28
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพงาน (Quality Improvement Research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
สถานการณ์สอ่ื โภชนศึกษา และค้นหารูปแบบ เนือ้ หาสำาคัญในการส่งเสริมโภชนาการ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาสือ่ โภชนศึกษาสำาหรับ
หญิงตัง้ ครรภ์ กลุม่ ตัวอย่างเป็นหญิงทีม่ ารับบริการฝากครรภ์จาำ นวน 26 คน และพยาบาลในคลีนคิ ฝากครรภ์โรงพยาบาล
ชุมชน จำานวน 15 คน วิธกี ารศึกษาประกอบด้วยการสำารวจ (Rapid survey) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และ
การสนทนากลุม่ (Focus group discussion) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า มีสอ่ื ทีเ่ กีย่ วกับโภชนศึกษาน้อยและไม่เหมาะสมกับความต้องการ การบริโภคอาหารของหญิงตัง้ ครรภ์
พบว่า ยังไม่ได้ตามปริมาณที่กำาหนดไว้ในคำาแนะนำาและยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในการบริโภคอาหาร รูปแบบสื่อโภชนศึกษาที่
เหมาะสมที่สุดคือ ภาพพลิก ที่ประกอบด้วยภาพที่มีสีสัน สื่อสารเข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วยเนื้อหาคือ โรคซีดในหญิงตั้งครรภ์
สาเหตุ และผลกระทบที่มีต่อมารดาและทารก อาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหารที่จำาเป็นและความสำาคัญ รวมถึงโทษจากการขาด
สารอาหาร ปริมาณอาหารและสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน หน่วยวัดตวงอาหารและชนิดอาหารทดแทนที่เหมาะสม ระยะ
เวลาที่เหมาะสมสำาหรับการสอน 10-15 นาที
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาขัน้ ต้นเพือ่ พัฒนาสือ่ โภชนศึกษา ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมในรูปแบบเชิงทดลอง
เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของสือ่ การสอนต่อไป
คำาสำาคัญ: โภชนศึกษา การบริโภคอาหาร หญิงตั้งครรภ์

Abstract
This qualitative study was conducted in 26 pregnant women of anemia and non-anemia groups
who were a client of antenatal care service and 15 nurses in 4 community hospitals by using a rapid survey,
in-depth interview and focused group discussion method. The study aimed to identify nutritional education
situation, health belief, consumption behavior including pattern and content of nutritional education mass
media which could be developed to be a best model. Data were analyzed by using content analysis.
The result revealed that nutritional education mass media were inadequately used in each antenatal care services. Food consumption behavior during pregnant time, amount and frequency were still
taken less than the optimal level as the food intake recommended. The inadequate food consumption in
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the participant was influenced by a partial of the health belief reason. Colored flipchart with simple
language was the most suitable pattern of nutritional education media. The cause and health impact of
anemia during pregnancy, daily food and nutrients intake recommended, harm and benefit of malnutrition,
food substitution and food measurement were the best contents which should be prepared to educating
nutrition knowledge package for pregnant women. The optimal time consumption for each nutrition teaching was 10 minutes.
However, this finding was only preliminary survey, randomize control trial study will be an alternative choice to improve the effective of nutritional education media for pregnant women.
Keywords : Nutritional education, Food consumption, pregnancy
บทนำา

การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญมากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (UNICEF and WHO, 2006)
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ทารกในครรภ์มารดากำาลังมีพัฒนาการและเจริญเติบโต
ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึง
