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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาเสนอแนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจให้แก่ มารดาวัยรุ่ น เพื่อให้เกิดการรับรู ้ความ สามารถของ
ตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เนื่องจากการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานั้นเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าสาหรับมารดาและทารก อีกทั้งยังช่วยลด
ปั ญหาทางด้านสาธารณสุ ข สังคม เศรษฐกิจ และเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน แต่จากข้อมูลพบว่าอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาใน
ประเทศไทยของมารดาวัยรุ่ นอยู่ในระดับต่า เนื่ องจากขาดความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจและขาดประสบการณ์ มารดาวัยรุ่ นจึงเกิดภาวะ
เครี ยด วิตกกังวล กลัว รู ้สึกไม่มนั่ ใจ และรู ้สึกสู ญเสี ยพลังอานาจ ไม่สามารถจัดการกับปั ญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้
มีขอ้ มูลเชิ งประจักษ์พิสูจน์ว่าการเสริ มสร้างพลังอานาจสามารถทาให้เกิ ดการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองซึ่ งนาไปสู่ ความสาเร็ จในการ
บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นมารดาวัยรุ่ น ครอบครัว และบุคลากรทีมสุ ขภาพควรสนับสนุนการใช้แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจให้มารดาวัยรุ่ น
สามารถค้นหาปั ญหา และเลือกแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ส่ งผลให้มารดาวัยรุ่ นเกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเองมากยิง่ ขึ้น
และสามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาให้ประสบความสาเร็ จได้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : การเสริ มสร้างพลังอานาจ การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา มารดาวัยรุ่ น

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 teenage 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 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
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บทนา
ปั จจุบนั พบปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น (teenage pregnancy or adolescent pregnancy) เป็ นจานวนมาก โดยเริ่ มต้นจากปี
พ.ศ. 2554 เริ่ มพบข้อมูลการตั้งครรภ์ของวัยรุ่ นไทยเพิ่มสู งขึ้นเป็ นจานวน 1.4 เท่า จาก 36 ต่อประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2540
เป็ น 51.2 ต่อประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้พบจานวนมารดาอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 133,176 คน หรื อ ร้อยละ 16.6 ของ
มารดาทุกกลุ่มอายุ [1] จากสถิติของกรมอนามัยในปี พ.ศ.2560 พบว่ามีจานวนหญิงวัยรุ่ นคลอดบุตร จานวน 84,578 คน หรื อ ร้อย
ละ 12.8 ของการคลอดในหญิงไทยทั้งหมด ซึ่ งลดลงจากการสารวจในช่วงที่ ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของสถานการณ์
ปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นในประเทศไทยนั้น ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ รุนแรงและส่ งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งในเชิ งสังคมและ
เศรษฐกิจโดยภาพรวมทั้งสิ้น [2] จากการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่ นในหลากหลายมุมมอง พบว่าสามารถส่งผล
กระทบทั้งทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ครอบครัว และสังคมกับมารดาวัยรุ่ น เช่น ปั ญหาด้านสุ ขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด อีกทั้งยังพบปั ญหาด้านจิตสังคม ปั ญหาการทารุ ณกรรมและสัมพันธภาพของมารดาและทารก ปั ญหาด้านการ
ปรับตัวและแบบแผนในการดาเนิ นชี วิต เป็ นต้น [3-4] ตลอดจนผลกระทบต่อทารกที่เกิ ดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เป็ น
สาเหตุให้ทารกคลอดก่อนกาหนด และมีน้ าหนักน้อย ทั้งนี้ เด็กที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัมแสดงให้เห็นถึงการได้รับ
อาหารไม่เพียงพอของทารกในครรภ์ จึงทาให้ทารกในครรภ์มีการเจริ ญเติบโตช้า (Intra Uterine Growth Retardation : IUGR) ทา
ให้ก ารพัฒ นาทางสมองไม่ ดี เด็ ก กลุ่ ม นี้ จึ ง มี ความสามารถทางสติ ปัญญาต่ า ความบกพร่ อ งทางพัฒ นาการด้า นอารมณ์ และ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ต่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการเรี ยนในระยะยาว [3-7]
