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ปัจจัยที่มีผลต่อประสาทจิตวิทยาของเกษตรกร
ผูป
้ ลูกข้าวทีร่ บ
ั สัมผัสคลอไพริฟอสในประเทศไทย
พรพิมล กองทิพย์ ศิริกานต์ ปิดกันภัย อดุลย์ บัณฑุกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประเทศไทย

วัตถุประสงค์: เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมีการรับสัมผัสคลอไพริฟอสมาเป็นเวลานาน การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสาทจิตวิทยาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รับสัมผัสคลอไพริฟอสเป็นเวลานาน
ในจังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
วิธกี ารศึกษา: การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาในภาคตัดขวางโดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวจำนวน ๘๗ คน ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป การสัมผัสคลอไพริฟอส พฤติกรรมขณะทำงาน
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และอาการและอาการแสดง การเก็บปัสสาวะจะทำการเก็บ
ในช่วงเช้าวันถัดไปหลังจากมีการฉีดพ่นคลอไพริฟอส และมีการตรวจวัด 3,5,6-ไตรคลอโร-2-ไพริดนิ อล
(TCP) เป็นระดับเมตาโบไลท์ของคลอไพริฟอสด้วยวิธีแก๊สโครมาโตรกราฟี่แมสสเปคโตมิเตอร์
(GC-MS) และการตรวจโคลีนเอสเตอเรสเอ็นไซม์ในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยกระดาษ
ทดสอบ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวจะถูกทดสอบประสาทจิตวิทยาด้วย Montreal Cognitive Assessment
ฉบับภาษาไทย
ผลการศึกษา: สามารถแบ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการฉีดพ่น
สารคลอไพริฟอส (G1) กลุ่มที่มีการฉีดพ่นคลอไพริฟอสบางครั้ง (G2) และกลุ่มที่ไม่มีการฉีดพ่น
คลอไพริฟอสมากกว่า 5 ปี (G3) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่ม G1 มีประสบการณ์การทำงานนานที่สุด
ปริมาณคลอไพริฟอสที่ใช้ต่อเดือนสูงที่สุดในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้ง 3 กลุ่ม ผลระดับเมตาบอไลท์
ในปัสสาวะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าว G1 กับ G2 และ G2 กับ G3 พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ p=0.023 และ <0.001 ตามลำดับ การเปรียบเทียบผลประสาทจิตวิทยา
ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าว G1 กับ G3 และ G2 กับ G3 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่
p=0.006 และ 0.006 ตามลำดับ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าว G1
สวมใส่หมวกโม่ง ดืม่ แอลกอฮอล์ระหว่างฉีดพ่น และทำความสะอาดผิวหนังหลังการฉีดพ่นคลอไพริฟอส
กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ไม่ได้ทำที่ p=0.025, 0.021 และ 0.011 ตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะสัมพันธ์ของสายตากับการสร้างรูปแบบ ความตั้งใจ ภาษา การรับรู้สภาวะรอบตัว คะแนนรวม
ทางด้านพุทธิปัญญาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การใช้คลอไพริฟอส
และระดับเมตาบอไลท์ของคลอไพริฟอสในปัสสาวะมีนัยสำคัญที่ p=0.002, 0.001, 0.048, 0.019
และ 0.003 คะแนนรวมทางด้านพุทธิปญ
ั ญาของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำคัญ
กับระดับเมตาบอไลท์ของคลอไพริฟอสในปัสสาวะที่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ -0.257 ที่ p=0.016
สรุป: ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสาทจิตวิทยาของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวทีร่ บั สัมผัสคลอไพริฟอส ได้แก่
ประสบการณ์การทำงานและระดับเมตาบอไลท์ของคลอไพริฟอสในปัสสาวะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
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แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน
คณบดี นำโดย นางนภาพร ม่วงสกุล
หัวหน้าสำนักงานคณบดี แสดงความ
ยิ น ดี แ ด่ รองศาสตราจารย์ ป ระยู ร
ฟองสถิตย์กลุ เนือ่ งในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และแสดงความ
ยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล เนือ่ งในโอกาสเข้ารับ
ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โถงชัน้ ๕ อาคาร
สาธารณสุขวิศษิ ฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์
๒๕๕๗ แด่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่
เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงาน จำนวน ๑๖
คน และปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปีและเปลี่ยนวิถีชีวิต
จำนวน ๒ คน โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา
จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธี ซึง่ มีผบู้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากภาควิชา
และหน่วยงานต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วม
แสดงมุทติ าจิต ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา (Inbound) จาก STIKES บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยรองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กลุ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวพิธี
ปิดฯ จากนัน้ นักศึกษาแลกเปลีย่ น ได้นำเสนอรายงาน
การศึกษาแลกเปลีย่ นฯ แก่คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษาบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย มีคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทีร่ ว่ ม
โครงการร่วมงานเป็นจำนวนมาก พิธดี งั กล่าวจัดขึน้ ณ
ห้องประชุมชัน้ ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร ๕)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุม APACPH Executive
Council Meeting โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
พิ ท ยา จารุ พู น ผล คณบดี วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุม ณ
Faculty of Medicine, University of Malaya
ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศิษย์เก่าชาวญี่ปุ่น
Dr. Atsuhiko Ota จบหลักสูตร MPH ปี ๒๐๑๓ ได้
มาเยี่ ย มคารวะคณาจารย์ ห ลั ก สู ต ร MPH ทั้ ง นี้
สารนิพนธ์ของ Dr. Atsuhiko Ota ได้ตีพิมพ์ ใน
วารสาร Scientific Reports เรือ่ ง The Effort-reward
imbalance work-stress model and daytime
salivary cortisol and dehydroepiandrosterone
(DHEA) among Japanese women ซึ่ ง มี ค่ า
impact factor 2013: 5.087 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก
(Sci Rep. 2014 Sep 17;4:6402) โดย รองศาสตราจารย์
สุคนธา คงศีล ประธานหลักสูตร ส.ม.นานาชาติ
เป็นตัวแทนคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี

เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ อาจารย์ ม ลิ นี
สมภพเจริญ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ประธานโครงการเสียงตามสาย และโครงการพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามจุดยุทธศาสตร์ ของ
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบทีวีวงจรปิดของคณะต่อไป

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์
แพทย์ ห ญิ ง จรวยพร สุ ภ าพ รองคณบดี ค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กไทย
ดูดี มีพลานามัย ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
อาคารสาธารณสุ ข ตามรอยพระบาทพระบิ ด า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โครงการดังกล่าว จัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
ชุ ติ ม า ศิ ริ กุ ล ชยานนท์
ภาควิชาโภชนวิทยา

๔

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรวยพร
สุภาพ รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
การศึกษา และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เดินทางไปร่วมพิธจี ดุ เทียนชัย ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมือ่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ งานบริหารการศึกษา
และกิ จ การนั ก ศึ ก ษา พร้ อ มด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม ๓ รับ ๑ ตอน “บังเอิญ
โลกกลม พรหมลิขติ ” โดย รองศาสตราจารย์ประยูร
ฟองสถิ ต ย์ กุ ล คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา
ปริญญาโท International University of Health and
Welfare เมือง Ohtawara ประเทศญี่ป่นุ ซึ่งการ
แลกเปลี่ยนฯ ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรือ่ งการพยาบาลแม่และเด็ก และด้านสุขภาพ รุน่ ที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Mr. Mo Shuen
Yo นักศึกษาแพทย์ จาก University of Malaya ซึง่
เดินทางมาศึกษาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศ
(Inbound) ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดย รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ณ ห้องประชุมคณบดี ชัน้ ๕ อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงจรวยพร สุภาพ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์รว่ มวางพวงมาลา เนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ณ พระราชวังพญาไท
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ป ระยู ร ฟองสถิ ต ย์ กุ ล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้ อ นรั บ อาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิ ช าการผดุ ง ครรภ์ จำนวน ๔๖ คน จาก
คณะแพทยศาสตร์ Hasanuddin University
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ในการศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ ง
Midwifery Program ในระหว่ า งวั น ที่ ๘ - ๙
ธั น วาคม ๒๕๕๗ ณ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Amartya
Sen อธิการบดีมหาวิทยาลัย Nalanda ประเทศอินเดีย
เพื่อหารือเรื่องการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย Nalanda โดยรองศาสตราจารย์ประยูร
ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหาร ในการนีผ้ ชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ สุรกิจ นาฑีสวุ รรณ
รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมให้การต้อนรับ และหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง
ประชุมคณบดี ชัน้ ๕ อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Prof. Amartya Sen เป็นผู้คิดทฤษฏีด้านการ
เลือกทางสังคมและความเสมอภาค ผลงานของท่าน
โดดเด่นจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
ใน พ.ศ. ๒๕๔๑

