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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลบ้านผือ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาระบบองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลบ้านผือ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง เป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดูแลสุขภาพ การดาเนินการวิจัย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านผือ
และชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มผู้รู้ คือ ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 71 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จานวน 32 คน และกลุ่มผู้รับความรู้ คือ ผู้หญิงให้นมบุตร จานวน 8 คน ผู้ที่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จานวน 4 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาสารวจ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกต การสนทนากลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กา รสนทนา การสังเกต การ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มี
ประสบการณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และคนในชุมชน ได้ประโยชน์เชิงคุณค่า ทางด้านการรู้คุณค่าของน้านมแม่ การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ความรักความผูกพันในครอบครัวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการหล่อหลอม
จิตใจให้คนในชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกัน ผลการประเมินภาพรวมการพัฒนาระบบองค์ความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.61 ซึ่งสามารถจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลางในเข้าถึงข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ช่วยทาให้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นให้กับชุมชน อีกทั้งยังคงสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ แนวทางในการส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวของบุคคล การนาพืชผักสมุนไพรมาใช้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ทางด้านอาหารกระตุ้นนมแม่ ด้านสมุนไพร
กระตุ้นน้านม ด้านของเล่นจากธรรมชาติ ด้านศิลปะพื้นบ้าน จากการวิจัยครั้งนี้ ได้นาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คือ เสื้อสมุนไพรกระตุ้นน้านม ไหบรรเทาอาการเต้านมคัดตึง สนับสนุนการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุ มชนอย่าง
ยั่งยืน
คาสาคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ ปราชญ์นมแม่

Abstract
Knowledge-based system development of Breast Milk philosopher by using local wisdom according
to sufficiency economy philosophy with community participation This research aimed to study the
participation of local wisdom on mother's breast milk of Tambon Ban Phue, Amphoe Chom Phra, Surin
Province to develop knowledge system of the local wisdom on mother's breast milk and to seek alternatives
to promote the the healthcare innovation according to philosophical principles of sufficiency economy. The
research samples included 71 local scholars, 32 Village Health Volunteers (VHV), 8 Lactating women and 4
breastfeeding veterans. The survey method, structured interview, observation, group discussion were used for
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data collection method. The instruments used in research are data collection form, interview sheets,
questionnaires. The data were analyzed using mean and standard deviation, percent to reveal the descriptive
analytics.
The conclusion of the research was the participation of the village healthcare volunteers, local
savants, breastfeeding women, breastfeeding veterans and people in the community benefits the value of
mother's breast milk, community participation aspect, self-sacrifice aspect, family relationship aspect and
mutual aiding aspect. The overall evaluation result development of knowledge system, shows the overall
rating mean of 4.61 in central database and publishment on the internet enhanced the sharing experience
with the community and maintain the local wisdoms and to promote the local’s healthcare, leadership, local
vegetables, herbs with their traditional lifestyle as well as the food and herbs which stimulate mother’s beast
milk. This study also shows the precious local knowledge which reflects the unique of this community from
the local innovative products : an herb stimulates milk shirt and a jar for relieving breast engorgement.
However, the research also reveals that breastfeeding should be applied for six months in order to maintain
the local sustainable communities.
Keywords: local wisdom, knowledge, Milk Philosopher

1. บทนา
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เด็กจึงจาเป็นต้องได้รับการดูแล
อย่างดี เพื่อให้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัยมีสุขภาพจิตดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปั ญญาที่เฉลียวฉลาด มี
ความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและสามารถดารงตนอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกลวิธีสาคัญอย่างหนึ่งที่สาคัญคือ
“การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ” การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของทารกและมารดา เช่น
น้านมแม่มีภูมิต้านทาน (กนก สีจร, 2552) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสาหรับทารกตั้งแต่แรกเกิด
และหลังคลอด (นิตยา โปสาวาทและคณะ, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทย กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการ
รณรงค์ส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองอย่างเดียว 6 เดือนแรก เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนา
เด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ ปกป้องสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคตและขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่ได้ทาโครงการ
โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก เพื่อให้โรงพยาบาลและสถานผดุงครรภ์ทั่วโลกมีแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วย
นมมารดาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติ “บันไดสิบขั้นสู่ความสาเร็จในการเลีย้ งทารกด้วยนมมารดา:Ten
step to successful breastfeeding” โดยมีเป้าหมายให้ทารกได้รับนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน (สนธยา หนูขาวและคณะ,
2554)
กระทรวงสาธารณสุขของไทยมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงอายุ 6 เดือนแรก เป็น
ร้อยละ 60 ภายในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงอายุ 6 เดือนแรกของแต่ละประเทศ
ซึ่งสารวจพบว่า ประเทศกัมพูชา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ างเดียวในช่วงอายุ 6 เดือนแรก ร้อยละ 74 ดังนั้นแต่ละประเทศ
ควรให้ความสาคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (OECD และ World Health Organization โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2553)