ทั้งนี้รัฐบาลได้กาหนดเป้ าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็ นเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือนโยบาย “ไทยแลนด์
4.0” และเป้ าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 ที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Development Goals) มาเป็ นกรอบในการพัฒนาคนไทยในอนาคตให้มีศกั ยภาพในการพัฒนาประเทศ [8] ซึ่ งการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดานั้นมีความสาคัญอย่างมากต่อการบรรลุเป้ าหมายด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ เนื่ องจากเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าสาหรับ
ทารกและมารดา [3][9] สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dylan Walters et al. (2016) ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณี ที่ไม่สามารถ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พบว่ามารดาที่เลี้ยงบุตรด้วยน้ านมของตนเอง น้อยกว่า 2 ปี จะส่งผล
ให้ป่วยเป็ นโรคมะเร็ งเต้านมและเสี ยชีวิตในที่สุด มีจานวนทั้งสิ้ น 4,981 ราย ซึ่ งทาให้สูญเสี ยค่าใช้จ่ายประจาปี เป็ นจานวนเงิน 17.4
พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ นอกจากนี้ ยงั พบว่าหากประชากรในประเทศสามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้ จะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กเกี่ ยวกับโรคปอดอักเสบ (Pneumonia ) และภาวะอุจจาระร่ วง (Diarrhea) เนื่ องจากผลการศึ กษา
พบว่าการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสามารถป้ องกันการเสี ยชีวิตของเด็กเนื่องจากโรคปอดอักเสบและภาวะอุจจาระร่ วงได้มากถึง ร้อย
ละ 50 นอกจากนี้ ยงั สามารถป้ องกันการเสี ยชี วิตของมารดาจากโรคมะเร็ งเต้านม (Breast cancer) ร้อยละ 10 ตลอดจนพบว่าเด็กที่
ได้รับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา จะมีความสามารถทางสติปัญญาที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมมารดา ซึ่ งถือเป็ นการพัฒนาศักยภาพ
ประชากรของประเทศ และสามารถสร้างกาไรที่สูงขึ้น อาจมีจานวนมากถึง ร้อยละ 0.5 ของรายได้ประชาชาติทวั่ โลก [10]
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า การให้ทารกแรกเกิดได้รับนมมารดาจะสามารถช่วยลดการเกิดปั ญหาสุขภาพต่างๆแก่
ทารกได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างรากฐานการเจริ ญเติบโตของสมอง เพราะมีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิ ด ที่มีสารช่วยสร้างเซลล์สมอง
เส้นใยประสาท จอประสาทตา ทาให้เด็กที่ได้รับนมมารดามีระดับพัฒนาการและความฉลาดทางสติปัญญาดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับนม
มารดา นอกจากนี้สารอาหารในน้ านมมารดายังช่วยสร้างภูมิตา้ นทานโรคทาให้ทารกแข็งแรงไม่เจ็บป่ วยบ่อย การให้อาหารอื่นเป็ น
สิ่ งแปลกปลอมแก่ทารกเพราะร่ างกายยังไม่สามารถย่อยได้ ทารกจะเกิดอาการท้องอืด อาหารไม่ยอ่ ยและรับประทานนมมารดาได้
น้อย ทาให้ทารกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตเต็มศักยภาพ นอกจากนั้นการให้อาหารอื่นๆ ถ้าเตรี ยมไม่สะอาด
อาจทาให้อุจจาระร่ วงหรื อแพ้โปรตีนนมวัว ดังนั้นมารดาควรเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียว 6 เดือนและเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาต่อไปควบคู่กบั อาหารตามวัยจนทารกอายุครบ 2 ปี หรื อนานกว่านั้น [7][ 10-11]
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อย่างไรก็ตาม แม้พบข้อมูลของประโยชน์จากการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเป็ นอย่างมาก แต่จากข้อมูลการสารวจอัตราการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาขององค์การยูนิเซฟในปี ค.ศ. 2016 จานวน 194 ประเทศ พบว่าอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่าง
เดียวนาน 6 เดือน (exclusive breastfeeding) มีเพียงร้อยละ 40 ซึ่งเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่ต้ งั เป้ าหมายการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาเพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน คือไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 โดยต้องบรรลุเป้ าหมายในปี 2025 [12] สาหรับในประเทศไทยพบสถิติ
ทารกที่ได้รับนมมารดาเพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 23.1 เท่านั้น [2] ซึ่ งจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ประเทศไทย
