บทที่ 5
สรุปการศึกษาวิจยั และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริโภคอาหารของมารดา และการให
อาหารทารก สปป.ลาว โดยการเก็บขอมูลจากมารดารวม 112 คน ศึกษาในพื้นที่อําเภอเมืองเฟอง
ซึ่งเปนเขตชนบทใน สปป.ลาว สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
สรุปการศึกษาวิจยั
1. สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมมารดา
ขอมูลทั่วไปของกลุมมารดามีดังนี้ มารดามีอายุเฉลี่ย 24.6 ป ชวงอายุ 16-38 ป จบ
การศึกษาระดับ ≤ ชั้นประถมศึกษา รอยละ 52.7 นับถือศาสนาพุทธรอยละ 99 สวนใหญมีอาชีพ
แมบานและทํานาในฤดูทํานา และอาชีพคาขาย จํานวนบุตรที่มีชีวิตในปจจุบัน 1-2 คนรอยละ
78.6 มารดาที่มีประวัติไมเคยแทง 108 คน มีรายไดตอเดือน ≤ 1,200 บาท 55 คน สวนใหญมี
ที่ดินเปนของตนเองและใชทํานา ขอมูลทั่วไปเหลานี้มีผลตอการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารและการใหอาหารทารก และการพัฒนางานโภชนาการในชุมชน เชน จากการศึกษาพบวา
หญิงหลังคลอดมี รอยละ 11.6 ที่มีอายุ ≥16-18 ป และ รอยละ 39.3 ที่มีอายุ >18-25 ป เปนชวง
อายุที่อยูในวัยรุน ความตองการสารอาหารเพิ่มสูงมากเฉพาะของตัวมารดาเอง เมื่ออยูในภาวะ
ตั้งครรภและหลั งคลอดตองไดรับอาหารอยา งพอเพี ยงทั้ ง ปริ มาณและคุ ณภาพ ในเรื่องระดับ
การศึกษาซึ่งระดับการศึกษาสูง ทําใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นในการเลือกอาหารบริโภค
ถึงแมวา ณ ปจจุบันการเขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดงายและรวดเร็วขึ้น แตในชุมชนบทลาวยังไม
มีเทคโนโลยีเหลานั้นมากนัก การศึกษาในระบบจึงมีความสําคัญ ศาสนาเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผล
ตอพฤติกรรมของคนเพราะศาสนาคือรากเหงาของวัฒนธรรม การนับถือผีของชนบางกลุมอาจ
สงผลตอความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ ความเชื่อและวัฒนธรรม
ประเพณีที่นอกเหนือจากศาสนาบางเรื่องเปนสิ่งที่เกี่ยวของหรือเชื่อมโยงถึงเรื่องการบริโภคอาหาร
และการเลี้ยงทารก และถายทอดจากรุนสูรุนในรูปแบบของการบอกกลาวแนวทางปฏิบัติเชนเรื่อง
การอยูไฟหลังคลอด (ตารางที่ 4.12) และ การงดอาหารบางชนิดในชวงที่อยูไฟ (ตารางที่ 4.13)
ในเรื่องอาชีพซึ่งเมื่อเชื่อมโยงถึงรายไดทําใหมีผลตอความสามารถในการซื้อ ซึ่งรวมทั้งการซื้อ
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อาหารบริโภคดวย เศรษฐานะ อาชีพ และระดับการศึกษาเปนปจจัยทางสังคมที่ตองพิจารณาเมื่อ
ศึกษาเรื่องโภชนาการในชุมชน (Jelliffe and Jelliffe, 1989, pp. 142-155) นอกจากนี้อาชีพยังมี
ผลตอวิถีชีวิตอื่นๆ เชนการมีและไมมีเวลาสําหรับการดูแลบุตร นอกจากนี้อาชีพยังสงผลตอการใช
พลังงานหรือ energy expenditure ของรางกาย ซึ่งจําเปนตองไดทดแทนในสวนที่เสียไป ใน
ชุมชนชนบทการไดอาหารมาบริโภคไมไดขึ้นกับรายไดแตเพียงอยางเดียว ในชุมชนที่ศึกษามี
หลายครอบครัวมีที่ดินเปนของตนเอง และใชผืนดินนั้นทําเกษตรกรรม ทําใหมีแหลงอาหารสําหรับ
บริโภค ความเปนไปในเรื่องชุมชนและสังคมนั้นเปนเรื่องที่ตองมีความเขาใจเชิงบริบทอยางมาก
เพราะเปนสิ่งเราหรือ stimuli ที่มีผลตอการปฏิบัติตัวและพฤติกรรมมนุษย จากการศึกษาพบวา
