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บทคัดย่อ ถึงแม้ ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายสนับสนุ นการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง นโยบายและมาตรการ
การส่งเสริมการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานพยาบาลของภาครัฐ แต่อตั ราการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ �
เดือนของไทยยังอยู่ในระดับตํ�ามาก โดยในปี พ.ศ. ���� การสํารวจสถานการณ์การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ในประเทศไทย
พบว่าอัตราการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่อย่ างเดียว � เดือน มีเพียงร้ อยละ ��.� การศึกษานี�มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษา
สถานการณ์ การเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่ และเหตุผลสํา คัญที� ทาํ ให้ แม่ ไม่ สามารถเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ เพี ยงอย่ างเดียว
โดยใช้ วิธวี ิจัยแบบการสํารวจภาคตัดขวางและเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง
ซึ�งเป็ นแม่หรือคนในครอบครับที�นาํ เด็กอายุ � - �� เดือนมารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า
อัตราการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนครบ � เดือนในกลุ่มตัวอย่างประมาณร้ อยละ ��.� และมีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื�องจากเดือนแรกจนถึงเดือนที� � โดยจะมีอตั ราการลดลงจากเดือนที� � ค่อนข้ างมาก ทั�งนี� เหตุผลหลักของแม่ท�ี
ไม่สามารถเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง � เดือน ได้ แก่ แม่คดิ ว่านํา� นมไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ความกังวล
ว่านมแม่มสี ารอาหารไม่พอ และเหตุผลอันดับที� � คือ แม่ต้องกลับไปทํางาน โดยส่วนใหญ่ แม่จะให้ อาหารอื�นทดแทน
นมแม่อย่างน้ อย � อย่างขึ�นไป และมีนมผงและนํา� เป็ นหลัก ดังนั�น เพื�อสนับสนุนให้ แม่สามารถเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอืน� ทีเ� กีย� วข้องควรสร้ างความรู้ความเข้าใจเกีย� วกับประโยชน์และความสําคัญของการ
เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ และพัฒนาสถานพยาบาลและบุคลากรให้ มีความพร้ อมในการช่ วยเหลือแม่ นอกจากนี� ควรมี
การกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายที�ช่วยลดอุปสรรคของการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
คําสําคัญ: การเลี� ยงลูกด้วยนมแม่, อัตราการเลี� ยงลูกด้วยนมแม่, สถานพยาบาลรัฐ, ประเทศไทย
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การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่มปี ระโยชน์ตอ่ มารดาและทารก
หลายประการ อย่างแรกสุดคือ นํา� นมแม่จัดเป็ นอาหาร
ชั� นยอด เนื� องจากมีสารอาหารตามที�ทารกต้ องการตาม
ธรรมชาติ ซึ� งเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต นอกจากนี�
การเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ยั งเป็ นการสร้ างภูมิ ค้ ุ มกันตาม
ธรรมชาติ รวมถึ งเป็ นการสร้ างความรั กความผู ก พั น
ระหว่ างแม่ กับลูกด้ วย(1) นอกจากนั� น การเลี� ยงลูกด้ วย
นมแม่ ยังช่วยลดภาวะนํา� หนักเกินภายหลังการคลอดบุตร
ของแม่ ลดความเสีย� งต่อการเป็ นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่
และโรคหัวใจหลอดเลือดของแม่ในระยะยาว องค์การอนามัยโลกแนะนําให้ มารดาเลี�ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่าง
เดียวโดยไม่ได้ ให้ อาหารอื�นผสมอย่างน้ อย 6 เดือน(1)
จากรายงานการสํา รวจสถานการณ์ เด็กและสตรี ใน
ประเทศไทย พ.ศ. ���� (Multiple Indicator Cluster
Surveys 2012, MICs4) พบว่า มีสตรีร้อยละ ��.� ที�ให้
นมลู กภายในชั� วโมงแรกหลั งคลอด และมีสตรี ร้ อยละ
��.� ที� ให้ นมลู กภายในวั นแรกหลั งคลอด นอกจากนี�
ยังพบว่ามีทารกอายุต�าํ กว่า � เดือนที�กนิ นมแม่เพียงอย่าง
เดียวร้ อยละ ��.� และมีเด็กที�กินนมแม่ต่อกันจนถึง �
ปี ร้ อยละ ��.� และต่อเนื�องจนถึง � ปี ร้ อยละ ��.�(2)
จากรายงานสถานการณ์และแนวโน้ มการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนปี 2555-2559 พบว่ าการเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่
อย่างเดียว � เดือน มีระดับตํ�ามากคือ ร้ อยละ �.� ซึ�งเมื�อ
เปรี ยบเทียบระหว่ างเด็กชนบทและเด็กในเมื องพบว่ า
เด็กชนบทจะมีโอกาสในการกินนมแม่มากกว่า นอกจากนี�
ยังพบว่า มีการเลี�ยงลูกด้ วยนมผสมทีไ� ม่ใช่นมแม่เพิ�มขึ�น(3)
ปัจจุ บันประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการเกี�ยวกับ
การส่งเสริมการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ เช่น
�. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ����2559(3) มีมาตรการพั ฒนาคุ ณภาพเด็กและเยาวชนใน
ช่วงแรกเกิดถึง � ปี ได้ แก่ ส่งเสริมให้ หญิงมีครรภ์และ
เด็กเล็กมี ภาวะโภชนาการที�เหมาะสม และส่งเสริ มการ
สร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างแม่กบั ลูก
�. แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
658

