
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 

นมแมเปนอาหารที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงลูก ซึ่งมีประโยชนตอแมและลูกเพราะในนมแม          

มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของลูกนมแมยอย และ 

ดูดซึมงาย สะอาด ปลอดภัย ปองกันโรคภูมิแพ และภาวะโรคอวนในเด็ก รวมทั้งเด็กมีภูมิคุมกันตอการ

ติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจที่เปนปจจัยของความเจ็บปวยได (Alden, 

2006) สําหรับพัฒนาการทางสมอง Quinn (2001) ไดศึกษาถึงผลของการเลี้ยงลูกดวยนมแมตอ

พัฒนาการของเด็กในประเทศออสเตรเลีย โดยศึกษาติดตามเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป จํานวน 3,880 

คน พบวา เด็กที่ไดรับนํ้านมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน มีพัฒนาการทางสมองและสติปญญาสูงกวา

เด็กที่ไมไดรับนมแม 5.8 จุด และ 8.2 จุด ในเพศชายและเพศหญิง ตามลําดับ เชนเดียวกับการศึกษา

ของ Angelsen, et al. (2001) ที่ศึกษาผลของระยะเวลาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมตอเชาวปญญาใน

เด็กที่ไดรับนมแมในชวงขวบปแรกจํานวน 345 คน พบวา เด็กที่ไดรับนมแมนอยกวา 3 เดือน มี

พัฒนาการดานสมองลาชากวาเด็กที่ไดรับนมแมมากกวา 6 เดือน นอกจากน้ีการเลี้ยงลูกดวยนมแมยัง

ชวยสงเสริมสายสัมพันธระหวางแมและลูกเกิดความรกัความผูกพนั ลูกไดรับการตอบสนอง  ที่นุมนวล

และอบอุน ทําใหลูกมีโอกาสพัฒนาดานอารมณไดดี และสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

(ศิราภรณ สวัสดิวร และคณะ, 2548) การเลี้ยงลูกดวยนมแมนอกจากจะมีประโยชนตอลูกแลวยังมี

ประโยชนตอแม คือ ในระยะแรกหลังคลอดจะชวยใหมดลกูหดรดัตัวดี ลดภาวะการตกเลือดหลังคลอด 

และแมที่ใหลูกดูดนมอยางสม่ําเสมอจะชวยกระตุนใหรางกายหลั่งฮอรโมน Prolactin ออกมายับย้ัง

ฮอรโมนที่ทําใหเกิดการตกไขเปนการคุมกําเนิดตามธรรมชาติ เพื่อเวนระยะของการมีลูก (Lauwers & 

Swisher, 2005) และชวยใหนํ้าหนักหลงัคลอดของแมลดลงอยางรวดเรว็ (Kramer & Kakuma, 2002) 

นอกจากน้ียังชวยลดภาวะเสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานม มะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข และลด

ภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคกระดูกพรุนเมื่อจะเขาสูวัยหมดประจําเดือน (Alden, 2006) สําหรับทางดาน

จิตใจการเลี้ยงลูกดวยนมแมทําใหเกิดความรักความผูกพันระหวางแมและลูก ทําใหแมมีความสุขและ

รูสึกภูมิใจที่ไดแสดงบทบาทการเปนแมอยางสมบูรณ (London, et al., 2003) 

จากประโยชนของนมแมดังกลาว องคการอนามัยโลก (World Health Organization, 2002) 

จึงสงเสริมใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน และใหนมแมตอเน่ืองรวมกับ
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อาหารเสริมตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ป ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการเลี้ยงลกูดวยนมแมจึงไดบรรจไุวในนโยบายงานสงเสรมิสขุภาพแมและเด็ก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) เปนตนมา และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 - 2559) ไดกําหนดเปาหมายการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวต้ังแตแรกเกิด 

ถึง 6 เดือน โดยไมไดรับอาหารอื่นแมแตนํ้าเปนรอยละ 30 และใหนมแมควบคูกับอาหารเสริมตามวัย

จนกระทั่งลูกอายุ 2 ปหรือนานกวาน้ัน ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก (กรมอนามัย, 2555) 

จากการสํารวจขององคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) ในป พ.ศ. 2549 พบวา ประเทศไทย

มีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน รอยละ 5.4 ทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตรา

การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวตํ่าที่สุดในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก (องคการยูนิเซฟประเทศไทย, 

2549) ตอมาไดมีการรณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางแข็งขันและตอเน่ืองมากข้ึนทําใหอัตรา

การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 

24.5 และรอยละ 25 ตามลําดับ อยางไรก็ตามอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวของประเทศไทย

ยังตํ่ากวาที่เปาหมายกําหนดไว (องคการยูนิเซฟประเทศไทย, 2553) 

