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บทคัดยอ
โภชนาการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตของทารก ความสามารถในการ
เรียนรูและสติปญญา รวมทั้งสงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว ชวงอายุที่สําคัญคือ วัยทารก
ตั้งแตอยูในครรภมารดาจนกระทั่งถึง 2 ขวบปแรก ทารกหลังคลอดควรไดรับนมแมและอาหาร
เสริมตามวัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริโภคอาหารของมารดา และการใหอาหาร
ทารกในเขตชนบทของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป. ลาว ซึ่งการขาด
สารอาหารเปนปญหาโภชนาการที่สําคัญ ระยะเวลาศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2008 – เมษายน
2009 เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาพตัดขวาง ในกลุมประชากรหญิงหลังคลอดและมารดาที่
มีทารกอายุ 0-1 ป จํานวน 112 คน ที่อําเภอเมืองเฟอง หางจากนครหลวงเวียงจันทร 136
กิโลเมตร เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามที่มีโครงสรางจํานวน 40 ขอ มีการชั่งน้ําหนักและวัด
สวนสูงและคํานวณดัชนีมวลกาย มีการศึกษาปริมาณสารอาหารที่มารดาไดรับโดยการซักประวัติ
อาหารยอนหลัง 24 ชั่วโมง เปนเวลา 1 วัน และความถี่ของการบริโภคอาหาร วิเคราะหขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ คาประมาณแบบชวง และคา odds
ratio
ผลการศึกษา มารดามีอายุเฉลี่ย 24.6 ป (95%CI 23.7-25.5) ระดับการศึกษา ≤
ประถมศึกษา รอยละ 52.7 อาชีพแมบานและทํานาในฤดูทํานา รอยละ 72.3 จํานวนบุตรที่มีชีวิต
ในปจจุบัน 1-2 คน รอยละ 78.6 ไมเคยแทงบุตร รอยละ 92.9 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
≤ 300,000 กีบ (1,200 บาท) รอยละ 49.1 มีทีดินเปนของตนเองรอยละ 95.5 มารดาที่ไดฝาก
ครรภครบรอยละ 83.9 (95%CI 77.1-90.7) การคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอําเภอเมืองเฟองรอยละ
79.5 (95%CI 72-87) คลอดที่บานโดยหมอตําแยที่ไดรับเลือกเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน 21 คน (รอยละ 18.8) ทารกที่ไดรับวัคซีนครบรอยละ 86.6 (95%CI 80-93) คาเฉลี่ยของ
ดัชนีมวลกายของมารดาที่มีทารก อายุ 0-6 เดือน > 1-6 เดือน และ > 6–12 เดือน เทากับ
20.78(±1.35) 21.26(±2.86) และ 21.86(±2.73) กก./ม2 ตามลําดับ มารดาทุกคนอยูไฟหลัง
คลอดและจํากัดอาหารบางชนิด ชวงเวลาที่อยูไฟแบงเปน 4 ชวงไดแก ≤ 7 วัน (รอยละ 10.7) 815 วัน (รอยละ 75) 16-21 วัน (รอยละ 8) และ > 21วัน (รอยละ 6.3) จากคา odds ratio พบวา
ระยะเวลาที่อยูไฟ ≤ 15 วัน หรือ > 15 วัน มีความสัมพันธกับปจจัยทางศาสนา และการฝากครรภ
ในชวงที่อยูไฟมีการจํากัดอาหารที่คลายกันดังนี้ จํากัดเนื้อสัตวและปลาบางชนิดที่โดยปกติแลว
บริโภคเปนประจําและหาไดงายในชุมชน สวนปลาเล็กปลานอย เนื้อไก และไขเปนที่ยอมรับ
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บริโภคไดบาง มีการจํากัดผักใบเขียวบางชนิดเชนตนหอม ผักกวางตุงดอก ผักชุนฉาย และผลไม
บางชนิดเชนมะละกอ สับปะรด และกลวย มารดาสวนใหญจํากัดอาหารไขมัน อาหารที่บริโภคได
