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บทคัดย่อ
ช่วง 6 เดือนแรกของชีวติ เป็นช่วงเวลาส�ำคัญทีท่ ารกควรได้กนิ นมแม่อย่างเดียวเพือ่ ให้ทารกได้รบั ประโยชน์และภูมคิ มุ้ กัน
สูงสุดจากน�้ำนมของแม่ อย่างไรก็ตาม มีเด็กจ�ำนวนมากได้กินนมผงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาช่วงเวลา เหตุผลและปัจจัยที่ท�ำให้แม่ตัดสินใจเสริมนมผงให้แก่ทารกที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน
การศึกษานี้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากแม่และผู้ดูแลหลักของทารกและเด็กเล็กอายุ
0 - 3 ปี จ�ำนวน 1,147 คน ที่เข้ามาใช้บริการที่แผนกเด็กสุขภาพดีและคลินิกเด็กในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
และน�ำเสนอข้อมูลลักษณะประชากรเป็นสถิตริ อ้ ยละ เพือ่ แสดงข้อมูลสถานการณ์ และเหตุผลในการเริม่ ต้นนมผงช่วง 6 เดือน
แรกหลังคลอด และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (binary logistic regression) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์ในการเริ่มต้นนมผงช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เด็กร้อยละ 64.8 มีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก และทารกและเด็กเล็กร้อยละ 78.2 มีผู้ดูแลหลักคนเดียว
ตั้งแต่แรกเกิด มีเพียงร้อยละ 21.8 เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนผู้ดูแลหลัก โดยสาเหตุหลักที่มีการเปลี่ยนผู้ดูแลหลักนั้น เนื่องจาก
แม่ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักคนเดิมต้องกลับไปท�ำงานหรือกลับไปเรียน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีการเปลี่ยนผู้ดูแลหลักจาก
แม่เป็นคนอื่น พบว่า ยังมีแม่ถึงร้อยละ 67.6 ที่ได้อยู่กับลูกทุกวัน ส�ำหรับการศึกษาช่วงเวลาและสาเหตุที่เด็กเริ่มกินนมผง
ก่อน 6 เดือน พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นช่วงเวลาจะพบว่าเด็กเริ่มได้กินนมผงตั้งแต่วันแรกหลังคลอด เท่ากับร้อยละ 24.1 ซึ่ง
ในเดือนแรกหลังคลอดมีเด็กได้เริม่ กินนมผงสะสมร้อยละ 44.5 โดยสาเหตุทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการให้นมผงเสริมคือ การทีแ่ ม่คดิ
ว่าตนเองมีน�้ำนมไม่พอ และการที่แม่ต้องกลับไปท�ำงาน/เรียน เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยการเริ่มนมผงในช่วง 6 เดือนแรกหลัง
คลอดพบว่า ทารกหรือเด็กเล็กทีม่ แี ม่ทมี่ รี ะดับการศึกษาสูงหรืออยูใ่ นครอบครัวทีม่ เี ศรษฐฐานะดีมแี นวโน้มทีจ่ ะกินนมผงก่อน
อายุครบ 6 เดือน แต่ถ้าเด็กเล็กนั้นมีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก ก็จะมีแนวโน้มที่จะกินนมผงน้อยกว่า นอกจากนี้ โอกาสที่ทารกและ
เด็กเล็กจะได้กินนมผงในช่วงก่อนอายุครบ 6 เดือน ยังมีความเกี่ยวข้องกับความตั้งใจของแม่ในช่วงตั้งครรภ์ที่จะให้ลูกกิน
นมผง และเกี่ยวข้องกับการเป็นลูกคนแรกของแม่ด้วย
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Abstract
Exclusive breastfeeding is the most appropriate food for under-6-months old infants. However, some
of them received infant formula during this first period of life. While previous studies focused on barriers
to exclusive breastfeeding, this study examined when, why and what factors of initiation of breast milk
substitutes (BMS) in the first 6 months.
This study was quantitative research. Data were collected through a questionnaire from 1,147
mothers and caregivers of children under 3 years old at well-baby clinics in public and private hospitals.
Characteristics of the sample, first exposure and reasons were presented using descriptive analysis.
Factors of breast milk substitute initiation were analyzed by using binary logistic regression. The analysis
used SPSS version 18.
The study presented that most infants started breast milk substitutes in the first day after birth (24.1
percent), and in the first month, there was 44.5 percent of infants fed formula because mothers believed
that “mothers’ breast milk was insufficient” and “mothers had to return to work or study”. The results
of binary logistic regression illustrated that “education level of mothers” and “family-economic status”
as well as “changing main caregivers” and “the negative attitude on breastfeeding” were associated with
formula feeding before reaching 6 months.
Keywords: exclusive breastfeeding, breast milk substitute, infant, young children

ก

ภูมิหลังและเหตุผล

การติ ด เชื้ อ และโรคต่ า งๆ (4) อี ก ทั้ ง ทารกยั ง ไม่ มี ร ะบบ
ภูมคิ มุ้ กันทีแ่ ข็งแรงหรือพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วเหมือนของ
ผู้ใหญ่ การให้นมผงแก่ทารกจึงจ�ำเป็นต้องระวังเรื่องความ
สะอาดอย่างมาก ที่ส�ำคัญก็คือ นมผงอาจมีเชื้อแบคทีเรีย
เช่น เอนเทอร์โรแบคเตอร์ ซากาซากิไอ (Enterobacter
sakazakii) หรือ ซาลโมเนลลา (Salmonella) ปนเปื้อน
มาในนมได้แม้จะถูกปิดผนึกอย่างดีก็ตาม ซึ่งแม้โอกาสที่
นมผงเหล่านี้จะถูกปนเปื้อนจะมีน้อย แต่การปนเปื้อนดัง
กล่าวอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้(5)
จากรายงานการศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ระบุ ว ่ า ใน
ประเทศไทยนั้น ทารกได้กินอาหารอื่นที่นอกเหนือจากนม
แม่ตั้งแต่เดือนแรกหลังคลอด และจากการศึกษาการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวของส�ำนักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า ในช่วงก่อนครบ 1 เดือน
แรก แม่กลุม่ ตัวอย่างเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสูงถึงร้อย
ละ 92.3 ซึง่ แปลว่า ทารกอีกร้อยละ 7.7 ได้กนิ อาหารอย่าง
อืน่ ซึง่ น่าจะเป็นนมผงหรือน�ำ้ แล้วตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ กิด และ
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ลดลงเรื่อยๆ เหลือเพียงร้อย
ละ 68.1 ในเดือนที่ 3 และลดลงอีกร้อยละ 20 เหลือร้อย

