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พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงไทยครรภแรกที่คลอดทารกน้ําหนักนอย :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต
กฤตพร เมืองพรอม วท.บ., ค.ม*
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
ปญหา อุปสรรค ตัวกําหนดและแนวทางการแกไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอด
การตั้งครรภของหญิงไทยครรภแรกที่คลอดทารกน้ําหนักนอย ณ โรงพยาบาลภาครัฐ
จังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ศึกษาในหญิงไทยครรภแรกอายุ 20 ถึง 34 ป ที่คลอดทารกครบกําหนดมี
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ณ โรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึกผูใหขอมูลหลัก 15 คน
ผลการวิจัย พบวา ผูใหขอ มูลหลักรับ รูการบริโภคอาหารในปริมาณที่
เพิ่มขึ้นและควรบริโภคอาหารครบ 5 หมู โดยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลัก 3 มื้อ
ตอวัน และอาหารวาง 1 มื้อ (มื้ออาหารกอนนอน) ปริมาณการบริโภคอาหารในไตรมาส
หนึ่งของการตั้งครรภนอยเนื่องจากอาการแพทอง เพิ่มปริมาณการบริโภคอาหารใน
ไตรมาสสองและบริโภคในปริมาณที่ลดลงในไตรมาสสามของการตั้งครรภโดย
บริโภคหมวดอาหาร 5 หมวดแต หมวดแปงและขาว หมวดผัก หมวดผลไม หมวด
เนื้อสัตวและหมวดนม บริโภคต่ํากวาเกณฑที่กรมอนามัยกําหนดตอวัน สวนหมวดที่
บริโภคสูงกวาเกณฑที่กําหนดตลอดการตั้งครรภ คือ หมวดไขมัน ปญหา อุปสรรคของ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดการตั้งครรภที่พบประกอบดวย ภาวะสุขภาพแบง
ออกเปนภาวะการตั้งครรภและการแพอาหารทะเล สภาวะเศรษฐกิจ ความรูในการเลือก
อาหารบริโภค และนิสัยการบริโภคอาหาร ตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอด
_____________________________________________________________________
*วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสงเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2551
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การตั้งครรภประกอบดวยมูลเหตุ 10 ประการ คือ สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดที่ อ ยู
อาศั ย อายุ สภาวะการตั้งครรภ การรับรูพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดการ
ตั้งครรภ สภาพสั ง คมเมื อ ง อิ ท ธิ พ ลจากการทํา การตลาดของสิ น ค า วั ฒ นธรรม
ค ว า ม เ ชื ่ อ หลั ก ศาสนา และ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ดั ง นั้ น แนวทางการแก ไ ข
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดการตั้งครรภ คือ เพิ่มปริมาณการบริโภคอาหารใน
แตละมื้ออาหารตอวันหรือเพิ่มจํานวนมื้ออาหารบริโภคตอ ตอวันตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่สาธารณสุข ควบคุมอาหารที่มีผลใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นในไตรมาสสาม บริโภค
หลากหลายชนิดตอวันใหครบ 5 หมูโดยเนนการบริโภคผั ก และผลไม ใ ห เ พิ่ ม ขึ้ น ใน
ระยะตั้ ง ครรภ เลือกวิธีก ารแกไขปญหาที่เหมาะสมกับ ตนเอง ไมยุงยากและสรา ง
นิสัยบริโภคอาหารที่ดีตั้งแตวัยเด็ก
คําหลัก : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การตั้งครรภ ทารกน้ําหนักนอย
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The Dietary Intake Behavior of the Primigravidarum Thai Women who
Deliver Low Birth Weight Babies : A Case Study at Government
Hospitals in Phuket
Krittaporn Muangprom
ABSTRACT
The purposes of the study were mainly to explore the dietary intake
behavior of Thai women pregnant for the first time who deliver low birth weight
babies in one Government Hospital in Phuket, and to investigate problems, barriers,
and the factors affecting the dietary intake behavior of these mothers, as well as to
propose some suggestions to improve the dietary intake behavior of pregnant women.
The study employed a phenomenological qualitative method. The
sample consisted of 15 Thai women, aged between twenty- years old to thirty- four
years old, whose first babies’ weights were less than 2,500 grams. The site of the
study was at government hospitals in Phuket province. In-depth interview was used
to generate qualitative data.
The results found that most pregnant women realized that they had to
increase their food intake, and included five nutritional groups of foods. The
researcher found that there were two factors affecting pregnant mothers’ dietary intake
as follows: 1) Dietary consumption pattern during pregnancy : eating three regular
meals and one snack per day (bedtime’s snack), decreasing their dietary intake in the
first trimester, increasing their intake in the second trimester and decreasing their
intake in the third trimester. It was found that most mothers consumed five groups of
recommended food during their pregnancy: carbohydrate, vegetable, fruit, meat and
milk. The highest dietary component was fat.
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The problems and barriers to the mothers’ nutritional intake behavior
were; health status including pregnancy status, seafood allergy, economic status,
knowledge about purchasing food and their dietary habits.
It was found that there were 10 factors affecting the pregnant women’s
dietary intake behavior; location of the mothers , age , pregnancy status , their
perception of dietary intake behavior, urban life, influence of marketing advertising,
culture, belief, religion, and social support .
The researcher proposes some suggestions to improve the dietary intake
behavior of pregnant women as follows : mothers should increase nutritious intake at
each meal or increase the number of mealtimes per day as suggested by health
providers; they should control their consumption of fruits that can cause overweight in
the third trimester of pregnancy; mothers should also take a variety of food from all
five groups recommended nutrition and increase vegetables and fruit consumption
during pregnancy; they should choose suitable and simple methods to solve their
dietary intake problems, and finally, it was recommended that people should develop a
good dietary habits starting from childhood.
