 1.09 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.15 และรองลงมาจากการรณรงคผ์า่น
ส่ือสาธารณะ/กระแสสังคม มีคะแนนเฉล่ีย 1.07 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10  

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนข้ึนไป 
ร้อยละ 43.3 และแม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ต่อเน่ืองไดม้ากกวา่ 12 เดือน ร้อยละ 29.1 ส่วนใหญ่
ผูดู้แลหลกัคือ แม่ (ผูต้อบแบบสัมภาษณ์) และสามี ร้อยละ75.2 ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูดู้แลหลกั
ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ร้อยละ 87.6 โดยพบว่า แรงจูงใจท่ีท าให้เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีส าคญัคือ 
ช่วยประหยดัร้อยละ 48.5 ส่วนแรงจูงใจท่ีท าให้แม่ตดัสินใจเล้ียงลูกดว้ยนมผสมคือ แม่ตอ้งท างาน
นอกบา้น ร้อยละ 39.8  จากขอ้มูลแม่ท่ีท างานนอกบา้น จ านวน 60 ราย พบว่าส่วนใหญ่มีสิทธิลา
คลอด 3 เดือน ร้อยละ 83.3 และใชสิ้ทธิในการลา 3 เดือน ร้อยละ 70.0 โดยแม่กลุ่มดงักล่าวเม่ือตอ้ง
ไปท างานนอกบา้นจะเลือกวธีิให้ลูกกินนมผสมแทนนมแม่ ร้อยละ 55.0 

สุขภาพลูกใน 1 ปีแรก การเจริญเติบโตโดยการประเมิน 3 ดา้น พบวา่ส่วนใหญ่มีน ้ าหนกัต่อ
อายุตามเกณฑ์ ร้อยละ 82.4 ส่วนสูงต่ออายุตามเกณฑ์ ร้อยละ 87.6 และน ้ าหนกัต่อส่วนสูงตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 79.0 ความเขม้ขน้ของเลือด (Hct) พบวา่ ปกติ ร้อยละ 95.2 พฒันาการพบวา่ สมวยั 
ร้อยละ 99 การเจบ็ป่วยแต่ไม่ได ้Admit ร้อยละ 44.8 และไม่เป็นโรคภูมิแพ ้ร้อยละ 79.5 

ค่าใช้จ่ายด้านนม พบวา่ โดยเฉล่ียค่าใชจ่้ายนมแม่ 2,011 บาท /ปี ขณะท่ีนมผสมมีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียสูงถึง 27,250 บาท/ปี 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (แม่และทารก) กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวนาน 6 เดือน พบว่า การศึกษาของแม่ อาชีพของแม่ สถานท่ีฝากครรภ์ ล าดับการเป็นลูก 
ทศันคติต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีความสัมพนัธ์กบัการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านบริการสาธารณสุขกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ พบว่า ห้องคลอด/ตึกหลงัคลอด 
คลินิกนมแม่และการติดตามเยี่ยมหลงัคลอดในชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคกับการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ไดแ้ก่ ครอบครัว การจดักิจกรรมมอบ
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เกียรติบตัรแก่แม่ท่ีเล้ียงลุกดว้ยนมแม่นาน 6 เดือนและ 12 เดือนและการด าเนินงานของชมรมสายใย
รักแห่งครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ไดแ้ก่ การลาคลอด มีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่ อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

เปรียบเทียบผลของสุขภาพลูกอายุ 1 ปี ที่กินนมแม่ต่อเน่ืองนาน 1 ปีขึ้นไปกับกินนมแม่
น้อยกว่า 1 ปี พบวา่ การเจริญเติบโต น ้าหนกัต่ออาย ุพบลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่
มีน ้ าหนกัตามเกณฑ์ ร้อยละ 86.9 สูงกว่าลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 80.5 ส่วนสูงต่ออาย ุ
พบลูกท่ีกินนมแมต่่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 95.1 สูงกวา่ลูกท่ีกินนม
แม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ84.6 น ้ าหนกัต่อส่วนสูง พบลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มี
รูปร่างสมส่วน ร้อยละ 85.2 สูงกวา่ลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 75.6 พัฒนาการ พบลูกท่ีกิน
นมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป ทุกคนมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 100.0 สูงกวา่ลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ร้อยละ 98.7 ระดับความเข้มข้นเลือด (Hct) พบว่า ลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป ปกติ ร้อยละ 
95.1 ใกลเ้คียงกบัลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 95.3 การเจ็บป่วย พบลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง             
1 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ป่วย ร้อยละ 65.6 นอ้ยกวา่ลูกท่ีกินนมแม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 67.1 โรคภูมิแพ้ 
พบลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ไม่เป็นภูมิแพ ้ร้อยละ 81.7 สูงกว่าลูกท่ีกินนมแม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 78.5 และพบวา่ การเจริญเติบโต ดา้นน ้ าหนกัต่ออายุ และน ้ าหนกัต่อส่วนสูง มี
ความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่กับค่าใช้จ่ายในการเลีย้งลูกด้วยนมผสม พบว่า 
ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่แตกต่างกบัค่าใชจ่้ายในการเล้ียงลูกดว้ยนมผสมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่าใชจ่้ายในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เฉล่ีย 2,010 บาท/ปี นอ้ยกวา่ค่าใชจ่้าย
ในการเล้ียงลูกดว้ยนมผสมเฉล่ีย ซ่ึงสูงถึง 27,250 บาท/ปี 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาพบว่า อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 43.3 สูงกว่า
เป้าหมายในแผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 10 ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 30 ความรู้ของแม่ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา (ภาวนีิ คูตระกลู, 2553 ; ปวริศร์ อารยะสุขวฒัน์ และคณะ
, 2556) เน่ืองจากในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
ระดบัทอง มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ แม่คลอดลูกท่ีโรงพยาบาล จึง
ไดรั้บความรู้เร่ืองนมแม่และไดรั้บการสนบัสนุนให้เล้ียงลูกดว้ยนมแม่จากบุคลากรสาธารณสุขใน
ทุกหน่วยของระบบบริการ ปัจจัยส่วนบุคคล (แม่และทารก) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ย
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นมแม่อยา่งเดียวนาน  6 เดือน อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ การศึกษาของแม่ พบวา่ แม่ท่ีมีการศึกษานอ้ย
มีโอกาสให้นมแม่นานกว่าแม่ท่ีมีการศึกษาสูง สอดคล้องกบัการศึกษาท่ีผ่านมา (นิพรรณพร วร
มงคล, อิสรีย ์เจตน์ประยุกต ์และสมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์, 2554) ทั้งน้ีเน่ืองจากอาชีพของแม่ส่วน
ใหญ่เป็นแม่บา้น/คา้ขายอยูก่บับา้น จะมีความสะดวกในการใหน้มลูก สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ได้
นานกวา่ 6 เดือน มากกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืน เน่ืองจากมีเวลาและไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัลูกมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ 
เช่น รับจา้ง ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา (นิตยา โปสาวาท และ
คณะ, 2553; แพรวพรรณ พลตรี, 2541) สถานท่ีฝากครรภ์ ฝากครรภท่ี์โรงพยาบาลจะมีโอกาสเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่นานกว่า 6 เดือน มากกว่าฝากครรภ์ท่ีคลินิก เน่ืองจากโรงพยาบาลมีนโยบายและ
ระบบการสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา (Hangchaovanich & 
Voramongkol, 2006) ล าดบัการเป็นลูก ลูกคนท่ี 2 มีโอกาสไดรั้บนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนข้ึนไป
มากกว่าลูกคนแรก สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมา (นิพรรณพร วรมงคล, อิสรีย ์เจตน์ประยุกต ์
และสมพงษ ์สกุลอิสริยาภรณ์, 2554) เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการเล้ียงลูกคนแรกมาแลว้ แม่ท่ีมี
ทศันคติต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในระดบัสูงมีโอกาสเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน 6 เดือนข้ึน
ไปมากกวา่แม่ท่ีมีทศันคติในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมา (Bai, Middlestadt, 

Peng & Fly, 2009; Ku & Chow, 2010) เน่ืองจากทศันคติของบุคคลมีองคป์ระกอบทั้งดา้นการรู้คิด 
(cognitive) ดา้นอารมณ์ (affective) และดา้นพฤติกรรม (behavioral) เม่ือแม่รับรู้ประโยชน์ของการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ผ่านทางกระบวนการรู้คิด ท าให้รู้สึกว่าการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีคุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อลูก เกิดทศันคติเชิงบวกต่อการเล้ียงลูกตามมา ส่งผลให้พร้อมท่ีจะเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
และประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน 6 
เดือน โดยแม่ท่ีมีประสบการณ์เล้ียงด้วยนมแม่นานกว่าแม่ท่ีไม่มีประสบการณ์ สอดคล้องกับ
การศึกษาท่ีผา่นมา (ภทัรพร ชูประพนัธ์, วณีาเท่ียงธรรม และปาหนนั พิชยภิญโญ, 2014; Qiu, Zhao, 
Binns, Lee & Xle, 2009)  