ยังคงมีอตั ราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาค่อนข้างต่าและไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาที่ ต้ งั ครรภ์ใน
วัยรุ่ น มีขอ้ มูลพบว่าอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่ นอยูใ่ นระดับต่า เนื่ องจากมารดาวัยรุ่ นขาดความพร้อมทั้งด้าน
ร่ างกาย จิ ตใจและขาดประสบการณ์ มารดาวัยรุ่ นจึ งเกิ ดภาวะเครี ยด วิตกกังวล กลัว รู ้สึกไม่มนั่ ใจ และรู ้สึกสู ญเสี ยพลังอานาจ
ไม่สามารถจัดการกับปั ญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้ [3]
ดังนั้นการเสริ มสร้างพลังอานาจ (empowerment) ให้มารดาวัยรุ่ นเกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาให้บรรลุเป้ าหมายจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ทั้งนี้มีผลการศึกษาวิจยั เป็ นจานวนมากที่สะท้อนให้เห็นถึงการเสริ มสร้างพลัง
อานาจให้มารดาหลังคลอดจนเกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง จะเป็ นตัวบ่งชี้และเป็ นปั จจัยทานายที่สาคัญต่อพฤติกรรมการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา [13-19] เนื่ องจากเมื่อบุคคลเกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง หรื อรู ้สึกมีอานาจในการดูแลตนเอง จะ
เกิดความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามแนวทางที่ตนเองเลือกให้ประสบความสาเร็ จท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้น [20]
บทความนี้ จึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการนาเสนอแนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจให้แก่มารดาวัยรุ่ น เพื่อให้เกิ ดการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด นามาสู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนของมารดาและ
ทารก บุคคลในครอบครัว สังคมและชุมชน ตลอดจนสามารถบรรลุเป้ าหมายด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ

การเลีย้ งทารกด้ วยนมมารดา (Breast feeding)
น้ านมมารดาจัดเป็ นสารอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสาหรับทารกเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากมีสารอาหารและแร่ ธาตุ
มากกว่า 200 ชนิ ด และที่ ส าคัญ ในน้ า นมมารดาจะมี ส ารช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภู มิ คุ ้ม กัน โรคที่ ส าคัญ ได้แ ก่ กลุ่ ม อิ ม มู โ นโกลบู ลิ น
(Immunoglobulin) พบได้ทุกชนิ ด นอกจากนี้ ยงั พบเอนไซม์ที่มีมากกว่า 20 ชนิ ด ซึ่ งมีความจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของทารก
และช่วยย่อยสารอาหาร [11] ด้วยเหตุน้ ี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund; UNICEF) และ
องค์การอนามัยโลกจึงได้ริเริ่ มโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก (Baby Friendly Hospital Initiative) ขึ้นเพื่อให้โรงพยาบาล
กระตุน้ และส่งเสริ มการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาผ่านบันได 10 ขั้นสู่ความสาเร็ จในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา [21-23] ดังนี้
1. มี น โยบายการเลี้ ย งบุ ต รด้ว ยนมมารดาเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ที่ สื่ อ สารกับ บุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุขทุกคนได้เป็ นประจา
2. ฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคน ให้มีทกั ษะที่จะนานโยบายนี้ไปปฏิบตั ิ
3. ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และวิธีการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
4. ช่วยมารดาเริ่ มให้ทารกดูดนมภายในครึ่ งชัว่ โมงแรกหลังคลอด
5. แสดงให้มารดารู ้ถึงวิธีเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และวิธีทาให้น้ านมยังคงมีปริ มาณพอเพียง แม้วา่ มารดาและ
ทารกจะต้องแยกจากกันก็ตาม
6. อย่าให้น้ าหรื อนมผสม หรื อสารอาหารอื่นๆ แก่ทารกแรกคลอด นอกจากนมมารดาเท่านั้น เว้นแต่จะมีขอ้
บ่งชี้ทางการแพทย์
7. ให้มารดาและทารกอยูใ่ นห้องเดียวกันตลอด 24 ชัว่ โมง (rooming in)
8. สนับสนุนให้ทารกได้ดูดนมมารดาทุกครั้งตามที่ทารกต้องการ
9. อย่าให้ทารกดูดหัวนมยางและหัวนมปลอม หรื อหัวนมหลอก (pacifier)
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10. ส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และส่ งมารดาไปติดต่อกลุ่มดังกล่าว เมื่อ
ออกจากโรงพยาบาลหรื อคลินิก
แนวปฏิบัตขิ องการเลีย้ งบุตรด้ วยนมมารดา
ในระยะก่อนคลอด
