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ค าน า 
           องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกใน
วิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ไปใช้กับ
มารดาทารกมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษามาลายูถิ่น คณะผู้จัดท าได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริม
สุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอดเป็นภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
ตามวุฒิภาวะและสถานการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางด้าน
ร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัวเช่นกลัว
ความเจ็บปวดกลัวความพิการของบุตรกลัวตนเองและบุตรได้รับอันตรายหรือ
เสียชีวิตแต่จากการศึกษายังพบว่าผู้คลอดมุสลิมในจังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ยังนิยมฝากครรภ์และคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ เนื่องจากความเชื่อ 
ความศรัทธาในการฝากครรภ์และคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ รวมทั้งความไม่เข้าใจ
ระหว่างผู้คลอด ครอบครัว กับทีมสุขภาพมีผลท าให้ผู้ตั้งครรภ์ และผู้คลอด ไม่ได้รับ
การตอบสนองความต้องการการดูแลทางด้านจิตวิญญาณ หรือไม่ได้การส่งเสริมตาม
คุณค่าความเชื่อของตนเองจึงนิยมฝากครรภ์ และคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ 
บางครั้งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ตั้งครรภ์ ผู้คลอด และทารกในครรภ์ถึงขั้นเสียชีวิตได้
ดังนั้นในการดูแลผู้ตั้งครรภ์ ผู้คลอด และทารก บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ดูแลคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในชุมชน  และ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 และ 2  จึงจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการการดูแลทางด้าน
จิตวิญญาณในการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมได้ กล่าวว่าหากบุคคลที่จะ
ดูแลมีความเข้าใจในการดูแลด้านจิตวิญญาณโดยให้ความสนใจ พูดคุย สังเกตความ
ต้องการของผู้ตั้งครรภ์ ผู้คลอด และให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ละเลยในความศรัทธา 
ความเชื่อในศาสนา บุคคล หรือสิ่งของ ฯลฯจะท าให้สามารถดูแลผู้คลอดได้
ครอบคลุมถึงมิติจิตวิญญาณและท าให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ซึ่งคณะผู้ได้รวบรวม
องค์ความรู้และจัดท าข้ึนภายใต้งานวิจัยที่สะสมมาของนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 



มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2562 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  “คู่มือการจัดการความรู้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถี
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ไปใช้กับ
มารดาทารกมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษามาลายูถิ่น เพ่ือสอดคล้องบริบท
ประเพณี วัฒนธรรมต่อไป 

ตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมไปใช้กับเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในชุมชน และนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 และ 2  และ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือเป็นการบูร
ณาการองค์ความรู้จากการวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือการสมานฉันท์และความสันติสุขในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอบต.)
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บทที่ 1 
บทน า 

1.ความส าคัญและที่มา 

       การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นตามวุฒิภาวะและ
สถานการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์
และสังคม ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัวเช่นกลัวความเจ็บปวดกลัวความ
พิการของบุตรกลัวตนเองและบุตรได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตแต่จากการศึกษายัง
พบว่าผู้คลอดมุสลิมในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ยังนิยมฝากครรภ์และ
คลอดกับผดุงครรภ์โบราณ เนื่องจากความเชื่อ ความศรัทธาในการฝากครรภ์และ
คลอดกับผดุงครรภ์โบราณ รวมทั้งความไม่เข้าใจระหว่างผู้คลอด ครอบครัว กับทีม
สุขภาพมีผลท าให้ผู้ตั้งครรภ์ และผู้คลอด ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการการ
ดูแลทางด้านจิตวิญญาณ หรือไม่ได้การส่งเสริมตามคุณค่าความเชื่อของตนเองจึง
นิยมฝากครรภ์ และคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ บางครั้งอาจเกิดอันตรายต่อผู้
ตั้งครรภ์ ผู้คลอด และทารกในครรภ์ถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นในการดูแลผู้ตั้งครรภ์ ผู้
คลอด และทารก บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในชุมชน  และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3,4 
ที่ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
และ 2  จึงจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการการดูแลทางด้านจิตวิญญาณในการ
ส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมได้ กล่าวว่าหากบุคคลที่จะดูแลมีความเข้าใจ
ในการดูแลด้านจิตวิญญาณโดยให้ความสนใจ พูดคุย สังเกตความต้องการของผู้
ตั้งครรภ์ ผู้คลอด และให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ละเลยในความศรัทธา ความเชื่อใน
ศาสนา บุคคล หรือสิ่งของ ฯลฯจะท าให้สามารถดูแลผู้คลอดได้ครอบคลุมถึงมิติจิต
วิญญาณและท าให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงน าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถี
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนี้ ไปประสานเพ่ือ
ใช้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข , อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ 