ปัจจัยด้านบริการสาธารณสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ไดแ้ก่ บริการห้อง
คลอด/ตึกหลงัคลอด คลินิกนมแม่และการติดตามเยี่ยมหลงัคลอดในชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อธิบายไดว้่า แม่ในช่วงคลอด จะไดรั้บความรู้และการสร้างทศันคติท่ีดีเก่ียวกบั
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนท่ีห้องคลอด หลังคลอด ตามนโยบาย
ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยให้แม่ไดโ้อบกอดลูกทนัที
ภายในคร่ึงชัว่โมง ท าให้เกิดสายสัมพนัธ์ระหว่างแม่ลูก รวมทั้งการให้ลูกดูดนมบ่อยๆ ท าให้มีการ
สร้างน ้านมอยา่งต่อเน่ือง ไดมี้การปฏิบติัจริงกบัลูกของตนเอง ส่งผลการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ประสบ
ผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา (Hangchaovanich & Voramongkol, 2006; วนัเพญ็ บุญ
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ประกอบ, 2546; สุภาวดี เหลืองขวญั, 2537)  มีการแกไ้ขปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่จากคลินิกนม
แม่ รวมทั้งได้รับการติดตามเยี่ยมหลงัคลอดในชุมชนด้วย ซ่ึงเป็นภาวะฉุกเฉิน/วิกฤติท่ีตอ้งการ
แกไ้ขช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน ท าใหเ้กิดความประทบัใจในการแกไ้ขปัญหาให้กบัแม่ไดท้นัท่วงที ซ่ึง
ช่วยส่งเสริมให้สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดน้านยิ่งข้ึน ส่วนปัญหาท่ีพบขณะอยู่ในโรงพยาบาล
ไดแ้ก่ น ้ านมไม่พอ หวันมแตก เจ็บแผลคลอด ลูกไม่ดูดนม ปัญหาสุขภาพแม่และลูก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัปัญหาท่ีพบในการศึกษาท่ีผา่นมา (Kaewsarn & Moyle, 2000; Cernadas, Noceda, Baarrera, 
Martinez & Garsd, 2003; Kang et al, 2008) ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ สามารถแกปั้ญหาไดถึ้งร้อย
ละ 92.7 การช่วยเหลือและคอยแกปั้ญหาใหแ้ก่แม่หลงัคลอดอยา่งต่อเน่ือง จะช่วยเพิ่มอตัราการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่และแม่สามารถใหน้มลูกไดย้าวนานข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา (ศุภกาญจน์ 
ศิลปรัสมี และคณะ, 2550) 

ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ปัจจยัท่ีสนับสนุน
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ไดแ้ก่ ครอบครัว การสนบัสนุนจากครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการพฒันา
ศกัยภาพในการดูแลตนเอง แม่ท่ีได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากครอบครัว เป็นก าลงัใจในการดูแล
ตนเองและสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ส าเร็จ ประกอบกบัโรงพยาบาลมีการจดักิจกรรมมอบ
เกียรติบตัรแก่แม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นาน 6 เดือน และ 12 เดือน เป็นการสนบัสนุนท่ีดีจากสังคม 
เชิดชูเกียรติแม่ให้ไดรั้บความยกยอ่ง ยอมรับจากสังคมและครอบครัว ช่วยให้รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า 
เกิดขวญัก าลงัใจท่ีดี อีกทั้งยงัมีการด าเนินงานของชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว เชิญชวนให้แม่ท่ี
ไดรั้บเกียรติบตัรมาเป็นสมาชิกชมรมฯ เป็นการสร้างเครือข่ายท่ีจะส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน 6 เดือนและเล้ียงต่อเน่ืองร่วมกบัอาหาร
เสริมนาน 1 ปี สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา (Meedya et al, 2010; จิรา ขอบคุณ, ภทัรกร สฤษช
สมบติั และนฤมล ขุริรัง, 2553 ; ขนิษฐา เมฆกมล และคณะ, 2556) การประกาศวาระจงัหวดัส่งผล
ท าให้อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เพิ่มข้ึนอย่างชดัเจน เน่ืองจากเป็นการระดมความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนอยา่งบูรณาการ แต่จากการสัมภาษณ์แม่จะยงัไม่ทราบเก่ียวกบัวาระจงัหวดั จากผลการวิจยั
พบวา่ ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นครอบครัวรวมหรือครอบครัวขยาย เป็นลกัษณะของครอบครัวไทยท่ี
มีปู่ ยา่ ตายาย อยูร่วมกนัในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวยอ่มใหค้วามช่วยเหลือดูแลซ่ึงกนัและกนั 
ดงันั้นการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่โดยเนน้ครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง การให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการดูแลและร่วมตดัสินใจจะช่วยให้เกิดความส าเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มากยิ่งข้ึน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา (ชญาภา ชยัสุวรรณ และคณะ, 2555; ขนิษฐา เมฆกมล, จรัญญา ดี
จะโปะ และชญาดา เนตร์กระจ่าง, 2556) และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือน ได้แก่ การลาคลอด สอดคล้องกบัการศึกษาท่ีผ่านมา (นิตยา โปสาวาท และคณะ, 
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2553; Youngwanichsetha, 2013; Hangchaovanich & Voramongkol, 2006) เน่ืองจากกฎหมายลา
คลอดประเทศไทยให้แม่ท่ีรับราชการหรือท างานในรัฐวิสาหกิจสามารถลาคลอดได ้6 เดือน โดย
ไดรั้บเงินเดือนครบใน 3 เดือนแรก (ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข, 2556) และจากขอ้มูลการวจิยัแม่ท่ีท  างานนอกบา้น ส่วนใหญ่ลาคลอดได ้3 เดือน แต่ยงั
มีร้อยละ 20 ท่ีลาคลอดเพียง 1 เดือน หากลาต่อบางหน่วยงานอาจไม่ให้เงินเดือน เป็นอุปสรรคใน
การด ารงชีพ อีกทั้งแม่ท่ีท  างาน จะมีความเครียดและความเหน่ือยล้าจากการท างาน เกิดความไม่
สะดวก ท าใหก้ารเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไม่ประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา (อรทยั 
บวัค า และคนอ่ืนๆ, 2550;  สุมาลี ตีรณวฒันากูล, สุรีย ์แสงสร้อย และกานตสิ์นี ทานุสาร, 2551 ; 
ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ขบัเคล่ือนใหร้ะยะเวลาการลาคลอดของทุกกลุ่มอาชีพลาไดโ้ดยไดรั้บเงินเดือนเตม็ครบ 3 เดือน 

ผลการศึกษาพบว่า สุขภาพลูกท่ีกินนมแม่ต่อเน่ือง 1 ปีข้ึนไป จะมีสุขภาพโดยรวมดีกว่า
กลุ่มท่ีกินนมแม่ต่อเน่ืองน้อยกว่า 1 ปี ได้แก่ น ้ าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ น ้ าหนักต่อส่วนสูง 
พฒันาการ การเจ็บป่วยใน 1 ปีแรก และโรคภูมิแพ ้ความสัมพนัธ์พบว่า การเจริญเติบโต ด้าน
น ้ าหนกัต่ออายุ และน ้ าหนกัต่อส่วนสูง มีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฮอร์ตา, บาห์ล, มาร์ติเนส และวิคทอรา (Horta, 
Bahl, Martines, & Victora, 2007) พบวา่การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ สามารถลดการเกิดโรคอว้นในลูก
ไดถึ้งร้อยละ 22 น ้ านมแม่นอกจากมีสารอาหารและส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมแลว้ 
ยงัเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีให้นม ซ่ึงพอเพียงกบัความตอ้งการของลูกท่ีมีการเจริญเติบโต 
ในแต่ละช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้พฒันาการทางดา้นร่างกายเป็นปกติ (Alden, 2006; Isaacs, 
et al., 2010; Quigley et al., 2011; ศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย, 2550) และทารกท่ีไดรั้บนมแม่อยา่ง
เดียวจะเป็นโรคภูมิแพน้้อยกว่า เพราะโปรตีนในนมแม่เป็นโปรตีนของคนและมีโมเลกุลเล็ก 
(Johnsons, 2008) นอกจากน้ีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ยงัช่วยประหยดัค่ารักษาอาการป่วยและการติด
เช้ือในลูก ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการวินิจฉยัโรค (Renfrew et al., 2009) ส่วนระดบัความเขม้ของเลือด 
(Hct) ใกลเ้คียงกนั ส่วนค่าใชจ่้ายดา้นนม พบวา่ นมแม่กบันมผสมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยนมแม่ประหยดักว่านมผสมถึง 10 เท่า สอดคล้องกับการศึกษาท่ีว่า นมแม่ประหยดั
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ในการซ้ือนมผสมและอุปกรณ์ในการเล้ียงลูกด้วยนมผสม รวมทั้ง
ประหยดัเวลา สะดวก สบาย สามารถใหไ้ดท้นัที ทุกเวลา และทุกสถานท่ี เน่ืองจากแม่มีความพร้อม
เสมอเม่ือลูกตอ้งการ ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเตรียม นอกจากน้ีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวตั้งแต่
แรกเกิดจนถึง 6 เดือน ยงัช่วยลดอตัราการเจบ็ป่วยดว้ย (Edmond et al., 2007)                  
 



