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พฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์
pattern 1 and 3
Safe Food Handling Behavior of Pregnant Women
1 – by farmers,
rs and consumers
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mocratic Republic
aht per day. This
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สำ�รวจพฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตงั้ ครรภ์ กลุม่ ตัวอย่างเป็นสตรีตงั้ ครรภ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ จำ�นวน 200 ราย ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตามสะดวกคืออยู่ในช่วงที่มีการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
2559 โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดพฤติกรรมเกีย่ วกับอาหารปลอดภัย ในสตรีตงั้ ครรภ์ (ค่าความสอดคล้องภายใน = 0.83
ค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบซ้ำ� = 0.70) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตงั้ ครรภ์เท่ากับ 71.64 คะแนน/100 คะแนน (S.D. =
8.69) จากการแบ่งระดับคะแนนพฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตงั้ ครรภ์เป็น 5 ระดับคือ ต่�ำ มาก ต่�ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก
bon Administration
คะแนนพฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตงั้ ครรภ์จดั อยูใ่ นระดับสูง ด้านทีไ่ ด้คะแนนมากทีส่ ดุ คือ การปรุงสุก (สูงมาก) รองลงมา
010). The whole
คือด้านความสะอาด (สูง) การใช้วัตถุดิบปลอดการปนเปื้อน (สูง) การแยกอาหารดิบและสุก (ปานกลาง) และการรักษาอาหารในอุณหภูมิ
ney and spending
ที่พอเหมาะ (ปานกลาง) เนื่องจากคะแนนพฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์ยังไม่ถึงระดับสูงมาก จึงควรมีการให้
ful to the farmers
สุขศึกษาเรื่องการเตรียมอาหารปลอดภัยแก่สตรีตั้งครรภ์ โดยให้ความสำ�คัญกับด้านการรักษาอาหารในอุณหภูมิที่พอเหมาะเนื่องจาก
business. All the
มีคะแนนต่ำ�ที่สุดและอากาศร้อนในประเทศไทย ทำ�ให้อาหารบูดเสียได้ง่าย รวมทั้งแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องการรับประทานผักดิบ
trategic plans for
d in a databaseคำas�สำ�คัญ : พฤติกรรม ; การเตรียมอาหารปลอดภัย ; สตรีตั้งครรภ์
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This study aimed to explore safe food handling behavior (SFHB) of pregnant women. The sample was 200
hboring areas has
pregnant women in Chiang Mai recruited through a convenience sampling technique; that is, they were available while
tury.
collecting data. Data were collected in May-June, 2016, using a personal data questionnaire and a test for pregnant
te the creationwomen’s
of
safe food behavior (internal consistency reliability = 0.83, test-retest reliability = 0.70). The obtained data
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were analyzed using descriptive statistics.
The results indicated that a mean score of SFHB was 71.64/100 scores (S.D. = 8.69). The SFHB scores were
tion) as it can be
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into
5 levels of very low (VL), low (L), moderate (M), high (H), and very high (VH). The SFHB score was at the high
or promotion of
level. The highest score was found to be the dimension of cooking food thoroughly (VH), followed by cleanliness (H),
andard and Safe.’
using non-contaminated raw materials (H), separating raw and cooked food (M), and keeping food at the appropriate
system has not
temperatures (M). Since the SFHB score did not reach the very high level, health education about safe food handling
e past, but it has
should then be provided to pregnant women. The educational topic should be prioritized on keeping food at the
efforts based appropriate
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temperatures, as this dimension gained the lowest score level and the hot weather in Thailand may spoil
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food easily. In addition, misunderstanding about raw vegetable consumption should be corrected.
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จึงจะทำ�ลายจุลินทรีย์ได้ รวมทั้งไม่รับประทานผักดิบ 4) การรักษา
บทนำ�
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
อาหารในอุณหภูมิที่พอเหมาะ เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตช้าหรือ
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic
distributions were: channel 1 – by farmers,
สตรีตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยจากอาหาร ไม่เจริญเติบโตที่อุณหภูมิต่ำ�กว่า 5 องศาเซลเซียส และสูงกว่า 60
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channelองศาเซลเซี
2 – by farmers,
retailers
ยส ดังนัน้ compilers,
ไม่ควรวางอาหารปรุ
งสุกand
ทีอ่ ณ
ุ consumers
หภูมหิ อ้ งนานเกิน
เป็นสือ่ (Foodborne Illness) เนือ่ งจากการทำ�หน้าทีข่ องภูมคิ มุ้ กัน
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%),2and
channel
4
–
by
farmers
and
consumers
ชั่วโมง ตู้เย็นต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซีย(4.16%).
ส ไม่ละลาย
ชนิดเซลล์ลดต่ำ�ลง (World Health Organization, 2015)
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and
foreign
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ดเชื้อโรคแบคทีเรียลิสเทอเรีย (Listeria) จากอาหารบูดเสีย อาหารแช่แข็งโดยการวางไว้นอกตู้เย็นนานๆ จนละลายเอง และ
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and consumers
(39.83%),
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วั ต ถุ ดิ บ ปลอดการปนเปื
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กำ�จัดแมลงและสัตว์รบกวน 2) การแยกอาหารดิบและสุก ทั้งใน ปลอดการปนเปื้อน ((World Health Organization, 2006)
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The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