ารเริ่มกินอาหารอื่นนอกจากนมแม่ก่อนอายุครบ 6
เดือนส่งผลกระทบต่อทารกโดยตรงอย่างน้อยสอง
ประการ ประการแรกคือ การที่เด็กได้กินอาหารในเวลาที่
เด็กยังไม่ต้องการจะท�ำให้เด็กลดการกินนมแม่ลง เมื่อเด็ก
กินนมแม่น้อยลง แม่ก็จะผลิตนมได้น้อยลงตามไปด้วย(1,2)
เมือ่ แม่ผลิตนมได้นอ้ ยลงแม่กจ็ ะมีความมัน่ ใจในการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ลดลง(2) ในขณะเดียวกัน เมือ่ ทารกกินนมแม่นอ้ ย
ลง ทารกก็จะได้รับสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อร่างกายที่ได้จาก
นมแม่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลท�ำให้เด็กเจ็บป่วย อีกทั้งการให้
นมแม่อย่างไม่สม�ำ่ เสมอยังท�ำให้แม่เสีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์เร็ว
เกินไปหลังจากคลอดลูกด้วย(1) ประการทีส่ อง คุณภาพและ
ความสะอาดของอาหารยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นส�ำคัญ การ
กินอาหารทีไ่ ม่สะอาด หรืออาหารทีผ่ า่ นกรรมวิธที ไี่ ม่สะอาด
เพียงพอ อาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ เช่น การกินนมผง
แม้ว่านมผงเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการปรับแต่งให้ทารก
สามารถกินได้(3) แต่นมผงไม่สามารถเทียบเท่านมแม่ได้
เนื่องจากนมผงไม่มีสารภูมิต้านทาน (antibodies) เซลล์
(living cells) เอนไซม์ หรือฮอร์โมนซึง่ ช่วยป้องกันเด็กจาก
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ละ 48.3 ในเดือนที่ 4 และในเดือนที่ 6 มีแม่เพียงร้อยละ
32.8 ที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว(6) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ยิ่งระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทารกน่าจะได้กินนมผงและอาจมี
การเสริมอาหารอย่างอื่นในช่วงก่อนที่ทารกจะอายุครบ 6
เดือนมากขึ้นด้วย
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีปัจจัยท้าทายหลายประการ
ซึ่งส่งผลทำ�ให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ได้จนครบ 6 เดือน โดยปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดคือ ปัจจัยที่เกิด
จากตัวของแม่เอง ได้แก่
1. แม่เชือ่ ว่าน�ำ้ นมไม่พอ งานวิจยั ในประเทศไทยเรือ่ ง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บางชิ้น ระบุว่า สาเหตุส�ำคัญที่สุดที่
แม่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ 6 เดือน เป็น
เพราะแม่เชือ่ ว่าตัวเองมีนำ�้ นมไม่เพียงพอ(6,7) ท�ำให้ตอ้ งเสริม
นมผง น�ำ้ หรือผลไม้เพิม่ เติม(6) ซึง่ การศึกษาในประเทศอืน่ ๆ
ก็พบเช่นกันว่า ความเชื่อนี้เป็นสาเหตุส�ำคัญของการเสริม
อาหารอย่างอื่นพร้อมกับการให้นมแม่ หรือการให้อาหาร
อื่นทดแทนนมแม่ก่อนลูกอายุครบ 6 เดือน(8-11)
2. แม่เชื่อว่าน�้ำนมแม่มีสารอาหารไม่เพียงพอ อีก
สาเหตุหนึง่ ของความล้มเหลวในการให้นมแม่ คือความเชือ่
เกีย่ วกับคุณภาพน�ำ้ นม แม่ประมาณร้อยละ 18 เชือ่ ว่าน�ำ้ นม
ของตนเองมีสารอาหารไม่เพียงพอ(6) ซึ่งความเชื่อนี้ยังพบ
ในมาเลเซียด้วย รวมถึงแม่กลัวว่านมแม่อาจจะไม่สะอาด
ท�ำให้ไม่ปลอดภัย(8)
3. แม่ต้องกลับไปทำ�งาน จากการศึกษาในประเทศ
ไทย พบว่า แม่ที่มารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐร้อย
ละ 17.4 ต้องกลับไปทำ�งาน(6) ทำ�ให้แม่ไม่สามารถเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไนจีเรียที่ศึกษากลุ่มแม่พยาบาล พบว่า แม่ประมาณ 1 ใน
4 รายงานว่าตนเองไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวได้เพราะแม่ต้องกลับไปทำ�งาน(11) และการศึกษาใน
ออสเตรเลียก็พบว่า แม่กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ�งานในองค์กรด้าน
สาธารณสุขหยุดให้นมเพราะต้องกลับไปทำ�งาน(12)
4. ในด้านระดับการศึกษาของแม่นั้น จากการศึกษา
ในอิหร่านและญีป่ นุ่ ไม่พบว่ามีความแตกต่างเรือ่ งการศึกษา