๕

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนสำหรับแม่ทำงาน
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

DEVELOPMENT OF A COMMUNITY-BASED BREASTFEEDING PROMOTION MODEL FOR
WORKING MOTHERS, BAN-BUENG SUBDISTRICT, BAN-BUENG DISTRICT, CHONBURI PROVINCE.
เบญจมาส ทัศนะสุภาพ, ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, สุรินธร กลัมพากร, Diane Lynn Spatz

บทนำ

นมแม่นั้นไม่ใช่เป็นแค่อาหาร แต่เป็นรากฐานที่สำคัญในการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของทารก องค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติจึงได้แนะนำให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน และ
หลัง ๖ เดือนให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ควบคูก่ บั อาหารเสริมตามวัยจนลูกอายุครบ ๒ ปี
หรือนานกว่านั้น สำหรับประเทศไทย เป้าหมายอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน อยู่ที่ร้อยละ ๓๐ แต่จากการสำรวจทั่วประเทศ
ที่ผ่านมาพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน ในปี
๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๕ เท่ากับร้อยละ ๕.๔ และ ๑๒.๓ ตามลำดับ จากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน ทำให้ผู้หญิงไทยต้องออกทำงานหารายได้
จุนเจือครอบครัวมากขึ้น จากการสำรวจในปี ๒๕๕๒ พบว่า สาเหตุหลักที่แม่
ไม่สามารถให้นมแม่อย่างเดียวได้ใน ๔ เดือนแรก เนื่องจากต้องกลับไปทำงาน
(ร้อยละ ๓๓.๗) แม่ทำงานส่วนใหญ่เริ่มให้ลูกได้รับนมผสมเมื่อกลับมาพักฟื้น
ทีบ่ า้ น หรือก่อนกลับไปทำงานเนือ่ งจากรับรูว้ า่ การให้นมแม่ควบคูไ่ ปกับการทำงาน
นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก การที่แม่ได้รับคำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในช่วงระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยให้แม่
ทำงานผ่ า นพ้ น ระยะวิ ก ฤตของการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยในแม่ ห ลั ง จากกลั บ จาก
โรงพยาบาลได้ วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้จะเปิดโอกาสให้บุคคล
ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข พยาบาลสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ศึกษาปัญหาร่วมกันจากวิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญหา
ร่วมกัน ช่วยคิดหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น

ระยะที่ ๑
การวิเคราะห์
สถานการณ์

ระยะที่ ๒
การวางแผนการ
ดำเนินงานและ
พัฒนารูปแบบ

ระยะที่ 3
การดำเนินงาน
และประเมินผล

๖

เพือ่ ความยัง่ ยืน ร่วมกับพลังการมีสว่ นร่วมของครอบครัว เพือ่ ให้แม่ทำงานสามารถ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยแม่ทำงานมีผสู้ นับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจ
อยู่ภายในบ้าน มีผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับแม่ทำงาน
อยูใ่ นชุมชน ซึง่ จะช่วยให้แม่ทำงานได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนเรือ่ งการเลีย้ งลูก
ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายหลั ง ออกจากโรงพยาบาลกลั บ ไปอยู่ บ้ า นและ
เมื่อต้องกลับไปทำงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ ระบุองค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ในชุมชนสำหรับแม่ทำงาน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
๒. เพือ่ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในชุมชนสำหรับ
แม่ทำงาน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research: PAR) เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในชุมชนสำหรับแม่ทำงาน โดยมีการนำทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy)
มาประยุกต์ใช้ การวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ๓ ระยะ การวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

๑) การประเมินปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
๒) การวินิจฉัย เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

