วารสารวิชาการสาธารณสุข

Journal of Health Science

ปี ที่ 30 ฉบับเพิ่มเติม 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

Vol. 30 Supplement 2, July - August 2021

นิพนธ์ต้นฉบับ

Original article

องค์ประกอบทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งมือ
เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย
กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล วท.ม.
โศภิต นาสืบ ร.ม.
นิศาชล เศรษฐไกรกุล วท.ม.

ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

วันรับ:
วันแก้ ไข:
วันตอบรับ:

13 เม.ย. 2563
24 ก.ค. 2563
4 ส.ค. 2563

บทคัดย่อ การศึกษาข้ อมูลสถานการณ์การส่งเสริ มการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในสถานประกอบกิจการมีความส�ำคัญกับ
หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบกิจการ เพื่อน�ำไปใช้ ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้ วยนมแม่ แต่ปัจจุบนั ยังขาดเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาข้ อมูลที่เหมาะสมตามบริบทของประเทศไทย จากเหตุผล
ดังกล่าวการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมของเครื่องมือ และน�ำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือ
ต้ นแบบในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการที่มีนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้ วยนมแม่ โดยท�ำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอน ได้ แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ
ของเครื่องมือ ด้ วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 11 คน ขั้นตอนที่ 2 การ
ประเมินความเหมาะสมและยืนยันองค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ ด้ วยเทคนิคเดลฟาย จ�ำนวน 2 รอบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็ นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 20 คน และขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือต้ นแบบด้ วยวิธกี ารสนทนา
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 7 คน โดยผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอนเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ใน
การศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่เหมาะสม
ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 32 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์ 13 องค์ประกอบย่อย
การดูแลบุตรและค่าใช้ จ่าย 4 องค์ประกอบย่อย การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 5 องค์ประกอบย่อย
และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ 10 องค์ประกอบย่อย ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์การลูก
ด้ วยนมแม่ในสถานประกอบ ถือเป็ นเครื่องมือต้ นแบบทีผ่ ่านการประเมินและยืนยันองค์ประกอบจากผู้ทม่ี สี ว่ นเกี่ยวข้ อง
และผู้เชี่ยวชาญที่มอี งค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ท�ำให้ มี
ความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย จึงควรมีการน�ำเครื่องมือที่ได้ ไปปรับใช้ ในการเก็บข้ อมูลสถานการณ์การเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการทีม่ นี โยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จริง เพื่อน�ำข้ อมูลทีไ่ ด้ มาใช้ ประโยชน์
ในก�ำหนดแนวทางและนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการต่อไปใน
อนาคต
ค�ำส�ำคัญ: เครือ่ งมือต้นแบบ; องค์ประกอบทีเ่ หมาะสม; การเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่; สถานประกอบกิจการ
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บทน�ำ

การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ นเรื่องส�ำคัญทั้งทางด้ านการ
ส่งเสริมสุขภาพ และด้ านสิทธิของแม่ และเด็กในการมี
สุขภาพที่ดี องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้ แม่เลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่อย่างเดียวจนอายุครบ 6 เดือน และให้ นมแม่ควบคู่
กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้นหาก
ท�ำได้ (1) เพราะการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่มีผลดีต่อสุขภาพ
ทั้งลูกและแม่ นมแม่ มีปริมาณสารอาหารแต่ ละชนิดที่
เหมาะสมและจ�ำเป็ นส�ำหรับทารกในลักษณะที่ย่อยง่าย
นอกจากนี้ ในนมแม่ ยังมีสารภูมิค้ ุมกันที่ทำ� ให้ ทารกมี
โอกาสในการเป็ นโรคติดเชื้อต่างๆ น้ อยกว่าทารกที่กิน
นมผสม เช่น โรคท้ องร่วง การติดเชื้อในหูช้ันกลาง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็ นต้ น และยังพบว่า นมแม่ยัง
สามารถป้ องกันการแพ้ อาหารได้ อกี ด้ วย(2)
จากการส� ำ รวจสถานการณ์ เ ด็ ก และสตรี ใน
ประเทศไทย ในปี 2559 (Multiple Indicator Cluster
Surveys: MICS5) พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
อย่างเดียวในช่วง 0-1 และ 6 เดือน อยู่ท่รี ้ อยละ 33.5
และ 23.10 ตามล�ำดับ(3) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555
ในช่วงอายุเดียวกัน อยู่ท่รี ้ อยละ 30.0 และ 12.3 ถือว่า
เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ดขี ้ นึ แต่ยังไม่บรรลุเป้ าหมายของ
ประเทศที่กำ� หนดว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50.0 ตามที่องค์การ
อนามัยโลกก�ำหนดไว้
การที่แม่ ต้องกลับไปท�ำงานหลังคลอดเป็ นหนึ่งใน
สาเหตุสำ� คัญที่ส่งผลให้ มีอัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
อย่างเดียวจนครบ 6 เดือนอยู่ในระดับที่ต่ำ� (4) โดยการ
ศึกษาก่อนหน้ านี้ พบว่า ช่วงเวลาที่แม่ลาคลอดมีความ
สัมพันธ์กบั การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ โดยแม่ท่ลี าคลอดนาน
กว่ามีแนวโน้ มจะเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ นานกว่า(5,6) รวม
ถึงนโยบายของที่ทำ� งาน ลักษณะงาน หรือแม้ แต่สถานที่
ตั้งของที่ทำ� งานอาจไม่เหมาะกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่(7)
ดังนั้น เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ แม่สามารถเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ต่อได้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) จึงประกาศใช้
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อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 183 ซึ่งมีสาระส�ำคัญ คือ การให้ สทิ ธิ
แม่ลาคลอดได้ อย่างน้ อย 14 สัปดาห์ โดยได้ รับค่าจ้ าง
หรือเงินสนับสนุน รวมถึงแม่มสี ทิ ธิพักอย่างน้ อย 1 ครั้ง
ต่อวัน หรือลดชั่วโมงการท�ำงานเพื่อให้ นมลูกได้ โดยได้ ไม่
ถูกหักค่ าจ้ าง(8) ตลอดจนการมีสถานดูแลเด็กเล็กในที่
ท�ำงานหรืออยู่ใกล้ ท่ที ำ� งาน การจัดสถานที่ในการบีบและ
เก็บน�ำ้ นมรวมทั้งส่งเสริมให้ มีต้ ูเย็นเพื่อเก็บรักษาน�ำ้ นม
เป็ นอี ก แนวทางในการส่ ง เสริ ม การเลี้ ยงบุ ต รด้ วย
นมมารดาในที่ทำ� งาน(9)
จากการศึกษาของต่างประเทศ ได้ มกี ารพัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ในสถานประกอบการ เช่น การศึกษาของ Bai Y และคณะ
ได้ ใช้ เครื่องมือ Workplace breastfeeding support scale
(WBSS) ที่ใช้ ในการศึกษามุมมองของแม่ท่ใี ห้ นมลูกใน
สถานประกอบการใน central Indiana ประกอบด้ วย 4
ประเด็น สนั บ สนุ น หลั ก ทั้ง ด้ า นเทคนิ ค สิ่ง แวดล้ อ ม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และกลุ่มผู้ให้ ความช่วยเหลือ(10)
หรือการศึกษาของ Tsai SY ที่ศึกษามุมมองของการ
สนับสนุนที่เอื้อในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในที่ทำ� งานของ
ประเทศไต้ หวัน โดยมีข้อค�ำถามประกอบไปด้ วย ข้ อมูล
ส่วนตัว ลักษณะงานพฤติกรรมการให้ นมลูกหลังจากมา
ท�ำงาน มุมมองของการสนับสนุนที่เอื้อให้ เลี้ยงลูกด้ วยนม
แม่ในที่ทำ� งาน และทัศนคติของผลประโยชน์จากการเลี้ยง
ลูกด้ วยนมแม่ (เช่ น ลดการป่ วย ประหยัดค่ าใช้ จ่าย
ประสิทธิภาพการท�ำงานของแม่เพิ่มขึ้น)(11) หรืองานของ
Chow T และคณะ ได้ สร้ างแบบสอบถามส�ำหรับการเก็บ
ข้ อมูลการให้ นมแม่ในสถานประกอบการ (BESt: Breastfeeding and Employment Study) โดยข้ อค�ำถามใน
ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก พื้นที่ เวลา และ
การสนับสนุนต่างๆ(12)
จากรายงานการประเมินนโยบายการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ของประเทศไทย ด้ วยเครื่องมือ World Breastfeeding Trends Intensive (WBTi) พบว่า ช่องว่างหนึ่ง
ของการสนั บ สนุ น การเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบกิจการ คือ การขาดงานวิจัยที่จะใช้ เป็ นข้ อมูลใน
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การตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ตวั แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ ให้ ข้อเสนอแนะไว้ ว่า ควรส่งเสริมให้ มี
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ เช่น การจัด
ตั้งมุมนมแม่และสถานดูแลเด็ก อีกทั้งการด�ำเนินการวิจยั
ต้ องค�ำนึงถึงความต้ องการของลูกจ้ างด้ วย เพื่อเป็ นการ
สร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กบั สถานประกอบกิจการเกี่ยว
กับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การจัดตั้งมุมนมแม่และสถานดูแลเด็กให้ เป็ นไปตามความต้ องการของ
แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ(13) ดังนั้น การศึกษา
เกี่ยวกับการส่งเสริ มการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในสถานประกอบกิจการจึงเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และสถานประกอบกิจการในการใช้ ผลงานวิจยั เป็ นข้ อมูล
ในการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการ
ดังที่กล่ าวมาจะเห็นว่ าเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในสถานประกอบกิจการของแต่ละประเทศจะมีความเหมาะสมในบริบทที่
แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึง
สนใจในการศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมของเครื่องมือ
ต้ นแบบที่ใช้ ศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการที่มนี โยบายในการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้ วยนมแม่ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเครื่องมือต้ นแบบใน
การศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบการในบริบทของประเทศไทยต่อไป
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ของเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ ในสถานประกอบกิจการที่มีนโยบายในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ และยืนยันองค์ประกอบที่
เหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา รวมทั้งพัฒนา
ร่ างเครื่องมือต้ นแบบที่ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์การ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการที่มีนโยบาย
ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
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การวิ จัย ครั้ งนี้ มุ่ งเน้ น เพื่ อศึกษาองค์ ประกอบของ
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ในสถานประกอบกิจการที่มนี โยบายในการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ และน�ำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือ
ต้ นแบบ โดยใช้ วิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งประกอบไปด้ วยขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจยั
แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของเครื่องมือที่
ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ใน
สถานประกอบกิจการที่มีนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ ขั้นตอนนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเริ่มจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เครื่องมือที่ใช้ การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ในสถานประกอบกิจการ และสรุปองค์ประกอบโดย
รวมของเครื่ องมือเพื่อเป็ นแนวค�ำถามและด�ำเนินการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะด�ำเนินการสนทนากลุ่ม
เป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญที่มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกับ การส่ ง เสริ ม การ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 3 กลุ่ม เพื่อ
ด�ำเนินการคัดเลือกองค์ประกอบที่ควรใช้ ในการศึกษา
สถานการณ์ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจการ จ�ำนวน 11 คน ประกอบด้ วย (1) กลุ่มนักวิชาการ
จ�ำนวน 4 คน (2) กลุ่มผู้กำ� หนดนโยบายในการส่งเสริม
การเลี้ยงด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จ�ำนวน 5
คน และ (3) กลุ่มบุคลากรด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีหน้ าที่รับนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงด้ วยนม
แม่ในสถานประกอบกิจการมาปฏิบตั ิ จ�ำนวน 2 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การศึ ก ษา
สถานการณ์ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจการ จากเอกสาร ต�ำรา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ
แล้ วน� ำ มาสั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของการศึ ก ษา
สถานการณ์ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจการ และยกร่างเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง
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องค์ประกอบทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งมือเพือ่ ศึกษาสถานการณ์การเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย

(semi-structured interview) เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สนทนากลุ่ม โดยองค์ประกอบหลักค�ำถามประกอบด้ วย
4 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับสถานภาพในการท�ำงาน ได้ แก่
ต�ำแหน่ง ลักษณะงาน ระยะเวลาทีท่ ำ� งานเฉลี่ยต่อวัน ระยะ
เวลาที่ทำ� งานล่วงเวลาเฉลี่ยต่อวัน
2) ข้ อมูลบุตรของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ อายุของบุตร
ทั้งหมด พฤติการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของบุตรคนก่อนหน้ า
3) ข้ อมูลการให้ นมบุตรและการเสริมอาหารครั้งแรก
ของบุ ตรคนปั จจุ บัน ได้ แก่ อายุ ท่ีเริ่ ม-เลิ กให้ นมแม่
เหตุผลหลักที่เลิกให้ นมแม่ อายุท่เี ริ่ม-เลิกให้ นมผง อายุ
ที่เริ่ม-เลิกให้ นำ�้ ชนิดของอาหารอื่นและอายุท่เี ริ่มให้ บตุ ร
ทาน
4) ข้ อมูลการดูแลและเลี้ยงดูบุตร ได้ แก่ การอยู่ด้วย
กันของบุตรและแม่ การขนส่งนมแม่กรณีบุตรและแม่อยู่
คนละที่กัน สาเหตุของการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ระยะเวลาในการลาคลอด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ที่ได้ จากการสนทนากลุ่ม น�ำมาสรุปผลและจัดกลุ่ม
องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์
การเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบกิ จ การที่ มี
นโยบายการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและยืนยัน
องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ในขั้นตอน
นี้เป็ นการวิจยั โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
ซึ่งเป็ นกระบวนการทีร่ วบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจ โดยอาศัยข้ อมูลทีผ่ า่ นการพิจารณาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
จ�ำนวน 2 รอบ ใช้ ระยะเวลา 4 เดือน (กันยายน –
ธันวาคม พ.ศ.2560) โดยแต่ละรอบมีระยะเวลาห่างกัน
2 เดือน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม
จ�ำนวน 20 คน ได้ แก่ (1) นักวิชาการที่ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในสถานประกอบวารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับเพิ่มเติม 2