สังคมแห่งชาติฉบับที� �� พ.ศ. ���� – 2559 มีการ
ดํา เนิ นงานร่ วมกั บกระทรวงแรงงาน สํา นั กงานหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศู นย์ น มแม่ แห่ งประเทศไทย กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ให้ เปิ ดโครงการ “มุมนมแม่” ใน
สถานประกอบการเพื�อเป็ นสวัสดิการให้ แก่ลูกจ้ าง
�. โครงการ “โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว”
เน้นการเลี�ยงดูทารกด้วยนํา� นมมารดาอย่างต่อเนื�อง ตลอด
จนได้ รับการบริการดูแลสุขภาพที�เหมาะสม
�. แนวทางการดําเนินงานในตามบันได �� ขั�น สู่
ความสําเร็จการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ ประกอบด้ วย (�) มี
นโยบายการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่เป็ นลายลั กษณ์อักษรที�
สื�อสารกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคน
ได้ เป็ นประจํา (�) ฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทุกคนให้ มีทักษะที�จะนํานโยบายนี� ไปปฏิบัติ
(�) ชี�แจงให้ หญิงตั�งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์ และ
วิธีการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ (�) ช่วยแม่เริ�มให้ ลูกดูดนม
ภายในครึ�งชั�วโมงแรกหลังคลอด (�) สอนให้ แม่ร้ วู ิธเี ลี�ยง
ลูกด้ วยนมแม่ และวิธีทาํ ให้ นาํ� นมคงมีปริมาณพอเพี ยง
แม้ ว่ าจะต้ องแยกจากลู ก (�) อย่ าให้ นมผสม นํา� หรื อ
อาหารอื�นแก่เด็กแรกคลอดนอกจากนมแม่ เว้ นแต่จะมี
ข้ อบ่งชี�ทางการแพทย์ (�) ให้ แม่และลูกอยู่ในห้ องเดียวกันตลอด �� ชั�วโมง (�) สนับสนุนให้ ลูกได้ ด�ืมนมแม่
ตามต้ องการ (�) อย่าให้ ลูกดูดหัวนมยางและหัวนมปลอม และ (��) ส่งเสริมให้ มีการจัดตั�งกลุ่มสนับสนุน
การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ และส่งแม่ไปติดต่อกลุ่มดังกล่าว
เมื�อออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก
�. หลักเกณฑ์ว่าด้ วยการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก(4) มีใจความสํา คัญ คือ (�) ห้ ามโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าทุกรูปแบบแก่สาธารณชน (�) ห้ าม
แจกตัวอย่างสินค้ าและของขวัญฟรี แก่แม่ (ทั�งทางตรง
และทางอ้ อม) (�) ห้ ามพนักงานการตลาดติดต่อหญิงตั� งครรภ์ แม่ และครอบครั ว (�) ห้ ามใช้ สถานบริ การ
สาธารณสุขเป็ นที�โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ า รวมทั� ง
ห้ ามการบริจาคสินค้ าฟรี หรือจําหน่ายในราคาถูก (�)
Journal of Health Science 2016 Vol. 25 No. 4

