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การวิจยั เชิงท�ำนายครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายความตัง้ ใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ของมารดามุสลิม กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดามุสลิมหลังคลอด 3 ถึง 7 วันที่มีทารกเกิดก่อนก�ำหนดอายุครรภ์ น้อยกว่า
37 สัปดาห์ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด จ�ำนวน 74 ราย เข้ารับการรักษาทีห่ ออภิบาล
ทารกแรกเกิดวิกฤต และหออภิบาลทารกแรกเกิดป่วย ในโรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลยะลา เก็บข้อมูลในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามเจตคติตอ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถาม
การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และแบบสอบถามความตั้งใจในการให้นมแม่ ความเชื่อมั่นของแอลฟ่าครอนบาคทั้งฉบับเท่ากับ .93, .94, .89 และ .82
ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า การคล้อยตามกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวทีส่ ามารถท�ำนาย
ความตั้งใจในการให้นมแม่ได้ร้อยละ 30.2 (R2 = .302, F (1, 74) = 31.18, p < .001) ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า
การส่งเสริมการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด ควรเพิ่มการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความตั้งใจของ
มารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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Predictors of Breastfeeding Intention in Preterm Infant
among Muslim Mothers
Pongsuwan Samahae, M.N.S.1, Siriyupa Sananreangsak, Dr.P.H.2*,
Narumon Teerarungsikul, Ph.D.2
Abstract
This predictive research aimed to examine predictors of Muslim mothers’ intention to
breastfeed preterm infants. The sample was Muslim mothers who had given birth with a gestational
age less than 37 weeks. Seventy-four participants were recruited by purposive sampling from the
Neonatal Intensive Care Unit and Nursery Unit in Pattani Hospital and Yala Hospital. Data were
collected in June 2020. The research instruments consisted of attitude toward breastfeeding
questionnaire, subjective norm for breastfeeding questionnaire, perceived self-efficacy for
breastfeeding questionnaire and intention for breastfeeding questionnaire. Cronbach’s alpha
reliability scores were .93, .94, .89 and .82 respectively. Data were analyzed by descriptive statistics
and stepwise multiple regression.
The results revealed that subjective norm for breastfeeding accounted for 30.2% of the
variance for Muslim mothers’ intention to breastfeed their preterm infants (R2 = .302, F (1,74) = 31.18,
p <.001). This finding suggests that an intervention to promote preterm breastfeeding should
emphasize promoting a subjective norm to support breastfeeding intention among mothers.
Keywords: breastfeeding intention, preterm infant, Muslim mothers
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ปัจจัยท�ำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ของมารดามุสลิม

