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ทู ทู เควอ เซา :การวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมสุขภาพมารดาโดยการใชคูมือ
ประกอบภาพการใหสุขศึกษาในชนเผาปาอุ ประเทศพมา (A PARTICIPATORY 

ACTION RESEARCH FOR IMPROVING MATERNAL HEALTH THROUGH 

HEALTH EDUCATION PROGRAM WITH PICTORIAL HANDBOOK IN PAO 

MINORITY GROUP, MYANMAR) อ. ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : ผศ.ดร.รัตนา 

สําโรงทอง, 163 หนา.  

ในประเทศพมา ผูหญิงประมาณ 1.3 ลานคนใหกําเนิดบุตร จากขอมูลของการสํารวจระดับประทศ

ในสาเหตุการตายของมารดา โดยกรมอนามัย ระหวาง ป คศ 2004 -2005 พบวา อัตราการตาย ของมารดา 

เปน 316 ตอ100,000  โดยสาเหตุหลักของการตาย และการเจ็บปวย  เนื่องจากโรคแทรกซอนระหวาง

ตั้งครรภ  และการคลอด   ประเทศพมาประชาชนกวา รอยละ 70 อาศัยอยูในชนบท ซึ่งรอยละ 89 ของการ

ตายของมารดา เกิดในชนบท 

การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการใน 3 หมูบานชนบท ของชนกลุมนอยชาวปาอุก ซึ่งต้ังอยูในเมืองทาออง

ยี รัฐฉาน ประเทศพมา  มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินประสิทธิผลของการใหการสุขศึกษาดานอนามัยแมและ

เด็กโดยผานหนังสือรูปภาพ เพื่อสงเสริมความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตน หรือคามตั้งใจจะปฏิบัติตนเพื่อ

สุขภาพอนามัยที่ดีของแมและเด็กในเรื่องการฝากครรภ การคลอด การดูแลหลังคลอด การใหนมบุตร และ

การวางแผนครอบครัว ของชาวปาอุก  

โครงการการศึกษาครั้งนี้เนนการใหความรูดาน การฝากครรภ การคลอด ในเร่ืองอาการแทรกซอน 

โภชนาการ สุขอนามัย การรับวัคซีนบาดทะยัก  การคลอดที่ปลอภัย การตรวจหลังคลอด  การใหนมบุตร 

และการวางแผนครอบครัว  ซึ่งดําเนินการโดยอาสาสมัครหมูบานที่ผานการอบรม โดยใชหนังสือภาพที่

พัฒนาโดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของตัวแทนชุมชนเพื่อใหไดหนังสือที่มีความสอดคลองกับสังคม

และวัฒนธรรมของชาวปาอุก    การเก็บขอมูลโดยวิธีการทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของโครงการ 

ผลการศึกษาพบวา  ระดับความรู ทัศนคติ และความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดึ

ของมารดา หลังการใหความรูโดยผานหนังสือภาพที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับงานอนามัยแมและเด็ก เพิ่มข้ึนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้การดําเนินการโครงการนี้ยังเปนการสรางความเขมแข็งชุนในการคนหา 

วิเคราะห  จัดสําดับความสําคัญของปฆหาสุขภาพของผูหญิง  การวางแผน  การจัดสรรทรัพยากร  ดําเนินการ

และประเมินผลโครงการ  
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร                      ลายมือชื่อนิสิต .................................................. 

ปการศึกษา  2553                                        ลายมือชื่อ อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก…..............  
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Approximately 1.3 million women give birth each year in Myanmar and 
according to the “Nationwide Cause-specific Maternal Mortality Survey”, carried out by 
Department of Health in 2004-2005, maternal mortality ratio was estimated at 316 per 
100,000 live births at the national level. The complications during antenatal and delivery 
periods were the main causes of maternal mortality and morbidity; and 80% of maternal 
deaths were mostly at home. More than 70% of the total population lives in rural areas 
where 89% of all maternal deaths were reported. 

This study was carried out in three PaO villages which are located in Taunggyi 
Township, Shan State, Myanmar. The main purpose of this study was to evaluate the 
effectiveness of maternal health education program using pictorial maternal health 
education handbook for improving knowledge and attitude and practice/intention to 
practice regarding maternal health care in antenatal, delivery and postnatal period 
including breastfeeding and family planning among reproductive age women in PaO 
ethnic group in Myanmar.  

Intervention program emphasized on giving health education on antenatal, 
delivery and postnatal care including breastfeeding and family planning conducted by 
village health volunteers using pictorial handbook which was developed in their social 
and cultural context. Participatory approach was used to develop the maternal health 
education program and both quantitative and qualitative methods were used to evaluate 
the effectiveness of maternal health education program. 
 The findings revealed that knowledge, attitude and intention to practice of 
maternal health care and health related behaviors were significantly increased after 
women’s group education sessions using pictorial maternal health education handbook.  

Moreover, the maternal health education program empowered the community 
representatives in identifying and analyzing the women’s health problem, developing 
action plans to address the priority problems, resource mobilization, having 
responsibilities in implementing, and evaluation of the health program.  
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