จำาเป็นต้องได้รับสารอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ (WHO, 2004) การที่หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับ
สารอาหารและพลังงานครบถ้วน ทำาให้เกิดภาวะโรคโลหิตจางหรือโรคซีด (Naeye, 2004; Stein, Ravelli, Lumey, 1995;
Kramer, 1987, Edwards, Alton, Barrad, & Hakanson, 1979; Smith, 1947) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำาจำากัด
ความของโรคซีดในหญิงตัง้ ครรภ์คอื ภาวะทีม่ ปี ริมาณฮีโมโกลบินในเลือด ต่าำ กว่า 11 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร และพบว่าหญิงตัง้ ครรภ์
ที่เป็นโรคโลหิตจางในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา ร้อยละ 14 ส่วนประเทศที่กำาลังพัฒนาเช่น
กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา เอเซีย รวมทวีปอเมริกาใต้ พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคโลหิตจางสูงถึงร้อยละ 51 (DeMayer &
Tegman, 1998) และองค์การอนามัยโลก (WHO, 2004) ยังได้คาดการณ์ไว้ว่า หนึ่งในสามของประชากรโลก กำาลังประสบกับ
โรคโลหิตจางหรือประมาณมากกว่าสองพันล้านคน
ภาวะโรคโลหิตจางหรือโรคซีดในหญิงตั้งครรภ์ จะส่งผลอันตรายต่อทั้งตัวมารดาและทารกในครรภ์ โดยเฉพาะทารก
ในครรภ์ จะมีการชงักการเจริญเติบโต ทำาให้พัฒนาการของอวัยวะต่างๆไม่สมบูรณ์เต็มที่ ทารกในกลุ่มมารดา ที่มีภาวะโรค
โลหิตจางจะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำาหนด (Preterm labour) มีอัตราการตายหลังคลอดสูง (Perinatal morbidity) (Prema,
Neela, Ramalakshmi, 1981; Lawson, 1967) ผลที่สำาคัญและสามารถประเมินได้ง่ายที่สุดคือ ทารกแรกคลอดมีน้ำาหนักน้อย
กว่าเกณฑ์คอื ต่าำ กว่า 2,500 กรัม (Low birth weigh) มีสถิตขิ อ้ มูลพบว่าอัตราทารกแรกคลอดน้าำ หนักต่าำ กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 15.5
จากจำานวนเด็กเกิดมีชีพทั่วโลก ซึ่งพบในประเทศที่พัฒนาแล้ว ร้อยละ 7.0 ส่วนประเทศที่กำาลังพัฒนามีมากถึงร้อยละ 18.6
โดยพบในทวีปเอเซีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ ร้อยละ 18.3, 14.3 และ 10.0 ตามลำาดับ (WHO, 2004) ซึ่งกลุ่มเด็กแรก
คลอดทีม่ นี าำ้ หนักต่าำ กว่าเกณฑ์ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจในอนาคต (Latal-Hajnal, Siebenthal,
Kovari , Bucher, & Largo, 2003) ซึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มเด็กเหล่านี้จำานวน
มากในแต่ละปี
การเกิดภาวะโรคโลหิตจางในหญิงตัง้ ครรภ์มาจากหลายสาเหตุเช่น โรคเลือดทีเ่ ป็นอาการผิดปกติทางร่างกายทีม่ กี าร
สร้างและการทำาลายเม็ดโลหิตเช่น ธาลัสซีเมีย มะเร็ง หรือการตกเลือด ภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์ การตัง้ ครรภ์แฝด ภาวะ
ทุพโภชนาการหรือได้รับอาหารไม่เพียงพอ (Piammongkol, Chongsuvivatwong, Williams, & Pornpatkul, 2006;
WHO, 2004) นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสริมทำาให้เกิดภาวะโรคโลหิตจางคือ การติดเชื้อปรสิตระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น
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การติดเชื้อหนอนพยาธิลำาไส้ โดยเฉพาะพยาธิปากขอ (Santiso, 1997) อย่างไรก็ตามสาเหตุหลักของภาวะโรคโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์คือ การมีภาวะทุพโภชนาการหรือได้รับอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งมีการศึกษาที่เกี่ยวกับการได้รับสารอาหารในแต่ละ
วันของหญิงตั้งครรภ์ ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Jaruratanasirikul, Sangsupawanich, Koranantakul,
Chanvitan, Sriplung, & Patanasin, 2009; Piammongkol, Marks, Williams, & Chongsuvivatwong, 2004) ที่พบว่า
หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ทั้งสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่และวิตามิน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ จะประกอบด้วยกิจกรรมมาตรฐานการให้บริการฝากครรภ์ ที่สถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล หรือโรงพยาบาลชุมชนในระดับต่างๆ ที่ให้บริการตั้งแต่การ
