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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด – 1ปี ศึกษาป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของ
ผู้ดูแลทารก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ดูแลทารกกับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด – 1
ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลโพธิ์ ต าบลหนองแก้ว ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมือง       
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 126 คน ได้มาโดยการค านวณประชากรจากสูตรของ Taro Yamane ใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้รับการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุาของ   
ครอนบาค เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหาค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติไคว์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 1 ปี 
อยู ่ในระดับดี ป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู ้ดูแลทารก อาชีพและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกทางสถิติกับ
พฤติกรรมการดูแลทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.01)  ส่วนอายุผู้ดูแล ความสัมพันธ์ของผู ้ดูแลกับทารก  
สถานภาพสมรส  ล าดับที่การเลี้ยงดูทารก ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปี 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด การเลี้ยงดูทารก ทารกแรกเกิด – 1ปี 
 

Abstract 
            The purpose of this research was to study the behavior of newborn care - 1 year, to study the 
personal fundamentals of caregivers and the correlationship between the personal fundamentals of 
caregivers with the behavior of newborn care - 1 year. Samples were the caregivers of newborn care - 1 
year living in the sub-district of Phoe, Nong Kaew and Phon Khwao subdistrict, Mueang district, Sisaket 
province. 126 people were selected by Taro Yamane's formula for calculating populations. Convenience 
sampling method was employed for data collection. A survey conducted by the researchers has been 
examined by 3 experts to improve the validity and 30 samples to improve the reliability.  Coefficient of 
Cronbach alpha equals to 0.83. The data was analyzed by frequency, percentage, average, standard 
deviation, Chi-square test. The findings were displayed as follows: Newborn caring behavior - 1 year is at a 
good level.  
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 The personal basic factors of the caregivers: occupation, educational level has correlations with 
behavior of newborn care - 1 year with the significant level of .01. Age of the caregivers, relationship 
between the caregivers and newborn baby - 1 year, status, newborn baby up to 1 year rearing order has 
no correlations with the behavior of newborn care up to 1 year. 
Keywords: Behavior of newborn care, rearing and newborn infant up to 1 year 

 
 

1.บทน า 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที ่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) กระทรวงสาธารณสุขได ้ตระหนัก ถ ึง
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก จึงมีนโยบาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตมารดาและเด็กซึ ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากแม่และ
เด็กเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นกลุ่ม
ที่มีอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอัตราการตายสูงกว่า
ประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ดังน้ันการดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก
ถือเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแม่และเด็ก ซึ่งในการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
น้ัน กลุ่มหญิงหลังคลอดถือเป็นกลุ่มเปูาหมายส าคัญ กลุ่ม
หน่ึง ถึงแม้ว่าในป๎จจุบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เจริญ
อย่างต่อเน่ือง แต่กลุ่มมารดาและทารก ก็ยังมีภาวะเสี่ยง
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสุขภาพของแม่และเด็ก
อย่างต่อเน่ือง สิ่งที่ได้กล่าวมา ข้างต้น ล้วนเป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของบุตรอย่างยิ่ง การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเป ็นขบวนการเปลี ่ยนแปลงในด ้านของ
โครงสร้าง ความสามารถ ทักษะในการท าหน้าที่ทั้งในส่วน
ของร่างกาย และจิตใจ ซ่ึงมีอิทธิพลมาจากพันธุกรรมและ
อิทธิพลที ่มากจากสิ่งแวดล้อม เช่นสิ่งแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ภาวะโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในครอบครัว ดังจะเห็นได้ว่าป๎จจุบันหน่วยงานที่มี
หน ้าท ี ่ร ับผ ิดชอบงานด ้านส ุขภาพแม ่และเด ็กของ
โรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็น ความส าคัญ
ของการส่งเสริมความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การตั ้งครรภ์การปฏิบ ัติต ัวขณะตั ้งครรภ ์ การคลอด 
ตลอดจนการเลี้ยงดูทารกในระยะหลังคลอดด้วย การจัด
กิจกรรมส ่งเสร ิมความร ู ้  แทรกไปก ับกระบวนการ
ให้บริการรับฝากครรภ์และการจัดบริการให้ความรู ้แก่