กิจการ จ�ำนวน 8 คน (2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสถาน
ประกอบกิจการทีเ่ ป็ นผู้กำ� หนดนโยบายในการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ จ�ำนวน 6 คน และ (3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ท่ีมีหน้ าที่รับ
นโยบายการส่ งเสริ มการเลี้ ยงลู กด้ วยนมแม่ มาปฏิบัติ
จ�ำนวน 6 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
รอบที่ 1 ได้ แก่ แบบสอบถามที่สร้ างจากการศึกษา
องค์ประกอบในขั้นตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ส�ำหรับรอบที่ 2 ใช้ แบบสอบถาม
แบบเดียวกับรอบที่ 1 พร้ อมกับบอกต�ำแหน่งค่ามัธยฐาน
และค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ของแต่ ล ะข้ อ ค�ำ ถามที่
ค�ำนวณได้ จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 และแสดง
ต�ำแหน่งทีผ่ ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ ตอบไว้ ในรอบที่ 1 เพื่อ
ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญได้ พิจารณาทบทวนค�ำตอบของตนเอง และ
ตอบกลับมาอีกครั้ง เพื่อเป็ นการยืนยันความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 1 ผู้วิจัย
น�ำค�ำตอบที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญมาบันทึกข้ อมูลเข้ าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อ
ค�ำนวณสถิติโดยหาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ผู้วิจัย
ส่งแบบสอบถามรอบที่ 2 ซึ่งเป็ นวิธีเดียวกับรอบที่ 1
พร้ อมทั้งระบุค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
และต�ำแหน่งคะแนนทีผ่ ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละท่านตอบในรอบที่
1 โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ ทราบความคิดเห็นกลุ่ม
และมี โ อกาสทบทวนค�ำ ตอบของตนเองจากการตอบ
แบบสอบถามในรอบที่ 1 เมื่อได้ ทบทวนค�ำตอบของ
ตนเอง ผู้เชี่ยวชาญอาจยืนยันค�ำตอบเดิม เพิ่มเติมค�ำตอบ
หรือเปลี่ยนแปลงค�ำตอบได้ หากค�ำตอบของผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ น อกพิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องค�ำ ถามข้ อ นั้ น ผู้ เชี่ยวชาญจะถูกร้ องขอให้ แสดงเหตุผลในข้ อนั้นๆ ด้ วย
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ทั้ง นี้ เกณฑ์ใ นการพิ จ ารณา โดยองค์ ป ระกอบใดมี ค่ า
มัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
มีค่าไม่ เกิน 1.50 ผู้วิจัยถือว่ าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยกับ
องค์ประกอบนั้นของเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือต้ นแบบในการศึกษา
สถานการณ์ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจ การด้ ว ยวิ ธีก ารสนทนากลุ่ ม การพั ฒ นาและสร้ า ง
เครื่องมือในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ในสถานประกอบกิจการที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันโดยการ
ประเมินความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็ น
ประโยชน์ของเครื่องมือ ด้ วยวิธกี ารสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 7 คนที่ผ่านการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้เชี่ยวชาญ
ต้ องเป็ นผู้ท่มี คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ มีความเชี่ยวชาญ
และมี ป ระสบการณ์ด้ า นการส่ ง เสริ ม การเลี้ ยงลู ก ด้ ว ย
นมแม่ หรือผู้กำ� หนดนโยบายและผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
การส่งเสริมการเลี้ยงด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี มาท�ำการประเมินและวิพากษ์พร้ อมทั้ง
ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบให้ มคี วามสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสนทนากลุ่มของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลเนื้อหา และข้ อสารสนเทศ
การจัดกลุ่มสนทนาผู้เชี่ยวชาญไปเป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยง
ลู ก ด้ วยนมแม่ ใ นสถานประกอบกิ จ การและท�ำ การ
สังเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
น�ำข้ อเสนอแนะที่ได้ ปรับปรุงและจัดท�ำเครื่องมือ พร้ อม
คู่มือในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการ
การศึกษานี้ได้ รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย โดย
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ สถาบั น พั ฒ นาการคุ้ ม ครองการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ เลขที่ สคม.
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เครื่องมือเพื่อใช้ เก็บสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ในสถานประกอบกิจการที่มีนโยบายในการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของประเทศไทย สามารถแบ่งเป็ น 3
ส่วนหลัก ตามขั้นตอนวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ ใน
การศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในสถาน
ประกอบกิจการที่มนี โยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนม
แม่
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือที่ใช้ การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการสามารถสรุป
องค์ ประกอบโดยรวมของเครื่ องมือที่ใ ช้ ใ นการศึก ษา
ข้ อมูลการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในสถานประกอบกิจการ
เบื้องต้ นได้ 4 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย
ประกอบด้ วย (1) ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสถานภาพในการ
ท�ำงาน 4 องค์ประกอบย่อย (2) ข้ อมูลบุตรของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 องค์ประกอบย่อย (3) ข้ อมูลการให้ นมบุตร
และการเสริมอาหารครั้งแรกของบุตรคนปัจจุบนั 5 องค์ประกอบย่อย และ (4) ข้ อมูลการดูแลและเลี้ยงดูบุตร 5
องค์ประกอบย่ อย จากร่ างองค์ประกอบของเครื่องมือ
เบื้องต้ น ได้ ทำ� การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อระดมความ
คิดเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญได้ คัดเลือกและให้ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับองค์ประกอบ ไว้ ดงั นี้
ภาพรวมองค์ประกอบของเครื่องมือที่จะน�ำไปใช้ จะ
ต้ องเป็ นประโยชน์กับทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล
ของหน่วยงานเอกชน การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
จ�ำเป็ นที่ออกแบบทั้งเนื้อหา และกระบวนการที่จะได้ มา
ของข้ อมูลหลังจากพัฒนาเครื่องมือเสร็จแล้ ว และสามารถ
ใช้ ไ ด้ กับ ทั้ง สถานประกอบกิจ การที่มี แ ละยั ง ไม่ มี ก าร
ด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ช่วยให้ ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคใน
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไป พบว่ า สถาน
ประกอบกิจการที่มี การบัน ทึกข้ อมู ล ของแม่ ท่ีเ ข้ า ร่ ว ม
ผลการศึกษา
ส�ำหรั บผลการศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมของ โครงการส่ ง เสริ ม การเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ข องสถาน
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องค์ประกอบทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งมือเพือ่ ศึกษาสถานการณ์การเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย

ประกอบกิจการตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์ โดยข้ อมูลที่บันทึก
เข้ าสู่ระบบ เช่น รหัสประจ�ำตัวพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่งงาน แผนกงาน อายุครรภ์ และก�ำหนดคลอด
ดังนั้น ประเด็นค�ำถามในส่วนของข้ อมูลทัว่ ไปควรมีความ
คล้ ายคลึงกับข้ อมูลที่มกี ารบันทึกอยู่แล้ ว ทั้งนี้ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่ต้องการข้ อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องการขาด ลา มาสาย
ของแม่ท่ตี ้ องพาลูกไปหาหมอเพราะลูกป่ วย รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่แม่ ต้องจ่ ายในการรักษาลูกแต่ ละครั้ง เพื่อมา
วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารกับผู้บริหารถึงผลที่ได้ รับจาก
การมีโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับข้ อมูลสถานภาพการท�ำงาน
ของแม่ท่กี ลับมาท�ำงานในสถานประกอบกิจการ พบว่า
ประเด็นค�ำถามจะเป็ นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาสถานที่
การสนับสนุนด้ านต่างๆ ที่มีต่อแม่ท่เี ลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
หลั งกลั บมาท�ำงาน เช่ น ช่ วงเวลาหรื อสถานที่ป๊ั มนม
ส�ำหรับข้ อมูลลักษณะงานของแม่มคี วามเกี่ยวข้ องกับการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ เช่น ลักษณะของการท�ำงานในส่วน
ส�ำนักงาน ลักษณะการท�ำงานในส่วนการผลิต การท�ำงาน
เป็ นกะ เป็ นต้ น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลการเลี้ยงดูลูกใน
ปัจจุบนั ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า ควรมีข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่หลังจากกลับมาท�ำงาน เช่น เหตุผลของการไม่
ได้ เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การส่งลูกไปอยู่ต่างจังหวัด วิธกี าร
ในการส่งนมกลับต่างจังหวัด นอกจากนี้ ควรมีข้อมูลเรื่อง
ค่าใช้ จ่ายในการส่งนมที่แม่ป๊ัมเก็บไว้ กลับต่างจังหวัดหลัง
จากแม่กลับมาท�ำงาน เป็ นข้ อมูลทีท่ างผู้เชี่ยวชาญให้ ความ
สนใจ
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับข้ อมูลการสนับสนุนการเลี้ยง
ลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการปัจจัยที่สำ� คัญ คือ
การสนับสนุนจากคนรอบข้ าง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ใน
สถานประกอบกิจการที่แม่ทำ� งานอยู่ ล้ วนมีผลต่อความ
ส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ ครบ 6 เดือน ดังนั้น
จึงควรมีประเด็นค�ำถามที่เกี่ยวข้ องการสนับสนุนการเลี้ยง
ลูกด้ วยนมแม่จากบุคคลในสถานประกอบกิจการ รวมถึง
ตั ว สถานประกอบกิ จ การเองด้ ว ย นอกจากนี้ ปั จ จั ย
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับเพิ่มเติม 2

ภายนอกอย่างการสนับสนุนด้ านความรู้เกี่ยวกับการให้ นม
แม่จากสถานพยาบาลตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์จนหลังคลอด
การสนับสนุนจากครอบครัว ตลอดจนการสนับสนุนจาก
ชุมชนและสังคม ล้ วนเป็ นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีค่ วรเป็ นประเด็น
ค�ำถามในเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาข้ อมูลการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
ดั ง นั้ น จากการคั ด เลื อ กและข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ จึงน�ำข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และปรับปรุงองค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ 4 องค์ประกอบหลัก 33 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้ วย (1) ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้
สัมภาษณ์ 14 องค์ประกอบย่อย (2) การดูแลบุตรและ
ค่าใช้ จ่าย 5 องค์ประกอบย่อย (3) การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ในสถานประกอบกิจการ 5 องค์ประกอบย่อย และ (4)
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ 9 องค์ประกอบย่อย
2. การประเมิ น ความเหมาะสมและยื น ยั น องค์ ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์การ
เลี้ ยงลู ก ด้ วยนมแม่ ใ นสถานประกอบกิ จ การด้ วย
เทคนิคเดลฟาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม
และยืนยันองค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
สถานการณ์ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจการด้ วยเทคนิคเดลฟาย พบว่า องค์ประกอบเกือบทุก
องค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง
18 คน โดยมีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ทั้งนี้ มีเพียงองค์ประกอบ
ย่อยที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูก
จากบริษัทและจ�ำนวนครั้งในการใช้ สทิ ธิ์ รวมถึงประเด็น
เรื่องการจัดตั้งเนิร์สเซอรี่ในสถานประกอบกิจการ ที่อยู่ใน
องค์ประกอบหลักเรื่องนโยบายการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ของสถานประกอบกิจการ ทีม่ คี ่าพิสยั ระหว่างควอไทล์เกิน
1.50 ซึ่ งไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ผู้วจิ ยั จึงตัดองค์ประกอบย่อยเกี่ยวข้ อง
กับสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจากบริษัทและ
จ�ำนวนครั้งในการใช้ สทิ ธิ์ ในองค์ประกอบหลักที่ 2 ออก
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และจัดท�ำร่างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาสถานการณ์การ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้ วย
4 องค์ประกอบหลัก และ 32 องค์ประกอบย่อย ประกอบ
ด้ วย (1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์ 14 องค์ประกอบ
ย่อย (2) การดูแลบุตรและค่าใช้ จ่าย 4 องค์ประกอบย่อย
(3) การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 5
องค์ประกอบย่อย และ (4) การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ 9 องค์ประกอบย่อย
3. การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ต้ นแบบในการศึ ก ษา
สถานการณ์ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจการ
การประเมินการพัฒนาเครื่องมือต้ นแบบในการศึกษา
สถานการณ์ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจการ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญไม่มกี ารปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหลัก แต่มขี ้ อเสนอแนะให้ มปี รับเปลี่ยนองค์ประกอบ
ย่อยและตัวเลือก โดยในส่วนขององค์ประกอบย่อยที่มขี ้ อ
เสนอแนะให้ มีการตัดออก ได้ แก่ประเด็นค�ำถามรายรับ
ของแม่ และมีการน�ำองค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้ องกับของ
การปั๊ มนมในสถานที่ทำ� งาน 2 องค์ประกอบมารวมกัน
รวมถึ ง แยกองค์ ป ระกอบย่ อ ยที่เ กี่ย วกับ การได้ รั บ ค�ำ
แนะน�ำการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จากบุคลากรทางการแพทย์
ก่ อนและหลั งตั้งครรภ์ ส�ำหรั บการปรั บเปลี่ยนองค์ ประกอบย่อยอื่นๆ จะเป็ นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ในประเด็นค�ำถามให้ มีความสมบูรณ์ ชัดเจน เหมาะสม
และเข้ าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้มบี างประเด็นค�ำถามทีเ่ ปลี่ยน
จากค�ำถามปลายเปิ ด มาเป็ นค�ำถามปลายปิ ด เพื่อง่ายต่อ
การตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผลจากการ
ด�ำเนินการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถสรุปองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ ศึกษาสถานการณ์การเลี้ยง
ลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการที่มนี โยบายในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 32 องค์ประกอบย่อยดังนี้
องค์ประกอบหลักที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ประกอบด้ วย 13 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ (1) อายุของ
แม่ (2) สถานภาพสมรส (3) ระดับการศึกษาของแม่
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(4) ระดับการศึกษาของคุณพ่ อ (5) รายรับรวมของ
ครอบครัว (6) จ�ำนวนลูกทั้งหมดและอายุ ของลูกคน
ล่าสุด 7) อายุของลูก ณ วันที่แม่กลับมาท�ำงาน (8) อายุ
ที่ลูกเริ่มและเลิกกินนมแม่ (9) อายุท่ีลูกเริ่มกินนมผง
(10) ช่วงอายุทเ่ี ริ่มกินอาหารชนิดต่างๆ ได้แก่ น�ำ้ น�ำ้ ผลไม้
อาหารเสริมส�ำเร็จรูป และอื่นๆ (11) เหตุผลที่ท่าน
ตัดสินใจเลิกเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ (12) ลักษณะงานที่แม่
ท�ำอยู่ในปัจจุบนั และ (13) ลักษณะฝ่ ายงานที่แม่ทำ� งาน
อยู่
องค์ประกอบหลักที่ 2 การดูแลบุตรและค่าใช้ จ่าย
ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ (1) การลาหยุด
งานของแม่เมื่อลูกคนล่าสุดป่ วยในช่วง 1 ปี แรกหลังคลอด
(2) จ�ำนวนครั้งที่ลูกคนล่าสุดเจ็บป่ วยเกี่ยวกับโรคจาก
การติดเชื้อ เช่น ทางเดินหายใจ หรือทางเดินอาหาร แต่
ไม่ต้องนอนในโรงพยาบาลในช่วง 1 ปี หลังคลอด (3)
จ�ำนวนครั้งที่ลูกคนล่ าสุดเจ็บป่ วยเกี่ยวกับโรคจากการ
ติดเชื้อ เช่น ทางเดินหายใจ หรือทางเดินอาหาร แล้ วต้ อง
นอนในโรงพยาบาล ในช่วง 1 ปี หลังคลอด และ (4) ราย
จ่ายส�ำหรับการเลี้ยงดูลูกคนล่าสุด ในช่วง 6 เดือนแรก
หลังคลอด
องค์ประกอบหลักที่ 3 การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถาน
ประกอบกิจการ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่
(1) จ�ำนวนครั้งและเวลาในการปั๊มนมในที่ทำ� งาน และ
เวลาเดินทางไปปั๊มนม (2) ช่วงเวลาที่แม่ใช้ ในการปั๊มนม
(3) การพักอาศัยอยู่ด้วยกันระหว่างแม่และลูกคนล่าสุด
(4) การขนส่งนมที่ป๊ัมเก็บไว้ กรณีท่ไี ม่ได้ อยู่ด้วยกัน และ
(5) จ�ำนวนครั้งที่แม่ส่งนมและค่าใช้ จ่ายในแต่ละเดือน
องค์ประกอบหลักที่ 4 การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ ประกอบด้ วย 10 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ (1)
การมีนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของ
สถานประกอบกิจการ (2) กิจกรรมที่สนับสนุนนโยบาย
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ของสถานประกอบกิจการ (3)
การเตรียมความพร้ อมของห้ องมุมนมแม่ (4) บุคคลใน
สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
(5) บุคคลนอกเหนือจากคนในครอบครัวทีใ่ ห้ การช่วยเหลือ
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องค์ประกอบทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งมือเพือ่ ศึกษาสถานการณ์การเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย

หรือสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ หลังจากเริ่มกลับ
มาท�ำงาน (6) กิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนม
แม่ท่สี ถานประกอบกิจการด�ำเนินการอยู่ (7) การให้ คำ�
แนะน�ำเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในช่วงฝากครรภ์
ของบุคลากรด้ านสุขภาพ (8) การให้ คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับ
การเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ห ลั ง คลอดของบุ ค ลากรด้ า น
สุขภาพ (9) บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่หลังจากเริ่มกลับมาท�ำงาน และ (10)
ข้ อเสนอแนะที่มตี ่อหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

วิจารณ์

องค์ ป ระกอบของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา
สถานการณ์ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจการจึงมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ข้ อมูลการดูแลบุตรและค่า
ใช้ จ่าย ข้ อมูลการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการ และข้ อมูลการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
โดยแต่ ละองค์ประกอบหลักจะจัดกลุ่มประเด็นค�ำถาม
ย่อยใหม่ เพื่อให้ ครอบคลุมเนื้อหาและเหมาะสมกับบริบท
ของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการที่มีนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ของประเทศไทยมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบที่
เกี่ย วข้ อ งกับ การศึก ษาองค์ ป ระกอบการเลี้ ยงลู ก ด้ ว ย
นมแม่ในสถานประกอบการในหลายการศึกษา ดังเช่ น
World Alliance for Breastfeeding Action ที่กล่าวถึง
ปั จจัยที่เอื้ออ�ำนวยส�ำหรั บการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในที่
ท�ำงาน 3 แนวทาง ได้ แก่
1) การเอื้ออ�ำนวยเรื่องเวลา (time) ทั้งในช่ วงลา
คลอดหรือสามารถลาเป็ นบางวัน รวมถึงความยืดหยุ่น
เวลาในการเข้ าท�ำงานเพื่อปั๊มนม
2) การเอื้ออ�ำนวยเรื่องพื้นที่/ความใกล้ (space/
proximity) ในการให้ นมลูก รวมถึงสิ่งแวดล้ อมที่ทำ� งาน
ที่ต้องสะอาดและปลอดภัย
3) การให้ การสนับสนุน (support) ทั้งการสนับสนุน
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ด้ านข้ อมูล การสนับสนุนเครือข่ายการท�ำงานของผู้หญิง
ให้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน(14)
รวมถึงมีความสอดคล้ องกับการศึกษาของ Bar-Yam
NB(15) ที่ได้ สรุปการศึกษาความส�ำเร็จในการที่แม่ให้ นม
ลูกที่สถานประกอบการขึ้นกับ 4 ปัจจัย ได้ แก่
1) พื้ นที่ (space) หมายถึง พื้ นที่หรื อห้ องที่แม่
สามารถให้ นมลูกหรือปั๊ มนมเพื่อเก็บไว้ ให้ ลูกอย่างเป็ น
สัดส่วน พร้ อมอุปกรณ์ท่อี ำ� นวยความสะดวก
2) เวลา (time) ซึ่งพื้นที่ป๊ัมนมและพื้นที่ทำ� งานของ
แม่ควรมีระยะห่างกันไม่มากนักเพื่อความสะดวกในการ
ปั๊ม และไม่ควรถูกขัดจังหวะส�ำหรับเวลาในการปั๊มนม
3) การสนับสนุน (support) หมายถึง สามี พ่อแม่
เพื่อน และบุคลากรทางสุขภาพ รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน
หัวหน้ างาน และนโยบายของหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุน
ความรู้สำ� หรับแม่มอื ใหม่
4) ผู้ให้ การดูแล (gatekeeper) คือ ผู้ให้ การดูแลทั้ง
เรื่ องพื้ นที่ เวลา และการสนับสนุ นในการเลี้ยงลูกใน
สถานที่ทำ� งาน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกับการศึกษามุมมองของแม่
ที่ให้ นมลูกในสถานประกอบการ โดยใช้ เครื่องมือ Workplace Breastfeeding Support Scale (WBSS) ของ Tsai
SY(11) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบเป็ น 4 ประเด็นสนับสนุนหลัก
คือ (1) ด้ านเทคนิค (technical) ได้ แก่ พื้นที่สำ� หรับปั๊ม
นม ตู้เย็นส�ำหรับสต๊อกนม เวลาพักส�ำหรับปั๊มนม (2) สิง่ แวดล้ อม (environmental) ได้ แก่ เพื่อนร่วมงาน การรับรู้
การปั๊ มนม การสนับสนุ นจากผู้ให้ ค�ำปรึกษา (3) สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก (facility) ห้ องดูแลเด็ก ห้ องปั๊มนม/
ห้ องพยาบาลส�ำหรับปั๊มนม เครื่องปั๊มนม และ (4) กลุ่ม
ผู้ให้ การช่วยเหลือ (peer) ได้ แก่ ผู้ร่วมงาน ทั้งประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ และการสนับสนุนให้ เลี้ยง
ลูกด้ วยนมแม่ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Chow T
และคณะ ที่ได้ สร้ างแบบสอบถามส�ำหรับการเก็บข้ อมูล
การให้ นมแม่ในสถานประกอบการ (BESt: breastfeeding
and employment study) โดยข้ อค�ำถามในประเด็นเกี่ยว
กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก พื้นที่ เวลา และการสนับสนุน
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ต่างๆ(12) ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณาตามองค์ประกอบหลักซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญให้ ความส�ำคัญ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบหลักเกี่ยวกับข้ อมูล
ทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูล
เนื่องจากทางสถานประกอบกิจการมีการเก็บข้ อมูล
ของพนักงานที่เข้ าร่ วมโครงการที่สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ อยู่ แล้ ว ประเด็นค�ำถามย่ อยจึงควรเป็ นข้ อ
ค�ำถามที่มคี วามสอดคล้ องกับข้ อมูลที่ทางสถานประกอบ
กิจการบันทึกไว้ อยู่ แล้ ว เพื่ อความสะดวกและลดการ
ซ�ำ้ ซ้ อนในการเก็บข้ อมูล ดังนั้น ประเด็นค�ำถามย่อยเรื่อง
อายุ สถานภาพสมรส รวมถึงระดับการศึกษาของพ่อและ
แม่ จึงไม่มกี ารปรับเปลี่ยนจากเดิม ส�ำหรับประเด็นค�ำถาม
เกี่ ย วกั บ รายได้ ของแม่ เ ป็ นประเด็น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่ไม่สะดวกใจที่จะตอบค�ำถาม ผู้เชี่ยวชาญจึงลง
ความเห็นว่าควรตัดออก เหลือไว้ เพียงข้ อค�ำถามรายรับ
ของครอบครัว แต่ปรับตัวเลือกในการตอบให้ เป็ น “พอใช้
เหลือเก็บ” “พอใช้ ไม่เหลือเก็บ” “ไม่พอใช้ เป็ นหนี้”
และ “ไม่พอใช้ ไม่เป็ นหนี้” เพื่อความสะดวกใจและง่าย
ต่อการให้ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งนี้ข้อมูลรายได้ ของครอบครัวมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะน�ำมาใช้ เปรียบเทียบกับค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากเลี้ยงลูก
ด้ วยนมผง ซึ่งจะแสดงให้ เห็นถึงผลประโยชน์ท่เี กิดกับตัว
แม่เองจากส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ของสถานประกอบกิจการ ในการที่ช่วยประหยัดรายรับ
ของครอบครั ว ของแม่ ท่ีท ำ� งานดั ง เช่ น ข้ อ มู ล ของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทีแ่ สดงให้ เห็นการด�ำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ช่วง 6 เดือน
ช่ ว ยประหยั ด ค่ า นมได้ เ ดื อ นละ 4,000 บาท(16) ซึ่ ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ United Stated Breastfeeding
Committee ในปี 2011 ที่ก ล่ า วว่ า การส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
ช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างในการเลี้ยงลูกด้ วยนม
แม่ รวมทั้งช่วยให้ ลูกจ้ างและบุตรมีคุณภาพชีวิตที่ด(17)
ี
ส�ำหรับองค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะงาน
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ของแม่ในสถานประกอบกิจการ เป็ นประเด็นค�ำถามต้ อง
มีความชัดเจนและสอดคล้ องกับบริบทของสถานประกอบ
กิจการในประเทศมากที่สดุ เพื่อให้ ได้ คำ� ตอบที่ถูกต้ อง
เนื่องจากสิทธิและสวัสดิการในการดูแลในแต่ละลักษณะ
งาน หรือแต่ละส่วนงานจะมีความแตกต่างกันในการที่จะ
ให้ การปกป้ องแม่ท่กี ำ� ลังตั้งครรภ์หรือก�ำลังเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ ซึ่ งลั กษณะการท�ำงานหรื อสถานที่ทำ� งานที่ไม่
เหมาะสม มีผลต่อความเสี่ยงทางด้ านสุขภาพของแม่ท่ี
ก�ำลังตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ดังเช่นการศึกษา
ของ Gamble KL และคณะ ในปี 2013 ที่กล่าวถึง แม่ท่ี
ท�ำงานภายใต้ สภาพแวดล้ อมแบบเปลี่ยนกะในระหว่าง
การตั้งครรภ์หรือการมีบุตร ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาด้ านสุขภาพที่สงู ทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะมี
บุตรยาก การแท้ งลูก การคลอดก่อนก�ำหนด รวมไปถึง
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ท่ยี าก(18)
นอกจากนี้ สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ใน
สถานประกอบกิจการ ควรค�ำนึงถึงประเด็นเรื่องการท�ำตัว
เลือกเพื่อช่วยคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เริ่มหรือยังไม่
เลิกให้ นมแม่กอ่ น จะช่วยสร้ างความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ องในการ
ตอบค�ำถามของกลุ่มตัวอย่าง และลดความคลาดเคลื่อน
ในการตอบค�ำถามทีผ่ ดิ พลาด ท�ำให้ ได้ ข้อมูลทีถ่ กู ต้ องและ
ชัดเจนซึ่งจะแสดงให้ เห็นประโยชน์ท่ีได้ จากการด�ำเนิน
นโยบายการส่งเสริ มการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ของสถาน
ประกอบกิจการ ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานการประเมิน
นโยบายการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ด้ วยเครื่องมือ World
Breastfeeding Trends Intensive (WBTi) ของประเทศไทย
ในปี 2558 ทีช่ ้ ใี ห้ เห็นว่า ข้ อมูลทีน่ ่าเชื่อถือเพื่อใช้ ตดั สินใจ
ที่จ ะสนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม การเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ น
สถานประกอบกิจการทั้งในระดับประเทศและระดับสถาน
ประกอบกิจ การ จะน�ำ ไปสู่ก ารก�ำ หนดนโยบายและ
แนวทางในการสนับสนุ นและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ในสถานประกอบกิจการทีต่ รงจุดและมีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง(19)
ส�ำหรับข้ อมูลสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการที่ถูกต้ องและชัดเจนมีความส�ำคัญ
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องค์ประกอบทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งมือเพือ่ ศึกษาสถานการณ์การเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย

ที่จะช่วยชี้ให้ เห็นว่า การด�ำเนินนโยบายการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของสถานประกอบกิจการสามารถช่วย
ให้ แม่เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน
หรื อนานกว่ านั้น รวมถึงได้ รับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ควบคู่กบั อาหารตามวัยจนเด็กอายุครบ 2 ปี ซึ่งสอดคล้ อง
กับการศึกษาของ Department of Child and Adolescent
Health and Development (CAH) ที่กล่าวว่าองค์การ
อนามัยโลกแนะน�ำให้ แม่เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่ างเดียว
โดยไม่ให้ นำ�้ หรืออาหารอื่นเสริมเลยในช่วง 6 เดือนแรก
ของชีวติ ทารก หลังจากนั้นให้ เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ควบคู่กบั
อาหารตามวัยจนเด็กอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น(20)
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาเกี่ยวกับช่ วงเวลาและปั จจัย
ส�ำคัญในการเริ่ มต้ นเลี้ ยงลู กด้ วยนมผสมของกิตติพร
ทัพศาสตร์ และคณะ ทีก่ ล่าวว่า การเริ่มต้ นกินอาหารต่างๆ
ต้ องเริ่มต้ นในช่วงเวลาที่เหมาะสมการให้ ความรู้เรื่องการ
เสริมอาหารตามวัยควรให้ ข้อมูล และเน้ นย�ำ้ ช่วงเวลาการ
เริ่มต้ นอาหารตามวัยว่าควรเริ่มต้ นเมื่อเด็กมีอายุครบ 6
เดือน โดย เชื่อมโยงกับความเข้ าใจเดิมของผู้ดูแลหลัก
หรือแม่ของเด็กเรื่องการรอเวลาเพื่อเริ่มต้ นเสริมอาหาร
ตามวัย(21)
นอกจากนี้ ประเด็นค�ำถามเหตุผลในการตัดสินใจของ
แม่ท่เี ลิกเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ มีการปรับตัวเลือกให้ ตรง
ตามบริ บทของประเทศไทย และครอบคลุมเหตุผลที่
เกี่ยวข้ องกับตัวของแม่ ตัวของลูก รวมถึงสถานประกอบกิจการเอง จึงมีเหตุผลหลัก 6 ประเด็น ได้ แก่ แม่ไม่มี
น�ำ้ นม แม่มนี ำ�้ นมน้ อย ลูกอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกในการ
รับ-ส่งน�ำ้ นม แม่จำ� เป็ นต้ องกลับมาท�ำงาน และปัญหาที่
เกิดขึ้นจากตัวแม่ และตัวลูกเอง สอดคล้ องกับงานวิจัย
หลายงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค
หรือขัดขวางการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ได้ กล่าวถึงเหตุผล
หลักที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ ครบ 6 เดือน
มีท้ังปั ญหาการกลั บมาท�ำงานของแม่ ท้ังความเหน็ดเหนื่อยและการไม่มีเวลา ที่ส่งผลต่อสุขภาพและปริมาณ
น�ำ้ นมของแม่ ปัญหาการอยู่ห่างและแยกจากลูก ปัญหา
การรับ-ส่งน�ำ้ นมที่ป๊ัมเก็บ รวมถึงปัญหาการเจ็บป่ วยของ
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แม่ และลูกที่ส่งผลต่ อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ได้ ครบ 6
เดือน(4,22-25)
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบหลักเกี่ยวกับข้ อมูล
การดูแลบุตรและค่าใช้ จ่าย
มีการสับสนระหว่างจ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนวันรวมที่
ขาด ลา มาสาย รวมถึงการค�ำนวณค่าใช้ จ่ายที่แม่ใช้ ใน
แต่ละครั้งค่อนข้ างยาก ผู้เชี่ยวชาญจึงมีข้อเสนอแนะให้ ขอ
ปรับเป็ นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการรักษากรณีท่ลี ูกคน
ล่ าสุดเจ็บป่ วยแต่ ไม่ ต้องนอนในโรงพยาบาล และต้ อง
นอนโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญให้ ปรับจากจ�ำนวนเงินเป็ น
จ�ำนวนครั้งที่เจ็บป่ วย และระบุเฉพาะโรคจากการติดเชื้อ
ได้ แก่ โรคทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร รวมถึงให้
เพิ่มช่วงระยะเวลาจากในช่วง 6 เดือนแรกเป็ นหนึ่งปี แรก
แทน ส�ำหรับข้ อมูลที่เกี่ยวกับการขาด ลา มาสายของแม่
ที่ต้องพาลูกที่ป่วยหรือไม่สบายไปหาหมอ เป็ นข้ อมูลที่
ผู้เชี่ยวชาญของสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ ต้องการ
เนื่องจากสามารถแสดงให้ เห็นถึงผลประโยชน์ท่ตี วั แม่เอง
จะได้ รับจากการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ รวมถึงสื่อสารกับ
ผู้บริหารให้ เห็นถึงประโยชน์ท่สี ถานประกอบกิจการได้ รับ
จากการมีโครงการมุมนมแม่ สอดคล้ องกับข้ อมูลของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่ าวว่ า การจัด
สวัสดิการมุมนมแม่ช่วยลดการลา และเพิ่มผลิตภาพการ
ท�ำ งานของลู ก จ้ า งหญิ ง ซึ่ ง สุด ท้ า ยบริ ษั ท เองก็จ ะได้
ประโยชน์(16) นอกจากนี้การศึกษาของ Maternity Alliance
ในปี 1997 เน้ นย�ำ้ ให้ เห็นความส�ำคัญสองประการแก่
นายจ้ างที่ให้ การช่ วยเหลือสนับสนุ นการให้ นมแม่ ในที่
ท�ำ งาน คื อ แม่ ท่ีใ ห้ น มลู ก มี โ อกาสขาดงานที่ล ดลง
เนื่ อ งจากลู ก มี ก ารเจ็บ ป่ วยที่น้ อ ยลง และนายจ้ า งที่
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ประสบความส�ำเร็จใน
การรักษาพนักงานให้ อยู่กบั องค์กร(26)
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบหลักเกี่ยวกับข้ อมูล
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
เรื่องค่าใช้ จ่ายในการขนส่งนมกลับบ้ านต่อเดือนเป็ น
ข้ อมูลทีม่ คี วามส�ำคัญ โดยเฉพาะเรื่องระยะทางและวิธกี าร
ที่แม่ต้องขนส่งนมไปให้ ลูก รวมไปถึงค่าใช้ จ่ายที่แม่ต้อง
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ยอมจ่ายในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็ นข้ อมูลหนึ่งทีจ่ ะเป็ นประโยชน์
ในการทีจ่ ะผลักดันให้ สถานประกอบกิจการสนับสนุนเรื่อง
การขนส่งนมกลับบ้ าน รวมถึงใช้ เป็ นข้ อมูลในการผลักดัน
ให้ ข นส่ ง มวลชนขับ เคลื่ อ นเรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารรั บ ฝาก
นมแม่กลับบ้ าน สอดคล้ องกับการศึกษาของมูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย ที่กล่าวถึง การด�ำเนินโครงการ
มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัวของบริษัทสยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด มีกจิ กรรมที่โดดเด่นมุ่งเน้ น
การส่ ง เสริ ม การเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ข องบริ ษั ท ฯ คื อ
กิจกรรมส่งนมกลับต่างจังหวัด โดยรถยนต์ของบริษัทฯ
ซึ่งแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมนี้จะช่วยให้ บตุ รของ
พนั ก งานที่ต้ อ งกลั บ มาท�ำ งานเมื่ อ ครบก�ำ หนดการลา
คลอด สามารถได้ รับน�ำ้ นมแม่อย่างต่อเนื่องจนครบ 6
เดือน(27) ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการพักเพื่อ
บีบเก็บน�ำ้ นม เป็ นข้ อมูลที่แสดงให้ เห็นถึงการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของสถานประกอบกิจการ ในเรื่องของ
การยืดหยุ่นด้ านเวลาที่มีให้ กับแม่ได้ ป๊ั มนมให้ กับลูกใน
แต่ละวัน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Weber D และ
คณะ ที่กล่าวไว้ ถึง การให้ ความยืดหยุ่นเรื่องการท�ำงาน
และช่ วงเวลาให้ นม และการมีพ้ ื นที่ส่วนตัวเป็ นปั จจัย
ส�ำคัญที่ทำ� ให้ แม่ ทำ� งานสามารถเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ได้
ส�ำเร็จ(28)
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบหลักเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