2 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือสร้างความร่วมมือและเสนอกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านความ
มั่นคง” 

2.วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อเปูาหมาย “ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย” 
 2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
ชุมชน  และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1,2, 3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 และ 2  สามารถน าผลการวิจัยเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้การพยาบาลตรงตามวิถีวัฒนธรรม และหลักความเชื่อของ
ศาสนา ส่งผลการสมานฉันท์และความสันติสุขในพ้ืนที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอบต.)ต่อไป 

2.3 เพ่ือได้รูปแบบเทคโนโลยีและได้หนังสือการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารก
ในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีองค์
ความรู้และเข้าใจถึงวิธีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ตลอดจนสามารถให้การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้อย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมใน
แต่ละท้องที่รวมทั้งเห็นความส าคัญ และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของผู้รับบริการในวิถีมุสลิมและสามารถใช้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารก
ในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. องค์ความรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

(แสดงให้เห็นองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่จะจัดการความรู้ และระบุองค์ความรู้พร้อม
รายละเอียดขององค์ความรู้ที่จะน าส่งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย) 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารก
ในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ภาษาอังกฤษ)TechnologyKnowledge Management ofPromotion of 
Maternal Health in the way of Muslims in the three southern 
border provinces to strengthen the community. 
 

รูปภาพสิ่งประดิษฐ์พร้อมอธิบายตัวผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หลักการวิธีการและข้ันตอนการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ดังเอกสารแนบในหนังสือ 
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ขั้นตอนที่ 2การพัฒนานวัตกรรมแอนิเมชั่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริม
สุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)  

2.1.1 ไอเดีย (Idea) 
 2.1.2 เนื้อเรื่อง (Story) ซึ่งเนื้อเรื่องที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจะเป็นเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับ มิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม  
 2.1.3 สคริปต์ (Script) เป็นขั้นตอนในการจับใจความส าคัญของเนื้อเรื่องให้
ออกมาในแต่ละฉาก พร้อมทั้งก าหนดมุมกล้อง เทคนิคพิเศษ รวมถึงระยะเวลาของ
การเคลื่อนไหวโดยให้รายละเอียดต่าง ๆ    

2.1.4 สตอรีบอร์ด(Storyboard)  
2.2.ขั้นตอนการผลิต (Production)  
 2.2.1 สร้างภาพให้กับตัวละคร(Creating Art) ในขั้นตอนนี้เป็นการ
ออกแบบ และก าหนดลักษณะนิสัย บุคลิก บทบาทต่าง ๆ และท่าทางการ
เคลื่อนไหวให้กับตัวละคร ตัวละครประกอบไปด้วย พยาบาล  ผู้สูงอายุและผู้ดูแล 

2.2.2 การบันทึกเสียง (Sound Recording) หลังจากที่ได้ออกแบบตัว
ละครเรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอนของการอัดเสียง ซึ่งการอัดเสียงประกอบด้วย
เสียงบรรยาย (Narration), บทสนทนา (Dialogue), เสียงประกอบ (Sound 
Effects), ดนตรีประกอบ (Music) เป็นต้น 
 2.2.3 การตรวจความเรียบร้อยของแอนิเมชั่น (Animation Checking) คือ 
การน าความคิดสร้างสรรค์มาประกอบกันเข้าเป็นเรื่องราวพร้อมเสียง  
 2.2.4 ปรับแต่งชิ้นงาน (Refining the Animation) หลังจากที่ได้ท า 
Animatic แล้วจะต้องน าไปปรับปรุง ตกแต่งแก้ไขสตอรีบอร์ด และในขั้นตอนอ่ืน ๆ 
โดยละเอียด เช่น ลักษณะงานศิลป์ (Character Art) ฉากหลัง (Backgrounds) 
เสียง (Sounds) เวลา (Timing) และส่วนประกอบอื่น ๆ 
 2.2.5 ตกแต่งรายละเอียด (Finishing) หลังจากท่ีได้ท าการ์ตูนแอนิเมชั่นจน
เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะใส่เสียงประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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2.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)  
 เป็นขั้นตอนการปรับแต่งเสียง ใส่ Title และ Credit ใส่ปุุมหยุด หรือการ
เล่นซ้ า การน าเสนองานในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ซึ่งงานที่ได้หลังจากขั้นตอนนี้ คือ
นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพ่ือปูองกันภาวะชึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณด้านความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นงานแอนิเมชั่นที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งภาพและ
เสียงพร้อมจะน าไปใช้งานจริง  
ขั้นตอนที่ 3ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นตอนที่ 4การน านวัตกรรมแอนิเมชั่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ
มารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 รูปแบบภาษาไทยและภาษามาลายูถิ่น 

ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไดน้วัตกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
มีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษามาลายูถิ่น 

เนื้อหาในหนังสือและแอนิเมชั่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ
มารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
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บทที่ 2 องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
การจัดการความรู้จากงานวิจัย การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่จะน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การจัดการความรู้คืออะไร  
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
1. การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยแอนิเมชั่นเพ่ือปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมของ 
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม  มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยที่ความรู้ม ี2ประเภท คือ 
 1) ความรู้ ที่ ฝั ง อ ยู่ ใ นคน  ( Tacit  Knowledge) เ ป็ นคว ามรู้ ที่ ไ ด้ จ า ก
ประสบการณ์  จากการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่จะน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้   บางครั้งจึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit  Knowledge) เป็นความรู้จากงานวิจัยแอนิ
เมชั่นเพ่ือปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถี
มุสลิม ที่สามารถรวบรวม  ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ทฤษฎี  คู่มือต่าง ๆ  และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
ผ่านแอนิเมชั่นและคู่มือ 
           ศ.นพ.วิจารณ์  พานิชได้ ให้ความหมายของค า ว่า  “การจัดการ
ความรู้” ไว้คือ   ส าหรับนักปฏิบัติ  การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 
 1. บรรลุเปูาหมายของงาน คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอนิเมชั่นการส่งเสริม
สุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนที่จะน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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 2. บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน 
 3. บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 
 4. บรรลุความเป็นชุมชน  เป็นหมู่คณะ  ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่
ท างาน 
 

 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องาน  หรือกิจกรรมของกลุ่ม
หรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 (3) การปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือสร้างความรู้บางส่วน  ให้เหมาะต่อการใช้
งานของตน 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน   และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน  และ
ปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน  ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะต่อการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น 
           โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน  ความรู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง  อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจ
ไ ด้ ทั่ ว ไ ป  ( Explicit  Knowledge) แ ล ะ ค ว า ม รู้ ฝั ง ลึ ก อ ยู่ ใ น ส ม อ ง 
(Tacit  Knowledge) ที่อยู่ในคน  ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ  และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) 
  การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน  ไม่ใช่กิจกรรมที่
ท าโดยคนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด  เริ่ม
ด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้  คือ เริ่มที่ความรู้   นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อย
มาก    การจั ดการความรู้ ที่ ถู กต้ อ งจะต้ อง เ ริ่ มที่ ง านหรื อ เปู าหมายของ
งาน   เปูาหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่
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ก าหนดไ ว้   ที่ เ รี ยก ว่า  Operation  Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ 
ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
       (1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้า สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น    สนองตอบ
ความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 
       (2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างาน และ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
       (3) ขีดความสามารถ  (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่
พัฒนาขึ้น  ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร และ 
       (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่
ลงไป การท างานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย   แต่
ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง เปูาหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคน
ที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน   มีชุดความรู้ของตนเอง   ที่ร่วมกันสร้าง
เอง ส าหรับใช้งานของตน  คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา  โดยที่
การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน  เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้
จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน  และทดลองใช้งาน  จัดการ
ความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้  แต่เป็นกิจกรรมที่
แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า  บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการ
ท างาน  และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 
 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
งาน พัฒนางาน 
คน พัฒนาคน 
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 

ความเป็นชุมชนในที่ท างาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เปูาหมายในตัวของ
มันเองนี่คือหลุมพรางข้อที่ 1ของการจัดการความรู้  เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจ
ผิด  เอาการจัดการความรู้เป็นเปูาหมาย  ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา  อันตรายที่
จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียมหรือปลอม   เป็นการด าเนินการเพียง
เพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้  การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้  แรงจูงใจ
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การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก  ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี  ก็มีโอกาส
ส าเร็จสูง  แต่ถ้าก้าวผิดก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว  ตัวก าหนดที่ส าคัญคือแรงจูงใจ
ในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 
                สั มม าทิ ฐิ  :  ใ ช้ ก า ร จั ด กา รคว ามรู้ เ ป็ น เ ครื่ อ ง มื อ เ พ่ื อบ รรลุ
ความส าเร็จ  และความม่ันคงในระยะยาว 
                การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ 
                การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง  และด าเนินการต่อเนื่อง 
                การจัดการระบบการจัดการความรู้ 
แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้   

แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้ คือ เปูาหมายที่งาน คน 
องค์กร  และความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้ว  เป็นเงื่อนไขส าคัญในระดับที่
เป็นหัวใจสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้   แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การ
ด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียม  และไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ใน
ที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย   มีมากมายหลาย
แบบ  ที่พบบ่อยที่สุด คือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท า   ท าเพราะถูกบังคับตาม
ข้อก าหนด  ท าตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย  และวิธีการด าเนินการจัดการ
ความรู้อย่างแท้จริง  

 

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 
1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้  และ

เป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในที่นี้คือนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 2.“เ ทค โน โลยี” เ ป็ น เ ครื่ อ งมื อ เ พ่ื อ ให้ คนสามารถค้ นห า  จั ด เ ก็ บ 
แลกเปลี่ยน  รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นในที่นี้คือแอนิเมชั่นเพ่ือ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม 
      3.“กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ  เพ่ือน าความรู้จาก
แหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 
     องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล   การ
จัดการความรู้ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   
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2. แผนการจัดการความรู้ ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง 
(Change  Management  Process) 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาในหนังสือและแอนิเมชั่นการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่จะน าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

2) ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
จังหวัดนราธิวาสจ านวน 200 คน 
 2.อสม. ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ านวน 100 คน 
 3.อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ และ
นักศึกษาพยาบาล 
ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จ านวน 200 คน 
 4.หญิงตั้งครรภ์มุสลิม จ านวน 100 คน 
 

 โดยมีตัวแปรการจัดกระท า คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ
มารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ตัวแปรตาม คือ ความรู้  ทักษะ และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข . อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
 3)ขอบเขตด้านเวลาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2561 –ช่วง
เดือนมิถุนายน 2562 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน ........600........ คนได้แก่ 

1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
จังหวัดนราธิวาสจ านวน 200 คน 
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2.อสม. ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ านวน 100 คน 
3.อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ และ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จ านวน 200 คน 
4.หญิงตั้งครรภ์มุสลิม จ านวน 100 คน 

 รูปแบบ/กระบวนการ/แผนงานการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการจัดการความรู้จากการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถี
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1)แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(1)การถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการที่น าเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ เกิดขึ้นที่ 
จังหวัดนราธิวาสโดยการน าไปทดลองใช้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ปรากฏว่าการใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถี
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 (1.1) องค์ความรู้หรือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัย
และพัฒนา โดยผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ 
 (1.2) วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ ที่ช่วยในการใช้องค์
ความรู้นวัตกรรม (มีดิวดีเอกสารคู่มือ มีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ) 
 (1.3) กลุ่มเปูาหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านและนักศึกษาพยาบาลมี การน าองค์ความรู้นวัตกรรมแอนิเมชั่นที่
ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
(2)วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดา
ทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เพ่ือให้ผู้รับได้เรียนรู้เทคโนโลยีและน าไปใช้ได้จริง  ต้องประกอบด้วย  
 (2.1)  การฝึกอบรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะนวัตกรรม 
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 (2.2)มอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (เช่น การออกแบบและ
วิธีการประกอบผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดทางเทคนิค รายการวัสดุต่างๆ ที่ใช้ท า
ผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ สูตรและผังกระบวนการผลิต คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือบ ารุงรักษา ฯลฯ 
 (2.3)หลังอบรมเชิงปฏิบัติการ15 วันมีการให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติม /ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ 
(3)ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับเรื่องที่จะถ่ายทอดมากกว่า 10 ปี 
(4)เทคโนโลยี  
 (4.1)นวัตกรรมเป็นผลงานวิจั ยและพัฒนาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

(4.2)นวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกใน
วิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีความ
พร้อมและสามารถใช้งานได้จริง  
 (4.3)มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(5) กลุ่มเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอดฯ มี
ความเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการรับและน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง   
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  กลุ่มเทคโนโลยี  การพิจารณาความ

เหมาะสม 
เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสุขภาพ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ส่งเสริมสขุภาพมารดาทารกในวิถี
มุสลมิในสามจังหวัดชายแดนใต้
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