มารดาหลั ง คลอดมี ก ารอยู ไ ฟแตกต า งกั น 4 ช ว งเวลาและในการอยู ไ ฟมี ก ารจํ า กั ด อาหาร
ระยะเวลาการอยูไฟมีความสัมพันธกับศาสนาและการฝากครรภ
2. การบริโภคอาหารของมารดา
จากการศึกษาพบวามารดาอยูไฟหลังคลอดทุกคน (ตารางที่ 4.11) และในชวงที่อยูไฟ
มีการจํากัดอาหาร มารดาสวนใหญฝากครรภและคลอดบุตรที่ โรงพยาบาล จึงไดรับคําแนะนําใน
เรื่องการบริโภคอาหาร การใหอาหารทารกและการดูแลตนเองในเรื่องอื่นๆ (ตารางที่ 4.10 และ
4.20) การอยูไฟแบงเปน 4 แบบจําแนกตามระยะเวลาไดแก อยูไฟ ≤ 7 วัน 8–15 วัน 16–21 วัน
และ > 21 วัน ในเรื่องเครื่องดื่มที่บริโภคในชวงที่อยูไฟพบวามารดาสวนใหญกินน้ําตมสมุนไพร
หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ไดแก น้ํารอน น้ํานมถั่วเหลือง นมกลอง (ตารางที่ 4.14) ไมมีการดื่ม น้ําเย็น น้ํา
ชา กาแฟ ยาดอง การจํากัดอาหารในระยะเวลาอยูไฟทั้ง 4 ชวงมีความคลายคลึงกัน (ตารางที่
4.15) สรุปไดดังนี้ 1) มีการจํากัดอาหารประเภทเนื้อสัตวทั้งเนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู และปลา
สวนเนื้อไกเปนที่ยอมรับบริโภคไดบางในกลุมที่อยูไฟ ≤ 7 วัน และ > 21 วัน ปลาที่เปนที่ยอมรับ
บริโภคไดบางในชวงที่อยูไฟไดแกปลาเล็กปลานอย ยกเวนกลุมที่อยูไฟ > 21 วัน ที่มารดารอยละ
42.8 จัดวาปลาเล็กปลานอยเปนปลาที่ควรงดดวย 2) การจํากัดอาหารไขมัน อาหารประเภท
ไขมันและน้ํามันจัดเปนอาหารที่มารดาจํากัดในชวงที่อยูไฟทั้ง 4 ระยะ มีการบริโภคไดบางในกลุม
ที่อยูไฟ 8–15 วัน และ 16–21 วัน ในกลุมที่อยูไฟ > 21 วัน รอยละ 100 จํากัดอาหารไขมัน
3) การจํากัดผักบางชนิด ในกลุมมารดาที่อยูไฟ ≤ 7 วัน และ > 21 วัน 4) ผลไม กลุมอยูไฟจํากัด
ผลไมทั้ง มะละกอ สับปะรด และกลวย ในกลุมที่อยูไฟ > 21 วัน บริโภคผลไมดังกลาวไดบาง
สวนอาหารที่บริโภคไดมากไดแก ขาวกับเกลือ ขาวกับซีอิ้วและน้ําปลา ขาวกับขา บริโภคใน 1-2
วัน หลังคลอด หลังจากนั้นบริโภค ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวกับแกงปลาใสผักกาด ขาวกับปลายาง
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ขาวกับเนื้อยาง โดยมีการกินขาวกับปลายางมากในกลุมที่อยูไฟ ≤ 7 วัน 8–15 วัน และ 16–21 วัน
(รอยละ 91.6 88 และ รอยละ 100 ตามลําดับ) สวนในกลุมที่อยูไฟ > 21 วัน ยอมรับวากินขาว
กับปลายาง ขาวกับเนื้อยาง ไดรอยละ 57.1 การงดอาหารดังกลาวโดยเฉพาะในกลุมที่อยูไฟนาน
> 21 วัน ไมเปนผลดีตอรางกาย เพราะการจํากัดอาหารประเภทเนื้อสัตว ผักและผลไมอาจทําให
ไดรับวิตามินและแรธาตุลดนอยลงดวย การศึกษาการบริโภคอาหารของมารดาโดยการซักประวัติ
อาหารที่บริโภคใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา (24 hr dietary recall) และการศึกษาความถี่ของการ
บริโภคอาหาร (Food frequency questionnaire) ( 91 คน) พบวา พลังงานสวนใหญไดจาก
คารโบไฮเดรท รอยละของพลังงานจากไขมันและโปรตีนนอย การบริโภคเนื้อสัตวนอยมีสวนทําให
มารดาไดรับวิตามินและแรธาตุนอยดวย การจํากัดอาหารไขมันอาจมีผลตอปริมาณกรดไขมันที่
จําเปน และวิตามินที่ละลายไดในไขมันที่มารดาไดรับ และมีผลตอระดับของสารอาหารดังกลาวใน
น้ํานมแม การปฏิบัติตัวของหญิงหลังคลอด ในเขตชนบทของ สปป.ลาว ไดรับอิทธิพลจากความ
