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โครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ 
ณ China Medical University ประเทศไต้หวัน

	 เมือ่วนัที	่๑		กรกฎาคม		๒๕๕๗		รองศาสตราจารยอ์รวรรณ	แกว้บญุช	ู	 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์มณีรัตน์	 ธีระวิวัฒน์	ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	 
โดยมรีองศาสตราจารยด์วงรตัน	์อนิทร	อาจารยภ์าควชิาวทิยาศาสตรอ์นามยั 
สิง่แวดลอ้ม	และอาจารยก์ติพิงษ	์หาญเจรญิ	ภาควชิาระบาดวทิยา	เปน็อาจารย ์
นเิทศ	เจา้หนา้ที	่และนกัศกึษา	จำนวน	๑๘	คน	เปน็นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี 
๑๐	คน	และระดบับัณฑติศกึษาจำนวน	๘	คน	เดนิทางเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้	 
ด้านวิชาการระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม	 งานวิจัย	 วัฒนธรรม	 และระบบ 
การปฏิบัติงานกับ	China	Medical	University	ประเทศไต้หวัน	ระหว่าง 
วันที่	 ๑	 -	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๗	 โดยโครงการทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 
ณ	ต่างประเทศ	ของคณะสาธารณสุขศาสตร์	ประจำปี	๒๕๕๗	 ได้รับทุน 
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
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 ความเปน็มาและวตัถปุระสงค:์ โรคฟนัผยุงัคงเปน็ปญัหาสว่นใหญข่องสขุภาพ 
ช่องปากของประเทศอุตสาหกรรม	๖๐-๙๐%	ของเด็กนักเรียนเป็นโรคฟันผุ	 โรคฟันผุ 
ได้กลายเป็นโรคทางช่องปากที่มีความชุกของโรคมากที่สุดของหลายประเทศในทวีป 
เอเซยีและประเทศเมยีนมารโ์รคฟนัผมุแีนวโนม้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	การวจิยัแบบภาคตดัขวางนี ้
มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาภาะโรคฟันผุและพฤติกรรมสุขอนามัยทางช่องปากในเด็ก 
นักเรียนอายุ	๑๒-๑๓	ปี	ในเมืองย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมาร์

 วิธีการ: ประชากรที่ศึกษาเป็นเด็กนักเรียนจำนวน	๒๒๐	คน	 เด็กนักเรียน 
ถกูเลอืกดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย	โดยสุม่เลอืกนกัเรยีน	๓	ชัน้เรยีนในแตล่ะโรงเรยีน 
จากโรงเรียนในเขตเมืองและนอกเขตชนบทอย่างละ	๑๑๐	คน	การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใชค้า่เฉลีย่ของคา่ดชันฟีนัผ	ุ(DMFT)	ทีไ่ดจ้ากการตรวจสขุภาพชอ่งปากและแบบสอบถาม 
ตอบด้วยตนเอง	

 ผลการวิจัย:	ค่าเฉลี่ยโดยรวมของ	DMFT	 เท่ากับ	๑.๗๑±๒.๐๗	ซี่ต่อคน	 
ค่าเฉลี่ย	DMFT	ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเมืองเท่ากับ	๒.๑๙±๒.๒๓	ซี่ต่อคน	 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย	 DMFT	 ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตชนบทซึ่งมีค่าเท่ากับ	 
๑.๒๓±๑.๗๘	ซี่ต่อคน	เด็กนักเรียนในเขตเมืองมีโอกาสที่จะมีฟันผุมากกว่าเด็กนักเรียน 
ในโรงเรยีนเขตชนบทเทา่กบั	๒.๒๔	เทา่	(adjusted	OR	=๒.๒๔;	๙๕%	CI:	๑.๐๑-๔.๙๔)	 
ค่าเฉลี่ยของ	DMFT	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในตัวแปร	ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ของโรงเรียน	ระดับการศึกษาของบิดามารดา	อาชีพของบิดา	ทัศนคติของเด็กนักเรียน 
ต่อโรคฟันผุ