Key words : dietary intake behavior, pregnancy, low birth weight.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมานี้ มีการเปลี่ยนแปลงภาวะ
เศรษฐกิ จ สั ง คมมี ค วามเจริ ญ รุ ด หน า ดา นวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส งผลต อ การ
เปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู ข องสั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล อ ม ค า นิ ย มและ
พฤติกรรมของคนในสังคม (กองสุขศึกษา, 2546 : 10) พฤติกรรมและแบบแผนการ
บริ โ ภคอาหารเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ผลมาจากบรรทั ด ฐานทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
(Vallianatos, 2004 : 5) ประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะโภชนาการเกินและโรคเรื้อรังที่

26 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หญิงตั้งครรภเปนอีกกลุมหนึ่งที่ภาวะโภชนาการมีผลตอการเจริญเติบโต
ของทารกในครรภ เนื่องจากระยะตั้งครรภเปนระยะพัฒนาและเปนจุดเริ่มตนการสราง
ชีวิตใหมที่มีคุณภาพ การเจริญเติบโตของรางกายและสมองของทารกตองสรางเสริม
ตั้งแตอยูในครรภเนื่องจากความตองการสารอาหารตาง ๆ และพลังงานมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ใชในการสรางเซลลและเนื้อเยื่อตาง ๆ สําหรับหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ อาหาร
เปนสิ่งสําคัญของชีวิตและการเจริญเติบโต โภชนาการจึงเปนปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอสุขภาพของหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ ดังนั้นการสรางเสริมสุขภาพในขณะ
ตั้งครรภ โดยการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม รูจักเลือกบริโภคอาหารที่มี
ประโยชนซึ่งจะสงผลใหหญิงตั้งครรภและทารกในครรภมีสุขภาพดี หญิงครรภแรกซึ่ง
ไมมีประสบการณการตั้งครรภมากอนมักขาดความรูความเขาใจในการบริโภคอาหารทํา
ใหบ ริโภคอาหารตามปกติโดยไมไดคํานึงถึงการบริโภคอาหารที่สรางเสริม สุขภาพ
เทาที่ควร (สิริวัลย เรืองสวัสดิ์, 2534 : 83) สงผลใหมีอัตราเสี่ยงตอการใหกําเนิดทารก
น้ําหนักนอยเปน 1.0 เทาของมารดาครรภหลัง (จริยวัตร คมพยัคฆ และคณะอางถึงใน
พรสวัสดิ์ ธรรมปาริชาติ, 2548 : 5) น้ําหนักทารกแรกคลอดเปนเครื่องชี้วัดที่สําคัญบอก
ถึงโอกาสการมีชีวิตรอด สําหรับดานการพัฒนาประเทศถือวาการคลอดทารกน้ําหนัก
นอยเปนดัชนีพื้นฐานที่สําคัญของระดับการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทยที่ตองมี
การติดตามและดูแลอยางตอเนื่อง จากการทบทวนการศึกษาแสดงใหเห็นวาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
และทารกโดยเฉพาะการคลอดทารกน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม
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ในบริบทของสภาพวัฒนธรรมสังคมของจังหวัดภูเก็ตเปนสังคมเมืองที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบตอกันมาชานาน รวมทั้งการ
ไดรับอิทธิพลจากโลกตะวันตกที่เขามากับกิจการการทองเที่ยว มีการผสมกลมกลืนรวม
เปนวิถีชีวิต เกิดคานิยมบริโภคอาหารตางชาติและอาหารสําเร็จรูปมากขึ้น ประชาชนที่
อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญมีการอยูรวมกันของ 3 เชื้อชาติคือ คนไทยเชื้อสายจีน
คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและคนไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามแมอยูใน
สั ง คมเดี ย วกั น แต ทุ ก กลุ ม ก็ มี ธ รรมเนี ย มประเพณี เ ฉพาะของตนที่ เ ป น ตั ว กํ า หนด
พฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโ ภค (ธีราพร โสดาบรรลุ, 2546 : 2)
สถานการณดานอนามัยแมและเด็กของจังหวัดภูเก็ต ยังตองมีการเฝาระวังและดูแลอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะหญิงครรภแรกในชวงอายุ 20 – 34 ป ที่มาใชบริการการคลอด ณ
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตพบวา เกิดภาวะโลหิตจางและทารกแรก
คลอดมีน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม มากกวาหญิงตั้งครรภกลุมอายุอื่น ๆ สาเหตุเหลานี้
สวนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมบริโภคอาหารขณะตั้งครรภ จากรายงานประจําปของ
จังหวัดภูเก็ตดานงานอนามัยแมและเด็กในปงบประมาณ 2549 พบวา หญิงตั้งครรภมี
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 2.29 มีภาวะโลหิตจาง รอยละ 19.79
สถิติทารกคลอดมีชีพน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัมยอนหลัง 3 ปของจังหวัดภูเก็ต
ปงบประมาณ 2547- 2549 คือ รอยละ 8.50, 8.62 และ 8.76 ตามลําดับ จากขอมูล
