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บทคัดย่อ

 บทควำมนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือนสำเสนอแนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้แก่มำรดำวัยรุ่น เพื่อให้เกิดกำรรับรู้

ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบตุรด้วยนมมำรดำ เนือ่งจำกกำรเลี้ยงบตุรด้วยนมมำรดำนัน้เป็นกำรลงทนุที่คุม้ค่ำ

สสำหรับมำรดำและทำรก อีกทั้งยังช่วยลดปัญหำทำงด้ำนสำธำรณสุข สังคม เศรษฐกิจ และเกิดกำรพัฒนำประเทศอย่ำง

ยัง่ยนื แต่จำกข้อมลูพบว่ำอตัรำกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำในประเทศไทยของมำรดำวยัรุน่อยูใ่นระดบัตสำ่ เนือ่งจำกขำด

ควำมพร้อมทัง้ด้ำนร่ำงกำย จติใจและขำดประสบกำรณ์ มำรดำวยัรุน่จงึเกดิภำวะเครยีด วติกกงัวล กลวั รูส้กึไม่มัน่ใจ และ

รู้สกึสญูเสยีพลงัอสำนำจ ไม่สำมำรถจดักำรกบัปัญหำและอปุสรรคในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำได้ มข้ีอมลูเชงิประจกัษ์

พสิจูน์ว่ำกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจสำมำรถทสำให้เกดิกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองซึง่นสำไปสูค่วำมสสำเรจ็ในกำรบรรลุ

เป้ำหมำย ดงันัน้มำรดำวยัรุน่ ครอบครวั และบคุลำกรทมีสขุภำพควรสนบัสนนุกำรใช้แนวคดิกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจ

ให้มำรดำวยัรุน่สำมำรถค้นหำปัญหำ และเลอืกแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง ส่งผลให้มำรดำวยัรุน่เกดิกำรรบั

รู้ควำมสำมำรถของตนเองมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำให้ประสบควำมสสำเร็จได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ค�าส�าคัญ: กำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจ กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ มำรดำวัยรุ่น

Abstract

 This article aims to present the empowerment for adolescent mothers to promote breastfeeding self-efficacy. 

Because breastfeeding is the worthwhile investment for mother and baby. Additionally, breastfeeding can reduce 

public health problems, as well as social and economic problems. However, breastfeeding rates of adolescent mothers 

in Thailand be below because they are defective of physical and psychological maturation and experience, lead to 

stress, anxiety, fear, unconfident behavior, and lost self-efficacy. They cannot solve problems for breastfeeding. There 

are historical evidences to prove that the empowerment are able to build a self-efficacy to lead to any successful 
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goal attainment. Therefore, adolescent mother, family, and health care team should encourage the empowerment for 

adolescent mothers to discuss problems and identify the solution to resolve a problem on their own, resulting in high 

self- efficacy for continued and sustained breastfeeding.

Keywords: empowerment, breastfeeding, adolescent mothers

บทน�า

 ปัจจุบันพบปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (teenage pregnancy or adolescent pregnancy) เป็นจสำนวนมำก โดยเริ่ม

ต้นจำกปี พ.ศ. 2554 เริ่มพบข้อมูลกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นจสำนวน 1.4 เท่ำ ทั้งนี้พบจสำนวนมำรดำอำยุ

ตส่ำกว่ำ 20 ปี จสำนวน 133,176 คน หรือ ร้อยละ 16.6 ของมำรดำทุกกลุ่มอำยุ [1] จำกสถิติของกรมอนำมัยในปี พ.ศ. 2560 

พบว่ำ มีจสำนวนหญิงวัยรุ่นคลอดบุตร จสำนวน 84,578 คน หรือ ร้อยละ 12.8 ของกำรคลอดในหญิงไทยทั้งหมด ซึ่งลดลง

จำกกำรสสำรวจในช่วงทีผ่่ำนมำ แต่อย่ำงไรกต็ำมภำพรวมของสถำนกำรณ์ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ในประเทศไทยนัน้ 

ยงัถอืว่ำอยูใ่นระดบัทีร่นุแรงและส่งผลกระทบในวงกว้ำง ทัง้ในเชงิสงัคมและเศรษฐกจิโดยภำพรวมทัง้สิน้ [2] จำกกำร

ศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในหลำกหลำยมุมมอง พบว่ำ สำมำรถส่งผลกระทบทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 

ด้ำนจติใจ ครอบครวั และสงัคมกบัมำรดำวยัรุน่ เช่น ปัญหำด้ำนสขุภำพในระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด 

อีกทั้งยังพบปัญหำด้ำนจิตสังคม ปัญหำกำรทำรุณกรรมและสัมพันธภำพของมำรดำและทำรก ปัญหำด้ำนกำรปรับตัว

และแบบแผนในกำรดสำเนินชีวิต เป็นต้น [3-4] ตลอดจนผลกระทบต่อทำรกที่เกิดมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบที่

เป็นสำเหตใุห้ทำรกคลอดก่อนกสำหนด และมนีสำ้หนกัน้อย ทัง้นีเ้ดก็ทีม่นีสำ้หนกัแรกเกดิน้อยกว่ำ 2,500 กรมัแสดงให้เหน็

ถึงกำรได้รับอำหำรไม่เพียงพอของทำรกในครรภ์ จึงทสำให้ทำรกในครรภ์มีกำรเจริญเติบโตช้ำ (Intra Uterine Growth 

Retardation : IUGR) ทสำให้กำรพัฒนำทำงสมองไม่ดี เด็กกลุ่มนี้จึงมีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำตส่ำ ควำมบกพร่องทำง

