บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
โภชนาการมีความสําคัญอยางยิ่งตอสุ ขภาพ ไมใชแตการเจริญเติบโตของรางกาย
เทานั้น แตมีผลตอความสามารถในการเรียนรูและสติปญญาดวย โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภและ
ใหนมบุตร เปนชวงชีวิตเริ่มตนของทารกที่จําเปนตองไดรับอาหารอยางพอเพียงซึ่งหมายถึงการมี
ตนทุนชีวิตที่ดีตอไปในระยะยาว
การไดอาหารพอเพียงตั้งแตทารกอยูในครรภมารดา หลังคลอด วัยกอนเรียน เด็กจะ
เติบโตและพัฒนาถึงศักยภาพที่ควรจะเปน ชวงอายุที่สําคัญคือ วัยทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา
จนกระทั่ง ถึง 2 ขวบปแรกเรี ย กว า เปน ช ว งวิก ฤติ ชว งอายุนี้มีก ารเจริ ญเติบ โตมากทั้ ง น้ํา หนั ก
สวนสูง และการเพิ่มจํานวนเซลลในรางกาย และเซลลของอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลล
สมองซึ่งพัฒนาไปแลวมากกวารอยละ 70 เมื่ออายุ 2 ขวบ พัฒนาการในดานตางๆ เปนไปอยาง
รวดเร็วควบคูกับการเจริญเติบโตทางรางกายและสมอง อาหารและโภชนาการจึงมีความสําคัญยิ่ง
(สาคร ธนมิ ต ต , 2545, น. 25-39) ทารกหลั ง คลอดควรได อ าหารพอเพี ย งและเหมาะสมกั บ
ความสามารถในการยอย การดูดซึม มีการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนวา นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับ
ทารกอายุ 0-6 เดือน “ดีที่สุด” ทั้งในดานคุณคาทางโภชนาการและความอบอุนทางจิตใจที่มีสวน
หลอหลอมพื้นฐานทางอารมณ แตอาจมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหมารดาไมไดเลี้ยงทารกดวยนม
แม ปจจัยดังกลาวอาจเนื่องมาจากตัวมารดาเอง เชน การเจ็บปวย พันธุกรรม จิตใจ อารมณ หรือ
อาจเปนเพราะปจจัยทางสังคมอื่นๆ ที่ทําใหมารดาไมพรอมที่จะใหนมบุตร เชน ระดับการศึกษา
อาชี พ ความเชื่ อ วั ฒ นธรรม ประเพณี เป น ต น เมื่ อ ทารกเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ความต อ งการ
สารอาหารเพิ่มสูงขึ้น ทารกจําเปนตองไดรับอาหารเสริมที่พอเพียงและเหมาะสมตามวัย ซึ่งมี
ขอมูลทางวิชาการสนับสนุนวา ควรใหอาหารอะไร ใหเมื่อไร ซึ่งการใหอาหารเสริมดังกลาวสําคัญ
มากตอภาวะโภชนาการของทารก ดังนั้นมารดาควรมีการใหอาหารเสริมแกทารกอยางถูกตอง
และในการผลิตน้ํานมใหมีคุณภาพสําหรับทารกหลังคลอดและในชวงอายุ 0-6 เดือนนั้น มารดา
ตองมีภาวะโภชนาการที่ปกติเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระยะเวลาดังกลาว ดังนั้น
การบริโภคอาหารของมารดาจึงสงผลตอภาวะโภชนาการของตัวมารดาเองและทารก โภชนาการ
ในชวงตนของชีวิตไดรับความสนใจมากขึ้นเมื่อมีรายงานวา การขาดอาหารในหญิงตั้งครรภและ
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วัยทารก สงผลกระทบในระยะยาวกลาวคือ เด็กเหลานี้จะมีความเสี่ยงสูงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง
ที่เกี่ยวของกับอาหารเมื่อเติบโตเปนผูใหญ และอยูในสิ่งแวดลอมที่มีอาหารอุดมสมบูรณ ทั้งโรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ตามสมมุติฐานของ Barger
(สาคร ธนมิตต, 2545)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic RepublicLao PDR) หรือ สปป.ลาว ตั้งอยูใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีเนื้อที่ทั้งหมด 236,800
ตารางกิโลเมตร เปนประเทศที่ไมมีทางออกทะเล ทิศเหนือเปนพื้นที่แขวงหลวงน้ําทา แขวงอุดมไช
และแขวงพงสาลี ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใตเปนพื้นที่แขวงจําปาสัก และ