52 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การฝากครรภท่ี์คลินิก ช่วยเพิ่มการเขา้ถึงบริการไดดี้ แต่ควรมีระบบส่งต่อมาท่ีโรงพยาบาล

เพื่อให้หญิงมีครรภ์ได้รับความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ สร้างทศันคติท่ีดีต่อการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม ่

2. เพิ่มศกัยภาพระบบบริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โดยตอ้งพฒันาใน
ทุกๆ หน่วยบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การพฒันาศกัยภาพและสร้างเจตคติท่ีดีของบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง   

3. สนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ มีการขบัเคล่ือนและเพิ่ม
ศกัยภาพครอบครัว โดยการสร้างความเขม้แขง็ของชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว การมอบ
เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติผูป้ระสบความส าเร็จ และการรณรงค์ผ่านส่ือสารมวลชน เพื่อ
ผลกัดนัใหเ้กิดกระแสสังคมนมแม่  

4. ผลกัดนักฎหมายใหส้ามารถลาคลอดและไดรั้บเงินเดือนเตม็ครบ 3 เดือน  
5. ควรมีการควบคุมการโฆษณานม โดยออก พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารก

และเด็กเล็ก และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งคุม้ครอง เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีว่า 
“นมผสมมีสารอาหารครบถว้นมากกว่านมแม่” และควบคุมไม่ให้บริษทันมท าการตลาด
โดยตรงกบัแม่ตั้งครรภแ์ละแม่หลงัคลอด 

6. สร้างกระแสสังคม/ส่ือสาธารณะ เน้นย  ้าขอ้ดีของนมแม่ ปรับทศันคติท่ีไม่ถูกต้องจาก
แรงจูงใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่/นมผสม แม่ท่ีท างานนอกบา้น เน้นเร่ืองการบีบเก็บ
น ้านม ส าหรับแม่ท่ีไม่มีน ้านม ทอ้งเสียและปัญหาอ่ืนๆ ให้ความช่วยเหลือโดยคลินิกนมแม่ 
ชมรมสายใยรักและพบแพทย ์

7. สถานท่ีท างานท่ีมีเพศหญิงจ านวนมาก ควรจดัให้มีมุมนมแม่เพื่อบีบเก็บน ้ านมและมีตูเ้ยน็ 
เพื่อน ากลบัไปใหบุ้ตรท่ีบา้น 

 
ผูว้ิจยัน าเสนอรูปแบบการพฒันาการส่งเสริม สนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เป็น King 

Narai Breastfeeding Model ตามแผนภูมิท่ี 3 อธิบายไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 



53 
 

King Narai Breastfeeding Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่3  King Narai Breastfeeding Model 
 

Mother & baby เป็นปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ สุขภาพแม่-ลูก ความรู้ ทศันคติ ประสบการณ์การ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 Policy นโยบาย/วาระประเทศ/วาระจงัหวดั ในการประกาศเพื่อระดมความร่วมมือบูรณา
การจากทุกภาคส่วนใหส้นบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 Health Care Service ระบบบริการตั้งแต่การฝากครรภ ์ห้องคลอด หลงัคลอด ชุมชน โดย
เนน้ 10 Steps to Successful breastfeeding  
 Family  ครอบครัวเป็นหลกัส าคญัในการให้การสนบัสนุนและก าลงัใจในการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ 
 Workplace And Employment สถานท่ีท างาน จดัให้มีมุมนมแม่ Day care และอนุญาตให้
แม่ไดล้าคลอด 3 - 6 เดือน จะเป็นการสนบัสนุนกลุ่มแม่ท างาน 

Breastfeeding Clinic, Saiyairak Community Team เครือข่ายท่ีให้ขอ้มูล/ส่ือสาร/เป็นท่ี
ปรึกษา/แกปั้ญหา เวลามีปัญหาฉุกเฉิน เร่งด่วนเร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในชุมชน  

Certificate เกียรติบตัร เชิดชูเกียรติท่ีแม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 6 - 12 เดือน เป็นขวญั
ก าลงัใจใหแ้ม่และเม่ือลูกโตข้ึนจะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่แม่ลูกผกูพนัจนเติบโตถึงผูใ้หญ่ 



54 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. (2555). ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดัตามประเดน็ยทุธศาสตร์                             

ของกรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. สืบคน้ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557                                      
แหล่งท่ีมา www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3845 

กรรณิการ์ วจิิตรสุคนธ์ และปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร. (2548). รายงานวิจัยนมแม่ ปี 2548 ศูนย์นมแม่
แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

กองสุขศึกษา  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ. (2548).  แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานงาน  
สุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 

กองสุขศึกษา  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ. (2552).  การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการ
พฒันาพฤติกรรมการท าความสะอาดมือของบุคลากรรสาธารณสุขในโรงพยาบาล.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 

กุสุมา ชูศิลป์. (2546). กรดอะมิโนในน ้านมแม่. ใน ส่าหรี จิตตินนัทน์, วรีะพงษ ์ฉตัรานนท,์ และ
ศิราภรณ์ สวสัดิวร (บรรณาธิการ), เลีย้งลูกด้วยนมแม่ความรู้สู่ปฏิบัติ (พิมพค์ร้ังท่ี 2,          
หนา้ 69-73). กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร. 

เกรียงศกัด์ิ จีระแพทย.์ (2547). นมแม่ต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชาติ. ในกลุ่มนมแม่ 
(บรรณาธิการ), นมแม่…แบบแม่สู่แม่ (หนา้ 105-109). กรุงเทพฯ: โต ไว ไว. 

ขนิษฐา เมฆกมล, จรัญญา ดีจะโปะ และชญาดา เนตร์กระจ่าง. (2556). ผลของการส่งเสริมการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่โดยเนน้ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางต่อความรู้ ทศันคติของแม่หลงัคลอดและ
ครอบครัว และอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน. วารสารวทิยาลยัพยาบาล
พระปกเกลา้, 24(2): 47-59. 

จิรา ขอบคุณ, ภทัรกร สฤษชสมบติั และนฤมล ขริุรัง. (2553). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
อยา่งเดียวครบ 6 เดือน. ในเอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาติ เร่ือง ก าลงัคน
ดา้นสุขภาพกบัการบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย.์ วนัท่ี 2-4 มิถุนายน 2553                    
จดัโดยสถาบนัพระบรมราชชนกร่วมกบัวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ          
ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

จิราพร วงศใ์หญ่, ลาวลัย ์สมบูรณ์ และกรรณิการ์ กนัธะรักษา. (2554). ปัจจยัท านายความตั้งใจเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวของสตรีตั้งครรภ.์ พยาบาลสาร, 38(1), 17-26. 

http://www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3845


55 
 

ชญาภา ชยัสุวรรณ, ทศันี ประสบกิตติคุณ, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และสุดาภรณ์ พยคัฆเรือง. (2555). 
อ านาจการท านายของการสนบัสนุนสามี ยา่ยาย และพยาบาลต่อระยะเวลาในการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่อยา่งเดียว. Journal of Nursing Science, 30(1), 70–80. 

นิตยา โปสาวาท และคณะ. (2553). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เพียงอยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 
6 เดือนของหญิงหลงัคลอดท่ีมาคลอดในโรงพยาบาลค าม่วง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ. รายงานการวจิยั: จงัหวดักาฬสินธ์ุ. 

นิพรรณพร วรมงคล, อิสรีย ์เจตน์ประยกุต ์และสมพงษ ์สกุลอิสริยาภรณ์. (2554). สถานการณ์        
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ประเทศไทย ปี 2552-2553. วารสารวชิาการสาธารณสุข, 20 (5), 
721-731. 