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ตส่ำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบด้ำนกำรเรียนในระยะยำว [3-7] 

 ทั้งนี้รัฐบำลได้กสำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี คือนโยบำย 

“ไทยแลนด์ 4.0” และเป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มำเป็นกรอบในกำรพัฒนำคนไทยในอนำคตให้มีศักยภำพใน 

กำรพัฒนำประเทศ [8] ซึ่งกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำนั้นมีควำมสสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำ 

ทีย่ัง่ยนืของประเทศ เนือ่งจำกเป็นกำรลงทนุทีคุ่ม้ค่ำสสำหรบัทำรกและมำรดำ [3, 9] สอดคล้องกบัผลกำรศกึษำของ Dylan 

Walters et al. ได้ศึกษำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สำมำรถเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำในประเทศแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ พบว่ำ มำรดำที่เลี้ยงบุตรด้วยนส้ำนมของตนเอง น้อยกว่ำ 2 ปี จะส่งผลให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้ำนมและเสียชีวิต

ในที่สุด มีจสำนวนทั้งสิ้น 4,981 รำย ซึ่งทสำให้สูญเสียค่ำใช้จ่ำยประจสำปี เป็นจสำนวนเงิน 17.4 พันล้ำนเหรียญดอลลำร์

สหรัฐ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ หำกประชำกรในประเทศสำมำรถเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้ จะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย

ในกำรรกัษำพยำบำลเดก็เกีย่วกบัโรคปอดอกัเสบ (Pneumonia ) และภำวะอจุจำระร่วง (Diarrhea) เนือ่งจำกผลกำรศกึษำ 

พบว่ำกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำสำมำรถป้องกนักำรเสยีชวีติของเดก็เนือ่งจำกโรคปอดอกัเสบและภำวะอจุจำระร่วงได้

มำกถึง ร้อยละ 50 นอกจำกนี้ยังสำมำรถป้องกันกำรเสียชีวิตของมำรดำจำกโรคมะเร็งเต้ำนม (Breast cancer) ร้อยละ 10 

ตลอดจนพบว่ำเดก็ทีไ่ด้รบักำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ จะมคีวำมสำมำรถทำงสติปัญญำทีด่กีว่ำเดก็ทีไ่ม่ได้รบันมมำรดำ 

ซึ่งถือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพประชำกรของประเทศ และสำมำรถสร้ำงกสำไรที่สูงขึ้น อำจมีจสำนวนมำกถึง ร้อยละ 0.5 

ของรำยได้ประชำชำติทั่วโลก [10]

 สอดคล้องกบัผลกำรศกึษำทีพ่บว่ำ กำรให้ทำรกแรกเกดิได้รบันมมำรดำจะสำมำรถช่วยลดกำรเกดิปัญหำสขุภำพ
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ต่ำง ๆ แก่ทำรกได้ อีกทั้งยังช่วยสร้ำงรำกฐำนกำรเจริญเติบโตของสมอง เพรำะมีสำรอำหำรมำกกว่ำ 200 ชนิด ที่มีสำร

ช่วยสร้ำงเซลล์สมอง เส้นใยประสำท จอประสำทตำ ทสำให้เด็กที่ได้รับนมมำรดำมีระดับพัฒนำกำรและควำมฉลำดทำง

สติปัญญำดีกว่ำเด็กที่ไม่ได้รับนมมำรดำ นอกจำกนี้สำรอำหำรในนส้ำนมมำรดำยังช่วยสร้ำงภูมิต้ำนทำนโรคทสำให้ทำรก

แข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย กำรให้อำหำรอื่นเป็นสิ่งแปลกปลอมแก่ทำรกเพรำะร่ำงกำยยังไม่สำมำรถย่อยได้ ทำรกจะเกิด

อำกำรท้องอืด อำหำรไม่ย่อยและรับประทำนนมมำรดำได้น้อย ทสำให้ทำรกได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอต่อกำรเจริญ

เติบโตเต็มศักยภำพ นอกจำกน้ันกำรให้อำหำรอ่ืน ๆ ถ้ำเตรียมไม่สะอำดอำจทสำให้อุจจำระร่วงหรือแพ้โปรตีนนมวัว  

ดงันัน้มำรดำควรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำเพยีงอย่ำงเดยีว 6 เดอืนและเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำต่อไปควบคูก่บัอำหำรตำม

วัยจนทำรกอำยุครบ 2 ปี หรือนำนกว่ำนั้น [7][10-11] 

 อย่ำงไรกต็ำม แม้พบข้อมลูของประโยชน์จำกกำรเล้ียงบตุรด้วยนมมำรดำเป็นอย่ำงมำก แต่จำกข้อมลูกำรสสำรวจ

อตัรำกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำขององค์กำรยนูเิซฟในปี ค.ศ. 2016 จสำนวน 194 ประเทศ พบว่ำอตัรำกำรเลีย้งบตุรด้วย

นมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวนำน 6 เดือน (exclusive breastfeeding) มีเพียงร้อยละ 40 ซึ่งเกณฑ์ขององค์กำรอนำมัยโลกที่

ตั้งเป้ำหมำยกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวนำน 6 เดือน คือไม่ตส่ำกว่ำ ร้อยละ 50 โดยต้องบรรลุเป้ำหมำย

ในปี 2025 [12] สสำหรับในประเทศไทยพบสถิติทำรกที่ได้รับนมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวนำน 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 23.1 

