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บทคัดย่อ
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ นวิธกี ารให้ อาหารสาหรับทารกที่ดีท่สี ดุ ทาให้ ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะพัฒนาการ
ของระบบสมอง แต่อัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวในช่ วง 6 เดือนแรกหลังคลอดของประเทศไทยค่อนข้ างต่าประมาณร้ อยละ 23
ซึ่งเป็ นอัตราที่ต่ากว่าเป้ าหมายขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ วางเป้ าหมายให้ ทารกร้ อยละ 50 ได้ รับการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่จนครบ 6 เดือน มารดาวัยรุ่นเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่สาคัญเพราะมีแนวโน้ มในการเกิดปัญหาจากความยากลาบากในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยสตรีท่มี ีอายุต่ากว่า 20 ปี มีแนวโน้ มของอัตราการมีลูกเพิ่มสูง การตั้งครรภ์และการคลอดในวัยรุ่นเป็ นอัตราที่สงู
เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดมีชีพในมารดากลุ่มอายุอ่ ืนๆ และพบว่ าอัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ของมารดาวัยรุ่นต่ ากว่ ามารดากลุ่มที่มีอายุ
มากกว่า เนื่องจากมารดาวัยรุ่นหลังคลอดต้ องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวอย่ างมากทั้งด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีความวิตกกังวล ขาดความมั่นใจในตนเอง ความอ่อนล้ า เหน็ดเหนื่อย มีเวลาในการพักผ่อนและการรับประทานอาหารน้ อยลง ไม่มีเวลา
ส่วนตัวหรือแม้ แต่เวลาบีบนา้ นม จึงต้ องการเลี้ยงลูกด้ วยนมผสมแทน
ดังนั้น เพื่อให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดประสบความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การได้ รับการสนับสนุนของครอบครัวจึงมีความสาคัญ
เนื่องจากการได้ รับการสนับสนุนของครอบครัวโดยใช้ แนวคิดของเฮาส์ (Israel, 1985) ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ การสนับสนุนด้ านอารมณ์
การสนับสนุนด้ านการประเมิน การสนับสนุนด้ านข้ อมูล ข่าวสารและการสนับสนุ นด้ านทรัพยากร จะช่วยให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดมีกาลังใจ
รู้สกึ ว่าตนเองมีคุณค่า มีทศั นคติท่ดี ีในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ และมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ให้ ประสบความสาเร็จได้
คาสาคัญ: การสนับสนุนของครอบครัว การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ มารดาวัยรุ่นหลังคลอด
Abstract
Breastfeeding is considered to be the best feeding method for babies, substantially enhancing growth and development,
especially for the development of the brain. However, in Thailand breastfeeding rates of babies in their first six months of life are
low, at around 23%, when compared to World Health Organization (WHO) recommendations, and the Thai Ministry of Health has
set a goal of 50% of babies being breastfeed for the first six months. Teenage mothers are at risk because of the potential for
problems with breastfeeding. Currently in Thailand, the pregnancy rate in adolescents under 20 years old is noticeably high when
compared to the birth rate in mothers of other age groups. Also, the maternal breastfeeding rate is lower in teenage mothers than
that of older mothers. Teenage postpartum mothers face many physical, emotional, social and intellectual changes and adaptations,
they also tend to feel anxiety and a lack of self-confidence, experience fatigue, decreased rest and sleep periods, decreased dietary
intake and lack private time or even breast compression time. This can lead to these mothers feeding their baby with formula milk
rather than breastfeeding.
To help teenage postpartum mothers succeed in breastfeeding, family support is regarded as important when following the Israel
concept which emphasises the four aspects of emotional support, appraisal support, informational support and resource support. This
helps teenage postpartum mothers gain self- worthiness, with a good attitude towards breastfeeding and an intention to breastfeed
successfully.
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บทนา
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ นวิธกี ารให้ อาหารสาหรับทารกที่ดีท่ีสุด ทาให้ ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี
(WHO) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และองค์การกองทุนเพื่ อเด็กแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Children's Fund: UNICEF) ให้ คารับรองในเรื่องประโยชน์ของนมแม่ จึงแนะนาให้ แม่ท่วั โลกเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่อย่างน้ อย 6 เดือน เพราะเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับทารกเพื่อพัฒนาสุขภาพ หลังจากนั้นจึงเริ่มอาหารเสริม
ตามวัยควบคู่กับนมแม่จนลูกอายุ 2 ปี หรือมากกว่ านั้น (World Health Organization, 2011) เนื่องจากในนา้ นมแม่