ดุษฎี แสงด า. (2552).  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องวยัรุ่น                    
อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์.  วทิยานิพนธ์ ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต                              
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์. 

ปวริศร์ อารยะสุขวฒัน์ และคณะ. ( 2556). ความรู้เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ของแม่ท่ีมาคลอดลูกท่ี
โรงพยาบาลศรีนครินทร์. ศรีนครินทร์เวชสาร, 28(2): 163-169. 

แพรวพรรณ พลตรี. (2541). ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ในจงัหวดัสกลนคร. 
วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์). สาขาวชิาเอกพยาบาล
สาธารณสุข, บณัฑิตวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัมหิดล. 

ภทัรพร ชูประพนัธ์, วณีาเท่ียงธรรม และปาหนนั พิชยภิญโญ. (2014). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ของแม่ในเขตภาคกลางตอนล่าง. Graduate Research 
Conference (GRC 2014), MMP73, 1723-1732. 

ภาวนีิ คูตระกลู. (2553). ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวอยา่งนอ้ย              
6 เดือน โรงพยาบาลพุทไธสง.  รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตร-
มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

วนัเพญ็ บุญประกอบ. (2546). การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่กบัคุณค่าทางใจ. ใน: ศนัสนีย ์เจตน์ประยกุต,์ 
บรรณาธิการ. การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่.  กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร             
แห่งประเทศไทย; 2546. หนา้ 6-9. 

ศิราภรณ์ สวสัดิวร, กุสุมา ชูศิลป์ และกรรณิการ์ บางสายนอ้ย. (2550).  มีอะไรในน า้นมแม่.   
ทบทวนวรรณกรรมเร่ือง “นมแม”่ ศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บริษทั             
สร้างส่ือ จ ากดั. 



56 
 

ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี , จิรประไพ แกว้ภราดยั, ชชัภรณ์ เฮง้ศิริ และละมยั แสงเพง็. (2550). การเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนในจงัหวดันครศรีธรรมราช. รายงานการวิจยั (หนา้ 78-
83). จงัหวดันครศรีธรรมราช: โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช. 

ศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย. (2549). นมแม่...ทุนสมองของลูกรัก. กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ิน
ต้ิงแอนดพ์บัลิชชิง จ ากดั (มหาชน). 

ศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย. (2550). นมแม่กับ IQ ของลูกน้อย. สืบคน้เม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2557 แหล่งท่ีมา http//www.thaibreastfeeding.com/academicDetail.asp?academicID=6  

สุภาวดี เหลืองขวญั. (2537). การอยูไ่ฟและปัจจยับางประการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามยั
ครอบครัว บณัฑิตวทิยาลยั. กรุงเทพมหารนคร: มหาวทิยาลยัมหิดล. 

สุมาลี ตีรณวฒันากลู, สุรีย ์แสงสร้อย และกานตสิ์นี ทานุสาร. (2551). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่อยา่งเดียวครบ 3 เดือน ของแม่หลงัคลอดท่ีคลอดท่ีโรงพยาบาลล าปางในเขต
เทศบาล. ในเอกสารประกอบการประชุมวชิาการโรงพยาบาลล าปาง คร้ังท่ี 2                 
(2nd LPAC) และการน าเสนอผลงานเครือข่ายวจิยัโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ คร้ังท่ี 1                  
(1st RNNRH). วนัท่ี 23-24 มิถุนายน 2551 จดัโดยโรงพยาบาลล าปางร่วมกบัเครือข่ายวิจยั
โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ณ โรงพยาบาลล าปาง. หนา้ 35. 

สุอารีย ์ อน้ตระการ และธิดารัตน์  วงศว์สุิทธ์ิ. (2554). ความรู้พื้นฐานสู่ความส าเร็จของการเล้ียงลูก 
ดว้ยนมแม่. คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนางานเลีย้งลูกด้วยนมแม่ (หนา้ 7-26). 
กรุงเทพ: มหาวทิยาลยัมหิดล. 

ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ กระทรวงสาธารณสุข. (2556). การศึกษาการรับรู้
การรณรงคเ์ล้ียงลูกดว้ยนมแม่และการโฆษณานมผงกบัความรู้ ทศันคติและการตดัสินใจ
เลือกนมเล้ียงลูกของแม่และญาติ. รายงานวจิยั. 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ. (2556). การส ารวจสถานการณ์ลูกและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555.                                    
กรุงเทพฯ: ส านกังานสถิติแห่งชาติ. 

องคก์ารยนิูเซฟประเทศไทย. (2549). การส ารวจสถานการณ์ลูกและสตรีในประเทศไทย                          
โดยการใช้พหุดัชนีโดยการจัดกลุ่ม (MICS) ธันวาคม 2548 –พฤษภาคม 2549. กรุงเทพฯ:               
องคก์ารยนิูเซฟประเทศไทย.  

อรทยั บวัค า, นิตยา สินสุกใส, เยาวลกัษณ์ เสรีเสถียร และกรรณิการณ์ วจิิตรสุคนธ์. (2550). ผลของ
โครงการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ต่ออตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 4 เดือน
ในแม่ท่ีมีลูกคนแรก: โรงพยาบาลอ านาจเจริญ. วารสารการพยาบาล, 25, 62-75. 



57 
 

องัสนา วงศศิ์ริ. (2552). การช่วยเหลือแม่ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่. ใน วทิยา ถิฐาพนัธ์, นิศารัตน์ 
พิทกัษว์ชัระ, และประทกัษ ์โอประเสริฐสวสัด์ิ (บรรณาธิการ), เวชศาสตร์ปริก าเนิดใน 
เวชปฏิบัติ (หนา้ 205-207). กรุงเทพฯ: ยเูน่ียน ครีเอชัน่. 

Ackerman, B. (2005). Infant feeding. In C. Henderson & S. McDonald (Eds.), Mayes’ midwifery: 
A textbook for midwives (pp. 591-620). London: Bailliere Tindall.  

Alden, K. R. (2006). Newborn nutrition and feeding. In D. L. Lowdermilk & L. E. Perry (Eds.), 
Maternity nursing (7th ed). (pp. 617-647). St Louis: Mosby Elsevier.  

Bai, Y.K., Middlestadt, S.E., Peng, C.J., & Fly, A.D. (2009). Psychosocial factors underlying the 
mother’s decision to continue exclusive breastfeeding for 6 months. An elicitation 
study. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 22, 134–140. 

Cernadas, J.M.C., Noceda, G., Baarrera, L., Martinez, A.M., & Garsd, A. (2003). Maternal and 
perinatal factors influencing the duration of exclusive breastfeeding during the first 6 
months of life. Journal of Human Lactation, 19, 136–144. 

Chuang, C.H., Chang, P.J., Chen, Y.C., Hsieh, W.S., Hurng, B.S., Lin, S.J., et al. (2010). 
Maternal return to work and breastfeeding: A population-based cohort study.  
International Journal of Nursing Studies, 47(4), 461–474. 

Cunningham, F. G., Levono, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Rouse, D. J., & Spong, C. Y., 
(2010). The Puerperium. In K. G. Edmonson, K. Davis, & A. Seils (Eds.). William 
obstetrics (23rd ed.). (pp. 646-660). New York: McGraw-Hill. 

Edmond, K. M., Kirkwood, B. R., Amenga-Etego, S., Owusu-Agyei, S., & Hurt, L. S. (2007). 
Effect of early infant feeding practices on infection-specific neonatal mortality: An 
investigation of the causal links with observational data from rural Ghana. American 
Journal of Clinical Nutrition, 86(4), 1126-1131. 

Hangchaovanich, Y., & Voramongkol, N. (2006). Breastfeeding promotion in Thailand. Journal 
of the Medical Association of Thailand, 89, S173-177.  

Hannula, O., Kaunonen, M., & Tarkka, M. T. (2008). A systematic review of professional support 
interventions for breastfeeding. Journal of Clinical Nurses, 17(9), 1132-1143. 

Hatsu, I. E., McDougald, D. M., & Anderson, A. K. (2008). Effect of infant feeding on maternal 
body composition. International Breastfeeding Journal, 3(18), 1-8. 



58 
 

Horta, B. L., Bahl, R., Martines, J. C., & Victora, C. G. (2007). Evidence on the long-term effects 
of breastfeeding: Systematic reviews and meta-analysis. Geneva, Switzerland: World 
Health Organization, 1-57. 

Horta LB, Victora CG. (2013). Long-term effects of breastfeeding: a systematic review. World Health 
Organization [online]. 2013 [cited 2014 October 31]; Available from: URL: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79198/1/9789241505307_eng.pdf?ua=1. 