เท่ำนัน้ [2] ซ่ึงจำกข้อมลูข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำประเทศไทยยงัคงมอีตัรำกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำค่อนข้ำงตสำ่และไม่เป็น

ไปตำมเป้ำหมำยที่กสำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมำรดำทีต่ัง้ครรภ์ในวัยรุ่น มข้ีอมูลพบวำ่อัตรำกำรเลี้ยงบตุรด้วยนมมำรดำ

ในมำรดำวยัรุน่อยูใ่นระดบัตสำ่ เนือ่งจำกมำรดำวยัรุน่ขำดควำมพร้อมทัง้ด้ำนร่ำงกำย จติใจและขำดประสบกำรณ์ มำรดำ

วัยรุ่นจึงเกิดภำวะเครียด วิตกกังวล กลัว รู้สึกไม่มั่นใจ และรู้สึกสูญเสียพลังอสำนำจ ไม่สำมำรถจัดกำรกับปัญหำและ

อุปสรรคในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้ [3] 

 ดงันัน้กำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจ (empowerment) ให้มำรดำวยัรุน่จงึเป็นเรือ่งทีส่สำคญัเป็นอย่ำงยิง่ เนือ่งจำกพบว่ำ 

แนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจเป็นแนวคิดในกำรศึกษำท่ีทสำให้บุคคลเกิดกำรเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ตนเอง สำมำรถนสำมำพัฒนำตนเองและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ [13-19] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรรับรู้ควำม

สำมำรถของตนเอง (Self-efficacy) เนือ่งจำกหำกบคุคลเกดิกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองจะทสำให้บคุคลนัน้เกดิควำม

มัน่ใจเกีย่วกบัควำมสำมำรถของตนเอง ทีจ่ะจดักำรและดสำเนนิกำรกระทสำพฤติกรรมให้บรรลเุป้ำหมำยทีก่สำหนดไว้ และ

กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองนี้จะมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กสำหนดกำรตัดสินใจ และสำมำรถเลือก

ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ และพยำยำมที่จะปฏิบัติกิจกรรมดังกล่ำวได้อย่ำงต่อเนื่อง [20] นอกจำกนี้ยังมีผลกำรศึกษำ

วิจัยเป็นจสำนวนมำกที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้มำรดำหลังคลอดจนเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถ

ของตนเอง จะเป็นตวับ่งชีแ้ละเป็นปัจจยัทสำนำยทีส่สำคญัต่อพฤตกิรรมกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ [14][21-26] เนือ่งจำก

เมื่อบุคคลเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง หรือรู้สึกมีอสำนำจในกำรดูแลตนเอง จะเกิดควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำม

แนวทำงที่ตนเองเลือกให้ประสบควำมสสำเร็จท่ำมกลำงอุปสรรคที่เกิดขึ้น [14][20] 

 บทควำมนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรนสำเสนอแนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้แก่มำรดำวัยรุ่น เพ่ือให้เกิด

กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำได้ตำมเป้ำหมำยทีก่สำหนด นสำมำสูก่ำรมคีณุภำพชีวติทีด่ี

ขึ้นของมำรดำและทำรก บุคคลในครอบครัว สังคมและชุมชน ตลอดจนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ของประเทศ

การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (Breast feeding)

 นส้ำนมมำรดำจัดเป็นสำรอำหำรที่ให้คุณค่ำทำงโภชนำกำรสสำหรับทำรกเป็นอย่ำงย่ิง เน่ืองจำกมีสำรอำหำรและ 
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แร่ธำตุมำกกว่ำ 200 ชนิด และที่สสำคัญในนส้ำนมมำรดำจะมีสำรช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่สสำคัญ ได้แก่ กลุ่มอิมมูโน 

โกลบูลิน (Immunoglobulin) พบได้ทุกชนิด นอกจำกนี้ยังพบเอนไซม์ที่มีมำกกว่ำ 20 ชนิด ซึ่งมีควำมจสำเป็นต่อ 

กำรเจรญิเตบิโตของทำรก และช่วยย่อยสำรอำหำร [11] ด้วยเหตนุีอ้งค์กำรทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชำชำต ิ(United Nations 

Children’s Fund; UNICEF) และองค์กำรอนำมยัโลกจงึได้รเิริม่โครงกำรโรงพยำบำลสำยสมัพนัธ์แม่-ลกู (Baby Friendly 

Hospital Initiative) ขึ้นเพื่อให้โรงพยำบำลกระตุ้นและส่งเสริมกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำผ่ำนบันได 10 ขั้นสู่ 

ควำมสสำเร็จในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ [27-29] ดังนี้

 1. มนีโยบำยกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทีส่ือ่สำรกบับคุลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุ

ทุกคนได้เป็นประจสำ

 2. ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขทุกคน ให้มีทักษะที่จะนสำนโยบำยนี้ไปปฏิบัติ

 3. ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทรำบถึงประโยชน์และวิธีกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ

 4. ช่วยมำรดำเริ่มให้ทำรกดูดนมภำยในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด

 5. แสดงให้มำรดำรู้ถึงวิธีเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ และวิธีทสำให้นส้ำนมยังคงมีปริมำณพอเพียง แม้ว่ำมำรดำและ

ทำรกจะต้องแยกจำกกันก็ตำม

 6. อย่ำให้นสำ้หรอืนมผสม หรอืสำรอำหำรอืน่ ๆ  แก่ทำรกแรกคลอด นอกจำกนมมำรดำเท่ำนัน้ เว้นแต่จะมข้ีอบ่งชี้ 