 สรปุผล:	การศกึษานีเ้สนอแนะวา่การบรกิารดา้นทนัตกรรมสาธารณสขุ	นบัวา่ 
มคีวามจำเปน็	ทัง้นีเ้พือ่ลดระดบัของ	DMFT	ทีม่คีา่สงูใหล้ดลง	และภาวะสขุภาพชอ่งปาก 
ที่ดีขึ้นของเด็กนักเรียนในประเทศเมียนมาร์

บท...บอกอ

ภาวะโรคฟันผุและพฤติกรรมสุขอนามัย
ทางช่องปากในเด็กนักเรียนอายุ ๑๒-๑๓ ปี 

เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
Aung	Z.	Z.	Phyo,	ณัฐกมล	ชาญสาธิตพร,	กุลยา	นาคสวัสดิ์

	 สวัสดีค่ะสมาขิกจุลสารข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์	ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายของปี	2557	 
แล้วนะคะ	 ขอบคุณสมาขิกทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอด..วัน	 เวลา	ยังคงหมุนเวียน 
เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง	จะหมดปีอีกแล้วสินะคะ	แค่อยากบอกว่า..

	 ..คืนวันผันผ่านพ้น	เร็วไว
	 เวลาบ่คอยใคร	เชื่องช้า
	 หน้าที่มีทำไป	ลุล่วง
	 กิจการทั้งปวง	เพริศแพร้วพรรณราย..	
	 จากใจ..บอกอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์ 
เตชะบุญเสริมศักดิ์

๓



เชิดชูเกียรติ

	 เมือ่วนัที	่๒	กรกฎาคม	๒๕๕๗		รองศาสตราจารย ์
ประยูร	ฟองสถิตย์กุลรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และบริหารสินทรัพย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหา- 
วทิยาลยัมหดิล	เปน็ประธานเปดิกจิกรรม		“ตลาดนดั 
สร้างสุข”	ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ	MUPH	 :	 
ราชพฤกษ์สร้างสุข”	โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการ 
เสริมสร้างพลังความสุขให้กับบุคลากรของคณะ	ตาม 
กรอบแนวคิดการสร้างความสุข	๘	ประการ	(HAPPY	 
8)	สําหรับสินค้าที่นำมาจําหน่ายมีทั้งสินค้าประเภท 
ของรักของหวง	งานประดษิฐแ์ละอาหารจากบคุลากร 
คณะสาธารณสุขศาสตร์	 รวมทั้งร่วมบริจาคสินค้า 
เพื่อประมูลและนำรายได้ไปทำกิจกรรมการกุศล 
ต่อไป	ณ	บริเวณโถง	ชั้น	๑	อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความยินดีแด่คณบดี เนื่องในโอกาสรับรางวัล 
CEO THAILAND AWARDS 2014     
	 เมือ่วนัที	่๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗	รองศาสตราจารย	์นายแพทยพ์ทิยา	จารพุนูผล	 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	 เข้ารับรางวัล	“ผู้บริหารแห่งปี	 
๒๕๕๗	(CEO	THAILAND	AWARDS	2014)	ขบัเคลือ่น	เพือ่ความเขม้แขง็ของประเทศ	 
จาก	ฯพณฯ	นายอำพล	 เสนาณรงค์	องคมนตรี	จัดโดย	สมัชชานักจัดรายการข่าว 
วิทยุโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ณ	ศูนย์ประชุม	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 เมือ่วนัที	่๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๗	คณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	จดัพธิแีสดงความยนิดแีด	่	 
ดร.ลินคอน	ซี.เฉิน	 เนื่องในโอกาสรับพระราชทาน 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาธารณสุขศาสตร์	 
สาขาการบริหารสาธารณสุข	ประจำปีการศึกษา	 
๒๕๕๖	 โดยรองศาสตราจารย์	 นายแพทย์พิทยา	 
จารุพูนผล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	พร้อม 
ด้วย	ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ	 รัชตะนาวิน	 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	และคณะผู้บริหาร	 
ร่วมแสดงความยินดี	ณ	ห้องรัตนโกสินทร์	 โรงแรม 
สุโกศล	กรุงเทพมหานคร

