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Abstract 
Purpose: To explore the experiences and contextual factors, 
including barriers and facilitators, related to exclusive breastfeeding 
for full-time working mothers before and after returning to work. 
Design: Qualitative research employing interviews. 
Methods: A total of 29 full-time working mothers were selected for 
purposive sampling from well-baby and lactation clinics at Siriraj 
Hospital. Data were collected through semi-structured face-to-face 
interviews at 2, 4, and 6 months postpartum and analyzed by using 
content analysis. 
Main findings: Four main themes of experiences and contextual 
factors, including barriers and facilitators related to exclusive 
breastfeeding, emerged. These were: 1) Insufficient information for 
breastfeeding during work. Mothers could not prepare for 
breastfeeding prior to returning to work and faced problems with 
insufficient breast milk;  2) Struggles in maintaining sufficient 
breast milk for 6 months depending on working contexts that 
supported breast milk expression. This included work 
characteristics, feeling secure at work, and understanding and 
support from colleagues; 3) Seeking information to facilitate 
breastfeeding.  Mothers received insufficient information on 
methods of breast milk expression and feeding breast milk to their 
babies; and 4) Support from family members and child care 
workers. These could be both a support and an obstacle to 
breastfeeding. 
Conclusion and recommendations: A breastfeeding plan and 
preparation system for full-time working mothers should be 
developed, including training of health care providers to provide 
clear information and knowledge of breastfeeding to working 
mothers, and help them to accomplish 6 months of exclusive 
breastfeeding. Moreover, breastfeeding-support environment 
policies need to be established in workplaces. 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาประสบการณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และปจัจยัเชงิ
บรบิททีเ่อือ้ และทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว ในระยะ
กอ่นกลบัไปทำงานและหลงักลบัไปทำงานของมารดาทีท่ำงานนอกบา้นเตม็เวลา 
รปูแบบของการวจิยั: การวจิยัเชงิคณุภาพ 
วิธีดำเนินการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลเป็นมารดาหลังคลอดที่ทำงานนอกบ้านเต็ม
เวลา ทีม่ารบับรกิาร 24 และ 6 เดอืนหลงัคลอดทีค่ลนิกิสขุภาพเดก็ด ี และ
คลนิกิเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลจำนวน 29 ราย 
โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เกบ็ขอ้มลูโดย
การสมัภาษณเ์ชงิลกึ โดยใชแ้บบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้งวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ย
วธิวีเิคราะหเ์นือ้หา 
ผลการวจิยั: พบประสบการณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และปจัจยัเชงิบรบิท
ของมารดาที่ทำงานนอกบ้านเต็มเวลา ที่จะประสบผลสำเร็จได้นานถึง 6 
เดอืนไดห้รอืไมน่ัน้ ประกอบดว้ย ปจัจยัทีเ่อือ้และปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว ซึง่สามารถสรปุได ้ 4 ประเดน็หลกั ดงันี ้  1) 
การขาดขอ้มลูความรูท้ีถ่กูตอ้งในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่ณะทำงาน ทำให้
มารดาไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อกลับไป
ทำงาน และตอ้งเผชญิกบัปญัหาการมนีำ้นมไมเ่พยีงพอ  2) ความพยายามใน
การรกัษาปรมิาณนำ้นมใหเ้พยีงพอในการเลีย้งลกูครบ 6 เดอืน ขึน้กบับรบิท
ของการทำงานทีเ่อือ้ตอ่การบบีเกบ็นำ้นมใหบ้ตุรของมารดา ซึง่ไดแ้ก ่ลกัษณะ
งาน ความรูส้กึถงึความมัน่คงในงาน ความเขา้อกเขา้ใจ และความชว่ยเหลอื
จากผู้ร่วมงาน  3) การแสวงหาข้อมูลที่เอื้อต่อวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
เนือ่งจากมารดาไดร้บัขอ้มลูที่ไมเ่พยีงพอเกีย่วกบัวธิกีารบบีเกบ็นำ้นม และ
การใหน้ำ้นมบบีแกบ่ตุร  4) การสนบัสนนุจากสมาชกิในครอบครวัและพีเ่ลีย้ง
ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ มสีว่นทัง้สนบัสนนุและเปน็อปุสรรคตอ่การเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่ 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: 1) มกีารสรา้งระบบการวางแผนและการเตรยีมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวของมารดาทีท่ำงานนอกบา้นโดย อบรมบคุลากร
ดา้นสขุภาพใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในมารดาทีท่ำงาน การ
ให้ข้อมูลและความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ทำงานอย่างชัดเจน 
และใหก้ารชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่ง จนมารดาสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่ง
เดยีว 6 เดอืนสำเรจ็  2) ควรมกีารกำหนดนโยบายเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม ที่
สง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในทีท่ำงาน 
 
คำสำคญั: ประสบการณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ มารดาทำงาน ปจัจยัเชงิ
บรบิท การวจิยัคณุภาพ 
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ความสำคัญของปัญหา
 การเลีย้งลกูดว้ยนมแมก่อ่ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งมาก
ต่อทารก มารดา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ1,2 
ประเทศไทยมนีโยบายสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ โดย
มกีารกำหนดเปา้หมายใหท้ารกไดร้บันมแมอ่ยา่งเดยีวนาน 6 
เดอืนเปน็จำนวนรอ้ยละ 30 ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ.2545 – 2549)3 แตจ่ากการ
สำรวจขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติพบว่า 
อตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืนของประเทศ
ไทยมีจำนวนเพียงร้อยละ 5.4 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเป้า
หมายอย่างมาก และเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิค4 โดยพบว่าเหตุผลสำคัญที่มารดา
สว่นใหญ่ไมส่ามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวไดน้าน 6 
เดอืนคอื การทีม่ารดาตอ้งกลบัไปทำงาน3 นอกจากนัน้ยงั  
พบวา่ อตัราการใหน้มแมอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 6 เดอืนของมารดาที่
ทำงานนอกบา้นจะตำ่กวา่มารดาทีท่ำงานทีบ่า้น5 และมารดา
ที่ทำงานเต็มเวลาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สั้นกว่ามารดาที่
ทำงานเปน็บางเวลาหรอืไม่ไดท้ำงาน6 

 จากการทบทวนวรรณกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ใน
กลุ่มมารดาที่ทำงาน จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
โดยสว่นใหญเ่ปน็การศกึษาในเชงิปรมิาณ ซึง่พบวา่ ปจัจยัที่
มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเลี้ยงลูกด้วย  
นมแม ่ ไดแ้ก ่ ระยะเวลาลาคลอด ระยะเวลาทีเ่ริม่กลบัไป
ทำงาน ลักษณะการทำงานเต็มเวลาหรือเป็นบางเวลา 
ลักษณะอาชีพ นโยบายของที่ทำงาน แรงสนับสนุนทาง
สังคม การให้ความรู้และการช่วยเหลือของบุคลากรด้าน
สขุภาพและความเครยีดของมารดา2,6,7 

 สว่นการศกึษาเชงิคณุภาพเกีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ในมารดาทีท่ำงานในประเทศไทยพบวา่ ปจัจยัทีม่ผีลตอ่
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ทำงานได้แก ่ ระยะทาง
ระหวา่งบา้นและทีท่ำงาน ระยะเวลาในการพกัรบัประทาน
อาหาร ความยดืหยุน่ของการทำงาน การวางแผนเกีย่วกบั
งานบา้น และการฝกึหดัพีเ่ลีย้งบตุรลกัษณะของการทำงาน 
การสนบัสนนุจากทีท่ำงาน การลาคลอด สถานทีด่แูลบตุร 
และการมสีามชีว่ยงานบา้น8 

 ทัง้นี ้ การศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ในมารดาทีท่ำงานดงักลา่ว จะเนน้ศกึษาเกีย่วกบัระยะ
เวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ โดยไม่ไดค้ำนงึวา่จะเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่อย่างเดียวหรือไม่และศึกษาเกี่ยวกับอัตราการ

เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียวในระยะ 3-4 เดือนหลังคลอด 
เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในขณะนั้น 
ปัจจุบันนโยบายของประเทศที่เปลี่ยนไปประกอบกับอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนยังต่ำกว่าเป้า
หมายอยูม่าก และการทำงานของมารดาเปน็ปญัหาสำคญัที่
ทำให้ ไมส่ามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว นอกจากนี้
ตลอด 20 ปทีีผ่า่นมาไดม้กีารเรยีกรอ้งเกีย่วกบันโยบายใน
การทำงานทีช่ว่ยสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ แต่ในทาง
ปฏิบัติยังไม่มีกลวิธีที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ6 ดังนั้น  
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาประสบการณเ์กีย่วกบัการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ ปจัจยัเชงิบรบิททีเ่อือ้และเปน็อปุสรรค
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาที่ทำงาน
นอกบา้นเตม็เวลา ตลอดจนการตดัสนิใจและการแกป้ญัหา
ของมารดาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว เพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจถงึความซบัซอ้นของสถานการณก์ารเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่อย่างเดียวของมารดาทำงานนอกบ้านเต็มเวลาใน  
เชงิลกึ เพือ่เปน็ประโยชน์ในการนำไปพฒันาโปรแกรมการ
สง่เสรมิและสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ ใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละบรบิทของมารดาทีต่อ้งทำงาน
นอกบา้นตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
ปจัจยัเชงิบรบิททีเ่อือ้และทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การเลีย้งลกูดว้ย
นมแมอ่ยา่งเดยีว ในระยะกอ่นกลบัไปทำงานและหลงักลบั
ไปทำงานของมารดาทีท่ำงานนอกบา้นเตม็เวลา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิง
คณุภาพทีม่กีารตดิตามไปขา้งหนา้ (Prospective research) 
แบบระยะยาว และเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-
depth interview) ในมารดาหลงัคลอดได ้2, 4 และ 6 เดอืน 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรเปน็มารดาหลงัคลอดทีม่าใชบ้รกิารทีค่ลนิกิ
สุขภาพเด็กด ี และคลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลในชว่งเดอืนสงิหาคม 2551- 
มกราคม 2553 การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
แบบเจาะจง โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี ้   
1) มารดาอายอุยา่งนอ้ย 18 ป ีพดูและเขา้ใจภาษาไทยไดด้ ี 
2) สถานภาพสมรสคู ่ 3) คลอดบตุรครัง้แรก ครรภเ์ดีย่ว  
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4) สขุภาพของมารดาและทารกแขง็แรงด ี5) กอ่นและขณะ
ตัง้ครรภเ์คยทำงานนอกบา้น และวางแผนจะกลบัไปทำงาน
นอกบา้นเตม็เวลาหลงัคลอด 3 เดอืนขึน้ไป  6) มคีวามตัง้ใจ
จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว จนบุตรอายุอย่างน้อย   
6 เดอืน 
 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิง
คณุภาพครัง้นี ้เปน็ไปตามวตัถปุระสงคก์ารใชข้อ้มลู คอื เมือ่
พบวา่ขอ้มลูมคีวามเพยีงพอ สามารถอธบิายประสบการณ์
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาทีท่ำงานนอกบา้นเตม็เวลา
ไดค้รอบคลมุครบถว้น ทัง้ปจัจยัเอือ้และปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรค
ตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดร้อบดา้นทกุมติิ9 หรอืเมือ่ผูว้จิยั
พบวา่ไมม่ขีอ้มลูใหมจ่ากการเกบ็ขอ้มลู หรอืเรยีกวา่ขอ้มลูอิม่
ตวั จงึยตุกิารเลอืกผู้ใหข้อ้มลู ซึง่ไดจ้ำนวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
หรอืผู้ใหข้อ้มลูหลกั (Key informants) ในชว่งหลงัคลอด 2 
เดอืนจำนวน 30 ราย แตเ่นือ่งจากมมีารดาจำนวน 1 ราย ซึง่
อยู่ในชว่งหลงัคลอด 4 เดอืนลาออกจากงานและไมส่ามารถ
ตดิตอ่ไดเ้มือ่สิน้สดุการวจิยั จงึเหลอืจำนวนผู้ใหข้้อมูลหลัก 
29 รายพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเปน็มารดาหลงัคลอด อายเุฉลีย่ 
30 ป ีจบการศกึษาระดบั ปวช. ถงึ ปรญิญาเอก จบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุ รายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 16,000 บาท
ตอ่เดอืน ทำงานเฉลีย่วนัละ 8-9 ชัว่โมง และทำงาน 5-6 วนั
ต่อสัปดาห ์ มารดาส่วนใหญ่ใช้สิทธิลาคลอดตามกฎหมาย
กำหนด 90 วนั 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 1) แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ซึง่เปน็ขอ้มลูสว่นบคุคล
ของมารดา ไดแ้ก ่อาย ุการศกึษา อาชพี ตำแหนง่งาน และ
เวลาในการทำงาน รายได ้จำนวนสมาชกิในครอบครวั และ
สทิธกิารลาคลอด 2) แบบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้ง ที่ไดจ้าก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ดว้ยนมแม่1,10 มลีกัษณะคำถามเปน็แบบปลายเปดิ มจีำนวน 
2 ชุด แนวคำถามชุดที ่ 1 ใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งที ่ 1   
(2 เดือนหลังคลอด) สอบถามเกี่ยวกับการวางแผนและ
การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง
กอ่นกลบัไปทำงานแนวคำถามชดุที ่ 2 ใช้ในการสมัภาษณ์
ครัง้ที ่ 2 และ 3 (4 และ 6 เดอืนหลงัคลอด) สอบถามถงึ
ประสบการณ์ของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว ในช่วงหลังกลับไปทำงาน ได้แก ่ การรับรู้มุมมอง 
ปัญหาและการแก้ปัญหา ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็น
อปุสรรคตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยนำแบบ

สมัภาษณท์ีส่รา้งขึน้ผา่นการตรวจสอบความครอบคลมุของ
เนือ้หา (Content validity) และภาษาที่ใช ้โดยผูท้รงคณุวฒุิ
จำนวน 3 ท่าน และนำมาปรับปรุงแก้ ไข จากนั้นนำไป
ทดลองใชก้บัมารดาทีเ่ลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว ทีท่ำงาน
นอกบา้นเตม็เวลาที่ไม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่งจำนวน 2 ราย เพือ่
ทดสอบความเขา้ใจของขอ้คำถาม ความไหลลืน่และความ
ตอ่เนือ่งของขอ้คำถาม ตลอดจนสำนวนภาษา 
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง การวจิยัครัง้นี้ ไดร้บัการ
อนมุตัใิหด้ำเนนิการจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัใน
คน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
[หมายเลขโครงการ  214/2551 (EC2)] ในขัน้ตอนของการ
พทิกัษส์ทิธิ ์ ผูว้จิยัแนะนำตนเองกบัผู้ใหข้อ้มลูขณะทีร่อเรยีก
ชือ่เขา้ใชบ้รกิาร ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนของงานวจิยั 
ขอความสมคัรใจในการเขา้รว่มวจิยั พรอ้มขออนญุาตในการ
บันทึกเทปก่อนการสัมภาษณ์และการรักษาเทปเสียงเป็น
ความลบั โดยผูร้ว่มวจิยัสามารถถอนตวัจากการเขา้รว่มการ
วิจัยได้ทุกเมื่อหากไม่สะดวกใจ โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ดแูลตามปกตทิีม่ารดาไดร้บัขอ้มลูที่ไดจ้ะนำเสนอในภาพรวม 
และหากมกีารอา้งชือ่ในงานวจิยัจะใชน้ามสมมตุแิทนชือ่จรงิ  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 เมื่อมารดาตอบรับการเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยให้
มารดาตอบแบบสอบถามทั่วไป หลังจากนั้นผู้วิจัยทำการ
สมัภาษณเ์ชงิลกึดว้ยตนเองตามแนวคำถาม ใชเ้วลาในการ
สมัภาษณค์รัง้ละประมาณ 45-90 นาท ีมารดาแตล่ะรายได้
รบัการสมัภาษณ ์2-3 ครัง้ ครัง้ที ่1, 2 และ 3 เมือ่บตุรอาย ุ
2, 4 และ 6 เดอืนตามลำดบั หรอืเมือ่มารดาเลกิเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว จำนวนผู้ใหข้อ้มลูหลกัทัง้สิน้ 29 ราย 
จำนวนครัง้ทีส่มัภาษณม์ารดาในระยะหลงัคลอด 2 เดอืน 
30 ครัง้ ระยะหลงัคลอด 4 เดอืน 29 ครัง้ และระยะหลงั  
คลอด 6 เดอืน 13 ครัง้ รวมการสมัภาษณต์ลอดระยะเวลา 
17 เดือนทั้งหมด 72 ครั้ง ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ ได้จากการ
สมัภาษณม์าถอดเทปแบบคำตอ่คำ 
การวเิคราะหข์อ้มลู 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ ได้จากการสัมภาษณ ์ 
เชงิลกึ ดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์นือ้หา (Content analysis)  
 