มากในชวง 1-2 วันหลังคลอด ไดแกขาวกับเกลือ ขาวกับซีอิ้วและน้ําปลา ขาวกับขา หลังจากนั้น
บริโภค ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวกับแกงปลาใสผักกาด ขาวกับปลายาง ขาวกับเนื้อยาง มารดาเชื่อ
วาอาหารดังกลาวทําใหเลือดลมดีและหาไดงายในชุมชน อาหารที่บริโภคไดมากคือ ขาวเจาและ
ขาวเหนียว ผูที่แนะนําเรื่องการอยูไฟและอาหารไดแกแมของหญิงหลังคลอดและผูเฒาผูแก ซึ่งคง
แนะนําตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบตอกันมา แตชนิดของขาวที่บริโภคเปลี่ยนไปจากอดีตที่มีการ
บริ โ ภคข า วซ อ มมื อ เปน อาหารหลัก ซึ่ ง เป น อาหารที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการสู ง ในป จ จุบั น ได
เปลี่ยนเปนขาวขัดสี ซึ่งใหสารอาหารอื่นนอยนอกจาก คารโบไฮเดรท การจํากัดอาหารบางชนิด
โดยเฉพาะในกลุมที่อยูไฟนาน > 21 วัน อาจไมเปนผลดีตอรางกาย เพราะ การจํากัดอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว ผักและผลไมบางชนิด และการจํากัดอาหารไขมัน อาจทําใหไดรับวิตามินและแร
ธาตุลดนอยลงดวย สารอาหารเหลานี้จําเปนสําหรับการบํารุงรางกายแมและการสรางน้ํานมที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะปริมาณกรดไขมันที่จําเปน วิตามินที่ละลายไดในน้ํา และวิตามินที่ละลายได
ในไขมันที่แมไดรับมีผลตอระดับสารดังกลาวในน้ํานม มารดาสวนใหญเลี้ยงลูกดวยนมแม ทารก
รอยละ 97.3 ไดรับนมแมภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอดและทุกคนไดรับน้ํานมเหลือง ในชวงที่ศึกษามี
ทารก 0-4 เดือน 31 ราย รอยละ 96.7 ไดรับนมแมอยางเดียว ทารกไดรับอาหารเสริมเมื่ออายุ >46 เดือน รอยละ 27.1 ไดรับเมื่ออายุ >6-7 เดือน รอยละ 60.5 เปนอาหารเสริมที่เหมาะสมตามวัย
ตามคําแนะนําในหนังสือติดตามสุขภาพแมและเด็ก ที่ทางโรงพยาบาลมอบใหมารดาทุกคน ผล
การศึกษาปริมาณสารอาหารที่มารดาไดรับตอวันรวม 91 คน (รอยละ 81.25) จากการซักประวัติ
อาหารใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา พบวามารดาของทารกที่อายุ 0-1 เดือน (14 คน) อายุ >1-6 เดือน
(35 คน) และ อายุ >6-12 เดือน (42 คน) ไดรับพลังงานเฉลี่ย เทากับ 1,900(±697) 1,406(±598)
และ 1,084(±184) กิโลแคลอรีตามลําดับ โดยเปนพลังงานจากคารโบไฮเดรทรอยละ 76.8-82
จากโปรตีนรอยละ 11.4-14.4 และจากไขมันรอยละ 6.4-8.9 ซึ่งคานี้ควรเทากับ ≥ 55 ~15 และ
≤ 30 ตามลําดับ จากการศึกษาความถี่ของอาหารที่บริโภคในกลุมมารดาที่ไมไดอยูไฟ 84 คนมี
ความถี่สูงสุดในแตละหมวดอาหารดังนี้ การบริโภคขาวและขาวเหนียวที่ 3 มื้อ/วัน (22 คนและ 81
คน) การบริโภคเนื้อสัตวที่ 3-4 มื้อ/สัปดาห (23 คน) และ ที่1-2 มื้อ/สัปดาห (23 คน) การบริโภค
ไขมันที่ < 1 ครั้ง/เดือน (45) การบริโภคผักที่ 1-2 มื้อ/สัปดาห (20 คน) และการบริโภคผลไมที่
1-2 มื้อ/สัปดาห (29 คน) ซึ่งสอดคลองกับ ผลจากการประเมินดวยการซักประวัติอาหารใน 24
ชั่วโมงที่ผานมา
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มารดาควรไดรับคําแนะนําใหบริโภคอาหารใหครบ 5 หมู โดยมีขาวและแปง เนื้อสัตว
และไขมัน ในสั ด ส ว นที่ เ หมาะสม ในชว งที่ อยู ไ ฟและในชว งที่ ให น มบุ ตรไม ค วรงดอาหารเป น