มารดาหลังคลอดที่น าบุตรมาตรวจสุขภาพและรับวัคซีน
หลังคลอดเป็นต้น อย่างไรก็ดีนอกจากความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมส่วนบุคคลแล้วส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากสัมพันธ์ภาพของผู้เลี้ยงดู การได้รับการเลี้ยงดู
จากคนรอบข้าง จ านวนบุตร รวมถึงประสบการณ์ในอดีต
ที่บุคคลเคยได้รับจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่ง
จะหล่อหลอมให้บุคคลมีบุคลิกภาพต่างกัน มีม ุมมอง
ต่างกัน ตัดสินใจต่างกัน (กระทรวงสาธารณสุข , 2557) 
เนื่องจากในสภาวะป๎จจุบัน ป๎ญหาเศรษฐกิจและสังคม 
นับว่ามีอิทธิพลสูงต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว มารดา
ส่วนใหญ่ต ้องออกไปท างานเพื ่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัวอีกทางหน่ึง แม้ว่าบุตรจะยังเล็ก ท าให้มีเวลาใน
การดูแลบุตรด้วยตนเองลดลง ผู้ที่เป็นผู้ดูแลเด็กมักเป็นย่า 
และยาย บางครอบครัวจะมีพี่เลี้ยงมาเลี้ยงที่บ้าน หรือรับ
ไปเลี ้ยง ตลอดจนการฝากเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่ง
การเลี ้ยงด ูเด ็กในแต่ละครอบคร ัว แต ่ละชุมชนก็จะ
แตกต ่างก ันไป ท  าให ้ เด ็กได ้ร ับผลกระทบต ่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี 
เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเร็วมาก อวัยวะ
ที่เจริญมากที่สุดในระยะน้ี คือสมอง ในช่วงชีวิตของมนุษย์ 
สมองมีการพัฒนาที่มีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เด็ก ประมาณ 12 ครั้ง และประมาณ 6-8 ครั้ง จะเกิด
ในช่วง 1 ปีแรก ของชีวิต สมองมีความมหัศจรรย์ คือ ใน
แต่ละช่วงของการพัฒนา   ถ้ามีการกระตุ้นที่เหมาะสมกับ
จังหวะของการพัฒนาเด็กก็จะมีพัฒนาการรวดเร็วเต็ม
ศักยภาพ เช่นเดียวกับที่นักวิชาการหลากหลายสาขา ต่าง
เห็นด้วยกับแนวความคิดที่ว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลในการ
กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เด็กที ่พ่อแม่อุ้มเล่น ยิ้มและ
พูดคุยด้วย รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมอง การ
ฟ๎ง การส ารวจปากและมือ เด็ก ประเภทน้ีจะกระตือรือร้น
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ในการเรียนรู้และมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ประสานงาน
กันด้วยดี ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ต่อไป ดังที่ ดร. เลออง แยโรว์ หัวหน้าสาขาพฤติกรรม
และสังคมวิทยาของศูนย์สุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์
แห่งชาติ กล่าวว่า ช่วงที่ส าคัญที่สุดของพัฒนาการ ของ
เด็ก คือช่วง 6 เดือนแรก ซ่ึงสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดและมี
อิทธิพลอย่างยิ่ง คือ การกระตุ้นจากแม่ (จรัสศรี สุวรรณ
วงศ์, จงกล กาญจนบุษย์, กนกพร นาคปาน, 2550) 
นอกจากนี้ กองโภชนาการ กรมอนามัย ได้ท าการส ารวจ
ภาวะอาหารและโภชนาการของทารก และเด็กวัยก่อน
เรียนในประเทศไทย ปี 2546 พบภาวะอ้วนในทารกถึง
ร้อยละ 2.6 ซ่ึงมากกว่าเด็ก อายุ 1-5 ปี ที่พบร้อยละ 1.5 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตว่าเด็กจะเสี่ยงต่อการมี
ภาวะอ้วนมากขึ้น ซึ ่งสอดคล้องกับข้อมูลโครงการวิจัย
ระยะยาวในเด็กไทยที่ส ารวจพฤติกรรมการให้อาหารทารก
ของคนไทย พบว่ามีการเริ่มให้ไข่ขาวเร็วเกินไปกว่าร้อยละ 
30 ท าให้เสี่ยงการเกิดภาวะภูมิแพ้ เริ่มให้เครื่องดื่ม และ
ขนมรสหวานตั้งแต่อายุไม่ถึง 6 เดือน ถึงร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 37.5 ตามล าดับ สภาพการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่า ผลเสียที่เกิดแก่เด็กในระยะขวบปีแรก ส่วนใหญ่มา 
จากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่และผู้ใกล้ชิดเด็กด้วย
เหตุน้ี เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูทารกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