ควรมีการตรวจเต้านม หัวนมและความยืดหยุ่นของลานนมของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ด้วยว่ามีความผิดปกติที่อาจเป็ น
อุปสรรคต่อการให้นมบุตรหรื อไม่ เช่น หัวนมบอด หัวนมสั้น เป็ นต้น และควรได้รับการแก้ไขหากตรวจพบ สาหรับการดูแลเต้านมใน
ระยะนี้ อาจใช้สบู่อ่อนและน้ าสะอาดไม่ควรทาโลชัน่ หรื อสารอื่นๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองหรื อเกิ ดการอุดตันของท่อ
น้ านม ต่อมาในระยะหลังคลอด ทารกควรได้รับนมมารดาเร็ วที่สุดโดยเฉพาะภายใน 1 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด ควรส่งเสริ มให้มารดาและ
บุตรอยูห่ อ้ งเดียวกันตลอดเวลา เพื่อให้นมได้สะดวกและบ่อยตามที่ทารกต้องการ แม้ปริ มาณน้ านมอาจยังมีปริ มาณน้อยแต่เพียงพอกับ
ความต้องการของทารก เนื่องจากทารกในระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอด ต้องการอาหารไม่มากและทารกยังมีความจุกระเพาะอาหารน้อย
แต่ควรกระตุน้ ให้ทารกดูดนมบ่อยครั้ง เพื่อจะช่วยให้เต้านมสร้างน้ านมได้มากขึ้นในภายหลัง ภายหลังจากให้นมมารดาเสร็ จแล้วให้
เช็ดหรื อปล่อยให้หวั นมแห้งแล้วจึงใส่ยกทรงที่มีขนาดพอดี และมารดาควรดื่มน้ าทดแทน 1-2 แก้วหลังให้นมทารกทุกครั้ง [24]
ในกรณี ที่มารดาต้องไปทางานนอกบ้าน ควรให้ทารกดูดนมจากเต้าก่อนและหลังทางาน ส่ วนช่วงที่อยูท่ ี่ทางานควรบีบหรื อ
ปั๊ มน้ านมเก็บไว้ทุก 3 ชัว่ โมง น้ านมที่ได้จากการบีบหรื อปั๊ มควรเก็บในขวดนมและปิ ดฝาให้เรี ยบร้อยหรื ออาจเก็บในถุงเก็บน้ านมมารดา
หลังจากนั้นให้นาไปแช่ในตูเ้ ย็นทันทีหรื อแช่ในกระเป๋ าที่มีแผ่นให้ความเย็นแทน ทั้งนี้ การเก็บรักษาน้ านมที่บา้ นสามารถเก็บได้นาน
ต่างกันขึ้นกับอุณหภูมิของแหล่งที่เก็บ หากตูเ้ ย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 5 วัน หากเก็บในช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็น 1
ประตู (อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซี ยส) และ 2 ประตู (อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซี ยส) สามารถเก็บได้นาน 2 สัปดาห์ และ 3-6 เดือน ตามลาดับ
และหากเก็บในช่องแช่แข็งแบบเย็นจัดที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน [25] นอกจากนี้มารดาจะต้องสังเกตจาก
อาการที่แสดงถึงทารกได้รับนมเพียงพอ ได้แก่ ทารกหยุดดูดและปล่อยหัวนมเอง สามารถนอนหลับประมาณ 2-3 ชัว่ โมง หลังมื้อนม ถ่าย
อุจจาระ 4-6 ครั้งต่อวัน/ปั สสาวะ 3-8 ครั้งต่อวัน และน้ าหนักจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 กรัม/เดือน ใน 6 เดือนแรก เป็ นต้น [11]
ทั้งนี้ จากการศึกษาของวิโรจน์ ฉิ่ งเล็ก, วารุ ณี เกตุอินทร์ และอัจฉราวดี ศรี ยะศักดิ์ (2561) พบว่า ปั จจัยที่สนับสนุนการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสาเร็ จส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ประโยชน์ของนมมารดา การมีตวั แบบที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และสิ่ ง
ที่ เอื้อต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่ น ทั้งนี้ อุปสรรคของความสาเร็ จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเกิ ดจากการ
ได้รับอิทธิพลการให้นมจากครอบครัว การไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยตนเอง ปั ญหาด้านสุขภาพและหัวนม และการขาดความเข้าใจในการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ดังนั้นมารดาวัยรุ่ นจึงมีความต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และความต้องการความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวเพื่อให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ประสบความสาเร็ จ ด้วยเหตุน้ ี ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจึงควร
ส่ งเสริ มการเลี้ ยงบุตรด้วยนมมารดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมารดาวัยรุ่ น โดยใช้หลักการสร้ างเสริ มพลังอานาจให้มารดาวัยรุ่ น
สามารถเรี ยนรู ้ในการสร้างพลังอานาจให้แก่ตนเองจนเกิดความเชื่อมัน่ และสามารถสร้างความภาคภูมิใจในการแสดงบทบาทของ
มารดาในการให้นมบุตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
แนวคิดการเสริมสร้ างพลังอานาจให้ แก่ มารดาวัยรุ่น
การตั้งครรภ์วยั รุ่ น คือ การตั้งครรภ์ของสตรี ที่มีอายุ ระหว่าง 10-19 ปี เมื่อนับถึงกาหนดคลอด ซึ่ งสอดคล้องกับนิ ยาม
ของประเทศไทยที่กล่าวว่า มารดาวัยรุ่ น หมายถึง หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี โดยนับอายุถึงวันคะเนกาหนดคลอด [3]