ภาพที่ 1 อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงอายุ 6 เดือนแรก
ที่มา : OECD และ World Health Organization โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ปัจจุบันทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านผือ อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้นานโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
มาปรับใช้ในชุมชน แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีการพัฒนา อสม.ให้เป็นปราชญ์นมแม่ สามารถให้คาแนะนาความรู้ เรื่องสมุนไพร
วิถีปฏิบัติแบบไทย ใช้รักษา บารุงน้านม แนะนาข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ มีการเยี่ยมบ้าน ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือเรื่องนมแม่ใน
ชุมชนได้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่ น เช่น หมอตาแย เพลงหมอลานมแม่ เพลงกล่อมเด็ก การประดิษฐ์ของเล่นเด็ก
จากวัสดุท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เรื่องนมแม่ เช่น สร้างอุปกรณ์การเก็บน้านมแม่หรือเครื่องมือที่ทาให้เด็กกินนมแม่ได้สะดวก
ดังนั้นผู้วิจัยศึกษาและสามารถนาวิจัยมาใช้ประโยชน์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการรวบรวมปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยในการจัดเก็บ อนุรักษ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลบ้านผือ อาเภอจอม
พระ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อทาให้ชุมชน
สามารถนาไปปฏิบัติและเป็นแบบอย่างเพื่อเรียนรู้ในการดูแลเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง สมบูรณ์ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สมองของลูกตั้งแต่แรกเกิดและอารมณ์ พร้อมสร้างความรักความอบอุ่น ลูกได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความ
อบอุ่นตั้งแต่แรกเริ่มของการมีชีวิตด้วยการได้กินนมแม่ สังคมของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูล
ข่าวสารที่รับรู้และจัดการรวบรวมก็มีมากขึ้น การประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะเป็นอุปกรณ์
ช่วยในการจัดเก็บองค์ความรู้ให้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูล ลดระยะการทางานให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานให้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลบ้านผือ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2. เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลบ้านผือ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

2. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต พื้นที่ตาบลบ้านผือ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งทางผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มผู้รู้ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแนวเชิงลึก เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งให้ความรู้
ด้านวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และความเชื่อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 71 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 32 คน
รวม 103 คน
1.2 กลุ่มผู้รับความรู้ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในเชิงลึกในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่โดยตรง ทาการคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย หญิงให้นมบุตร จานวน 8 คน ผู้ที่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จานวน 4 คน รวม 12 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาสารวจ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกต การสนทนากลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การสนทนา การสังเกต การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายเชิงพรรณนา การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งทาการ
เก็บข้อมูลจากพื้นที่ในการศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม 2) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยเป็นการศึกษาเอกสาร
ตารา หนังสือวิชาการ สอบถามข้อมูลจากภาครัฐที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับชุมชน และเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเน้นที่การประกอบอาชีพ ประสบการณ์ ความเชื่อ
และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. สัมภาษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและแนวทางการเรียนรู้
ในชุมชนและนอกชุมชน ให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของปราชญ์นมแม่
3. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยกับผูร้ ู้ในท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านผือ อสม. ผู้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพและสร้างเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ดัง
ภาพประกอบ
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ภาพที่ 2 แสดงการดาเนินวิจัย
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้มีการวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องในส่วนของการออกแบบแผนผังรายละเอียดต่างๆ ของ
การดาเนินงาน เพื่อทาให้การพัฒนาระบบเข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาระบบ ดังนี้
0
ผู้ใช้งาน

แสดงความ
คิดเห็น

ตอบกลับความ
คิดเห็น
ค้นหา
ข้อมูล
ตอบกลับข้อมูลที่
ค้นหา

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

จัดการข้อมูล
ข่าวสาร
ข้อมูลตอบกลับ
การจัดการ

ผู้ดูแล
ระบบ

จัดการข้อมูลเว็บ
บอร์ด
ข้อมูลตอบกลับ
การจัดการข้อมูล

จัดการข้อมูล
ปราชญ์
ข้อมูลตอบกลับการจัดการข้อมูล
ปราชญ์

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล (Context Diagram)

3. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มี
ประสบการณ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และคนในชุมชน สู่แนวทางในการพัฒนาระบบองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพที่ 4 แสดงผลการศึกษาการมีส่วนร่วม
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ภาพที่ 5 แสดงผลการพัฒนาระบบ
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นคุณภาพการพัฒนาระบบ
̅

S.D.