วิธีดำ�เนินการวิจัย

pattern 1 and 3
1 – by farmers,
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
rs and consumers
ประชากรคือ สตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ
onsumers (4.16%).
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
mers, compilers,
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2558 มีจำ�นวน 3,736 ราย
nsumers (32.61%)
กลุม่ ตัวอย่างคือ สตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ 1) อายุ 20 ปีขนึ้ ไป
nsumption within
2) ประกอบอาหารด้ ว ยตนเองอย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 2 ครั้ ง
mocratic Republic
3) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ และ 4) ยินดีเข้าร่วม
aht per day. This
การวิจัย กรณีที่มีอาการผิดปกติรุนแรงที่อาจจะได้รับผิดกระทบ
เมื่อเข้าร่วมวิจัยจะถูกคัดออก เช่น มีความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง
มีเลือดออกทางช่องคลอด เป็นต้น การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
แบบตามสะดวก คือ กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงที่เก็บข้อมูล กำ�หนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางประมาณกลุ่มตัวอย่างโดยมีความ
bon Administration
เชื่อมั่นที่ .05 อำ�นาจการทดสอบที่ .80 และขนาดความสัมพันธ์
010). The whole
ของตัวแปรที่ .20 ได้จำ�นวน 194 รายเป็นอย่างน้อย ปรับเพิ่มเป็น
ney and spending
200 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ful to the farmers
จำ�นวน 71 ราย และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย
business. All the
ที่ 1 เชียงใหม่ จำ�นวน 129 ราย ตามสัดส่วนสถิติของสตรีตั้งครรภ์
trategic plans ทีfor่มารับบริการในปี พ.ศ.2558
d in a database as
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
l plan of Nakhon
เครือ่ งมือวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
nt of agricultural
และแบบวัดพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์
in the areas both
เป็นข้อความให้อ่านแล้วให้เลือกว่ามีการปฏิบัติบ่อยเพียงใด ตั้งแต่
hboring areas has
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย ปฏิบตั นิ านๆ ครัง้ ปฏิบตั คิ อ่ นข้างบ่อย และปฏิบตั ิ
tury.
te the creationบ่ofอยมากหรือเป็นประจำ� ให้คะแนน 0-3 คะแนน มีทั้งหมด 37 ข้อ
ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ 1.00
ucts (egg product,
าความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค จากสตรี
tion) as it can ค่be
or promotion ตัof้งครรภ์ 30 ราย ได้ 0.83 ตามลำ�ดับ และวิธีทดสอบซ้ำ�ได้ 0.70
andard and Safe.’
การเก็บรวบรวมข้อมูล
system has not
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
e past, but it has
จริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
efforts based on
ผู้เข้าร่วมวิจัยมีการลงนามยินยอมหลังจากได้อ่านเอกสารคำ�ชี้แจง
bjectives, mission
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน 2559
cken farms have
โดยให้ตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดพฤติกรรมฯ
s from the private
ทุกรายได้รับของที่ระลึกมูลค่า 30 บาท
chickens in order
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลและคะแนนพฤติกรรมการเตรียม
อาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัย

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จากสตรีตั้งครรภ์ 200 ราย มีอายุ
20-42 ปี ( = 28.9, S.D.=5.2) เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 43.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
มี 1 รายเป็นเกษตรกร รายได้ครอบครัวประมาณ 23,000 บาท/เดือน
ส่วนใหญ่อายุครรภ์อยูใ่ นช่วงไตรมาสที่ 2-3 และไม่มภี าวะแทรกซ้อน
ในระยะตั้ ง ครรภ์ ร้ อ ยละ 81.50 เคยได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
อาหารปลอดภัย ซึ่งมักได้รับจากอินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์ร้อย
ละ 62.00 มีอาการท้องเดินในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 39.50
มีอาการในระบบทางเดินอาหารในระยะตั้งครรภ์ครั้งนี้ โดยอาการ
ท้องอืดพบมากทีส่ ดุ 46 ราย (ร้อยละ 58.23) รองลงไปคือ ท้องเดิน
หรือท้องเสีย 44 ราย (ร้อยละ 55.70) มี 25 ราย (ร้อยละ 31.64)
ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา พฤติกรรมการเตรียมอาหาร
ปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์ มีคะแนนเฉลี่ย 79.50 (S.D.=9.6)
จากคะแนนเต็ม 111 คะแนน หรือ 71.6/100 คะแนน จัดอยู่ใน
ระดับสูง จากการแบ่งเป็น 5 ระดับคือ ต่�ำ มาก ต่�ำ ปานกลาง สูง และ
สูงมาก ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดและน้อยที่สุดคือ การปรุงสุก
และการรักษาอาหารในอุณหภูมทิ พี่ อเหมาะ มีขอ้ เดียวทีอ่ ยูใ่ นระดับต่�ำ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและระดับพฤติกรรมการเตรียมอาหาร
ปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์ (n=200)
พฤติกรรมการการเตรียม
อาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์

คะแนนเฉลี่ย1
ระดับ
(ค่าเบี่ยงเบน
พฤติกรรม2
มาตรฐาน)

ด้านที่ 1 ความสะอาด

74.96 (11.33)

สูง

1. ล้างมือด้วยสบู่

67.67 (26.50)

สูง

2. ล้างมือให้ทั่วมือ

83.00 (21.13)

สูงมาก

3. ล้างมือเป็นระยะๆ

81.83 (24.96)

สูงมาก

4. ถูพื้นห้องครัว

67.83 (26.60)

สูง

5. กำ�จัดแมลงสาบ หนู

62.50 (30.61)

สูง

6. ใช้ผ้าเช็ดอุปกรณ์หลังจากล้าง3

45.83 (31.60)

ปานกลาง

7. วางถ้วยชามสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร

85.50 (22.31)

สูงมาก

8. วางช้อนในภาชนะโปร่ง สะอาด

78.66 (30.27)

สูง

9. เก็บอาหารปรุงสุกในภาชนะมีฝาปิด

88.00 (18.91)