ผู ้ว ิจ ัยจึ งสนใจที ่จะศ ึกษาป๎จจัยที ่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปี และผลวิจัยที่ได้
จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงาน
อนามัยแม่และเด็ก ให้ตระหนักถึงป๎จจัยที่สัมพันธ์กับการ
ดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปี กับการเจริญเติบโตของทารกทั้ง
ยังสามารถน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
ปูองกันและลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับทารก เช่น 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่มารดาหรือผู้ดูแลเด็ก
เก่ียวกับการดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปี กับการเจริญเติบโต
ของทารกต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด – 
1 ปี ในเขตต าบลโพธิ์ ต าบลหนองแก้ว ต าบลโพนเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

2. เพื่อศึกษาป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ดูแล
ทารกในเขตต าบลโพธิ์ ต าบลหนองแก้ว ต าบลโพนเขวา 
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลของผู้ดูแลทารกกับการเจริญเติบโตของทารก
เขต ต าบลโพธิ์ ต าบลหนองแก้ว ต าบลโพนเขวา อ าเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 
3.ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยสนใจศึกษาป๎จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด -  1 ปี 
จึงได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยเป็น 3 ด้าน ดังน้ี คือ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ดูแลทารกที่มีอายุ

แรกเกิด – 1 ปี ในเขต ต าบลโพธ์ิ ต าบลหนองแก้ว ต าบล
โพนเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ ่งทารกคลอด
ระหว่าง เดือน มกราคม –  ธันวาคม 2561 จ านวน 126 
คน ประกอบด้วย ต าบลโพธิ์ 42 คน ต าบลหนองแก้ว 39 
คน ต าบลโพนเขวา 45 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพธ์ิ ต าบลหนองแก้ว ต าบลโพนเขวา, 2561) 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
2.1 ศึกษาป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู ้ด ูแล

ทารก ได ้แก่ อายุผู ้ด ูแลทารก ความสัมพันธ์กับทารก 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ล าดับที่
การเลี้ยงดูทารก การคลอดของทารก โรคประจ าตัวของ
ทารก   

2.2 ศึกษาพฤติกรรมการดูแลทารก ได้แก่ การ
ร ับประทานอาหาร การปูองกันโรค การด ูแลความ
ปลอดภัย การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการ 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร                                                      
3.1 ต ัวแปรต้น ( Independent Variables)

 3.1.1 ป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ดูแลทารก 
ประกอบด้วย อายุผู ้ดูแลทารก ความสัมพันธ์กับทารก 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ล าดับที่
การเลี้ยงดูทารก การคลอดของทารก โรคประจ าตัวของ
ทารก     
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3.2 ต ัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 3.2.1 พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปี 
ประกอบด้วย ด้านการกินอาหาร ด้านการปูองกันโรค 
ด้านการดูแลความปลอดภัย ด้านการดูแลสุขภาพ และ
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ 
 
4.วิธีด าเนินงานวิจัย                                                    

การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัย เช ิ งพรรณนา 
(Descriptive research) เก็บข ้อมูลเช ิงปริมาณและ
คุณภาพ ศึกษาโดยผ่านระเบียบวิธีการวิจัยในการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการเก็บข้อมูลและใช้วิธีการทางสถิติ 
ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 กลุ่มประชากรผู้ดูแลทารกที่มีอายุแรกเกิด 

– 1 ปี ที่อาศัยอยู่ใน เขตอ าเภอเมือง ต าบลโพธิ์ ต าบล
หนองแก้ว ต าบลโพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านปี พ.ศ. 2561 จ านวน 194  คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling) ก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดย  Taro Yamane (1973)  อ้างถึงใน 
พิสนุ ฟองศรี (2554) ได้จ านวน 126 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย             
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล ในการ

วิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ดังน้ี 

2.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลของผู้ดูแลทารก 
– 1ปี จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วยการคลอดก่อนก าหนด 
โรคประจ  าต ั วของทารก อาย ุ ผ ู ้ ด ูแล  เพศผ ู ้ด ู แล 
ความสัมพันธ์กับทารก ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  
สถานภาพสมรส และล าดับที่การเลี้ยงดูทารก                                                    