Innis, S. M. (2007). Fatty acid and early human development. Early Human Development, 83(12),                
761-766. 

Isaacs, E. B., Fischl, B. R., Quinn, B. T., Chong, W. K., Gadian, D. G., & Lucas, A. (2010). 
Impact of breast milk on IQ, brain size and white matter development. Pediatric 
Research, 67(4), 357-362. 

Johnsons, M. (2008). Newborn nutrition. In S. A. Orshan (Eds.). Maternity, newborn and 
women’s health nursing comprehensive care across the lifespan. (pp. 870-910). 
Philadephia: Lippincott & Wilkins.  

Kang, J.S., Choi, S.Y., & Ryu, E.J. (2008). Effects of a breastfeeding empowerment programme 
on Korean breastfeeding mothers: A quasi-experimental study. International Journal of 
Nursing Studies, 45, 144–23.   

Kaewsarn, P., & Moyle, W. (2000). Breastfeeding duration of Thai women. Australian College of 
Midwives Incorporated Journal, 13, 21-26. 

Kramer MS, Kakuma R. (2004). The optimal duration of exclusive breastfeeding: a systematic 
review. Adv Exp Med Biol, 554: 63–77.  

Ku, C.M., & Chow, S.K.Y. (2010). Factors influencing the practice of exclusive breastfeeding 
among Hong Kong Chinese women: A questionnaire survey. Journal of Clinical 
Nursing, 19, 2434–2445. 

Lamberti, L. M., Walker, C. L. F., Noiman, A., Victora, C., & Black, R. (2011). Breastfeeding 
and the risk for diarrhea morbidity and mortality. Retrieved October, 1, 2011, from 
http://biomedcentral.com/1471-2458/11/S3/S15 

Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2011). Breastfeeding : A guide for the medical profession 
(7th ed.). Missouri: Mosby Inc.  



59 
 

Leaf, A., & Winterson, R. (2009). Breast-milk banking: Evident to benefit. Pediatrics and Child 
Health, 19(9), 395-399. 

Meedya, S., Fahy, K., & Kable, A. (2010). Factors the positively influence breastfeeding duration 
to 6 months: A literature review. Women Birth, 23(4), 135-145. 

Moore, E. R., Anderson, G. C., & Bergman, N. (2007). Early skin-to-skin contact for mothers and 
their healthy newborn infants (Review). Retrieved March, 14, 2014, from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636727 

Moreno, M. A. (2011). Breastfeeding as obesity prevention. Arch Pediatrics Adolescent Medical, 
165(8), 772. 

Murder, P. J. (2006). A concept analysis of effective breastfeeding. Journal of Obstetric, 
Gynecologic, & Neonatal Nursing, 35(3), 332-339.   

NSO, UNICEF, MOPH, NHSO, THPF, IHPP. (2013). Monitoring the situation of children and 
women: Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2012 [online]. [cited 2014 October 
31]; Available from: URL: http://www.unicef.org/thailand/57-05-011-MICS_EN.pdf. 

Qiu, L., Zhao, Y., Binns, CW., Lee, AH. & Xle, X. (2009). Initiation of breastfeeding and 
prevalence of exclusive breastfeeding at hospital discharge in urban, suburban and rural 
areas of Zhejiang China. Int Breastfeed J.,4: 1.   

Quigley, M. A., Hockley, C., Carson, C., Kelly, Y., Renfrew, M. J., & Sacker A. (2011). 
Breastfeeding in associated with improved child cognitive development:                                       
A pupulation-based cohort study. Retrieved March, 12, 2014, from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347611006627 

Quigley, M. A., Kelly, Y. J., & Sacker, A. (2007). Breastfeeding and hospitalization for diarrheal 
and respiratory infection in the United Kingdom Millennium Cohort Study. Pediatrics, 
119(4), 837-842.  

Renfrew, M. J., Craig, D., Dyson, L., Mc Cormick, F., Rice, S., King, S. E., et al. (2009). 
Breastfeeding promotion for infants in neonatal units: A systematic review and 
economic analysis. Health Technology Assessment, 13(40), iii-iv.  

Sasaki Y., Ali M., Kakimoto K., Saroeun O., Kanal K. & Kuroiwa, C. (2010). Predictors of 
exclusive breastfeeding in early infancy: A survey report from Phnom Penh, Cambodia. 
Journal of Pediatric Nursing, 25, 463–469. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636727
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347611006627


60 
 

Semmekort, B. A., de Vries, M. C., Gerrits, G. P., & van Wieringen, P. M. (2004). Optimal 
breastfeeding to prevent hyperbilirubinaemia in healthy, term newborns. Ned Tijdschr 
Geneeskd, 148(41), 2016-2019. 

Sittikon, S. (2008). Factor influencing exclusive breastfeeding among women in Nakhon Prathom 
province, Thailand. Master of Science (Human Reproductive and Population planning), 
Mahidol University. 

United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2013). The State of the World’s Children 2013, 
U.N.C.s.F. (UNICEF), Editor. United Nations Children’s Fund (UNICEF): New York. 

UNICEF, WHO, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNAIDS, et al. (2010). Facts for Life. 4th ed.                       
New York :United Nations Children’s Fund. 

Walters, M. R., & Taylor, J. S. (2009). Maternal obesity: Consequences and prevention strategies. 
Nursing for Women's Health, 13(6), 488-495.  

Wong, D. L., Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2006). 
Maternal child nursing care (3rded.). Philadephia: Elsevier. 

WHO Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the Prevention of Infant 
Mortality. (2000). Effect of breastfeeding on infant and child mortality due to infectious 
diseases in less developed countries: a pooled analysis. Lancet, 355:451–5.  

World Health Organization [WHO]. (2012). 10 facts on breastfeeding. Retrieved March 22, 2014, 
from http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en/index.html 

World Health Organization [WHO] / United Nations Children Fund [UNICEF], (2013).                       
Implementing the global strategy for infant and young child feeding.                                                   
Geneva, Switzerland: WHO. Retrieved March 22, 2014, from 
http://www.who.int/nutrition/publications/implementing_gs_iycf_report_content.pdf 

Yamane, Taro. (1967).  Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York:                                     
Harper and Row.  

Youngwanichsetha, S. (2013). Factors related to exclusive breastfeeding among postpartum Thai 
women with a history of gestational diabetes mellitus. Journal of Reproductive and 
Infant Psychology, 31: 2, 208-217. 

 
 

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en/index.html


61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



62 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
 

1. อาจารย ์พญ.นิพรรณพร วรมงคล  
ท่ีปรึกษาโครงการวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. ดร.สุพรรณี  กณัหดิลก  
พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  

3. ดร.เทวนิทร์ วารีศรี   
นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  ศูนยอ์นามยัท่ี 2 สระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

แบบสัมภาษณ์การวจัิยปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวดัลพบุรี 

      ผูส้ัมภาษณ์/รพ.สต............................................. 
      วนั/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์...................................... 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หน้าข้อความทีต่รงกบัความจริงและเติมค าในช่องว่าง 

   ให้สมบูรณ์ 
 
1. แม่อายุ…..ปี(วนั/เดือน/ปีเกิดแม่ ...../.........../......)(คลอดลูกระหวา่ง 1 ม.ค.55 – 31 ธ.ค.55) 
2. สถานภาพสมรส 
 1. คู่ อยูด่ว้ยกนั  2. คู่ แยกกนัอยู ่  3. หยา่ร้าง  4. หมา้ย 
 5. อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................  

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 1. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ    2. ประถมศึกษา   3. มธัยมศึกษา/ปวช. 
 4. ประกาศนียบตัร/อนุปริญญา/ปวส.  5. ปริญญาตรี       6. สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพแม่ระหวา่งเล้ียงลูกใน 1 ปีแรก 
 1. แม่บา้น  2. เกษตรกร   3. รับจา้ง     4. คา้ขายอยูก่บับา้น  
 5. ธุรกิจส่วนตวั  6. รับราชการ  7. รัฐวสิาหกิจ  8. อ่ืนๆ ระบุ................... 

5. ลกัษณะครอบครัว 
 1. ครอบครัวเด่ียว (พอ่แม่ลูก)  2. ครอบครัวรวม (พอ่แม่ลูก ปู่ ยา่/ตายาย)  
 3. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................. 

6. รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน ........................................... บาท 
 1. ต  ่ากวา่ 5,000 บาท  2. 5,000 – 10,000 บาท  3. 10,001 – 15,000 บาท 
 4. 15,001– 20,000 บาท  5. 20,001 – 25,000 บาท  6. มากกวา่ 25,000 บาทข้ึนไป  

7. ผูรั้บผดิชอบรายไดห้ลกัของครอบครัว 
 1. พอ่แม่ (สามีและตวัท่านเอง)  2. ปู่ ยา่  3. ตายาย  
 4. อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................  