เวลานาน ทั้งนี้เพื่อภาวะโภชนาการของมารดาเองและใหน้ํานมแมมีสารอาหารที่ครบถวนและ
พอเพียงกับความตองการของทารก การใหทารกกินนมแมและการใหอาหารเสริมตามวัยควรไดรับ
การสนับสนุนให ดํา เนิน ตอไปอย างเขมแข็งในโรงพยาบาลเมืองเฟองซึ่งเปนโรงพยาบาลสาย
สั ม พั น ธ แ ม ลู ก ตั้ ง แต ป 2006 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ของ สปป.ลาว ผลจาก
การศึกษานี้เปนประโยชนเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดีใหกับมารดาและทารกและเพื่อตนทุนที่ดี
ของชีวิต
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Abstract
Food and nutrition are essential for infant growth and
development. Nutrition during early life has been recognized to have a permanent
effect on intellectual function and behavior. The most critical period is from pregnancy
to two years of infancy. From 0-6 months, infants should have breast milk exclusively
and at 6, 9, and 12 months they should have proper complementary feeding that
provides adequate nutrition. Malnutrition is a nutritional problem in Laos. Maternal
Eating Practices and Infant Feedings in a Laotian rural area provide interesting basic
data for certain behavioral changes. Such are the objectives of this cross-sectional
descriptive study. The study was carried out in Muang-Fueng district 136 kilometers
from Vientiane in October 2008 - April 2009. The studied population included mothers in
a postpartum period and mothers of 0-1 year infants. A structured questionnaire with 40
items targeting general information, maternal eating practices, and infant feeding was
employed in this study. Maternal weight and height were measured and dietary
assessment was done by one-day 24 hour dietary recall and a food frequency
questionnaire. Data analyses were carried out with descriptive statistics inclusive of
mean, standard deviation, percentage, 95% confidence interval, and odds ratio.
119 mothers, mean age 24.6 yrs (95%CI 23.7-25.5) were determined for
nutritional practices and infant feeding. Maternal characteristics, BMI, antenatal care
(ANC) and delivery practices, were as follows: the educational level ≤ primary school
(52.7%), the occupation as house-wife and farmer (72.3%), number of children 1-2
(78.6%), income < US$35 per month (49.1%), land owner and rice farming (95.5% and
72.3%, respectively). Mothers with complete ANC were 83.9% (95%CI 77.1-90.7) and
delivered at Mueng-Fueng district hospital (79.5%, 95%CI 72-87), delivered at home
(18.8%) by trained mid-wife/health volunteer. Immunizations were provided to infant
(86.6%, 95%CI 80-93). Mean (SD) of maternal BMI of infant age 0-1, > 1- 6 and > 6 –
12 months were 20.78(±1.35), 21.26(±2.86), and 21.86(±2.73) kg/m2 respectively.