	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
ขอแสดงความยนิด	ีแด	่ดร.ลนิคอน	ซ	ีเฉนิ	(Dr.Lincoln	 
C.	Chen)	 เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์	 สาธารณสุขศาสตร์	 สาขาการบริหาร 
สาธารณสุข	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๗	โดยเข้าพิธี 
รับพระราชทานปริญญาบัตร	ในวันที่	๑๐	กรกฎาคม	 
๒๕๕๗	ณ	อาอาคารมหิดลสิทธาคาร	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	ศาลายา

	 เมือ่วนัที	่๗	กรกฎาคม	๒๕๕๗		คณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดพิธีแสดงความยินดี 
บณัฑติ	ประจำปกีารศกึษา	๒๕๕๖		“จากรม่ราชพฤกษ.์.. 
สูโ่ลกกวา้ง	ปญัญาของแผน่ดนิ”	โดยรองศาสตราจารย	์ 
นายแพทย์พิทยา	จารุพูนผล	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 
พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต	มหาบัณฑิต	
และดุษฎีบัณฑิต	และจุดเทียนจากร่มราชพฤกษ์... 
สู่โลกกว้าง	ปัญญาของแผ่นดินร่วมกับรองคณบดี	 
รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	และอดตีคณบด	ีหลงัจาก 
นั้นได้ให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ทุกคน	ทั้งนี้ได้มีการ 
มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตเกียรตินิยม	 และ 
บัณฑิตที่มีผลงานดีเด่น	ณ	ห้องเธียเตอร์	 ชั้น	 ๒	 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

		 เมือ่วนัที	่๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๗		คณะสาธารณ- 
สุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดการประชุมสภา 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย	 
ครั้งที่	๓/๒๕๕๗	โดยรองศาสตราจารย์	นายแพทย์ 
พิทยา	จารุพูนผล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 
เป็นประธานการประชุม	ณ	ห้องประชุมสุรินทร์	
โอสถานุเคราะห์	ชั้น	๒	อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

	 เมื่อวันที่	 ๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗	หลักสูตร 
	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	 (ไทย/นานาชาติ)	 
คณะสาธารณสขุศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	จดัการ 
ปฐมนเิทศนกัศกึษา	ประจำปกีารศกึษา	๒๕๕๗		ณ	หอ้ง 
ประชมุชัน้	๕	อาคารสวสัดิ	์แดงสวา่ง	และในชว่งบา่ย 
ได้นำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงาน	ณ	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	ศาลายา	

๔



	 เมื่อวันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๗	รองศาสตราจารย์ 
นายแพทยพ์ทิยา	จารพุนูผล	คณบดคีณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร์	ร่วมแถลงข่าว	เรื่อง	“อีโบลา	มันคือมหันตภัย	 
จริงหรือ”	 โดยความร่วมมือ	ของคณะสาธารณสุข- 
ศาสตร	์ของคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น	คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล	คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาล 
รามาธบิด	ีและคณะสตัวแพทยศาสตร	์	ณ		หอ้งประชมุ 
เฉลิมพระเกียรติ	 ชั้น	 ๕	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 ๔	 สิงหาคม	๒๕๕๗	คณะ- 
สาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดกิจกรรม	 
“สร้างฝัน	สา’สุข”	สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่	๑	 เพื่อ 
พบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ	 อาจารย์ 
ที่ปรึกษา	 และเจ้าหน้าที่การศึกษา	บรรยายโดย	 
คณาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	ณ	ห้อง	๔๑๑	ศูนย์การเรียนรู้	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	ศาลายา	