ผลการวิจัย
 ผู้ใหข้อ้มลูหลกัเปน็มารดาหลงัคลอดจำนวน 29 ราย 
มอีายอุยู่ในชว่ง 20-36 ป ี อายเุฉลีย่ 30 ป ี จบการศกึษา
ระดบั ปวช. จำนวน 3 ราย ระดบั ปวส. จำนวน 2 ราย 
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ระดบัปรญิญาตร ี 20 ราย ระดบัปรญิญาโท 3 ราย และ
ระดบัปรญิญาเอก 1 ราย อาชพีรบัราชการจำนวน 14 ราย 
รบัจา้งจำนวน 15 ราย มรีายไดร้ะหวา่ง 7,500-104,000 
บาทตอ่เดอืน รายไดเ้ฉลีย่ 16,068.62 บาทตอ่เดอืน มารดา
ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 
(22 ราย) มารดาทกุคนทำงานนอกบา้นเตม็เวลา โดยทำงาน
วนัละประมาณ 8-9 ชัว่โมง และทำงาน 5-6 วนัตอ่สปัดาห ์
สว่นใหญ่ใชส้ทิธใินการลาคลอดตามกฎหมายกำหนด 90 วนั 
พบวา่ มมีารดา 5 รายทีต่อ้งกลบัไปทำงานกอ่นครบกำหนด
วนัลาคลอด เนือ่งจากนายจา้งตอ้งการ และมมีารดาเพยีง 3 
รายทีข่อลาคลอดตอ่ในระยะ 4-6 เดอืนหลงัคลอด โดยพบ
วา่มารดาทัง้ 29 คนเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวนานไมต่ำ่
กวา่ 3 เดอืน โดยมมีารดาที่ใหน้มตนเองอยา่งเดยีวนาน 6 
เดอืนเพยีง 4 ราย (รอ้ยละ 13.8) นาน 4 เดอืน 13 ราย 
(รอ้ยละ 44.8) และใหน้าน 3 เดอืน 12 ราย (รอ้ยละ 41.4)   
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ประสบการณก์าร
เลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละปจัจยัเชงิบรบิทของมารดาทีท่ำงาน
นอกบา้นเตม็เวลา ทีจ่ะประสบผลสำเรจ็ในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่อย่างเดียวได้นาน 6 เดือนตามเป้าหมายของแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่ 9 ไดห้รอืไมน่ัน้ 
ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีเ่อือ้และปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่ซึง่สามารถสรปุได ้4 ประเดน็หลกั ดงันี ้
 ประเดน็ที ่ 1 การขาดขอ้มลูความรูท้ีถ่กูตอ้งในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมข่ณะทำงาน 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์มารดาหลังคลอด 2 เดือนพบว่า 
มารดา 25 รายใน 29 รายไม่ไดม้กีารเตรยีมและวางแผน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมก่อ่นกลบัไปทำงาน เนือ่งจากไม่ไดร้บั
ข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะทำงานที่มีรายละเอียด
เพียงพอที่นำไปสู่ความเข้าใจและการปฏิบัติจริงโดยพบว่า
มารดา 12 รายใน 29 รายได้รับคำแนะนำสั้นๆ จาก
บคุลากรดา้นสขุภาพทีห่นว่ยหลงัคลอดวา่ มารดาสามารถ
บีบเก็บน้ำนมให้ลูกได้เมื่อกลับไปทำงาน และให้มารดาดู
วดีทีศันท์ีเ่นน้เกีย่วกบัวธิกีารบบีเกบ็นำ้นมดว้ยมอื ความถี่
ของการบบีเกบ็นำ้นม และอายขุองนำ้นมทีเ่กบ็รกัษา แต่
มารดาไม่ทราบรายละเอียดของวิธีการเตรียมน้ำนมสะสม 
(stock) เวลาทีค่วรเริม่บบีเกบ็นำ้นมสะสม ชว่งเวลาทีบ่บี
เก็บน้ำนมสะสมโดยไม่กระทบกับการดูดนมของบุตร   
การวางแผนเกี่ยวกับเวลาบีบเก็บน้ำนมให้ ไม่มีผลกระทบ   
ตอ่การรกัษาปรมิาณนำ้นมและการทำงาน การละลายนำ้นม
บีบที่แช่แข็ง การเตรียมน้ำนมบีบให้กับพี่เลี้ยงและ  

การรกัษาการสรา้งปรมิาณนำ้นมใหเ้พยีงพอ ดงัคำบอกเลา่
ของมารดาทีก่ลา่วถงึการไดร้บัความรูท้ีห่นว่ยหลงัคลอดวา่ 
 “ไดด้วูดีีโออยา่งเดยีว ไมม่กีารสอนเปน็รายกลุม่ แตม่ี
การสอนเปน็รายกลุม่ใหอ้าบนำ้นอ้งให ้(ความรูเ้รือ่ง) นมแม่
ทั่วไปเขาจะสอนการให้นมลูกเฉยๆ ค่ะพี่เขาก็บอกว่าให ้ 
สตอ๊กนำ้นมไวก้ย็งัไมช่ดัเจน ควรจะปัม๊ตอนไหน บบีตอนไหน
อยา่งไร....” (พมิ, รบัราชการ: อาจารย,์ สมัภาษณ ์2 เดอืน) 
 ประเด็นที ่ 2 ความพยายามในการรักษาปริมาณ
นำ้นมใหเ้พยีงพอในการเลีย้งลกูจนครบ 6 เดอืน 
 ในการติดตามมารดาในระยะ 4 และ 6 เดือน  
หลังคลอด พบว่า ความพยายามในการรักษาปริมาณ  
การสร้างน้ำนมให้เพียงพอในการเลี้ยงลูกครบ 6 เดือน   
ขึ้นกับบริบทของการทำงานซึ่งได้แก่ลักษณะงานที่เอื้อ  
ต่อการบีบเก็บน้ำนม ความรู้สึกถึงความมั่นคงในงาน   
ความเขา้อกเขา้ใจและความชว่ยเหลอืจากผูร้ว่มงาน 
 2.1 บรบิทของการทำงานทีเ่อือ้ตอ่การบบีเกบ็นำ้นม  
ใหบ้ตุร 
  2.1.1 ลกัษณะงานทีเ่อือ้ตอ่การบบีเกบ็นำ้นม 
  ลกัษณะงานทีเ่อือ้ตอ่การบบีเกบ็นำ้นมของมารดา
คือ งานที่มีการยืดหยุ่นของเวลา งานที่สามารถบริหาร
จดัการเวลาไดด้ว้ยตนเอง งานทีร่บัผดิชอบทำงานโดยลำพงั
งานทีม่ชีว่งเวลาวา่งในบางเวลา และงานที่ไมเ่ขม้งวดเรือ่ง
เวลา เชน่ ผูพ้พิากษา อาจารย ์คร ูพนกังานทีท่ำงานโดยใช้
คอมพวิเตอร์ในการตดิตอ่งาน ซึง่ลกัษณะงานเหลา่นีท้ำให้
มารดาสามารถจัดสรรเวลาในการบีบเก็บน้ำนมได้โดยไม่
กระทบกับงานที่ทำ ดังคำบอกเล่าของมารดาหลังครบ
กำหนดลาคลอด 90 วนัวา่ 
  “...พี่เขาบอกว่า ไม่ต้องเข้า (ที่ทำงาน) ก็ ได ้ ก็
ทำงานอยูท่ีบ่า้น ใช ้m คยุกนั ใชอ้นิเตอรเ์นต็คยุกนั เคลยีร์
กนัเพราะวา่คนในออฟฟศิ ในแผนกกจ็ะทำงานแทนกนัได้
หมด เพราะวา่งานหนมูนัสง่ mail ตดิตอ่เมอืงนอกอยูแ่ลว้ 
ไม่ได ้ involve กบัคนในบรษิทัเยอะ” (เพญ็, รบัจา้ง: พนกั
งานขายตา่งประเทศ, สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
  การทีท่ีท่ำงานไดเ้อือ้ใหม้ารดาไดท้ำงานทีบ่า้นได้ใน
บางวนั ชว่ยใหม้ารดาสามารถบบีเกบ็นำ้นมและเลีย้งลกูดว้ย
นมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืนไดส้ำเรจ็ เชน่ มารดาทีท่ำงานรบั
ราชการ ในตำแหนง่อาจารย ์ สามารถมาทำงานเฉพาะวนัที่
มงีานสอนหรอืการประชมุ ประมาณ 1-2 วนัตอ่สปัดาห ์จงึ
ทำใหส้ามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดด้งัคำบอกเลา่วา่ 
  “ของตวัเองโชคดคีะ่....อยา่งทีห่นบูอกวา่จดัตาราง
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สอนไดล้งลอ็คไหน ทำใหเ้ราวา่งวนัไหนมนัทำได ้ พอทำได้
พอจัดเวลาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก” (น้อย, รับราชการ: 
อาจารยม์หาวทิยาลยั, สมัภาษณ ์6 เดอืน) 
 สำหรับลักษณะงานที่ไม่เอื้อต่อการบีบเก็บน้ำนมคือ
งานที่ให้บริการโดยตรง งานที่มีการประชุมตลอดเวลา   
งานทีต่อ้งเดนิทาง งานบรกิารงานทีต่อ้งทำงานหลายหนา้ที ่
งานที่มีภารกิจตลอดทั้งวัน งานที่มีเวลาและงานที่ทำไม่
แนน่อน เชน่ พนกังานธรุการ บญัช ี ฝา่ยบคุคลของรา้นคา้ 
หรือบริษัทขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน 
พนกังานธนาคาร พนกังานขาย และผูจ้ดัการ ซึง่มารดากลุม่
นี้ ไมส่ามารถวางแผนใชเ้วลาในการบบีเกบ็นำ้นมของตนเอง
ได ้ ทำให้รับรู้ว่าการบีบเก็บน้ำนมในเวลาทำงานเป็นไปได้
ยากดงัคำบอกเลา่วา่ 
 “มนัจะกระทบเพราะวา่อยา่งทีห่นา้เคา้ทเ์ตอรน์ีจ่ะมี
หกคน คนหนึง่สอบสวนตดัไปเลย ใหบ้รกิารแคห่า้เทยีบกบั
ประชากรนีม่นัมากมายคะ่ ลกัษณะงานนีม่นัจะคอ่นขา้งทีจ่ะ
ตอ้งทำใหท้นัภายในเวลาทีก่ำหนด” (แอน, รบัราชการ: พนกั
งานปกครอง, สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
  2.1.2 ความรูส้กึถงึความมัน่คงในงาน 
  มารดาทีรู่ส้กึไมม่ัน่คงในงานมองเหน็วา่ รายไดจ้าก
การทำงานเปน็สว่นหนึง่ของการชว่ยเหลอืครอบครวั และจะ
ใหค้วามสำคญัมากกวา่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ เนือ่งจากการ
ไมท่ำงานของมารดาจะมผีลกระทบตอ่ชวีติความเปน็อยูข่อง
ครอบครวั ตลอดจนการเลีย้งดบูตุรทีเ่พิง่เกดิมา นอกจากนี้
การมองถึงโอกาสในการทำงานก็มีผลต่อความรู้สึกมั่นคง  
ในงาน เช่น งานหายาก นายจ้างคาดหวังการทำงานสูง   
มีโอกาสใหอ้อกจากงาน ถา้ทำงานไม่ไดต้ามทีบ่รษิทัตอ้งการ 
จงึไมก่ลา้ตอ่รองเพือ่บบีเกบ็นำ้นมดงัคำบอกเลา่วา่ 
  “คอืเขาไมต่อ้งงอ้เรา การเขา้ออก สิง่ทีเ่ขาตอ้งการ
จากเรามนัมากกวา่ทีเ่ราจะให้ได ้ คนทีพ่รอ้มจะมาทำงานกบั
เอกชนมนัมเียอะ เราตอ้งทำงานไปดว้ยคา่ใชจ้า่ยสงู โนน่นี่
นัน่ เยอะแยะไปหมด.....เวลามปีระชมุไม่ไดบ้บี รูส้กึเกรงใจ
คนทีเ่ขา้มาประชมุ เราแลดเูหมอืนตวัประหลาด เดีย๋วเขา้ๆ 
ออกๆ ผู้ใหญเ่ขากน็ัง่อยูห่ลงัๆ เวลาทีจ่ะปลกีตวัชว่งกลางวนั
กเ็ริม่นอ้ย แตต่ัง้ใจวา่เราจะใหน้มเรามากทีส่ดุ นำ้นมเราเริม่
บบีไมอ่อกมนักแ็ย ่ ไมด่เีทา่ไหร ่ ถา้ทำงานกเ็ปน็แบบนีแ้หละ 
ให ้ (นมแม่) ได้บ้างไม่ได้บ้าง” (น้อง, รับจ้าง: ผู้จัดการ, 
สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
  ซึง่ตรงกนัขา้มกบัมารดาทีรู่ส้กึมัน่คงในงานซึง่เปน็
มารดาที่ทำงานในหน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนที่