มีเอ็นไซม์และแอนติบอดี้เป็ น 100 ชนิด ที่คอยซ่อมแซมสุขภาพ ซึ่งจะกระตุ้นระบบภูมิค้ ุมกันของร่างกาย และกระตุ้น
ให้ เด็กมีการสร้ างภูมิค้ ุมกันขึ้นเองในร่างกาย ในนา้ นมแม่ยังอุดมไปด้ วยสารอาหารที่ครบถ้ วน เหมาะสมสาหรับความ
ต้ องการของทารก มีภมู ิค้ ุมกันต่อการติดเชื้อของทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ ทาให้ ทารกมีสขุ ภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ไม่เจ็บป่ วยบ่อย สามารถป้ องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ ได้ นอกจากนี้ นมแม่ยังมีความสาคัญต่อการพัฒนาสมอง
โดยมีการศึกษาพบว่า ทารกที่เลี้ยงด้ วยนมแม่อย่างถูกต้ องและนานพอ จะมีระดับวุฒิปัญญา (Intelligence Quotient: IQ)
ดีกว่าเด็กที่เลี้ยงนมผสมแตกต่างกันตั้งแต่ 3-10 จุด ช่วยให้ มีพัฒนาการด้ านการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ได้ เร็ว ส่งผลให้ มี
ไอคิวดีกว่ าเด็กที่ไม่ ได้ กินนมแม่ 2-11 คะแนน (Quality of Life, 2015) นอกจากมีประโยชน์ต่อร่ างกายทารกแล้ ว
การให้ นมแม่ยังมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทางด้ านอารมณ์และจิตใจของทารก ทาให้ ลูกมีความรักและผูกพันกับแม่
เพิ่มสัมพันธภาพระหว่างแม่ลูก การเลี้ ยงลูกด้ วยนมแม่นอกจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพของทารกแล้ ว ยังมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพของมารดา ขณะที่ทารกดูดนม ร่างกายของมารดาจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซิน ทาให้ มดลูกหดรัดตัวดี ช่ วยลด
อุบัติการณ์การตกเลือดหลังคลอด ช่ วยขับน้าคาวปลา ทาให้ ร่างกายมารดากลับคืนสู่สภาพก่อนการตั้งคร รภ์เร็วและ
รูปร่างดี เพราะมีการนาไขมันที่สะสมไว้ ในร่างกายขณะตั้งครรภ์มาใช้ ในการผลิตนา้ นม ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมของการ
เป็ นมารดามากขึ้น ทาให้ มารดาสามารถแสดงบทบาทการเป็ นมารดาได้ อย่างสมบูรณ์ เกิดความรักความผูกพันกับลูก
มากขึ้น ช่วยลดความเครียด ความกังวลของมารดาขณะให้ นม ช่วยส่งเสริมให้ มารดาสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดในช่วงที่เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ อย่างเหมาะสม (Panichakul, 2017, p. 31) และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ต่างๆ ได้ ช่วยป้ องกันโรคมะเร็ง เช่ น มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้ านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ช่ วยป้ องกันกลุ่มโรคเรื้อรังไม่
ติดเชื้อ (Non Communication Disease: NCD) เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภาวะหัวใจขาดเลือดและความดันโลหิตสูง
รวมทั้งลดภาวะกระดูกพรุน (Stuebe and Schwarz, 2010, p. 157) รวมถึงการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ยังสะดวกสบาย
ประหยัดรายจ่ ายครอบครัว ดังนั้น การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จึงเป็ นการส่งเสริมสุขภาพที่เป็ นการลงทุนเพี ยงครั้งเดียว
ทาให้ เกิดผลดีท้งั แม่ ลูก ครอบครัวและประเทศชาติอย่างยั่งยืน แม้ การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อย 6 เดือน
จะมีความสาคัญและมีประโยชน์ต่อทั้งมารดาและทารกก็ตาม แต่กย็ ังพบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวน้ อย
ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้ มนี โยบายสนองตอบในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ โดยการนาหลักนโยบาย 10 ประการ
ในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ให้ ประสบผลสาเร็จมากาหนดเป็ นนโยบายของประเทศ มีการกาหนดเป้ าหมายอัตราส่วนทารก
แรกเกิดถึง 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ได้ รับอาหารอื่นแม้ แต่นา้ ร้ อยละ 30 และเลี้ยงนมแม่ควบคู่กบั อาหารเสริม
ตามวัยจนกระทั่งลูกอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น จากการสารวจอนามัยเจริญพันธุข์ องสานักงานสถิติแห่ งชาติ พ.ศ.2552
พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอดของประเทศไทยมีเพียงร้ อยละ 15.1 ซึ่งเป็ น
อัตราต่าที่สดุ ของประเทศในแถบเอเชีย โดยอยู่อนั ดับรองจากประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาร์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
ทั่วโลกอยู่ท่รี ้ อยละ 36.8 และประเทศที่มีอตั ราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกสูงที่สดุ คือ ประเทศ
กัมพูชามากถึงร้ อยละ 73.52 (International Health Policy Program, 2014) อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบันอัตราการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น จากข้ อมูลรายงานการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS 5th by
UNICEF พ.ศ.2558-2559) พบว่า มารดาเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ล้วนถึง 6 เดือน มีร้อยละ 23 มารดาที่สามารถให้ นมแม่
ได้ ถึง 1 ปี มีร้อยละ 33 มารดาที่สามารถให้ นมลูกได้ ถึง 2 ปี มีอตั ราร้ อยละ 16 (Sopontammarak, 2017) นอกจากนี้
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 สถิติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ วางเป้ าหมายให้