ของแม่ในการเลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนลูกอายุครบ 6
เดือน(9,10) ซึง่ ต่างจากการสำ�รวจในประเทศไทย ทีพ่ บว่าแม่
ที่ไม่ได้รับการศึกษาจะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวน้อยที่สุด(13)
นอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ส่ง
ผลให้แม่ไม่ได้ให้ลกู กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก
เช่น การที่แม่มีข้อจำ�กัดทางสุขภาพ(10,14) แม่มีอาการเจ็บ
หน้าอก(11) เต้านมคัด ลูกไม่ยอมดูดนม(7) ลูกหิวบ่อย และ
กลัวว่าลูกจะหย่านมยากเพราะติดการให้นมจากอก(7,11) แม่
เจ็บจากการปั๊มนม แม่ขาดอุปกรณ์ช่วยบีบเก็บน้ำ�นม และ
แม่อายที่จะให้นม(8)
นอกจากตัวแม่แล้ว บุคคลทีส่ ามารถส่งเสริมหรือเป็น
อุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็คือพ่อและสมาชิกคน
อื่นๆ ในครอบครัว จากการศึกษาของ Alfredo Pisacane
et al. พบว่า หากพ่อได้รับการสอนเรื่องการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พ่อจะสามารถช่วยสนับสนุนแม่ให้
สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ให้สำ� เร็จได้ ท�ำให้อตั ราการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ 6 เดือนเพิ่มสูงขึ้น(15) ใน
ขณะเดียวกัน การศึกษาในประเทศออสเตรเลียพบว่า แม่
ที่สามารถให้นมลูกต่อได้หลังกลับไปท�ำงานนั้นได้รับการ
สนับสนุนจากสามีและบุคคลอื่นในครอบครัว (ร้อยละ 83
และ 74 ตามล�ำดับ)(12) ในทางตรงกันข้าม ครอบครัวอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ 6
เดือนก็ได้ อรทัย ค�ำบัวและคณะพบว่า การที่ได้รับค�ำ
แนะน�ำจากผู้ใหญ่ว่า การให้น�้ำควบคู่กับการให้นมแม่เป็น
สิ่งที่ดี ท�ำให้แม่เลือกที่จะให้น�้ำร่วมกับการให้นมแม่(7) ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบของงานวิจยั ทีไ่ นจีเรียทีพ่ บว่าความ
กดดันจากแม่สามีและการไม่ได้รบั การสนับสนุนทีเ่ พียงพอ
จากสามี ท�ำให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
จนครบ 6 เดือนได้(11)
อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยทางกายภาพอืน่ ๆ อีกทีส่ ง่ ผล
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนี้
1. เศรษฐฐานะของครอบครัว จากการสำ�รวจของ
ประเทศไทยพบว่า เด็กในครอบครัวทีม่ เี ศรษฐฐานะต่ำ�มาก
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(ร้อยละ 24) มีสดั ส่วนของการได้กนิ นมแม่อย่างเดียวในช่วง
6 เดือนแรกน้อยกว่าทารกในครอบครัวที่มีเศรษฐฐานะดี
มาก (ร้อยละ 36.4)(13)
2. ถิ่นที่อยู่ ผลสำ�รวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559 พบว่า ในแต่ละภาคของ
ประเทศไทย มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
แตกต่างกัน คือ ภาคเหนือมากที่สุด (ร้อยละ 36.7) รอง
ลงมาเป็นภาคกลาง (ร้อยละ 27.4) ภาคใต้ (ร้อยละ 21.6)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 17.5) และในกรุงเทพฯ
(ร้อยละ 6.4)(13) ในขณะที่อิหร่านนั้น นอกจากจะเปรียบ
เทียบความแตกต่างของอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวระหว่างภาคแล้ว ยังพบว่า แม่ที่อยู่ในเขตเมืองหยุด
ให้นมลูกก่อน 6 เดือน (เฉลี่ยที่ 3.2 เดือน) มากกว่าแม่ใน
เขตชนบท(11) ในขณะทีอ่ ตั ราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ระหว่าง
ภาค หรือระหว่างเมืองกับชนบทในการศึกษาของประเทศ
ญี่ปุ่นไม่มีความแตกต่างกัน(10)
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยัง
ปัจจัยและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังไม่มีการ
ศึกษาที่พิจารณาถึงช่วงเวลาที่แม่ตัดสินใจเสริมนมผงหรือ
ให้น้ำ�แก่ทารกในช่วงก่อน 6 เดือนแรก ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงทำ�ขึ้นเพื่อศึกษาช่วงเวลา เหตุผลและปัจจัยสำ�คัญ
ทีท่ ำ�ให้แม่ตดั สินใจเสริมนมผงให้แก่ทารกและเด็กเล็กตัง้ แต่
อายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือ่ ให้ทราบเหตุผลความจำ�เป็นและ
ข้อจำ�กัดของแม่ โดยผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่ทำ�งานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ
6 เดือนในการวางแผนหรือในการกำ�หนดนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของแม่ เพราะจะ
ทำ�ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทราบถึงช่วงเวลาสำ�คัญทีต่ อ้ งติดตาม
และให้ความช่วยเหลือกับแม่อย่างใกล้ชิด

อายุแรกเกิดถึง 3 ปี โดยใช้สูตรการกำ�หนดขนาดตัวอย่าง
จากสูตรการคำ�นวณประชากรของโครงการการเก็บข้อมูล
สำ�รวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำ�คัญ
พ.ศ. 2555 (Multiple Indicator Cluster Surveys: MICS
4)
สูตรการคำ�นวณจำ�นวนตัวอย่าง
n = จำ�นวนตัวอย่างทั้งหมด
4 = ค่าความเชื่อมั่น 95%
r = อัตราเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือน
แรกของชีวิต (ข้อมูลจาก MICS 4) คือ 12.3%
1.1 = ค่าที่กำ�หนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สำ�หรับคนที่ไม่
ตอบคำ�ถาม
f = Design effect กำ�หนดให้เป็น 2
0.12r = ค่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถรับได้ที่ค่า
ความเชื่อมั่น 95% กำ�หนดเป็น 12%
nh = ขนาดครอบครัวไทยโดยเฉลีย่ (ข้อมูลจาก MICS
4) คือ 3.69 คน
ดังนั้นเมื่อแทนค่าในสูตร
n = 1,582
จากการคำ�นวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 1,582
คน จากนั้นคำ�นวณจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามรายภาค
และตามประเภทโรงพยาบาล โดยอ้างอิงจากจำ�นวนการ
เกิดมีชีพในปี พ.ศ. 2557
การเลือกตัวอย่าง

ระเบียบวิธีศึกษา

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ขั้นตอน
ได้แก่ การเลือกจังหวัดที่เก็บข้อมูล การเลือกโรงพยาบาล
และการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่ง

การคัดเลือกกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากแม่หรือผู้ดแู ลหลักของเด็ก
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ชั้นภูมิ โดยแบ่งจำ�นวนจังหวัดที่ต้องเก็บข้อมูลในแต่ละ
ภาค จากนัน้ กำ�หนดจำ�นวนโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาล
เอกชนที่ต้องเก็บในจังหวัดนั้นๆ
ส่วนที่ 1 การเลือกจังหวัดที่เก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 16 จังหวัด
ทั่วประเทศ ใช้โปรแกรม Excel สุ่มเลือกจำ�นวนจังหวัด
ในแต่ละภาคโดยอ้างอิงจากจำ�นวนการเกิดของประชากร
ในแต่ละภาคในปี พ.ศ. 2557 สรุปได้กลุ่มจังหวัดเพื่อเก็บ
ข้อมูลทั้งหมด 15 จังหวัด จาก 5 ภาค (เหนือ กลาง ตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และใต้) และเจาะจงเลือกเก็บ
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีลักษณะแตกต่าง
จากพื้นที่อื่นๆ
ส่วนที่ 2 การเลือกโรงพยาบาล
ใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งโรงพยาบาลที่
ต้องเก็บข้อมูลเป็น 3 ประเภท คือ
1) โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ คือ โรงพยาบาลรัฐ
ที่มีเตียง 120 เตียงขึ้นไป จำ�นวน 23 แห่ง
2) โรงพยาบาลรัฐขนาดเล็ก คือ โรงพยาบาลรัฐที่
มีเตียงไม่เกิน 120 เตียง จำ�นวน 19 แห่ง
3) โรงพยาบาลเอกชน จำ�นวน 12 แห่ง
เมื่อทราบจำ�นวนของโรงพยาบาลแต่ละประเภทใน
จังหวัดนัน้ ๆ แล้ว จึงใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายเพือ่ เลือก
โรงพยาบาลที่จะเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เก็บข้อมูลจากแม่หรือจากผู้ดูแลหลักของเด็กอายุ
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี ที่กินอาหารอื่นที่นอกเหนือจากนม
แม่ในช่วงก่อนทารกอายุครบ 6 เดือน ซึ่งนำ�ทารกมาฉีด
วัคซีน หรือมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลในวันที่เก็บข้อมูล
และยินดีเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการวิจัย คณะผู้
วิจัยโดยเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย และสิทธิในการออกจากการ
วิจัยโดยละเอียด เมื่อทราบข้อมูลแล้วหากผู้ที่มีคุณสมบัติ
ในการเป็นตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัยจะต้องทำ�การลง
นามในหนังสือยินดีเข้าร่วมการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) เป็นแม่หรือผูด้ แู ลหลักของทารกหรือเด็กเล็กที่
มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี
2) มีสัญชาติไทย และสามารถสื่อสารภาษาไทย
ได้ดี
3) มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
4) อาศัยอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 1,582 คน เก็บตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่จำ�นวน 849 คน เก็บตัวอย่าง
จากโรงพยาบาลรัฐขนาดเล็ก 427 คน และเก็บตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลเอกชน 306 คน
การเก็บข้อมูล

การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดย
คณะผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (face to face)
และกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามเอง ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกของแม่หรือผู้ดูแลหลัก และเพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูล
การพัฒนาแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้มีการปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำ�งานเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จำ�นวน 3 ท่าน และได้
มีการทดสอบแบบสอบถามเพื่อความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(content validity) โดยได้ทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มี
ลักษณะเหมือนกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คนและปรับแก้จน
สามารถแน่ใจได้ว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ และสามารถ
ตอบคำ�ถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
1) คำ�ถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
2) ข้อมูลเรื่องผู้ดูแลหลัก
3) ประวัติ และการกินนมและอาหารของเด็ก
4) การตัดสินใจ
5) ทัศนคติ
6) ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลหลัก
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ได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท รอง
ลงมาเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า (ร้อย
ละ 24.5) และเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นที่เป็นผู้มีรายได้ตั้งแต่
50,001 บาทขึ้นไป ในส่วนของระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23.6 มีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 22.6 มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 21.6 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านอาชีพ พบว่ามากกว่า 1
ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ทำ�งาน (ร้อยละ 35.2)
รองลงมาทำ�ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย (ร้อยละ 16.4) และ
เป็นพนักงานบริษัท (ร้อยละ 15.8) รายละเอียดดังตาราง
ที่ 1
จากการศึกษานี้พบว่า เด็กส่วนมาก คือร้อยละ 64.8
มีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก ทั้งนี้ทารกและเด็กเล็กร้อยละ 78.2 มี
ผู้ดูแลหลักคนเดียวตั้งแต่แรกเกิด และมีเพียงร้อยละ 21.8
เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนผู้ดูแลหลัก โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่มี
การเปลีย่ นผูด้ แู ลก็คอื ผูด้ แู ลหลักคนเดิมต้องกลับไปทำ�งาน/
กลับไปเรียน
ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาเฉพาะกลุม่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นผูด้ แู ลหลัก
จากแม่เป็นคนอื่น พบว่ามีแม่ถึงร้อยละ 67.6 ยังคงได้อยู่
กับลูกทุกวัน ในขณะที่แม่ร้อยละ 14.9 ยังมีโอกาสพบลูก
ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ และมีเด็กเพียงร้อยละ 11.9
ได้มีโอกาสเจอแม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และเด็กร้อยละ
3.3 ไม่ได้เจอแม่เลย

นำ�เสนอข้อมูลลักษณะประชากรโดยใช้สถิติร้อยละ
เพือ่ แสดงข้อมูลสถานการณ์ และเหตุผลในการเริม่ ต้นนมผง
ช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด และใช้การวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติกแบบทวิ (binary logistic regression) เพื่อศึกษา
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ในการเริม่ ต้นนมผงช่วง 6 เดือนแรก
หลังคลอด
การผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการวิ จั ย ใน
มนุษย์

การศึกษานีผ้ า่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจยั
ในมนุษย์ สถาบันพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุษย์ เมือ่
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผลการศึกษา
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

จากการคำ�นวณได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 1,582 คน
แต่ในการเก็บข้อมูลจริงมีขอ้ จำ�กัดเรือ่ งการเข้าเก็บข้อมูลใน
กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลรัฐบางแห่ง หลัง
จากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้า
เกณฑ์ทั้งสิ้น 1,147 คน จากโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ 17
แห่ง โรงพยาบาลรัฐขนาดเล็ก 13 แห่ง และโรงพยาบาล
เอกชน 3 แห่ง
ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม พบ
ว่าจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,147 คน เป็นเพศหญิง 1,112
คน หรือร้อยละ 96.9 และเพศชาย 35 คนคิดเป็นร้อย
ละ 3.1 ของจำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยผู้
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80.2 เป็นแม่ของเด็ก รองลง
มาเป็นปู่ย่าตายายร้อยละ 15.1 ในขณะที่ร้อยละ 2.5 เป็น
พ่อของเด็ก ข้อมูลด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 39.9 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี และร้อยละ 33.4
มีอายุ ระหว่าง 30-39 ปี ด้านเศรษฐฐานะของครอบครัว
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.8) มีราย

ช่วงเวลาและสาเหตุทเี่ ด็กเริม
่ กินนมผงในช่วงแรกเกิด
ถึงก่อนอายุครบ 6 เดือน

เนื่องจากการศึกษานี้ต้องการทราบช่วงเวลาที่เด็ก
ได้เริ่มต้นกินนมผงก่อนอายุครบหกเดือน ดังนั้นจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามีเด็กที่ได้กินนมผงก่อนอายุครบหก
เดือนอยู่ 980 คน โดยการสอบถามแม่หรือผูด้ แู ลหลักถึงวัน
เริ่มต้นให้ทารกกินอาหารต่างๆ พบว่า โดยเฉลี่ย (mean)
เด็กจะเริม่ กินนมผงทีว่ นั ที่ 52 (SD 45.5) หรือประมาณหนึง่
เดือนครึง่ หลังคลอด แต่เมือ่ พิจารณาเป็นช่วงเวลาจะพบว่า
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ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (characteristic of participants)
		
ความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้ตอบแบบสอบถาม (relationship with children) n = 1,147
แม่ (mother)
พ่อ (father)
ปู่ย่าตายาย (grandparent)
ลุงป้าน้าอา (uncle and aunt)
ญาติอื่นๆ (other relatives)
อื่นๆ (others)
รวม (total)
อายุ, ปี (age, years) n = 1,139
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป (60 years and above)
รวม (total)
รายได้ต่อเดือน, บาท (monthly income, baht) n = 1,115
0 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
50,001 บาทขึ้นไป (50,001 baht and above)
รวม (total)
อาชีพ (occupation) n = 1,146
ข้าราชการ/พนักงานราชการ (government officers)
รัฐวิสาหกิจ (state enterprise officers )
พนักงานบริษัท (company employees)
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (business owners)
เกษตรกร (farmers)
รับจ้าง (daily labourers)
แพทย์-พยาบาล/ผู้ทำ�งานสาธารณสุข (medical staff)
ไม่ได้ทำ�งาน (no job)
นักเรียน/นักศึกษา (students)
ไม่มีข้อมูล (do not know)
รวม (total)
ระดับการศึกษา (education level) n = 1,145
ต่ำ�กว่าประถม (below primary)
ประถม (primary)
มัธยมศึกษาตอนต้น (secondary)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (high school)
ปวส./อนุปริญญา (diploma)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (bachelor degree or above)
รวม (total)
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ร้อยละ (%)
80.2
2.5
15.1
1.7
0.3
0.2
100.0
6.5
39.9
33.4
10.5
7.5
2.2
100.0
24.4
34.8
19.7
7.7
7.4
6.0
100.0
8.6
1.4
15.8
16.4
8.0
12.1
1.3
35.2
1.1
0.1
100.0
2.5
18.3
22.6
23.6
9.3
23.7
100.0
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการดูแลเด็ก (child’s upbringing)
		
ร้อยละ (%)
ผู้ดูแลหลักของเด็ก (main caregiver) n = 1,147
แม่ (mother)
64.8
พ่อ (father)
2.2
ปู่ย่าตายาย (grandparent)
27.7
ลุงป้าน้าอา (uncle and aunt)
2.5
ญาติอื่นๆ (other relatives)
0.6
พี่เลี้ยง (baby sitter)
1.1
แม่และสมาชิกในครอบครัวช่วยกันเลี้ยง (mother and other family members)
1.1
รวม (total)
100.0
การเปลี่ยนผู้ดูแลหลัก (change in caregiver) n = 1,147
เด็กที่ ไม่มี การเปลี่ยนผู้ดูแลหลัก (no)
78.2
เด็กที่ มี การเปลี่ยนผู้ดูแลหลัก (yes)
21.8
รวม (total)
100.0
ผู้ดูแลหลักเดิม (former caregiver) n = 250
แม่ (mother)
96.4
พ่อ (father)
0.4
ปู่ย่าตายาย (grandparent)
2.0
ลุงป้าน้าอา (uncle and aunt)
0.8
แม่และพ่อ (mother and father)
0.4
รวม (total)
100.0
ผู้ดูแลหลักปัจจุบัน (current caregiver) n = 250
แม่ (mother)
1.6
พ่อ (father)
4.0
ปู่ย่าตายาย (grandparent)
78.8
ลุงป้าน้าอา (uncle and aunt)
8.8
ญาติอื่นๆ (other relatives)
2.0
พี่เลี้ยง (baby sitter)
4.8
รวม (total)
100.0
สาเหตุในการเปลี่ยนผู้ดูแลหลัก (reasons for change in caregiver) n = 250
แม่ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักคนเดิมต้องกลับไปทำ�งาน/กลับไปเรียน (mothers return to work or study)
93.2
ผู้ดูแลคนเก่าอายุมาก/สุขภาพไม่ดี (health condition of former caregiver)
1.2
แม่ไม่ได้อยู่กับลูก (หย่า/อยู่ต่างจังหวัด) (mothers cannot live with children; divorce or living in other provinces)
0.8
อื่นๆ (others)
3.6
ไม่ทราบ (do not know)
1.2
รวม (total)
100.0
เวลาเปลี่ยนผู้ดูแล (timing of change in caregiver) n = 250
ภายในวันที่ 1 - 30 หลังคลอด (1 month or less after birth)
16.4
วันที่ 31 - 60 หลังคลอด (more than 1 month up to 2 months after birth)
13.6
วันที่ 61 - 90 หลังคลอด (more than 2 months up to 3 months after birth)
42.0
วันที่ 91 - 120 หลังคลอด (more than 3 months up to 4 months after birth)
10.8
วันที่ 121 - 150 หลังคลอด (more than 4 months up to 5 months after birth)
2.0
วันที่ 151 - 179 หลังคลอด (more than 5 months but less than 6 months after birth)
3.6
วันที่ 180 - 365 หลังคลอด (6 months up to 12 months after birth)
6.8
หลังจากอายุครบ 1 ปี/วันที่ 366 หลังคลอด เป็นต้นไป (more than 12 months after birth)
2.4
ไม่ทราบ (do not know)
2.4
รวม (total)
100.0
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ประการ คือ การที่แม่คิดว่าตนเองมีน้ำ�นมไม่พอ (ร้อยละ
39.0) และการทีแ่ ม่ตอ้ งกลับไปทำ�งานหรือกลับไปเรียนต่อ
(ร้อยละ 33.0) นอกจากนี้การเจ็บป่วยของแม่ การใช้ยาที่
อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก หรือแม่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับสรีระของ
ทรวงอก (ร้อยละ 7.6) ก็สง่ ผลให้แม่หรือผูด้ แู ลหลักตัดสินใจ
ให้นมผงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ มีแม่หรือผู้ดูแลหลักร้อยละ 0.2
ให้ข้อมูลว่าหมอ/พยาบาลเป็นผู้แนะนำ�ให้ใช้นมผง

เด็กส่วนใหญ่เริม่ ได้กนิ นมผงตัง้ แต่วนั แรกหลังคลอด เท่ากับ
ร้อยละ 24.1 รองลงมาคือช่วง 2-3 เดือน (ร้อยละ 21.4)
และช่วง 1-2 เดือน (ร้อยละ 18) ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม
เมือ่ พิจารณาร้อยละสะสม จะพบว่าในเดือนแรกหลังคลอด
มีเด็กได้กินนมผงสะสมเกือบร้อยละ 50
โดยสาเหตุที่สำ�คัญที่สุดของการให้นมผงเสริม หรือ
ทดแทนนมแม่ในช่วงที่เด็กมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน มี 2

ตารางที่ 3 วันที่เริ่มกินนมผง (date of first breast milk substitutes) n = 980
วันที่เริ่มกินนมผงหลังคลอด
(days after birth)
1
2-7
8 - 14
15 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
150 - 180
รวม (total)

ร้อยละ
(%)