ทำงกำรแพทย์

 7. ให้มำรดำและทำรกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง (rooming in)

 8. สนับสนุนให้ทำรกได้ดูดนมมำรดำทุกครั้งตำมที่ทำรกต้องกำร

 9. อย่ำให้ทำรกดูดหัวนมยำงและหัวนมปลอม หรือหัวนมหลอก (pacifier)

 10. ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ และส่งมำรดำไปติดต่อกลุ่มดังกล่ำว  

เมื่อออกจำกโรงพยำบำลหรือคลินิก

แนวปฏิบัติของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 

 ในระยะก่อนคลอดควรมีกำรตรวจเต้ำนม หัวนมและควำมยืดหยุ่นของลำนนมของมำรดำระหว่ำงต้ังครรภ์

ด้วยว่ำมีควำมผิดปกติที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรให้นมบุตรหรือไม่ เช่น หัวนมบอด หัวนมสั้น เป็นต้น และควรได้รับ

กำรแก้ไขหำกตรวจพบ สสำหรับกำรดูแลเต้ำนมในระยะนี้อำจใช้สบู่อ่อนและนส้ำสะอำด ไม่ควรทำโลชั่น หรือสำรอื่น ๆ  

เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรระคำยเคอืงหรอืเกดิกำรอดุตนัของท่อนสำ้นม ต่อมำในระยะหลงัคลอด ทำรกควรได้รบันมมำรดำ 

เร็วที่สุดโดยเฉพำะภำยใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ควรส่งเสริมให้มำรดำและบุตรอยู่ห้องเดียวกันตลอดเวลำ เพื่อให้

นมได้สะดวกและบ่อยตำมทีท่ำรกต้องกำร แม้ปรมิำณนสำ้นมอำจยงัมปีรมิำณน้อยแต่เพยีงพอกบัควำมต้องกำรของทำรก 

เนื่องจำกทำรกในระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอด ต้องกำรอำหำรไม่มำกและทำรกยังมีควำมจุกระเพำะอำหำรน้อย แต่ควร

กระตุ้นให้ทำรกดูดนมบ่อยครั้ง เพื่อจะช่วยให้เต้ำนมสร้ำงนส้ำนมได้มำกขึ้นในภำยหลัง ภำยหลังจำกให้นมมำรดำเสร็จ

แล้วให้เช็ดหรือปล่อยให้หัวนมแห้งแล้วจึงใส่ยกทรงที่มีขนำดพอดี และมำรดำควรดื่มนส้ำทดแทน 1-2 แก้วหลังให้นม

ทำรกทุกครั้ง [30]

 ในกรณทีีม่ำรดำต้องไปทสำงำนนอกบ้ำน ควรให้ทำรกดดูนมจำกเต้ำก่อนและหลงัทสำงำน ส่วนช่วงทีอ่ยูท่ีท่สำงำน

ควรบีบหรือปั๊มนส้ำนมเก็บไว้ทุก 3 ชั่วโมง นส้ำนมท่ีได้จำกกำรบีบหรือปั๊มควรเก็บในขวดนมและปิดฝำให้เรียบร้อย

หรืออำจเก็บในถุงเก็บนส้ำนมมำรดำ หลังจำกนั้นให้นสำไปแช่ในตู้เย็นทันทีหรือแช่ในกระเป๋ำที่มีแผ่นให้ควำมเย็นแทน 

ทั้งนี้กำรเก็บรักษำนส้ำนมที่บ้ำนสำมำรถเก็บได้นำนต่ำงกันขึ้นกับอุณหภูมิของแหล่งที่เก็บ หำกตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศำ
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เซลเซยีส สำมำรถเกบ็ได้นำน 5 วนั หำกเกบ็ในช่องแช่แขง็ของตูเ้ยน็ 1 ประต ู(อณุหภมู ิ-15 องศำเซลเซยีส) และ 2 ประตู 

(อุณหภูมิ -18 องศำเซลเซียส) สำมำรถเก็บได้นำน 2 สัปดำห์ และ 3-6 เดือน ตำมลสำดับ และหำกเก็บในช่องแช่แข็งแบบ

เยน็จดัทีอ่ณุหภมู ิ-20 องศำเซลเซยีส สำมำรถเกบ็ได้นำน 6 เดอืน [31] นอกจำกนีม้ำรดำจะต้องสงัเกตจำกอำกำรทีแ่สดง

ถึงทำรกได้รับนมเพียงพอ ได้แก่ ทำรกหยุดดูดและปล่อยหัวนมเอง สำมำรถนอนหลับประมำณ 2-3 ชั่วโมง หลังมื้อนม 

ถ่ำยอุจจำระ 4-6 ครั้งต่อวัน/ปัสสำวะ 3-8 ครั้งต่อวัน และนส้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 500 กรัม/เดือน ใน 6 เดือนแรก 

เป็นต้น [11] 

 ทั้งนี้จำกกำรศึกษำของวิโรจน์ ฉ่ิงเล็ก, วำรุณี เกตุอินทร์ และอัจฉรำวดี ศรียะศักดิ์ พบว่ำ ปัจจัยที่สนับสนุน 

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำสสำเร็จส่วนใหญ่เกิดข้ึนจำกกำรรับรู้ประโยชน์ของนมมำรดำ กำรมีตัวแบบที่เลี้ยงบุตร 

ด้วยนมมำรดำ และสิ่งที่เอ้ือต่อกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำของมำรดำวัยรุ่น ทั้งนี้อุปสรรคของควำมสสำเร็จในกำร 

เลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำเกิดจำกกำรได้รับอิทธิพลกำรให้นมจำกครอบครัว กำรไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยตนเอง ปัญหำ 

ด้ำนสุขภำพและหัวนม และกำรขำดควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ ดังนั้นมำรดำวัยรุ่นจึงมีควำมต้องกำร

ควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่และควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกครอบครัวเพื่อให้กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ 

อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือน ประสบควำมสสำเร็จ [32]

 ด้วยเหตุนี้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในมำรดำวัยรุ่น โดย

ใช้หลักกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้มำรดำวัยรุ่นสำมำรถเรียนรู้ในกำรสร้ำงพลังอสำนำจให้แก่ตนเอง จนเกิดกำรรับรู้

ควำมสำมำรถของตนเอง ส่งผลให้เกิดควำมเชื่อมั่นและพัฒนำทักษะในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ ซึ่งสำมำรถสร้ำง

ควำมภำคภูมิใจในกำรแสดงบทบำทของมำรดำในกำรให้นมบุตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจให้แก่มารดาวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยง

บุตรด้วยนมมารดา

  กำรตั้งครรภ์วัยรุ่น คือ กำรตั้งครรภ์ของสตรีท่ีมีอำยุ ระหว่ำง 10-19 ปี เมื่อนับถึงกสำหนดคลอด ซึ่งสอดคล้อง

กับนิยำมของประเทศไทยที่กล่ำวว่ำ มำรดำวัยรุ่น หมำยถึง หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี โดยนับอำยุถึงวัน

คะเนกสำหนดคลอด [3] ซึ่งผลกระทบของกำรตั้งครรภ์ที่มีต่อตัวมำรดำวัยรุ่น มีทั้งผลกระทบทำงด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ 

ด้ำนครอบครัวและสังคม ส่งผลให้มำรดำวัยรุ่นต้องแบกรับปัญหำต่ำง ๆ ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติในชีวิต กำรจะก้ำวข้ำมผ่ำน

ช่วงนีไ้ปได้ ตวัวยัรุน่เองต้องมกีำรปรบัตวัเป็นอย่ำงมำก [3-6] จงึจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีท่กุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องจะต้องให้ควำมช่วย

เหลือ ประคับประคอง ให้คสำแนะนสำ และสนับสนุนให้มำรดำวัยรุ่นสำมำรถพัฒนำศักยภำพภำยในตนเอง เกิดกำรปรับ

ตวัต่อกำรแสดงบทบำทในกำรเลีย้งดบูตุรอย่ำงเตม็ศกัยภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ ทัง้นีแ้นวคดิ 

กำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจได้ถูกนสำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยทั้งในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกเป็นแนวคิดที่สำมำรถนสำมำใช้

ในกำรพฒันำให้บคุคลเกดิกำรเรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง สำมำรถนสำมำพฒันำตนเองและสงัคมได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรเสริมพลังอสำนำจ เป็นกระบวนกำรพัฒนำบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชนให้มีพลังเข้มแข็งใน

กำรดสำเนินชีวิตของตนได้อย่ำงเหมำะสมตำมสภำพสังคมที่ตนอยู่ ส่งผลให้บุคคล กลุ่มคนหรือชุมชน มีควำมเชื่อมั่น 

ในตนเอง รู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำและสำมำรถดึงศักยภำพที่มีอยู่ในตนเองออกมำใช้ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรดสำเนินกิจกรรม สำมำรถสร้ำงควำมภำคภูมิใจในตนเอง กล้ำแสดงพลังต่อต้ำน

อทิธพิลต่ำงๆในกำรสร้ำงจติสสำนกึใหม่ทีเ่กดิจำกควำมเชือ่มัน่ภำยในตนเอง ซึง่นสำไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยทีต่นต้องกำร

อย่ำงเหมำะสม [13-19] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง เนื่องจำกหำกบุคคลเกิดกำรรับรู้ 

ควำมสำมำรถของตนเองจะทสำให้บคุคลนัน้เกดิควำมมัน่ใจเกีย่วกบัควำมสำมำรถของตนเอง ทีจ่ะจดักำรและดสำเนนิกำร 

กระทสำพฤตกิรรมให้บรรลเุป้ำหมำยทีก่สำหนดไว้ และกำรรบัรู้ควำมสำมำรถของตนเองนีจ้ะมอีทิธิพลต่อกำรเปลีย่นแปลง
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พฤติกรรม กสำหนดกำรตัดสินใจ และสำมำรถเลือกที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ และพยำยำมที่จะปฏิบัติกิจกรรมดังกล่ำว

ได้อย่ำงต่อเนื่อง [20] 

 ดงันัน้แนวคดิกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจทีส่อดคล้องกบัแนวคดิกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง จงึเป็นแนวคดิ

ในกำรศึกษำที่ทสำให้บุคคลเกิดกำรเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เกิดกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม

สำมำรถของบคุคล ทสำให้รูส้กึมัน่คง มัน่ใจ มคีวำมเชือ่มัน่ในควำมสำมำรถของตนเอง และสำมำรถจดักำรกบัสถำนกำรณ์

และปัญหำของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถนสำมำพัฒนำตนเอง สังคมและชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 

 ทั้งนี้มีผลกำรศึกษำวิจัยในต่ำงประเทศเป็นจสำนวนมำกที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้มำรดำ

หลังคลอดจนเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง จะเป็นตัวบ่งชี้และเป็นปัจจัยทสำนำยที่สสำคัญต่อพฤติกรรมกำรเลี้ยง