สูงมาก

8
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตารางที่ 1 (ต่อ)
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 11 and 3
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี
่ย1
พฤติกรรมการการเตรี
ยม channel 1 – by farmers,
ระดับ
channels in พฤติ
pattern
2. The ย4ม channels
of pattern
1ระดัfor
were:
กรรมการการเตรี
บ domestic distributions
(ค่าเบี่ยงเบน
(ค่าเบี่ยงเบน
2
อาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์
พฤติกรรม2
ยของสตรี
ตั้งครรภ์
พฤติกรรม
compilers,อาหารปลอดภั
middlemen,
retailers
and consumers
and consumers
มาตรฐาน)
มาตรฐาน)(51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers
(26.73%),
channel 3 – by farmers, retailers88.83
and(19.28)
consumers
(17.13%), 8.and
เลือchannel
กผักอินทรีย4์ – by farmers and consumers
56.83 (26.90)(4.16%).
ปานกลาง
10. เช็ดทำ�ความสะอาดโต๊ะอาหาร
สูงมาก
Patternด้า2นทีhad
3
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
9. ใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหาร
86.00 (26.60) สูงมาก
่ 2 การแยกอาหารดิบ/สุก
62.41 (19.21) ปานกลาง
middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers,
compliers,
retailers and consumers (32.61%)
ที
ห
่
มดอายุ
1-2
วั
น
3
1. ใช้เขียงและมีดปนกันระหว่างอาหารดิบ 48.17 (35.32) ปานกลาง
and channel
amount
yielded
eggs for consumption
10. ปอกเปลื
อกผัofกผลไม้
ที่กินสดๆ
68.66 (27.28) within
สูง
และสุก33– farmers, retailers and consumers (27.56%). The total
Nakhon2.Phanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
11. ใช้ชามแก้วสำ�หรับอาหารร้อน
62.16 (30.38)
สูง
แยกภาชนะอาหารดิบ/สุก
57.83 (33.99) ปานกลาง
was 29,362
trays with
tray(31.20)
or 125,837สูงeggs per day
were worth 304,970 71.16
baht (30.20)
per day. This
12. ใช้which
หม้อกระทะสแตนเลส
สูง
3. เก็บอาหารดิ
บ/สุกไว้30
ใกล้eggs
กัน3 for each64.83
was the4. working
capital
in
Ban
Klang
village
which
earned
9,149,100
baht
per
month.
แยกเก็บอาหารสดไว้ในตู้เย็นเป็น
78.83 (26.56)
สูง
รวม
71.64 (8.69)
สูง
นไม่ปะปนกันChicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels
รวมเมื/ ่อConsumers
ปรับแต่ละด้าน
Keywordsสัด:ส่วEgg-laying
ด้านที่ 3 การปรุงสุก
81.11 (12.00) สูงมาก
1. ปรุงอาหารจำ�พวกเนื้อสัตว์จนสุก
Introduction 92.33 (18.52) สูงมาก
อย่างทั่วถึง
Creating
extremelyสูงมาก
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งในfood supply
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มิ overall
57.50 expense
(12.98) ปานกลาง
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order toที่พshow
1. วางอาหารปรุ
สุกไว้this
นอกตูreason,
้เย็น raising
50.16
ปานกลาง
their own
business.งFor
the(29.32)
awareness
นานเกิ
น
2
ชั
ว
่
โมง3
of entire food supply chain is considerably important
่นอาหารจนร้
อนทุกๆ 2chain
ชั่วโมง emphasizes
43.00 (31.09)
ปานกลาง
because2. อุthe
food supply
the value
อาหารที่เย็นแล้procedure.
ว อุ่นจนร้อน
75.83 (27.34)
สูง
of each3.productive
4. นำ�อาหารแช่
แข็งนานเกิ
น 1 farm has been found
The
egg-laying
chicken
เดือนinมาปรุ
ประทาน3
88.33 (22.35)
since 1967
BanงรับKlang
sub-district, Mueang
Nakhonสูงมาก
ดอุณหภูNakhon
มิตู้เย็น Phanom province
30.16 (28.86)
Phanom5. ตรวจวั
district,
by the ต่ำ�
านที่ poultry
5 การใช้วfarmers’
ัตถุดิบปลอดการ
chickenด้egg
cooperative.73.09
The(11.93)
egg-laying สูง
้อน
chickenปนเปื
farmers
preserve the original identity and
1.
ใช้
น
�
ำ
้
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หรื
อ
บาดาลปรุ
งอาหาร3 their chickens
84.83 (28.12)
culture of raising them
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ล้างผักof
โดยไม่
คลี่ใบออก3with thatched80.50
houses2.made
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roofs(28.80)
which areสูงมาก
3. ล้างเปลื
ก่อนต่
ให้แตก in a tight
41.00
(34.84) They
ปานกลาง
convenient
andอกไข่
easy
toอยไข่
manage
budget.
ล้างเนื
้อสัตว์ให้สof
ะอาด
87.50 (20.72)
also use4.the
method
raising egg-laying chickens
withoutสูงมาก
5. ซื้อเนืexpensive
้อสัตว์จากตลาดที
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technology
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to other สูง
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สูงมาก