ความส�ำคัญของปัญหา
ทารกเกิดก่อนก�ำหนด (Preterm infant) หมายถึง
ทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ เป็นสาเหตุส�ำคัญ
ของความเจ็บป่วย และท�ำให้มคี วามเสีย่ งต่อการเสียชีวติ สูง
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทารกทีม่ อี ายุครรภ์
น้อยกว่า 37 สัปดาห์ ทั่วโลกประมาณ 15 ล้านคนต่อปี
(World Health Organization [WHO], 2018) ซึง่ ประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วพบอัตราการเกิดทารกเกิดก่อนก�ำหนดเพิม่ ขึน้
จากปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.57, 9.63
และ 9.85 ตามล�ำดับ (Ministry of Public Health
[MoPH], 2018) ส�ำหรับประเทศไทยยังไม่พบรายงานอัตรา
การเกิดของทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่แน่ชัด ซึ่งส่วนใหญ่
น�้ำหนักตัวที่น้อยมักจะเกิดขึ้นกับทารกเกิดก่อนก�ำหนด
(American Academy of Pediatrics [AAP], 2012) ซึ่ง
ในปัจจุบันมีเพียงสถิติเฉพาะทารกแรกเกิดที่มีน�้ำหนักตัว
น้อยกว่า 2,500 กรัม ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561
พบร้อยละ 6.26, 7.19 และ 7.26 ตามล�ำดับ (MoPH,
2018)
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีความไม่สมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกาย และหน้าทีอ่ วัยวะต่าง ๆ ทารกกลุม่ นีย้ งั มีความเสีย่ ง
ต่อการเจ็บป่วย ความพิการ และมีภาวะแทรกซ้อนทีส่ ำ� คัญ
เช่น Apnea of prematurity (ร้อยละ 84) Neonatal
sepsis (ร้อยละ 36) และ Necrotizing enterocolitis
(ร้อยละ 28) เป็นต้น (Thatrimontrichai, 2014; Doyle
& Gibson, 2014) การให้นมแม่ในทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ถือว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโต เนื่องจากนมแม่
เป็นแหล่งสารอาหาร และมีภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนต่าง ๆ นมแม่จึงเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันโรค
ในทารก แต่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีความไม่สมบูรณ์ของ
ระบบประสาททีเ่ กีย่ วข้องกับการดูดกลืน น�ำ้ หนักตัวทีน่ อ้ ย
ท�ำให้ไม่มแี รงในการดูดเต้ามารดาได้ตามปกติ (AAP, 2012;
Jirapaet & Jirapaet, 2008) ท�ำให้ขาดการกระตุน้ การสร้าง
และการหลั่งน�้ำนมของมารดา ส่งผลให้มารดามีปริมาณ
น�้ ำ นมไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง องค์ ก ารอนามั ย โลกมี เ ป้ า หมาย
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564
อย่างน้อยร้อยละ 50 (WHO, 2018) จากสถิติพบว่า ปี
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ร้อยละ 23.1 และใน 5 จังหวัดภาคใต้พบเพียงร้อยละ 15
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ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 95 นับถือศาสนามุสลิม (MoPH, 2018)
ความส� ำ เร็ จ ในการให้ น มแม่ แ ก่ ท ารกเกิ ด ก่ อ น
ก�ำหนด ขึน้ อยูก่ บั ความตัง้ ใจของมารดาในการบีบเก็บน�ำ้ นม
(Chanachai, Phahuwatanakorn, Sinsuksai, &
Thananowan, 2014) จากการศึกษาพบว่า มารดามุสลิม
มีคะแนนเฉลีย่ ความตัง้ ใจในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
นาน 6 เดือนอยู่ในระดับปานกลาง (M = 33.55, SD =
4.44) (Wangsawat, Kaleang, Phibal, Jaisomkorn, &
Hayeese, 2014) ตามหลักค�ำสอนทางศาสนาอิสลามระบุ
ไว้ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหน้าที่ของมารดาที่พึง
กระท�ำ โดยเฉพาะมารดาทารกเกิดก่อนก�ำหนด หากมารดา
ไม่สามารถให้นมแม่ได้ ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจ และลด
บทบาทหน้าทีก่ ารเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ตามมา (Ash-sharee,
2009) เช่นเดียวกันกับหลายการศึกษา พบว่า ความส�ำเร็จ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องมีความตั้งใจของมารดาที่สูง
จึงจะสามารถบีบเก็บน�้ำนมได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหากมี
ความตั้งใจน้อย ก็ส่งผลให้พฤติกรรมการบีบเก็บน�้ำนม
และการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ล ดลงตามมา (Chansiri,
Phahuwatanakorn, & Yusamran, 2017; Danthes,
2016)
ความตั้งใจในการให้นมแม่ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ที่
ท�ำให้มารดาตัดสินใจในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (2002)
ที่อธิบายไว้ว่า ความตั้งใจขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่
1) เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward behavior)
2) การคล้ อ ยตามกลุ ่ ม ครอบครั ว หรื อ กลุ ่ ม สั ง คม
(Subjective norms) และ3) การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral
control) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยส�ำคัญ
ทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ได้แก่ เจตคติตอ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การคล้อยตามกลุม่
ผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Kantaroat, 2006;
Wongyai, 2011) และการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ (Chansiri et al., 2017)
เจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นความเชื่อต่อ
การรับรูเ้ กีย่ วกับการให้นมแม่ โดยอาจจะเป็นทางบวก หรือ
ทางลบ (Ajzen, 2002) มารดาที่มีเจตคติทางบวก ก็จะมี