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในระยะ 6 เดือนแรก 

ในกลุมแมลูกแรกคลอดถึง 6 เดือน ในประเทศบราซิลจํานวน 220 คน พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในระยะ 6 เดือนแรก ไดแก การที่แมไมไดรับการดูแลหรือคําแนะนํา

ในระยะต้ังครรภขาดทักษะและประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแม (Santo, et al., 2007) ทําให

แมสวนใหญยังไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวไดนาน 6 เดือน นอกจากน้ียังพบวา แมเกิด

ความไมเขาใจหรือไมรูรวมถึงการ ไมมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ซึ่งการไดรับ

คําแนะนําที่ถูกตองและรวดเร็วจะทําใหแมมีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ดังน้ันพยาบาลผูให

ความชวยเหลือ และสงเสรมิการเลี้ยงลกูดวยนมแม ตองมีความรูและทกัษะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม

เปนอยางดี (ศิริลักษณ ถาวรวัฒนะ, 2550) เมื่อแมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองแลวจะสรางความ

มั่นใจใหกับแมซึ่งจากการศึกษาของ จิราพร วงศใหญ (2551) พบวา หากแมมีความต้ังใจในการเลี้ยง

ลูกดวยนมแมอยางเดียว และไดรับการสนับสนุนจากแพทย พยาบาล สามี แมของตนเอง ญาติสนิท 

และเพื่อนสนิทในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากเทาไร แมจะมีความต้ังใจเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียวมากข้ึนเทาน้ัน นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Blyth (2002) พบวา ระยะเวลาในการเลี้ยง

ลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 สัปดาหหลังคลอด และ 4 เดือนหลังคลอดสามารถทํานายระยะเวลาการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีทั้งการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

แตยังพบอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมลดลง เมื่อมารดากลับบานงานวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมการเลี้ยง

ลูกดวยนมแมในระยะหลังคลอดที่ผานมายังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน ขาดการมีสวนรวมของแมในทุก
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กระบวนการของการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม การใชวงจรเดมมิ่งเปนการจัดการอยางมีคุณภาพ

เปนกระบวนการที่ดําเนินการตอเน่ือง เพื่อใหเกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพข้ึน ซึ่งหากทําตามวงจร

อยางต้ังใจและถูกตองจะชวยใหเกิดความเช่ือมั่นในการทํางาน เมื่อวงจรเดมมิ่งหมุนซ้ําจะทําใหเกิด

การปรับปรุงและระดับของผลลัพธสูงข้ึนเรื่อย ๆ วงจรเดมมิ่งจะเนนที่ตัวผูปฏิบัติการเองน่ัน คือ     

หญิงต้ังครรภใหมีความสามารถในการวางแผน นําไปปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุง

ขอบกพรองหรือแกไขปญหาของตนเองได และเมื่อนํามาประยุกตใชกับการสนับสนุนใหมารดาเลี้ยงลูก

ดวยนมตนเองได เพราะจะชวยใหมารดาสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ซึ่งจะแตกตางจากการ

สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระบบการทํางานประจํา และในโปรแกรมปกติที่เปนการใหสุขศึกษา

เพียงอยางเดียว โดยไมมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา ขาดความตอเน่ืองของการสนับสนุน  

แตยังไมมีการวิจัยที่ผานมาไดนําวงจรเดมมิ่งมาใชในการสนับสนุนใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนม

แมเลย ผูวิจัยคาดวาการนําวงจรเดมมิ่งประยุกตรวมกับการใหความรูอยางมีสวนรวมกับมารดาเพื่อให

มีความรู ความสามารถในการแกไขปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแม จะชวยใหมารดาสามารถเลี้ยงลูก

ดวยมนแมอยางเดียวอยางนอย 3 เดือนได นอกจากน้ันยังอาจนําวงจรเดมมิง่ไปประยุกตกับพฤติกรรม

สุขภาพอื่น ๆ ไดตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงต้ังครรภ ในกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความรูการเลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงต้ังครรภในกลุมทดลอง กอน

และหลังการใชวงจรเดมมิ่ง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาผลของการใชวงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง

เดียวอยางนอย 3 เดือนโดยใชวงจรเดมมิ่ง ( PDCA) เขามาเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญในการดําเนินงาน 

ซึ่งจะชวยสรางความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกหญิงต้ังครรภในระยะใกลคลอด สงเสริมให

หญิงต้ังครรภวางแผนที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว พรอมทั้งการสนับสนุนชวยเหลือใหหญิง

ต้ังครรภลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม และสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมได 

และยังมีการประเมินผลการเลี้ยงลูกดวยนมแม ใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับมารดา 