บุตรด้วยนมมำรดำ อำทิ Cinar Nursan, Kose Dilek, and Altinkaynak Sevin ได้ศึกษำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง

ในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ ในช่วง 0-3 เดือน และปัจจัยที่มีผลต่อกำรให้นมบุตร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำน อำยุ 

กำรศึกษำ สถำนะทำงเศรษฐกิจ และชนิดของกำรคลอดบุตรของมำรดำ ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญ แต่พบว่ำ

คะแนนเฉลี่ยของมำรดำท่ีได้รับกำรฝึกอบรมกำรเล้ียงบุตรด้วยนมมำรดำ โดยให้กำรสนับสนุนที่จสำเป็นแก่มำรดำที่ให้

นมบุตรนั้น มีระดับคะแนนสูงกว่ำมำรดำที่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรมดังกล่ำว และมีควำมแตกต่ำงกันของระดับคะแนน

อย่ำงมีนัยสสำคัญ [22] ข้อค้นพบท่ีได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้คือ บุคลำกรด้ำนสุขภำพทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประเมิน

ระดบักำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในรำยทีไ่ม่เคยมปีระสบกำรณ์

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำมำก่อน หำกพบว่ำมีระดับคะแนนที่ตส่ำควรมีโอกำสให้ได้รับกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจ  

หรือให้กำรสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ

 สอดคล้องกับ Anteneh Girma Minas and Makombo Ganga-Limando ที่ศึกษำควำมคำดหวังหรือทัศนคติที่เป็น

บวก และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเล้ียงบุตรด้วยนมมำรดำ สำมำรถนสำมำใช้ทสำนำยพฤติกรรมกำรเลี้ยง

บตุรด้วยนมมำรดำ ของมำรดำทีต่ัง้ครรภ์และผ่ำนกำรคลอดในครัง้แรกในประเทศเอธโิอเปีย ข้อค้นพบทีไ่ด้คอืกำรคำด

กำรณ์กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและผลลัพธ์ของกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ จะเป็นสิ่งที่ทสำนำยได้อย่ำงมีนัย

สสำคัญทำงสถิติของพฤติกรรมกำรให้นมบุตรด้วยนมมำรดำในระยะเวลำที่เหมำะสม ซึ่งหมำยถึงกำรให้นมมำรดำเพียง

อย่ำงเดยีว เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดอืน ดงันัน้กำรปรบัปรงุกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งบตุรด้วยนม

มำรดำในสตรีวัยรุ่นสำมำรถทสำได้ โดยมีกำรดสำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้แก่วัยรุ่นและสตรีที่เริ่มต้ังครรภ์

เป็นครั้งแรก โดยกำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพเป็นรำยบุคคล ซึ่งเน้นกำรให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนเรื่องกำรให้นม

มำรดำเพียงอย่ำงเดียว เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน รวมถึงประโยชน์ที่คำดหวังที่จะเกิดกับมำรดำ ทำรก ครอบครัว 

และชุมชนโดยรวม [24]

 นอกจำกนี้ Hanne Kronborg, Else Foverskov, Michael Væth and Rikke D. Maimburg ได้ทสำกำรศึกษำอิทธิพล

ของควำมตัง้ใจและกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองต่อควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงระยะเวลำกำรให้นมบตุรคนแรกและคน

ต่อไป โดยทสำกำรศึกษำแบบย้อนหลังภำยในระยะเวลำ 5 ปี ของมำรดำหลังคลอดในประเทศเดนมำร์ก ผลกำรศึกษำ

พบวำ่ระยะเวลำของกำรให้นมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวแก่บุตรคนแรก มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติกับระยะ

เวลำของกำรให้นมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวแก่บุตรคนถัดไป และยังมีควำมสัมพันธ์กับกับควำมต้ังใจและกำรรับรู้ควำม

สำมำรถของตนเองในกำรให้นมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวแก่บุตรคนถัดไปร่วมด้วย ข้อค้นพบที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้คือ 

ระยะเวลำกำรให้นมบตุรก่อนหน้ำนีซ้ึง่อำจเป็นกำรแสดงออกถงึประสบกำรณ์กำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำก่อนหน้ำนัน้ 

มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมำกกับควำมตั้งใจและกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำในอนำคต 

[26] ดังนั้นควำมตั้งใจและกำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเองที่เป็นปัจจัยทำงจิตสังคมที่สสำคัญนี้ เป็นประเด็นที่ต้องให้ควำม
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สสำคญัและพจิำรณำ เพือ่ดสำเนนิกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจเพือ่ส่งเสรมิกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งบตุร

ด้วยนมมำรดำตั้งแต่กำรตั้งครรภ์ครั้งแรก ตลอดจนวำงแผนสนับสนุนให้กำรช่วยเหลือกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำใน

กำรตั้งครรภ์ครั้งถัดไปในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 สสำหรับประเทศไทยได้มีผู้ศึกษำวิจัยเป็นจสำนวนมำกเช่นกันที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้

มำรดำหลังคลอดจนเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ อำทิ ผลกำรศึกษำวิจัยของ  

ปิยำพร สินธุโคตร ที่ศึกษำผลของโปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอสำนำจในกำรให้นมมำรดำต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ

มำรดำ ปรมิำณนสำ้นมและกำรเปลีย่นแปลงของนสำ้หนกัตวัในทำรกเกดิก่อนกสำหนด ผลกำรวจิยัพบว่ำ ค่ำเฉลีย่ของคะแนน