ตรวจร่างกาย การตรวจครรภ์ การตรวจพัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตามระยะต่างๆ ของการตั้งครรภ์อย่าง
น้อย 4 ครั้ง ตามคำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งมารดาและทารก โดยเฉพาะการ
ให้สุขศึกษาและความรู้ที่สำาคัญเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ สามารถปฏิบัติตนให้มีสุขภาพแข็งแรงลดภาวะ
แทรกซ้อน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำาสถานบริการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ แต่ก็ยังพบปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โลหิตจางในเขตจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานคือ ร้อยละ 14.4, 15.3, 14.9, 20.9 และ 19.9 ในช่วงระยะปี
พ.ศ. 2550-2554 ตามลำาดับ และมีอัตราทารกแรกคลอดน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 9.5, 8.3, 9.2, 8.3 และ 6.4 ในช่วงเวลา
ดังกล่าว (สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, 2554) การให้ความรู้เรื่องโภชนศึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ที่เข้ามารับบริการใน
แต่ละครั้งของการฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขระดับชุมชนจึงมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสื่อการสอน
หรือให้สุขศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (Whitworth & Dowswell, 2009) ประกอบกับการที่ยังขาดข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอและ
การรายงานสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนในเรื่องสื่อโภชนศึกษาในพื้นที่ ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยนี้ ซึ่งจะมีส่วนสำาคัญใน
การพัฒนางานสร้างสื่อหรือเครื่องมือการสอนที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ในเขตจังหวัด
ภาคใต้ที่มีลักษณะถูกต้องตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่าง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ที่จะทำาให้หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมอันจะนำาไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งมารดา
และทารกในครรภ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสำารวจประเมินสถานการณ์ข้อมูลการมีการใช้สื่อและปัญหาอุปสรรคการใช้สื่อ สำาหรับการให้สุขศึกษาเรื่อง
โภชนาการ โภชนบำาบัดและโรคซีดในหญิงตั้งครรภ์
2. เพื่อศึกษาความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและศึกษาหารูปแบบลักษณะที่เหมาะสม สำาหรับการพัฒนา
ชุดเครื่องมือในการให้โภชนศึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์
ระเบียบวิธีการวิจัย
เป็นการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพงาน (Quality improvement research) ดำาเนินการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลชุมชน
4 แห่ง คือ อำาเภอระแงะ อำาเภอตากใบ อำาเภอสุไหงปาดี และอำาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุม่ ตัวอย่างเป็นหญิง
ตัง้ ครรภ์ทม่ี าฝากครรภ์และเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในคลีนคิ ฝากครรภ์ การดำาเนินการเก็บข้อมูลประกอบด้วย การสำารวจ
เบือ้ งต้น (Rapid survey) ในสถานการณ์การมีและปัญหาอุปสรรคการใช้สอ่ื โภชนศึกษาและโรคซีดสำาหรับหญิงตัง้ ครรภ์ในคลีนคิ
ฝากครรภ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีและไม่มีภาวะโรคซีด ประกอบด้วยเนื้อหาคือ
ข้อมูลทั่วไป การฝากครรภ์ ประวัติการตั้งครรภ์ ความเชื่อและพฤติกรรม การบริโภคอาหารในแต่ละมื้อ ปัญหาอุปสรรค
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ของการบริโภคอาหารไม่ครบถ้วน และสุดท้ายคือ การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป
ที่มารับบริการและเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลีนิคฝากครรภ์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วยเนื้อหาคือ รูปแบบ ลักษณะ
และเนื้อหาที่เหมาะสมที่ควรบรรจุไว้ในสื่อการให้สุขศึกษาสำาหรับหญิงตั้งครรภ์ ข้อคำาถามในแบบสำารวจและแบบบันทึกของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ได้ออกแบบและตรวจความถูกต้องเหมาะสมโดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์