เปน็บรษิทัขนาดกลาง มพีนกังานมากกวา่ 50 คนมารดาไมม่ี
ความกงัวลเกีย่วกบัการตอ้งออกจากงาน ทำใหก้ลา้พดูคยุ
และตอ่รองกบันายจา้งเพือ่ใหต้นเองสามารถบบีเกบ็นำ้นมได ้
ดงัคำบอกเลา่ของมารดารายหนึง่ เมือ่นายจา้งใหช้ว่ยทำงาน
เอกสารทีเ่ปน็งานของผูร้ว่มงานอืน่ในเวลาที่ใกลจ้ะเลกิงาน 
ที่อาจทำให้มารดาไม่สามารถกลับไปให้นมแม่กับลูกได้ทัน
เวลา มารดาจึงขอต่อรองและปฏิเสธไม่ทำงานนั้น โดยที่
นายจา้งกย็อมรบัการตอ่รองนัน้วา่ 
  “….ผอ.เคยพดูวา่จะใหเ้ราทำเอกสาร หนกูเ็ลยบอก
วา่เอกสารนะ่มาบา่ย 3 โมง.... ถา้บา่ย 3 หนกู็ไม่ไดก้ลบับา้น 
หนกูต็อ่รองกบั ผอ.แลว้ลกูหนกูร็อใหก้นินม แตถ่า้ไมม่ีใคร
อยูห่นกูช็ว่ยไม่ใชว่า่ไมช่ว่ย แตแ่บบจะใหเ้รามารบัผดิชอบ
โดยตรงคงเปน็ไปไม่ได ้เพราะวา่เรามภีาระ (ใหน้มแม)่ และ
เรากม็งีานอืน่ไม่ใชว่า่ไมม่”ี (นงค,์ รบัราชการ: ฝา่ยจดัซือ้, 
สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
  2.1.3 ความเขา้อกเขา้ใจและความชว่ยเหลอืจาก  
ผูร้ว่มงาน  
  ผูร้ว่มงานทีเ่ขา้ใจมารดาจะใหค้วามชว่ยเหลอื ใน
ขณะทีม่ารดาไปบบีเกบ็นำ้นม เชน่ ชว่ยทำงานแทน แสดง
ความเหน็ใจดว้ยการพดูคยุและซกัถาม ซึง่พฤตกิรรมเหลา่นี้
ชว่ยใหม้ารดากลา้ขอความชว่ยเหลอืเพือ่ใชเ้วลาไปบบีเกบ็
นำ้นม ดงัคำบอกเลา่วา่ 
  “แตก่เ็หน็เคา้สนบัสนนุ ไมเ่หน็ใครแสดงความไม่
พอใจวา่เราเบยีดบงัเวลางาน บางครัง้เวลาเคา้มาหาของใน
ห้องที่เราปั๊มนมจะไม่กล้าเสียงดัง บางทีหนูได้ยินเค้าพูด
เบาๆ นะ เคา้กำลงัปัม้นมอยู ่ อยา่เสยีงดงัเดีย๋วปัม๊ไมอ่อก 
เคา้กเ็หมอืนสนบัสนนุนะคะทีน่ีอ่บอุน่” (แอน, รบัราชการ: 
พนกังานปกครอง, สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
  ซึง่ตรงกนัขา้มกบัการทำงานทีผู่ร้ว่มงานไมเ่ขา้ใจถงึ
ความจำเป็น ในการให้นมแม่และการบีบเก็บน้ำนม ก็จะ
แสดงความไม่พอใจด้วยคำพูดและท่าทาง มีการฟ้อง
นายจา้ง ทำใหม้ารดาถกูเพง่เลง็จากนายจา้ง จงึทำให้ไมก่ลา้
ใช้เวลาไปบีบเก็บน้ำนม หรือบีบเก็บน้ำนมในระยะเวลาที่
จำกดั ดงัคำบอกเลา่ของมารดาทีพ่กัรบัประทานอาหาร และ
กลบัมาไมท่นัเวลาเริม่งานวา่ 
  “.... พอเลทผูจ้ดัการเคา้กเ็รยีกไปคยุ เพราะมคีนไป
ฟ้องว่าหนูเลทเค้าอะไรอย่างนี้บางทีหนูก็...นมไม่ได้ปั๊มได ้ 
ปุ๊บปั๊บ เพราะหนูก็อยากให้ ได้หกออนซ์อยากได ้ (น้ำนม) 
เยอะต้องใช้เวลาไง” (แบม, รับจ้าง: พนักงานขายห้าง  
สรรพสนิคา้, สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
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 ประเดน็ที ่3 การแสวงหาขอ้มลูทีเ่อือ้ตอ่วธิกีารเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม ่
 3.1 การใช้เครื่องปั๊มน้ำนมแทนการบีบเก็บน้ำนม  
ดว้ยมอื 
 จากการสมัภาษณ ์มารดาในระยะหลงัคลอด 2 เดอืน
พบวา่ มารดาไม่ไดร้บัขอ้มลูหรอืไดร้บัขอ้มลูไมเ่พยีงพอเกีย่ว
กบัวธิกีารบบีเกบ็นำ้นม โดยพบวา่มารดา 12 รายใน 29 
รายได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการบีบเก็บน้ำนมด้วยมือจาก
บคุลากรหนว่ยหลงัคลอด และมารดาทกุรายไมเ่คยไดร้บัการ
สอนจากบคุลากรดา้นสขุภาพ ถงึวธิกีารใชเ้ครือ่งปัม๊นำ้นม
ในการบบีเกบ็นำ้นม เมือ่ตดิตามสมัภาษณม์ารดาในระยะ
หลงัคลอด 4 เดอืน พบวา่ มารดาทัง้ 29 รายแสวงหาความ
รูเ้รือ่งการบบีเกบ็นำ้นมดว้ยมอื และการใชอ้ปุกรณ์ในการ
บบีเกบ็นำ้นมวธิตีา่งๆ เพิม่เตมิดว้ยตนเองจากเพือ่น ญาต ิ
อา่นจากหนงัสอื หรอืคน้หาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์นต็ และพบ
วา่การใชเ้ครือ่งปัม๊นำ้นมสะดวกกวา่การใชม้อืบบีเกบ็นำ้นม 
ชว่ยปัม๊นำ้นมได้ในระยะเวลาทีส่ัน้กวา่การบบีเกบ็นำ้นมดว้ย
มอื ซึง่ใชเ้วลาแตล่ะครัง้นานมากกวา่ 30 นาท ีทำใหม้ารดา
รูส้กึเมือ่ยมอืและปวดคอ มารดาบางรายไมเ่ขา้ใจวธิกีารบบี
เกบ็นำ้นมดว้ยมอื ทำใหบ้บีเกบ็นำ้นมไดป้รมิาณนอ้ย จงึพบ
วา่มารดา 24 รายใน 29 รายเลอืกใชว้ธิกีารบบีเกบ็นำ้นม
ดว้ยเครือ่งปัม๊แทนการบบีเกบ็นำ้นมดว้ยมอื ดงัคำบอกเลา่
ของมารดาที่บีบเก็บน้ำนมด้วยมือในระยะแรก และพบ
วา่การบบีเกบ็นำ้นมดว้ยมอืตอ้งใชเ้วลานาน บบีเกบ็นำ้นม  
ได้น้อย ประกอบกับมารดาเข้าใจว่าบุคลากรด้านสุขภาพ  
ไมแ่นะนำให้ใชเ้ครือ่งปัม๊นำ้นม จงึไมก่ลา้ปรกึษากบับคุลากร 
แตป่รกึษากบับคุคลอืน่ทีม่ารดารูจ้กัและเปลีย่นไปใชเ้ครือ่ง
ปัม๊นำ้นมแทนการบบีเกบ็นำ้นมดว้ยมอืวา่ 
 “...เครื่องปั๊มนมหนูชอบตัวนี ้ คงไม่มานั่งบีบ ถามพี่
ของเพือ่นก็ใชต้วันีอ้ยู ่ อยา่งเดยีวทีห่นเูขา้ใจตอนแรกเลยคดิ
วา่ไม่ให้ใชเ้ครือ่งคะ่ กเ็ลยเขา้ใจวา่ใชม้อืบบี หนกู็โอ้โห..ใช้
มอืบบีกวา่จะได ้ อยา่งนมหนนูีบ่บีกวา่จะออกใช่ไหมคะ….” 
(วรรณ,ี รบัราชการ: ธรุการ, สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
 3.2 การใหน้ำ้นมบบีแกบ่ตุรโดยการดดูจากขวด 
 มารดา 12 รายใน 29 รายไดร้บัความรูจ้ากบคุลากร
ดา้นสขุภาพวา่ ควรใหน้ำ้นมบบีแกบ่ตุรโดยใชว้ธิปีอ้นดว้ย
ถว้ย เนือ่งจากการใหบ้ตุรดดูนำ้นมบบีจากขวดอาจทำใหบ้ตุร
มอีาการตดิจกุนม หรอืสบัสนหวันมได ้อยา่งไรกต็ามกลบัพบ
วา่ในทางปฏบิตัมิารดา 28 รายใน 29 รายเลอืกใชว้ธิกีารให้
บตุรดดูนำ้นมบบีจากขวด โดยไดแ้สวงหาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก

อนิเตอรเ์นต็ เพือ่น หรอืญาต ิโดยใหเ้หตผุลวา่ การปอ้นดว้ย
ถว้ยเปน็วธิกีารทียุ่ง่ยาก ใชเ้วลา รูส้กึเสยีดายนมทีห่กขณะ
ปอ้น เกรงใจผูท้ีเ่ลีย้งลกู เปน็การยากทีผู่เ้ลีย้งลกูที่ไมเ่คยได้
รับการฝึกมาก่อนจะทำได ้ สภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กไม่
เอือ้อำนวย เนือ่งจากมเีดก็ทีต่อ้งดแูลหลายคน ผูเ้ลีย้งตอ้ง
เสยีเวลาในการละลายนมบบีทีแ่ชแ่ขง็ ดงัคำบอกเลา่วา่ 
 “ครัง้แรกทีห่นคูยุกบัอาจารยว์า่จะปอ้นแกว้คะ่ มนัก็
ไม่ได ้พอหนไูมอ่ยู ่คนทีเ่ลีย้งกค็อื (ตอ้งใหน้มแม่โดยดดูจาก
ขวด) ยงัไงมนัไมส่ะดวกใหเ้ขาปอ้นเปน็แกว้ เหมอืนเขาปอ้น
ไมเ่ปน็” (จนิดา, รบัราชการ: คร,ู สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
 ประเดน็ที ่ 4 การสนบัสนนุจากสมาชกิในครอบครวั
และพีเ่ลีย้งในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
 ผูท้ีช่ว่ยเลีย้งบตุรใหม้ารดา 22 รายเปน็ ปู ่ ยา่ ตา 
ยาย หรอืสมาชกิในครอบครวัคนอืน่ๆ และมมีารดา 7 ราย
จา้งพีเ่ลีย้งในการเลีย้งบตุร โดยพบวา่ผูช้ว่ยเลีย้งบตุรทีเ่ปน็ปู ่
ย่า ตา ยาย หรือสมาชิกในครอบครัวมีส่วนทั้งสนับสนุน 
และเปน็อปุสรรคตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ โดยขึน้อยูก่บั
สมัพนัธภาพทีม่ตีอ่กนั ความรูแ้ละประสบการณก์ารเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่ของสมาชิกในครอบครัว ในรายที่สนับสนุนมัก  
พบวา่ มารดาสามารถพดูคยุตอ่รองเกีย่วกบัวธิกีารใหน้ำ้นม
บบี การไม่ใหน้ำ้หรอือาหารเสรมิ เมือ่มปีญัหาทีเ่กดิจากการ
ใหน้มแม ่ มารดาสามารถพดูคยุใหป้รบัเปลีย่นไดด้งัคำบอก
เลา่วา่ 
 “ตอนแรกยายเลีย้งเหมอืนไมเ่ขา้ใจ ไปๆ มาๆ เขาก็
เลีย้งได ้ปญัหาเรือ่งจกุจกิ ความสะอาดหรอืวา่กนิกลว้ย เมือ่ 
(มารดา) คยุ (กบัยาย) แลว้กผ็า่นไปดว้ยด ี กจ็ะพยายาม
สื่อสาร แต่ตอนนี ้ หลังจากที่คุยกันแล้ว แกก็เข้าใจ” 
(ลกัษณ,์ รบัจา้ง: ฝา่ยการตลาด, สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
 ในทางตรงกันข้ามปู ่ ย่า ตา ยาย หรือสมาชิกใน
ครอบครวัทีเ่ปน็อปุสรรคจะไมส่นบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมอ่ยา่งเดยีว จะเลีย้งทารกตามความรูแ้ละประสบการณ์
เดิมที่เคยปฏิบัติเช่น มีการให้นมผสมหรืออาหารอื่น  
นอกเหนอืจากนมแม ่ เปน็การยากตอ่มารดาทีจ่ะอธบิายหรอื
ปรบัเปลีย่นใหเ้ลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว นอกจากนัน้ยงั
พบว่า หากทารกแสดงอาการหิว ร้องไห้งอแง นอนหลับ  
ไมส่นทิหรอืนอนหลบัไมน่าน นำ้หนกัตวัขึน้ไมเ่ปน็ทีพ่อใจ 
บคุคลรอบขา้งเหลา่นีจ้ะยิง่เสนอใหม้ารดาใหน้มผสม หรอื  
อาหารอืน่ๆ มากขึน้ ดงัคำบอกเลา่วา่ 
 “ยา่แอบปอ้นกลว้ย ประมาณ 2 ลกู เขากบ็อกวา่เลีย้ง
มาตัง้ 2 คน ตอนทีห่นอูยูเ่ขากจ็ะไมป่อ้น เขาไมบ่อกหรอก 
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เหน็ตอนนอ้งถา่ยมกีลว้ยออกมาก็ไมอ่ยากมปีญัหา เวลาเจอ
ญาตเิขา (ญาตขิองยา่) กบ็อกวา่ให ้(ทารก) กนิขา้วไดแ้ลว้” 
(มณ,ี รบัจา้ง: ผูช้ว่ยแพทย,์ สมัภาษณ ์4 เดอืน) 
 ในสว่นของการจา้งพีเ่ลีย้ง พบวา่มารดา 4 รายนำลกู
ไปเลีย้งทีบ่า้นพีเ่ลีย้ง และมารดาอกี 3 ราย จา้งพีเ่ลีย้งมา
เลีย้งบตุรทีบ่า้นมารดา ปญัหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่โดยให้
พีเ่ลีย้งปอ้นนมดว้ยถว้ย มกัเกดิในรายทีน่ำลกูไปเลีย้งทีบ่า้น
พีเ่ลีย้ง ซึง่พีเ่ลีย้งขอใหเ้ลีย้งทารกดว้ยนมผสม โดยใหเ้หตผุล
วา่ไมส่ะดวกทีจ่ะละลายนมบบีทีแ่ชแ่ขง็ วธิกีารใหน้มยุง่ยาก 
นำ้นมแม่ใสทำใหพ้ีเ่ลีย้งเขา้ใจวา่นำ้นมแมม่คีณุภาพนอ้ยลง 
ทารกร้องกวนเนื่องจากไม่อิ่ม ไม่สะดวกที่จะป้อนนมด้วย
ถว้ย เนือ่งจากนำ้นมหก เสยีเวลา และกลวัอนัตรายจากการ
ปอ้นแกว้ ทำใหม้ารดาเกรงใจพีเ่ลีย้งและยอมใหพ้ีเ่ลีย้งเลีย้ง
บตุรดว้ยนมผสมดงัคำบอกเลา่วา่ 
 “พี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าอุ่นแล้วทำอะไรแล้ว เขาร้อง
ไมท่นัใจเขา แลว้เขา (ทารก) จะหงดุหงดิขอเปน็นมผสมได้
ไหม เขากล็ำบากคะ่ กเ็ลยตอ้งยอม (เลีย้งบตุรดว้ยนมผสม) 
หนกูย็งัอยากเลีย้ง (นมแม)่ อยูค่ะ่ เพราะในตูเ้ยน็ทีบ่า้นยงัมี
นม (แม)่ เกบ็ไวอ้ยู”่ (มกุดา, รบัราชการ: ผูช้ว่ยพยาบาล, 
สมัภาษณ ์4 เดอืน) 