	 เมือ่วนัที	่๖		สงิหาคม	๒๕๕๗		รองศาสตราจารย	์ 
นายแพทย์พิทยา	จารุพูนผล	คณบดีคณะสาธารณ- 
สุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธานกล่าว 
ต้อนรับ	 Prof.Ching-Tang	 Kuo	 และนักศึกษา 
ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ณ	ต่างประเทศ	 
ประจำปี	๒๕๕๗	จาก	China	Medical	University	 
ประเทศไตห้วนั	จำนวน	๑๐	คน	โดยมรีองศาสตราจารย ์
อรวรรณ	แก้วบุญชู	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการ 
ประชาสัมพันธ์	พร้อมด้วยคณาจารย์	และนักศึกษา 
คณะสาธารณสขุศาสตร	์รว่มใหก้ารตอ้นรบั	ซึง่นกัศกึษา 
แลกเปลี่ยนดังกล่าว	 เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่	 
๓	-	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๗	ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยมหิดล

	 เมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๗	คณะสาธารณ- 
สุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดพิธีจุดเทียนชัย 
ถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ	 
“ราชพฤกษ	์นอ้มรำลกึพระคณุแม”่	โดยรองศาสตรา- 
จารย์	 นายแพทย์พิทยา	 จารุพูนผล	คณบดีคณะ 
สาธารณสุขศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วย 
คณาจารย	์	และบคุลากรของคณะสาธารณสขุศาสตร	์ 
ร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	บริเวณชั้น	๑	อาคารสาธารณสุข 
วิศิษฏ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 เมือ่วนัที	่๘-๑๐	สงิหาคม	๒๕๕๗	คณะสาธารณ- 
สุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดโครงการพัฒนา 
ผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ตาม 
อัตลักษณ์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจำปี	๒๕๕๗	โดย	 
รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์พิทยา	 จารุพูนผล	 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 เป็นประธานกล่าว 
เปิดโครงการ	ณ	อาคารเทพนม	 เมืองแมน	ชั้น	๔	 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ภายในงานมีการแนะนำอาจารย์	 คณะกรรมการฯ	
และนักศึกษา	มีกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ผู้นำสโมสร
นักศึกษา	(MUPH)	ด้วย

					 เมือ่วนัที	่๘	สงิหาคม	๒๕๕๗	คณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยรองศาสตราจารย์ 
จรวยพร	 สุภาพ	 รองคณบดี	 พร้อมด้วยผู้ช่วย 
ศาสตราจารยป์ญัญรตัน	์ลาภวงศว์ฒันา	และอาจารย ์
ชญาภรณ์	 ศรัณพฤฒิ	 ร่วมงานแสดงนิทรรศการ	 
“มหดิล	วนัแม”่	ณ	สำนกังานอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยั 
มหดิล	ในการนีพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอ	พระองคเ์จา้โสมสวล	ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เสด็จฯ	 เป็นองค์ประธาน 
เปิดงาน	“มหิดล-วันแม่”	ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดขึ้นเป็นปีที่	 ๒๙	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 
พระนางเจา้สริกิติิ	์	พระบรมราชนินีาถ	เนือ่งในโอกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษา	 โดยมี	ศาสตราจารย์	 รัชตะ	 
รัชตะนาวิน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	นำเฝ้า 
รับเสด็จฯ	ส่วนการถวายรายงานบอร์ดนิทรรศการ 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 	 ได้ แก่ 	 ผู้ ช่ วย 
ศาสตราจารย์ปัญญรัตน์	ลาภวงศ์วัฒนา	ภาควิชา 
การพยาบาลสาธารณสุข

			 เมื่อวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๗	รองศาสตราจารย์	 
นายแพทยพ์ทิยา	จารพุนูผล	คณบดคีณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	เปน็ประธานกลา่วตอ้นรบั 
นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ณ	ต่าง 
ประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ประจำปี	 
๒๕๕๗		จาก	China	Medical	University	ประเทศ 
ไต้หวัน	จำนวน	๑๐	คน	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ 
อรวรรณ	แก้วบุญชู	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการ 
ประชาสัมพันธ์	พร้อมด้วยคณาจารย์	และนักศึกษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์	 ร่วมให้การต้อนรับ	 ซึ่ง 
นกัศกึษาแลกเปลีย่นดงักลา่ว	เขา้รว่มโครงการระหวา่ง 
วนัที	่๓-๗	สงิหาคม	๒๕๕๗	ณ	คณะสาธารณสขุศาสตร	์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