เชื่อดั้งเดิมที่สืบตอกันมาในเรื่องการอยูไฟ มีการจํากัดอาหารบางชนิด และอาหารที่บริโภคไดมาก
คือขาวเจาและขาวเหนียว แตเนื่องจากสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป ในปจจุบันมีการบริโภค
ขาวขัดสีที่มีคุณคาทางโภชนาการดอยกวาขาวซอมมือที่บริโภคกันในอดีต มารดาจึงควรไดรับ
คําแนะนําใหบริโภคอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นมีความจําเปนที่ตองประยุกตวิชาการอยาง
เหมาะสมและสื่ อ ให ค นในชุ ม ชนเข า ใจ เพื่ อ เป น แนวทางในการบริ โ ภคอาหารที่ มี คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการและได รั บ พลั ง งานจาก คาร โ บไฮเดรท โปรตี น และไขมั น ในสั ด ส ว นที่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะในกลุมหญิงหลังคลอด และมารดาที่ใหนมบุตร
3. การใหอาหารทารก
มารดารอยละ 97.3 ใหลูกดูดนมครั้งแรกภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด และทุกคนใหลูก
ดูดน้ํานมเหลือง เพราะแพทยแนะนําจึงรูวามีประโยชน รวมทั้งมีคําแนะนําจากญาติสนิทภายใน
ครอบครัวดวย (ตารางที่ 4.20) มารดารอยละ 99.1 ใหลูกกินนมแมโดยใหเหตุผลวามีประโยชน
(รอยละ 96.4) อยากใหลูกแข็งแรง (รอยละ 96.4) อยากใหลูกอบอุน (รอยละ 77.7) เปนการ
ประหยัด (รอยละ 90.2) และปองกันการตั้งครรภได (รอยละ 58.9) ทารกอายุ 0-4 เดือนที่ศึกษามี
31 ราย ที่กินนมแมอยางเดียวมี 30 ราย (รอยละ 96.7) และทารกที่อายุ > 4 เดือน มีทั้งหมด 81
รายไดรับอาหารเสริมในชวงอายุ > 4-6 เดือน 22 ราย (รอยละ 27.1) อีก 49 ราย (รอยละ 60.5) ไดรับ
อาหารเสริมเมื่ออายุ > 6-7 เดือน
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ชนิ ดของอาหารเสริ มทารกที่ใหชวงวัย 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนเป นไปตาม
คําแนะนํา กลาวคือมีขาว เนื้อสัตว ผัก และผลไม สวนอาหารไขมันไดจากไขมันซอนเรนที่อยูใน
เนื้ อ สั ต ว ทํ า ให ท ารกได พ ลั ง งานและโปรตี น อย า งพอเพี ย งถ า บริ โ ภคในปริ ม าณที่ เ หมาะสม
มารดามีการฝากครรภและคลอดที่โรงพยาบาลเปนสวนใหญจึงไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ของ
โรงพยาบาล และไดรับเอกสารติดตามสุขภาพแมและเด็ก ในเอกสารดังกลาวมีรายละเอียดเรื่อง
การใหอาหารเสริมทารกพรอมทั้งรูปภาพอยางชัดเจน มารดาสามารถเขาใจและทําตามไดงาย
ขอมูลทางวิชาการที่มีการทบทวนอยางเปนระบบพบวา ถาทารกไดรับนมแมอยางเดียว
เพิ่มเปน 6 เดือน เปนผลดีตอทารกมากกวา 4 เดือน ถึงแมวา WHO ไดแนะนําการใหนมแมอยาง
เดียวจนถึง 6 เดือนมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 แตประสบการณในประเทศไทย ยังมีการทําตาม
คําแนะนําเดิมคือใหนมแมอยางเดียวถึง 4 เดือน การปรับชวงเวลาดังกลาวมีปฏิบัตไิ ดเพียงรอยละ
5-17 จนกระทั่งในป 2546 ที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยประกาศสนับสนุนใหนมแม
อยางเดียวจนอายุ 6 เดือน (ศิราภรณ สวัสดิวร, 2546) การใหอาหารเสริมทารกควรเริ่มเมื่ออายุ 4
เดือน หรือ 6 เดือนนั้น ในแตละประเทศควรกําหนดขอปฏิบัติที่ไดจากการศึกษารวบรวมขอมูล
อยางเปนระบบ รวมทั้งมีการพิจารณาปจจัยทางสังคมรวมดวย
4. ขอจํากัดของการศึกษา
การวิจัยการบริโภคอาหารของมารดาและการใหอาหารทารกในเขตชนบทของ สปป.