สถานการณสุขภาพของหญิงตั้งครรภแรกและทารกที่ไดกลาวมา ควรตองใหการดูแล
สรางเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภแรกอยางตอเนื่อง ลดพฤติกรรมไมพึงประสงคและ
สร า งเสริ ม ให เ กิ ด พฤติ ก รรมใหม ที่ พึ ง ประสงค ม าแทนที่ ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การศึ ก ษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดการตั้งครรภของหญิงไทยครรภแรกอายุ 20 – 34 ป
เพื่อคนหาลักษณะของพฤติกรรมการบริโภคที่เกิดขึ้นในวิถีที่ดําเนินอยูในปจจุบัน โดย
อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา เพื่อใหไดขอมูลที่ลึกซึ้ง
สามารถเขาถึงการรับรูความเชื่ออิทธิพลของคานิยม บรรทัดฐาน วัฒนธรรมสังคมและ
เศรษฐกิจที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดการตั้งครรภของหญิงไทยครรภ
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วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงไทยครรภแรกที่คลอด
ทารกน้ําหนักนอย ณ โรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของหญิงไทยครรภแรกที่คลอดทารกน้ําหนักนอย ณ โรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เจาะจงผูใหขอมูลหลัก (key informants) เปนหญิงไทย
ครรภแรกคลอดทารกน้ําหนักนอย มีภูมิลําเนาในจังหวัดภูเก็ตหรือในกรณียายมาจาก
จังหวัดอื่นตองมีระยะเวลาอาศัยในจังหวัดภูเก็ตอยางนอย 1 ป มารับบริการการคลอด ณ
โรงพยาบาลภาครั ฐ ประกอบด ว ยโรงพยาบาลวชิ ร ะภู เ ก็ ต โรงพยาบาลถลาง และ
โรงพยาบาลปาตองเนื่องจากโรงพยาบาลภาคเอกชนมีความเปนสวนตัวคอนขางสูงจึง
ศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตัวกําหนด
พฤติกรรม ปญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางแกไขพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตลอดการตั้งครรภในหญิงไทยครรภแรก
ขอจํากัดของการวิจัย
ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้เปนหญิงไทยครรภแรกคลอดทารก
น้ําหนักนอยคือน้ําหนักแรกคลอดต่ํากวา 2,500 กรัม มีภูมิลําเนาในจังหวัดภูเก็ตอยาง
นอย 1 ป มารับบริการการคลอด ณ โรงพยาบาลภาครัฐ ประกอบดวยโรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต โรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลปาตองเทานั้นไมรวมหญิงไทยครรภแรกคลอด
ทารกน้ําหนักนอย ณ โรงพยาบาลภาคเอกชน เนื่องจากการใหบริการในโรงพยาบาล
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. หญิงไทยครรภแรก หมายถึงหญิงตั้งครรภเดี่ยวครั้งแรก ไมมีประวัติ
การตั้งครรภ หรือประวัติการแทงมากอน มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง จํานวนมื้อในการบริโภคอาหาร
วิธี ป รุ งอาหาร รสชาติ อ าหาร แหลง ที่ ม าของอาหาร ประเภทชนิด อาหาร ปริ ม าณที่
คาดคะเนจากการบริโภคอาหารตอวันในแตละไตรมาสของการตั้งครรภทั้งสามไตรมาส
3. ทารกน้ําหนักนอย หมายถึงทารกที่คลอดครบกําหนดอายุครรภขณะ
คลอด 37 – 40 สัปดาห น้ําหนักแรกคลอดต่ํากวา 2,500 กรัม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึ ง พฤติ ก รรมบริ โ ภคอาหารตลอดการตั้ ง ครรภ ข องหญิ ง ไทย
ครรภแรกที่คลอดทารกน้ําหนักนอย ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดภูเก็ต
2. ทราบถึง ปญหา อุปสรรคตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
แนวทางการแกไขตามสภาพและภูมิปญญาของทองถิ่นของหญิงไทยครรภแรกคลอด
ทารกน้ําหนักนอยที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดภูเก็ตตลอดการตั้งครรภ
3. เปนแนวทางสําหรับบุคลากรในทีมสุขภาพ ในการวางแผนการดูแล
ขณะตั้ ง ครรภ จั ด กิ จ กรรมสุ ข ศึ ก ษาเพื่ อ ให ค วามรู คํ า แนะนํ า แก ห ญิ ง ครรภ แ รกให
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทชุมชน เพื่อหญิงตั้งครรภไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพสราง
เสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ
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4. เพื่ อ เป น แนวทางสํ า หรั บ นั ก วิ จั ย ในการค น คว า เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
บริโภคอาหารในประชากรกลุมอื่นตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้ ง นี้เปนการวิจั ยเชิ งคุณภาพ (qualitative research) แบบ
ปรากฏการณวิทยา (phenomenological research) ซึ่งเปนการศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมบริ โ ภคอาหาร ตั ว กํ า หนด
พฤติกรรมบริโภคอาหาร ปญหา อุปสรรคของหญิงไทยครรภแรกที่คลอดทารกน้ําหนัก