ตอนที่ 2 ข้อค าถามที่ใช้เพื่อประเมินพฤติกรรม
การดูแลทารก  เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 3 ระดับ มีค าถามทั ้งสิ ้น 5 ด้าน 25 
ประเด็นค าถามและเป็นค าถามเชิงบวก 22 ข้อ ประเด็น
ค าถามอีก 3 ค าถามเป็นค าถามเชิงลบ  น าคะแนนมา

จ าแนกเป็น 3 กลุ่มพฤติกรรมการดูแลทารก คือพฤติกรรม
ในระดับดี ปานกลางและระดับไม่ดี โดยใช้สถิติค่าพิสัย 
คือคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต ่าสุด หารด้วยจ านวนชั้น
ที่ต้องการ (Best, 1977: 174)  ซ่ึงมีวิธีการให้คะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล 

       เชิงบวก เชิงลบ 
เป็นประจ า  ให้คะแนน 2     0  คะแนน 
บางครั้ง       ให้คะแนน 1     1  คะแนน 
ไม่เคย       ให้คะแนน    0     2  คะแนน 
 การแปลความหมายของข้อมูลในรูปคะแนนของ
ค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์การแปลความหมายเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
1.34 – 2.00 หมายถึงระดับการดูแลทารกดี 
0.67 – 1.33 หมายถึงระดับการดูแลทารกปานกลาง 
0.00 – 0.66 หมายถึงระดับการดูแลทารกไม่ดี 
 2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ 
 เครื ่องมือเชิงคุณภาพที ่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือแนวทางการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ดูแลทารก โดยเป็นค าถามปลายเปิด เก่ียวกับการดูแล
ทารก โดยเป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการดูแลทารกใน
ด้านต ่างๆ จ  านวน 5 ด ้าน ประกอบด ้วยด ้านการ
รับประทานอาหาร ด้านการปูองกันโรค ด้านการดูแล
ความปลอดภัย ด้านการดูแลสุขภาพ และด้านการส่งเสริม
พัฒนาการ จ านวน 5 ข้อ 
 
5.การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากต  ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2.น าข้อมูลที่ศึกษามาพัฒนาเป็นข้อค าถาม ให้
สอดคล้องกับค านิยามเชิงปฏิบัติการ โดยลักษณะเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Likert Scale) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว น าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านสูตินรีเวช
กรรม จ านวน 3 ท่าน ประเมินภาพรวมพบว่า มีความ
เหมาะสมและปรับภาษาในบางข้อ ซ่ึงถือได้ว่า มีความตรง
ตามเน้ือหา หลังจากน้ัน น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับตัวแทนครัวเรือน ที่
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ชุมชนบ้านหนองแก้ว ต าบลหนองแก้ว จ านวน 30 คน 
เพื่อดูความเข้าใจในเน้ือหา และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค 
(Cronbach’sCoefficent of Alpha) โดยได้ค่าความตรง
เชิงเนื ้อหา ( IOC)เท ่ากับ 0.78 ค่าความเชื ่อมั ่นของ
เครื่องมือเท่ากับ 0.83 

3. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ เก็บ

รวบรวมข้อมูลทั ้ งหมดด้วยตนเอง ระหว่างวันที ่  1 

มกราคม - 26 ธันวาคม 2561  โดยการด าเนินการ

ตามล าดับขั้นตอนดังน้ี     

1. ผู้วิจัยได้ส่งโครงร่างเพื่อขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เข้าพบกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพต าบล
โพธ์ิ ต าบลหนองแก้ว และต าบลโพนเขวา อนุญาตให้ท า
การเก็บข้อมูลโดยมีผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุข
เป็นแกนน าในการเก็บข้อมูลแต่ละต าบล  

2. ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2 
ส่วน และได้มีการอธิบายรายละเอียด วัตถุประสงค์ของ
การเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม  

3. ผู ้วิจัยน าข ้อมูลที ่ ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องการความครบถ้วนแล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยน้ี  ผู้วิจัยได้ท าการพิทักษ์สิทธิของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยการแนะน าตัว ชี้แจงในการเข้าร่วมวิจัยให้
กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย พร้อมทั้ง
ลงนามยินยอมและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล 
การชี้แจงสิทธ์ิที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือ
สามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมวิจัยในครั้งน้ีได้ โดยไม่ส่งผล
กระทบใดๆและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความเสียหาย
แก่กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าเสนอในภาพรวมและน ามาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาเท่าน้ัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังน้ี 

1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1.1 สถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะข้อมูลป๎จจัยพื้นฐาน