เพื่อใหมารดามีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่ถูกตองและมีระยะการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
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ครบ 3 เดือน ซึ่งเมื่อผานระยะน้ีไปไดการเลี้ยงลูกดวยนมแมระยะตอไปเปนการงายสําหรับมารดา       

ซึ่งสงผลใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน สําเร็จตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขนอกจากน้ีผลของการศึกษา อาจเปนประโยชนตอการนําไปปรับใชในการสงเสริม

พฤติกรรมสุขภาพอื่น ๆ ตอไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลของการใชวงจรเดมมิ่งในการสนับสนุนใหหญิงหลังคลอด

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 3 เดือน  

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

โรงพยาบาลบานนาสาร อําเภอบานนาสาร จงัหวัดสุราษฎรธานี 

ขอบเขตดานตัวแปร 

การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาตัวแปรดังน้ี 

 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การประยุกตวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 4 ข้ันตอนดังน้ี 1) ข้ันการ

วางแผนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 2) การปฏิบัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม 3) ประเมินผลการเลี้ยงลูก 

ดวยนมแม และ 4) การนําผลการประเมินมาปรับการปฏิบัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ความรูและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 (6 เดือน) 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

หญิงต้ังครรภอายุครรภ 36 สัปดาหข้ึนไป จํานวน 52 คน แบงเปนกลุมทดลอง และกลุม

ควบคุมกลุมละ 26 คน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดวงจรเดมมิ่ง (PDCA) มาเปนแนวทางสงเสริมการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ในหญิงต้ังครรภ ดังภาพที่ 1 
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 ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

1.  หญงิต้ังครรภกลุมทดลองมีความรูและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมสงูกวากลุมควบคุม  

2.  หญิงต้ังครรภในกลุมทดลองมีความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมหลังการใชวงจรเดมมิ่ง  

สูงกวากอนใชวงจรเดมมิ่ง 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.  หญิงหลังคลอดที่ใชวงจรเดมมิ่งมีความรูและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดนานอยางนอย 3 เดือนข้ึนไป 

2.  หญิงหลังคลอดและทารกที่ใชวงจรเดมมิ่งมีภาวะสุขภาพที่ดีจากประโยชนของการเลี้ยง

ลูกดวยนมแม 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

วงจรเดมมิ่ง หมายถึง วงจรคุณภาพที่ใชในการพัฒนางานซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดนํามา

ประยุกตใช เพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ันตอน ไดแก          

วงจรเดมมิ่ง (PDCA) 

1) การสงเสรมิใหหญิงต้ังครรภ

วางแผนเลี้ยงลูกดวยนมแม 

2) การสนับสนุนชวยเหลอืใหมกีาร

เลี้ยงลูกดวยนมแม 

3) ประเมินผลการเลี้ยงลกูดวยนมแม 

4) การนําผลการประเมินมาใชใน

การใหคําแนะนําชวยเหลือในการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม 

1) ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

2) พฤติกรรมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง

เดียวนานอยางนอย 3 เดือน 
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1) การสงเสริมใหหญิงต้ังครรภวางแผนที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวอยางนอย 3 เดือน           

2) การสนับสนุนชวยเหลือใหหญิงต้ังครรภลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

และสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดตามแผนที่วางไว 3) ประเมินผลการเลี้ยงลูกดวยนมแม และ 4) การ

นําผลการประเมินมาใชในการใหคําแนะนําชวยเหลือ  

ความรูเก่ียวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถึง ความรูที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงลูกดวยนม

แม ไดแก ประโยชนของนมแมการเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแมทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติกอน

ใหนมบุตรของมารดาขณะใหนมหลังใหนมการบีบเก็บนํ้านมและการปอนนมดวยแกวการแกไขปญหา

ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม เชน นํ้านมไมเพียงพอ นมคัด หัวนมแตก เปนตน 

พฤติกรรมเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถึง พฤติกรรมของหญิงต้ังครรภหลังคลอด ที่เลี้ยงดูลูก

ดวยการใหลูกไดรับนมแมอยางเดียวต้ังแตแรกเกิดจนถึง 3 เดือน หลังคลอดโดยไมใหนํ้านมผสมหรือ

สารอาหารอื่น ๆ ยกเวนยาที่ใชในการรักษาเมื่อลูกเจ็บปวย 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถึง การใหลูกไดรับนมแมอยางเดียวต้ังแตแรกเกิด โดยไมให

นํ้านมผสมหรือสารอาหารอื่น ๆ ยกเวนยาที่ใชในการรักษาเมื่อลูกเจ็บปวย 

หญิงต้ังครรภ หมายถึง หญิงต้ังครรภ อายุครรภ 36 สัปดาหข้ึนไปที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาล

บานนาสาร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558  

หญิงหลังคลอด หมายถึง หญิงที่คลอดบุตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 

2558  

 

 

 