๑) การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จัดตั้งรูปแบบที่จะนำมาใช้พัฒนา
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนสำหรับแม่ทำงาน
๒) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับ
พยาบาลสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๓) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่

๑) การเตรียมความรู้และทักษะให้แก่แม่ทำงานและ
ครอบครัวผ่านโปรแกรมการส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่สำหรับแม่ทำงาน (เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑)
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในสมรรถนะแห่งตนในการ
ให้นมบุตรของแม่ทำงาน (เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๒)
๓) สนับสนุนให้แม่ทำงานคงไว้ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยแม่อย่าง
ต่อเนื่อง (เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๓)
๔) ส่งเสริมให้แม่ทำงานสามารถให้นมแม่ได้ภายหลัง
กลับไปทำงาน (เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๔)
๕) สรุปการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในชุมชนสำหรับแม่ทำงาน ตำบลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 สัมภาษณ์เชิงลึก อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๔๐ คน
 อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่ จำนวน ๗๐ คน
ตอบแบบสอบถามวิจัยก่อนอบรม
 สัมภาษณ์เชิงลึก แม่ทำงาน จำนวน ๒๐ คน
 แม่ทำงาน (กลุ่มควบคุม) จำนวน ๒๖ คน
ตอบแบบสอบถามวิจัย
 ครอบครัวของแม่ทำงาน (กลุ่มควบคุม) จำนวน ๒๖ คน
ตอบแบบสอบถามวิจัย
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๒๑ คน ประกอบไปด้วย
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง หัวหน้าศูนย์สขุ ภาพชุมชน
ตำบลบ้านบึง หัวหน้าคลินิกนมแม่สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี พยาบาลสาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่ และอาสาสมัครสาธารณสุข
 พยาบาลสาธารณสุขและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขรับการอบรม
จำนวน ๒๙ คน
 อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่ของแต่ละชุมชน
เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๔ คน

 แม่ทำงาน (กลุ่มทดลอง) เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๒๖ คน
 ครอบครัวของแม่ทำงาน (กลุ่มทดลอง) เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๒๖ คน

ระบบส่งต่อ ระบบเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานอื่น

อสม.นมแม่สอนท่า
ฟุตบอลให้กับแม่หลัง
ผ่าตัดคลอดที่มีปัญหา
เรื่องเจ็บหัวนมและ
เจ็บแผลผ่าตัด

ภาพก่อน-หลังให้
การช่วยเหลือเรื่อง
หัวนมแตก

แม่มีปัญหาเรื่อง
นมพุ่ง ลูกร้อง
ไม่ยอมดูดนม
แก้ไขโดยปรับ
ท่าให้นมโดยใช้
ท่าขี่ม้า

การติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
- เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑ ในช่วง ๐-๗ วันหลังคลอด เพื่อเตรียม
ความรู้และทักษะให้แก่แม่ทำงานและครอบครัว
- เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๒ ในช่วง ๘-๑๔ วันหลังคลอด เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งความมั่นใจในการให้นมลูก
- เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๓ ในช่วง ๓๐-๔๕ วันหลังคลอด
เพื่อสนับสนุนให้แม่คงไว้ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยแม่
อย่างต่อเนื่อง
- เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๔ ในช่วง ๑ เดือนครึ่งถึง ๔ เดือนหลังคลอด
เพื่อส่งเสริมให้แม่ทำงานสามารถให้นมแม่ได้ภายหลังกลับไป
ทำงาน

คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับแม่ทำงาน

คู่มือปฏิบัติงาน อสม.นมแม่
และภาพพลิกประกอบการสอน

ชุดกระเป๋า อสม.นมแม่

คลินิกนมแม่ดำเนินงานโดย อสม.นมแม่

จำหน่ายถุงเก็บน้ำนมแม่ราคาต้นทุน
ถูกกว่าท้องตลาด

สาธิตท่าให้นมที่ถูกต้องแก่แม่หลังคลอด

กิจกรรมเสวนานมแม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ
พยาบาลสาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แม่ทำงานที่สามารถให้นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน รับรางวัล
และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
เนื่องจากเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