และพยาบาล
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) สุม่ มาจากเวชระเบียนหญิงตัง้ ครรภ์ในคลีนคิ
ฝากครรภ์ของโรงพยาบาลตากใบ ทีม่ แี ละไม่มภี าวะโรคซีด จำานวนกลุม่ ละ 3 คน โดยเป็นหญิงตัง้ ครรภ์สญ
ั ชาติไทย อายุครรภ์
มากกว่า 18 สัปดาห์ ทีม่ าอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปีทย่ี นิ ดีให้ความร่วมมือ ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียและโรคต่อมไร้ทอ่ อืน่ ๆ
การสนทนากลุม่ (Focus group discussion) สุม่ เลือกจากหญิงตัง้ ครรภ์ทว่ั ไปทีม่ าฝากครรภ์ทโ่ี รงพยาบาลดำาเนินการ
วิจยั แห่งละ 5 คน มีสญ
ั ชาติไทยทีม่ ารับบริการทีค่ ลีนคิ ฝากครรภ์ของโรงพยาบาลและยินดีให้ความร่วมมือ ส่วนในกลุม่ เจ้าหน้าที่
พยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานในคลีนิคฝากครรภ์ของโรงพยาบาลเดียวกันแห่งละ 5 คน ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
และยินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้มีการพิทักษ์สิทธิ์โดยการลงนามให้ความร่วมมือและได้รับการปกปิดข้อมูล
ส่วนตัว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสำารวจ สถานการณ์การมีอยู่ของสื่อและปัญหาอุปสรรคในการใช้สื่อ
เพื่อการให้โภชนศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ ที่จะดำาเนินการในคลินิคฝากครรภ์ของโรงพยาบาลที่คัดเลือกไว้ทั้งหมด การสัมภาษณ์
เชิงลึก จะใช้แบบบันทึกข้อมูล ดำาเนินการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีและไม่มีโรคซีดประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
คือ เพศ อายุ อาชีพ ข้อมูลการฝากครรภ์คือ ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติการคลอดและข้อมูลบุตร ข้อมูลการรับประทานอาหาร
ทั้งชนิดและปริมาณของอาหารในแต่ละมื้อในหนึ่งวันคือ เช้า เที่ยง เย็น กลางคืน เฉลี่ยในระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูล
ความเชื่อเรื่องการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์คือ อาหารต้องห้ามและอาหารที่ควรรับประทาน และเหตุผลที่ไม่สามารถ
รับประทานอาหารได้ตามคำาแนะนำา การสนทนากลุ่มจะใช้แบบบันทึกข้อมูล ที่ประกอบด้วย ข้อมูลรูปแบบ ลักษณะและเนื้อหา
ที่เหมาะสมของสื่อโภชนศึกษาสำาหรับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะดำาเนินการทั้งในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเจ้าหน้าที่พยาบาลโดยใน
การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม จะใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง (Digital audio recorder)
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างการสัมภาษณ์และสนทนาผู้สัมภาษณ์จะไม่รบกวนการให้ข้อมูลใดๆ ของผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ร่วมสนทนา
โดยที่ข้อมูลการพูดคุยและสัมภาษณ์ทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลเสียงโดยเครื่องบันทึกเสียงเอาไว้ทั้งหมด เมื่อการสนทนา
และการสัมภาษณ์เชิงลึกเสร็จแล้ว ข้อมูลเสียงที่บันทึกไว้จะถูกถอดเป็นข้อมูลอักษรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีการตรวจ
สอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อศึกษาข้อมูลและบรรยาย
เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วนทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะได้ประมวลเป็นข้อมูลและหัวข้อสำาคัญ ขึ้นมาเป็นองค์ประกอบ
ในการจัดทำาเป็นสื่อโภชนศึกษารวมทั้งรูปแบบการนำาเสนอที่เหมาะสมสำาหรับหญิงตั้งครรภ์
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ผลการวิจยั
ผลการสำารวจสถานการณ์การมีและปัญหาอุปสรรคการใช้สอ่ื เพือ่ การให้โภชนศึกษาและโรคซีดในหญิงตัง้ ครรภ์ โดย
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลในคลีนคิ ฝากครรภ์ของโรงพยาบาล พบว่า ในห้องตรวจครรภ์และบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ส่วนใหญ่มกี ารติด
โปสเตอร์ มีการให้ความรูเ้ รือ่ งคำาแนะนำาการปฏิบตั ติ นเองของหญิงตัง้ ครรภ์ในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ เรือ่ งอาหาร ส่วนด้านนอกห้อง