เป็นเทคโนโลยีราคาไม่แพง ผูร้ับเทคโนโลยี 
สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง ดูแลและ
บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง 
มีคุณภาพมาตรฐาน มีรูปแบบเหมาะสมต่อ
การใช้งานในยุคสมัยปัจจบุัน 
ลดค่าใช้จ่ายจากภาวะสุขภาพ จากค่าจ้าง
บุคลากรสาธารณสุข 
กลุ่มเปูาหมายมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
ได้ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ใช้งานได้จริงและ
สอดคล้องบริบทประเพณี วัฒนธรรม 
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บทที ่3 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงตั้งครรภ์ที่ตัดสินใจคลอดกับแพทย์แผน

ปัจจุบันหรือแพทย์แผนโบราณ 
วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในศตวรรษที่21   มีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะส่งเสริมการคลอดโดยวิธีธรรมชาติ  โดยยึดผู้คลอดและ
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง   รวมทั้งค านึงถึงสิทธิของผู้รับบริการและการมีส่วนร่วมใน
การคลอดมากขึ้นปัจจัยบางประการที่ท าให้รูปแบบการดูแลในอดีตเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านอิทธิพลของเครือข่ายทางสังคมบุคคลใกล้ชิด
โดยเฉพาะแม่ของตน แม่สามี พ่ีสาว ผู้ที่มีประสบการณ์ในการคลอดมาก่อน เป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้มีการปฏิบัติตามกัน จึงเป็นเรื่องปกติและธรรมเนียมที่จะคลอด
กับผดุงครรภ์โบราณ (ดารณี, 2545) โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงตั้งครรภ์ที่
ตัดสินใจคลอดกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนโบราณดังนี้ 
1. ความเชื่อของชุมชน  
 ส่วนที่หนึ่ง เป็นความเชื่อถือและยึดมั่นในค าพูด ที่ส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นใน
ค าพูดที่ว่า “คล่องที่ไหนก็เกิดที่นั่น” (คลอดง่ายๆ สะดวกสบายที่ไหนก็คลอดที่นั่น) 
ในระหว่างตั้งครรภ์จะไม่ยอมพูดว่าจะคลอดกับใครอย่างแน่ชัด เพราะถือว่าค าพูด
เป็นวาจาสิทธิ์ ค าพูดนี้แม้จะไม่เฉพาะเจาะจงว่าคลอดกับใคร แต่ก็แสดงให้เห็นว่า
หากไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นชาวบ้านก็จะค านึงถึงผดุงครรภ์โบราณก่อนเป็นอันดับ
แรก หากมีปัญหาจึงจะไปคลอดท่ีโรงพยาบาลต่อไป (ดารณี, 2545) 
 ส่วนที่สอง เป็นความเชื่อของลูกหลานผดุงครรภ์โบราณ ที่หากว่าผู้ที่เป็น
ลูกหลานผดุงครรภ์โบราณจะต้องคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา
ของของครูหมอ (ชาวบ้านเรียกว่าตา ยาย) ซึ่งครูหมอจะให้ความคุ้มครองและช่วย
ให้ทารกคลอดมาโดยปลอดภัย หากไปคลอดกับคนอ่ืนจะถูกลงโทษให้มีอันเป็นไป  
(ดารณ,ี 2545) 

 
2. ปัจจัยทางด้านรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน การไปคัด-
ท้องที่บ้านผดุงครรภ์โบราณ การท าคลอดที่บ้าน ผดุงครรภ์โบราณเป็นคนในหมู่บ้าน
ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี  เป็นความรู้สึกคุ้นเคยที่ผู้ตั้งครรภ์รู้สึกไม่แปลกแยกไปจากวิถี
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ชีวิต ไม่ต้องไปในที่ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรมและศาสนา ไม่ต้องปรับตัวกับวัฒนธรรม
ใหม่ของโรงพยาบาล (ดารณี, 2545) 
 

3. ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในขณะคลอดผู้คลอดรู้สึกอบอุ่นที่คลอดใน 
สถานที่ของตนเอง มีญาติพ่ีน้องคอยให้ก าลังใจอยู่กันพร้อมหน้า (ดารณี , 2545) แต่
ส าหรับที่โรงพยาบาลผู้คลอดคิดว่าโรงพยาบาลไม่ได้มีอะไรที่เอ้ือหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการของพวกเขาเลย ทั้งในเรื่องของสถานที่ในการปฏิบัติกับทารกหลัง
คลอด ถึงแม้ว่าปัจจุบันบางโรงพยาบาลจะมีที่ส าหรับการอาซานในทารกแรกเกิดให้
แล้วแต่พวกเขาก็ยังคิดว่ามันไม่เหมือนกับที่บ้านที่สามารถท าพิธีกรรมได้เลย แต่
โรงพยาบาลต้องรอนานกว่าจะอนุญาตให้เข้าไปท าพิธีกรรมได้ และสถานที่ในห้อง
คลอดจะมีแต่ผู้คลอดกับพยาบาลเท่านั้นไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปในห้องคลอด  ซึ่ง
จะท าให้ผู้คลอดรู้สึกกลัวและกังวลมากขึ้น และในเรื่องของแพทย์ ซึ่งบางครั้งจะเป็น
แพทย์ผู้ชาย ซึ่งตามหลักศาสนาแล้วร่างกายของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไม่
สามารถให้ใครเห็นได้ ส าหรับผู้ที่ เคร่งศาสนาไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะไม่ยอมไป
โรงพยาบาล เพราะคิดว่าการที่ตนเองจะอยู่หรือตายก็เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์
หากจะต้องท าผิดหลักก็จะไม่ยอม (จากการสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์ชุมชนแห่งหนึ่งใน
เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส วันที่ 22กรกฎาคม 2554  ) 
 

4. ปัจจัยทางด้านความสะดวกในการรับบริการ การคลอดที่บ้านผดุงครรภ์โบราณ
มาท าคลอดให้ที่บ้านไม่ต้องเคลื่อนย้ายไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง เพียงแต่รออยู่ที่
บ้านผดุงครรภ์มาจัดการทุกอย่าง (ดารณ,ี 2545) 

 

5. ปัจจัยทางด้านวิธีการให้บริการของผดุงครรภ์โบราณ มีการใช้คาถาก ากับท าให้
คลอดง่าย ผู้คลอดเชื่อว่าคาถาจะช่วยให้ช่องคลอดขยายขึ้นเอง และเชื่อว่าครูหมอ
ลงร่างหมอต าแยมาท าคลอดให้ในการท าคลอดใช้น้ ามันมะพร้าวช่วยหล่อลื่น ไม่ต้อง
ตัดฝีเย็บแม้จะมีแผลฉีกขาดก็คิดว่าเป็นแผลเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแผลที่เกิดจากการ
ตัดฝีเย็บของหมอโรงพยาบาลที่ท าให้ต้องระวังตัวมากกว่าปกติ (ดารณี , 2545) และ
ท าให้เจ็บต้องเสียเลือดและต้องเย็บแผล และความคิดของผู้คลอดที่ว่าเด็กแรกคลอด
ที่ออกมาตัวจะสกปรกต้องอาบน้ าให้สะอาดทันที แต่ทางโรงพยาบาลไม่ได้อาบน้ าให้
ท าให้ตัวเด็กสกปรก และมีผื่นขึ้นตามมาทีหลังได้ ซึ่ งส่วนหนึ่งก็ เป็นผลสืบ
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เนื่องมาจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องและไม่ทราบเหตุผลในกิจกรรมการพยาบาล
นั้นๆ นอกจากนี้ผดุงครรภ์โบราณยังท าคลอดอย่างมิดชิดไม่เปิดเผยช่องคลอดโดยไม่
จ าเป็น  ขณะที่คลอดกับโรงพยาบาลต้องถอดผ้าถุงออกหมด นอนแยกขา บนขา
หยั่ง เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการคลอดก็มีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ชายเข้าไปด้วยท าให้อายมาก
และผิดหลักของอิสลามด้วย นอกจากนี้บางครั้งถูกคะยั้นคะยอให้ท าหมันเนื่องจากมี
บุตรหลายคน  ซึ่งศาสนาอิสลามถือว่าเป็นบาป จะท าหมันก็ต่อเมื่อเห็นว่าจะเป็น
อันตรายต่อผู้เป็นมารดาจริงๆ เท่านั้น ส่วนบางคนที่เป็นคนสมัยใหม่ มีความรู้มาก
ขึ้นก็จะมีความคิดว่าแพทย์แผนปัจจุบันดีกว่าเนื่องจากมีความรู้และมีวิทยาการใหม่ๆ 
ที่สามารถให้การช่วยเหลือในเรื่องการคลอดได้  (จากการสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์
ชุมชนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส วันที่ 22กรกฎาคม 2554  ) 

 