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As concerns, traditional postpartum and food practices, all mothers studied were hot
bed exposure with four different durations of: ≤ 7 days (10.7%), 8-15 days (75%), 1621 days (8%) and > 21 days (6.3%). Odds ratio revealed that there were two factors
associated with duration of hot bed exposure, those are religious and ANC. During all
the time periods of hot bed exposure, diet restriction was invoked. Information about
these two activities was obtained from the mothers and experienced senior women in
the community. Diet restrictions were similar with little difference in the matter of some
types of food. The meat group was restricted to certain types of meat and
fish. Anchovy, poultry (chicken), and eggs were favored more than any protein food
sources. Vegetable restriction to certain types of green leafy plant was followed as well
as limitation of fatty food and certain kinds of local fruit. Dietary intake in 1-2 days after
delivery included rice with salt, rice with soy/fish sauce, and rice with galangal. After
that, maternal intake of food included rice/glutinous rice with dry fish or meat, fish soup
and vegetable. The foods in question are believed to be good for blood circulation and
are widely available. However low fat, low protein and high carbohydrate intakes
should be carefully monitored in the case of these mothers. Low fat intake may
cause low essential fatty acids supply. Limited types of foods from local food sources
may cause insufficient micronutrients intake by the mothers. Almost all infants (97.3%)
were breastfed within 1 hr after delivery. All of them were given colostrum according to
the medical personnel recommendation. 111 infants underwent breastfeeding for
economic and health benefit reasons. Infants aged < 7 days to 4 months (96.7%) were
exclusively breastfed. Complementary feedings were given at > 4-6 month (27.1%) and
at > 6-7 month (60.5%). Mothers received the information about food intake from their
mothers and the senior community people (90% and 45 %, respectively). The culture of
rice/glutinous rice consumption has continued as a staple food for a long time. The
polished rice of the present consumption compared with unpolished rice is much lower
in nutrient contents and many other active compounds. Thus, consumption of a variety
of foods is suggested to ensure mothers' nutrient needs and normal concentrations
of nutrients in their breast milk. Even so, the influence of the maternal diet on milk
(8)

(5)

composition varies between nutrients. The concentration of fatty acids, fat-soluble and
water-soluble vitamins in milk is affected by the levels of these nutrients in the diet. By
24-hour dietary recall, mean caloric intake of mothers of infant age 0-1 month (14), >1-6
months (35), and > 6-12 months(42) were 1,900(±697), 1,406(±598), and 1,084(±184),
respectively. Moreover, caloric distribution from carbohydrate, protein and fat were
76.8-82%, 11.4-14.4%, and 6.4-8.9% which do not correspond with ≥ 55%, ~ 15 %
and ≤ 30% as recommended. Food frequency questionnaire data from 84 mothers who
were not in time of hot bed exposure revealed the following: maximum consumption
frequency of rice/glutinous rice (22/81) at 3 meals/day, of meat (23) at 3-4 meals/week
and (23) at 1-2 meals/week, of fat (45) at < 1 meal/month, of vegetable (20) at 1-2
meals/week, and of fruit (29) at 1-2 meals/week. The data support 24 hour dietary recall.
In sum, this research provided basic data in the matter of maternal food
practices and infant feedings appropriate to the study of behavioural
change. Knowledge about nutrition, it is suggested, should be incorporated into the
health education of would-be mothers as regards a greater variety of foods during the
traditional practices of hot bed exposure together with the strengthening of
breastfeeding and proper complementary food relative to a Baby-Friendly Hospital
regimen. A good start in life is thereby possible in rural Laotian areas.
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ขอกราบขอบพระคุณ คณะแพทยศาสตร ที่ให ทุ น ในการทํ า วิจัยครั้ ง นี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณ China Medical Board ที่ใหทุนการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสาขา
เวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรตรอบตรัว ที่ถายทอดความรูเพื่อนําไปพัฒนางานวิชาการตอไป
และขอขอบคุณเจาหนาที่ธุรการที่อํานวยความสะดวกใหตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณกลุมหญิงหลังคลอดและกลุมมารดาของทารกทั้ง 112 รายที่
ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งคนในชุมชนที่ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกต า ง ๆ และขอขอบพระคุ ณ คุ ณ บุ น แทน ไชยาลาด และคุ ณ สี ไ พวั น วงคี ลี เจ า หน า ที่
โรงพยาบาลเมืองเฟองที่ชวยเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้
ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณแมบุนเพง บุบผาวัน พี่และนองทุกคน ภรรยา
และลูกชายที่คอยใหกําลังใจ ความรัก ความหวงใย ความสําเร็จที่ไดรับนี้ขอมอบแดคุณพอสมฮัก
บุบผาวัน ผูลวงลับ ซึ่ง เปนขวัญและกําลังใจ เปนบุคคลที่เคารพ นับถือ และเปนแบบอยางของ
การทําความดี ซื่อสัตย อดทน

กงเดือน บุบผาวัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2552
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