นอย ณ โรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตตลอดระยะการตั้งครรภ ผูใหขอมูลหลักใน
การวิจัย คือหญิงไทยครรภแรกที่มีอายุระหวาง 20 – 34 ป อายุครรภครบกําหนด
ตั้งครรภเดี่ยว ไมเคยมีประวัติการตั้งครรภหรือแทงมากอน ไมมีภาวะแทรกซอนขณะ
ตั้งครรภ ภาวะน้ําคร่ําในครรภปกติ ฝากครรภอยางนอยไตรมาส ละ 1 ครั้ง มีภูมิลําเนาใน
จังหวัดภูเก็ต มีความแตกตางในปจจัยพื้นฐาน เชน อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ
รายไดครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพสมรส จํานวนครั้งที่ฝากครรภ
อายุครรภและ ชนิดการคลอดและคลอดทารกน้ําหนักนอย ณ โรงพยาบาลภาครัฐคือ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลปาตองจังหวัดภูเก็ต รับรู
เขาใจภาษาไทยและมีความพรอมในการตอบแบบสัมภาษณและยินยอมเขารวมในการ
วิจัยโดยผูใหขอมูลหลักเซ็นยินยอมเขารวมการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ย ใช ต นเองเป น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในครั้ ง นี้
เนื่องจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณเจาะลึกการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมตาม
ประเด็นที่ศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน
แบบสัมภาษณแบงเปน 3 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไปขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย อายุ
สถานภาพสมรส เชื้อชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพรายไดครอบครัว จํานวน
สมาชิกในครอบครัว
สวนที่ 2 แนวสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารขณะ
ตั้งครรภทั้ง 3 ไตรมาส ตารางแบบบันทึกชนิด ปริมาณ ความถี่ของอาหารที่บริโภค
ปญหา อุปสรรคตัวกําหนดพฤติกรรมบริโภคอาหารขณะตั้งครรภและแนวทางแกไข
ปญหา
สวนที่ 3 แบบบันทึกขอมูลการฝากครรภ และขอมูลมารดาทารก
หลังคลอด ประกอบ ดวย น้ําหนักกอ นการตั้ งครรภ ขณะตั้งครรภ สวนสูง ความ
เขมขนของเม็ดเลือดแดงในกระแสโลหิต กําหนดคลอด จํานวนครั้งที่ฝากครรภ วันที่
คลอด อายุครรภเมื่อคลอด น้ําหนักทารกแรกคลอด น้ําหนักรก วิธีที่คลอด ความพิการ
ของทารกและ ภาวะแทรกซอนขณะคลอด
3. การตรวจสอบของขอมูล
การประเมิน และความเชื่อถือไดของขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
คํ า นึ ง ถึ ง ความน า เชื่ อ ถื อ (credibility) ความสามารถในการถ า ยโอน (transferability)
ความสามารถในการพึ่งพา (dependability) และความสามารถในการยืนยัน (confirmability)
(อารียวรรณ อวมตานี , 2549 : 132 -136) รวมกับการตรวจสอบสามเสา ดานวิธี
รวบรวมขอมูล (methodological triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีในการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล หลาย ๆ วิ ธี ต อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เรื่ อ งเดี ย วกั น สํ า หรั บ ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช ก ารสั ม ภาษณ ค วบคู ก ารสั ง เกตแบบไม มี ส ว นร ว ม การ
ตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) เพื่อพิสูจนวาขอมูลถูกตองเปนจริง
เป น การยื น ยั น ข อ มู ล จากหลายแหล ง ได แ ก แหล ง สถานที่ และแหล ง เวลา ซึ่ ง ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดสัมภาษณผูใหขอมูลหลักใน เวลา และสถานที่ที่แตกตางกัน
4. การรวบรวมขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ต อ งการข อ มู ล ที่ ลึ ก ซึ้ ง
ครอบคลุมและเชื่อถือไดมากที่สุด โดยเฉพาะในดานความหมายและความรูสึก จึงใช
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4.1 แนะนําตัวเอง พรอมกับชี้แจงวัตถุประสงคกับผูใหขอมูลหลัก
4.2 สรางสัมพันธภาพกับ ผูใหขอมูลหลักจนเกิดความคุนเคยเปน
กันเอง และพรอมที่จะเลาประสบการณ
4.3 การพิทักษสิทธิของผูใหขอมูลโดยการชี้แจงวัตถุประสงคของ
การวิจัย วิธีเก็บขอมูล และสิทธิของผูใหขอมูลที่จะยกเลิกการเขารวมวิจัยไดเมื่อตองการ
โดยแจงใหทราบทุกครั้งที่จะขอสัมภาษณและขอบันทึกเสียง ซึ่งตองไดรับอนุญาตจาก
ผูใหขอมูล และเก็บขอมูลไวเปนความลับ หรือนําเสนอในภาพรวมโดยไมเฉพาะเจาะจง
ผูใด
4.4 ทําการสัมภาษณควบคูกับการสังเกต การวิจัยครั้งนี้ใชประเภท
ของการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) และการตะลอมกลอมเกลา (probe)
ผูวิจัยจะพูดคุยอยางไมเปนทางการ โดยอาศัยแนวคําถามที่สรางขึ้นและอาจจะตั้งคําถาม
เพิ่มเติมสอดคลองกับที่ผูใหขอมูลเลามาในขณะที่สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ
และเพียงพอตามวัตถุประสงค วิธีนี้จึงมีความยืดหยุนสูง ผูวิจัยจะใชเทคนิคการสะทอน
เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอมูลตามความหมายที่ผูใหขอมูลตองการจะสื่อระยะเวลาใน
การสัมภาษณประมาณครั้งละ 45 - 60 นาที การวิจัยครั้งนี้ใชการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม (non - participant observation) รวมกับการสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะเฝาสังเกตบริบท
ในสังคมของผูใหขอมูล บรรยากาศและสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อที่จะทําความเขาใจกับ
การปฏิบัติของผูใหขอมูลมากขึ้น และทําใหเขาใจบุคคลที่ใหขอมูลมากที่สุด
4.5 บันทึกภาคสนาม (field notes) กระทํารวมกับการสัมภาษณและ
สังเกตพฤติกรรมของผูใหขอมูล บรรยากาศและสภาพแวดลอมตาง ๆ โดยบันทึกสรุป
สั้น ๆ สวนรายละเอียดนํามาบันทึกภายหลัง
4.6 แปลข อ มู ล รายวั น จากข อ ความที่ บั น ทึ ก และถอดเทป เลื อ ก
ขอความที่เกี่ยวของ แนวคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงไทย
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4.7 ตรวจสอบความตรงของขอมูลกอนสัมภาษณครั้งตอไป โดยนํา
ขอมูลเดิมไปสอบถามยอนกลับ เพื่อใหผูใหขอมูลยืนยันความถูกตองของขอมูล
4.8 สิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติม
จากที่มีอยูไดอีก และขอมูลที่ไดรับใหมมีความซ้ําซอนกับขอมูลในชวงที่ผานมาก็ถือวา
“ขอมูลมีความอิ่มตัว” (saturation of data) เปนจุดที่ยุติการเก็บรวบรวมขอมูลได
เมื่อ การเก็บรวบรวมขอมู ลสิ้นสุดลง ผูวิจัย ตอ งนําขอ มูลนั้ นมาทําการ
ตรวจสอบความถูกตองและตรงตามสภาพความเปนจริงของประสบการณ
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหข อ มู ลการวิจั ย แบบปรากฏการณวิ ท ยา ผูวิ จัย ทํา การ
วิเคราะหขอมูลเปนระยะ ๆ ทุกครั้งที่สิ้นสุดการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในแตละวัน
และนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลของ
โคไลซี (Colaizzi) โดยมีขั้นตอนดังนี้ (อารียวรรณ อวมตานี, 2549 :113– 114 )
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญอายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 46.66 เปนชวง
วั ย รุ น ตอนปลายที่ วุ ฒิ ภ าวะความพร อ มในการคิ ด ตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคอาหารที่ มี
ประโยชนในการสรางเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภนอย การที่มีอายุเพิ่มขึ้น ทําใหหญิง
ตั้งครรภมีสถานภาพทางสังคมประสบการณและวุฒิภาวะมากขึ้น หาทางเลือกที่ดีและมี
การตัดสินใจเหมาะสมถูกตองในการดูแลสุขภาพ ยอมรับผิดชอบที่จะกระทําเพื่อตัวเอง
ได ดี ก ว า วั ย เด็ ก จึ ง กล า วได ว า วุ ฒิ ภ าวะจะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตามพั ฒ นาการตาม
ธรรมชาติของชวงอายุ (พจนีย เสงี่ยมจิตต, 2542 : 44) สอดคลองกับการศึกษาของภาณี
วงษเอกและคณะ (2546 : 70) พบวาหญิงตั้งครรภอายุนอยรับทราบการตั้งครรภชา
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2. ขอมูลการฝากครรภและผลลัพธการตั้งครรภ
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญฝากครรภที่สถานฝากครรภเอกชน รอยละ
73.33 จํานวนครั้งของการฝากครรภมากกวา 4 ครั้ง รอยละ 86.66 อายุครรภเมื่อฝากครรภ
ครั้งแรกมากกวา 12 สัปดาห รอยละ 66.67 ระดับความเขมขนของเม็ดเลือดแดงมากกวา
11 เปอรเซ็นต รอยละ 93.33อายุครรภเมื่อคลอดสวนใหญ 38 สัปดาห รอยละ 46.67
วิธี การคลอดปกติ รอ ยละ 66.67 ทารกเพศชายรอ ยละ 60 น้ําหนักเพิ่ม ขึ้นตลอดการ
ตั้งครรภ ครรภเฉลี่ย 11.87 กิโลกรัม คาของดัชนีมวลกายตามเกณฑปกติคือ 19.80 –
26.00 กิโลกรัม / เมตร2 (เทียมศร ทองสวัสดิ์, 2548 : 5) จากการศึกษาพบวา คาเฉลี่ย
ดัชนีมวลกายกอนการตั้งครรภคือ 19.02 กิโลกรัม/เมตร2 คาดัชนีมวลกายกอนคลอดเฉลี่ย
19.05 กิโลกรัม/เมตร2 ขอมูลดังกลาวแสดงถึงภาวะทุพโภชนาการของหญิงตั้งครรภ
สอดคลองกับการศึกษาของซาฮุ(Sahu, 2007 : 655) พบวา หญิงตั้งครรภที่มีคาดัชนีมวล
กายต่ํา(นอยกวา 19.8 กิโลกรัม/เมตร2) มีโอกาสเสี่ยงตอการคลอดทารกน้ําหนักนอย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.008 สอดคลองกับการศึกษาของวิศิษฎ ฉวีพจนกําจร
และณัฐจาพร พิชัยณรงค(2546 : 123) พบวา หญิงตั้งครรภที่น้ําหนักเพิ่มขึ้นตลอดการ
ตั้งครรภนอยกวา 12 กิโลกรัมและคาดัชนีมวลกายกอนคลอดนอยกวา 25 กิโลกรัม/
ตารางเมตร มีโอกาสคลอดทารกน้ําหนักนอยสูงกวากลุมอื่น (Cunningham, et al.,
1997 : 197) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ภาวะทุพโภชนาการในระยะตั้งครรภ
สงผลตอผลลัพธการตั้งครรภที่เห็นไดชัดเจนจากน้ําหนักของรกและน้ําหนักทารกแรก