6. ปัจจัยทางด้านระบบริการของผดุงครรภ์โบราณ  ชาวบ้านยอมรับความสามารถ
ของผดุงครรภ์โบราณที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สั่งสมประสบการณ์จากบรรพ
บุรุษมานาน มีการคัดท้องระหว่างการตั้งครรภ์ การท าคลอดที่ใช้พิธีกรรมและการใช้
น้ ามันมะพร้าวแทนการตัดฝีเย็บ ตลอดจนการดูแลในช่วง 3วันแรกหลังคลอดคือการ
อยู่ไฟที่ถือได้ว่าเป็นการดูแลด้วยความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดารณี, 2545) 

 

7. ปัจจัยทางความเชื่อม่ันในประสบการณ์และความสามารถของผดุงครรภ์
โบราณ หญิงตั้งครรภ์มีความเชื่อว่าผดุงครรภ์โบราณเป็นคนที่มีอายุมากแล้วซึ่งก็
ต้องมีประสบการณ์มากกว่าพยาบาลที่โรงพยาบาลที่มีอายุน้อย   และปัจจุบันผดุง
ครรภ์โบราณก็ได้ผ่านการอบรมจากสาธารณสุขมาแล้วท าให้มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของผดุงครรภ์โบราณเพ่ิมมากขึ้น(จากการสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์
ชุมชนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส วันที่ 22กรกฎาคม 2554  ) และหาก
คลอดกับผดุงครรภ์โบราณแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นจะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลได้
ทันท ี
 

8. ปัจจัยทาง ค่าใช้จ่ายในการคลอด  การคลอดกับผดุงครรภ์โบราณเสียค่าใช้จ่าย
ถูกกว่าที่ไปคลอดที่โรงพยาบาล หรือท าให้ฟรีในรายที่ยากจนจริงๆ(จากการ
สัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์ชุมชนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส วันที่ 22 
กรกฎาคม 2554) และสามารถที่จะผัดผ่อนได้ แต่หากไปคลอดที่โรงพยาบาลยังมี



17 
ค่าใช้จ่ายด้านค่าเดินทาง ค่ากินค่าใช้จ่ายระหว่างการรอคลอดอีก จึงท าให้ชาวบ้าน
เลือกที่จะคลอดกับผดุงครรภ์โบราณมากกว่า (ดารณี, 2545) 

 

9. ปัจจัยทาง สังคม วัฒนธรรม พบว่าสาเหตุหลักที่ชาวไทยมุสลิมไม่ไปใช้บริการที่
โรงพยาบาลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจ และไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความแตกต่างทางศาสนาระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม ท าให้เจ้าหน้าที่และ
ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่ใช่พวกเดียวกันแต่การใช้บริการกับผดุงครรภ์โบราณที่มีความเคร่ง
ในการปฏิบัติตนตามศาสนาจึงท าให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน และรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ
มากกว่า(ดารณี, 2545) การคลอดตามวัฒนธรรมอิสลามมีความเชื่อว่า การปฏิบัติ
ตามประเพณีวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง การคลอดกับผดุงครรภ์โบราณโดย
การคลอดที่บ้าน หญิงคลอดสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของศาสนาวัฒนธรรมได้และ
ได้รับการตอบสนองทางด้านจิตสังคม แต่หากเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะแทรกซ้อน
ขณะคลอดหรือหลังคลอด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของมารดาและทารกได้
เนื่องจากขาดผู้ช านาญการและเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆให้ความช่วยเหลือทันท่วงทีก็
จะต้องรีบตัดสินใจส่งโรงพยาบาล 
 

10. ปัจจัยทางความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถานความไม่
สงบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ประชาชน
เกิดความวิตก-กังวลในการใช้ชีวิตประจ าวันจนเป็นเหตุให้บริการด้านพลานามัยที่ไม่
ทั่วถึงของประชาชนจึงท าให้หญิงตั้งครรภ์โดยส่วนใหญ่เลือกคลอดกับผดุงครรภ์
โบราณมากกว่าที่โรงพยาบาล ดังที่ผู้คลอดรายหนึ่ง บอกว่า “สถานการณ์ความไม่
สงบในหมู่บ้านมีคนร้ายก่อเหตุทุกวัน การคลอดกับหมอต าแยจึงถือว่ามีความ
สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยกว่าที่จะต้องเดินทางไปคลอดถึงที่โรงพยาบาล”  
(จากการสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์ชุมชนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส วันที่ 
22กรกฎาคม 2554  ) 
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บทที่ 4 
การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ในวิถีมุสลมิในสาม
จังหวัดชายแดนใต้มุสลิมกับการส่งเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ 