ซึ่งผลกระทบของการตั้งครรภ์ที่มีต่อตัวมารดาวัยรุ่ น มีท้ งั ผลกระทบทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านครอบครัวและสังคม ส่งผลให้
มารดาวัยรุ่ นต้องแบกรับปั ญหาต่างๆ ซึ่ งเป็ นช่วงวิกฤติในชีวิต การจะก้าวข้ามผ่านช่วงนี้ ไปได้ ตัววัยรุ่ นเองต้องมีการปรับตัวเป็ น
อย่างมาก [3-6] จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องจะต้องให้ความช่วยเหลือ ประคับประคอง ให้คาแนะนา และสนับสนุนให้
มารดาวัยรุ่ นสามารถพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง เกิ ดการปรั บตัวต่อการแสดงบทบาทในการเลี้ ยงดู บุตรอย่างเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
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แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลายทั้งในและต่างประเทศ เนื่ องจากเป็ นแนวคิดที่สามารถ
นามาใช้ในการพัฒนาให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง สามารถนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เนื่องจากการเสริ มพลังอานาจ เป็ นกระบวนการพัฒนาบุคคล กลุ่มคน หรื อชุมชนให้มีพลังเข้มแข็งในการดาเนินชีวติ
ของตนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพสังคมที่ตนอยู่ ส่ งผลให้บุคคล กลุ่มคนหรื อชุมชน มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง รู ้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าและสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูใ่ นตนเองออกมาใช้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนิ น
กิ จกรรม สามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงพลังต่อต้านอิทธิ พลต่างๆในการสร้างจิ ตสานึ กใหม่ที่เกิ ดจากความ
เชื่อมัน่ ภายในตนเอง ซึ่ งนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายที่ตนต้องการอย่างเหมาะสม ดังนั้นแนวคิดการเสริ มพลังอานาจจึงเป็ นแนวคิด
ในการศึ กษาที่ทาให้บุคคลเกิ ดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เกิ ดการพัฒนาและเสริ มสร้างความสามารถของ
บุคคล ทาให้รู้สึกมัน่ คง มัน่ ใจ มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง และสามารถจัดการกับสถานการณ์และปั ญหาของตนเอง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสามารถนามาพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน [14][20][28-32]
ทั้งนี้มีผลการศึกษาวิจยั ในต่างประเทศเป็ นจานวนมากที่สะท้อนให้เห็นถึงการเสริ มสร้างพลังอานาจให้มารดาหลังคลอด
จนเกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง จะเป็ นตัวบ่งชี้และเป็ นปั จจัยทานายที่สาคัญต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อาทิ
เช่น Cinar Nursan, Kose Dilek, and Altinkaynak Sevin (2014) ได้ศึกษาการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดา ในช่วง 0-3 เดือน และปั จจัยที่มีผลต่อการให้นมบุตร ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้าน อายุ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ และ
ชนิดของการคลอดบุตรของมารดา ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ แต่พบว่าคะแนนเฉลี่ยของมารดาที่ได้รับการฝึ กอบรมการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยให้การสนับสนุ นที่ จาเป็ นแก่มารดาที่ ให้นมบุ ตรนั้น มีระดับคะแนนสู งกว่ามารดาที่ ไม่ได้รับ การ
ฝึ กอบรมดังกล่าว และมีความแตกต่างกันของระดับคะแนนอย่างมีนัยสาคัญ [15] ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากร
ด้านสุ ขภาพทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในรายที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามาก่อน หากพบว่ามีระดับคะแนนที่ต่าควรมีโอกาสให้ได้รับการ
เสริ มสร้างพลังอานาจ หรื อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
สอดคล้องกับ Anteneh Girma Minas and Makombo Ganga-Limando (2016) ที่ ศึกษาความคาดหวังหรื อทัศนคติที่เป็ น
บวก และการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สามารถนามาใช้ทานายพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดา ของมารดาที่ ต้ งั ครรภ์แ ละผ่า นการคลอดในครั้ งแรกในประเทศเอธิ โ อเปี ย ข้อ ค้น พบที่ ได้คือ การคาดการณ์ ก ารรั บรู ้
ความสามารถของตนเองและผลลัพธ์ของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา จะเป็ นสิ่ งที่ทานายได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของพฤติกรรม
การให้นมบุตรด้วยนมมารดาในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหมายถึงการให้นมมารดาเพียงอย่างเดียว เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