ร้อยละสะสม
(cumulative percent)

24.1
6.0
3.1
11.3
18.0
21.4
10.4
5.3
0.4
100.0

24.1
30.1
33.2
44.5
62.5
83.9
94.3
99.6
100.0

ตารางที่ 4 เหตุผลการเริ่มนมผง (reasons for breast milk substitutes initiation) n = 977
                            เหตุผล (reasons)

ร้อยละ (%)

แม่คิดว่าน�้ำนมไม่พอ (mother thinks she has not enough milk)
แม่ต้องกลับไปทำ�งาน/กลับไปเรียน (mothers return to work/study)
แม่ป่วย/ มีปัญหาสรีระทรวงอก (mothers’ illness or breast complication)
เด็กไม่กินนมแม่ (child does not drink breast milk)
เด็กมีปัญหาสุขภาพ (child has health complication)
ช่วงแรก นมแม่ยังไม่มา เลยให้นมผง (mothers have no breast milk briefly after delivery)
โรงพยาบาลที่คลอดให้นมผงลูกตั้งแต่เกิด (hospital fed the child with formula at birth)
แม่ไม่ได้อยู่กับลูก (mother does not live with the child)
แม่กังวลว่านมแม่มีสารอาหารไม่พอ (mothers worry breast milk does not have enough nutrient)
บุคลากรทางการแพทย์แนะนำ� (health personnel’s suggestion)
อื่นๆ (others)
รวม (total)
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39.0
33.0
7.6
3.8
2.7
2.5
2.1
1.6
1.4
0.4
5.9
100.0
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ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ข้อมูลว่าให้ทารกกิน
นมผงเพราะคิดว่านมแม่มไี ม่เพียงพอนัน้ พบว่าเหตุผลทีค่ ดิ
ว่านมตนเองไม่พอนั้นมาจากการสังเกตว่า ทารกมีอาการ
หงุดหงิด ร้องไห้บ่อย หรือร้องไห้หลังกินนมเสร็จ (ร้อยละ
45) รองลงมาเป็นการสังเกตจากปริมาณน�้ำนมของแม่ว่า
นมไม่ไหลเลย นมออกน้อย หรือน�้ำนมลดลงเรื่อยๆ (ร้อย
ละ 20.5) หรือทารกมีอาการอื่นๆ เช่น ลูกดูดนมนาน ลูก
ตัวเหลือง หรือเหตุผลอื่นๆ (ร้อยละ 22.4) นอกจากนี้
เป็ น การสั ง เกตจากปริ ม าณและลั ก ษณะปั ส สาวะว่ า มี
ปริมาณน้อยหรือมีสีเข้ม (ร้อยละ 7.1) และปริมาณและ
ลักษณะของอุจจาระ (ร้อยละ 6.3) ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 11.1 ให้ขอ้ มูลว่าทารกไม่มอี าการใดๆ
เลย แต่แม่กังวลเองว่านมแม่อาจไม่พอ

โอกาสในการเคยกินนมผงของทารกและเด็กเล็กตามกลุ่ม
การศึกษาของแม่ พบว่าแม่ที่มีระดับการศึกษาสูง มีแนว
โน้มในการให้นมผงเสริมมากกว่าแม่ที่มีระดับการศึกษาต�่ำ
กว่า เช่นเดียวกับด้านเศรษฐฐานะของครอบครัว เมือ่ เปรียบ
เทียบกับกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน
หรื อ น้ อ ยกว่ า พบว่ า กลุ ่ ม ที่ ค รอบครั ว มี ร ายได้ ร ะหว่ า ง
10,001-20,000 บาท จะมีแนวโน้มในการเคยกินนมผง
มากกว่า 1.53 เท่า ส่วนเด็กในครอบครัวที่มีรายได้ตั้งแต่
30,001 บาทขึน้ ไปมีแนวโน้มทีเ่ ด็กจะเคยกินนมผงมากกว่า
2.75 เท่า และกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้ระหว่าง 20,00130,000 บาทเป็นกลุ่มที่เด็กมีแนวโน้มจะได้กินนมผงมาก
ที่สุด ถึง 2.78 เท่า แต่ในทางตรงกันข้ามพบว่า การที่มีแม่
เป็นผูด้ แู ลหลักเด็กจะมีแนวโน้มจะกินนมผงน้อยกว่าถึงร้อย
ละ 73 (OR 0.27 [95% CI 0.17, 0.42])
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ยังพบว่าการที่แม่ได้อยู่
กับลูกทุกวันจะทำ�ให้ทารกหรือเด็กเล็กมีโอกาสได้กนิ นมผง
น้อยกว่าทารกและเด็กเล็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ทุกวัน และเด็ก
ที่แม่เป็นผู้ตัดสินใจหลักมีแนวโน้มที่เด็กจะเคยกินนมผง

ปั จ จั ย ในการเริ่ ม ต้ น นมผงช่ ว ง 6 เดื อ นแรกหลั ง
คลอด

ในการศึกษาปัจจัยนัน้ วิเคราะห์โดยใช้ binary logistic
regression ในกลุ่มตัวอย่าง 980 คนพบว่า เมื่อพิจารณา

ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้นมผงช่วงหกเดือนแรก (factors relating to breast milk substitutes initiation before 6 months)
(n = 980)
                  ปัจจัย (factor)

OR

(95%CI)

ระดับการศึกษาของแม่ (mother’s education level)
มัธยมศึกษาตอนต้น (secondary)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (high school)
ปวส./อนุปริญญา (diploma)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (bachelor degree or above)

1.62
2.45
2.39
5.03

(0.98, 2.67)
(1.44, 4.16)**
(1.20, 4.76)***
(2.73, 9.26)*

รายได้ครอบครัว/เดือน, บาท (family income, baht)
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 บาท ขึ้นไป (above 30,000 baht)

1.53
2.78
2.75

(1.03, 2.27)***
(1.62, 4.76)*
(1.62, 4.67)*

ผู้ดูแลหลัก (main caregivers)
แม่เป็นผู้ดูแลหลัก (mothers are main caregivers)

0.27

(0.17, 0.42)*

* p-value <0.001, ** p-value < 0.005, and *** p-value < 0.1
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแม่ที่มีผลต่อการให้นมผงในช่วงหกเดือนแรก (mother’s factors leading to initiating breast milk
substitutes before 6 months)
                        ตัวแปร (factors)

OR

(95%CI)

แม่อยู่กับลูกทุกวัน (mothers live with children everyday)
แม่เป็นผู้ตัดสินใจหลัก (mothers as a sole decision maker)
ในช่วงตั้งครรภ์ แม่ตั้งใจว่าเมื่อลูกเกิดจะให้กินนมผง (mothers’ intention for formula
  feeding since pregnant)
เป็นลูกคนที่เท่าใดของแม่ (birth order of children)
การเคยเปลี่ยนผู้ดูแลหลัก (changing of caregivers)
ผู้ดูแลหลักเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องง่าย (major caregivers believe that
  breast feeding is easy)