ลาว ทําใหไดคําตอบวาการบริโภคอาหารของมารดา เปนอยางไรทั้งในชวงที่อยูไฟและมีการจํากัด
อาหาร และในชวงใหนมบุตร รวมทั้งการใหอาหารทารก มีการใหนมแมและอาหารเสริมตามวัย
อยางไร ผลการวิจัยสามารถใชเปนองคความรูพื้นฐาน หรือแนวทางของการศึกษาตอไปในหลาย
ประเด็นที่เชื่อมโยงเรื่องอาหาร โภชนาการกับสุขภาพ เชนการศึกษาเรื่องอาหารและสารอาหาร
เรื่องปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหาร เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ขอจํากัดของการศึกษามีดังนี้
1. พื้นที่ที่ศึกษาเปนชุมชนบทของ สปป.ลาว สถานบริการสุขภาพของรัฐมีโรงพยาบาล
1 แหงคือโรงพยาบาลเมืองเฟองเปนโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก ตั้งแต ป2006 ตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว จึ งมี การดําเนิ นการเรื่องการเลี้ยงทารกดวยนมแม อยา ง
เขมแข็ง แตในชุมชนชนบทลาวที่ไมมีสถานบริการสุขภาพในลักษณะดังกลาว การใหอาหารทารก
อาจแตกตางไปจากผลที่ไดจากการศึกษานี้
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2. ในบทที่ 3 ไดอธิบายวิธีการทําใหผูสัมภาษณ 3 คน มีมาตรฐานการสัมภาษณที่
ใกลเคียงกัน การทํา interrater reliability ซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ สามารถอธิบายการมี
มาตรฐานของการสัมภาษณไดชัดเจนกวา
3. การศึกษาปริมาณอาหารที่บริโภคดวยวิธีการซักประวัติอาหารใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา
ไดซักประวัติยอนหลังในการบริโภค 1 วัน เพราะการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสัมภาษณ ไมไดให
มารดาบันทึกเอง เพราะมีขอจํากัดในการบันทึกปริมาณอาหาร และการถามยอนหลังมากกวา 1
วัน มารดาอาจจําไมได โดยเฉพาะปริมาณที่บริโภค ซึ่งเปนขอจํากัดของการประเมินอาหารที่
บริโภคดวยวิธีนี้ อยางไรก็ตามมีการใชโมเดลอาหาร 25 รายการที่มีขนาด/ปริมาณ 1 สวน ตาม
หนวยอาหารแลกเปลี่ยน (Food exchange list) เพื่อใหไดคําตอบของหนวยปริมาณที่บริโภค
ชัดเจนขึ้น การซักประวัติอาหารใน 24 ชั่วโมงที่ผานมาไดขอมูลสนับสนุนจากการศึกษาความถี่
ของการบริโภครวมดวย ซึ่งการประเมินความถี่ในการบริโภคอาหาร เปนขอมูลการบริโภคอาหาร
ในระยะยาว แบบสอบถามควรมีรายการอาหารที่มากพอ ในการศึกษานี้มีรายการอาหารจําแนก
ตามอาหารหลัก 5 หมู รวม 83 ชนิด เปนรายการอาหารที่คนในชุมชนบริโภคเปนปกติ แตวิธีการนี้
มีขอผิดพลาด (error) เชนกัน (Gibson, 1990)
ขอเสนอแนะ
อาหารและโภชนาการมีความสําคัญตลอดวงจรชีวิตมนุษย ชวงชีวิตที่มีความสําคัญ
มากคือในชวงที่เปนทารกในครรภและในชวง 2 ขวบปแรก การไดรับอาหารที่สะอาด ถูกตอง
เหมาะสมและพอเพียงทําใหทารกเจริญเติบโตและมีพัฒนาการปกติทั้งรางกายและสติปญญา
รวมทั้งเปนการปองกันความเสี่ยงตอโรคเรื้อรังที่เกี่ยวของกับอาหารในระยะเปนผูใหญดวย ดังนั้น
ผลการศึกษาเรื่องการบริโภคอาหารของมารดาและใหอาหารทารก ในเขตชนบทของ สปป.ลาว
จึงเปนประโยชนในการปรับปรุงภาวะโภชนาการของมารดาและทารก โดยมีแนวทางดังนี้ การ