สรุป
 เมือ่ตดิตามสมัภาษณม์ารดาหลงัคลอดตัง้แต ่ 2 เดอืน
ไปถงึ 4 และ 6 เดอืนหลงัคลอดพบวา่มมีารดาทีเ่ลีย้งลกู
ดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 3, 4 และ 6 เดอืนสำเรจ็ จำนวน 29 
คน 13 คน และ 4 คน ตามลำดบัโดยพบวา่ มารดา 25 
คนใน 29 คนไมป่ระสบความสำเรจ็ในการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน เนือ่งจากไม่ไดม้กีารวางแผนและ
เตรยีมตวัในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมก่อ่นกลบัไปทำงาน ไม่
สามารถบบีเกบ็นำ้นมอยา่งสมำ่เสมอเมือ่กลบัไปทำงาน และ
ไมส่ามารถรกัษาการสรา้งนำ้นมใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ
ของบตุร เนือ่งจากมารดาทำงานลกัษณะที่ไมเ่อือ้ตอ่การบบี
เกบ็นำ้นม รูส้กึไมม่ัน่คงในงาน และขาดความเขา้ใจและการ
ช่วยเหลือจากนายจ้างหรือผู้ร่วมงาน เช่น งานยุ่งตลอด  
ทัง้วนั ไมม่เีวลาบบีเกบ็นำ้นม ไมก่ลา้บบีเกบ็นำ้นมในเวลา
งานหรือต่อรองเวลาในการบีบเก็บน้ำนมกับนายจ้าง มอง
การบีบเก็บน้ำนมเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการให้ ได้ด้วย
ตนเอง ถ้าจัดการไม่ได้ก็ไม่บีบเก็บน้ำนม นอกจากนั้นยัง  
พบวา่ มารดาบางคนยงัขาดการชว่ยเหลอืและการสนบัสนนุ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวจากสมาชกิในครอบครวั

และพีเ่ลีย้งของบตุร ทำใหม้ารดาสว่นใหญเ่ลีย้งลกูดว้ยนม
แมอ่ยา่งเดยีวไดเ้พยีง 3-4 เดอืน ในทางตรงกนัขา้มมมีารดา
เพยีง 4 คน (รอ้ยละ 13.8) ทีส่ามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
อยา่งเดยีวไดถ้งึ 6 เดอืน โดยพบวา่ มารดาในกลุม่นีท้กุคนมี
การหาความรูเ้รือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ ขณะทำงานเพิม่
เตมิดว้ยตนเองจากสือ่ตา่งๆ เชน่ หนงัสอื นติยสาร ขอ้มลู
ทางอนิเตอรเ์นต็ ทำใหส้ามารถวางแผนและเตรยีมตวัลว่ง
หนา้ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมก่อ่นกลบัไปทำงาน และยงัมี
สมาชกิในครอบครวัทีส่นบัสนนุ และมปีระสบการณเ์กีย่วกบั
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ มกีารจดัสรรเวลาบบีเกบ็นำ้นมใน
เวลางานได้อย่างสม่ำเสมอและไม่กระทบต่อการทำงาน 
นายจา้งและผูร้ว่มงานใหก้ารสนบัสนนุและการชว่ยเหลอื 
 
การอภิปรายผล
 จากผลการวิ จั ยที่ พบประ เด็ นหลั ก เกี่ ย วกั บ
ประสบการณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และปจัจยัเชงิบรบิท
ของมารดาทีท่ำงานนอกบา้นเตม็เวลา มปีจัจยัทัง้ทีเ่อือ้และ
เปน็อปุสรรคตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผล
การวจิยัในประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 ประเดน็ที ่ 1 การขาดขอ้มลูความรูท้ีถ่กูตอ้งในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมข่ณะทำงาน 
 จากขอ้มลูพบวา่ การทีม่ารดาไม่ไดร้บัขอ้มลูการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม ่ ขณะทำงานทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอทีน่ำไปสู่
ความเขา้ใจและการปฏบิตัจิรงิ ทำใหม้ารดาไม่ไดว้างแผน
และเตรียมตัวการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนกลับไปทำงาน 
มารดาไมเ่ขา้ใจความสำคญัของการบบีเกบ็นำ้นมและไม่ได้
จัดตารางการบีบเก็บน้ำนมมารดา จึงไม่ได้บีบเก็บน้ำนม
สะสมไวล้ว่งหนา้ หรอืบบีเกบ็ในระยะเพยีงไมก่ีว่นักอ่นกลบั
ไปทำงาน สง่ผลใหม้ารดาพบกบัปญัหาการมนีำ้นมไมเ่พยีง
พอเมือ่กลบัไปทำงาน ทำให้ ไมป่ระสบผลสำเรจ็ในการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน ซึง่การวางแผนการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมจ่ะชว่ยใหม้ารดาคาดการณถ์งึปญัหาทีอ่าจเกดิ
ขึ้น จัดตารางเวลาการบีบเก็บน้ำนมที่เป็นไปได้จริง และ
ประสบความสำเรจ็ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว10,11 
นอกจากนัน้ยงัพบวา่ บคุลากรดา้นสขุภาพควรฝกึทกัษะการ
บบีเกบ็นำ้นมใหก้บัมารดา หลงัจากนัน้มารดาควรเริม่ฝกึการ
บบีเกบ็นำ้นมเพือ่หาวธิกีารบบีเกบ็นำ้นมทีเ่หมาะสมและเรว็
ทีส่ดุ และบบีเกบ็นำ้นมสะสมในระยะหลงัคลอด 1 เดอืนขึน้
ไป เนื่องจากเป็นระยะที่มีการสร้างน้ำนมอย่างเต็มที่แล้ว 
หรอืในมารดาทีม่ปีรมิาณนำ้นมมากและเพยีงพอ อาจเริม่บบี
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เกบ็นำ้นมสะสมไดก้อ่นระยะ 1 เดอืนหลงัคลอด และควร
ฝึกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามแผนที่ได้วางไว้ก่อนกลับไป
ทำงาน 2-4 สปัดาห์12 นอกจากนีม้ารดาควรไดร้บัการเตรยีม
ตวัใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบักลไกการสรา้งนำ้นม การรกัษาปรมิาณ
น้ำนม และการบีบเก็บน้ำนมสะสม13 เนื่องจากความไม่
เขา้ใจเกีย่วกบัการบบีเกบ็นำ้นมของมารดามผีลตอ่การสรา้ง 
และรักษาไว้ซึ่งปริมาณน้ำนมให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของบุตร การสร้างน้ำนมจะเป็นไปตามความต้องการของ
บตุร และถา้นำ้นมไม่ไดถ้กูใชแ้ละคัง่คา้งอยู่ในเตา้นม จะขดั
ขวางกลไกการสรา้งนำ้นม และนำไปสูก่ารมนีำ้นมไมเ่พยีงพอ 
ทำใหม้ารดาตดัสนิใจใหน้มผสมกบับตุร เชน่เดยีวกบัทีพ่บใน
งานวจิยัทีผ่า่นมาวา่ การขาดการวางแผนการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม ่ นำไปสูก่ารมนีำ้นมไมเ่พยีงพอ และนำไปสูก่ารหยดุ
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได้12,14 