สถานการณ์การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ของผู้รับบริการในสถานพยาบาลรัฐ

ห้ ามให้ ของขวัญหรือตัวอย่างสินค้ าแก่บคุ ลากรสาธารณสุข
และบุคลากรสาธารณสุขไม่แจกสินค้ าเหล่านี�ต่อไปให้ แม่
(�) การให้ ข้อมูลเกี�ยวกับการให้ อาหารทารกต้ องได้ รับ
อนุ ญาตจากกรมอนามัย และต้ องอธิบายประโยชน์และ
คุณค่าของการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ ค่าใช้ จ่าย และอันตราย
จากการ ให้ artificial feeding (�) ข้ อมูลต่างๆ ที�ให้ แก่
บุ คลากรสาธารณสุขจะต้ องมีหลั กฐานทางวิทยาศาสตร์
และเป็ นจริง (�) ฉลาก ไม่แสดงรูปภาพของทารกหรือ
ข้ อความทีช� กั จูงให้ ใช้ สนิ ค้า (�) บริษทั ผู้ผลิตและจําหน่าย
อาหารสํา หรั บ ทารกและเด็กเล็กควรปฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นว่ า ประเทศไทยมีนโยบาย
สนับสนุนการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่อยูแ่ ล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสถานพยาบาลของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม อัตรา
การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนครบ � เดือน
ยังค่อนข้ างตํ�า
การศึกษานี�มวี ตั ถุประสงค์ศกึ ษาสถานการณ์การเลี�ยงลู กด้ วยนมแม่ ของผู้รับบริ การในสถานพยาบาลของรั ฐ
และศึกษาถึงเหตุผลสําคัญที�ทาํ ให้ แม่ไม่สามารถเลี�ยงลูก
ด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียว

วิธีการศึกษา

งานวิ จัยนี� ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยการสํารวจภาคตัดขวาง
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
โดยมี กลุ่มเป้ าหมาย คื อ หญิ ง หลั ง คลอดหรื อคนใน
ครอบครัวทีม� บี ตุ รอายุระหว่าง 6-12 เดือน ทีม� ารับบริการ
คลินิกเด็กสุขภาพดีท�โี รงพยาบาลทัว� ไป โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรสําหรับวิธีการ
สุม่ ตัวอย่างแบบง่ายได้ ��� คน และเนื�องจากการศึกษานี�
ใช้ วิธีสุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค ดังนั� น จึงได้ ปรับจํานวน
ตัวอย่างที�คาํ นวณได้ ด้วยค่า design effect = 2 และได้
ขนาดตั วอย่ าง ��� ปรั บจํา นวนตัวอย่ างสํา หรั บอัตรา
การไม่ตอบสนองของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ร้ อยละ ��.� ดังนี�
(770 x 0.2) + 770 เท่ากับจํานวนตัวอย่างทั�งหมด ���
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

คน

การศึ กษาใช้ วิ ธีสุ่ มตัวอย่างโดยแบ่ งชั� นภูมิ ประเทศ
เป็ น � ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) เลือก
� จั งหวั ดที� มีอัตราการเกิ ดมากที� สุดจากแต่ ละภูมิ ภาค
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม
ต่อกลุ่ มเป้ าหมาย ซึ� งแบบสอบถามจะมีประเด็นคําถาม
เกี� ยวกับ ข้ อมู ลทั� วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ข้ อมู ล
ทั�วไปของบุตร ข้ อมูลการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ และข้ อมูล
การเข้ าถึ งข้ อมู ลของการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ และการ
โฆษณานมผง
การศึ กษานี� ได้ รับการรั บรองจริ ยธรรมการวิ จัยโดย
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยในมนุ ษย์ สถาบั นพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ เมื�อวันที� 2 กรกฎาคม 2556