ของผู้ดูแล คือค่าความถี่ ร้อยละ ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย    

 ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S. D.)   
1.2 ประเมินพฤติกรรมการดูแลทารก วิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากกการระดมความคิดเพื่อศึกษาแนวทางการ
ด ูแลทารกแรกเกิด -1ปี โดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) 

1 . 3 ว ิ เ ค ร าะ ห ์ ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง
ป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ดูแลทารกกับพฤติกรรมการ
ดูแลทารกแรกเกิด -1ปี ใช้สถิติไค–สแควร์ (Chi–Square 
Statistics)  
 
6.สรุปผลการวิจัย 

1.ข้อมูลป๎จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลของผู ้ด ูแล
ทารก 
  ผู้ดูแลทารกส่วนใหญ่เป็นบิดา/มารดา  คิดเป็น
ร้อยละ 61.9 ผู้ดูแลทารกส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 10 – 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.5  สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน  
คิดเป็นร้อยละ 87.3 มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50.8 อาชีพ ส่วนใหญ่ผู้ดูแลไม่ได้
ท างาน/ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ31.7 มีรายได้อยู ่ในช่วง 
5,001–10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.3  ล าดับที่การ
เลี้ยงดูทารก ส่วนใหญ่ผู้ดูแลเลี้ยงดูทารกเป็นบุตรคนแรก 
คิดเป็นร้อยละ 67.5  

2. พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด -1ปี 
พบว่าพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด -1ปี 

โดยรวมอยู่ในระดับดี (  ได้แก่ ด้าน
การดูแลความปลอดภัย ( 1.74 S.D.=0.47) ด้านการ
ปูองกันโรค ( 73 S.D.=0.43) ด้านการดูแลสุขภาพ 
( 64 S.D.=0.46) ด ้านการส่งเสร ิมพัฒนาการ 
( 57 S.D.=0.48) และด้านการกินอาหาร ( 33 
S.D.=0.54)  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสตรีวัยทองจ าแนกเป็นโดยรวมและรายด้าน 

พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด-1ปี  X   S.D.  ระดับพฤติกรรม 

ด้านการกินอาหาร    1.33  0.54  ปานกลาง                                                             
ด้านการปูองกันโรค    1.73  0.43  ด ี             
ด้านการดูแลความปลอดภัย   1.74  0.47  ด ี       
ด้านการดูแลสุขภาพ   1.64  0.46  ด ี
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ   1.57  0.48  ด ึ

             โดยรวม     1.60  0.48  ด ี

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยพื ้นฐานส่วน

บุคคลของผู้ดูแลทารกกับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด 
– 1 ปี 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ดูแลทารกกับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด 
– 1 ปี พบว่า อาชีพและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์
เช ิงบวกทางสถิต ิกับพฤติกรรมการด ูแลทารกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.01)  ส่วน อายุผู้ดูแล    
ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลกับทารก  สถานภาพสมรส  ล าดับ
ที่การเลี ้ยงดูทารก ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปี 

  
7.อภิปรายผล  

ผลการศึกษาครั้งน้ี อภิปรายผลได้ ดังน้ี 
1.พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปีพบว่า 

พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด – 1 ปี มี 5 ด้าน คือ 
ด้านการกินอาหารที ่อยู ่ในระด ับปานกลาง  ด ้านการ
ปูองกันโรค ด้านการดูแลความปลอดภัย และด้านการดูแล
สุขภาพ และด้านการส่งเสริมพัฒนาการ จะมีพฤติกรรม
การดูแลทารกอยู่ในระดับดี สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี   

1.1 ด้านการกินอาหาร ซ่ึงพฤติกรรมด้านการ 
รับประทานอาหารที่มีพฤติกรรมการดูแลอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ  

1.1.1  ให้ทารกดื่มนมแม่ ในงานวิจัย
น้ี ผลการดูแลอยู่ในระดับดี  ผลการวิจัยพบว่า 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน เป ็นการส่งเสริมสัมพันธภาพ

ระหว ่ างแม ่ -ล ูกให ้ ใกล ้ ช ิ ดก ันมากย ิ ่ งข ึ ้ น 
นอกจากน้ียังพบว่า การได้รับการช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามมาตรฐานบันไดขั้นที่ 
3 คือ การชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึง
ประโยชน์ และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บันได
ขั้นที่ 6 คือ อย่าให้นมผสมน ้าหรืออาหารอื่นแก่
เด็กแรกคลอด (นิตยา  โปสาวาท, 2552)     