 ประเด็นที ่ 2 ความพยายามในการรักษาปริมาณ
นำ้นมใหเ้พยีงพอในการเลีย้งลกูครบ 6 เดอืน 
 จากขอ้มลูพบวา่ มารดาทีม่ลีกัษณะการทำงานทีเ่อือ้
ตอ่การบบีเกบ็นำ้นมจะชว่ยใหม้ารดามปีรมิาณนำ้นมทีเ่พยีง
พอ และประสบความสำเรจ็ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่ง
เดยีวอยา่งนอ้ย 6 เดอืน เนือ่งจากมารดาสามารถจดัการการ
ทำงาน และตารางเวลาในการบบีเกบ็นำ้นมตามทีว่างแผน
ไว้ได ้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่า่นมาทีพ่บวา่ ลกัษณะงาน
เปน็ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
งานที่มีลักษณะยืดหยุ่นและมารดาสามารถจัดการกับการ
ทำงานของตนเองได ้ จะชว่ยใหเ้ลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดน้าน
กวา่มารดาทีท่ำงานในลกัษณะที่ไมย่ดืหยุน่ และไมส่ามารถ
จัดการกับการทำงานของตนเองได้15 ในขณะที่มารดาที่มี
ลกัษณะงานที่ไมเ่อือ้ตอ่การบบีเกบ็นำ้นม จะทำใหม้ารดาไม่
สามารถบบีเกบ็นำ้นมได ้ หรอืบบีเกบ็ได้ ไมส่มำ่เสมอ สง่ผล
ใหม้กีารสรา้งนำ้นมลดลงและไมเ่พยีงพอ สอดคลอ้งกบังาน
วจิยัทีผ่า่นมาทีพ่บวา่ การทำงานในลกัษณะทีม่ตีารางการ
ทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่มี
ความกดดนัสงู เขม้งวดเกีย่วกบัเวลาพกั เปน็อปุสรรคตอ่
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่16 

 มารดาที่มีความรู้สึกมั่นคงในงานจะพยายามรักษา
สมดุล ระหว่างการทำงานและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
มารดากลา้ตอ่รองกบันายจา้ง มารดาในกลุม่นีจ้ะทำงานใน
หน่วยงานที่มั่นคง หรือทำงานในหน่วยงานที่มีขนาดปาน
กลางหรือใหญ ่ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า 
มารดาทีท่ำงานในองคก์รทีม่พีนกังานตัง้แต ่ 25 คนขึน้ไป 

หรอืทำงานในลกัษณะทีร่บัผดิชอบทำโดยลำพงัไมเ่กีย่วขอ้ง
กับผู้อื่น จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่ามารดาที่ทำงานใน
องคก์รขนาดเลก็ทีม่พีนกังานเพยีง 2-24 คน15 และพบวา่
มารดาทีป่ระสบความสำเรจ็ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่ง
เดยีว 4 เดอืน เปน็มารดาทีก่ลา้เจรจาตอ่รองกบันายจา้ง
หรอืหวัหนา้งานเกีย่วกบัภาระงาน การมอบหมายงาน การ
จดัสรรเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่11 แตม่ารดาที่ไมรู่ส้กึ
มัน่คงในงาน จะมองเรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่ปน็เรือ่ง
ส่วนตัวที่ต้องจัดการ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการทำงาน 
ตอ้งทำงานเนือ่งจากมคีวามจำเปน็ทางดา้นการเงนิ เมือ่มี
ปญัหาในการบบีเกบ็นำ้นม จะแกป้ญัหาโดยการหยดุบบีเกบ็
นำ้นม และใหน้มผสมกบัลกูเปน็การแกป้ญัหา สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัทีผ่า่นมาทีพ่บวา่ หากมารดาทำงานขาดความรูส้กึ
มั่นคง ทำงานด้วยเหตุผลความจำเป็นทางด้านการเงิน   
จะรูส้กึขดัแยง้ในบทบาทของการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และ
การทำงาน อาจเกดิผลกระทบในเชงิลบ และชกันำใหม้ารดา
ตดัสนิใจเลกิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวได้11,15 

 ความเข้าใจของเพื่อนร่วมงาน จะช่วยสนับสนุนให้
มารดามกีำลงัใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ เนือ่งจากเพือ่น
ร่วมงานที่เข้าใจ จะให้ความเห็นใจและการช่วยเหลือ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่า่นมาทีพ่บวา่ สภาพแวดลอ้มในที่
ทำงานทีเ่ปน็มติรจะสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่10 และ
พบวา่ การไดร้บัการสนบัสนนุจากกลุม่บคุคลในทีท่ำงานจะ
ทำให้มารดาได้รับกำลังใจ และรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ 
ทำให้มารดามีความสุขทั้งจากการทำงานและการเลี้ยงลูก
ดว้ยนมแม่11 

 ประเดน็ที ่3 การแสวงหาขอ้มลูทีเ่อือ้ตอ่วธิกีารเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม ่
 ผลการวจิยัพบวา่มารดามกีารแสวงหาขอ้มลูทางเลอืก
เกี่ยวกับการบีบเก็บน้ำนม และการให้นมบีบแก่ทารกจาก
แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่ง
เดียวได้สำเร็จ โดยทั่วไปทางเลือกในการบีบเก็บน้ำนมมี
หลายวธิ ี อาทเิชน่ การบบีเกบ็นำ้นมดว้ยมอืการใชเ้ครือ่งปัม๊
นมดว้ยมอื การใชเ้ครือ่งปัม๊นมดว้ยไฟฟา้ จากขอ้มลูพบวา่ 
มารดาเกอืบทกุรายในการวจิยัครัง้นี ้ เลอืกใชว้ธิปีัม๊นมดว้ย
อปุกรณต์า่งๆ เนือ่งจากวธิกีารบบีเกบ็นำ้นมดว้ยมอืเปน็วธิทีี่
ยาก ไมส่ะดวก เพราะตอ้งใชเ้ทคนคิและการฝกึทกัษะทีถ่กู
ต้องทำให้ใช้เวลานาน โดยเฉพาะในขณะที่เร่งรีบและมี
ความจำกดัของเวลา ทำใหย้ากทีจ่ะไดป้รมิาณนำ้นมใหเ้พยีง
พอตอ่ความตอ้งการของบตุร สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่า่นมา 
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ที่พบว่ามารดาส่วนใหญ่เลือกวิธีปั๊มนมด้วยอุปกรณ ์
เนือ่งจากพบวา่ การปัม๊นมดว้ยอปุกรณส์ามารถชว่ยมารดา
บบีเกบ็นำ้นม และเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดถ้งึ 6 เดอืน และไม่
พบผลเสยีจากการใชอ้ปุกรณ1์7-19 แตจ่ากการทีม่ารดาไดร้บั
ขอ้มลูจากบคุลากรดา้นสขุภาพเกีย่วกบัวธิกีารบบีเกบ็นำ้นม
ดว้ยมอืวธิเีดยีว ทำใหม้ารดาตอ้งแสวงหาขอ้มลูทางเลอืกใน
การบบีเกบ็นำ้นมดว้ยวธิอีืน่ดว้ยตนเอง ซึง่อาจทำใหม้ารดา
ขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการใช้อุปกรณ ์ เมื่อ
มารดาพบปญัหาในการใชอ้ปุกรณ ์ เชน่ ปัม๊นมไม่ไดห้รอืปัม๊
นมได้ปริมาณน้อย มารดาจะไม่กล้าปรึกษากับบุคลากร 
เนือ่งจากเขา้ใจวา่บคุลากรไมส่นบัสนนุให้ใชอ้ปุกรณ์ในการ
บบีเกบ็นำ้นม และเขา้ใจไมถ่กูตอ้งคดิวา่ตนเองมนีำ้นมไม่
เพยีงพอ ซึง่ทำใหม้ารดาแก้ ไขการมนีำ้นมไมเ่พยีงพอดว้ย
การใหน้มผสมกบับตุรโดยใหด้ดูหวันมยางจากขวด 
 องค์การอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาต ิ ไดส้ง่เสรมิใหป้อ้นนมบบีดว้ยถว้ยแกท่ารก 
ในกรณทีีม่คีวามจำเปน็ทีท่ารกไมส่ามารถดดูนมจากเตา้นม
โดยตรง เนือ่งจากการดดูหวันมยางจากขวด อาจทำใหท้ารก
เกิดอาการสับสนหัวนม เนื่องจากกลไกการดูดนมแม่และ
การดูดนมจากขวดแตกต่างกัน การดูดนมจากขวดนมนั้น
นำ้นมจะไหลออกจากรขูองจกุยางโดยงา่ย ทำใหท้ารกไมต่อ้ง
ใช้แรงดูดมากนัก แต่การดูดนมแม่ทารกต้องอ้าปากงับ
หวันมและลานนม ลิน้ของทารกตอ้งเคลือ่นไหวเปน็จงัหวะ
เหมอืนคลืน่และออกแรงดดูมากกวา่ จงึทำใหท้ารกทีเ่คยดดู
นมขวดเมือ่มาดดูนมแมจ่ะอมหวันมไมถ่กูตอ้ง และออกแรง
ดดูผดิวธิ ี ทำใหด้ดูนำ้นมได้ ไมเ่กลีย้งเตา้ และมผีลตอ่การ
สรา้งนำ้นมไมเ่พยีงพอได้20 แตจ่ากขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้
พบวา่ ในวถิชีวีติจรงิของมารดาทีท่ำงาน การปอ้นนมดว้ย
ถว้ยกลบัเปน็อปุสรรคในการใหน้มแม ่เนือ่งจากเปน็วธิทีีย่าก 
ใชเ้วลานาน ผูเ้ลีย้งตอ้งไดร้บัการฝกึใหป้อ้นนมดว้ยถว้ยมา
กอ่น และผูเ้ลีย้งปฏเิสธการปอ้นนมดว้ยถว้ย เนือ่งจากกลวั
อนัตรายทีอ่าจเกดิกบัทารกจากการปอ้นไมเ่ปน็ ซึง่ผลจาก
งานวจิยัทีผ่า่นมาพบวา่ การใหท้ารกดดูนมจากขวดมทีัง้มผีล
และไมม่ผีลตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่21,22 