0.30
0.68
2.90

(0.14, 0.66)**
(0.46, 0.98)***
(1.54, 5.46)**

0.69
2.73
0.30

(0.55, 0.86)**
(1.62, 4.61)*
(0.19, 0.46)*

* p-value < 0.001, ** p-value < 0.005, and *** p-value < 0.1

ในช่วงก่อนอายุครบ 6 เดือนน้อยกว่าเด็กที่แม่ไม่ได้เป็นผู้
ดูแลหลัก อีกทั้งแม่ที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมผงตั้งแต่ช่วง
ตัง้ ครรภ์มแี นวโน้มจะให้ลกู กินนมผงในช่วงก่อนลูกอายุครบ
6 เดือนมากกว่าแม่ทไี่ ม่ได้ตงั้ ใจจะให้ลกู กินนมผง 2.90 เท่า
และประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับแม่ ได้แก่ การที่ทารก
หรือเด็กเล็กเป็นลูกคนที่เท่าใดของแม่มีความสัมพันธ์กับ
การเคยกินนมผงของเด็กอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยการไม่ใช่ลูกคนแรกมีโอกาสได้กินนมผงน้อยกว่า
ร้อยละ 31 (OR 0.69 [95%CI 0.55,0.86]) ปัจจัยต่อมาที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลหลักของทารกและเด็กเล็กนั้น การที่มี
การเปลี่ยนผู้ดูแลหลัก จะทำ�ให้เด็กมีโอกาสที่จะกินนมผง
ในช่วงก่อนอายุครบ 6 เดือนมากกว่าเด็กที่ไม่เคยเปลี่ยนผู้
ดูแลหลัก 2.70 เท่า และการที่ผู้ดูแลหลักเชื่อว่าการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เป็นเรือ่ งง่าย มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยเด็กที่ผู้ดูแลหลักเชื่อว่าการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เป็นเรือ่ งง่ายมีโอกาสทีจ่ ะกินนมผงน้อยกว่าถึง
ร้อยละ70 (OR 0.30 [95%CI 0.19, 0.46]) เมื่อเทียบกับ
กลุม่ ทีผ่ ดู้ แู ลหลักเชือ่ ว่าการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่เรือ่ งง่าย

ได้กนิ นมผงก่อนอายุครบ 6 เดือน คือ การทีแ่ ม่คดิ ว่าตนเอง
มีน้ำ�นมไม่พอ และการที่แม่ต้องกลับไปทำ�งานหรือกลับไป
เรียนต่อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม่หรือผู้ดูแลหลักเห็นว่าการ
ให้เด็กกินนมผงเป็นทางเลือก หรือเป็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หาเมือ่
แม่ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
จากการศึกษาเหตุผลทีแ่ ม่ตอ้ งให้นมผงเพือ่ เสริมหรือ
ทดแทนนมแม่ในช่วงตัง้ แต่แรกเกิดถึงก่อนอายุครบ 6 เดือน
พบว่าในช่วง 2 เดือนแรกเหตุผลที่ส�ำคัญที่สุด คือการที่แม่
เชื่อว่าตนเองมีน�้ำนมไม่พอ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนที่ 3
การที่แม่ต้องกลับไปท�ำงานหรือกลับไปเรียนกลายเป็น
เหตุผลที่ส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้เด็กได้กินนมผง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าในช่วงเวลาต่างกัน แม่จะพบอุปสรรคที่ส�ำคัญของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่างกัน
ในส่วนของผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ห้ขอ้ มูลว่า ให้ทารก
และเด็กเล็กกินนมผงทดแทนนมแม่เนือ่ งจากแม่มนี ำ�้ นมไม่
เพียงพอทั้งหมด 381 คน พบว่าแม่ร้อยละ 11 ให้ข้อมูลว่า
ทารกมีอาการปกติดีทุกอย่าง แต่แม่ยังมีความกังวลว่า
น�ำ้ นมจะไม่พอ ในขณะทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามร้อยละ 45 ให้
ข้อมูลว่า สังเกตว่าทารกหรือเด็กเล็กอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด
จึงเชือ่ ว่าอาการดังกล่าวเกิดจากการทีก่ นิ นมแม่ไม่อมิ่ ยิง่ ไป
กว่านั้น ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

วิจารณ์และข้อยุติ
จากการเก็บข้อมูลครัง้ นีพ้ บว่า สาเหตุหลักทีท่ ำ�ให้เด็ก
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เมือ่ ให้นมผงกับทารกแล้ว ทารกหลับดี หลับนานไม่ตนื่ บ่อย
เหมือนช่วงทีใ่ ห้กนิ นมแม่ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าแม่และผูด้ แู ล
หลักจ�ำนวนไม่น้อยยังขาดข้อมูลเรื่องข้อบ่งชี้ของการที่
ทารกได้กนิ นมไม่เพียงพอ ท�ำให้แม่หรือผูด้ แู ลหลักตัดสินใจ
ให้นมผงเพราะเชือ่ ว่าจะช่วยแก้ปญ
ั หานัน้ ได้ ทัง้ ๆทีใ่ นความ
เป็นจริงแล้ว สาเหตุที่ทารกร้องไห้อาจไม่เกี่ยวกับความหิว
เลย ในทางตรงกันข้าม เมื่อทารกได้กินนมผงเพิ่มท�ำให้
ทารกทีไ่ ม่ได้หวิ รูส้ กึ อิม่ มากขึน้ ประกอบกับนมผงส่วนใหญ่
ท�ำจากนมวัวซึ่งมีปริมาณไขมันมากและท�ำให้อิ่มนาน เมื่อ
ทารกได้กินท�ำให้อิ่ม หลับนานขึ้น และไม่ร้องไห้ ท�ำให้แม่
หรือผู้ดูแลหลักยิ่งเชื่อว่าทารกร้องเนื่องจากความหิว และ
นมผงคือการแก้ปัญหา ซึ่งผลการศึกษานี้เหมือนกับการ
ศึ ก ษาเรื่ อ งสถานการณ์ ก ารเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ น
ประเทศไทยที่พบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงแรกเกิด-เดือนที่ 4 โดย
เหตุผลหลักคือการทีแ่ ม่คดิ ว่าตนเองมีนำ�้ นมไม่เพียงพอมาก
ที่สุด คือร้อยละ 46 รองลงมาคือ คิดว่านมแม่มีสารอาหาร
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 18(16) ทั้งนี้ พบว่า ความเชื่อว่าตนเองมี
น�้ำนมไม่เพียงพอไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่ใน
ประเทศจีน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในแม่จ�ำนวน 50 คน
พบว่าแม่จ�ำนวน 37 คนให้เหตุผลว่าตนเองให้นมผงแก่ลูก
เนื่องจากเชื่อว่าตนเองมีน�้ำนมไม่เพียงพอ
การศึกษานี้พบว่า การตัดสินใจให้ลูกกินนมผงไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การทีแ่ ม่ทำ�งาน ซึง่ แตกต่างจากการศึกษา
ของ Johnson AM และคณะที่พบว่า แม่เชื่อว่าการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของเด็ก แต่การ
ที่แม่ต้องกลับไปทำ�งานเป็นอุปสรรคสำ�คัญของการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะเมื่อแม่ได้รับความช่วยเหลือน้อย
ในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่(17) ทัง้ นี้ เหตุผลทีก่ ารศึกษานีแ้ ตก
ต่างจากการศึกษาอื่นๆ เพราะการศึกษาอื่นศึกษาแม่ทั้งที่
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ครบ 6 เดือนได้สำ�เร็จ และ
แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่การศึกษานี้
เลือกเฉพาะแม่หรือผู้ดูแลหลักที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวไม่สำ�เร็จในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด อย่างไรก็ตาม