  1.1.2 ด้านการกินอาหาร พฤติกรรมด้านการกิน
อาหารพบว่า มีพฤติกรรมการดูแลอยู่ ในระดับปานกลาง
คือ ให้ทารกดื่มนมผง  ให้ทารกรับประทานอาหารอย่าง
อื่น  ให้ทารกดื่มน ้าต้มสุกเป็นประจ า และศึกษาข้อมูล
โภชนาการส าหรับทารกเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรัญญา กมละคร และ สันติ กมละคร (2552) พบว่า
ผลของการส่งเสริมบทบาทของย่า ยายในการสนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาครรภ์แรก ผลการวิจัย
พบว่า มารดาหลังคลอดมีความร ู ้ระดับปานกลาง มี
ทัศนคติระดับดีและมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน แต่ในครอบครัวใหญ่ มีปูุ ย่า 
ตา ยาย หรือพ่อ แม่ ซ่ึงเป็นแรงผลักดันให้มารดหลังคลอด
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ไม่ให้เลี้ยงจนครบ 6 เดือน จึงควรมี
การส่งเสริมความรู้เรืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับกลุ่มปูุ 
ย่า ตา ยายหรือพ่อ แม่หรือญาติผู้ดูแลหลังคลอด เพื่อให้
มารดาหลังคลอดได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ 
6 เดือน                               

1.2 ด้านการปูองกันโรค พฤติกรรมด้านการ
ปูองกันโรคพบว่า พฤติกรรมการดูแลทารกอยู่ในระดับดี 
เน่ืองจากผู้เลี้ยงดูทารกมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ 
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และได้น ามาปฏิบัติเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการเจ็บปุวยกับ
ทารก เช่นน าทารกไปฉีดวัคซีนตามนัดทุกครั้ง เลือกให้
ทารกสวมใส่เส ื ้อผ้าสะอาด อาบน ้า ท  าความสะอาด
ร่างกายให้ทารกเป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดาราสุข ค าลุนวิไลวงศ์, นิตยา ไทยาภิรมย์, พิมพาภรณ์ 
กลั่นกลิ ่น (2554) ในเรื่องพฤติกรรมในการปูองกันโรค
อุจจาระร่วงในทารกที ่มารดาส่วนใหญ่ปฏิบ ัติทุกครั ้ง 
แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านภูมิคุ ้มกันโรคและโภชนาการ 
ได้แก่พาบุตรไปรับวัคซีนตามก าหนดเกณฑ์อายุมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้บุตรรับประทานนมมารดา
เม่ือบุตรอายุน้อยกว่า 6 เดือน และด้านสุขอนามัยน ้าดื่ม
น ้าใช้และสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ล้างหัวนมมารดาด้วยน ้า
สะอาดก่อนให้บุตรดูดนม ดื่มน ้าที่ต้มเดือดอย่างน้อย 15 
นาที ชงนมถูกต้องตามค าแนะน าที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ 
ใช ้ฝาครอบขวดน ้าหร ือขวดนม เก็บนมในตู ้ เย ็นที ่ มี
อุณหภูมิต ่ากว่า 5 องศาเซลเซียส ทันทีหลังจากเตรียม
เสร็จ ปูอนอาหารที ่ปรุงสุกใหม่แก่บ ุตร ไม่ใช้มือปูอน
อาหาร ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวจะช่วยปูองกันทารกแรก
เกิดจากโรคอุจจาระร่วงเพราะหากทารกเป็นโรคอุจจาระ
ร่วง จะท าให ้ทารกน ้าหนักลดลง ซึ ่งจะส่งผลต ่อการ
เจริญเติบโตของทารกได้                                              

1.3  ด ้านการด ูแลความปลอดภ ัย พบว ่ า 
พฤติกรรมการดูแลทารกอยู่ในระดับดี อาจเนื่องมาจากผู้
เลี้ยงดูทารกมีความตระหนักด้านความปลอดภัยของทารก
เพื ่อไม่ให้ทารกเกิดอุบัติเหตุอันไปสู ่ความสูญเสียหรือ
เจ็บปุวยใดๆกับทารก การจัดบริเวณที่เลี้ยงดูทารกห่าง
จากปลั๊กไฟและน ้า การดูแลทารกในบริเวณที่นอนทารก
ไม่สูง หากสูงก็มีสิ่งปูองกันการตก  ใช้มุ้งครอบปูองกันยุง
กัด ต ัดเล็บทารกให้สั ้นป ูองกันการขีดข่วน (อดิศ ักดิ์   
ผลิตผลการพิมพ์, 2557)                     