 ประเดน็ที ่ 4 การสนบัสนนุจากสมาชกิในครอบครวั
และพีเ่ลีย้งในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
 จากขอ้มลูในงานวจิยัครัง้นี ้พบวา่ กลุม่บคุคลรอบขา้ง
ทีช่ว่ยเลีย้งทารกมอีทิธพิลตอ่มารดา ทัง้ในดา้นการสง่เสรมิ
และเปน็อปุสรรคตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัทีผ่า่นมาทีพ่บวา่ ผูท้ีช่ว่ยเลีย้งดลูกู โดยเฉพาะยาย

และยา่จะมอีทิธพิลตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และการให้
อาหารแก่ทารก และพบว่ากลุ่มผู้เลี้ยงเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่
มารดาสามารถตอ่รองไดแ้ละไม่ได ้ถา้มารดาสามารถตอ่รอง
ได ้ กลุม่ผูเ้ลีย้งเหลา่นีจ้ะเปน็ผูท้ีส่นบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่23 แต่ถ้าไม่สามารถต่อรองได้จะเป็นผู้ขัดขวางการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่14 นอกจากนัน้พบวา่ กลุม่บคุคลทีช่ว่ย
เลีย้งทารกไมว่า่จะเปน็สมาชกิในครอบครวั หรอืการจา้งพี่
เลีย้งมกัใชป้ระสบการณเ์ดมิ คอื การใหอ้าหารอืน่จะชว่ยให้
น้ำหนักของทารกขึ้นด ี การให้นมผสมสะดวกกว่าการให ้ 
นมแม ่ทารกไมร่อ้งกวน นอนหลบัไดน้าน สอดคลอ้งกบัการ
ศกึษาทีพ่บวา่ ผูเ้ลีย้งขาดความรูท้ีเ่ปน็ปจัจบุนัเกีย่วกบัการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ และจะถา่ยทอดประสบการณแ์ละความ
รูท้ีเ่คยไดร้บั หรอืความเชือ่วา่นมแม่ไมด่หีรอืไมเ่พยีงพอไปสู่
มารดา24 ซึง่มผีลตอ่การใหก้ารชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมหรอือาจ
นำไปสูป่ญัหาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได ้
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ
 ควรสรา้งระบบการเตรยีม และการวางแผนการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวของมารดาทีท่ำงานนอกบา้นเกีย่ว
กบัประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้
 1.1 การอบรมบคุลากรดา้นสขุภาพใหต้ระหนกั และมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ทำงาน   
ทีช่ว่ยใหม้ารดาทำงานสามารถวางแผน และเตรยีมตวัใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะก่อนกลับไปทำงาน และ  
ในระยะทีก่ลบัไปทำงานได ้
 1.2 การใหข้อ้มลูและความรูก้ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
ในมารดาทีท่ำงานอยา่งชดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารบบีเกบ็นำ้นม 
และวิธีการให้น้ำนมบีบแก่บุตรด้วยวิธีการต่างๆ โดยเปิด
โอกาสใหม้ารดาเปน็ผูต้ดัสนิใจเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมกบับรบิท
ของมารดา การฝกึทกัษะการบบีเกบ็นำ้นม และวธิกีารให้
นำ้นมบบีแกบ่ตุร การเริม่บบีเกบ็นำ้นมสะสม ชว่งเวลาบบี
เกบ็นำ้นมสะสม ในระยะกอ่นกลบัไปทำงานให้ไมก่ระทบกบั
การดดูนมของบตุร การจดัสรรเวลาการบบีเกบ็นำ้นมให้ไมม่ี
ผลกระทบต่อการรักษาปริมาณน้ำนม และการทำงานใน
ระยะทีก่ลบัไปทำงาน การละลายนำ้นมบบีทีแ่ชแ่ขง็ การเตรยีม
น้ำนมบีบให้กับผู้ช่วยเลี้ยงทารก และการรักษาการสร้าง
ปริมาณน้ำนมให้เพียงพอในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดยีวใหค้รบ 6 เดอืน นอกจากนัน้ควรเปดิโอกาสใหส้มาชกิ
ในครอบครวัทีช่ว่ยเลีย้งทารก มสีว่นเขา้รบัฟงัการใหค้วามรู้
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เกีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวในมารดาทีท่ำงาน 
การฝกึทกัษะการใหน้ำ้นมบบีแกท่ารกดว้ยวธิกีารตา่งๆ แก ่ 
ผูช้ว่ยเลีย้งทารก  
 1.3 บคุลากรดา้นสขุภาพในโรงพยาบาลหรอืในชมุชน 
ควรวางแผนและใหก้ารชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่ง ดงันีต้ัง้แต่
มารดาอยู่ในระยะตั้งครรภ ์ ควรให้ข้อมูลเพื่อให้มารดา
ทำงานได้วางแผน และเตรียมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ระยะหลงัคลอด ควรใหม้ารดาไดฝ้กึวธิบีบีเกบ็นำ้นมและบบี
เกบ็นำ้นมสะสม เมือ่มปีรมิาณนำ้นมเพยีงพอหรอืในระยะ
หลงัคลอด 4 สปัดาหข์ึน้ไป ฝกึวธิีใหน้ำ้นมบบีแกบ่ตุรและ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ ตามแผนที่ได้วางไว้ในระยะ 2-4 
สปัดาหก์อ่นกลบัไปทำงาน ควรมกีารตดิตามและเปดิโอกาส
ให้มารดาสามารถติดต่อได้ เมื่อมีปัญหาตลอดเวลา   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะ 2-4 สปัดาหก์อ่นกลบัไปทำงาน 
และในระยะ 2-4 สปัดาหแ์รกทีก่ลบัไปทำงาน และตอ่เนือ่ง
ตอ่ไปจนบตุรมอีายไุด ้6 เดอืนหรอืมากกวา่ 
 2. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย  
 ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบันโยบายควรมกีารสรา้ง และปรบั
เปลีย่นนโยบายทีส่ง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในมารดาที่
ทำงาน โดยส่งเสริมให้มีมุมนมแม่ในสถานที่ทำงานในทุก
ระดบั เพือ่ใหม้ารดามสีถานที่ในการบบีเกบ็นำ้นม มกีารให้
หรอืขยายเวลาพกัเพือ่บบีเกบ็นำ้นม และมกีารใหข้อ้มลูแก่
นายจา้ง และหวัหนา้งานใหเ้หน็ความสำคญัของการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม ่ และเห็นข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อ
หนว่ยงาน 
 3. ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
 ควรศึกษาวิจัยต่อไป เกี่ยวกับโปรแกรมการส่งเสริม
และสนบัสนนุการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในมารดาทีต่อ้งทำงาน
นอกบา้น และศกึษาวธิกีารใหน้ำ้นมบบีแกบ่ตุรในมารดาที่
ทำงานในสถานการณจ์รงิ 
 
กิตติกรรมประกาศ
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารยพ์รศร ี
ศรีอัษฎาพร คุณปรีดาภรณ ์ สีปากด ี รองศาสตราจารย ์  
นายแพทยธ์ราธปิ โคละทตั ผูท้รงคณุวฒุทิี่ใหค้ำปรกึษาใน
การทำวจิยั  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์
กรรณกิาร ์ วจิติรสคุนธ ์ และคณุธดิารตัน ์ วงศว์สิทุธิ ์ ผูท้รง
คุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและผู้วิจัยขอ
ขอบพระคณุมารดาผู้ใหข้อ้มลูทกุทา่น 
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