ระดับ

ความถูกต้องของเนื้อหา

4.55

.548

มากที่สุด

ขั้นตอนการปฏิบตั ิเข้าใจง่าย

4.52

.549

มากที่สุด

ภาพประกอบมีความ
เหมาะสม

4.59

.542

มากที่สุด

รายการประเมิน

ภาพรวมของการพัฒนา
ระบบ

4.66

.479

มากที่สุด

ประโยชน์ของการนาไปใช้
รวม

4.73
4.61

.451
.516

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประเมินข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นคุณภาพการพัฒนาระบบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านประโยชน์ของการนาไปใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.73 ภาพรวมของการพัฒนาระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.66 ภาพประกอบมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.59 ความถูกต้องของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.55 ขั้นตอนการปฏิบัติเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.52 และ
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61

4. สรุปและการอภิปรายผล
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลบ้านผือ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้รู้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ
ระดับการศึกษา พบว่า อสม. ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 41–45 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีจิตอาสา บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ คือ อสม.ที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้าน
ในแต่ละกลุ่มของหมู่บ้าน มีลักษณะคุณสมบัติตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหมู่บ้านผือกาหนด สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์ (2557) กล่าวคือ บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจและมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยจิต
อาสาและเต็มใจช่วยเหลือชุมชนด้วยความเสียสละ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรางคณา บุตรศรีและคณะ (2556) ได้ศึกษาวิจัย
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการดู แลผู้ป่วยเบาหวาน ศึกษาเฉพาะกรณีตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ (2556) ได้ ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผล
การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ หล่อเพชร (2554) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้านในงานสุขภาพภาคประชาชน ผลการศึกษากลุ่ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพเกษตรกร และจากการสัมภาษณ์ข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้าน มีจิตสาธารณะช่วยงาน
ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไปถึง อสม.การนาภูมิปั ญญาดั้งเดิมมาส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บุคคลที่มีลักษณะ
เช่นนี้ คือ ปราชญ์นมแม่ โดยมีการสรรหาบุคคลที่มคี วามรู้ตามลักษณะคุณสมบัติตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหมู่บา้ นผือ
กาหนด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (2557) กล่าวคือ บุคคลที่มีความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ภูมิปัญญาไปถึง อส
ม.เพื่อนาไปปฏิบัติในการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกลุ่มผู้รับความรู้ คือ ผู้หญิงให้นมบุตร กับผู้ที่มีประสบการณ์
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ พบว่า กลุ่มผู้รับความรู้ ส่วนใหญ่
เป็นอายุอยู่ระหว่าง 31–35 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา รายได้ 5,000 - 10,000 บาท และส่วนใหญ่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนงเยาว์ ใบยาและคณะ (2556) ได้ศึกษาวิจัยผลของการพัฒนาระบบบริการการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อมารดาหลังคลอดและครอบครัว โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นอายุ 26-35 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ จบชั้นมัธยมศึกษาและ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของขนิษฐา เมฆกมลและคณะ (2556) ได้ศึกษาวิ จัยผลของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางต่อความรู้ ทัศนคติของมารดาหลังคลอดและครอบครัว และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ผล
การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท และส่วนใหญ่ระยะเวลาในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ซึ่งแบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 ด้านข้อมูลส่วนบุคคลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้รู้ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
อาหารและผักพื้นบ้านที่นามาประกอบอาหารสามารถช่วยเพิ่มน้านมเป็นหัวปลี นามารับประทานเป็นอาหารแกงเลียงหัวปลี ใน
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีการเข้ากระโจมกับการรมตา ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2539 : 5) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารและผักพื้นบ้าน นอกจากมนุษย์จะนาอาหารมา
บริโภคเพื่อการอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยังได้นาเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้ เพื่อให้อาหารที่มีมากเกินความต้องการ
สามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานานซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่สาคัญต่อการดารงชีวิต ภูมิปัญญาเหล่านี้เอื้ออานวย
ให้คนไทยแก้ปัญหาการดารงชีวิตได้ และสร้างสรรค์อารยธรรมได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม ยังซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยุพา อภิโกมลกร (2551) ได้ศึกษาวิจัยการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดแบบพื้นบ้านภาคเหนือ : กรณีศึกษาที่บ้านหัวเสือ ตาบลหัว
เสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงหลังคลอดที่บ้านหัวเสือใช้สมุนไพรในกระบวนการดูแลหญิงหลังคลอด
สิ่งที่ปฏิบัติกันในอาหารส่วนใหญ่การห้ามกินเป็นผักที่มีกลิ่น เช่น ชะอม กระถินและผักคุณสมบัติเย็น เป็นต้น การเลือกกินอาหาร
เป็นการปรับสมดุลของธาตุโดยใช้อาหารและสมุนไพร และกลุ่มผู้รับความรู้ ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน
ที่นามาประกอบอาหารสามารถช่วยเพิ่มน้านมเป็นหัวปลี นามารับประทานเป็นอาหารแกงเลียงหัวปลี ในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งมีการเข้ากระโจมกับการทับอิฐ เป็นการดูแลสุขภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนช่วยฟื้นฟูหลังคลอด และซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกุสุมา ศรียากูล (2549) ได้ศึกษาวิจัย การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนมอญ วัด
หงษ์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี ผลสรุปการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นวิธีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่
สมัยบรรพบุรุษและเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมในปัจจุบันกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งการดูแลหญิงหลังคลอดนั้น
นับว่าเป็นการฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอดที่ได้ผลดี
1.2 ด้านสถานภาพและบทบาทการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้รู้ พบว่าส่วนใหญ่ได้มีการออกเยี่ยมบ้านเมื่อลูกมีอายุ 3-7 วัน จะมีประสบการณ์ในการ
รักษา 1-5 ปี ซึ่งจะรักษาโรคตามความจาเป็น ไม่ได้การรับรองจาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เหตุจู ง
ใจในการเป็น อสม.มีความสนใจในการรักษาและอยากช่วยเหลือผู้อื่น โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครู อาจารย์ ในการ
ประกอบพิธีกรรมร่วมกับการรักษาไม่มีพิธีกรรมร่วมกับการรักษา สมุนไพรที่นามาใช้ในการรักษามาจากปลูกเองในบ้าน ซึ่งปัญหาที่
พบโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาจะเป็นเรือ่ งหัวนมบอด มีอาการน้านมแห้ง ทาการวินิจฉัยอาการและวิธีการรักษาซักประวัติ
ผู้ป่วย เป็นสมุนไพรเดี่ยว ลักษณะของยาที่ใช้เป็นเป็น ยาต้ม รูปแบบการรักษาไม่เคยจดบันทึกเก็บไว้ ส่วนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
การไหว้ครูไม่มีและไม่มีค่าครู หากจะมีข้อควรปฏิบัติ ตนของผู้ป่วย สถานที่ให้การรักษาเป็นบ้านของผู้ป่วย ให้ความร่วมมือในการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนุช ยอดสมสวยและสุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ (2552) ได้ศึกษาวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่ า หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ใช้สมุนไพร
เดี่ยว ไม่มีการปฏิบัติตนอะไรเป็นพิเศษในการเป็นหมอพื้นบ้าน ในการวินิจฉัยอาการและวิธีการรักษาผู้ป่วยนั้นจะเป็นการซัก
ประวัติคนไข้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของธนิดา ขุนบุญจันทร์และคณะ (2555) กล่าวว่าวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านเริ่มจากการซัก
ประวัติ สอบถามอาการ การตรวจตาแหน่งที่อาการ ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของหมอพื้นบ้าน และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสง่า
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อยู่คง (2556) ได้ศึกษาวิจัยความรู้ เจตคติและพฤติกรรม การใช้สมุนไพรของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรรักษาโรคมาก่อน การใช้สมุนไพรรักษาโรคด้วย
วิธีการรักษามีทั้งกินและทา และกลุ่มผู้รับความรู้ พบว่าส่วนใหญ่ได้มีการออกเยี่ยมบ้านเมื่อลูกมีอายุ 3-7 วัน การให้คาแนะนาเรื่อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บอกให้ทราบถึงวิธีอุ้มลูกเพื่อให้ นมแม่ วิธีการดูดนมแม่ และวิธีการบีบเก็บน้านม ดังนั้น การพัฒนาองค์
ความรู้ป ราชญ์น มแม่ด้ว ยภู มิปัญ ญาท้ องถิ่นและส่งเสริ มการสร้างนวัต กรรมด้ านสุขภาพตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
กรณีศึกษาตาบลบ้านผือ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มผู้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งให้ความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน กลุ่ม ผู้รับความรู้
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยตรง จากการรวบรวมข้อมูลของชุมชนยังไม่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ ทาให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเหล่านี้สูญหายไปและจะไม่มีใครคงรักษาไว้ อีก