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ความตัง้ ใจในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่มากขึน้ จากการศึกษา
พบว่า เจตคติตอ่ การให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถท�ำนายความตั้งใจในการให้
นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (β = .463, p < .001) (Kantaroat, 2006) และ
มารดาทีม่ เี จตคติตอ่ การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ ใจเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
เพียงอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์ (r = .264, p < .001)
(Wongyai, 2011)
การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ มีผลต่อความตั้งใจในการให้นมแม่ (Ajzen, 2002)
มารดาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากเครือญาติมโี อกาสเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์ เป็น 2.285 เท่าของมารดา
ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสามี (Chanachai et al.,
2014) เช่นเดียวกับการศึกษาทีพ่ บว่า บรรทัดฐานของกลุม่
ผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับการให้นมมารดา เป็นตัวแปรที่สามารถ
ท�ำนายความตั้งใจในการให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อน
ก�ำหนด (Kantaroat, 2006) นอกจากนั้นยังมีการศึกษา
การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นทารกครบก� ำ หนด พบว่ า
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียว เป็นตัวแปรทีส่ ามารถท�ำนายความตัง้ ใจ
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว (Wongyai,
2011) และการสนับสนุนของบิดาต่อการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่สามารถร่วมกันท�ำนายความตัง้ ใจในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน (Wangsawat et al., 2014)
การรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็นความเชื่อมั่นของมารดาในความสามารถของตนเอง
ในการให้นมแม่ (Ajzen, 2002) มารดาที่มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองจะมีความตัง้ ใจในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า การรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน เป็นตัวแปรทีส่ ามารถท�ำนายความตัง้ ใจในการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (β = .181, p < .05) (Chansiri
et al., 2017) และมารดาที่มีการรับรู้สมรรถนะในตนเอง
สู ง มี โ อกาสเลี้ ย งลูก ด้ว ยนมแม่อย่างเดียว 6 สัป ดาห์
หลังคลอดเป็น 1.077 เท่าของมารดามีการรับรู้สมรรถนะ
ในตนเองต�่ำ (Chanachai et al., 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวมาข้างต้นจะ
เห็นได้วา่ เจตคติ การคล้อยตาม และการรับรูค้ วามสามารถ
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เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจในการให้นมแม่ โดยการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมารดาที่นับถือศาสนาพุทธ และศึกษา
การให้นมแม่ในทารกครบก�ำหนด แต่ยังพบการศึกษา
จ�ำนวนน้อยในกลุม่ มารดามุสลิม และทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีศ่ กึ ษาปัจจัยท�ำนายความตัง้ ใจในการ
ให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม เพือ่ น�ำ
ผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางการสนับสนุน
มารดามุสลิมให้มีความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอ�ำนาจการท�ำนายของเจตคติต่อการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การคล้อยตามกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ และการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ต่อความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดของมารดามุสลิม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (Theory of planned behavior [TPB]) ของ
Ajzen (2002) ทีก่ ล่าวไว้วา่ พฤติกรรมของบุคคลอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของความตั้งใจที่จะกระท�ำ และปฏิบัติในสิ่ง
นั้น ๆ (Behavioral intention: BI) โดยมีปัจจัยส่งเสริม
ให้เกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะกระท�ำพฤติกรรมมีอยู่ 3 ประการ คือ
1) เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward behavior)
2) บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงหรือคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิด
(Subjective norm: SN) และ 3) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Perceived behavioral control: PBC) ซึ่ง
ปัจจัยทัง้ 3 มีผลโดยตรงต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม
ออกมา การให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดา
มุสลิมจะประสบผลส�ำเร็จได้นั้น มารดาต้องมีความตั้งใจ
ในการให้นมแม่ โดยมารดาต้องมีความเชื่อ และเจตคติที่ดี
ต่ อ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ มี บุค คลในครอบครั ว และ
บุคลากรทีมสุขภาพให้การสนับสนุน รวมทั้งต้องมีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงส่งผลให้
มารดามีความตั้งใจสูงในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดได้ส�ำเร็จ ดังแสดงในกรอบแนวคิดภาพที่ 1
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ปัจจัยท�ำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ของมารดามุสลิม