ทารกร้ อยละ 50 ได้ รับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จนครบ 6 เดือน แต่พบว่าร้ อยละ 71 ของลูกได้ รับนมแม่อย่างเดียวเป็ น
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ระยะเวลา 3 เดือน และมีเพียงร้ อยละ 38 ที่ได้ รับนมแม่อย่างเดียวเป็ นระยะเวลานาน 6 เดือน จากข้ อมูลจะเห็นว่าการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จะประสบผลสาเร็จและเกิดประโยชน์สงู สุดทั้งมารดาและทารกได้ น้ัน ต้ องมีการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องโดยพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางด้ านสาธารณสุข โดยเฉพาะในมารดากลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้ มจะเกิดปั ญหา
และความยากลาบากในการให้ นมแม่ ได้ แก่ มารดาที่มีการศึกษาต่า มารดาที่มีรายได้ ครอบครัวน้ อยและมารดาวัยรุ่น
ในประเทศไทยพบอัตราการมีลูกของสตรีอายุต่ากว่า 20 ปี มีแนวโน้ มสูงขึ้น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในอัตราที่สงู เมื่อเทียบกับ
อัตราการเกิดมีชีพในมารดากลุ่มอายุอ่นื ๆ ซึ่งจะคล้ ายคลึงกับในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้ อมูล
ในปี ค.ศ.2010 พบว่ า อัตราการคลอดประมาณ 17.3 รายต่ อสตรีวัยรุ่น 1,000 รายที่ต้ังครรภ์อายุ 15-17 ปี เมื่อ
พิจารณาอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คิดเป็ น 34.3 รายต่อสตรีวัยรุ่น 1,000 ราย ซึ่งมีแนวโน้ มลดลงเรื่อยๆ
อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 65 รายต่อสตรีวัยรุ่น 1,000 ราย สูงสุดในกลุ่มประเทศแถบ
แอฟริกาใต้ บางประเทศในเอเชียใต้ และลาตินอเมริกา รองลงมา คือ ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา และ
ยุโรปตะวันออก ส่วนประเทศที่มีอตั ราคลอดในสตรีวัยรุ่นต่าสุด คือ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น
เกาหลี และจีน (Beth Azar, 2012, p. 1838) จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีประชากร 65 ล้ านคน
มีสตรีวัยรุ่น 23 ล้ านคน สถิติการมีลูกของวัยรุ่นในประเทศไทยมีจานวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนดถึง 71 จังหวัด
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไม่เกินร้ อยละ 10 ซึ่งในปี พ.ศ.2552 สูงเป็ นอันดับ 2 ของโลกและ
เป็ นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย และยังพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นต่ากว่ามารดากลุ่มที่มีอายุมากกว่า
ซึ่งในช่วงเวลาของการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นมีความวิตกกังวล ขาดความมั่นใจในตนเอง คิดว่ามีนา้ นมน้ อย
ไม่เพียงพอกับความต้ องการของทารก จึงต้ องการเลี้ยงทารกด้ วยนมผสมแทน นอกจากนี้ มารดาวัยรุ่นยังรู้สกึ เหนื่อย
ไม่ได้ พักผ่อนจากการให้ นมทารก และรู้สึกไม่ สขุ สบายจากการเจ็บหัวนมขณะให้ นมทารก จึงต้ องการความช่ วยเหลือ
สนับสนุ นในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ จากข้ อมูลข้ างต้ นเห็นได้ ว่า มารดาวัยรุ่นเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหาการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ เนื่องจากมีวุฒิภาวะไม่พอในการเป็ นมารดา ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ขาดความมั่นใจในตนเองในการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ นอกจากนี้ ยังรู้สกึ อายในการที่จะให้ นมลูกในที่สาธารณะและมองการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ นอุปสรรคหรือ
ปัญหาต่อตัวเองอย่างมาก ไม่พึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ทาให้ มีพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ไม่ถูกต้ อง
ดังนั้น บุคลากรทีมสุขภาพควรมีแนวทางการส่งเสริมที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้ มารดาวัยรุ่นประสบความสาเร็จในการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างแท้ จริง ดังการศึกษาของ Photaworn et al. (2013) ที่ศึกษาติดตามผลการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาลนครสงขลา พบว่า สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นเฉพาะกลุ่มเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ร่วมกับนมผสม
เท่านั้นที่มีความต้ องการความช่วยเหลือด้ านคาแนะนา การดูแลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ขณะอยู่บ้านจากบุคลากร
ทีมสุขภาพ โดยต้ องการการดูแลหรือคาแนะนาเกี่ยวกับวิธกี ารทาให้ มีนา้ นมเพียงพอต่อการเลี้ยงดูลูก การช่วยเหลือที่
ทาให้ ลูกสามารถดูดนมจากเต้ านมได้ โดยไม่ต้องบีบใส่ภาชนะอื่นๆ กรณีท่มี ารดามีสภาพหัวนมไม่เหมาะสม เช่น หัวนม
ใหญ่ หรือหัวนมสั้น รวมถึงการสนับสนุนจากครอบครัวก็ส่วนช่วยให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดสามารถเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ให้ ประสบผลสาเร็จได้
มารดาวัยรุ่นกับการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่
วัยรุ่น หมายถึง การเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะเป็ นวัยย่างเข้ าสู่ความเป็ นผู้ใหญ่ โดยถือเอาความพร้ อมทางด้ านร่างกาย
เป็ นเครื่องตัดสิน ในระยะนี้ร่างกายมีการเจริญเติบโต และวุฒิภาวะทางเพศโดยสมบูรณ์ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สามารถ