บริโภคอาหารที่มีประโยชนและหลากหลายมากขึ้นในชวงที่อยูไฟ จากการศึกษาพบวากลุมที่อยูไฟ
นาน ( > 21 วัน) มีการจํากัดอาหารเปนเวลานานดวย การจํากัดอาหารซึ่งมีทั้งอาหารประเภท
เนื้อสัตว ไขมัน ผัก และผลไมบางชนิดที่ลวนแลวเปนสิ่งที่บริโภคในภาวะปกติ และหาไดงายใน
ชุ ม ชนในทุ ก ฤดู ก าล การจํ า กั ด อาหารดั ง กล า วอาจไม เ กิ ด ประโยชน ต อ ตั ว มารดาและทารก
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตองเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเปนเวลานาน 6 เดือน ความเชื่อที่วา
อาหารดังกลาวอาจกอใหเกิดผลเสียตอรางกายนั้นยังไมมีการศึกษาที่สนับสนุนความเชื่อนี้ แตใน
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เมื่อยังคงถือปฏิบัติอยู จึงควรใหคําแนะนําในการบริโภคเนื้อสัตวชนิดที่กินไดใหมากขึ้น รวมทั้งการ
กินอาหารไขมันเพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนแหลงของพลังงาน กรดไขมันที่จําเปน และวิตามินที่ละลายได
ไขมัน ในกลุมมารดาที่ BMI < 18.5 กก./ ม2 ควรไดรับคําแนะนําใหบริโภคมากขึ้น ในชุมชนชนบท
ของ สปป.ลาว ยังมีแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณตลอดปและมีอาหารใหเลือกบริโภคหลากหลาย
สวนการใหอาหารทารก มีประเด็นที่ควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไปอยางตอเนื่องและเขมแข็ง
คือการใหทารกไดรับน้ํานมเหลือง และการใหทารกกินนมแม อยางเดียวจนอายุ 6 เดือน เพราะมี
การศึกษาที่สนับสนุนเรื่องนี้อยางแนชัดวาเปนผลดีทั้งตอทารกและตัวมารดาเอง โดยเนนใหมารดา
ดูแลตนเองใหมีภาวะโภชนาการที่ปกติ โรงพยาบาลเมืองเฟองเปนโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก
ในป 2006 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ซึ่งเนนนโยบายใหทารกไดรับนมแม
เพียงอยางเดียวจนถึง 6 เดือนตั้งแตป 2003 ผลการวิจัยนี้จึงเปนการติดตามงานบริการสุขภาพ
ตามนโยบายในพื้นที่อําเภอเมืองเฟอง ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต
โภชนาการเปนพื้นฐานของชีวิต นําไปสูคุณภาพของประชากรโดยเฉพาะการพัฒนา
งานดานอาหารและโภชนาการใหกับกลุมประชากรที่มีอายุอยูในชวงวิกฤตคือตั้งแตอยูในครรภ
มารดาจนถึงอายุ 2 ป อาหารและโภชนาการชวยใหเด็กเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและสติปญญา
รวมทั้งลดความเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้ อรัง การลงทุ นทางโภชนาการจึงมีความคุมคาทั้งดา น
เศรษฐกิ จ และสั ง คม (อารี วั ล ยะเสวี , 2546, น.24-25 ) กล า วคื อ ลดค า ใช จ า ยด า นการ
รักษาพยาบาล จากโรคติดเชื้อตางๆ ที่พบไดมากในผูที่ขาดอาหารเนื่องจากภูมิคุมกันต่ํา ลดภาระ
คาใชจายที่เกิดจากโรคไมติดตอที่เกี่ยวของกับอาหารในผูใหญ Scrimshaw, 1997 อางถึงใน อารี
วัลยะเสวี, (2546, น. 24-25) รายงานการปองกันการขาดอาหารในระยะเริ่มแรกของชีวิตวา