ดังนั้นการปรับปรุ งการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในสตรี วยั รุ่ นสามารถทาได้ โดยมีการดาเนิ น
โครงการเสริ มสร้างพลังอานาจให้แก่วยั รุ่ นและสตรี ที่เริ่ มตั้งครรภ์เป็ นครั้งแรก โดยการให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพเป็ นรายบุคคล ซึ่งเน้น
การให้ขอ้ มูลที่ ครบถ้วนและชัดเจนเรื่ องการให้นมมารดาเพียงอย่างเดี ยว เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดื อน รวมถึงประโยชน์ที่
คาดหวังที่จะเกิดกับมารดา ทารก ครอบครัว และชุมชนโดยรวม [17]
นอกจากนี้ Hanne Kronborg, Else Foverskov, Michael Væth and Rikke D. Maimburg (2018) ได้ทาการศึ กษาอิ ทธิ พล
ของความตั้งใจและการรับรู ้ความสามารถของตนเองต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการให้นมบุตรคนแรกและคนต่อไป โดย
ทาการศึกษาแบบย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปี ของมารดาหลังคลอดในประเทศเดนมาร์ ก ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาของการ
ให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวแก่บุตรคนแรก มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ระยะเวลาของการให้นมมารดาเพียงอย่าง
เดียวแก่บุตรคนถัดไป และยังมีความสัมพันธ์กบั กับความตั้งใจและการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการให้นมมารดาเพียงอย่าง
เดียวแก่บุตรคนถัดไปร่ วมด้วย ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ ระยะเวลาการให้นมบุตรก่อนหน้านี้ซ่ ึงอาจเป็ นการแสดงออก
ถึงประสบการณ์การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาก่อนหน้านั้น มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความตั้งใจและการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในอนาคต [19] ดังนั้นความตั้งใจและการรับรู ้ความสามารถตนเองที่เป็ นปั จจัยทางจิตสังคมที่
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สาคัญนี้ เป็ นประเด็นที่ตอ้ งให้ความสาคัญและพิจารณา เพื่อดาเนิ นการเสริ มสร้างพลังอานาจเพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาตั้งแต่การตั้งครรภ์ครั้งแรก ตลอดจนวางแผนสนับสนุนให้การช่วยเหลือการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาในการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สาหรับประเทศไทยได้มีผศู ้ ึกษาวิจยั เป็ นจานวนมากเช่นกันที่สะท้อนให้เห็นถึงการเสริ มสร้างพลังอานาจให้มารดาหลัง
คลอดจนเกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อาทิเช่น ผลการศึกษาวิจยั ของ ปิ ยาพร สิ นธุโคตร
(2555) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมเสริ มสร้างพลังอานาจในการให้นมมารดาต่อการรับรู ้ความสามารถของมารดา ปริ มาณน้ านมและ
การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวในทารกเกิดก่อนกาหนด กลุ่มตัวอย่างคือมารดาและทารกจานวน 40 คู่ ซึ่ งเป็ นมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกและทารกเกิดก่อนกาหนดอายุครรภ์ 34 ถึง 36 สัปดาห์ ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยกลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมเสริ มสร้างพลังอานาจในการให้นมมารดา กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
การรับรู ้ความสามารถของมารดาหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองและในกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม ตลอดจนค่าเฉลี่ย
ของปริ มาณน้ านมของมารดาที่บีบเก็บได้ในกลุ่มทดลองมีจานวนมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [33] นอกจากนี้
อติพร ศิวชิ ยั (2559) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริ มสร้างพลังอานาจต่อการปรับตัวในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาที่มีทารกคลอดก่อนกาหนด ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับมารดาโดยมีการ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยและการรักษาพยาบาล ตลอดจนการค้นหาปั จจัยขัดขวางความสาเร็ จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
จากนั้นใช้การสร้างพลังในการแก้ปัญหาโดยร่ วมกันวางแผนจัดการกับปั ญหาด้วยการสนับสนุนของพยาบาลในการช่วยให้มารดา
ทาความเข้าใจกับปั ญหาต่างๆและให้เห็นความสาคัญของการให้นมมารดาอย่างน้อย 6 เดือน ร่ วมกับการเสริ มแหล่งพลังอานาจ