1.4  ด้านการดูแลสุขภาพ สังเกตความผิดปกติ
ของทารกอย่างสม ่าเสมอ พาทารกตรวจสุขภาพตามความ
เหมาะสม พาทารกพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บปุวยเพื่อท า
การรักษา ซึ ่งทุกองค์ประกอบจะมีพฤติกรรมการดูแล
ทารกอยู่ในระดับดี เน่ืองจากว่าผู้เลี้ยงดูทารกได้ตระหนัก
และได้ศึกษาในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อ เตรียมรับมือใน
การดูแลทารกให้มีสุขภาพดี ซึ ่งถ้าทารกมีสุขภาพดีจะ

ส่งผลให้ทารกมีภาวะการเจริญเติบโตที่ดีตามมาด้วย (จรัส
ศรี  สุวรรณวงศ์, จงกล  กาญจนบุษย์, กนกพร  นาคปาน, 
2556)     

1.5 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ พฤติกรรมการ
ดูแลทารกอยู่ในระดับดี เน่ืองจากว่าผู้เลี้ยงดูได้มีการศึกษา
หาความรู้ในด้านการส่งเสริม พัฒนาการของทารกเพื่อให้
ทารกมีพัฒนาการเป็นไปตามวัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของเยาวรัตน์  รัตน์นันต์ (2558) พบว่า ครอบครัวมีการ
เล่นกับเด็กอย่างมีคุณภาพ จะสามารถกระตุ้นพัฒนาการ
ทุกด้านดีขึ้น เช่น ส่งเสริมพัฒนาการทางกายในด้านการ
ฝึกฝนการใช้กล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ให้เจริญเติบโต ส่งเสริม
พัฒนาการทางอารมณ์ นอกจากนั ้นการเล่นของเด็กยัง
ช ่วยส่งเสร ิมพัฒนาการทางสต ิป ๎ญญา และส่งเสร ิม
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยพื้นฐานส่วน 
บุคคลของผู ้ด ูแลทารกกับพฤติกรรมการดูแลทารกแรก
เกิด-1ปี 

ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ของผู้ดูแลทารก ได้แก่สถานภาพ ความสัมพันธ์ของผู้ดูแล
ทากรและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลทารก ดังน้ี 

สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลทารก สถานภาพสมรสมีผลต่อบทบาทมารดาในการ
เลี้ยงดูบุตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิราคริน พิชัย
สงคราม, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, และณัฎฐินี ชัวชมเกตุ 
(2558) ซ่ึงพบว่าการสนับสนุนจากสามีมีความสัมพันธ์กับ
การด ารงบทบาทมารดาวัยรุ่น สามีจึงเป็นแหล่งที่ให้การ
สน ับสน ุนทางส ั งคมแก ่มารดาและประกอบก ับใน
สถานการณ์การให้ก าเนิดทารกนั ้นเป็นการเพิ ่มจ านวน
สมาชิกในครอบคร ัว ซ ึ ่ งน ับว ่าเป ็นพ ัฒนาการของ
ครอบครัวที่ส าคัญ เช่นเดียวกับการศึกษาของดาวรินทร์ 
พรสวัสดิ์ (2553) ศึกษาพบว่าการสนับสนุนจากสามีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการด ารงบทบาทมารดา 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลทารก กล่าวได้ว่าระดับการศึกษาที่ไม่สูงนักอามี
ผลต่อการคาดหวังและความต้องการการดูแลเด็ก โดย
ผู้ดูแลที่มีการศึกษาสูงกว่า จะมีความรู้ มีพฤติกรรมการ
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ปฏิบัติดูแลได้ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัศมี ศรีนนท์และคณะ (2549) ได้ศึกษา
เกี ่ยวกับการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลัง
คลอด พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปรับตัวเข้าสู่บทบาทการเป็นมารดาได้ดีกว่ามารดาที่มี
การศึกษาต ่าอย่างมีน ัยส าคัญทางสถิติ เช ่นเดียวกับ
การศึกษาของมยุรี จันทน์เทศ (2556) พบว่าการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการด ารงบทบาทมารดาวัยรุ่นในการเลี้ยง
ดูทารกให้มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ของผู้ดูแลทารก ได้แก่อายุ อาชีพ รายได้ ศาสนา ล าดับ
การเลี้ยงดูทารก ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ทารก อาจเน่ืองมาจากบริบทชุมชนของต าบลโพธิ์ ต าบล
โพเขวา ต าบลหนองแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ นิยมแต่งงาน
ตอนอายุยังน้อยและได้อาศัยอยู่ในครอบครัวขยาย ท าให้มี
ญาติพี่น้องช่วยดูแล จึงไม่มีผลต่อการเลี้ยงดูทารกมากนัก 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา ปลัดครบุรี (2555) 
ศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน
ของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัวพบว่าป๎จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ลักษณะครอบคร ัว 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ระดับการศึกษาและ
อาชีพของผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value <0.05) กับพฤติกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก อาจเน่ืองมาจากผู้ดูแลทารกส่วนใหญ่ผ่าน
การมีบุตร มีความรู ้และประสบการณ์ในการเลี้ยงดู จึง
สามารถเลี้ยงดูทารกให้มีประสิทธิภาพได้ 