ผลการศึกษา

สถานการณ์การกินนมแม่อย่างเดียวถึง � เดือน
ในสถานพยาบาลของรัฐ
จากการสํารวจด้ วยแบบสอบถามจะมีกลุ่ มตัวอย่ าง
จํานวน ��� คน เป็ นแม่ ��� คน (ร้ อยละ ��.�) และ
ญาติ ��� คน (ร้ อยละ 15.2) จากภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ��� คน (ร้ อยละ ��.�) ภาคเหนือ ��� คน
(ร้ อยละ ��.�) ภาคใต้ ��� คน (ร้ อยละ ��.�) ภาคกลาง ��� คน (ร้ อยละ 18.6) กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ��� คน (ร้ อยละ 19.0) พบว่า เด็กทารก
ร้ อยละ ��.� ถูกเลี�ยงด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง 6
เดือน และมีทารกร้ อยละ ��.� ทีถ� ูกเลี�ยงด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวมากกว่า � เดือน นอกจากนี� การเลี�ยงลูกด้ วย
นมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงเดือนที� 4 จะมีอัตราลดลง
จากเดือนที� 3 ค่อนข้ างมาก (ตารางที� �)
เหตุผลทีไ� ม่สามารถเลี� ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่าง
เดียวจนถึง � เดือน
แม่ กลุ่ มตัวอย่ างส่วนใหญ่ ให้ เหตุ ผลว่ า “แม่ คิดว่ า
นํา� นมไม่ เ พี ย งพอ” (ร้ อยละ ��.�) รองลงมาคื อ
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นมผง (ร้ อยละ ��.�)
กรณี ของแม่ ท�ี ไม่ สามารถเลี� ยงลู กด้ ว ยนมแม่ เพี ยง
อย่างเดียวจนถึง � เดือนได้ พบว่ าแม่กลุ่มตัวอย่างจะ
เลี�ยงลูกด้ วยอาหารมากกว่า � อย่างขึ�นไปทดแทนนมแม่
(ร้ อยละ 39.0) รองลงมาจะเลี�ยงลูกด้ วยอาหาร 2 อย่าง
(ร้ อยละ 22.5) และนมผงเพี ยงอย่างเดียวแทนนมแม่
(ร้ อยละ ��.�) (ตารางที� �)
ในกลุ่ มของแม่ท�ีเลี� ยงลูกด้ วยอาหาร � อย่างขึ�นไป
แทนนมแม่ ส่วนมากจะให้ นมผง นํา� และอาหารเสริมสําเร็จรูป (ร้ อยละ 10.7) รองลงมา คือ นมผง นํา� ข้ าว

“แม่กังวลว่านมแม่มีสารอาหารไม่พอ” (ร้ อยละ ��.�)
และเหตุ ผลอั นดั บ ที� � คื อ “แม่ ต้ องกลั บไปทํา งาน”
(ร้ อยละ ��.�) (ตารางที� �)
เหตุผลหลักของกลุ่มตัวอย่างที�สามารถเลี�ยงลูกด้ วย
นมแม่ได้ จนครบ � เดือนคือ การเห็นประโยชน์ของการ
เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ เช่น ทําให้ เจริญเติบโตสมวัย ร่างกาย
แข็งแรง มีภมู ติ ้ านทาน และมีสารอาหารครบถ้วน (ร้ อยละ
��.�) และเชื� อว่ านมแม่เป็ นอาหารที�ดีท�ีสุดสําหรั บลูก
(ร้ อยละ ��.�) รวมถึ งการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ทาํ ให้
ครั วเรื อนประหยั ดค่ า ใช้ จ่ า ยมากกว่ าการเลี� ยงลู กด้ วย

ตารางที� � อัตราการเลี� ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวของผูร้ บั บริการในสถานพยาบาลรัฐ
ระยะเวลา

อัตราการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียว(ร้ อยละ)

น้ อยกว่า � เดือน
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
4 เดือน
5 เดือน
6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน

92.3
85.3
77.1
68.1
48.3
38.4
32.8
10.3

ตารางที� � เหตุผลของการไม่สามารถเลี� ยงลูกด้วยนมแม่จนครบ � เดือน (N=512)
เหตุผลของการไม่สามารถเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่จนครบ � เดือน
นํา� นมมีไม่เพียงพอ
กังวลว่านมแม่มสี ารอาหารไม่พอ
แม่ต้องกลับไปทํางานเอง
ที�ทาํ งานต้ องการให้ กลับไปทํางาน
แม่ไม่ได้ อยู่กบั ลูก
แม่มปี ัญหาสรีระ
แม่มโี รคประจําตัว
การให้ นมแม่เป็ นเรื�องยาก
เคยเลี�ยงลูกคนก่อนหน้ านี�ด้วยนมผงแล้ วลูกแข็งแรงสมวัย
สถานที�ทาํ งานไม่เอื�ออํานวยสําหรับให้ ลูกกินนมแม่
ไม่สะดวกให้ นมในที�สาธารณะ เช่น ระหว่างเดินทาง
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แม่ท�ใี ห้ เหตุผลนี�
จํานวน