until the raised ones reach retirement. The whole
process in raising them takes a period of 20 months

69.82 (8.87)

สูง

ให้มีสัดส่วนเท่ากัน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2≤20.00 คะแนน=ต่ำ�มาก
20.01-40.00
คะแนน=ต่ำ�(Ban
40.01-60.00
คะแนน=ปานกลาง
(80 weeks)
to complete
Klang Tambon
Administration
60.01-80.00 คะแนน=สูง ≥80.01คะแนน=สูงมาก 3 ข้อความเชิงลบ
1

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole
process to complete for making money and spending
อภิปรายผลการวิจัย
it within the community is really helpful to the farmers
and to the sustainability
of doing a business. All the
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ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีการจัดการอาหารปลอดภัยดีขึ้นภายหลัง
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย (Feng,
to maintain
the standard of the chicken products.
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พฤติกรรมด้านการรักษาอาหารในอุณหภูมิที่พอเหมาะ
pattern 1 andและด้
3 า นการแยกอาหารดิ บ และสุ ก มี ค ะแนนต่ำ � กว่ า ด้ า นอื่ น ๆ
1 – by farmers,
อาจเนือ่ งมาจากการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านนี้ มีนอ้ ยมาก ในทางตรงกับ
rs and consumers
ข้ามด้านการปรุงสุกมีคะแนนสูงทีส่ ดุ ตามมาด้วยด้านความสะอาด
onsumers (4.16%).
และด้านการใช้วตั ถุดบิ ปลอดการปนเปือ้ น เนือ่ งจากมีการณรงค์กนั
mers, compilers,
อย่างจริงจังโดยเฉพาะ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ในช่วงการระบาด
nsumers (32.61%)
ของไข้หวัดนก ด้านการใช้วัตถุดิบปลอดการปนเปื้อนนั้น มีการ
nsumption within
รณรงค์เรื่องผักปลอดสารพิษมานานแล้วและในระยะหลังมีการ
mocratic Republic
รณรงค์เรื่องสารตะกั่วด้วย
aht per day. This
พฤติกรรมด้านการรักษาอาหารในอุณหภูมิที่พอเหมาะ
มีคะแนนต่ำ�ที่สุด อาจจะอธิบายได้จากคนไทยนิยมเก็บอาหาร
ไว้นอกตู้เย็นโดยมีฝาชีครอบ การอุ่นอาหาร ทุก 2 ชั่วโมง อาจจะ
ไม่สะดวก สิน้ เปลืองเวลา รวมทัง้ มีประสบการณ์วา่ อาหารบางชนิด
ยังไม่บูดเสียแต่ขาดการรับรู้ว่ามีเชื้อโรคเจริญขึ้นและอาจจะไม่
bon Administration
ปลอดภัยสำ�หรับสตรีตั้งครรภ์ซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำ� กว่าคนทั่วไป
การตรวจวัดอุณหภูมิตู้เย็นมีคะแนนต่ำ�ที่สุดอาจจะเนื่องจากคิดว่า
010). The whole
ไม่จำ�เป็นและไม่มีเทอร์โมมิเตอร์
ney and spending
ด้านการแยกอาหารดิบและสุก พบปัญหาการแยกใช้เขียง
ful to the farmers
ระหว่ างอาหารดิ บ และสุก การเก็บ อาหารดิบ และสุ ก ไว้ ติ ด กั น