อัตตะปอ ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ทิศตะวันออกมีพื้นที่รวม 10 แขวงไดแก
แขวงพงสาลี หลวงพระบาง หัวพัน เชียงขวาง บอลิคําไซ คํามวน สะหวันนะเขต เซกอง จําปาสัก
และอัตตะปอ ติดกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนพื้นที่
แขวงบอแกว และหลวงน้ําทา ติดกับประเทศเมียนมาร ทิศตะวันตกเปนพื้นที่แขวงหลวงน้ําทา
บอแกว ไชยะบุรี เวียงจันทร กําแพงนครเวียงจันทร บอลิคําไซ คํามวน สะหวันนะเขต สาละวัน
และจํ า ปาสั ก พื้ น ที่ ที่อ ยูติ ดกั บ ประเทศไทยรวมเป น ระยะทางยาว 1,810 กิ โ ลเมตร พื้น ที่ ข อง
ประเทศลาวเต็ ม ไปด ว ยภู เ ขาและที่ ร าบสู ง ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศคล า ยกั บ ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประชากรประกอบดวยลาวเทิง (รอยละ 34) ลาวสูง (รอย
ละ 10) และลาวลุม (รอยละ 56) (“ลาวเทิงหรือลาวกาง” ใชเรียกชื่อกลุมคนที่อาศัยอยูบริเวณเนิน
เขา ไดแกชนเผาขา ภูไท และลาวพวน “ลาวสูง” ใชเรียกชื่อกลุมคนที่อาศัยอยูบนภูเขา ไดแก มง
หรือ แมว และชาวเขาเผาตางๆ “ลาวลุม” ใชเรียกชื่อกลุมคนที่อาศัยอยูบนพื้นที่ราบลุม ไดแก ชน
เผาอายลาว เชนชาวเวียงจันทร ชาวหลวงพระบาง) ประชากรนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระบบการปกครองเปนแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคํา
วา “ระบอบประชาธิปไตยประชาชน” มีพ รรคการเมือง 1 พรรคคือพรรคประชาชนปฏิ วัติล าว
มีอํา นาจสูง สุ ดตั้ ง แตล าวเริ่ มปกครองในระบอบสัง คมนิย ม เมื่อวัน ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518)
ขอมูลประชากรของ สปป.ลาว จากเอกสารประชากรโลก 2008 มีดังนี้ ประชากรรวม 5.9 ลานคน
ความหนาแนนของประชากร 25 คนตอตารางกิโลเมตร รายไดประชาชาติมวลรวมตอหัวตอป
เทากับ 1,940 ดอลลาสหรัฐ อายุขัยเฉลี่ย 61 ป อัตราการเกิดตอพันเทากับ 34 อัตราตายตอ
พันเทากับ 10 อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติรอยละ 2.4 ตอป อัตราตายทารกตอจํานวนการเกิด
1,000 รายเทากับ 70 ประชากรที่มีอายุนอยกวา 15 ป มีรอยละ 44 และที่อายุมากกวา 65 ป
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มีรอยละ 4 ประชากรที่ขาดอาหาร (2002-2004) รอยละ 19 จํานวนประชากรในเขตเมืองคิดเปน
รอยละ 27 ของประชากรทั้งประเทศ
รายงานของกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาวในป 2005 พบวา หญิ ง ตั้ งครรภ ไดรับ
ธาตุเหล็กเสริมรอยละ 80 หญิงตั้งครรภมีภาวะซีดรอยละ 10 เด็กขาดอาหารรุนแรงรอยละ 13.7
เด็ก 6 เดือนถึง 5 ปไดรับวิตามินเอเสริมรอยละ 80 หญิงหลังคลอดไดรับวิตามินเอเสริมรอยละ
30 การใชเกลือไอโอดีนในครัวเรือนรอยละ 90 คอพอกรอยละ 5 จํานวนหญิงตั้งครรภที่มีไอโอ
ดินในปสสาวะมากกวา 4.9 ไมโครกรัม มีรอยละ 80 เด็กอายุต่ํากวา 4 เดือนที่ไดกินนมแมอยาง
เดียวรอยละ 30 เด็กอายุต่ํากวา 6 เดือนที่ไดกินนมแมอยางเดียว รอยละ 25 เด็กอายุ 6-9 เดือน
ไดรับอาหารเสริม รอยละ 50 การขาดสารอาหารเปนปญหาโภชนาการที่สําคัญของ สปป.ลาว
Barennes et. al.(2007) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใหอาหาร
ทารกในหญิงหลังคลอดจํานวน 300 ราย ในเขตเมืองของนครเวียงจันทรพบวาถึงแมอัตราการฝาก
ครรภสูง (รอยละ 91) แตยังพบวาหญิงหลังคลอดอยูไฟรอยละ 97 มีการใชสมุนไพรและมีการ
จํากัดอาหารรอยละ 90 น้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑรอยละ 8.3 มารดาที่ไดรับพลังงานไมเพียงพอ