8. รายไดข้องครอบครัว 
 1. ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย    2. เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย แต่ไม่เหลือเก็บ 
 3. เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและเหลือเก็บ 

รหสั   



64 
 

9. สถานท่ีฝากครรภ ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. ไม่เคยฝากครรภ ์  2. คลินิก       3. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  5. อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

10. ฝากครรภค์ร้ังแรกเม่ือตั้งครรภไ์ด ้..................... สัปดาห์ (ดูจากสมุดสุขภาพแม่และลูกสีชมพ)ู 
11. ขณะตั้งครรภแ์ม่เคยมีโรคประจ าตวัหรือความผิดปกติอะไรบา้ง(ตอบไดม้ากกกวา่ 1 ขอ้) 
 1. ไม่มีโรคประจ าตวัหรือความผดิปกติ   2. โรคธาลสัซีเมีย    3. โรคตบัอกัเสบบี 
 4. โรคความดนัโลหิตสูง            5. โรคเบาหวาน        6. โรคโลหิตจาง 
 7. อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................................................... 

12. ชนิดของการคลอด 
 1. คลอดปกติ  2. ผา่ตดั  3. อ่ืนๆ ระบุ............................................................ 

13. ลูกอาย…ุ…..ปี……เดือน(วนั/เดือน/ปีเกิด ......../............../..........) (เกิด 1 ม.ค.55 – 31 ธ.ค.55) 
14. เพศลูก   1. ชาย   2.หญิง  
15. น ้าหนกัแรกเกิดของลูก ...............................กรัม (ดูจากสมุดสุขภาพแม่และลูกสีชมพ)ู 
16. สุขภาพแรกเกิดของลูก   1. ปกติ  2. ผดิปกติ ระบุ.......................................... 
17. ลูกคนน้ีเป็น  1. ลูกคนแรก   2. ลูกคนท่ี ................ของครอบครัว 
18. การใหอ้าหารทารกและค่าใชจ่้ายตั้งแต่ลูกแรกเกิดถึง 1 ปีแรก   
 1. นมแม่อยา่งเดียวนาน ............... เดือนและเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ต่อถึงอาย ุ............... เดือน 

   1.1  กรณีท่ีตอ้งเปล่ียนไปกินนมผสม เปล่ียนตอนลูกอายุ...............เดือน 
           เหตุผลท่ีตอ้งเปล่ียน…………………………………………………………………. 

1.2  ค่าใชจ่้ายนมแม่ เช่น ถุงเก็บน ้านม, เคร่ืองป้ัมน ้านม,ค่าขนส่งนม,อุปกรณ์น่ึง ตม้และ 
       ลา้งเคร่ืองป้ัมนมฯ   รวมประมาณ......................................... บาท/ปี 

 2. นมผสมตั้งแต่ลูกอาย ุ............................เดือน 
 2.1 ค่าใชจ่้ายนมผสมเช่น นมผสม, ขวดนม/จุกนม, อุปกรณ์ลา้งขวดนม, อุปกรณ์น่ึง/ตม้ 

      ขวดนมฯ  รวมประมาณ......................................... บาท/ปี 
19. เร่ิมให้อาหารตามวยัอ่ืนนอกจากนมแม่หรือนมผสมตอนลูกอาย ุ................................. เดือน 
20. ผูเ้ล้ียงดูหลกัในช่วงลูก 1 ปีแรก 
 1. พอ่แม่ (สามีและตวัท่านเอง)  2. ปู่ ยา่/ตายาย  3. จา้งคนเล้ียง 
 4.  ฝากสถานเล้ียงลูก     5. อ่ืนๆ ระบุ................................................................................. 

21. ผูเ้ล้ียงดูหลกัในช่วงลูก 1 ปีแรก สนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่หรือไม่ 
 1. ไม่สนบัสนุน    2. เฉยๆ   3. สนบัสนุน 
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22. แรงจูงใจในการเล้ียงลูกนมแม่ ไดแ้ก่(ตอบเฉพาะผูท่ี้เล้ียงลูกดว้ยนมแม่) 
 1............................................................................................................................................. 
 2............................................................................................................................................. 
23. แรงจูงใจในการเล้ียงลูกนมผสม ไดแ้ก่(ตอบเฉพาะผูท่ี้เล้ียงลูกดว้ยนมผสม) 
 1............................................................................................................................................. 
 2............................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 2   ความรู้เร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบทีท่่านคิดว่าตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
 

ข้อค าถาม ไม่ใช่ ใช่ 
1. หวัน ้านมสีเหลืองในช่วง 2 – 3 วนัแรกหลงัคลอด ควรบีบทิ้งเพราะเป็นของเสีย   
2. ลูกท่ีกินนมแม่จะมีพฒันาการสมวยั   
3. ลูกท่ีกินนมแม่จะมีรูปร่างอว้นกวา่ลูกท่ีกินนมผสม   
4. การกินนมแม่ท าให้เกิดความผกูพนัระหวา่งแม่กบัลูกมากกวา่การกินนมผสม   
5. ลูกท่ีกินนมแม่จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยๆ   
6. ลูกท่ีกินนมแม่จะมีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) สูงกวา่ลูกท่ีกินนมผสม   
7. ลูกท่ีกินนมแม่จะมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต ่ากวา่ลูกท่ีกินนมผสม   
8. ลูกท่ีกินนมผสมจะเจบ็ป่วยง่ายกวา่ลูกท่ีกินนมแม่   
9. ลูกควรกินนมแม่อยา่งเดียวนาน 6 เดือน โดยไม่ตอ้งกินอยา่งอ่ืนแมแ้ต่น ้าเปล่า   
10. ใหอ้าหารเสริมอ่ืนนอกจากนมแม่ไดต้ั้งแต่ลูก 4 เดือนข้ึนไป   
11. การบีบเก็บน ้านมถา้เก็บในตูเ้ยน็ช่องธรรมดาจะเก็บไดน้าน 3 วนั   
12. แม่ท่ีมีน ้านมนอ้ยหรือเลิกใหน้มลูกนาน 1 เดือน หากแม่มีความพร้อม

ผูเ้ช่ียวชาญสามารถช่วยใหก้ลบัมาเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ได ้
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ส่วนที่ 3   ทศันคติในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของไอโอวา (The Iowa Infant Feeding Attitude Scale                
                (IIFAS)) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบทีท่่านคิดว่าตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
 

ข้อค าถาม ไม่เห็น
ด้วยมาก
ที่สุด 

1 

ไม่ 
เห็นด้วย 

 
2 

เฉยๆ 
 
 
3 

เห็นด้วย 
 
 
4 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

 
5 

1. น ้านมแม่จะมีประโยชน์ตราบเท่าท่ีลูกยงัดูดนมแม่      
2. การใหน้มผสมสะดวกมากกวา่การใหน้ ้านมแม่      
3. การใหน้ ้านมแม่เพิ่มความผกูพนัระหวา่งแม่กบัลูก      
4. น ้านมแม่ ขาดธาตุเหล็ก      
5. ทารกท่ีไดรั้บนมผสมมกัจะไดรั้บน ้านมมากเกินไปกวา่

ทารกท่ีไดรั้บน ้านมแม่ 
     

6. การใหน้มผสมเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่                              
หากแม่วางแผนจะไปท างานนอกบา้น 

     

7. แม่ท่ีใหน้ ้านมผสมไม่ไดรั้บความสุขใจจากการเป็นแม่      
8. ผูห้ญิงไม่ควรใหน้มแม่ในท่ีสาธารณะเช่นในร้านอาหาร      
9. ทารกท่ีไดรั้บนมแม่จะแขง็แรงกวา่ทารกท่ีไดรั้บนมผสม      
10. ทารกท่ีไดรั้บนมแม่มกัถูกใหน้มมากเกินไป มากกวา่

ทารกท่ีไดรั้บนมผสม 
     

11. พอ่รู้สึกวา่ไม่มีส่วนร่วม (ถูกทอดทิ้ง หรือไม่มีตวัตน) 
หากแม่ก าลงัใหน้ม 

     

12. อาหารท่ีดีท่ีสุดส าหรับทารกคือนมแม่      
13. น ้านมแม่ยอ่ยง่ายกวา่นมผสม      
14. นมผสมดีต่อสุขภาพทารกเท่ากบันมแม่      
15. การใหน้ ้านมแม่สะดวกสบายมากกวา่นมผสม      
16. น ้านมแม่ถูกวา่นมผสม      
17. แม่ท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์ไม่ควรใหน้มลูก      
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ส่วนที่ 4   ประสบการณ์ในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
4.1 แม่เคยเล้ียงลูกคนก่อนดว้ยนมแม่หรือไม่(เฉพาะรายท่ีมีลูกมากกวา่ 1 คน) 
  1.ไม่เคย   2.เคย 
4.2 แม่มีกลุ่มเพื่อนท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่หรือไม่ 
  1.ไม่มี   2.มี 
4.3 แม่มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์การตั้งครรภ ์การคลอดและการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
      ใหแ้ก่คนใกลชิ้ดหรือไม่ 
  1.ไม่มี   2.มี 
4.4 แม่คิดวา่หากมีแม่มือใหม่มาขอค าปรึกษาจะสามารถแนะน าใหค้วามช่วยเหลือ  
      ส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญไดห้รือไม่ 
  1.ไม่ได ้   2.ได ้
4.5 ปัญหาในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยูใ่นช่วงเวลาใด(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.ไม่มีปัญหาในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (ผา่นไปตอบขอ้ 4.6) 

 2.ขณะอยูใ่นโรงพยาบาล  
           ระบุปัญหา................................................................................................................... 
 การแกไ้ข.....................................................................................................................  