	 เมือ่วนัที	่๔	กนัยายน	๒๕๕๗	คณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดพิธีไหว้ครู	ประจำปี 
การศกึษา	๒๕๕๗	“ลกูราชพฤกษน์อ้มศรทัธาบชูาคร”ู	 
โดยรองศาสตราจารย	์นายแพทย์พิทยา	จารุพูนผล	 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี	 
กิจกรรมมีการแสดงดนตรีไทย	การแสดงนาฏศิลป์ 
จากนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์	 การ 
ประกวดพานไหว้ครู	 และประกวดคำกลอนของ 
นักศึกษา	พิธีดังกล่าวจัดขึ้น	ณ	ห้องเธียเตอร์	ชั้น	๒	 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยมหิดล

๕



บทความทางวิชาการ

Table 4. Odds	Ratio	of	0-3	Month	Breastfeeding	Practice	Against	Formula	Milk	Added
         Breastfeeding   Crude    Multiple
  Total N  n  %  OR  95% CI  p  OR  95% CI  p
  Mocher’s age (years)
	 <30		 12		 7		 58.3		 1.00		 	 	 1.00
 ≥30		 72	 	60		 83.3		 3.57		 0.97-13.16		 .060*		 4.11		 0.91-18.08		 .061
  Category of employment type
	 self	employed	or	family	owned	business		 20		 14		 70.0		 1.00		 	 	 1.00		 	 .962
	 Private	company	employee		 39		 31		 73.5		 1.66		 0.48-5.70		 	 1.26		 0.16-9.88
	 Government	and	semigoverment		 25		 22		 88.0		 3.14		 0.67-11.65		 .327		 1.28		 0.22-7.52
  Work place
	 Home		 8		 4		 50.00		 1.00		 	 	 1.00
	 Out	or	home		 76		 63		 82.3		 4.85		 1.07-21.92		 .049*		 3.46		 0.39-30.34		 .263
  Work hours
	 Less	than	40	hours		 11		 8		 72.7		 1.00
	 40	hours	and	more		 70		 57		 81.4		 1.64		 0.38-7.06		 .447*
  Return to work category 
	 <3	months		 23		 14		 60.9		 1.00		 	 	 1.00
	 3	Months	and	more		 61		 53		 86.9		 4.26		 1.39-13.05		 .014*		 4.15		 1.15-14.94		 .030
Abbreviation:	OR,	odds	ratio,	CI,	confidence	interval.
*Fisher’s	exact	test.

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมารดาวัยทำงาน	 
และการให้นมบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยเก็บข้อมูลจากมารดาวัยทำงาน	๘๔	คน	มีบุตรอายุ	 
๖-๒๔	 เดือน	ซึ่งมาคลินิกนมแม่เคลื่อนที่	ณ	นิทรรศการแสดงสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็ก	 เก็บข้อมูล 
โดยใช้แบบสอบถามจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	มีมารดาให้นมบุตรอย่างเดียวเป็นระยะเวลา	๖	เดือน	 
มีเพียงร้อยละ	๓๘.๑	มารดาที่กลับจากทำงานหลังคลอดบุตรตั้งแต่	๓	เดือนขึ้นไป	มีการให้นมบุตรมาก 
กว่ามารดาหลังคลอดบุตรไม่ถึง	๓	เดือน	ยิ่งกว่านั้น	มารดาที่มีธุรกิจเป็นของตนเองและมารดาที่ทำงาน
บริษัทเอกชน	มีแนวโน้มการกลับไปทำงานก่อนครบ	๓	เดือนหลังคลอดบุตร