ร้ อยละ

233
92
89
64
52
43
36
31
25
21
20

45.5
18.0
17.4
12.5
10.2
8.4
7.0
6.1
4.9
4.1
3.9
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สถานการณ์การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ของผู้รับบริการในสถานพยาบาลรัฐ

ผลไม้ นํา� ผลไม้ และอาหารเสริมสําเร็จรูป (ร้ อยละ 9.2) ตารางที� � อาหารทดแทนนมแม่กรณีที�ไม่สามารถเลี� ยงลูก
ด้วยนมแม่ครบ � เดือน
และ นมผง นํา� ข้ าว (ร้ อยละ 6.6) สํา หรั บกลุ่ มแม่ท�ี
เลี�ยงลู กด้ วยอาหาร 2 อย่างแทนนมแม่ ส่วนมากจะให้
อาหารทดแทนนมแม่
ร้ อยละ
นมผงกับนํา� (ร้ อยละ 38.1) รองลงมาคือ นํา� กับข้ าว
อาหาร 3 อย่างขึ�นไป
39.0
(ร้ อยละ ��.�) และนํา� กับอาหารเสริมสําเร็จรูป (ร้ อยละ อาหาร 2 อย่าง
22.5
10.6)
นมผง
19.7

วิจารณ์

จากการศึกษานี� พบว่า สถานการณ์การเลี�ยงลูกด้ วย
นมแม่เพี ยงอย่างเดียวจนถึง � เดือนของกลุ่ มตัวอย่าง
แม่ท�ีรับบริ การในสถานพยาบาลของรัฐมีไม่สูงมาก เมื�อ
เทียบกับนโยบายหรื อมาตรการที�สนับสนุ นการเลี� ยงลูก
ด้ วยนมแม่ท�มี ีในประเทศไทย โดยอัตราการเลี�ยงลูกด้ วย
นมแม่เพี ยงอย่างเดียวจะค่อยๆ ลดลงมาจากเดือนแรก
จนกระทั�งถึ งเดือนที� � จะมีอัตราลดลงจากเดือนที� 3
ค่ อนข้ างมาก ทั� งนี� อาจเป็ นเพราะมี แม่ ส่วนหนึ� งที� ต้ อง
กลับมาทํางาน หรือมีความจําเป็ นอื�นๆ ที�ไม่ได้ อยู่กับลูก
เมื�อพิ จารณาถึงเหตุผลหลักของแม่ผ้ ูรับบริการในสถาน
พยาบาลรัฐที�ไม่สามารถเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวจน
ครบ 6 เดือน ว่า “แม่คิดว่านํา� นมไม่เพียงพอ” และ “แม่
กังวลว่านมแม่มีสารอาหารไม่พอ” จะพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี�ยวกับการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
ดังนั�น เพื�อให้ แม่สามารถเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่เพียงอย่าง
เดียวครบ 6 เดือน และให้ นมแม่พร้ อมกับอาหารตามวัย
ทีเ� หมาะสมจนถึง 2 ปี หรือมากกว่านั�นได้ สาํ เร็จ กระทรวงสาธารณสุขควรจะดําเนินการดังต่อไปนี�
1. สร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี�ยวกับประโยชน์ ความ
สําคัญของการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่กบั แม่ ญาติและครอบครั ว รวมถึ ง บุ คคลทั� วไปในสั ง คม เพือ� ให้ เกิ ด ความ
ตระหนั ก เห็นความสํา คั ญของการเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่
และช่วยกันสนับสนุนการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ เพราะเด็ก
ในวันนี�จะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท�ีมีคุณภาพต่อไป ทุกคนใน
สั งคมจะต้ องมี ส่วนช่ วยผลั กดั น และสนั บ สนุ นให้ เ ด็ก
ได้ รับสิ�งที�ดีท�สี ดุ
2. จั ดให้ สถานพยาบาลทุ กแห่ งมีความพร้ อมในวารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