กำรรับรู้ควำมสำมำรถของมำรดำหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองและในกลุ่มทดลองสูงกว่ำกลุ่มควบคุม ตลอด

จนค่ำเฉลี่ยของปริมำณนส้ำนมของมำรดำที่บีบเก็บได้ในกลุ่มทดลองมีจสำนวนมำกกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยสสำคัญทำง

สถติ ิ[33] นอกจำกนี ้อตพิร ศวิชิยั ได้ศึกษำผลของกำรใช้โปรแกรมกำรพยำบำลเพือ่เสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจต่อกำรปรบัตวั

ในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำที่มีทำรกคลอดก่อนกสำหนด ซึ่งโปรแกรมดังกล่ำวนี้ประกอบด้วย กำรสร้ำงสัมพันธภำพ

ระหว่ำงพยำบำลกับมำรดำโดยมีกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับควำมเจ็บป่วยและกำรรักษำพยำบำล ตลอดจนกำรค้นหำปัจจัย 

ขดัขวำงควำมสสำเรจ็ในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ จำกนัน้ใช้กำรสร้ำงพลงัในกำรแก้ปัญหำโดยร่วมกนัวำงแผนจดักำร

กับปัญหำด้วยกำรสนับสนุนของพยำบำลในกำรช่วยให้มำรดำทสำควำมเข้ำใจกับปัญหำต่ำง ๆ และให้เห็นควำมสสำคัญ

ของกำรให้นมมำรดำอย่ำงน้อย 6 เดือน ร่วมกับกำรเสริมแหล่งพลังอสำนำจ โดยกำรสนับสนุน เอื้ออสำนวยข้อมูลควำมรู้  

สำธติและฝึกทกัษะกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ และมกีำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจด้วยตนเอง ทัง้นีม้กีำรตดิตำม เอือ้อสำนวย

ทรัพยำกรต่ำงๆ สร้ำงแรงจูงใจร่วมกับกำรให้กสำลังใจ ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่มำรดำ ทั้งนี้ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

ในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมฯ หลังจำกได้รับโปรแกรมฯ มีกำรปรับตัวในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำสูงกว่ำมำรดำกลุ่ม

ที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ [22] ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคณะ  

ที่พบว่ำเมื่อมำรดำเกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงท่ีได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ประกอบกับกำรได้รับคสำ

ชมเชยและกสำลังใจอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแหล่งพลังอสำนำจกำรสนับสนุนทำงสังคม ควำมรู้ และกำรรับรู้ด้วยปัญญำ 

ทสำให้มำรดำที่มีทำรกคลอดก่อนกสำหนดมีควำมเชื่อมั่นในควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำมำกยิ่งขึ้น [21]

 จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ กำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจนั้นต้องมีกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรเสริมสร้ำง โดย

ปกติบุคคลสำมำรถเกิดกระบวนกำรในกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจในตนเองจนเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองได้ 

หำกบุคคลนั้นสำมำรถเรียนรู้ด้วยประสบกำรณ์ที่เหมำะสม มีกำรลงมือปฏิบัติและปรับใช้ให้เหมำะสม เนื่องจำกกำร

เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นได้รับกระบวนกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจ ทสำให้เกิดควำมเช่ือม่ันและกำรรับรู้คุณค่ำ

ในควำมสำมำรถของตัวเองว่ำสำมำรถควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ดังนั้นมำรดำวัยรุ่น ครอบครัว และบุคลำกรด้ำน

สขุภำพทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องควรมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัแนวทำงกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจเพือ่ส่งเสรมิกำรเลีย้งบตุร

ด้วยนมมำรดำแก่มำรดำวยัรุน่ ซึง่จะส่งผลให้เกดิกำรเรยีนรู ้กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

กำรให้นมบุตรของตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

 แนวทางการใช้แนวคดิการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจให้แก่มารดาวยัรุน่ เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา

 แนวทำงกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจทีท่สำให้มำรดำวยัรุน่เกดิกำรเรยีนรูจ้นนสำไปสูก่ำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง 

และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองในทีส่ดุ นสำมำสูค่วำมสสำเรจ็ในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำสำมำรถทสำได้ ดงันี ้[3] 

[13-14] [22] [24] [26] [32] [34] 
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 1. กำรสนับสนุนให้มำรดำวัยรุ่นมองเห็นควำมสสำคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่กำรยอมรับ 

กำรตั้งครรภ์ กำรปรับบทบำทกำรเป็นมำรดำ และเช่ือว่ำตนสำมำรถก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง 

ในกำรแสดงบทบำทต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้ ซึ่งนสำมำสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของมำรดำ

และทำรก บุคคลในครอบครัว สังคมและชุมชน

 2. มำรดำวัยรุ่นและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนบุคลำกรด้ำนสุขภำพทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ควรรวมกันเป็นกลุ่ม 

และมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรสร้ำงพลังในกำรแก้ปัญหำ ต้ังแต่กำรเลือกประเด็นในกำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจและ 

มคีวำมสสำคญัต่อกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ ตลอดจนร่วมกนัวเิครำะห์ปัญหำและอปุสรรคต่ำง ๆ ทีข่ดัขวำงควำมสสำเรจ็ 

ในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ นอกจำกน้ีควรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกิจกรรม กำรสนทนำ กำรจัดกิจกรรมกำร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับปัญหำดังกล่ำว ตลอดจนแนวทำงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจโดยเริ่มตั้งแต่กำรค้นหำสภำพ