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิด
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ความตั้งใจในการให้นมแม่
แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม

การรับรู้ความสามารถ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงท�ำนาย (Predictive
research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายความตัง้ ใจ
ในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม
ประชากร คื อ มารดามุสลิม ที่มีทารกเกิด ก่อน
ก�ำหนดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ ที่เข้ารับการรักษา
ในหออภิบาลทารกแรกเกิด และหออภิบาลทารกแรกเกิด
วิกฤตของโรงพยาบาลใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดามุสลิมที่มีทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดอายุครรภ์นอ้ ยกว่า 37 สัปดาห์ และเข้ารับการรักษา
ในหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (Neonatal intensive
care unit: NICU) และหออภิบาลทารกแรกเกิดป่วย
(Nursery: NS) การได้มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ อย่าง
ง่ายโดยการจับฉลากได้ 2 โรงพยาบาล จาก 5 โรงพยาบาล
คือ โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลยะลา คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ดังนี้ นับถือศาสนา
อิสลาม ไม่จ�ำกัดวิธีการคลอด ไม่มีข้อห้ามในการให้นมแม่
เช่น มารดาไม่ได้รับยาที่ส่งผลต่อการให้นมแม่ และมารดา
ไม่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human immunodeficiency
virus: HIV) สามารถฟัง อ่าน และพูดภาษาไทยได้เข้าใจ
ไม่มีปัญหาของการได้ยิน ไม่เป็นมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ และไม่เป็นมารดาที่ป่วยทางจิตเวช
การค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Multiple regression) จึงค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร
ของ Tabachnick and Fidell (2001) โดยมีสูตรดังนี้
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง N > 50 + 8M (M = จ�ำนวนตัวแปร
ต้น) ซึ่งในงานวิจัยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ดังนั้นในการศึกษา
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ครั้งนี้จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 74 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งเป็นข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของมารดามุ ส ลิ ม ได้ แ ก่ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ลักษณะครอบครัว
วิธีการคลอด และข้อมูลของทารกเกิดก่อนก�ำหนด ได้แก่
เพศ อายุครรภ์ อายุปัจจุบัน น�้ำหนักแรกเกิด และปัญหา
สุขภาพหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมง
2. แบบสอบถามเจตคติตอ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
น�ำมาจากแบบสอบถามเจตคติต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่
อย่างเดียวของ Kantaroat (2006) แบบสอบถามมีคา่ ดัชนี
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94
และ .88 ตามล�ำดับ มีข้อค�ำถาม 23 ข้อ ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ ความเชือ่ เกีย่ วกับผลของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ข้อค�ำถามทางบวกมีคา่ คะแนนตัง้ แต่ 1-5 (1 คือ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ถึง 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ส่วนข้อค�ำถามทางลบ
ให้คะแนนกลับกัน และการประเมินผลลัพธ์ของการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ ข้อค�ำถามทาง บวกมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5
(1 คือ ไม่ดีเลย ถึง 5 คือ ดีมาก) ส่วนข้อค�ำถามทางลบให้
คะแนนกลับกัน จะได้คา่ คะแนนตัง้ แต่ 1-25 คะแนน ดังนัน้
คะแนนเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีช่วงคะแนนอยู่
ระหว่าง 23-575 คะแนน คะแนนรวมมากแสดงว่า มารดา
มีเจตคติทางบวกต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. แบบสอบถามการคล้ อ ยตามกลุ ่ ม ผู ้ ใ กล้ ชิ ด
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้วิจัยน�ำมาจากแบบสอบถาม
บรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมมารดา
อย่างเดียวของ Kantaroat (2006) แบบสอบถามมีคา่ ดัชนี
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 1
และ .88 ตามล�ำดับ มีขอ้ ค�ำถาม 6 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน

Predictors of Breastfeeding Intention in Preterm Infant
among Muslim Mothers

คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิด
เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และแรงจูงใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
ความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็นข้อค�ำถามทางบวกทั้งหมด มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5
(1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
คะแนนการคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ได้มาจากผลคูณของความเชือ่ เกีย่ วกับความคาดหวัง
ของกลุ ่ ม ผู ้ ใ กล้ ชิ ด เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ กั บ
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิด
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะได้ค่าคะแนนเท่ากับ 1-25
ดังนัน้ การคล้อยตามกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ มีชว่ งคะแนนอยูร่ ะหว่าง
6-150 คะแนน ซึง่ ค่าคะแนนรวมมากหมายถึง มีการคล้อย
ตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดมากขึ้น
4. แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถในการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ ผูว้ จิ ยั น�ำมาจากแบบสอบถามสมรรถนะแห่งตน
ในการให้นมบุตรของแม่วัยท�ำงานของ Thussanasupap,
Lapvongwatana, Kalamakorn and Spatz (2016)
แบบสอบถามมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของเนื้อหา และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 และ .93 ตามล�ำดับ ประกอบด้วย
ความมั่นใจในการให้นมบุตรของแม่ มีจ�ำนวน 20 ข้อ มี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 5
(1 หมายถึง ไม่มนั่ ใจ ถึง 5 หมายถึง มัน่ ใจมากทีส่ ดุ ) คะแนน
เฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 20-100 คะแนน คะแนนรวมมาก
หมายถึง มารดามีการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่มากขึ้น
5. แบบสอบถามความตั้ ง ใจในการให้ น มแม่
แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด ผู้วิจัยน�ำมาจากแบบสอบถาม
ความตั้งใจในการบีบเก็บน�้ำนมของมารดาในทารกคลอด
ก่อนก�ำหนดของ Chaiwat (2018) แบบสอบถามมีค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82
และ .82 ตามล�ำดับ ประกอบด้วย ความตั้งใจในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ความตัง้ ใจทีจ่ ะบีบเก็บน�ำ้ นมให้กบั ทารก
ตามเวลาอย่างต่อเนือ่ ง และตลอดระยะเวลาทีท่ ารกเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล มีจำ� นวน 3 ข้อ เป็นลักษณะมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 4 (1 หมายถึง ไม่มี
ความตัง้ ใจ จนถึง 4 หมายถึง มีความตัง้ ใจมาก) คะแนนเฉลีย่
รวมอยู่ระหว่าง 3-12 คะแนน คะแนนรวมมากหมายถึง
มารดามีความตั้งใจมากในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความตรงตามเนื้อหา
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามเจตคติต่อการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว แบบสอบถามบรรทัดฐานกลุ่ม
ผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
แบบสอบถามสมรรถนะแห่งตนในการให้นมบุตรของแม่
ท�ำงาน และแบบสอบถามความตั้งใจในการบีบเก็บน�้ำนม
ของมารดาทารกคลอดก่อนก�ำหนด มาใช้โดยไม่มีการ
ดัดแปลง ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ ได้ผ่านการทดสอบ
ความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หาจากการศึกษาครัง้ ก่อนเรียบร้อย
แล้ว
2. ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
หลังจากเก็บข้อมูลครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดแล้ว
ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ผล
ดั ง นี้ แบบสอบถามเจตคติ ต ่ อ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
อย่างเดียว แบบสอบถามการคล้อยตามกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้ความ สามารถ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแบบสอบถามความตั้งใจใน
การให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดเท่ากับ .93, .94, .89,
และ .82 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองโดยคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
(รหัส G-HS 023/ 2563) โรงพยาบาลปัตตานี (รหัส 009/
2563) และโรงพยาบาลยะลา (รหัส 014/ 2563) ก่อน
ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้ แ นะน� ำ ตั ว เอง อธิ บ าย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ขั้ น ตอนการเก็ บ ข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ ง ชี้ แจง
ประโยชน์ และสิทธิในการตอบรับ หรือปฏิเสธ และสามารถ
บอกยุ ติ ก ารเข้ า ร่ ว มวิ จั ย ได้ ต ลอดเวลา โดยไม่ มี ผ ลต่ อ
การรักษา และข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ การน�ำเสนอ
ข้อมูลเป็นภาพรวมเท่านัน้ เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วม
การวิจัยให้ลงนามยินยอม และด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
การเก็บรวมรวมข้อมูล
หลั ง จากได้ ผ ่ า นการรั บ รองโดยคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
และทั้ง 2 โรงพยาบาลแล้ว ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในมารดาที่มี
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์
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หลังคลอด 3 ถึง 7 วัน ก่อนมารดากลับบ้าน นอกจากนั้น
ผู้วิจัยท�ำการฝึกผู้ช่วยวิจัยเพื่อช่วยเก็บข้อมูลโรงพยาบาล
ละ 1 คน เนื่องจากผู้วิจัยหลักเป็นบุรุษพยาบาล และไม่ให้
เกิดการขัดหลักของศาสนาที่ไม่ให้ชายคนอื่นที่ไม่ใช้บุคคล
ในครอบครัว หรือสามีพูดคุย จึงจ�ำเป็นต้องมีผู้ช่วยวิจัยที่
เป็นพยาบาลหญิงร่วมในการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิตพิ รรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2) วิเคราะห์อ�ำนาจในการท�ำนายเจตคติต่อการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การคล้อยตามกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ และการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ต่อความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม โดยการวิเคราะห์สถิตถิ ดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression
analysis) ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทดสอบข้อตกลง
เบื้องต้น (Assumption) ได้ผลดังนี้ ตัวแปรท�ำนายและ
ตัวแปรตามเป็นระดับ interval ความแปรปรวนของความ
คลาดเคลือ่ นมีการกระจายแบบปกติ (Homoscedasticity)
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ไม่มี outliers
ทดสอบโดย Scatter plot ระหว่าง Standardized
predicted value กับ Standardized residual ไม่เกิด
autocorrelation ทดสอบโดย Durbin-Watson ได้เท่ากับ
2.206 (ค่าปกติ 1.5 ถึง 2.5) ไม่มี Multicollinearity
ทดสอบโดยสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s
correlation coefficients) มีค่าน้อยกว่า .85

