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The care of newborn infants up to 6 month and their growth. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเชิงพรรณนาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน 

ความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกกับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน 
ความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกกับการเจริญเติบโตของทารก และความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือนกับการเจริญเติบโตของทารก ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ 
ผูดูแลทารกอายุแรกเกิด - 6 เดือน จํานวน 341 คน ในพ้ืนท่ีอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เคร่ืองมือในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารก  แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน 
และกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-2 ป วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาโดยใชความถี่ รอยละ คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน อยูในระดับดี ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของ
ผูดูแลทารกไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทารกและการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิด – 6 เดือนสวน
พฤติกรรมการดูแลทารกไมมีความสัมพันธกับปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกและการเจริญเติบโตของทารก  
คําสําคัญ: ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารก, การดูแลทารกแรกเกิด – 6 เดือน , การเจริญเติบโตของทารก 
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Abstract 
This descriptive research aimed to study the care behaviors of newborn infants until the 

age of 6 months, the relationship between personal factors of the care givers and their behavior 
care of newborn infants until the age of 6 months , the relationship between personal factors of 
the care givers and the growth of  the baby and  the relationship between the care givers and 
their care behaviors of newborn infants until the age of 6 months and the growth of the baby.   
The population size in this study was  341 caregivers for newborn infants until the age of 6 
months old in Bannangsata District,Yala Province.The research instrument was personal factors of 
the care givers and their care behaviors questionnaires,including infant grouth and development 
standard chart.Descriptive statistics were described with number,percentage,mean,and standard 
deviation.Chi-square was used to examine the association with statistical significance level at 
0.05.  
         The results showed that the average score for the care of newborn infants until 6months 
old are at a good level. The personal factors of the care givers were not related to the care 
behaviors and the growth of the baby. The care behaviors were not related to the personal 
factors of the care givers and the baby growth. 
Keywords: care behaviors, care of newborn infants until 6months old, the growth of the baby. 