ตรวจครรภ์ มีการติดภาพโปสเตอร์บา้ งแต่เป็นเรือ่ งอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ นของหญิงตัง้ ครรภ์ทว่ั ไป มีสอ่ื โทรทัศน์แต่ไม่
ได้ให้ความรูแ้ บบเฉพาะเจาะจง สือ่ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ จำานวนและสภาพพบว่า มีนอ้ ยมากและอยูใ่ นสภาพทีเ่ ก่า ซีด สีสนั ไม่สดใส
ส่วนการใช้สอ่ื พบว่า ยังไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการให้สขุ ศึกษามากนักแต่จะให้สขุ ศึกษาเฉพาะรายทีพ่ บภาวะเสีย่ งหรือแสดง
อาการซีดทีค่ อ่ นข้างชัดเจน ซึง่ จะสอนเนือ้ หาหลักในเรือ่ งอาหารและโภชนาการทีม่ อี ยูใ่ นสมุดฝากครรภ์เป็นหลัก ส่วนสือ่ ประเภท
อืน่ ๆทีพ่ บเป็นแผ่นพลิกแต่ไม่เกีย่ วกับเรือ่ งอาหารหรือโภชนาการเลย
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในเรือ่ งความเชือ่ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละวันของหญิง
ตัง้ ครรภ์ ข้อมูลทัว่ ไป หญิงตัง้ ครรภ์จาำ นวน 6 คน มีอายุเฉลีย่ 25.7 ปี ส่วนใหญ่มอี าชีพแม่บา้ น จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในร้อยละ 50 มีภาวะโรคซีด ในกลุม่ ทีม่ ภี าวะโรคซีด มีอายุเฉลีย่ 23.7 ปี ข้อมูลการฝากครรภ์และการตรวจร่างกาย พบว่า
จำานวน 4 คน (66.7%) ตัง้ ครรภ์ครัง้ แรก (G1P0) ผลการตรวจเลือด พบว่ามีคา่ Haematocrit (Hct) เฉลีย่ 33.4 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลติ ร ค่าดัชนีมวลกายเฉลีย่ 20.8 กิโลกรัมต่อเมตร2 ซึง่ ถืออยูใ่ นกลุม่ ปกติ ประวัตกิ ารฝากครรภ์ อายุครรภ์ระหว่าง 19 - 28
สัปดาห์ ส่วนใหญ่มาฝากครรภ์มากกว่า 3 ครัง้ ในกลุม่ ตัวอย่างศึกษาทีม่ ภี าวะโรคซีด จำานวน 3 คนพบว่า เป็นการตัง้ ครรภ์ครัง้
แรก (G1P0) อายุครรภ์เฉลีย่ 22 สัปดาห์ ประวัตกิ ารมาฝากครรภ์เฉลีย่ 3 ครัง้
ข้อมูลความเชือ่ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละวัน ในภาพรวม พบว่า มีการรับประทานอาหารไม่ได้แตกต่าง
จากช่วงระยะก่อนการตั้งครรภ์มากนัก ชนิดและปริมาณของอาหารหลัก 5 หมู่ที่รับประทาน พบว่า ประเภทข้าวแป้งและน้ำาตาล
ส่วนใหญ่รบั ประทานข้าวเป็นหลัก แต่ปริมาณทีร่ บั ประทานได้ในแต่ละมือ้ ไม่ได้ 3 ทัพพี ตามข้อแนะนำา นอกจากนัน้ หญิงตัง้ ครรภ์
จะชอบรับประทาน ก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่สำาเร็จรูป ประเภทเนื้อสัตว์ ชนิดอาหารที่หญิงตั้งครรภ์นิยมรับประทานได้แก่ เนื้อ ไก่
กุ้ง ปลา แต่มักเป็น ไก่ กุ้ง ปลา มากกว่าเพราะเนื้อจะมีราคาแพง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่รับประทานเนื้อสัตว์ในแต่ละมื้อไม่
ได้ 2 ช้อนโต๊ะ ตามข้อแนะนำา ประเภทไขมัน ส่วนใหญ่ใช้น้ำามันในการประกอบอาหาร เช่น ข้าวมันต่างๆ แกงและขนมหวาน
ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์จึงได้รับไขมันจากอาหารประเภทนี้ ในปริมาณที่กำาหนดในข้อแนะนำาคือ 2 ช้อนชา ต่อมื้อ ประเภทผักและ
ผลไม้ ส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทานผัก ยกเว้นผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล ดังนั้นปริมาณที่ได้รับในแต่ละมื้อจึงได้ไม่ครบตาม
กำาหนดในข้อแนะนำา
อาหารประเภทนม ส่วนใหญ่ไม่นยิ มดืม่ นม เนือ่ งจากไม่คนุ้ เคยการดืม่ นมตัง้ แต่ยงั ไม่ตง้ั ครรภ์ ส่วนใหญ่มคี วามรูแ้ ละ
เข้าใจดีวา่ นมมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายทัง้ แม่และทารกแต่รสู้ กึ ว่านมมีกลิน่ คาวและราคาแพง จึงได้รบั อาหารประเภทนม น้อยกว่า
ปริมาณทีก่ าำ หนดในข้อแนะนำาคือ วันละ 3 แก้วต่อวัน ความเชือ่ เรือ่ งการรับประทานในหญิงตัง้ ครรภ์ พบว่ามีความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู
ต้องว่าจะทำาให้ทารกตัวใหญ่มนี าำ้ หนักมากจนทำาให้คลอดยากและแม่ตอ้ งเสียเลือดมาก จึงมีบางส่วนทีบ่ อกว่าหลีกเลีย่ งการรับ
ประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กหรือวิตามินรวมบำารุงเลือด น้าำ แข็ง อาหารหมักดองต่างๆ เป็นอาหารต้องห้ามและส่วนใหญ่ชอบทีจ่ ะ
ดืม่ น้าำ ชา โดยภาพรวมแล้วกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะโรคซีดและไม่ซดี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทข้าวแป้ง เนือ้ สัตว์
ไขมัน ผักและผลไม้ไม่แตกต่างกัน แต่ทเ่ี ห็นได้ชดั เจนคือการดืม่ นม กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะโรคซีดจะไม่ดม่ื นม
ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป จำานวน 20 คน หญิงตั้งครรภ์ให้ความ
สำาคัญกับอาหารอยู่ในเกณฑ์ต่ำา โดยจะเลือกรับประทานอาหารที่สามารถหาได้หรือที่ชอบหรืออาจรับประทานอาหารเดิมซ้ำาๆ
ละเลยเรือ่ งการดืม่ นม รวมทัง้ มีความพยายามทีจ่ ะงดหรือหลีกเลีย่ งอาหารทีค่ าดว่าไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ตนเองและทารกน้อยในครรภ์
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ประเด็นเรื่องรูปแบบลักษณะสื่อที่ต้องการและเห็นว่าเหมาะสม พบว่าหญิงตั้งครรภ์ให้ความสำาคัญเกือบในทุกรูปแบบ โดยจะ
สนใจสื่อที่มีสีสันสดใสและสื่อที่ดีที่สุดคือ สื่อแผ่นพลิก (Flip chart) ซึ่งมีภาพประกอบในเรื่องอาหารที่รับประทานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การสื่อสารระหว่างกันพบว่าไม่มีปัญหาในการสื่อสารและไม่จำาเป็นต้องแปลความหมายเป็นภาษามลายู
พื้นเมือง ประเด็นเรื่องหัวข้อหรือเนื้อหาที่หญิงตั้งครรภ์ต้องการให้มีในสื่อการให้ความรู้ แม้ว่าเรื่องอาหารและโภชนาการจะมี
การให้ความรู้อยู่บ้างแล้ว โดยเฉพาะเรื่องชนิดและปริมาณที่หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับในแต่ละวัน แต่ควรแทรกเนื้อหาเรื่องอื่นๆ
คือ ความสำาคัญของสารอาหารที่มีต่อแม่และทารกในครรภ์รวมทั้งผลเสียการได้รับอย่างไม่ครบถ้วน ระยะเวลาที่เหมาะสม
สำาหรับการให้ความรู้ในแต่ละครั้ง ควรใช้เวลาประมาณ 10 -15 นาที เป็นเวลามีความเหมาะสมที่สุด
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ในกลุ่มเจ้าหน้าที่พยาบาล จำานวน 15 คน พบว่า ควรให้ความสำาคัญ
กับเรื่องอาหารและโภชนศึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ โดยเน้นในกลุ่มที่พบภาวะเสี่ยง แต่หญิงตั้งครรภ์ส่วนมากยังไม่ให้ความสนใจ
กับเรื่องโภชนาการมากเท่าที่ควร รูปแบบลักษณะสื่อที่ต้องการและเห็นว่าเหมาะสมคือ แผ่นพับ โปสเตอร์และแผ่นภาพพลิก
แต่แผ่นภาพพลิกจะมีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะใช้ในการให้โภชนศึกษา เนื้อหาที่ควรจะบรรจุไว้สื่อการสอนสุขศึกษาที่สำาคัญ
ได้แก่ โรคซีดในหญิงตั้งครรภ์ สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อมารดาและทารก อาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหารที่จำาเป็นและแต่ละ
ชนิดมีความสำาคัญและมีผลเสีย ปริมาณสารอาหารที่ต้องการในแต่ละวัน หน่วยวัดตวงที่สามารถสื่อความเข้าใจ ชนิดอาหาร
ทดแทน ระยะเวลาที่เหมาะสมสำาหรับการให้ความรู้ในแต่ละครั้ง ประมาณ 5 – 10 นาที
อภิปรายผล
การสำารวจ สถานการณ์การมี การใช้สื่อและปัญหาอุปสรรคการใช้สื่อ เพื่อการให้โภชนศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ โดย
เจ้าหน้าที่พยาบาลในคลีนิคฝากครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ยังขาดแคลนสื่อการ
สอนหรือให้สขุ ศึกษาเฉพาะด้านทีจ่ าำ เพาะในปัญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่ โดยเฉพาะปัญหาโรคซีดทีเ่ กิดจากการปัญหาทุพโภชนการ
ในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งปัญหาด้านอนามัยและเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่มายาวนาน (สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส, 2554) ปัญหาต่อมาคือ ลักษณะรูปแบบสื่อที่มีก็ขาดความหลากหลายไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ทำาให้ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อเนื่องไปถึงเรื่องการใช้สื่อและประสิทธิภาพของสื่อเหล่านั้น
ด้วยเช่น สื่อไม่น่าสนใจ ไม่น่าอ่าน สื่อให้ความหมายที่ไม่เข้าใจตรงกันเช่น ปริมาณและชนิดอาหารที่หญิงตั้งครรภ์ควรได้
รับเป็นอย่างไร คำาพูดที่สื่อความหมายไม่ชัด ไม่สามารถจินตนาการภาพได้และไม่สามารถปฏิบัติตามคำาแนะนำาได้ (ศิริพงศ์
พยอมแย้ม, 2533; Allen, 1967)
ประการต่อมาคือ การได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือในสือ่ การสอนสุขศึกษาเกือบทุกเรือ่ งในโรงพยาบาล ทัง้ หมดเป็น
สือ่ การสอนทีไ่ ด้รบั สนับสนุนมาจากส่วนกลาง ซึง่ เป็นผูว้ างแผนและแนวนโนบายการดำาเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับ
ประเทศ จึงทำาให้ขาดความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาของพืน้ ทีท่ ซ่ี ง่ึ ความจริงแล้วปัญหาในแต่ละพืน้ ทีย่ อ่ มมีความแตก
ต่างกันตามบริบทในด้านประชากร เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยูแ่ ละวิถชี วี ติ รวมถึงข้อจำากัดตามลักษณะพืน้ ทีน่ น้ั ๆ
(ศิรพิ งศ์ พยอมแย้ม, 2533) ดังนัน้ เพือ่ เป็นวิถที างการแก้ไขปัญหาทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือ หน่วย
บริการระดับพืน้ ทีค่ วรผลิตสือ่ การสอนมาใช้เอง
ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละวันของหญิงตั้งครรภ์พบว่า ปริมาณอาหารที่หญิงตั้งครรภ์ควร
ได้รับในแต่ละวันส่วนใหญ่ ยังได้รับต่ำากว่าปริมาณอาหารแต่ละหมู่ที่ควรได้รับตามคำาแนะนำาที่กองโภชนาการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำาไว้ในสมุดประจำาตัวการฝากครรภ์ ซึ่งแสดงไว้ทั้งปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละมื้อรวมทั้ง
รายการและชนิดอาหารทดแทนหากหญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถหารับประทานหรือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกัน กล่าวคือ
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กลุ่มอาหารประเภทข้าวแป้งและน้ำาตาล ต้องได้รับมื้อละ 3 ทัพพี รวม 9 ทัพพีต่อวัน ประเภทเนื้อสัตว์ ต้องได้รับมื้อละ 4 ช้อน
โต๊ะ รวม 12 ช้อนโต๊ะต่อวัน ประเภทไขมันต้องได้รับมื้อละ 1-2 ช้อนชา รวม 5 ช้อนชาต่อวัน ประเภทผักใบเขียวต้องได้รับมื้อ
ละ 2 ทัพพีรวม 6 ทัพพีต่อวัน ประเภทผลไม้ต้องได้รับมื้อละ 2 ส่วนรวม 6 ส่วนต่อวัน (กล้วยน้ำาว้า 1 ผล, เงาะ 6 ผล, ชมพู่ 4
ผล มะม่วงสุก 6 ชิ้น มะละกอ 8 ชิ้น แตงโม 10-12 ชิ้น ส้มเขียวหวาน 1 ผล เป็นต้น) และนมต้องได้รับมื้อละ 1 แก้วหรือ 240
มิลลิลิตร รวม 3 แก้วต่อวัน (กองโภชนาการ, 2554)
ผลการศึกษาพบว่า หญิงตัง้ ครรภ์สว่ นใหญ่ยงั ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ครบทัง้ ชนิดและปริมาณ โดยเฉพาะการ
ดืม่ นม จึงเป็นสาเหตุสาำ คัญทีท่ าำ ให้เกิดการขาดสารอาหารและนำาไปสูก่ ารเกิดโรคซีดในหญิงตัง้ ครรภ์ในพืน้ ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั การได้รบั สารอาหารของหญิงตัง้ ครรภ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี Piammongkol, Marks, Williams,
& Chongsuvivatwong, (2004) ทีพ่ บว่า หญิงตัง้ ครรภ์สว่ นใหญ่ได้รบั สารอาหารประเภท Macro-Micro nutrients ต่าำ กว่า
ร้อยละ 80 ของเกณฑ์มาตรฐาน RDA (Recommended Dietary Allowance) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยเฉพาะ
สารอาหารจำาเป็นทีส่ าำ คัญคือ ปริมาณแคลอรีหรือสารอาหารประเภทให้พลังงาน โปรตีน วิตามินบี 1 แคลเซีย่ ม ฟอสฟอรัส เหล็ก
มีจาำ นวนร้อยละ 96, 50, 99, 99, 97, 98 ทีไ่ ด้ตาำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน เช่นเดียวกับการศึกษาในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงคือ จังหวัดสงขลา
Jaruratanasirikul, Sangsupawanich, Koranantakul, Chanvitan, Sriplung, & Patanasin, (2009) ทีพ่ บว่า การได้รบั
สารอาหารทีจ่ าำ เป็นในแต่ละวันบางชนิดทีย่ งั ต่าำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน DRI (Dietary Reference Intakes) ขององค์การอนามัยโลก
(WHO) โดยรวมแล้วใกล้เคียงกับค่าร้อยละ 100 ของเกณฑ์มาตรฐาน DRI แต่เมือ่ เทียบการศึกษาในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วอย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Swensen, Harnack & Ross 2001) ซึง่ มีปญ
ั หาการได้รบั สารอาหารทีจ่ าำ เป็นในแต่ละวัน ทีม่ ผี ลประเมิน
ต่าำ กว่ามาตรฐานแต่มสี ดั ส่วนทีน่ อ้ ยมาก อย่างไรก็ตาม การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจึงไม่สามารถชีช้ ดั ในเชิงจำานวนหรือ
ปริมาณได้ แต่สามารถเข้าใจและประมาณทิศทางแนวโน้มของปัญหาโภชนาการได้ นอกจากนัน้ แล้วผลจากการได้รบั สารอาหารไม่