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2563
Volume 28 No. 3 (Jul - Sep) 2020

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคลของมารดากลุ่มตัวอย่าง พบว่า
มารดามุ ส ลิ ม จ� ำ นวน 74 ราย มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 28.23 ปี
(SD = 5.76) ส่วนใหญ่มารดามีสถานภาพคู่ (ร้อยละ 93.2)
เกือบครึง่ หนึง่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ร้อยละ 41.9) ประกอบอาชีพลูกจ้างประจ�ำมากที่สุด
(ร้ อ ยละ 23.0) รายได้ ข องครอบครั ว เฉลี่ ย เดื อ นละ
16,244 บาท (SD = 8,066.59) ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ครอบครัวขยาย (ร้อยละ 73.0) โดยมีปู่ ย่า ตา ยาย เป็น
ผู้ช่วยเหลือในการดูแลบุตร (ร้อยละ 77) และส่วนมาก
คลอดปกติทางช่องคลอด (Normal delivery) (ร้อยละ
55.4) ข้อมูลของทารกเกิดก่อนก�ำหนด พบว่า เป็นเพศหญิง
มากที่สุด (ร้อยละ 54.1) มีอายุครรภ์เฉลี่ย 31.03 สัปดาห์
(SD = 3.584) น�ำ้ หนักเฉลีย่ 1,648 กรัม (SD = .640) ระยะ
เวลาการรักษาเฉลี่ย 8.79 วัน (SD = 1.101) มีปัญหา
สุขภาพหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมง พบว่า มีอาการ
หายใจเร็วเฉียบพลันร่วมกับภาวะน�ำ้ ตาลในกระแสเลือดต�ำ่
มากที่สุด (ร้อยละ 37.8)
2. เจตคติตอ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การคล้อยตาม
กลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ ในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การรับรูค้ วามสามารถ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และความตั้งใจในการให้นมแม่
แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เท่ากับ 394.25 คะแนน (SD = 84.15) การคล้อยตาม
กลุ ่ มผู ้ ใ กล้ ชิ ด ในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ มีค ะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 106.04 คะแนน (SD = 30.0) การรับรูค้ วามสามารถ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.06
คะแนน (SD = 16.19) และความตั้งใจในการให้นมแม่
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.91 คะแนน (SD = 1.62) (ตาราง
ที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคล้อยตามกลุ่ม
		 ผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และความตั้งใจในการ
		 ให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม (n = 74)
ตัวแปร
1.
2.
3.
4.

เจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ความตั้งใจในการให้นมแม่

3. อ�ำนาจการท�ำนายของเจตคติต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ และการรับรูค้ วามสามารถในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ต่อความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ของมารดามุสลิม
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบ
ว่า การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็ น ตั ว แปรเพี ย งตั ว เดี ย วที่ ส ามารถท� ำ นายความตั้ ง ใจ
ในการให้นมแม่ได้รอ้ ยละ 30.2 (R2 = .302, F (1, 74) = 31.18,

x̄

SD

394.25
106.04
77.06
10.91

84.15
30.0
16.19
1.62

คะแนนที่เป็นไปได้ คะแนนจริง
23-575
6-150
20-100
3-12

209-570
6-150
42-100
3-12

p < .001) ส่วนตัวแปรเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
ไม่สามารถเป็นตัวแปรท�ำนายความตั้งใจในการให้นมแม่
อย่างไรก็ตามเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคล้อย
ตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการรับรู้
ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดของมารดามุสลิม ดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
		 การรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของ
		 มารดามุสลิม (n = 74)
ตัวแปร

r

p-value

1. เจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. การรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

.309
.550
.268

.007
.000
.021

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression) เพื่อท�ำนายความตั้งใจในการ
		 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม (n = 74)
ตัวแปรท�ำนาย

B

SE

การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
.030 .005
2
2
Constant = 7.755, R =.302, R Adjusted = .293, F (1, 74) = 31.18, p < .001

β

t

p-value

.550

5.584

<.001
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การอภิปรายผล
การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ เป็นแปรเพียงตัวเดียวที่สามารถท�ำนายความตั้งใจ
ในการให้นมแม่ได้รอ้ ยละ 30.2 ทัง้ นีส้ ามารถอธิบายได้ตาม
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of planned
behavior) ของ Ajzen (2002) ที่กล่าวว่า บรรทัดฐาน
กลุม่ อ้างอิงถูกก�ำหนดโดยความเชือ่ ของบุคคลในกลุม่ อ้างอิง
ต่อการกระท�ำพฤติกรรม และแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตาม
ความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิง ซึ่งการรับรู้ว่าสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นที่พึ่ง และแบบอย่างในการให้ความส�ำคัญ
เกี่ยวกับนมแม่ กับบทบาทตนเอง ก็จะรับรู้ถึงอิทธิพลของ
บุคคลดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะกระท�ำ
พฤติกรรมนั้น ๆ และมีพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จากผล
การวิจัยครั้งนี้ พบว่า มารดากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ คล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทีเ่ ป็น
พยาบาลมากที่สุด รองลงมาคือแพทย์ และยาย รวมทั้ง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย จะเห็น
ได้ว่าบุคลากรทีมสุขภาพเป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการให้นมแม่ เนื่องจากพยาบาล และแพทย์
มีความน่าเชื่อถือเชิงวิชาชีพ เมื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้
นมแม่ สาธิต วิธีการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จึง
ท�ำให้มารดาเห็นความส�ำคัญเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด รวมทั้งสังคม
ชนบทที่มีลักษณะครอบครัวขยายได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว และเครือญาติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ นอกจากนั้นตามหลักของบทบัญญัติอิสลาม
ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของมารดาต้องให้นมลูกหลังคลอด
อย่างน้อย 2 ปี แนะน�ำให้ครอบครัวมีบทบาท การช่วยเหลือ
เกีย่ วกับการให้นมมารดาแก่บตุ รภายในบ้าน (Ash-sharee,
2009) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kantharot (2006)
พบว่า บรรทัดฐานของกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ เกีย่ วกับการให้นมมารดา
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตัง้ ใจในการให้นม
มารดาแก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้ร้อยละ 40.1 (p < .01)
อีกทั้งมีการศึกษาในทารกครบก�ำหนด พบว่า บรรทัดฐาน
กลุม่ อ้างอิงเกีย่ วกับการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
สามารถท�ำนายความตั้งใจการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว (Wongyai, 2011) และการสนับสนุนของบิดา
ต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของมารดามุสลิม สามารถท�ำนาย
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ความตั้งใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน
(Wangsawat et al., 2014)
ส่วนปัจจัยทีไ่ ม่สามารถท�ำนายความตัง้ ใจในการให้
นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม คือเจตคติ
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก
อยูใ่ นระดับน้อย แต่ไม่สามารถท�ำนายความตัง้ ใจในการให้
นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิม อภิปราย
ได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน คือ นับถือศาสนา
อิสลาม มีอายุเฉลีย่ 28.23 ปี (SD = 5.76) จากผลการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ว่าสามารถเพิ่มน�้ำหนักตัวของทารก (x̄ =
18.79, SD = 5.52) มารดามีความรู้สึกภาคภูมิใจในการ
เป็นมารดา (x̄ = 18.32, SD = 5.62) การให้นมแม่เป็นสิ่ง
ที่ง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย (x̄ = 18.24, SD =
5.51) จะเห็นได้วา่ มารดากลุม่ ตัวอย่างมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ในการท�ำบทบาทหน้าที่ของมารดา โดยธรรมชาติมารดา
จะรั ก ลู ก ต้ อ งการให้ ลู ก มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ เ หมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Wongyai (2011) พบว่ า
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงเกี่ยวกับการให้นมแม่สามารถ
ท�ำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียวในสตรี
ตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 84.89 (p < .001) แต่แตกต่างจากงาน
วิ จั ย ของ Kantharot (2006) ที่ พ บว่ า เจตคติ และ
บรรทัดฐานกลุม่ ผูใ้ กล้ชดิ เกีย่ วกับการให้นมมารดาแก่ทารก
เกิดก่อนก�ำหนด ร่วมกันท�ำนายความตั้งใจในการให้นม
มารดาแก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้ร้อยละ 40.1 (p < .01)
การรับรูค้ วามสามารถในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ พบ
ว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับน้อย แต่ไม่สามารถ
ท�ำนายความตัง้ ใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ของมารดามุสลิม อภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 41.9) มารดามี
อาชีพเป็นแม่บ้าน (ร้อยละ 7.9) มารดามีบุตรมากกว่า
2 คนขึ้นไป (ร้อยละ 78.4) จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
มารดามีความมัน่ ใจเกีย่ วกับความสามารถในการให้นมบุตร
ได้ดี (x̄ = 4.01, SD = .95) มีความมั่นใจว่าสามารถให้
นมแม่ได้เมือ่ อยูใ่ นครอบครัวอย่างสุขสบาย (x̄ = 4.08, SD
= .61) ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากมารดากลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์
ในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ การที่บุคคลมีประสบการณ์
โดยตรงจะเพิ่ ม ความสามารถของตนเอง ท� ำ ให้ บุ ค คล