รอยละ 55.6 ในกลุมมารดาที่จํากัดอาหารมีมารดาที่ใหน้ํานมเหลืองแกทารกรอยละ 92 มารดา
ที่ใหอาหารเสริมทารกเร็วเกินไปรอยละ 53.7 โดยใหเมื่อทารกอายุเฉลี่ย 35.2 วัน ทารกที่แคระ
แกร็น (severe stunting) พบรอยละ10 และพบทารกที่ขาดอาหาร (acute malnutrition) รอยละ 3
ทารกที่ไดน้ําหรือ formular milk กอนไดรับนมมารดาไดมีรอยละ 27 การศึกษาดังกลาวนี้เปน
การศึกษาประชากรในเขตเมือง
พฤติกรรมการกินของหญิงหลังคลอดที่ปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มี
การลั ก ษณะที่ ค ล า ยกั น ในสั ง คมลาว โดยเฉพาะในเขตชนบทที่ ยั ง คงปฏิ บั ติ ต ามธรรมเนี ย ม
ประเพณีดั้งเดิม จากการบอกกลาวถึงธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติตัวของหญิงหลังคลอดมีการ
อยูไฟ ดื่มน้ําตมสมุนไพร กินขาวกับอาหารแหง และอาหารที่มีรสเผ็ด เชนกินขาวกับเกลือและขา
ในระยะหลังคลอด 1-2 วัน เพราะคิดวาถากินอาหารทั่วไปอาจแสลงและมีผลตอเด็กและทําให
เลือดลมเดินไมสะดวก ความเชื่อและพฤติกรรมดังกลาวไดฝงแนนอยูในความรูสึกของคนลาว
โดยเฉพาะในเขตชนบท ขอหามขอปฏิบัติของหญิงหลังคลอดสวนใหญ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร รายงานของศูนยสถิติแหงชาติของ สปป.ลาว ในป 2001 พบวาหญิงหลังคลอดใน
ชนบทจํากัดอาหารมากกวาหญิงที่อยูในตัวเมือง (รอยละ 80.8 และ 70.8 ตามลําดับ) โดยมี
ระยะเวลาของการจํากัดสั้นกวา (86.8 และ 90.5 วัน) การบริโภคอาหารของมารดาและการให
อาหารทารกในเขตชนบทของ สปป.ลาว เป น อย า งไร เป น คํ า ถามการวิ จั ย ที่ ต อ งการศึ ก ษา
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ผลการวิจัยสามารถใชเปนองคความรูพื้นฐานหรือแนวทางของการศึกษาตอไปไดทั้งในประเด็น
เรื่องอาหารและสารอาหาร เรื่องปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตัวดังกลาว เรื่องพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้เพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของมารดาและทารกและเพื่อ
ตนทุนที่ดีของชีวิต
วัตถุประสงคท่วั ไป
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อศึกษาการบริโภคอาหารของมารดาและการให
อาหารทารก ในเขตชนบท สปป.ลาว
วัตถุประสงคเฉพาะ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อศึกษากลุมมารดาที่มีทารกอายุแรกเกิดถึง
1 ป ในเขตชนบทของ สปป.ลาว ในประเด็น
1. การบริโภคอาหารของมารดา
2. การใหอาหารทารก
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานีม้ ีพนื้ ที่ทที่ ําวิจัยอยูท ี่อําเภอเมืองเฟอง เปนเขตชนบทของจังหวัดเวียงจันทร
มีระยะเวลาการศึกษาตัง้ แตเดือนตุลาคม 2551- เมษายน 2552
การศึกษาการบริโภคอาหารของมารดา มีประเด็นที่ศึกษาครอบคลุมดังนี้
1) ระยะเวลาที่อยูไฟ ชนิดของอาหารที่จํากัดในชวงเวลาทีอ่ ยูไฟ และเหตุผล
2) ชนิดของอาหารที่กินไดมากในชวงที่อยูไฟและเหตุผล
3) ผูที่แนะนําเรื่องการอยูไฟและการกินอาหาร
4) ปริมาณพลังงานและสารอาหารทีม่ ารดาไดรับตอวัน
การศึกษาใหอาหารทารกมีประเด็นที่ศึกษาครอบคลุมดังนี้
1) การฝากครรภ สถานที่ฝากครรภ/คลอด การไดรับคําแนะนําจากการฝากครรภ และ
การไดรับคําแนะนําหลังคลอด
2) จํานวนมารดาที่ใหน้ํานมเหลืองแกทารก
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3)
4)
5)
6)
7)

จํานวนมารดาที่ใหทารกกินนมแม
ผูใหคําแนะนําแกมารดาในการใหนา้ํ นมเหลือง และการเลี้ยงทารกดวยนมแม
ชวงอายุของทารกที่ไดรับนมแมอยางเดียว
ระยะเวลาการใหนมแม
ชวงเวลาที่ใหอาหารเสริม และชนิดของอาหารเสริมที่ใหทารก