ทางานได้ อย่างเต็มที่ กล่าวคือ เพศหญิงมีประจาเดือนเป็ นครั้งแรก และเพศชายเริ่มมีการผลิตเซลล์สบื พันธุ์ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้ ให้ คาจากัดความของวัยรุ่นว่าเป็ นผู้มีลักษณะ 3 ประการ คือ เป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายในลักษณะที่พร้ อมจะมีเพศสัมพันธ์ เป็ นระยะที่มพี ัฒนาการทางด้ านจิตใจจากเด็กไปสู่ความเป็ นผู้ใหญ่ และเป็ น
ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่ภาวะที่ต้องรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง ซึ่งสามารถ
แบ่งวัยรุ่นได้ เป็ น 3 ระยะ ดังนี้
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1. วัยรุ่นตอนต้น อายุ 11-13 ปี เป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้ านร่างกายมาก โดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเข้ าสู่วัยสาวเร็วกว่าเด็กชาย โดยอายุเฉลี่ยเมื่อแตกเนื้อสาว 12.5 ปี วัยรุ่นตอนต้ นจึงมีความคิดหมกมุ่นอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ทาให้ มีอารมณ์แปรปรวนได้ ระยะนี้วัยรุ่นจะให้ ความสนใจต่อการสร้ างความสัมพันธ์กบั
เพื่อนเพศเดียวกัน เพื่อการประเมินเปรียบเทียบกับเพื่อนว่า ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในภาวะปกติและยอมรับได้
2. วัยรุ่นตอนกลาง อายุ 14-16 ปี เป็ นวัยที่ยอมรับสภาพร่างกายที่เป็ นหนุ่มสาวได้ แล้ ว มีความคิดเชิงนามธรรม
จึงใฝ่ หาอุดมการณ์และเอกลักษณ์ของตนเพื่อความเป็ นตัวของตัวเอง และพยายามที่จะเป็ นอิสระจากการพึ่งพาบิดามารดา
ในระยะนี้วัยรุ่นเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กบั เพื่อนต่างเพศ แต่จะยังคงยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง
3. วัยรุ่นตอนปลาย อายุ 17-19 ปี เป็ นช่วงเวลาของการเผชิญความเป็ นจริงต่อวัยผู้ใหญ่ท่กี าลังจะมาถึง ในระยะนี้
วัยรุ่นจะมีอารมณ์ม่นั คงมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น เพิ่มความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจาก
การกระทาของตน มีการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การประกอบอาชีพ และทักษะทางสังคม ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต
ในวัยผู้ใหญ่ มีการปรับตัวดีข้ นึ
พฤติกรรมมารดาวัยรุ่นต่อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ จากลักษณะที่วัยรุ่นต้ องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
อย่างมากทั้งด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งต้ องเผชิญกับภาวะวิกฤต 2 อย่ างในเวลาเดียวกัน คือ ภาวะ
วิกฤตจากการเป็ นวัยรุ่นและภาวะวิกฤตของการเป็ นมารดา ภาวะที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการตามวัยของวัยรุ่นและภาวะวิกฤต
ของการเป็ นมารดาในขณะเดียวกัน ทาให้ มารดาวัยรุ่นเครียดและรู้สึกขัดแย้ งจากการที่ต้องปฏิบัติพัฒนกิจทั้ง 2 อย่ าง
ในเวลาเดียวกัน มารดาวัยรุ่นจะรู้สกึ ว่าตนเองยังเด็กเกินไป ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ ถูกต้ อง เกิดความรู้สกึ ขัดแย้ ง ทาให้
เกิดปั ญหาในการเลี้ยงดูลูกและเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ซึ่งความเครียดในมารดาวัยรุ่นเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ ปริมาณนา้ นม
ลดลง รวมทั้งการขาดความพร้ อมทางด้ านร่างกาย เพราะมารดาวัยรุ่นยังต้ องเจริญเติบโต การมี ลูกมีผลขัดขวางต่อการ
เจริญเติบโต วัยรุ่นส่วนใหญ่ มักจะสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย ความสวยความงามของตนเองมากกว่ า
สิ่งอื่น จึงมีเจตคติท่ไี ม่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ กลัวว่าการให้ นมลูกจะทาให้ เสียทรวดทรง เข้ าใจว่าเต้ านมเป็ นอวัยวะ
ที่แสดงลักษณะทางเพศมากกว่าเป็ นอวัยวะที่ให้ อาหาร เพราะเป็ นวัยที่ให้ ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องทางเพศมาก นอกจากนี้
มารดาวัยรุ่นบางคนต้ องพักการเรียนหรือออกจากโรงเรียน มักได้ งานที่มีรายได้ ต่า ทาให้ ต้องพึ่งพามารดาเมื่อต้ องมีลูก
จึงส่งผลให้ มารดาวัยรุ่นลังเลในการยอมรับ ลูกซึ่งส่งผลถึงการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ผลกระทบของการเป็ นมารดาวัยรุ่น
ทั้งทางด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรที่ถูกต้ อง เหมาะสม รวมถึงมีผลกระทบต่อ
ความล้ มเหลวในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ด้วย นอกจากนี้การปรับตัวสู่การเป็ นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่ไม่มีประสบการณ์
ขาดทักษะและขาดความมั่นใจในตนเอง ส่งผลทาให้ มารดาวัยรุ่นมีอตั ราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่น้อย
ปั ญหาการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น
ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น ที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านมารดา ด้ านทารกแรกเกิด ด้ านครอบครัวและด้ านบุคลากรทีมสุขภาพ ดังนี้
1. ด้านมารดา เกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะของมารดา ได้ แก่ อายุ ประสบการณ์ของมารดา ความตั้งใจในการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ ปั ญหาสุขภาพของมารดา และเจตคติของมารดาวัยรุ่นต่อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ดังการศึกษาของ Nauljam