คลอด โดยการคลอดทารกน้ําหนักนอยมีความสัมพันธกับขนาดของรก เนื่องจากทารก
ในครรภไดรับสารอาหารจากระบบไหลเวียนที่ผานรก เมื่อรกมีขนาดเล็กจากภาวะทุพ
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3. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
การบริโภคอาหารตลอดการตั้งครรภ ผูใหขอมูลหลักมีพฤติกรรม
การรับรูวาการบริโภคอาหารขณะตั้งครรภ เปนการบริโภคอาหารในปริมาณที่เพิ่มขึ้นให
ครบถวนทั้ง 5หมู โดยมีเปาหมายในการดูแลสุขภาพเพื่อสองชีวิต คือตัวหญิงตั้งครรภ
และทารกในครรภใหมีสุขภาพแข็งแรงดังการสะทอนขอมูลดังนี้ “ก็คือวา แมตั้งครรภ
นี่ก็คือวาเทากับ 2 คน เทากับกินยกกําลัง 2 เพื่อจะไดแมและลูก แมก็ไดมีรางกายไม
ออนแอเกินไป ลูกก็จะไดรางกายแข็งแรง” และ “ตองใหครบ 5 หมู แลวก็เพียงพอเพื่อให
ลูกแข็งแรง น้ําหนักเหมาะสม” โดยการบริโภคอาหารโดยเฉลี่ย 4 มื้อตอวัน คือ มื้อ
อาหารเชา มื้ออาหารเที่ยง มื้ออาหารเย็น และมื้ออาหารกอนนอน โดยเนนการบริโภค
ในอาหารมื้อหลัก คือ มื้ออาหารเชา เที่ยงและเย็น จากการวิจัยพบวามื้ออาหารเที่ยงเปน
มื้ออาหารที่บริโภคมากที่สุดคิดเปน รอยละ 97.80
4. ปญหาและอุปสรรคในการบริโภคอาหาร จากผลการศึกษามีดังนี้
1) ภาวะสุขภาพ จากสภาวะการตั้งครรภ ที่มีอาการแพทองใน
ไตรมาสแรกทําใหการบริโภคอาหารนอยลง สอดคลองกับการศึกษาของไบรลิท (Bailit,
2005 : 813)พบวา อาการแพทองมีผลกระทบตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยจากการ
ไดรับสารอาหารไมเพียงพอและสงผลตออัตราตายของทารกในครรภเพิ่มสูงขึ้น และ
บริโภคอาหารลดลงในไตรมาสสาม จากอาการแนนอึดอัดทองจากขนาดของครรภที่
ขยายใหญขึ้น นอกจากนี้การแพอาหารอาหารทะเลเนื่องจากบริโภคในปริมาณที่มากและ
ติดตอกัน ทําใหเกิดอาการแพอาหาร จึงตองงดการบริโภคอาหารทะเลเปลี่ยนมาบริโภค
เนื้อสัตวจําพวกไกและหมูแทน
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2) ภาวะเศรษฐกิจ อัตราคาครองชีพในจังหวัดภูเก็ตที่ศึกษาอยู
ในอัตราที่สูงกวาจังหวัดอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ประชากรในจังหวัดมีรายไดครอบครัว
เฉลี่ยตอเดือน 25,082 บาท แตผูใหขอมูลหลักมีรายไดครอบครัวโดยเฉลี่ย 15,400 บาท
ต อ เดื อ น ซึ่ ง ต่ํ า กว า รายได ค รอบครั ว ต อ เดื อ นเฉลี่ ย ของประชากรในจั ง หวั ด รายได
ครอบครัวจึงมีเพียงพอใชจายเปนสวนใหญแตไมเหลือเก็บ
3) ความรูในการเลือกบริโภคอาหาร ผูใหขอมูลหลักสวน
ใหญ ไดสะทอนใหเห็นวาการฝากครรภไมเนนการใหความรูดานโภชนาการทําให ขาด
ความรู ความเขาใจ ที่เพียงพอในการเลือกอาหารบริโภคที่มีผลดีตอสุขภาพ และระดับ
ความรูในการเลือกบริโภคอาหารมีสวนเกี่ยวของกับระดับการศึกษา โดยผูใหขอมูลหลัก
สวนใหญจ บการศึกษาสูงสุด ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนตน ทําใหตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารตามระดับพื้นฐานเดิมที่เคยไดรับจากการศึกษา
4) นิสัยการบริโภค การบริโภคอาหารของผูใหขอมูลหลัก
สวนใหญบริโภคตามนิสัยการบริโภคที่เปนมาแตเดิมกอนการตั้งครรภ งดการบริโภคตับ
ผักบริโภคนมและผลไมในปริมาณนอยจากไมชอบบริโภค บริโภคเพื่อตอบสนองความ
หิว ความอยากอาหาร ความพึงพอใจในรสชาติอาหารความสะดวกสบายในการบริโภค
ตามวิถีชีวิตที่รีบเรงของสังคมเมือง ดังการสะทอนขอมูลดังนี้ “อุยเห็นอะไรก็จะกินไป
หมดตอนนั้น อยากกินไปหมด แตกินแตละอยางมันไมมีประโยชนสักอยาง มันกินไป
เหมือนกันพี่ พวกผักนี่ พวกนมนี่ ไมกิน รู(วามีประโยชน) แตมันกินไมได ไมชอบ...
ขนมจีนนี่ชอบกิน กินตลอด ขนมจีนนี่ขนมจีนน้ํายา ไขตม”หรือ “ไมบริโภคตับเพราะ
ไมชอบ และไมบริโภคตับมาแตเด็กแลว” และ“ไมชอบบริโภคนมหรือผักตั้งแตเล็ก ๆ”
แสดงใหเห็นวา การสรางนิสัยการบริโภคอาหารที่ดีตั้งแตวัยเด็กมีความสําคัญมากตอ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคในช ว งวั ย ต อ มา ครอบครั ว จึ ง มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ เป น หน ว ย
พฤติกรรมพื้นฐานของสังคมในการพัฒนารูปแบบทางสังคมตลอดทั้งรูปแบบการบริโภค
ในวัยเด็ก การสรางนิสัยการบริโภคที่ดีจึงจําเปนตองเริ่มในวัยเด็ก (ศุภรณ เสรีรัตน, 2544 :
266)
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5. ตั ว กํ า หนดพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารตลอดการตั้ ง ครรภ
รูปแบบอาหารที่แสดงออกมาเปนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดการตั้งครรภที่มี
ลักษณะการบริโภคที่เปนรูปแบบเฉพาะบุคคล ลวนแลวไดรับอิทธิพลจากตัวกําหนด
พฤติกรรมแทบทั้งสิ้น โดยสรุปคือ
1) สภาพภูมิ ศาสตรข องจังหวัดที่อ ยูอ าศัย มีอ าหารทะเลเป น