  3.หลงัออกจากโรงพยาบาล  
3.1 ในระยะ 2 สัปดาห์แรก  

          ระบุปัญหา................................................................................................................... 
 การแกไ้ข.....................................................................................................................  

3.2ในระยะ 2 – 4  สัปดาห์ 
           ระบุปัญหา................................................................................................................... 
 การแกไ้ข.....................................................................................................................  

3.3 ในระยะมากกวา่ 1 – 3  เดือน 
           ระบุปัญหา................................................................................................................... 
 การแกไ้ข.....................................................................................................................  

3.4 ในระยะ มากกวา่ 3 – 6 เดือน  
           ระบุปัญหา................................................................................................................... 
 การแกไ้ข.....................................................................................................................  
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3.5 ในระยะมากกวา่ 6 – 9 เดือน  
           ระบุปัญหา................................................................................................................... 
 การแกไ้ข.....................................................................................................................  

3.6 ในระยะมากกวา่ 9 – 12 เดือน  
           ระบุปัญหา................................................................................................................... 
 การแกไ้ข.....................................................................................................................  

3.7 ในระยะมากกวา่  1  ปี  
           ระบุปัญหา................................................................................................................... 
 การแกไ้ข.....................................................................................................................  

4.6 แม่ท่ีตอ้งท างานนอกบา้น ลาคลอดไดน้าน .............. เดือน    ใชสิ้ทธิลาคลอด ................ เดือน 
      (เฉพาะแม่ท่ีท างานนอกบา้น) 
4.7 เม่ือจะไปท างานนอกบา้นหรือท าธุระนอกบา้นท่านท าอยา่งไร  
  1.บีบเก็บน ้านมไวท่ี้บา้น   2.บีบเก็บน ้านมท่ีท างาน 
  3.เปล่ียนไปกินนมผสม   4.อ่ืนๆ ระบุ................................................. 
4.8 ท่านมีประสบการณ์ท่ีจะถ่ายทอด/แนะน าแม่คนอ่ืนในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งไร 
      (เฉพาะแม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่)  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 
4.9 แม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมผสมถา้สามารถยอ้นเวลาไดท้่านจะท าอยา่งไร(เฉพาะแม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมผสม) 
  1.เล้ียงลูกดว้ยนมผสม เพราะ.....................................................................................
  

 2.เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ตอ้งการการช่วยเหลือหรือเตรียมความพร้อมอยา่งไร  
           ระบุ .......................................................................................................................... 
 3.อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 5   ปัจจัยด้านบริการสาธารณสุข 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบทีท่่านคิดว่าตรงกบับริการทีท่่านได้รับมากที่สุด 
 

กจิกรรมบริการเกี่ยวกบัการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ไม่ได้
รับ 
0 

น้อย 
 
1 

ปาน
กลาง 
2 

มาก 
 
3 

มาก
ทีสุ่ด 
4 

ฝากครรภ์ (ห้องฝากครรภ์/รร.พ่อแม่) 
1. ค  าแนะน ารายบุคคลท่ีห้องฝากครรภ์ 

     

2. การร่วมกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่      

ห้องคลอด/หลงัคลอด/พเิศษหลงัคลอด 
3. การช่วยเหลือแนะน าการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่จากหอ้งคลอด 

     

4. การช่วยเหลือแนะน าการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่จากหอผูป่้วย          
หลงัคลอด/ห้องพิเศษ 

     

คลนิิกนมแม่(คลินิก/ติดตามเยีย่ม/โทรศัพท์) 
5. การรับบริการในคลินิกนมแม่ 

     

6. การติดตามเยีย่มบา้นทางโทรศพัทจ์ากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข      
7. การขอรับค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญทางโทรศพัท์      

คลนิิกสุขภาพเด็กด ี(WBC/ชมรมฯ) 
8. การพาลูกมาตรวจสุขภาพท่ีคลินิกสุขภาพลูกดี 

     

9. การพดูคุยกบัสมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว                      
ในโรงพยาบาล 

     

ติดตามเยีย่มหลงัคลอดในชุมชน(รพ.สต./อสม./ชมรม) 
10. การเยีย่มบา้นจากเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. 

     

11. การเยีย่มบา้นจากอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)      
12. การเยีย่มบา้นจากสมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว      
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ส่วนที่ 6   ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบทีท่่านคิดว่าตรงกบัทีท่่านได้รับมากทีสุ่ด 
6.1 ปัจจัยสนับสนุน 

ปัจจัยสนับสนุนการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ไม่ได้
รับ 
0 

น้อย 
 
1 

ปาน
กลาง 
2 

มาก 
 
3 

มาก
ที่สุด 
4 

1. ครอบครัว      
2. ชุมชน/ อบต. / เทศบาล      
3. ท่ีท างาน      
4. การลาคลอด      
5. บุคลากรทางการแพทย ์      
6. เกียรติบตัรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 6 เดือน/ 12 เดือน      
7. ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว      
8. การรณรงคผ์า่นส่ือสาธารณะ/กระแสสังคมนมแม่      
9. การโฆษณาจากบริษทันม      
10. วาระจงัหวดันมแม่ลพบุรี       

 

6.2 ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรค 

ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ไม่ได้
รับ 
0 

น้อย 
 
1 

ปาน
กลาง 
2 

มาก 
 
3 

มาก
ที่สุด 
4 

1. ครอบครัว      
2. ชุมชน/ อบต. / เทศบาล      
3. ท่ีท างาน      
4. การลาคลอด      
5. บุคลากรทางการแพทย ์      
6. เกียรติบตัรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 6 เดือน/ 12 เดือน      
7. ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว      
8. การรณรงคผ์า่นส่ือสาธารณะ/กระแสสังคมนมแม่      
9. การโฆษณาจากบริษทันม      
10. วาระจงัหวดันมแม่ลพบุรี       
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ส่วนที่ 7  สุขภาพของลูกเมื่ออายุ 1 ปีแรก 
1. การเจริญเติบโตของลูก/Hct (ตอบโดยพยาบาลคลินิกสุขภาพลูกดี ร.พ.พระนารายณ์มหาราช) 

1.1 น ้าหนกัต่ออายุ  
 1. นอ้ยกวา่เกณฑ ์    2. ค่อนขา้งนอ้ย  3. ตามเกณฑ ์ 
 4. ค่อนขา้งมาก        5. มากกวา่เกณฑ ์

 1.2 ส่วนสูงต่ออายุ   
 1. เต้ีย           2. ค่อนขา้งเต้ีย  3. สูงตามเกณฑ ์ 

                            4. ค่อนขา้งสูง       5. สูง 
 1.3 น ้าหนกัต่อส่วนสูง   

 1. ผอม           2. ค่อนขา้งผอม  3. สมส่วน  
                            4. เร่ิมอว้น               5. อว้น 
 1.4 Hct ……………… %  1. ซีด   2. ปกติ  
2. พฒันาการ (ตอบโดยพยาบาลคลินิกสุขภาพลูกดี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) 
  1. ชา้    2. สมวยั  
3. การเจบ็ป่วยใน 1 ปีแรก 
  1. ไม่ป่วย   2. ป่วย  รักษาตวัแต่ไม่ไดน้อนพกัท่ีโรงพยาบาล  

 3. ป่วย  นอนพกัท่ีโรงพยาบาล 
4. โรคท่ีเจบ็ป่วยไดแ้ก่ (ตอบเฉพาะลูกท่ีป่วยและตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.ไขห้วดั  2. ปอดอกัเสบ      3. อุจจาระร่วง  4. แกว้หูอกัเสบ 
  5.อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................... 
5. โรคภูมิแพ ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.ไม่เป็น  2.หอบหืด  3.แพอ้ากาศ  4. แพอ้าหาร    5.ผืน่แพผ้วิหนงั 
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ภาพกจิกรรมและรางวลัทีภ่าคภูมิใจ 
 