et al. (2013) ที่พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงและพฤติกรรมในการเลี้ยงดูลูกด้ วยนมแม่ ได้ แก่ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของครัวเรือน ความถี่ในการได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวขณะ
ตั้งครรภ์ ความรู้ท่ไี ด้ รับถึงประโยชน์ในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .001 มารดาที่มีอายุน้อยยังไม่
บรรลุนิติภาวะ มักมีอารมณ์รุนแรงและเปลี่ยนแปลงง่าย ต้ องการเป็ นอิสระ ต้ องการได้ รับการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ม
เดียวกันและจากผู้ใหญ่ ด้ านสังคมมักต้ องการให้ ตนเองเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม เรียนรู้จากประสบการณ์โดยการลองผิด
ลองถูก แต่ขาดการไตร่ตรองถึงผลได้ ผลเสีย และมีลักษณะยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง จึงมีแนวโน้ มที่จะสนองความต้ องการ
ของตนเองก่อนที่จะสนองความต้ องการของลูก ดังนั้น ในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่มารดาที่อายุน้อยยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จึงมีโอกาสประสบความสาเร็จน้ อยกว่ามารดาที่อายุมากกว่า นอกจากนี้ มารดาวัยรุ่นอยู่ในช่วงวัยที่กาลังศึกษาเล่าเรียน
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หรือประกอบอาชีพโดยออกไปทางานนอกบ้ าน ภายหลังคลอดลูกต้ องกลับไปเรียนหนังสือหรือกลับไปทางาน ทาให้ ประสบ
ปัญหาต่างๆ เช่น ความอ่อนล้ า เหน็ดเหนื่อย เนื่องจากเวลาในการพักผ่อนและการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่มี
เวลาส่วนตัวหรือแม้ แต่เวลาบีบนา้ นม ทาให้ เกิดปัญหานา้ นมน้ อยลงและแห้ งไป ต้ องหยุดกินนมแม่ในที่สดุ ประสบการณ์
ชีวิตในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่กเ็ ป็ นปัญหาที่สาคัญในการตัดสินใจเลี้ยงดูลูกด้ วยนมแม่ ในการเลี้ยงลูกคนแรก ถ้ ามารดา
ประสบผลสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่กอ็ าจตัดสินใจเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในลูกคนต่อไป แต่ถ้ามารดามีประสบการณ์
ที่ไม่ดีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เช่น เต้ านมอักเสบ หัวนมแตก เจ็บหัวนมจากการให้ ลูกดูดนมที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ ก็อาจเป็ น
สาเหตุท่ที าให้ มารดาตัดสินใจไม่เลี้ยงลูกด้ วยนมตนเอง นอกจากนี้ ประสบการณ์ของมารดาที่ได้ รับในขณะที่อยู่ในห้ อง
คลอดรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในห้ องคลอด เช่น ประสบการณ์ความเจ็บปวด ประสบการณ์การคลอด ประสบการณ์การได้ เห็น
และได้ สมั ผัสลูก ล้ วนมีผลต่อการตัดสินใจของมารดาในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ท้งั สิ้น ซึ่งในห้ องคลอดมารดาวัยรุ่นจะ
เผชิญประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เคยเจอมาก่อน ความรู้สกึ ทั้งทางด้ านบวกและทางด้ านลบ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล
ความตื่นเต้ น ดีใจและการได้ สัมผัสลูกหรือการให้ ลูกดูดนมครั้งแรก อาจเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ มารดาตัดสินใจเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ได้
ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ มารดาที่มีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จะสัมพันธ์กบั ระยะเวลาใน
การให้ นมลูกที่ยาวนาน (Meedya et al., 2010, p. 4) ซึ่งมารดาวัยรุ่นที่ไม่ต้งั ใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ คิดว่าการให้
นมแม่ไม่สะดวกโดยเฉพาะต้ องไปเรียนหนังสือหรือทางานนอกบ้ าน จึงมีความยากลาบากที่จะเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียว
และต่อเนื่อง และยังพบว่าเจตคติมีอทิ ธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนอยู่ในระดับมาก
กล่าวคือ มารดาวัยรุ่นที่มเี จตคติท่ดี ีต่อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จะทาให้ มารดาวัยรุ่นมีความตั้งใจสูงจะเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
นานมากขึ้น มารดาวัยรุ่นที่มีเจตคติทางลบ เช่น การที่มารดาวัยรุ่นคิดว่าเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่แล้ วจะทาให้ เต้ านมหย่อนยาน
ไม่สวยงาม ไม่ดึงดูด เป็ นภาระต่อตนเองและอายที่จะต้ องให้ นมในที่สาธารณะ มารดาวัยรุ่นก็มักตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูลูก
ด้ วยนมผสม นอกจากนี้ ภาวะสุขภาพของมารดาวัยรุ่นก็เป็ นปั ญหาสาคัญที่ทาให้ มารดาวัยรุ่นประสบผลสาเร็จในการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ถ้ ามารดามีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ก็จะมีความพร้ อมทางด้ านร่างกายในการให้ นมลูก ในทาง
ตรงกันข้ าม หากมารดามีภาวะสุขภาพที่ไม่แข็งแรง มีนา้ นมน้ อย ไม่ มีความอยากอาหาร มีปัญหาในเรื่องเต้ านม เช่ น
เต้ านมอักเสบ หัวนมแตก ก็อาจทาให้ มารดาเลือกวิธกี ารเลี้ยงลูกด้ วยนมผสมมากขึ้น นอกจากความไม่พร้ อมทางด้ าน
ร่างกายแล้ ว ภาวะสุขภาพทางด้ านจิตใจที่ไม่ดีกส็ ่งผลให้ ไม่ประสบความสาเร็จในการให้ นมลูก ภาวะจิตใจที่พบได้ แก่
มีภาวะซึมเศร้ าหลังคลอด มีความเครียดหรือความวิตกกังวลสูง จะทาให้ มารดาวัยรุ่นไม่พร้ อมหรือขาดความมั่นใจใน
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