บทนํา 
 พฤติกรรมของมารดาท่ีเหมาะสมขณะตั้งครรภจะเปนสิ่งท่ีชวยใหการเจริญเติบโตของทารกในครรภมี
พัฒนาการท่ีดี ตั้งแตเร่ืองการรับประทานอาหาร เน่ืองจากขณะตั้งครรภมารดาจะมีความตองการอาหารเพ่ิมท้ัง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ือใหตนเองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณเตรียมตัวสําหรับการคลอด ตลอดถึงการใหนมบุตรใน
ระยะหลังคลอด และเพ่ือการเจริญเติบโตของรางกายและสมองของบุตรในครรภ ซ่ึงตองมีการหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีรส
จัด งดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนในปริมาณท่ีเพียงพอ นอกจากเร่ืองของ
โภชนาการของมารดาแลว การออกกําลังกาย การมีเพศสัมพันธในระยะตั้งครรภ การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและ
อันตรายจากสารเคมีและเชื้อโรค การดูแลสุขอนามัย การเลือกใชเสื้อผาท่ีเหมาะสม การตรวจสุขภาพปากและฟน 
การรับวัคซีนตามกําหนดท่ีแพทยนัด และการเตรียมตัวใหนมบุตรหลังคลอด การดูแลรักษาความสะอาดเตานม การ
ดูแลรักษาสุขภาพของบุตร การปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับบุตร การพาบุตรไปรับวัคซีนตามกําหนด (ปริย 
ญานวารี 2545 : 1-2) ภาวะโภชนาการท่ีดี เปนรากฐานสําคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิตโดยเฉพาะในชวงท่ีมีการ
เจริญเติบโตตั้งแตในครรภมารดาจนถึงวัยรุน เน่ืองจากการเจริญเติบโตมีท้ังดานสมองและรางกาย หากขาดอาหาร 
สิ่งท่ีพบเห็นคือ เด็กตัวเล็ก ผอม เตี้ย ซึ่งเปนการแสดงออกทางดานรางกาย แตผลท่ีเกิดขึ้นมิใชแคเพียงดานรางกาย
เทานั้น ยังมีผลตอการพัฒนาสมองดวยทําใหสติปญญาต่ํา เรียนรูชา ไมสนใจสิ่งแวดลอม เมื่อเปนผูใหญ 
ประสิทธิภาพการทํางานจะต่ํา สงผลตอการพัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตของเด็ก ประเมินไดจากนํ้าหนัก สวนสูง
และเสนรอบศีรษะ สวนสูงแสดงถึงการเจริญเติบโตไดดีกวาน้ําหนัก เน่ืองจากการเจริญเติบโตดานสวนสูงเปนผลจาก
ความสมดุลของการไดรับสารอาหารปริมาณมาก คือ พลังงานและโปรตีน ในขณะเดียวกันยังเก่ียวของกับสารอาหาร
ปริมาณนอย คือ วิตามินและแรธาตุบางชนิด เชน แคลเซียม สังกะสี ไอโอดีน วิตามินเอ เปนตน (กองโภชนาการ 
กรมอนามัย ,2556) แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการดูแลสขุภาพแมและเด็ก จึงมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชวีิตมารดาและเด็กซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ
อยางหน่ึงในการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากแมและเด็กเปนกลุมประชากรสวนใหญของประเทศ และเปนกลุมท่ีมีอัตรา
การเสี่ยงตอการเกิดโรคและอัตราการตายสูงกวาประชากรกลุมอื่น ๆ ดังน้ันการดูแลสุขภาพมารดาและเด็กถือเปน
กิจกรรมหลักกิจกรรมหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแมและเด็ก ซ่ึงในการดําเนินงานอนามัยแมและเด็กน้ันกลุมหญิง
หลังคลอดถือเปนกลุมเปาหมายสําคัญกลุมหนึ่ง ถึงแมวาในปจจุบันวิทยาศาสตรทางการแพทยเจริญอยางตอเน่ือง 
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กลุมมารดาและทารกก็ยังมีภาวะเสี่ยงจึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสุขภาพของแมและเด็กอยางตอเนื่อง สิ่งท่ีได
กลาวมาขางตนลวนเปนสิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของบุตรอยางย่ิง ดังจะเห็นไดวาปจจุบันหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบงานดานสุขภาพแมและเด็กของโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชนไดเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริม
ความรูในเร่ืองตางๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการตั้งครรภ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ การคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูทารก
ในระยะหลังคลอดดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู แทรกไปกับกระบวนการใหบริการรับฝากครรภและ การ
จัดบริการใหความรูแกมารดาหลังคลอดท่ีนําบุตรมาตรวจสุขภาพและรับวัคซีนหลังคลอดเปนตน อยางไรก็ดี 
นอกจากจะมาจากความรูความเขาใจ ทัศนคติความเชื่อและคานิยมสวนบุคคลแลว สวนหน่ึงเปนผลมาจาก
สัมพันธภาพของผูเลี้ยงดู การไดรับการเลี้ยงดูจากคนรอบขาง จํานวนบุตร รวมถึงประสบการณในอดีตท่ีบุคคลเคย
ไดรับจากครอบครัวและสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ซ่ึงจะหลอหลอมใหบุคคลมีบุคลิกภาพตางกันมีมุมมองตางกัน ตัดสินใจ
ตางกัน (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 
 จากผลการดําเนินงานสาธารณสุขในอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พบภาวะ ทุพโภชนาการของเด็กอายุ 
0 - 2 ปในอําเภอบันนังสตา ตั้งแตป 2556 – 2558 รอยละ 5.3 3.8 และ6.2 ตามลําดับ สงสัยพัฒนาการลาชาใน
เด็กอายุ 0 - 2 ปในอําเภอบันนังสตา ตั้งแตป 2556 – 2558 รอยละ 0.29 0.45 และ0.96 ตามลําดับ ความ
ครอบคลุมของการรับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ป ตั้งแตป 2556 – 2558 รอยละ 85.49 82.31 และ90.98 
ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบันนังสตา. 2558) ซ่ึงปญหาเหลาน้ีจําเปนตองไดรับการดูแล เพ่ือใหสามารถ
เลี้ยงดูทารกไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําวิจัยการดูแลทารกแรกเกิด – 6 เดือนกับการ
เจริญเติบโตของทารก สําหรับผลการวิจัยท่ีไดผูวิจัยคาดวาจะเปนประโยชนกับบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับงาน
อนามัยแมและเด็ก ใหตระหนักถึงปจจัยท่ีสัมพันธกับการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือนกับการเจริญเติบโตของทารก 
สามารถนําผลท่ีไดไปประกอบเปนขอมูลประกอบการวางแผนปองกันและลดความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับทารก 
เชน การสงเสริมความรูความเขาใจใหแกมารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือนกับการเจริญเติบโตของ
ทารก 
 
วตัถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือนในเขตอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทารกแรก

เกิด - 6 เดือน กรณีศึกษา : อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกท่ีมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก 

กรณีศึกษา : อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือนท่ีมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก 

กรณีศึกษา : อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน 
กรณีศึกษา : อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

2. ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก กรณีศึกษา : 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

3. พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด- 6 เดือน มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก กรณีศึกษา : 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
                ตัวแปรอิสระ   ตวัแปรตาม 
         (Independent Variables)                                                    (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การเจริญเติบโตของทารก 

 
 นํ้าหนักเทียบกับความยาว/สวนสูง 

 
 

ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดแูลทารก 
 อาย ุ
 ความสัมพันธกับทารก 
 ระดับการศึกษา 
 อาชีพ 

 รายได 

 ศาสนา 

 สถานภาพสมรส 

 ลําดับท่ีการเลี้ยงดูทารก 

 พ้ืนท่ีอาศัย 
 

 
 

 

พฤติกรรมการดูแลทารก 
 การกินอาหาร 
 การปองกันโรค 
 การดูแลความปลอดภัย 
 การดูแลสขุภาพ 
 การสงเสริมพัฒนาการ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยมุงศึกษาวิจัยการดูแลทารกแรกเกิด – 6 เดือนกับการเจริญเติบโตของทารก กรณีศึกษา : อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลาผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี  

ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนผูดูแลทารกแรกเกิด – อายุ 6 เดือนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา ตั้งแต 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 ซ่ึงมีจํานวน 341 คน 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังน้ีมีกลุมตัวอยางท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

 1. กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ โดยนําประชากรท้ังหมดมาเปนกลุมตัวอยาง 

สถานบริการ จํานวน 
รพ.บันนังสตา 97 
รพ.สต.ทํานบ 49 
รพ.สต.สันต1ิ 39 
รพ.สต.บาเจาะ 38 
รพ.สต.ทรายแกว 27 
รพ.สต.บือซ ู 22 
รพ.สต.กม26 18 
รพ.สต.ถ้ําทะล ุ 17 
รพ.สต.ตลิ่งชัน 15 
รพ.สต.กือลอง 13 
รพ.สต.สายตาเอียด 6 

รวม 341 
  

 2.  กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ  
  กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ ไดจาการคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากลุมตัวอยางเชิงปริมาณ จํานวน 10 
คน เพ่ือนํามาสัมภาษณเชิงลึก โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 ผลการประเมินระดับการดูแลทารกอยูในระดับดีขึ้นไป 
  2.2มีความสมัครใจท่ีใหขอมูลท่ีตองการสัมภาษณ 
  2.3 มีความสามารถในการสื่อสารดี สามารถสื่อสารผูสัมภาษณเขาใจได 
  2.4 ผูดูแลทารกอยูในชวงวัยรุน หรือวัยทํางาน หรือวัยสูงอายุ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. เคร่ืองมือเชิงปริมาณ แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

1.1 แบบสอบถามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนขอคําถาม
ท้ังแบบเติมคําและแบบเลือกตอบเพ่ือเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูดูแลทารก จํานวน 9 ขอ ประกอบดวย อายุผูดูแล 
ความสัมพันธ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ศาสนา สถานภาพสมรส ลําดับท่ีการเลี้ยงดูทารก พ้ืนท่ีอาศัย ในอําเภอ
บันนังสตา 

1.2 แบบสอบถามการดูแลทารก เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยขอคําถามในการดูแล
ทารก 5 ดาน ประกอบดวย ดานการกินอาหาร ดานการปองกันโรค ดานการดูแลความปลอดภัย ดานการดูแล
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สุขภาพ และดานการสงเสริมพัฒนาการ โดยคําถามเปนคําถามปลายปด โดยมีลักษณะของคําตอบเปนมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ 