มอบประกาศเกียรติคุณแม่ที่ประสบผลส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 1 ปี  
ตั้งแต่ปี 2546 – 2557 (ต่อเน่ืองถึง 12 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ปี 2546                                                                     ปี 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ปี 2548                                                                     ปี 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ปี 2550                                                                     ปี 2551 
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                                 ปี 2552                                                                     ปี 2553 
 
 
 
 
 
 
                                 ปี 2554                                                                     ปี 2555 
 
 
 
 
 
 
                                 ปี 2556                                                                     ปี 2557 
 

มอบประกาศเกียรติคุณแม่ที่ประสบผลส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน และ 12 เดือน 
ทีค่ลนิิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และงานรวมพลคนกินนมแม่ 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
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ตัวอย่างประกาศเกยีรติคุณแม่ทีป่ระสบผลส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน และ 1 ปี 
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ผู้ว่าราชการจังหวดัประกาศวาระจังหวดั “นมแม่ส่ือสายใยรักสู่ครอบครัวอบอุ่น” 
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การเสวนาสายใยรักสู่ครอบครัวอบอุ่นจากตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
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จัดกจิกรรมสายใยรักสัญจรในพืน้ทีชุ่มชน 7 ต าบล และโรงงานต้นแบบ ๓ โรงงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทา้ยตลาด 

ทะเลชุบศร 

ป่าตาล 

ท่าศาลา 

นิคมสร้างตนเอง 

เขาสามยอด 
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ได้รับรางวัลงานอนามัยแม่และเด็กดีเด่นระดับเขตปี 2551  และได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง (ปี 2551 และได้รับการรับรองซ ้า ปี 2556)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ได้รับรางวลัรวมพลคนกนินมแม่ มากทีสุ่ดในประเทศไทยปี 2551  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฟ 



80 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 2,856 คน 
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ประวตัิและผลงานของผู้วจัิย 
 

ช่ือ-นามสกุล นายแพทยส์มชาย  โอวฒันาพานิช (Mr.Somchai Owatanapanich, MD.) 
วนั-เดือน-ปีเกดิ วนัท่ี 15  มีนาคม พ.ศ. 2499 
ประวตัิการศึกษา 
         - แพทยศ์าสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2523 
         - วฒิุบตัรสาขากุมารเวชศาสตร์    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  พ.ศ. 2529 
      - อนุมติับตัร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา   พ.ศ. 2546 
         - หลกัสูตรนกับริหารการแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัสูง รุ่นท่ี  22 พ.ศ. 2549 
         - หลกัสูตรพฒันารองผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย ์รพศ./รพท. รุ่นท่ี 1 พ.ศ. 2550 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 
- รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพ  
  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2546  – ปัจจุบนั 

 - นายแพทย ์(ดา้นเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) ระดบัเช่ียวชาญ (ระดบั 9 วช.)  
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั 

ประสบการณ์ด้านวชิาการ 
 มีเอกสารตีพิมพใ์นประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี 
 1. โรคสุกใสร่วมกบัหัดเยอรมนั: รายงานผูป่้วย 2 ราย.จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2531; 32(6): 
579-585. 

2. ไส้เล่ือนติดค้างท่ีสะดือจุ่นในเด็กอายุสองเดือนคร่ึง: รายงานผูป่้วย 1 ราย. วารสาร
กรมการแพทย ์2532; 14(3): 147-151.   

3. การถ่ายเปล่ียนเลือด หัตถการช่วยชีวิตในมาลาเรียข้ึนสมอง : รายงานผูป่้วย 1 ราย. 
วารสารกรมการแพทย ์2533; 15(10): 621–29. 

4. เม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลนัภายหลงัสัมผสัยาฆ่าแมลงในผูป่้วยพร่อง จี-6-พีดี ร่วมกบั 
ธาลสัซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติ: รายงานผูป่้วย 2 ราย. วารสารกรมการแพทย์ 2533; 15(8): 
490–496. 

5. พิษจากยาโลเพอราไมด์ ในทารกแรกเกิด: รายงายผูป่้วย 1 ราย.วารสารกุมารเวชศาสตร์ 
2535; 31(2): 161–167.  
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6. การป้องกันโรคไวรัสตบัอกัเสบบีในทารกแรกเกิดคลอดจากมารดาท่ีเป็นพาหะ: 
เปรียบเทียบการฉีดวคัซีนกบัการฉีดวคัซีนร่วมกบัเซรุ่ม. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2536; 32(3): 160–
168. 
 7. Persistence of antibodies to the surface antigen of the hepatitis B virus (anti-HBs) in 
children subjected to the Expanded Programme on Immunization(EPI), including hepatitis-B 
vaccine, in Thailand .Annals of Tropical Medicine and Parasitology 2000; 94(6): 615-621. 
 8. Petra Hirsch and Supamit Chunsutiwat. Impact of hepatitis B immunization as part of 
the EPI. Vaccine 2000; 19: 943–949. 
 9. Hirsch P. Increasing susceptibility to HAV among members of the young generation in 
Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol 2000; 18(4): 249 -53. 
 10. Humoral immune response following hepatitis B vaccine booster dose in children 
with and without prior immunization. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2000; 31(4): 
623–6.  
 11. Measles-Mumps-Rubella vaccination-induced immune thrombocytopenia: a case 
report and review of literature. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2014; 45(5): 1053–7.
ประสบการณ์ด้านการพฒันาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
 เป็นผูริ้เร่ิมพฒันาและด าเนินการ 

1. การจดัตั้ง Day Care ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2535 
2. โครงการครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มอบประกาศเกียรติคุณแม่ท่ีประสบ

ความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นาน 1 ปี ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบนั และมอบประกาศเกียรติคุณ
แม่ท่ีประสบความส าเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นาน 6 เดือน ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบนั 

3. ประธานคณะกรรมการพฒันาโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวจงัหวดั
ลพบุรี ตั้งแต่ปี 2549 

4. โครงการนมแม่ส่ือสายใยรักสู่...ครอบครัวอบอุ่นจงัหวดัลพบุรี ตั้งแต่ปี 2550 
5.  เสนอเป็นวาระจงัหวดัในปี 2551 โดยเนน้การสร้างสังคมนมแม่เป็นจุดเร่ิมตน้ ขยายผล

ใหค้รอบคลุมพื้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ใหก้วา้งขวาง 
6. ได้รับรางวลังานอนามยัแม่และเด็กดีเด่นระดบัเขตปี 2551, ได้รับการรับรองเป็น

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดบัทองปี 2551 และไดรั้บการรับรองซ ้ า ปี 2555 และไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศ รวมพลคนกินนมแม่ปี 2551  
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7. สร้างเครือข่ายชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว มีความเขม้แข็งจ านวนสมาชิกปี 2557 มี 
2,464 คน มีการส่ือสารโดยจุลสารสายใยรักแห่งครอบครัวและผา่นทาง Internet 

8. ผลักดันให้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ในโครงการสายใยรักถกัทอใจ จ านวน 2 รุ่น รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 22-24 ธนัวาคม 2557 
และรุ่นท่ี 2 วนัท่ี 26-28 มกราคม 2558 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นตวัแทน/ผูป้ฏิบติังานครอบคลุมทั้ง
จงัหวดัลพบุรี วทิยากรจากศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย 
รางวลัและเกยีรติคุณ  
        - บุคคลดีเด่น สาขาแพทยดี์เด่น โดยสโมสรโรตาร่ีพระนารายณ์ พ.ศ. 2538 
        - คนดีศรีลพบุรี สาขาขา้ราชการ มอบรางวลัโดย ฯพณฯ พลอากาศเอกก าธน สินธวานนท ์
องคมนตรี  พ.ศ. 2552 
        - คนดีศรีสาธารณสุข สาขาขา้ราชการ จงัหวดัลพบุรี มอบรางวลัโดยนายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดัลพบุรี พ.ศ. 2554 
 - ไดรั้บรางวลั “ตาราอวอร์ด” รางวลัส าหรับคนปลุกหวัใจสังคม ดว้ย “หวัใจโพธิสัตว”์ จาก
เสถียรธรรมสถาน โดยแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต พ.ศ. 2557   
หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้สะดวก 
         โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 260/1 หมู่ 1 ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
15000  โทรศพัท ์081-852-5264, 0863885297  E-mail : Somchawat@Yahoo.co.th 
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