คณะผู้วิจัย	:	โทโมมิ	ไอคาวา	พัชราณี	ภวัตกุล	
เรวดี	จงสุวัฒน์	ศิราพร	สวัสดิวรณ์	และฉวีวรรณ	บุญสุยา	
ผู้แปล	:	ชญาภรณ์	ศรัณพฤฒิ	และพัชราณี	ภวัตกุล

การให้นมบุตรในมารดาที่กลับไปทำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 ผลการวิจัย	แสดงให้เห็นว่าการให้นมบุตรสัมพันธ์กับปัจจัยต่อไปนี้	ระยะเวลาการลาคลอดบุตร	 
อายขุองมารดา	ลกัษณะของอาชพีมารดา	มารดาทีม่รีะยะเวลาการคลอดทีน่านกวา่	(ตัง้แต	่๓	เดอืนขึน้ไป)	 
จะมรีะยะเวลาการใหน้มบตุรเพยีงอยา่งเดยีวใหน้านขึน้ถงึ	๔	เทา่ของมารดาทีล่าคลอดไดน้อ้ยกวา่	๓	เดอืน	 
และมารดาทีท่ำงานนอกบา้นใหน้มบตุรมากกวา่มารดาทีท่ำงานอยูก่บับา้น	มารดาทีอ่ายตุัง้แต	่๓๐	ปขีึน้ไป	 
มแีนวโนม้ทีจ่ะใหน้มมารดามากกวา่มารดาทีอ่ายนุอ้ยมากกวา่	๓๐	ป	ีนอกจากนี	้การปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม 
ในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการให้นมบุตร	 เช่น	มีสถานที่ให้นมมารดา	หรือเก็บนมมารดา	การศึกษานี้ 
สนบัสนนุวา่หากตอ้งการสนบัสนนุการใหน้มมารดา	ควรมนีโยบายการลาคลอดบตุรไดน้านตัง้แต่	๓	เดอืน 
หรือมากกว่านี้โดยเฉพาะหากต้องมีการให้นมบุตรอย่างเดียวนานถึง	๖	 เดือน	จะยังประโยชน์และมี 
ประสิทธิภาพต่อการให้นมบุตรและสุขภาพของทารกอีกด้วย

แหล่งที่มา : Asis-Pacific Journal of Public Health 2012: 1-10.
สามารถดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ได้ที่ http://aph.sagepub.com/content/early/2012/07/12/10105
39511419647

การให้นมบุตรในมารดาที่กลับไปทำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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	 ความเชื่อเรื่องอาหารเพิ่มน้ำนมปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมการกินของ 
ทกุๆ	ชาติ	โดยเฉพาะในทวปีเอเชยี	ชาวจนีฮอ่งกงรบัประทานไก่	ไข่	ขงิ	ปลา	 
และซุปมะละกอเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม(๑)	ประเทศอินโดนีเซียม ี
ซปุทอรบ์านกนั	(Torbangun	soup)	หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่	เนยีมหเูสอื	 
เป็นอาหารบำรุงน้ำนม(๒)	หญิงชาวฟิลิปปินส์นิยมรับประทานซุปใบมะรุม(๓)  
ส่วนชาวพื้นเมืองในประเทศอินเดียจะรับประทานแกงขมิ้น	มะละกอ	และ 
ชาตาวาริ	 (Shatavari)	 หรือผักชีช้าง(๔)	 ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีความ 
หลากหลายตามวัฒนธรรม	และวัตถุดิบที่พบในประเทศนั้น
	 สว่นประเทศไทยแตล่ะภาคจะมคีวามเชือ่เรือ่งอาหารทีค่ลายคลงึกนั	 
โดยภาคเหนอืจะรบัประทานแกงหวัปล	ีนำ้พรกิดำ	นำ้เตา้ตม้	และนำ้ไมน้มนาง 
เพือ่ชว่ยเพิม่ปรมิาณนำ้นม	แมห่ลงัคลอดในภาคอสีานจะรบัประทานแกงเลยีง 
หัวปลี		ไก่ปิ้ง	หมูปิ้ง	ปลาย่างเฉพาะปลาที่มีเกล็ด	ในภาคกลางรับประทาน 
ผดัขงิ		แกงเลยีงใสใ่บแมงลกั	หวัปล	ีผดัใบกะเพรา	ตม้ขาหม	ูแกงแตงโมออ่น	 
ชาวไทยพุทธในภาคใต้จะรับประทานยำตะไคร้	 หมูหรือไก่ผัดพริกไทย	 
หมูผัดขิง	หมูทอด	หมูปิ้ง	แกงเลียงหัวปลี	ส่วนชาวไทยมุสลิมจะรับประทาน 
ปลา	เชน่	ปลาท	ูไกป่ิง้	และเนือ้ยา่ง(๕)	จะเหน็ไดว้า่แกงเลยีงหวัปลเีปน็อาหาร 
ที่รับประทานในทุกภาคของประเทศไทย	และคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี 
ในสรรพคุณช่วยบำรุงน้ำนม	ด้วยรสชาติที่กลมกล่อม	ความเผ็ดร้อนจาก 
สมุนไพรที่ช่วยขับลม	กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต	และสรรพคุณจากผัก 
ต่างๆ	ที่ใส่ในแกงเลียงมีส่วนช่วยในการเพิ่มน้ำนม