2. ด้านทารก การที่ทารกมีปัญหาสุขภาพ เช่น ทารกคลอดก่อนกาหนด ทารกนา้ หนักตัวน้ อย ทารกเจ็บป่ วยด้ วย
โรคต่างๆ เป็ นต้ น ทาให้ ทารกต้ องได้ รับการดูแลรักษาเป็ นพิเศษ หรือไม่อาจดูดนมแม่ต้งั แต่แรกเกิดได้ ต้ องให้ นมทาง
สายยางให้ อาหาร ทารกบางรายที่มปี ัญหาสุขภาพมากๆ โดยเฉพาะทารกที่เป็ นโรคทางช่องท้ องระบบทางเดินอาหาร เช่น
ภาวะไส้ เลื่อนกระบังลม ภาวะหลอดอาหารตีบตัน ภาวะลาไส้ เน่าและอักเสบ ซึ่งจาเป็ นต้ องงดอาหารและได้ รับสารอาหาร
ทางหลอดเลือดแทน การที่ทารกจะดูดนมแม่ต้งั แต่แรกเกิดยิ่งน้ อยลง รวมถึงทารกที่มปี ั ญหาการดูดกลืนไม่ดี ดูดนมได้
ครั้งละน้ อยๆ ทาให้ ทารกต้ องดูดนมบ่ อยครั้ง และดูดนมไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งมักพบในทารกที่คลอดก่อนกาหนด อาจ
เป็ นช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังคลอดเป็ นสถานการณ์ท่กี ่อให้ เกิดความเครียดแก่มารดาวัยรุ่นเป็ นอย่างมาก (Nauljam et al.,
2013)
3. ด้านครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวในด้ านความช่วยเหลือทางด้ า นข้ อมูล ข่าวสาร วัตถุส่งิ ของ
หรือการสนับสนุนทางด้ านจิตใจ โดยอาจเป็ นบุคคลหรือกลุ่มคนในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่น้ันมารดาต้ องได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมของครอบครัวในด้ านต่างๆ เช่ น การสนับสนุ นทางอารมณ์ สมาชิกในครอบครัวให้ การยอมรับนับถือ และ
พึงพอใจ การแสดงออกถึงความห่ วงใยมารดาวัยรุ่นในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การสนับสนุนด้ านการให้ การประเมินผล
ในการให้ ข้อมูลป้ อนกลับ การเห็นพ้ องหรือรับรองผลการปฏิบัติ หรือการบอกให้ ทราบถึงผลดีของการที่เลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลข่าวสารในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ เช่น การให้ คาแนะนา การตักเตือน การให้ คาปรึกษา
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และการให้ ข่าวสารรูปแบบต่างๆ แก่มารดาวัยรุ่นในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร เช่น แรงงาน
ในการช่ วยเลี้ยงลูกเพื่อให้ มารดาวัยรุ่นได้ พักผ่อนและมีเวลาเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับผู้เป็ นมารดาเท่านั้น แต่การสนับสนุ นจากบุคคลรอบข้ างทั้งบุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน เพื่อนบ้ าน
เป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในหลายครอบครัวจะพบว่าพ่ อมีบทบาทสาคัญต่อการตัดสินใจ
ที่จะเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่และมีอทิ ธิพลต่อความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างมาก จากการศึกษาพบว่า ถ้ าพ่อได้ รับ
ความรู้เรื่องนมแม่ก่อนคลอดจะช่วยสนับสนุนให้ แม่เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ เพิ่มอัตราความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
สูงขึ้นจากร้ อยละ 14 เป็ นร้ อยละ 74 และอัตราการให้ นมแม่นานถึง 6 เดือนจะเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 15 เป็ นร้ อยละ 25
(Uerpairojkit, 2017, p. 51)
4. ด้านบุคลากรทีมสุขภาพ ทัศนคติหรือความเชื่อ ความรู้หรือทักษะของบุคลากรทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้ อง เป็ นสิ่งที่
สาคัญมากต่อการตัดสินใจของมารดาวัยรุ่นในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ เพราะบุคลากรที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะพยาบาลที่
ดูแลทั้งมารดาและทารกจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่มารดาและครอบครัวได้ มากน้ อยเพียงใด หรือให้ การสนับสนุน ส่งเสริม
และช่วยเหลือมารดาและครอบครัวในการแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ หรือไม่ ขึ้นอยู่กบั ว่าบุคลากร
ทางด้ านสุขภาพนั้น มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องการเลี้ยงลู กด้ วยนมแม่มากน้ อยแค่ไหนเช่นกัน รวมทั้งมีทกั ษะมากพอ
ในการช่วยแก้ ไขปั ญหาหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้ แก่มารดาในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ รวมถึง
เจตคติหรือความเชื่อของบุคลากรทางด้ านสุขภาพที่มีต่อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในทางบวกจะเป็ นส่วนที่ทาให้ ข้อมูลที่
ส่งผ่านถึงมารดาเป็ นไปในเชิงบวก และเป็ นส่วนที่ส่งเสริมให้ มารดาตัดสินใจเริ่มให้ นมลูกและยังคงให้ นมลูกต่อไปเมื่อ
กลับบ้ านแล้ ว
จากปั ญหาการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น จะเห็นได้ ว่าปั ญหาด้ านมารดาและด้ านทารกเป็ นลักษณะเฉพาะ
แต่ปัญหาด้ านครอบครัวโดยการสนับสนุ นของครอบครัว เป็ นสิ่งที่สามารถดาเนินการช่ วยให้ มารดาวัยรุ่นเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่สาเร็จได้ โดยความช่วยเหลือของบุคลากรทีมสุขภาพ
แนวทางการสนับสนุนของครอบครัวในการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการสนับสนุนมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ให้ ประสบผลสาเร็จได้ ดังการ
ศึกษาของ Sritongbai (2016) เกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ของสตรีต้งั ครรภ์แรก เพื่อเปรียบเทียบระดับความตั้งใจและระยะเวลาที่ต้ังใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของ
สตรีต้งั ครรภ์แรกระหว่างกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มทดลองมีระดับความตั้งใจ และระยะเวลาที่ต้งั ใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม และการศึกษา
ของ Tumchuae and Plodpluang (2015) ที่พบว่า โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่โดยได้ รับการสนับสนุน
จากครอบครัว เรียกว่า กิฟต์โปรแกรม (GIFT Program) ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน ได้ แก่ ขั้นตอนที่ 1 การให้ ความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ขั้นตอนที่ 2 ฝึ กประสบการณ์ด้วยการสาธิตย้ อนกลับจนปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้ อง
ขั้นตอนที่ 3 การเสริมทักษะด้ านการปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ และขั้นตอนที่ 4 การยืนยันความถูกต้ องของทักษะ
การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ซึ่งประเด็นหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่โดยการสนับสนุน
ของครอบครัว ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงบทบาทของตนเอง 2) ความคุ้มค่า และ3) การมีช่วงเวลาที่ดี ทั้งนี้ แนวทางการ
สนับสนุ นของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่สาหรับมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ใช้ แนวคิดของเฮาส์ (Israel, 1985,
p. 66) ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ การสนับสนุ นด้ านอารมณ์ การสนับสนุ นด้ านการประเมิน การสนับสนุ นด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร และการสนับสนุนด้ านทรัพยากร ดังนี้
1. การสนับสนุ นด้านอารมณ์ ในการสอนให้ ครอบครัวรับฟั งในสิ่งที่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดพูดคุยระบายความทุกข์
หรือความคับข้ องใจ พร้ อมทั้งต้ องเป็ นผู้ให้ คาแนะนา ช่วยแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาต่างๆ แสดงความเข้ าใจ มีความเห็นอก
เห็นใจและให้ กาลังใจมารดาวัยรุ่นหลังคลอด พัฒนาบทบาทความเป็ นมารดา ได้ แก่ พูดให้ กาลังใจเพื่อให้ มารดาวัยรุ่น
เกิดความมั่นใจ คอยสอบถามมารดาวัยรุ่นถึงปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่และยกย่องชมเชยมารดาในการเลี้ยง
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ลูกด้ วยนมแม่ ครอบครัวต้ องเป็ นผู้เสริมแรงทีละน้ อยให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดรับรู้เกี่ยวกับวิธกี ารปฏิบตั แิ ละการจัดการ
สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ โดยกระตุ้นให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดตัดสินใจด้ วยตนเอง และกล่าวชมเชยเมื่อมารดา
วัยรุ่นหลังคลอดปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ได้ ถูกต้ องเหมาะสม การแสดงความห่วงใย เอื้ออาทร ให้ กาลังใจมารดาวัยรุ่นขณะ
ให้ นมลูก เช่น ตื่นพร้ อมมารดาให้ นมลูกในช่วงกลางคืนและมีส่วนร่วมในขณะมารดาวัยรุ่นให้ นมลูก การพูดปลอบโยน
เมื่อมารดาวัยรุ่นหลังคลอดเหนื่อยเพลีย ท้ อแท้ ตลอดจนรับฟั งปั ญหาและข้ อเสนอแนะที่ดีท่เี หมาะสม เพื่อให้ มารดา
วัยรุ่นหลังคลอดมีกาลังใจ รู้สกึ ว่าตนเองมีคุณค่า มีทศั นคติท่ดี ใี นการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
2. การสนับสนุ นด้านการประเมิน โดยการสอนให้ ครอบครัวได้ สงั เกตพฤติกรรมการปฏิบัติของมารดาวัยรุ่นหลัง
คลอดแล้ วให้ ข้อเสนอแนะ ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ ตลอดจนกระตุ้นให้ มารดาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของตนเอง ทาให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดเกิดความมั่นใจในคุณค่าของตนเองมากขึ้น โดยครอบครัวต้ องช่วยให้ มารดา
วัยรุ่นหลังคลอดมีความมั่นใจในสิ่งที่ปฏิบตั ไิ ด้ ถูกต้ อง ยอมรับในการปฏิบตั ิของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด เพื่อเป็ นการช่วย
ให้ มารดารู้สกึ ผ่อนคลายและลดความเครียดในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ และภาระหน้ าที่ต่างๆ ที่ต้องปฏิบตั อิ ยู่ขณะนั้น
3. การสนับสนุนด้านข้อมู ลข่าวสาร ครอบครัวให้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนมแม่แก่มารดา
วัยรุ่นหลังคลอด ซึ่งครอบครัวได้ ช่วยหาหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่และแหล่งความรู้อ่นื ๆ ได้ แก่
สื่อทางโทรศัพท์ วิทยุ และบทความต่างๆ เป็ นต้ น การได้ รับคาแนะนา ข้ อเสนอแนะหรือการให้ คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ
ตลอดจนครอบครัวช่วยเหลือ สอนให้ คาแนะนา ดูแลมารดาวัยรุ่นหลังคลอดอย่างใกล้ ชิด เกี่ยวกับทักษะการอุ้มลูก การ
นาลูกดูดนม การประคองเต้ านม จัดท่าในการอุ้มลูกดูดนม ทักษะการปฏิบตั ใิ นการดูแลลูกที่เหมาะสม ซึ่งการปฏิบตั ขิ อง
ครอบครัวจะช่วยให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดคลายความตึงเครียดและเพิ่มความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
4. การสนับสนุนด้านทรัพยากร ครอบครัวสามารถให้ การช่วยเหลือมารดาวัยรุ่นหลังคลอดโดยการให้ ความช่วยเหลือ
ด้ านการเงิน แรงงานหรือเวลา ช่วยทากิจกรรมในบ้ าน ช่วยเลี้ยงดูทารก จัดหาสิ่งของที่จาเป็ นให้ กบั มารดาวัยรุ่นหลังคลอด