1.3 ขอมูลดานตติยภูมิ คือ ขอมูลท่ีไดจากวัดการเจริญเติบโตของทารกประเมินจากอายุ นํ้าหนัก ความ
ยาวหรือสวนสูงของทารกและเสนรอบศีรษะ แลวนํามาเปรียบเทียบกราฟการเจริญเติบโตของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ป 2554 แลวแปรผลออกมาในระดับนอยหรือต่ํากวาเกณฑ ปกติตามเกณฑ และมากกวาหรือเกินเกณฑ 

2. เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ เปนขอคําถามแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกและแนวทางในการสนทนากลุม คือ 
แนวทางการสัมภาษณเชิงลึกผูดูแลทารก โดยเปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับการดูแลทารก ในดานตาง ๆ จํานวน 5 
ดาน ประกอบดวย ดานการกินอาหาร ดานการปองกันโรค ดานการดูแลความปลอดภัย ดานการดูแลสุขภาพ และ
ดานการสงเสริมพัฒนาการ มีท้ังหมดจํานวน 5 ขอ 

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมอืตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนโดยศึกษารายละเอียดขอมูลจากตํารา ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตางๆ ท่ี

เก่ียวของการดูแลทารกแรกเกิด – 6 เดือนกับการเจริญเติบโตของทารก ตลอดจนขอคําแนะนําจากคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

2. กําหนดขอบเขต และโครงสรางของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีจะใชในการศึกษาวิจัยเพ่ือใหมีความ
ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด 

3. สรางแบบสอบถาม กําหนดเกณฑในการใหคะแนน สําหรับคําตอบในแตละขอ 
4. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของ

การใชภาษา ความชัดเจนของภาษา และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ตามท่ีคณะกรรมการแนะนํา 

5. นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไข ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

6. นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม รวมกับคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ 

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบอีกคร้ัง 
8. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาและไดทําการปรับปรุงแกไขแลว มาจัดพิมพและนําไปทดลองใช 

(Try-Out) เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
9. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคตามวิธีการของ 

Cronbach’s Alpha Coeffcient  
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมขีั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมลูดังน้ี 
 1. ทําหนังสือถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือ
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการ และขั้นตอนการเก็บขอมูลแกเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร
สาธารณสุขท่ีรวมเก็บขอมูล เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 3. ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 341 คน  
  4. ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณทุกฉบับ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป(SPSS) ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะหตามลําดับ ดังน้ี 
 1.  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลใชสถิติหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.  ขอมูลการดูแลทารกแรกเกิด- 6 เดือน ใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3.  การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการดูแลทารกแรกเกิด- 6 เดือน ใชสถิติหาความสัมพันธไคสแคว 
(Chi-Square ) 
 4. การปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก ใชสถิติการหาความสัมพันธไคสแคว (Chi-
Square) 
 5. การศึกษาแนวทางการดูแลทารกแรกเกิด- 6 เดือนท่ีดี กรณีศึกษา : อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิด โดยใชเทคนิค(Focus group interview) ในการสนทนากลุม เพ่ือศึกษา
แนวทางการดูแลทารกแรกเกิด- 6 เดือนกับการเจริญเติบโตของทารก โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
analysis) และนําเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนา 

สรุปผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน อยูในระดับดี  
2. ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกไมมีความสัมพันธกับการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน 
3. พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด- 6 เดือน ไมมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก  
4. ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกไมมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน 
 พบวา พฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 6 เดือน มี 5 ดาน คือ ดานการกินอาหาร ดานการปองกัน

โรค  ดานการดูแลความปลอดภัย  และดานการดูแลสุขภาพ และดานการสงเสริมพัฒนาการ จะมีพฤติกรรมการ
ดูแลทารกอยูในระดับ ปานกลาง สวนดานการกินอาหารจะมีพฤติกรรมการดูแลทารกอยูในระดับดี สามารถอภิปราย
ผลได ดังน้ี 

2.  ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารกกับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด 
- 6 เดือนซ่ึงประกอบดวย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานคือ ความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแล
ทารก ไดแก สถานภาพ ความสัมพันธของผูดูแลทารกและระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ทารก 

 สวนผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานคือ ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารก ไดแก
ความสัมพันธของผูดูแลทารก สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา และลําดับท่ีการเลี้ยงดูทารก ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทารก อาจเน่ืองมาจากบริบทชุมชนของอําเภอบันนังสตานิยมแตงงานตอนอายุ
ยังนอยและไดอาศัยอยูในครอบครัวขยายจึงไมมีผลตอการเลี้ยงดูทารกมากนัก 

3. ความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูดูแลทารกกับการเจริญเติบโตของทารก 
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานคือ ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูดูแลทารก ไดแก รายได มี

ความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <0.05 และ ความสัมพันธของผูดูแล
ทารก สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา และลําดับท่ีการเลี้ยงดูทารก ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ดูแลทารก ในสวนรายไดท่ีมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารก 
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4. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลทารกกับการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิด - 6 เดือน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานคือ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลทารก ดานการ

ปองกันโรค ไดแก ทําความสะอาดขวดนมดวยการตมทุกคร้ังและสังเกตการณขับถายของทารก ดานการดูแลความ
ปลอดภัย ไดแก บริเวณท่ีเลี้ยงดูทารกหางจากปลั๊กไฟและนํ้า ดูแลทารกในท่ีไมมีฝุนควันและใชมุงครอบปองกันยุงกัด
ทําอันตรายทารก ดานการสงเสริมพัฒนาการ ไดแก พยายามกระตุนทารกใหมีพัฒนาการท่ีดีและปกติดวยกิจกรรม
ตางๆ เชน เลานิทานใหฟง และหมั่นศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกเพ่ิมเติมอยูเสมอ มีความสัมพันธกับ
การเจริญเติบโตของทารกแรกเกิด - 6 เดือน เทียบนํ้าหนัก/สวนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <0.05 

 สวนดานการกินอาหาร ไดแก ใหทารกดื่มนมแม  ใหทารกดื่มนมผง ใหทารกรับประทานอาหารอยาง
อื่น เชนกลวย ขาวบด ฯ รวมกับการดื่มนม ใหทารกดื่มนํ้าตมสุกเปนประจํา ศึกษาขอมูลโภชนาการสําหรับทารก
เสมอ ดานการปองกันโรค ไดแก นําทารกไปฉีดวัคซีนตามนัดทุกคร้ัง เลือกใหทารกสวมใสเสื้อผาสะอาด อาบนํ้าทํา
ความสะอาดรางกายใหทารกเปนประจํา ดานการดูแลความปลอดภัย ไดแก ทานดูแลทารกในบริเวณท่ีนอนทารกไม
สูง หากสูงก็มีสิ่งปองกันทารกตก ตัดเล็บทารกใหสั้น ไมยาวเพ่ือปองกันการขวนอยูเสมอ ดานการดูแลสุขภาพ ไดแก 
ทานสังเกตความผิดปกติของทารกอยางสม่ําเสมอ ทานพาทารกตรวจสุขภาพประจําตามความเหมาะสม เมื่อทารก
เจ็บปวยทานจะพาทารกไปพบแพทยเพ่ือทําการรักษาเสมอ ทานเตรียมยาเพ่ือดูแลทารกเมื่อเจ็บปวยเบ้ืองตนไว
พรอมอยูเสมอ เชน ยาลดไข เปนตน ทานหลีกเลี่ยงการเลี้ยงดูทารกท่ีอาจทําใหทารกเจ็บปวยได เชน ท่ีอยูอาศัย
อากาศถายเท ดานการสงเสริมพัฒนาการ ไดแก ทานสังเกตพัฒนาการของทารกและเปรียบเทียบกับสมุดสีชมพูอยู
เสมอ ทานพาทารกไปตรวจพัฒนาการตามกําหนด  ทานจัดหาของเลนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการตามวัยของทารกอยู
เสมอไมมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิด - 6 เดือน เทียบนํ้าหนัก/สวนสูง   

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกผูดูแลทารก ทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน มีการพบปะกลุมแม และแม

ตนแบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอไป 
2. ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลี้ยงดูทารกดวยนมแม ในเชิงลึกตอไป  
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