	 ผกัหรอืสมนุไพรทีม่สีรรพคณุชว่ยเพิม่ปรมิาณนำ้นม(๖)	สว่นใหญแ่ลว้ 
จะพบอยู่ในแกงเลียง	ได้แก่	
 พรกิไทย	เปน็สว่นประกอบสำคญัของเครือ่งแกง		มรีสรอ้น	ชว่ยขบัลม	 
	 ช่วยย่อยอาหาร
 หอมแดง		มรีสรอ้น	ชว่ยขบัลม		มกัใสใ่นเครือ่งแกง	นำ้พรกิ		หรอืยำตา่งๆ 
 หัวปลี	รสฝาด	ช่วยเพิ่มน้ำนม	ลดน้ำตาลในเลือด	นอกจากนำมา 
	 แกงเลียงแล้ว	ยังทำเป็นแกงหัวปลี	ยำหัวปลี	ทอดมันหัวปลี	หรือ 
	 รับประทานสดเป็นผักเคียงกับน้ำพริก		หรือผัดไทย
 ใบแมงลัก	รสร้อน	มีกลิ่นหอม	ช่วยขับลม	และกระตุ้นการสร้าง 
	 น้ำนม
 ใบตำลึง ลดน้ำตาลในเลือด	ต้านการอักเสบ	มีวิตามินเอสูง
 ฟักทอง	 ใช้เนื้อผล	ช่วยเพิ่มความอยากอาหาร	หรือทำเป็นผัด 
	 ฟักทองใส่ใบโหระพาก็ช่วยเพิ่มน้ำนมได้ดี
 น้ำเต้า ใช้ผลอ่อน	ช่วยทำให้เกิดน้ำนม
 บวบ	ใช้ผลอ่อน	ช่วยระบายท้อง	ขับลม	และช่วยขับน้ำนม
	 นอกจากผักที่อยู่ในแกงเลียงจะมีสรรพคุณเพิ่มน้ำนมแล้ว	ก็ยังมี 
ผักชนิดอื่นที่ช่วยเพิ่มน้ำนมอีกด้วย		เช่น
 ขิง	นำมาทำเป็นหมูผัดขิง	 ไก่ผัดขิง	หรือต้มเอาน้ำดื่ม	ช่วยขับลม		 
	 ช่วยย่อยอาหาร	แก้อาเจียน
 ใบกะเพรา	ผดักบัเนือ้สตัว	์หรอืใสใ่นแกงเลยีง	ชว่ยขบัลม		แกจ้กุเสยีด 
 ใบโหระพา	แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ	ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม
 มะละกอ ผลดิบมีเอนซ์ไซม์ปาเปนช่วยย่อยโปรตีน	ผลสุกช่วยให้ 
	 เจริญอาหาร	บำรุงน้ำนม