นํา�
อาหารเสริมสําเร็จรูป
ผลไม้
ข้ าว
อื�นๆ

10.3
3.4
2.4
1.8
1.0

การช่ ว ยแก้ ปั ญ หาและให้ คํา ปรึ ก ษาเรือ� งนมแม่ เช่ น
วิธกี ารให้ นมแม่ เพราะการให้ นมให้ ท่าที�ผิดมีผลต่อการ
ดูดกระตุ้นนํา� นมได้ ไม่ ดี ส่งผลให้ มีนา�ํ นมน้ อยลง และ
สุดท้ ายก็หมดไปได้
3. สนั บ สนุ นให้ มี ก ารฝากครรภ์ ตามระยะเวลาที�
กําหนด เพื�อให้ แม่ได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ ที�ส่งเสริมการ
เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
4. พั ฒนาบุ คลากรสาธารณสุขให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจและเกิ ด ความตระหนั ก ถึ งความสํา คั ญ ของการ
เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
นอกจากนี� อีกหนึ�งเหตุผลหลักที�ทาํ ให้ แม่ไม่สามารถ
เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือนได้ คือ แม่ต้อง
กลับไปทํางาน ไม่สามารถอยูก่ บั ลูกได้ ดังนั�น ภาครัฐควรมี
นโยบาย หรือมาตรการ หรือกฎหมาย หรือสภาพแวดล้อม
ของสังคมที� ช่ ว ยเอื�อให้ แม่ สามารถเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่
ได้ นานขึ�น เช่น การสนับสนุนการลาคลอดให้ ครบกําหนด
หรือการขยายวันลาคลอดเป็ น 6 เดือน การควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก เพื�อให้ แม่
ได้ รั บข้ อมู ลของผลิ ตภัณฑ์ท�ี ถู กต้ อง ครบถ้ วน และไม่
เกินจริง และการจัดมุมหรือสถานที� สําหรับให้ นม บีบปั� มนมในบริ เวณสถานประกอบการหรื อในที�สาธารณะ
เป็ นต้ น
แต่ อย่ างไรก็ต ามการเลี� ยงลู กด้ ว ยนมแม่ จะสํา เร็ จ
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หรือไม่ข� ึนอยู่ กับปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที�สาํ คัญ
ทีส� ดุ คือ ตัวของแม่เอง กล่าวคือแม่ต้องมีความรู้ทถ�ี ูกต้ อง
เกี�ยวกับทักษะและเทคนิคในการให้ นมลูก และจะต้ องมี
เจตคติท�ีดีและความตั�งใจที�ดีท�ีจะเลี� ยงลูกด้ วยนมแม่ (5)
จากการศึกษาทีเ� กีย� วข้องพบว่า มารดาหลังคลอดมีความรู้
เกี� ยวกั บ การเลี� ยงลู กด้ วยนมแม่ ในระดั บ ปานกลาง มี
ทัศนคติอยูใ่ นระดับทีด� ี มีความตั�งใจและเจตคติทด�ี ใี นการ
เลี�ยงลูกด้ วยนมแม่(6) โดยแม่ส่วนใหญ่คิดว่าการเลี�ยงลูก
ด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็ นการส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่ า งแม่ -ลู ก ให้ ใ กล้ ชิ ดกั น มากขึ� น มี ความสะดวก
สะอาด และประหยัด รวมถึงช่วยป้ องกันการติดเชื�อ และ
ช่วยในเรื�องพัฒนาการของลูก(7)
ดังนั�น นอกจากการให้ ข้อมูลด้านสุขภาพแล้ ว ควรชี�ให้
แม่เห็นถึงผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของการเลี�ยงลูกด้ วย
นมแม่ ร่ วมด้ วย เพื�อใช้ เป็ นข้ อมู ลประกอบในการสร้ าง
ความตระหนักถึงประโยชน์อ�นื ของการเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่
ที�นอกเหนือจากด้ านสุขภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ทีมวิจยั ขอขอบคุณ นายแพทย์ศิริวฒ
ั น์ ทิพย์ธราดล
และเครือข่ ายชมรมนมแม่ ที �ได้จุดประกายและให้คํา แนะนํา ทํา ให้เ กิ ด โครงการวิ จ ั ยนี� ขึ� นมา ขอบคุ ณ ผู ้ใ ห้
สัมภาษณ์ ทุกท่ า นที �ได้กรุ ณาสละเวลาอั นมี ค่ าให้ข อ้ มูล
ในการศึ กษาครัง� นี� ขอบคุณทีมสัมภาษณ์ทุกท่านที ส� ละ
แรงกายแรงใจลงพื�นทีเ� ก็บข้อมูล ขอบคุณสํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ทีอ� ํานวยความ
สะดวกให้โครงการวิจ ยั และรายงานราบรื �นไปได้ด ว้ ยดี
ขอบคุณองค์การ UNICEF และสํานักงานกองทุนสนับ-