ผลการศึกษานี้คล้ายกับข้อค้นพบของ Ong G และคณะ
ที่ พ บว่ า แม้ ว่ า การทำ�งานจะไม่ ไ ด้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเริ่ ม
ต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่กลับมีผลต่อระยะเวลาที่แม่จะ
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ โดยพบว่าแม่ที่ไม่ทำ�งานถึง
ร้อยละ 31 สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 6 เดือนในขณะ
ทีแ่ ม่ทที่ ำ�งานเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ ทีท่ ำ�ได้ และนอกจาก
นี้ แม่ทำ�งานยังมีแนวโน้มที่จะหยุดให้นมแม่มากกว่าแม่ที่
ไม่ได้ทำ�งาน สรุปได้ว่า เหตุผลสำ�คัญที่สุดของการเลิกให้
นมในช่วง 2 - 6 เดือนเป็นเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องงาน(18) การ
ศึกษาครัง้ นีย้ งั พบอีกว่า แม่หรือผูด้ แู ลหลักส่วนหนึง่ รูส้ กึ ว่า
สถานที่ทำ�งาน และลักษณะงานของแม่ไม่เอื้ออำ�นวยต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น ไม่มีพื้นที่ให้บีบนมและเก็บนม
การทำ�งานเป็นกะ การทำ�งานที่สัมผัสกับเชื้อโรค วัตถุและ
สารเคมี หรือรังสีโดยตรง ซึ่งทำ�ให้แม่ต้องตัดสินใจระหว่าง
บทบาทของการทำ�งานและความต้องการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ ซึ่งคล้ายคลึงกับข้อค้นพบของ Yimyam S ซึ่งพบว่า
ในช่วงเวลาที่แม่ต้องกลับไปทำ�งาน และต้องการให้นมแม่
ด้วย แม่เกิดความเครียด และเกิดความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทความเป็นแม่ และบทบาทการทำ�งาน ซึง่ ความรูส้ กึ
นี้สามารถทำ�ให้แม่ส่วนหนึ่งมีความรู้สึกเหนื่อยล้า ขาดการ
ดูแลตัวเอง และไม่เจริญอาหาร(19)
การศึกษานี้พบว่า แม่เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อระยะเวลา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กล่าวคือ ถ้าแม่มีความตั้งใจในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ และเป็นผู้ตัดสินใจหลัก
เกี่ยวกับการให้อาหารลูก ตลอดจนแม่มีโอกาสได้อยู่กับลูก
จะทำ�ให้ทารกหรือเด็กเล็กมีโอกาสได้กนิ นมแม่ยาวนานมาก
ขึน้ และการศึกษานีย้ งั พบว่าการทีแ่ ม่เคยให้ลกู คนก่อนหน้า
กินนมผง จะทำ�ให้ลูกคนต่อมามีแนวโน้มที่จะได้กินนมผง
ด้วย ซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้านี้ในประเทศเยอรมนี(20)
แสดงให้เห็นว่าแม่ทมี่ คี วามตัง้ ใจในการให้นมลูกในวันคลอด
จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ และยังพบอีกว่า ประสบการณ์ที่ดีในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในลูกคนก่อน รวมถึงความพึงพอใจในการดูแล
ของคลินิกฝากครรภ์ ก็ส่งผลที่ดีต่อระยะเวลาการเลี้ยงลูก
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ด้วยนมแม่ด้วย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Sencan และ
คณะ(21) ที่พบว่า การที่แม่กับลูกอยู่ด้วยกันจะทำ�ให้ระยะ
เวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากขึ้น ในทางตรงกัน
ข้าม การจ้างงานของแม่ส่งผลเชิงลบกับระยะเวลาในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษานี้
การศึกษานี้พบว่า ระดับการศึกษาของแม่ เศรษฐฐานะของครอบครัว การไม่ได้อยู่กับแม่ หรือการที่แม่ไม่
ได้เป็นผู้ดูแลหลัก ตลอดจนความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วย
นมผงของแม่ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ และประสบการณ์ในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมผง ล้วนส่งผลต่อโอกาสและระยะเวลาทีเ่ ด็ก
จะได้กินนมแม่ ดังนั้น หน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงต้องให้ความสำ�คัญกับแม่ โดยให้ความรู้แก่แม่ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้อาหารใน
การเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็กตั้งแต่ตั้งครรภ์ ซึ่งจะทำ�ให้แม่
มีความรู้และความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้สำ�เร็จ ในขณะเดียวกัน สำ�หรับแม่ที่ทำ�งาน การสร้าง
บรรยากาศในที่ทำ�งานให้เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
หรือการสร้างโอกาสให้ลกู กับแม่ได้อยูด่ ว้ ยกันก็จะทำ�ให้แม่
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานมากขึ้นด้วย

แห่งชาติทอี่ นุเคราะห์ชว่ ยเหลือในการคำ�นวณกลุม่ ตัวอย่าง
ขอบคุณทีมเก็บข้อมูลและผูป้ ระสานงานในพืน้ ทีท่ ชี่ ว่ ยเหลือ
ในการเก็บข้อมูล ตลอดจนขอขอบคุณ ดร.อินทิรา ยมาภัย
และบุคลากรจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ สำ�หรับการสนับสนุนการทำ�วิจัยและให้
คำ�แนะนำ�ต่างๆ และสุดท้ายขอขอบคุณสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�หรับทุนวิจัย
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