และทารก เช่น เสื้อชั้นในที่เหมาะสมสาหรับการให้ นม ถุงเก็บนา้ นม หมอนเกือกม้ าที่ใช้ ในการให้ นมลูก ผ้ าอ้ อม หรือ
ของเล่นที่เหมาะสมกับทารก เป็ นต้ น โดยช่วยจัดสิ่งแวดล้ อมที่อานวยความสะดวกสบายแก่มารดาและทารก ได้ แก่ ช่วย
เตรียมที่น่ัง เตรียมหมอน สาหรับมารดาวัยรุ่นให้ นมลูก เตรียมอุปกรณ์สาหรับมารดาล้ างมือก่อนให้ นมลูก และเตรียมนา้
หรือนมหรือนา้ ผลไม้ สาหรับมารดาหลังให้ นมลูกแล้ ว จัดหาอาหารที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ การช่วยแบ่งเบาภาระงาน
ต่างๆ โดยการช่วยเลี้ยงลูกในยามที่มารดาต้ องทาหน้ าที่อ่นื เช่น ช่วยอุ้มลูกเรอหลังมารดาวัยรุ่นให้ นมลูกเสร็จ การอาบนา้
ให้ ลูก การเปลี่ยนเสื้อผ้ า การดูแลความสะอาดร่างกายเมื่อขับถ่าย การดูแลความสุขสบายทั่วไป การดูแลภาวะสุขภาพลูก
การกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ช่ วยดูแลงานบ้ านช่วงที่มารดาให้ นมลูก ช่วยดูแลลูกเพื่อให้ มารดาได้ พักผ่อนและ
ช่วยป้ อนนมด้ วย ช่วงมารดาวัยรุ่นไปเรียน ทางานหรือทาธุระนอกบ้ าน นอกจากนี้ ครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้ านได้
เช่น การประกอบอาหาร จัดซื้ออาหาร ช่วยดูแลงานบ้ านช่วงที่มารดาให้ นมลูก ตลอดจนการให้ เวลามารดาวัยรุ่นหลังคลอด
โดยการอยู่เป็ นเพื่อน การทาธุระแทน เพื่อให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดได้ พักผ่อนเต็มที่และมีกาลังใจในการเลี้ยงลูก ลด
ความวิตกกังวล เพิ่มการหลั่งของนา้ นมและมีนา้ นมให้ ลูกอย่างเพียงพอ
บทสรุป
ในปั จจุ บันเป็ นที่ยอมรับว่ านมแม่เป็ นอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สดุ ในการเลี้ยงดูชีวิตในช่ วงต้ นเพราะมีสารอาหาร
ครบถ้ วนต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของทารก ซึ่งไม่มีอาหารใดที่สามารถทดแทนนมแม่ได้ แม้ มีการรณรงค์
ให้ มารดาเริ่มต้ นการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก แต่อตั ราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ค่อนข้ างต่าประมาณ
ร้ อยละ 23 เมื่อเทียบกับเป้ าหมายที่องค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้ ทารกร้ อยละ 50 ได้ รับการ
เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จนครบ 6 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาวัยรุ่นหลังคลอดซึ่งต้ องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวอย่ างมากทั้งด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเผชิญกับภาวะวิกฤต 2 อย่ างในเวลาเดียวกัน คือ
ภาวะวิกฤตจากการเป็ นวัยรุ่นและภาวะวิกฤตของการเป็ นมารดา ทาให้ มารดาวัยรุ่นเครียด รู้สกึ ว่าตนเองยังเด็กเกินไป
ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ ถูกต้ อง เกิดความรู้สกึ ขัดแย้ ง ทาให้ เกิดปั ญหาในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ประกอบกับการให้
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ความรู้ด้วยวิธีการสอนหรือบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ วิธกี ารเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การฝึ กทักษะมารดาวัยรุ่น
ในการเลี้ยงลูกด้ วยนมตนเอง โดยได้ รับการช่วยเหลือและคาแนะนาในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จากบุคลากรทีมสุขภาพ
ขณะอยู่โรงพยาบาลซึ่งจานวนและระยะเวลาจะสั้น เมื่อกลับไปอยู่บ้านมารดาวัยรุ่นยังขาดความมั่นใจ มีขีดจากัดด้ าน
ความคิด ขาดความพร้ อมทางวุฒิภาวะ ขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ทาให้ ประสบปั ญหาการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่ อัตราและระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ส้นั ลง ไม่สามารถนาความรู้ท่ไี ด้ น้ันไปปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่อย่างเดียวให้ ยาวนานตามเป้ าหมายที่วางไว้
การสนับสนุนของครอบครัวจากบุคคลรอบข้ างทั้งบุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน เพื่อนบ้ าน เป็ นส่วนหนึ่งของความ
สาเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่น้นั มารดาวัยรุ่นต้ องได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวในด้ าน
ต่างๆ เช่ น การสนับสนุ นทางอารมณ์ สมาชิกในครอบครัวให้ การยอมรับนับถือและพึ งพอใจ การแสดงออกถึงความ
ห่วงใยมารดาวัยรุ่นในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การสนับสนุนด้ านการประเมินในการให้ ข้อมูลป้ อนกลับ การเห็นพ้ องหรือ
รับรองผลการปฏิบัติ หรือการบอกให้ ทราบถึงผลดีของการที่เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การสนับสนุ นทางด้ านข้ อมูลข่าวสาร
ในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ เช่น การให้ คาแนะนา การตักเตือน การให้ คาปรึกษา และการให้ ข่าวสารรูปแบบต่างๆ แก่
มารดาวัยรุ่นในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร เช่ น แรงงานในการช่วยเลี้ยงลูกเพื่อให้ มารดา
วัยรุ่นได้ พักผ่อนและมีเวลาเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จึงไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ผู้เป็ นมารดาวัยรุ่น
เท่านั้น ครอบครัวเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ มารดาวัยรุ่นหลังคลอดมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ให้ สาเร็จได้
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