business. All the
trategic plans อาจเนื
for อ่ งมาจากอุปสรรคด้านความไม่สะดวก ต้องการความรวดเร็ว
เขียงและมีดชุดเดียว หรือขาดข้อมูลเรือ่ งการปนเปือ้ นของเชือ้ โรค
d in a databaseมีas
ได้ง่ายจากอาหารดิบสู่อาหารสุกที่วางไว้ใกล้กัน
l plan of Nakhon
ด้ า นการใช้ วั ต ถุ ดิ บ ปลอดการปนเปื้ อ นมี ค ะแนนสู ง
nt of agricultural
เป็นลำ�ดับที่ 3 ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการณรงค์อย่างจริงจังเรื่อง
in the areas both
สารเคมีทางการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่สำ�หรับปลูกผัก
hboring areas has
ผลไม้อนิ ทรียข์ องโครงการหลวง ประกอบกับพืน้ ฐานด้านการเกษตร
tury.
งหวัดเชียงใหม่จงึ มีการปลูกผักไว้บริโภคเองแม้จะใช้ชวี ติ
te the creationของคนในจั
of
อยู่ในเขตตัวเมือง อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการเลือกผักอินทรีย์
ucts (egg product,
คะแนนระดับปานกลาง น่าจะเป็นเพราะมีจำ�หน่ายไม่แพร่หลาย
tion) as it can มีbe
และมีราคาค่อนข้างสูง
or promotion of
ด้านความสะอาดมีคะแนนสูงเป็นลำ�ดับที่ 2 อาจจะเป็น
andard and Safe.’
เพราะเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่เป็นที่รู้กันและปฏิบัติกันอยู่เสมอ
system has not
เมือ่ เปรียบเทียบกับด้านอืน่ ประกอบกับมีการรณรงค์เรือ่ งการล้างมือ
e past, but it has
แต่ยงั มีความเข้าใจผิดว่าควรใช้ผา้ เช็ดอุปกรณ์ประกอบอาหารภายหลัง
efforts based on
จากล้าง ที่จริงแล้วควรผึ่งไว้ให้แห้งเองเพราะผ้ามักอับชื้นและเป็น
bjectives, mission
แหล่งสะสมของจุลนิ ทรียห์ ลายชนิด (World Health Organization,
cken farms have
2006)
s from the private
ด้ า นการปรุ ง สุ ก มี ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด เพราะการรณรงค์
chickens in order
ทางสื่อต่างๆ และจากข่าวสารที่พบโรคหูดับจากการกินลาบดิบ
hicken products.
แต่ยังมีปัญหาเรื่องการกินผักดิบอาจเนื่องมาจากความเข้าใจผิดว่า
chicken farm in
Phanom province
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ผั ก ดิ บ มี วิ ต ามิ น มากกว่ า ปรุ ง สุ ก โดยมองข้ า มเรื่ อ งเชื้ อ โรคและ
สารเคมีปนเปือ้ นในผักดิบ หน่วยงานของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
(U.S. Department of Health & Human Services, 2017)
และประเทศออสเตรเลีย (Department of Food Industries,
Australia, 2016) ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่องอาหารปลอดภัยสำ�หรับ
สตรีตงั้ ครรภ์ โดยแนะนำ�ให้หลีกเลีย่ งการบริโภคผักดิบเนือ่ งจากมีเชือ้
อี โคไล (E. coli) สูง ส่วนสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชนั้นองค์กรหนึ่ง