เป็ นองค์ ป ระกอบที่มี ค วามจ�ำ เป็ นและทางสถาน
ประกอบกิจการให้ ความส�ำคัญ โดยประเด็นค�ำถามจะต้ อง
ครอบคลุมตั้งแต่การด�ำเนินนโยบาย จนถึงกิจกรรมและ
สิ่ ง อ�ำ นวยความสะดวกในสถานประกอบกิ จ การที่
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ส�ำหรับประเด็นค�ำถาม
ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนจากบุคคลทั้งในสถานประกอบ
กิจการ บุคคลภายในและภายนอกครอบครัว ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นประเด็นที่ผ้ ูเชี่ยวชาญส่วน
ใหญ่ให้ ความสนใจ เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มผี ล
กับแม่ท่กี ลับมาท�ำงานจะสามารถเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้
ครบ 6 เดือน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Hirani SA
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และ Karmaliani R ที่กล่าวถึงการสร้ างความยั่งยืนในการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของแม่ทท่ี ำ� งาน จ�ำเป็ นต้ องมีโปรแกรม
สนับสนุนทั้งในระดับของแม่ทำ� งานที่ให้ นมลูก เพื่อนร่วม
งาน และสถานที่ทำ� งาน รวมถึงการบูรณาการได้ รับการ
สนับสนุนทั้งทางด้ านข้ อมูล การสนับสนุนทางสังคม และ
การสนับสนุนจากที่ทำ� งานอย่างเป็ นทางการ(29) เช่นเดียว
กับ การศึกษาของ กาญจนา ค�ำดี ยังเสนอว่า แม่ท่ที ำ� งาน
นอกบ้ านที่ควรได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิก
ของครอบครั ว และจากเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข จึ ง จะสามารถเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ค รบ 6
เดือน(25)
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผู้วจิ ยั ได้ ทำ� การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้ อมูลในแต่ ละขั้นตอนจนได้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถานประกอบการที่มีนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ ซึ่งถือเป็ นเครื่องมือต้ นแบบที่ผ่านการประเมิน
และยืนยันองค์ประกอบจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ท�ำให้ ความเหมาะสมกับบริบทของสถาน
ประกอบกิจการในประเทศไทย จึงควรมีการน�ำเครื่องมือ
ที่ได้ จากการพัฒนาในครั้งนี้ไปปรับใช้ ในการเก็บข้ อมูล
จริง เพื่อน�ำข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ประโยชน์ในก�ำหนดแนวทาง
และนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการต่อไปในอนาคต
ข้อจ� ำกัดของการศึกษา
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบที่เ หมาะสมของ
เครื่องมือที่ใช้ ศกึ ษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ใี ห้
ความคิดเห็นเป็ นกลุ่มตัวอย่ างที่มาจากสถานประกอบ
กิจการที่มนี โยบายในการด�ำเนินการมุมนมแม่ท่ดี อี ยู่แล้ ว
ข้ อมูลที่ได้ อาจเป็ นความคิดเห็นบางด้ านที่สามารถด�ำเนิน
การได้ ประสบความส�ำเร็จแล้ ว ดังนั้น ข้ อมูลขององค์Journal of Health Science 2021 Vol. 30 Supplement 2
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on breastfeeding. Pediatrics 2011;127(6):e1414-27.
ประกอบบางอย่างในสถานประกอบกิจการที่ยังไม่มีการ
ด�ำเนินการหรือยังด�ำเนินการไม่ประสบความส�ำเร็จอาจ 6. Dagher RK, McGovern PM, Schold JD, Randall XJ.
Determinants of breastfeeding initiation and cessatin
ขาดหายไป นอกจากนี้การยืนยันความเหมาะสมขององค์among employed mothers: a prospective cohort study.
ประกอบส่วนใหญ่มาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แต่
BMC Pregnancy and Childbirth 2016;16:194.
เครื่องมือนี้ยังไม่ได้ ถูกน�ำไปใช้ จริง ดังนั้น ในการศึกษา
ข้ อ มู ล สถานการณ์ ก ารเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นสถาน- 7. International Labour Office. Maternity protection resource
package - from aspiration to reality for all: module 10:
ประกอบกิจการ บางองค์ประกอบอาจต้องมีการพัฒนาหรือ
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al Labour Office; 2012.
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Abstract: Appropriate Components for a Breastfeeding in Workplace Survey Tool to Support Breastfeeding Policy in
the Workplace in Thailand
Kannapon Phakdeesettakun, M.Sc.; Sopit Nasueb, M.Pol.Sc.; Nisachol Cetthakrikul, M.Sc.
International Health Policy Program, Thailand
Journal of Health Science 2021;30(Suppl 2):S228-S241.
A study on situation of promoting breastfeeding in workplace is important information for government and enterprise to formulate policies and guidelines for supporting breastfeeding in workplace.
However, there is a lack of appropriate tool for breastfeeding survey in workplace in the Thai context.
This research is interested in developing a survey tool to study the breastfeeding situation in workplace.
This research aimed to study the appropriate components of the tool and develop the prototype of tool for
situation survey of breastfeeding in workplace. Research methodology used in this research was mixed
method which consisted of 3 steps: (1) reviewing related document, identifying the component of the
tool, and analyzing data by focus group interview of 11 stakeholders, (2) assessing the tool components by using the Delphi technique of 20 experts, and (3) developing the prototype tool for a situation
survey of breastfeeding in the workplace by focus group interview of 7 experts. The research found that
the appropriate components of the tool for situation survey of breastfeeding in workplace consisted of 4
main components and 32 sub-elements. The first component was general information of interviewees that
consisted of 13 sub-elements. The second component was method and expense for child care and consisted of 4 sub-elements. The third component was situation of breastfeeding in workplace that consisted
of 5 sub-elements. The last component was the supporting and promoting of enterprise for breastfeeding
that consisted of 10 sub-elements. Four main components were appropriate for the prototype of tool in
the Thai context. Therefore, this tool should be applied to collect data on breastfeeding situation in any
workplace that had the policy to support breastfeeding. In future, data on breastfeeding situation should
be used to determine guidelines and policies for promoting and supporting breastfeeding in the workplace.
Keywords: breastfeeding; appropriate components; workplace; prototype of tool; survey
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