กำรณ์จริงเพื่อประเมินควำมรู้ จำกน้ันมีกำรสะท้อนคิดเพื่อให้พัฒนำควำมรู้สึกมีพลังอสำนำจในกำรเลี้ยงบุตรด้วย 

นมมำรดำ จำกนั้นจึงตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม ทั้งนี้เพื่อให้มำรดำวัยรุ่นรู้สึกมั่นใจและคงไว้ซึ่งควำมสำมำรถ 

ในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ โดยมีกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้ที่เกิดขึ้น ซึ่งกำรรวมกลุ ่มนี้จะทสำให้รู ้สึกว่ำม ี

พลังสนับสนุนมำกพอที่จะทสำกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ หรือกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้ตำม 

ที่ต้องกำร อันจะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ ทัศนคติในทำงบวก หรือกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง นสำมำ 

สู่ทักษะกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่อำจเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที หรือภำยหลัง 

เมื่อได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ประกอบกับกำรได้รับคสำชมเชยและกสำลังใจอย่ำงต่อเนื่อง

 3. หน่วยงำนท่ีให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่หญิงตั้งครรภ์ ควรมีนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน 

โดยมุ่งเน้นให้มีกำรส่งข้อมูลที่ระบุถึงควำมเสี่ยง ปัญหำและอุปสรรค ที่ขัดขวำงควำมสสำเร็จของกำรเลี้ยงบุตรด้วยนม

มำรดำในมำรดำวยัรุน่ทกุรำย หรอืมปัีญหำตัง้ครรภ์ในขณะทีย่งัไม่พร้อมโดยเริม่ตัง้แต่แผนกฝำกครรภ์ ไปถงึแผนกห้อง

คลอด และหลงัคลอด ซึง่จะต้องให้ควำมสสำคญัต่อทศันคตแิละกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองต่อพฤตกิรรมกำรเลีย้ง

บุตรด้วยนมมำรดำเพียงอย่ำงเดียว อย่ำงน้อย 6 เดือน หำกพบว่ำมำรดำรำยใดมีทัศนคติในเชิงลบ และมีระดับกำรรับรู้

ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำในระดับที่ตส่ำ ควรได้รับกำรฝึกปฏิบัติ หรือเข้ำร่วมโปรแกรม

เสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจ โดยเริม่ตัง้แต่ให้กำรสนบัสนนุ เอือ้อสำนวยข้อมลูควำมรู ้สำธติและฝึกทกัษะกำรเลีย้งบตุรด้วยนม

มำรดำ และมีกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจด้วยตนเอง มีกำรติดตำม เอื้ออสำนวยทรัพยำกรต่ำง ๆ สร้ำงแรงจูงใจร่วมกับกำร

ให้กสำลังใจ ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่มำรดำวัยรุ่น เพื่อนสำมำสู่กำรเพิ่มระดับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองใน

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ จนเกิดควำมมั่นใจ และสำมำรถปรับตัวต่อบทบำทของมำรดำได้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจน

มีกำรเยี่ยมบ้ำนเพื่อประเมินพฤติกรรมกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำอย่ำงต่อเนื่อง

 4. หน่วยงำนหรอืองค์กรทกุภำคส่วนทีม่หีน้ำทีเ่กีย่วข้อง ควรเหน็ควำมสสำคญัต่อปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่และ

ผลกระทบทีต่ำมมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่คอืปัญหำกำรเลี้ยงบตุรด้วยนมมำรดำทีย่ังไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ทีก่สำหนด

ของประเทศ ซึ่งทุกฝ่ำยควรให้กำรสนับสนุนทำงสังคม โดยกำรประเมินทั้งควำมรู้และทัศนคติต่อกำรเลี้ยงบุตรด้วย 

นมมำรดำ สนับสนุนให้ผู้มีประสบกำรณ์ติดตำมเยี่ยมมำรดำวัยรุ่นหลังคลอด เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติ  

มีกำรสนับสนุนให้เกิดกลุ่มคนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อำจใช้กำรสื่อสำรที่ทันสมัยโดยจัดต้ัง Line group  

หรือ Facebook เพ่ือซักถำมปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมรู้ได้อย่ำงทันท่วงทีเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในศักยภำพ 

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำแก่มำรดำวัยรุ่นได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง

 ดังนั้นทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจึงควรเห็นควำมสสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพ

ของมำรดำวัยรุ่นในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำให้บรรลุเป้ำหมำย ด้วยกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจ หรือกำรสร้ำงพลัง
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ให้ตัวบุคคลให้มีกำรพัฒนำแนวคิดของตนเองในทำงท่ีดี เกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง จนเกิดกำรพัฒนำ 

ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำจนบรรลุเป้ำหมำยที่กสำหนดไว้

บทสรุป

 กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำให้ประสบ 

ควำมสสำเร็จต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ตลอดจนกำรสนับสนุนและกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหำ 

ซึง่บคุลำกรด้ำนสุขภำพตลอดจนหน่วยงำนและองค์กรทกุฝ่ำยทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องจะต้องช่วยผลกัดนัให้กำรเลีย้งบตุรด้วย

นมมำรดำประสบควำมสสำเร็จต่อไป โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงควรมีกำรใช้แนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจแก่มำรดำวัยรุ่น

ให้สำมำรถค้นหำปัญหำ เข้ำใจปัญหำ และเลือกแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง ส่งผลให้มำรดำวัยรุ่นมีกำรรับรู้

ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ และควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเองมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำมำรถทสำนำย

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำในระยะต่อไปได้ อันจะส่งผลดีทั้งในระดับบุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชำติต่อไป
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