662

สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีส� นับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการศึกษาวิจยั

เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization. Breastfeeding [Internet]. [cited
2013 May 2]; Available from: www.who.int/topics/
breastfeeding/en.
2. สํานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ. การสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย พ.ศ. 2555. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์
เจอร์นัล พับลิเคชั�น; 2556.
3. คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ.
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. ����-����
[อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้ นเมื�อ � พ.ค. ����]. แหล่งข้ อมูล:
http://www.opp.go.th/library/young_2555/book
170255.pdf
4. ยุพยง แห่งเชาวนิช, ปิ ยาภรณ์ บวรกีรติขจร. The CODE.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์นมแม่แห่ งประเทศไทย; 2550.
5. ดวงใจ นิตย์ตญ
ิ า. ความรู้ เจตคติของมารดาต่อการเลี�ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมือ�
� พ.ค. ����]; แหล่งข้ อมูล: http://hpc5.anamai.moph.
go.th/download/file_pdf/research2/C6_nitaya.pdf
6. Kamolkhon V, Kamolkhon S. The factor affecting the at
least 6 months feeding only by milk of postnatal mother
in Nong Bua Health Center, Nongkungsri District, Kalasin
Province. Research And Development Health System
Journal 2008;1:57-65.
7. Posawat N. Factor affecting breast feeding only at least 6
month of postpartum woman in Kummaung Hospital ,
Kalasin Province. ResearchAnd DevelopmentHealth System Journal 2009;2:15-29.

Journal of Health Science 2016 Vol. 25 No. 4

สถานการณ์การเลี�ยงลูกด้ วยนมแม่ของผู้รับบริการในสถานพยาบาลรัฐ
Abstract: Situation of Breastfeeding among Mothers Receiving Services in Public Hospitals in Thailand
Nisachol Cetthkrikul, M.Sc.*; Chompoonut Topothai, M.D., M.P.H.**; Thitikorn Topothai, M.D., M.P.H.**;
Suladda Pongutta, M.Sc., M.P.H.*; Watinee Kunpeuk, M.Sc. *; Phusit Prakongsai, M.D., Ph.D.*; Thaksaphon
Thammarangsi, M.D., Ph.D.*
* International Health Policy Program, Ministry of Public Health; ** Department of Health, Ministry of
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Journal of Health Science 2016;25:657-63.
Although there are many breastfeeding-supported policies in Thailand especially the policies implemented in public hospitals, the exclusive breastfeeding rate among mothers is still very low. In 2012, The
national survey, MICs4, showed that the exclusive breastfeeding rate in first 6 months in Thailand was
only 12.3 percent. The objective of this study was to assess the breastfeeding situation of mothers who
received health services from selected public hospitals and the main reasons associated with unsuccessful
exclusive breastfeeding. This study was a cross-sectional questionnaire survey using face-to-face interview for collecting data. The results showed that the 6-month exclusive breastfeeding rate was around
32.8 percent. Also, the rate at the 4th month rapidly decreased compared to the 3rd month, as some of the
samples returned to work or could not stay with their babies. The most common reason for not being able
to maintain exclusive breastfeeding up to 6 months was, “the mother thought that her breast milk is not
enough”, the second reason was “the mother thought that nutrients in breast milk is not enough”, and the
third reason was “the mother wants to return to work”. Based on the findings, it is recommended that the
responsible organizations should not only raise awareness and understanding among mothers by providing
them knowledge about benefits and importance of breastfeeding, but also develop a better health-service
system to support mothers who have problems related to breastfeeding. Additionally, the government
should implement a policy that reduces breastfeeding’s barriers.
Key words: breastfeeding, exclusive breastfeeding rate, public hospitals, Thailand
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