เพียงพอทำาให้เกิดโรคซีดขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาการเกิดโรคซีดในหญิงตัง้ ครรภ์ทจ่ี งั หวัดปัตตานี Piammongkol, Chongsuvivatwong, Williams, & Pornpatkul, (2006) พบว่า มีความชุกทีส่ งู เมือ่ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนความเชือ่ ในเรือ่ งการบริโภคอาหาร พบว่า ยังมีความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องในการรับประทานอาหาร สอดคล้องกับการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี พบว่า หญิงตัง้ ครรภ์รบั ประทานอาหารได้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์เพราะทารกใน
ครรภ์มคี วามสมบูรณ์ ตัวโต มีนาำ้ หนักมาก ทำาให้คลอดยากเป็นอันตรายต่อมารดาและเสียเลือดมาก จึงเป็นเหตุให้หญิงตัง้ ครรภ์
รับประทานน้อย หรือหลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ นอกจากนัน้ ยังมีอาหารบางประเภททีห่ า้ มหญิงตัง้ ครรภ์รบั
ประทาน เช่น น้าำ แข็ง ของหมักดอง และไข่ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมประเพณี ความเชือ่ รวมทัง้ หลักการทางศาสนา มี
ผลอย่างยิง่ ในการปฏิบตั ติ นของหญิงตัง้ ครรภ์ในพืน้ ที่
รูปแบบ ลักษณะ และเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมทีค่ วรบรรจุไว้ในสือ่ การให้สขุ ศึกษาสำาหรับหญิงตัง้ ครรภ์ รูปแบบลักษณะของสือ่
การให้ความรูเ้ รือ่ งโภชนศึกษา ในมุมมองของหญิงตัง้ ครรภ์และเจ้าหน้าพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในคลีนคิ ฝากครรภ์ของโรงพยาบาล
มีความเห็นสอดคล้องกันคือ ลักษณะของสื่อควรจะประกอบด้วยรูป ลักษณะหรือภาพที่สามารถมองเห็น อ่าน ฟัง ดูและเข้าใจ
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยากในการแปรผลแปรความหมาย รูปภาพที่นำามาใช้ในส่วนประกอบ ควรมีสีสันที่สดใสมีความดึงดูด
น่าสนใจ หญิงตั้งครรภ์ต้องการให้เจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มเติม จึงจะได้ผลดี เจ้าหน้าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลีนิคฝากครรภ์มี
ความห็นว่า ในกรณีที่มีการชั่งตวงวัด ในปริมาณของอาหารควรมีหน่วยตวงวัดที่สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจน เช่น 1 ทัพพี
ต้องมีภาพการตัก การตวงปริมาณ 1 ทัพพี เป็นขนาดเท่าไร อย่างไร ดังนั้นรูปแบบสื่อการให้ความรู้เรื่องโภชนาศึกษาและโภชน
บำาบัด ที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของทั้งสองกลุ่ม จึงเข้าได้กับลักษณะสื่อ แผ่นพลิก (Flip chart) เพราะแผ่นพลิก
จะประกอบด้วยภาพและเนื้อหาที่ต้องการสอนประกอบควบคู่กันไป
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ด้วยสถานการณ์ของสื่อการสอนการให้โภชนศึกษาในคลีนิคฝากครรภ์ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอและไม่เหมาะ
สม ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนโภชนศึกษาตามรูปแบบที่ดีมีความเหมาะสม ถูกต้องตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ โดยมีรูปแบบเป็นแบบภาพพลิก ที่ประกอบด้วยภาพที่มีสีสัน สื่อความหมายสามารถเข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วย
เนื้อหาต่างๆ คือ โรคซีดในหญิงตั้งครรภ์ สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อมารดาและทารก อาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหารที่จำาเป็น
ความสำาคัญของสารอาหารแต่ละชนิด ปริมาณสารอาหารที่หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับในแต่ละวัน หน่วยวัดตวงอาหาร ชนิดอาหาร
ทดแทนโดยใช้เวลา 10 – 15 นาที จะทำาให้เกิดประสิทธิภาพของการให้โภชนศึกษามากที่สุด สามารถลดปัญหาโรคซีดซึ่งเป็น
ปัญหาสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเชิงคุณภาพขั้นต้นในการที่จะค้นหารูปแบบ ลักษณะและเนื้อหาของสื่อการให้ความ
รู้เรื่องโภชนศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงกับความต้องการตามบริบทของพื้นที่ แต่เพื่อการผลิตและจัดทำาสื่อที่มีประสิทธิภาพ
สำาหรับนำาไปใช้จริงนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงทดลองเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนั้นแล้วควรศึกษาพืชผักพื้นบ้านที่หญิงตั้ง
ครรภ์นิยมรับประทาน ที่สามารถหาได้ในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นอาหารทดแทนประเภทเนื้อสัตว์หรือนมซึ่งมีราคาสูง จึงควรที่จะส่งเสริม
ให้เป็นอาหารหลักสำาหรับบำารุงสุขภาพสำาหรับมารดาและทารกต่อไป
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