Predictors of Breastfeeding Intention in Preterm Infant
among Muslim Mothers

พยายามท�ำสิ่งต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
(Iamsupasit, 2013) อีกทั้งมารดามุสลิมหลังคลอดใน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องท�ำงานนอกบ้าน ถึงแม้ว่าจะมี
ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงแรก แต่มีเวลา
ให้นมบุตรน้อยลง จึงท�ำให้การรับรู้ความสามารถมีความ
สัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการให้นมแม่ แต่ไม่สามารถท�ำนาย
ความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้ ซึ่ง
แตกต่างกับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนเป็นตัวแปรที่สามารถท�ำนายความตั้งใจในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(Chansiri et al., 2017) และมารดาที่มีการรับรู้สมรรถนะ
ในตนเองสูงมีโอกาสเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์
หลังคลอดเป็น 1.077 เท่าของมารดามีการรับรู้สมรรถนะ
ในตนเองต�่ำ (Chanachai et al., 2014)
ข้อเสนอแนะ
1. พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถ
น�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการส่งเสริมการให้
นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด โดยเน้นกลุ่มผู้ใกล้ชิดให้มี
การส่งเสริมการให้นมมารดา ได้แก่ ย่า ยาย และญาติ เพื่อ
ส่งเสริมให้มารดาเกิดความตัง้ ใจในการให้นมแม่เพิม่ มากขึน้
2. การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไป ควรศึ ก ษาติ ด ตามผล
ระยะยาวเกี่ยวกับความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดของมารดามุสลิมหลังจ�ำหน่าย
กลับบ้านแล้ว เพื่อให้มารดามีความตั้งใจในการบีบเก็บ
น�้ำนมแม่ หรือให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนดอย่าง
เหมาะสมตามวัย
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