ทั้งนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติตนและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีกิจกรรมที่ทาให้ความรู้ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน โดยมีคณะทางานในชุมชน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านผือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) แกนนาชุมชน และสมาชิกชมรมสายใยรักฯแห่งครอบครัว ที่ได้ช่วยเหลืออีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานของวิจิตรา
อุตมะมุณีย์และคณะ (2555) ได้ศึกษาวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาขบวนแห่งเรือพระชุมชนบ้านเขาแก้ว
จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การมีส่วนร่วมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีความ
สามัคคีกันตั้งแต่การเริ่มประชุมวางแผน แสดงความคิดเห็น รูปแบบของความคิด การออกแบบเรือพระ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสกุลศักดิ์ อินหล้า (2557) ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านใช้สมุนไพรไทย ด้านภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นและศาสตร์การ
สาธารสุข : กรณีศึกษาบ้านต้นฮ่างพัฒนา ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง กล่าวว่า ชุมชน
บ้านต้นฮ่างพัฒนา มีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน โดยในชุมชนมีคณะทางานเครือข่ายพันธมิตรสร้าง
สุขภาพของชุมชน คือ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และชมรมผู้สูงอายุ
2. ผลการพัฒนาระบบองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลบ้านผือ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
จากผลทดลองจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้า ใจการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลางในเข้าถึงข้อมูล เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วย
ทาให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาระบบใช้ภาษา PHP ให้อยู่รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่ าง
รวดเร็ว การเข้าใช้งานง่ายต่อการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปเผยแพร่ความรู้หรือถ่ายทอดแก่บุคคลในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังคง
สืบทอดต่อขององค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับกุสุมา ศรียากูลและคณะ (2551) ได้ศึกษาองค์ความรู้สมุนไพรและยา
ตารับที่หมอพื้นบ้านใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ :กรณีศึกษาหมอเสริมใจทัศน์ จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การเก็บรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาไทยทาเห็นถึงประโยชน์และการนาไปพัฒนาให้มีคุณค่ายิ่งๆ ขึ้นไปและการนาไปใช้กับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
การถ่ายทอดความรู้ที่มีได้สร้างเสริมสุขภาพ และซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของนโรดม กิตติเตชานุภาพ (2551) ได้ทาการพัฒนา
ระบบการจัดการองค์ความรู้เรื่องโรค ผลการศึกษาพบว่า เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลโรคและแสดงนาข้อมูล ซึ่งระบบพัฒนาโดยใช้
รูป แบบเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น พั ฒ นาร่ วมกั บ ฐานข้ อ มู ล มายเอสคิ วแอล โดยเป็ น การพั ฒ นาทางด้ า นข้ อ มู ล องค์ค วามรู้ เพื่ อ เป็ น
แหล่งข้อมูลที่ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลความของโรคด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนามาพัฒนาองค์ความรู้ทาให้สามารถรับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ แนวทางในการรักษาโรค การดูแลรักษาสุขภาพและสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศได้
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจการเข้ารับการอบรมการใช้ระบบที่พัฒนา
รายการประเมิน

̅

S.D.

หลังอบรมมีความรูค้ วามสามารถ
ในการใช้ระบบ
เนื้อหาการถ่ายทอดความรูม้ ี
ประโยชน์นาไปใช้ได้จริง
เอกสารประกอบการถ่ายทอด
ความรู้เข้าใจง่าย
สถานที่ในการถ่ายทอดความรู้มี
ความเหมาะสม

4.66

.483

4.53

.507

4.63

.492

4.72

.457
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ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรูม้ ี
ความเหมาะสม
อาหารว่างและอาหารกลางวัน
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เหมาะสมและเพียงพอ
รวม

4.78

.420

4.56
4.59

.564
.560

4.64

.500

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.78 สถานที่ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.72
หลังอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.66 เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.63 สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ เหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.59 อาหารว่างและอาหารกลางวัน มีค่าเฉลี่ย 4.56 เนื้อหาการ
ถ่ายทอดความรู้มีประโยชน์นาไปใช้ได้จริง มีค่าเฉลี่ย 4.53 และภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติภายใต้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้การสนับสนุนในการทาวิจัย ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านผือ
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล สถานที่การทาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและ
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกท่านที่มีส่วนร่วมดาเนินการวิจัยครั้งนี้
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