แนวทางการดูแลทารกแรกเกิด-1ปี ที่ดี 
 จากการสนทนากลุ่มแนวทางการดูแลทารกแรก
เกิด-1ปี ที่ดี สรุปได้ดังน้ี 
 ด้านการกินอาหาร ผู ้ด ูแลทารกเลือกเลี ้ยงลูก
ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน เพราะนม
แม่เป็นอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด มีคุณค่าครบถ้วนทาง
โภชนาการ ให้ภูมิต้านทาน โรคติดเชื้อที่ไม่มีอยู่ในนมชนิด
อื ่น ลดความเสี ่ยงของโรคภูมิแพ้และเพิ่มความผูกพัน
ใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูก รวมทังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
เป็นอย่างดี จึงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 ด้านการปูองกันโรค ผู้ดูแลทารกพาทารกไปรับ
การตรวจสุขภาพ รับค าแนะน าการเลี้ยงดูและรับวัคซีน
เพื ่อสร ้างภ ูม ิค ุ ้ มกันดรคทุกคร ั ้งท ี ่แพทย์/เจ ้าหน้าท ี่
สาธารณสุขนัดและจะสังเกตการขับถ่ายทุกครั้งว่าสีอะไรมี
กลิ่นอย่างไรและขับถ่ายวันละก่ีครั้ง 
 ด้านการดูแลความปลอดภัย ผู้ดูแลทารกไม่ทิ้ง
ลูกไว้โดยล าพังบนเตียง โต๊ะ โซฟา ถ้าไม่สามารถอุ้มได้ก็
จะวางลูกไว้บนที่นอนที่วางบนพื้นราบและหลีกเลี่ยงของ
เล่นที่มีขนาดเล็กมาก อาจท าให้เด็กกลืนกินเข้าไปได้ 
 ด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ด ูแลทารกจะเตรียมยา
สามัญประจ าบ้านให้พร้อมตลอด เพราะถ้าลูกมีไข้ จะเช็ด
ตัวและปูอนยาลดไข้ และให้ดื่มน ้าตามมากๆ เพื่อบรรเทา
อาการ แต่ถ้าลูกเริ่มมีไข้สูง กินอาหารไม่ได้ ตัวร้อนข้ามวัน 
ไข้ไม่ลดลง จะพาไปโรงพยาบาลทันทีและเมื่อเข้านอนจะ
ใส่ถ ุงเท ้าเป ็นประจ  าเพราะเด ็กเวลานอนหลับสนิท
ส่วนมากชอบถีบผ้าห่มออกจากตัว 
 
8.ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งน้ี 
จากผลการศึกษาการพฤติกรรมการดูแลทารก

แรกเกิด – 1 ปี พบว่าพฤติกรรมที่อยู่ระดับปานกลาง คือ 
ด้านการกินอาหาร ในหัวข้อ ท่านให้ทารกดื่มนมผง ท่าน
ให้ทารกรับประทานอาหารอย่างอื่น เช่นกล้วย ข้าวบดฯ 
ร่วมกับการดื่มนม ท่านให้ทารกดื่มน ้าต้มสุก เป็นประจ า 
จึงควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้และรณรงค์เชิงรุกใน
เรื่องประโยชน์ของนมแม่ ให้มากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ดูแลทารก 

ท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน มีการพบปะกลุ่มแม่ และแม่
ต้นแบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 

2.2 ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลี้ยงดูทารกด้วย
นมแม ่ในเชิงลึกต่อไป 
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