อาหารที่หาซื้อบริโภคไดงายและมีในเมนูการบริโภคอาหารสวนใหญของผูใหขอมูล
หลัก ลักษณะสภาพอากาศโดยรวมของโลกรอนขึ้น มีผลใหผูใหขอมูลหลัก สวนใหญ
เลือกบริโภคเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายเพิ่มขึ้น เชน การบริโภคน้ําอัดลม
2 ) อาหารตามฤดูกาล ผูใหขอมูลหลักสวนใหญเลือกซื้อผลไม
ที่ออกตามฤดูกาล เพื่อไดความสดหาซื้องายและราคาไมแพงเหมือนผลไมนอกฤดู ทําให
สัดสวนของการบริโภคผลไม จําพวก ทุเรียน มะมวงสุก และเงาะ มีการบริโภคเพิ่มขึ้น
ซึ่งเปนผลไมที่มีรสหวานและใหพลังงานสูง
3) อายุ ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 23.53 โดยอายุ ข องผู ใ ห
ขอมูลหลักสวนใหญอายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 46.66 ซึ่งเปนอายุที่อยูในชวงวัยรุนตอน
ปลายที่นิยมการบริโภคอาหารฟาสตฟูด เลือกบริโภคอาหารตามความชอบมากกวาการ
บริโภคอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพในขณะตั้งครรภ สอดคลองกับการศึกษาของ ชญานิศ
ลือวานิช (2549 : 85) พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตรอยละ 29.90 มีน้ําหนัก
นอย จากการศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการมีกลุมตัวอยางงด
อาหารบางมื้ อ ทั้ ง นี้ อ าจสื บ เนื่ อ งมาจากกลุ ม ตั ว อย า งเป น วั ย ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ
ภาพลักษณของตนเองโดยเฉพาะความสวยงาม จึงมีการควบคุมน้ําหนักตัวและลักษณะ
การบริโภค
4) การรับรู การรับรูประโยชนของการบริโภคอาหาร ผูให
ขอมูลหลักรับรูประโยชนของการบริโภคนอย ผูใหขอมูลหลัก จึงบริโภคอาหารตามนิสัย
การบริโภค การรับรูรับรูอุปสรรค ผูใหขอมูลหลัก สวนใหญรับทราบวาอุปสรรคของ
การบริโภคอาหารตลอดการตั้งครรภเกิดจากสภาวะการตั้งครรภ จากนิสัยการบริโภค
และจากวิถีการดําเนินชีวิต การรับรูโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 39

5) สภาพสังคมเมือง สภาพบริบทของจังหวัดมีสภาพเปนสังคม
เมือง ที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การไดมาของอาหารบริโภค จึงพึ่งพาระบบตลาด
ซื้ออาหารปรุงสําเร็จบริโภค มากกวาการประกอบอาหารเองในครัวเรือน เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพนอกบานตามวิถีชีวิตในยุคปจจุบัน
6) อิทธิพลจากการทําการตลาดของสินคา การทําการตลาดของ
สินคาโดยผานการโฆษณาในสื่อโทรทัศน ในการสรางคานิยมการบริโภค การลดราคา
แจกผลิตภัณฑใหทดลองบริโภค ตามสถานฝากครรภ ลวนมีอิทธิพลตอผูใหขอมูลหลัก
ในการตัดสินใจ เลือกบริโภคอาหารตามการโฆษณา
7) วัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเขามามากขึ้น
จากธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดผูใหขอมูลหลักหันมานิยมบริโภคอาหารจานดวน อา
หารฟาสตฟูด พวกขนมปง แซนดวิช ไกทอด น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบมากขึ้น ทําให
การบริโภคผัก ผลไมในมื้ออาหารบริโภคลดลงดังขอมูลสนับสนุนดังนี้“พิซซากินบอย
คะ 4-6 เดือน ก็ทานมาเรื่อยๆ คะ ทานถาดนึง ถาดนึงประมาณ 3 ชิ้น ถาดกลาง เปนหนา
ฮาวายเอี้ยน หรือ ทรอปคคอล อะไรอยางนั้น เคามาสงถึงบาน บางชวงก็จะมีโปรโมชั่น
แถมฟรี อีก 1 ถาดอะไรประมาณนั้นคะ...7 เดือน ทานคะ พอจะคลอดอีกหนึ่งวัน เพิ่งไป
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8) ความเชื่อ ผูใหขอมูลหลักมีการบริโภคตามความเชื่อ ตามที่
บอกกลาวกันมาโดยเฉพาะการบริโภคน้ํามะพราว เพื่อใหผิวพรรณทารกเกลี้ยง สวยงาม
และการบริโภคสาหราย เพื่อใหทารกมีผมดกดังขอมูลสนับสนุนดังนี้ “ออคะ ก็เคาบอก
วาเดือนที่ 5 เปนตนไปทานน้ํามะพราว แลวก็ทําใหผิวดี ทานกอนหนานั้น เคาบอกวามัน
จะทําใหแทงงาย” สอดคลองกับคํากลาวของสุทธิลักษณ สมิตะสิริ (2533 : 10)วา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลทั้งที่สังเกตไดห รือสังเกตไมไดเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารมีความสัมพันธกับความเชื่อในการบริโภคอาหารและประสบการณที่
ไดรับการถายทอดสะสมกันมา โดยมักจะมีเหตุผลหรือการอางอิงเปนคําอธิบายถึงผล
ของความเชื่อนั้น ๆ ซึ่งอาจจะจริงหรือไมจริงก็ได
9) หลักศาสนา การปฏิบัติตามขอหามตามหลักศาสนาอยาง
เครงครัดของหลักศาสนาอิสลาม คือ การงดบริโภค เลือกจากสัตวทุกชนิดและงดบริโภค
หมู เนื่องจากไมสะอาดเปนบาป สวนความเชื่อตามหลักศาสนาที่ผูใหขอมูลหลักปฏิบัติ
ไม เ คร ง ครั ด คื อ การถื อ ศี ล อดในเดื อ นรอมฎอดของหลัก ศาสนาอิ ส ลามและการงด
บริโภคสัตวใหญในชวงเทศกาลมหาพรตของศาสนาคริสต บริโภคใหอิ่ม 2มื้อตอวันใน
ทุกวันพุธถึงวันศุกร การปฏิบัติตามของแตละศาสนายังขึ้นอยูกับความเครงครัดหรือ