ประกาศนียบัตร อสม.นมแม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่

การฝึกอบรม/ กิจกรรม
• การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาล
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
• การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่
• กิจกรรมเสวนานมแม่

ทีมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน
• พยาบาลสาธารณสุขและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่
• อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่

มุมนมแม่และนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาน
ประกอบการ ๒ แห่งแรกในอำเภอบ้านบึงที่ Tesco Lotus
Department Store และ Tesco Lotus Market

คู่มือปฏิบัติงานอสม.นมแม่ และ
ชุดสื่อการสอนสำหรับ อสม.นมแม่

จากผลการดำเนินงานพบว่า แม่ทำงาน
ร้อยละ ๖๙.๒๓ (n = ๑๘)
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย ๖ เดือน

แม่ทำงานและครอบครัว

การสนับสนุนเชิงนโยบาย
และงบประมาณ
(จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานประกอบการ)

การให้บริการการติดตาม
เยี่ยมบ้าน/คลินิกนมแม่

ระบบการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
(Call Center)

ระบบส่งต่อ
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน --> อาสาสมัครสาธารณสุข
เชี่ยวชาญนมแม่ในชุมชน --> พยาบาลสาธารณสุข/ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข --> คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี (พี่เลี้ยง)

ผลการศึกษาวิจัย
องค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนสำหรับ แม่ทำงาน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยความร่วมมือร่วมกับคลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

ผู้ป่วย Myelomeningocele และ severe
tongue-tie ส่งต่อคลินิกนมแม่ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

การให้คำปรึกษาผ่าน mobile
application ทั้งแบบกลุ่มร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ และแบบส่วนตัว

๗

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ โดย ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕ มกราคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
(จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘)
จัดโดย งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

ห้องประชุม ๑๖๐๘ ชั้น ๖
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

£ºµ¼¥¼¯£µÂŰ¼µĥ¯þ

Core value: MUPH

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กูล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราพร เกิดมงคล ร่วมงานประชุมวิชาการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ” ในการนี้คณบดีได้ให้
สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

รักษ์สขุ ภาพ
ตอน ไข้หวัดใหญ่

กับหมอโหน่ง

M
U
P
H

Mastery đðŨîîć÷ĒĀŠÜêî
Personal Learning
óĆçîćêîđĂÜ
Unity îĚĈĀîċęÜĔÝđéĊ÷üÖĆî
Public Mind ÝĉêĂćÿć
Happiness Ùüćöÿč×

<ตอนที่ ๑๘>

ป้าพร:
คุณหมอคะ ช่วงนี้มีข่าวไข้หวัดใหญ่ระบาด มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะ น่ากลัวนะคะ
หมอโหน่ง: ใช่ครับ ไข้หวัดใหญ่มักระบาดหน้าฝน และหน้าหนาว โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาอากาศหนาว
จึงมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ครับ
ป้าพร:
สายพันธุ์ เอ กับ บี นี่คืออะไรคะ อันไหนน่ากลัวกว่ากัน?
หมอโหน่ง: สายพันธุ์ เอ กับ บี เป็นสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในคนครับ และที่ระบาดในปัจจุบันก็มีทั้ง เอ และ บี ครับ
สายพันธุ์ เอ ที่เรารู้จักกันดีก็คือ ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ไงล่ะครับ ซึ่งตอนนี้ก็กำลังระบาดอยู่ด้วย ก็น่ากลัวทั้งคู่ครับ
และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดบวม เสียชีวิตได้ครับ
ป้าพร:
เราควรป้องกันอย่างไรดีคะ?
หมอโหน่ง: ต้องรักษาสุขภาพให้ดี ขยันล้างมือ กินอาหารปรุงสุกร้อนๆ ใช้ช้อนกลาง ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัด
ไม่อยู่ในที่แออัด และถ้าเป็นไปได้ก็ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุครับ อิ อิ
ป้าพร:
ป้าป่าวซะหน่อย (ร้อนตัว) ป้ารักษาสุขภาพเป็นอย่างดีนะ รับรองไข้หวัด A ถึง Z ไม่กล้าทำไรป้าหรอก ๕๕๕๕

เรื่อง: หมอโหน่ง ภาพ: พี่น้อง