ในประเทศอั ง กฤษแนะนำ � ว่ า การล้ า งและปอกเปลื อ กผักผลไม้
ขจั ด สารเคมี ไ ด้ เ ฉพาะภายนอก ส่ ว นในเนื้ อ ยั ง คงมี ต กค้ า งอยู่
และการใช้ความร้อนสูงช่วยขจัดสารเคมีได้บ้างเนื่องจากเป็นสาร
ประกอบเชิงซ้อน (Food Standards Agency, UK, 2017) การสำ�รวจ
ปริมาณสารกำ�จัดศัตรูพืชชนิดคาร์บาเมท (Carbamate) ในข้าว
ที่ผ่านการหุงแล้วสนับสนุนว่าสารนี้มีเหลือตกค้างลดลง (Shoeibi,
et al., 2011) ดังนั้นการปรุงผักให้สุกนอกจากฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้ว
ยังช่วยขจัดสารเคมีทางการเกษตรได้บ้าง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
การให้สขุ ศึกษาทีห่ น่วยฝากครรภ์ควรเพิม่ เรือ่ ง การเตรียม
อาหารปลอดภัยนอกเหนือจากเรื่องที่เคยให้อยู่เสมอคือการงดเว้น
อาหารดิบ อาหารหมักดอง แอลกอฮอล์ เคเฟอีน และยา โดยให้
ความสำ�คัญกับด้านการรักษาอาหารในอุณหภูมิที่พอเหมาะ และ
ด้านการแยกอาหารดิบและสุกซึ่งมีคะแนนต่ำ�กว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้
ควรอธิบายถึงผลกระทบของโรคลิสเทอริโอสิสและทอกโซพลาสโมซิส
ต่อทารกในครรภ์และวิธีป้องกันโดยการระวังไม่ให้อาหารบูดเสีย
ด้วยการจัดเก็บในตู้เย็นอยู่เสมอ รวมทั้งให้ข้อมูลเรื่องการปนเปื้อน
เชื้อโรคจากอาหารดิบสู่อาหารสุก ด้านการใช้วัตถุดิบปลอดการ
ปนเปื้อนถึงแม้จะมีคะแนนสูงเป็นลำ�ดับที่ 3 แต่มีความสำ�คัญ
ต่อทารกในครรภ์มาก จึงควรให้ความสำ�คัญเช่นกันโดยเน้นเรื่อง
การปนเปื้อนตะกั่วจากสี ในภาชนะและหม้อกระทะอลูมิเนียม
ส่วนสารปรอทมีการปนเปือ้ นในปลาทะเลขนาดใหญ่ซงึ่ ควรหลีกเลีย่ ง
ส่วนปลาทะเลขนาดกลางจำ�พวกแซลมอน ทูนา่ รับประทานสัปดาห์ละ
2-3 ครั้งเท่านั้น ส่วนผักผลไม้ควรเลือกผักปลอดสารพิษ ล้างด้วย
น้�ำ ยาล้างผักผลไม้หรือน้�ำ ผสมผงฟู และปอกเปลือกก่อน สำ�หรับผัก
ควรปรุงให้สุกก่อน ถึงแม้ผักดิบมีวิตามินซีสูงและถูกทำ�ลายจาก
ความร้ อ น แต่ ผั ก ดิ บ มี เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ สารหนู แ ละสารเคมี ท าง
การเกษตรปนเปื้อนสูงด้วย และการรับประทานผลไม้ดิบมีโอกาส
ได้รับวิตามินซีอยู่แล้ว จึงควรเลือกรับประทานผักปรุงสุกแล้ว
มากกว่าเพื่อให้ปลอดภัยจากจุลินทรีย์และสารพิษ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในมารดาซึง่ มีการให้นมบุตรและมีการประกอบอาหารเสริมสำ�หรับ
The results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
1. การวิจัยนี้มีข้อจำ�กัดเนื่องจากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทารก ซึ่งต้องให้ความสำ�คัญกับอาหารปลอดภัย
channels
in วpattern
The 4 channels
were:
byบพฤติ
farmers,
อยู่ในตั
เมืองและมี2.ฐานะทางสั
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