สามารถลดความเสี่ยงของโรคเหลานี้ในขณะเติบโตเปนผูใหญได การมีภาวะโภชนาการดีชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนและการทํางาน เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ โครงสราง
ประชากรของ สปป. ลาว ณ.ปจจุบันเปนรูปทรงเจดีย ประชากรที่มีอายุนอยกวา 15 ป มีรอยละ 44
และผูที่มีอายุมากกวา 65 ป มีรอยละ 4 การมีประชากรวัยเด็กมากนั้น การพัฒนาควรมุงเนนไป
ในการทํ า ให ท รั พ ยากรมนุ ษ ย ไ ด พั ฒ นาเต็ ม ศั ก ยภาพโดยเฉพาะการพั ฒ นาทางร า งกายและ
สติปญญาดวยอาหารและโภชนาการ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในเรื่องอาหารและโภชนาการ จากการศึกษานี้
พบวาการบริโภคอาหารของมารดาและการใหอาหารทารก มีผูใหคําแนะนําแกมารดาหลายคน
รวมทั้งเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ควรนําความรูทางวิชาการไปประยุกตใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อปรับปรุงการบริโภคอาหารของมารดา และการใหอาหารทารกใหถูกตองเหมาะสมมากขึ้น
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หั ว ใจสํ า คั ญ ของการแก ไ ขป ญ หาและการป อ งกั น ด า นอาหารและโภชนาการของประเทศ
จําเปนตองสรางความเขมแข็งใหกับคนในชุมชน ใหสามารถพึ่งตนเองไดจริง และพึ่งพาภายนอก
ใหนอย (ลือชา วนรัตน, 2545, น. 29-32) ซึ่งในชุมชนที่ศึกษาวิจัยนี้มีแหลงอาหารจากการทํา
เกษตรกรรมในที่ดินของตนเองอยูแลว จึงนับไดวาไมขาดแคลน สิ่งที่ควรสงเสริมใหมากขึ้นคือ
ความรูทางวิชาการที่สามารถนําไปประยุกตใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
การศึกษาเรื่ องการบริโภคอาหารของมารดา และการใหอาหารทารกในครั้งนี้ เปน
การศึ กษาในประเด็น ที่ วา หญิงหลังคลอดและมารดาของทารกอายุ 0-1 ป ในเขตชนบทของ
สปป.ลาว บริโภคอาหารอยางไร มีการจํากัดอาหารหรือกินอาหารอะไรไดมาก และใครเปนผู
แนะนํา และเมื่อมารดาใหนมแมแกทารกอายุ 0-6 เดือน แมไดรับพลังงานและสารอาหารเพียงพอ
หรือไม รวมทั้งกลุมมารดาที่มีทารกอายุ 6-12 เดือนดวยเพราะทารกยังกินนมแม ในสวนของการ
ใหอาหารทารก มีการศึกษาวาทารกไดรับน้ํานมเหลืองหรือไม ไดรับนมแมอยางเดียวจนถึงอายุ
เทาใด มารดาใหทารกกินนมแมดวยเหตุผลใด และใครเปนผูแนะนํา ทารกไดรับอาหารเสริมที่
เหมาะสมตามวั ย หรื อ ไม ชนิ ด ของอาหารเสริ ม ที่ ใ ห ท ารกในช ว งอายุ 6-12 เดื อ น มี อ ะไรบ า ง
การศึกษาทั้งหมดนี้เปนประเด็นเริ่มตนที่นําไปสูการศึกษาตอไปไดอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับ
อาหารและโภชนาการ ไดแก การศึกษาเรื่องปริมาณอาหารและสารอาหารที่มารดาและทารกไดรับ
โดยเฉพาะวิตามินและแรธาตุ และผลการวิจัยนี้อาจมีประโยชนในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สมบูรณตอไป สรุปไดวาการศึกษาการบริโภคอาหารของมารดา และการใหอาหารทารกในเขต
ชนบทของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวแตเบื้องตน ผล
การศึกษานี้ไดองคความรูที่เชื่อมโยงสูการพัฒนางานดานอาหารและโภชนาการในชุมชนตอไป ซึ่ง
นับวาเปนประโยชนทั้งในดานวิชาการและการสงเสริมสุขภาพ