โดยการสนับสนุน เอื้ออานวยข้อมูลความรู ้ สาธิ ตและฝึ กทักษะการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และมีการเสริ มสร้างพลังอานาจด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ มีการติดตาม เอื้ออานวยทรัพยากรต่างๆ สร้างแรงจูงใจร่ วมกับการให้กาลังใจ ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจให้แก่มารดา
ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมฯ หลังจากได้รับโปรแกรมฯ มีการปรับตัวในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสู งกว่า
มารดากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [15] ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคณะ
(2554) ที่พบว่าเมื่อมารดาเกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งที่ได้รับจากการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ประกอบกับการได้รับคาชมเชย
และกาลังใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นแหล่งพลังอานาจการสนับสนุนทางสังคม ความรู ้ และการรับรู ้ดว้ ยปั ญญา ทาให้มารดาที่มีทารก
คลอดก่อนกาหนดมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามากยิง่ ขึ้น [13]
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การเสริ มสร้างพลังอานาจนั้นต้องมีกระบวนการเรี ยนรู ้ในการเสริ มสร้าง โดยปกติบุคคล
สามารถเกิดกระบวนการในการสร้างพลังอานาจในตนเองจนเกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเองได้ หากบุคคลนั้นสามารถเรี ยนรู ้
ด้วยประสบการณ์ที่เหมาะสม มีการลงมือปฏิ บตั ิและปรับใช้ให้เหมาะสม เนื่ องจากการเรี ยนรู ้จะเกิ ดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นได้รับ
กระบวนการเสริ มสร้างพลังอานาจ ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ และการรับรู ้คุณค่าในความสามารถของตัวเองว่าสามารถควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได้ ดังนั้นมารดาวัยรุ่ น ครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องควรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการเสริ มสร้างพลังอานาจเพื่อส่ งเสริ มการเลี้ ยงบุตรด้วยนมมารดาแก่ มารดาวัยรุ่ น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้นมบุตรของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ

แนวทางการใช้ แนวคิดการเสริมสร้ างพลังอานาจเพื่อส่ งเสริมการเลีย้ งบุตรด้ วยนมมารดาแก่ มารดาวัยรุ่ น
แนวทางการเสริ ม พลัง อ านาจที่ ท าให้ม ารดาวัย รุ่ น เกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของตนเอง น ามาสู่
ความสาเร็ จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสามารถทาได้ ดังนี้ [3][14-15][17][19][20][34-35]
1. การสนับสนุนให้มารดาวัยรุ่ นมองเห็นความสาคัญของตนเองกับสิ่ งแวดล้อม และเชื่ อว่าตนสามารถก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในการแสดงบทบาทต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้ ซึ่ งนามาสู่ การมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของมารดาและทารก บุคคลในครอบครัว สังคมและชุมชน
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2. มารดาวัยรุ่ นและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนบุคลากรด้านสุขภาพทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ควรรวมกันเป็ นกลุ่มและมี
ส่ วนร่ วมอย่างแท้จริ งในการสร้างพลังในการแก้ปัญหา ตั้งแต่การเลือกประเด็นในการเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจและมีความสาคัญต่อ การ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ตลอดจนร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ขดั ขวางความสาเร็ จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
นอกจากนี้ ควรมี ส่วนร่ วมในการวางแผนกิ จกรรม การสนทนา การจัดกิ จกรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับปั ญหาดังกล่าว
ตลอดจนแนวทางการเสริ มสร้างพลังอานาจโดยเริ่ มตั้งแต่การค้นหาสภาพการณ์จริ งเพื่อประเมินความรู ้ จากนั้นมีการสะท้อนคิด
เพื่อให้พฒั นาความรู ้สึกมีพลังอานาจในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา จากนั้นจึ งตัดสิ นใจเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้
มารดาวัยรุ่ นรู ้สึกมัน่ ใจและคงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้น ซึ่ งการ
รวมกลุ่มนี้ จะทาให้รู้สึกว่ามีพลังสนับสนุนมากพอที่จะทาการแก้ไขปั ญหาต่างๆ หรื อการส่ งเสริ มพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาได้ตามที่ตอ้ งการ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ้ ทัศนคติในทางบวก หรื อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง นามาสู่
ทักษะการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่ อาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นทันที หรื อภายหลังเมื่อได้ลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ประกอบกับการได้รับคาชมเชยและกาลังใจอย่างต่อเนื่อง
3. บุคลากรด้านสุ ขภาพและหน่ วยงานทุกภาคส่ วนที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ควรเห็นความสาคัญต่อปั ญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ นและผลกระทบที่ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปั ญหาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดของ
ประเทศ ซึ่งทุกฝ่ ายควรให้การสนับสนุนทางสังคม โดยการประเมินทั้งความรู ้และทัศนคติต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สนับสนุนให้
ผูม้ ีประสบการณ์ติดตามเยี่ยมมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด เพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ ต่อการปฏิบตั ิ มีการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มคนในชุมชน
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน อาจใช้การสื่ อสารที่ทนั สมัยโดยจัดตั้ง Line group หรื อ Facebook เพื่อซักถามปั ญหาและแลกเปลี่ยนความรู ้ได้
อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในศักยภาพการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาแก่มารดาวัยรุ่ นได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
4. หน่วยงานที่ให้บริ การด้านสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ ควรมีนโยบายสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมให้ชดั เจน โดยมุ่งเน้น
ให้มีการส่งข้อมูลที่ระบุถึงความเสี่ ยง ปั ญหาและอุปสรรค ที่ขดั ขวางความสาเร็ จของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่ นทุก
ราย หรื อมีปัญหาตั้งครรภ์ในขณะที่ยงั ไม่พร้อมโดยเริ่ มตั้งแต่แผนกฝากครรภ์ ไปถึงแผนกห้องคลอด และหลังคลอด ซึ่ งจะต้องให้
ความสาคัญต่อทัศนคติและการรับรู ้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียว อย่างน้อย 6
เดือน หากพบว่ามารดารายใดมีทศั นคติในเชิงลบ และมีระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาใน
ระดับที่ต่า ควรได้รับการฝึ กปฏิบตั ิ หรื อเข้า ร่ วมโปรแกรมเสริ มสร้างพลังอานาจเพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ความสามารถของตนเองใน
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา จนเกิดความมัน่ ใจและสามารถปรับตัวต่อบทบาทของมารดาได้อย่างเหมาะสม และมีการเยีย่ มบ้านเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเห็นความสาคัญ ส่งเสริ มและสนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมารดา
วัยรุ่ นในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาให้บรรลุเป้ าหมาย ด้วยการเสริ มสร้างพลังอานาจ หรื อการสร้างพลังให้ตวั บุคคลให้มีการ
พัฒนาแนวคิดของตนเองในทางที่ดี เกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง จนเกิดการพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาจนบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้

บทสรุ ป
การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาให้ประสบความสาเร็ จต้อง
อาศัยความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ตลอดจนการสนับสนุนและการช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหา ซึ่ งบุคลากรด้านสุ ขภาพตลอดจน
หน่วยงานและองค์กรทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องช่วยผลักดันให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาประสบความสาเร็ จต่อไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งควรมีการใช้แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจแก่มารดาวัยรุ่ นสามารถค้นหาปั ญหา เข้าใจปั ญหา และเลือกแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ด้วยตนเอง ส่ งผลให้มารดาวัยรุ่ นมีการรับรู ้ความสามารถในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่สามารถทานายการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในระยะต่อไปได้ อันจะส่งผลดีท้ งั ในระดับบุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
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