อาหารสมุนไพรเพิ่มน้ำนม

 มะรมุ	ใบและดอกออ่น		ชว่ยกระตุน้การสรา้งนำ้นม		ลดนำ้ตาลในเลอืด		 
	 ต้านอนุมูลอิสระ	นิยมนำใบและดอกอ่อนมาต้มรับประทานเป็น 
	 ผักเคียงกับน้ำพริก		หรือทำเป็นต้มจืดใบมะรุม
 ขนนุ เนือ้ในเมลด็	นยิมตม้หรอืเผาใหส้กุรบัประทานเพือ่บำรงุนำ้นม 
	 พืชผักสมุนไพรเหล่านี้นอกจากมีคุณค่าอาหารสูงแล้ว	 ยังมีสาร 
พฤกษเคมีที่มีประโยชน์อีกด้วย	เช่น	อัลคาลอยด์	โพลีฟีนอล	แทนนิน	และ 
ซาโปนิน	ซึ่งสารพฤกษเคมีเหล่านี้นี่เองที่มีผลต่อร่างกายช่วยกระตุ้นให้มี 
การผลิต	และขับน้ำนมออกมามากขึ้น(๗)

	 แม่ที่ให้นมลูกนอกจากควรรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบ 
ถ้วน	หลากหลาย	และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว	อาจเลือก 
รับประทานเป็นเมนูอาหารสมุนไพรเพิ่มน้ำนม	 เพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก 
สมนุไพร	ชว่ยใหแ้มม่คีวามมัน่ใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมม่ากขึน้	และยงัเปน็ 
การสืบสานความเชื่อ	วัฒนธรรมของคนไทย	ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
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พีธีวางพวงมาลา	ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์	
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ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

หมอโหน่ง:		 อ้าว!	สวัสดีครับป้าพร	เป็นไงบ้างครับสบายดีเหรอครับ
ป้าพร:		 สบายดีค่ะ	ตอนนี้กำลังวางแผนเที่ยวรอบโลกอยู่ค่ะ	แต่ก็ได้ข่าวโรคอีโบล่าระบาด	 
	 ดูน่ากลัว	ถ้าป้าไปเที่ยวรอบโลกต้องระวังอะไรบ้างคะ
หมอโหน่ง:		 โรคนีต้ดิตอ่โดยตรงจากการสมัผสัของเหลวและสารคดัหลัง่จากรา่งกายผูป้ว่ยครบั	 
	 จะมคีวามเสีย่งกเ็มือ่เดนิทางไปประเทศทีม่กีารระบาดอยู	่อยูใ่นที่ๆ 	มผีูป้ว่ยเชน่ใน 
	 โรงพยาบาลหรอืเครือ่งบนิ	หรอืการรบัประทานอาหารปา่	โดยเฉพาะสตัวป์า่ทีป่ว่ย 
	 ตายไม่ทราบสาเหตุครับ
ป้าพร:		 อ๋อ!	เหรอคะ	ยังงี้	โอกาสติดก็ไม่มากสินะคะ	แค่ก็ไม่ควรประมาทใช่ไหมคะ	
หมอโหน่ง:	 ไม่ควรประมาทครับ	การป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส	นอกจากจะป้องกัน 
	 โรคติดเชื้ออีโบล่าแล้ว	ยังป้องกันได้หลายโรคครับ	 โดยเฉพาะโรคตาแดงที่กำลัง 
	 ระบาดในบ้านเราด้วยครับ
ป้าพร:		 ขอบคุณมากค่ะ	งั้นเดี๋ยวป้าไปเที่ยวรอบๆ	เซ็นทรัลเวิร์ลนี้ก่อนละกันค่ะ...	
	 บายนะคะ