ความศรัทธาตอหลักศาสนาของแตละบุคคล
10) แรงสนับสนุนทางสังคม
ผูใหขอมูลหลักไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคม จากครอบครัวและผูอยูรอบขาง ผูใหขอมูลหลักไวใจปรึกษา สวน
ใหญ เ ป น สามี รองลงมา คื อ มารดาตนเองโดยมี ก ารสนั บ สนุ น หลายด า น คื อ การ
สนับสนุนดานขอมูลโภชนาการ ดานการอารมณ และดานการเงินและเวลา
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. จัดตั้งชมรมผูผลิตอาหารคุณภาพสําหรับหญิงตั้งครรภ เพื่อเปนการ
รวมกลุมของผูผลิตอาหารที่มีคุณภาพและการใหความรู ใหจริยธรรม คุณธรรมในการ
ผลิตอาหารบริโภคผานชมรมผูผลิตอาหารคุณภาพ ไปยังกลุมผูผลิตอาหารกลุมอื่นๆ โดย
การสรางกระแสของสังคม
2. สํารวจสถานการณดานอาหารและการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ
โดยผ า นเครื อ ข า ยสุ ข ภาพ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให เ ป น ป จ จุ บั น เพื่ อ ทราบป ญ หา
สถานการณดานอาหารและการบริโภคอาหารที่เปนจริง และเขาถึงปญหาของพฤติกรรม
การบริโภคอาหารขณะตั้งครรภ
3. คนควาผลิตภัณฑอาหารเสริมที่มีสารอาหารครบถวนเพื่อทดแทน การ
ขาดสารอาหารและพลังงานในระยะตั้งครรภของกลุมที่มีภาวะทุพโภชนาการและมีราคา
ประหยัด
4. จัดตั้งชมรมสรางเครือขายในชุมชนในการชวยเหลือใหคําแนะนําใน
การบริโภคอาหารในระยะตั้งครรภและเพิ่มชองทางในการขอรับคําปรึกษาดานการ
บริโภคอาหารในระยะตั้งครรภโดยตั้งเปนสายดวนเพื่อสุขภาพในระยะตั้งครรภ
5. จัดทําหลักสูตรโปรแกรมการสอนวิชาโภชนาศาสตรแกหญิงตั้งครรภ
ที่มาฝากครรภทั้งสถานฝากครรภภาครัฐและเอกชนใหครอบคลุมทุกดานและมีแบบวัด
ความรู ทักษะการนําไปใชในชีวิตประจําวันโดยเจาหนาที่สาธารณสุขที่ไดผานการอบรม
ความรูดานโภชนศาสตรเนื่องจากผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลหลักสวนใหญบริโภค
น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ขนมหวานในระยะตั้งครรภ ดังนั้นการใหคําแนะนําในการ
บริโภคอาหารควรเนนการงดบริโภคอาหารเหลานี้เนื่องจากสงผลเสียตอสุขภาพทั้งหญิง
ตั้งครรภและทารกในครรภ
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาโปรแกรมการให โ ภชนศาสตร ใ นสถานศึ ก ษา
เนื่องจากผูใหขอมูลหลักไดสะทอนถึงการนําความรูในสถานศึกษามาใชในการบริโภค
อาหารในระยะตั้งครรภ ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมหลักสูตรการเรียน การสอนที่ดีดาน
โภชนาการ มี ค วามถูก ต อ ง มี ค วามทั น สมั ย นํ า ไปใช ไ ด จ ริ ง จึ ง มี ส ว นช ว ยในการมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีในระยะตั้งครรภ
2. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูดและภาวะโภชนาการใน
ระยะตั้งครรภ เนื่องจากวัฒนธรรมการบริโภคอาหารตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอการ
บริโภคอาหารในระยะตั้งครรภ อาหารฟาสตฟูดมักใหพลังงานสูงและคุณคาทางอาหาร
ต่ํา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการกําหนดภาวะโภชนาการในระยะตั้งครรภ เพื่อนําผลการศึกษา
ที่ไดมาปรับปรุงพฤติกรรมบริโภคของหญิงตั้งครรภตอไป
3. ศึกษาเงื่อนไข ความตั้งใจและความสําเร็จในการบริโภคอาหารสราง
เสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในระยะตั้งครรภ
4. ศึกษาอิทธิพลของครอบครัวมีสวนกําหนดพฤติกรรมบริโภคอาหาร
ของหญิงตั้งครรภโดยศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารระหวางกลุมหญิง
ตั้งครรภครอบครัวเดี่ยวกับกลุมครอบครัวขยาย
5. ศึกษาประสิทธิภาพชองทางการสื่อสารสาระความรูดานโภชนาการใน
หญิงตั้งครรภ
6. ศึกษาความสัมพันธของนิสัยการบริโภคและภาวะโภชนาการระหวาง
ชวงวัยรุนตอภาวะโภชนาการในระยะตั้งครรภ เนื่องจากผูใหขอมูลหลักสวนใหญอายุ
20 ป เปนกลุมที่อยูในชวงวัยรุนตอนปลายที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารสืบเนื่อง
เหมือนกอนตั้งครรภ ดังนั้นการคนหาปญหาตั้งแตเริ่มแรกของนิสัยการบริโภคจะมีสวน
ชวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชวงวัยตอมา
7. ศึ ก ษาความปลอดภั ย ของอาหารบริ โ ภคและแนวทางการเลื อ กซื้ อ
อาหารบริโภคในระยะตั้งครรภในสภาพสังคมเมือง เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ผูให
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8. ศึกษาติดตามระดับสติปญญาและภาวะแทรกซอนของทารกที่คลอด
ครบกําหนดน้ําหนักแรกคลอดนอย เพื่อประเมินสถานการณความรุนแรงของปญหาที่
เกิดจากภาวะทุพโภชนาการในระยะตั้งครรภ
9. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภที่คลอดทารกน้ําหนัก
มากกวา 3,800 กรัม
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