 

 ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลก 
เนื่องจากคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นค าสั่งสอนและเป็นบัญญัติที่ อัลลอฮ์ ทรงประทาน
มาให้แก่มนุษย์นั้นมีการก าหนดรูปแบบพฤติกรรมหรือวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ผู้ศรัทธาอย่างละเอียดนับตั้งแต่ตื่นจนหลับเกิดจนตายดังนั้นนอกจากจะอยู่ใน
ฐานะศาสนาแล้ว อิสลามจึงเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิต มุสลิมตามที่ได้บัญญัติไว้
ในอัลกรุอานและฮาดีษ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติอยู่ทุกเรื่อง เช่น กิริยามารยาท 
กิจวัตรทั่วไป เศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพในระยะ
ตั้งครรภ์ด้วย 
 มุสลิมเชื่อว่าลูกมีความหมายและส าคัญยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นโซ่ทอด
คล้องใจแล้วลูกยังเป็นของฝากที่อัลลอฮ์ฝากไว้ต่อพ่อแม่ โดยจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่
อยู่ในครรภ์ จนถึงวัยที่เขาเจริญเติบโต หากละเลยไม่ได้อบรมลูกพ่อแม่จะถูกไต่สวน
ในวันอาคิเราะห์ ในขณะตั้งครรภ์พระองค์ก าหนดให้แม่ปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตนเองให้
ดีขึ้น กินอาหารที่มีประโยชน์ ประกอบคุณความดีมากๆ  ให้อ่านอัลกรุอานให้สัมผัส 
และพูดกับลูกในท้องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมในอิสลาม (เสาวนีย์, 2540 อ้างตาม
จินตนา, 2548) สามารถปฏิบัติสิ่งใดก็ได้ที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา รวมถึงการปฏิบัติตัว
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย เพราะลูกเป็นสิ่งมีค่าที่อัลลอฮ์ประทาน
มาขณะที่มีการตั้งครรภ์เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และบุตรในครรภ์ 
หญิงตั้งครรภ์ควรที่จะอ่านอัลกรุอาน ซึ่งการอ่านอัลกรุอาน นอกจากจะท าจิตใจ
ผ่อนคลาย เกิดความสงบสุขแล้วยังช่วยให้หญิงตั้งครรภ์มีความปลอดภัย และได้รับ
ความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ และได้บุญเพ่ิมเติมด้วย 
ในขณะตั้งครรภ์มีการอ่านซูเราะห์อัลกรุอาน ดังต่อไปนี้ 
 1. ซูเราะห์ยาซีน เพ่ือให้มีอีหม่านที่เข้มแข็งได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ 
ซูเราะห์มัรยัม เพ่ือให้คลอดบุตรได้ง่ายไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด 
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 2. ซูเราะห์ยูซุฟ เพ่ือให้บุตรที่เกิดมาหน้าตาดี สวยและหล่อโดยที่ปราศจาก
ความฟิตนะห์จากความสวยและความหล่อของเขาเหล่านั้น (ฟิตนะห์คือการถูกใส่
ร้าย การทารุณกรรม) 
 3. ซูเราะห์ลุกมาน เพ่ือให้บุตรที่เกิดมาเป็นเด็กที่ดีมีความเคารพต่อบิดา
มารดาและญาติผู้ใหญ่เชื่อฟังค าสั่งสอนของบรรพบุรุษ 
 4. ซูเราะห์อัล-ก็อดร์ เพ่ือให้ห่างไกลจากการซีนาร์(ซีนาร์คือการท าผิด
ศีลธรรม ผิดประเวณี) ซึ่งซูเราะห์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นโดยส่วนใหญ่จะเริ่มอ่าน
เมื่อทารกในครรภ์อายุได้เจ็ดเดือนขึ้นไปเนื่องจากมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน
สามารถรับรู้สัมผัสและการพูดคุยของมารดาได้ ส่วนซูเราะห์มัรยัม สามารถเริ่มอ่าน
ได้แต่เนิ่นๆ ซึ่งระยะเวลา ช่วงเวลาในการอ่านไม่ได้จ ากัดเพราะอัลกรุอานสามารถ
อ่านได้ทุกเวลาที่ต้องการอ่าน แต่ควรหลีกเลี่ยงการอ่านในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 
นอกเหนือจากอ่านอัลกรุอานแล้ว ยังมีการละหมาดฮายัติ เพ่ือขอดุอาห์ (ขอพร) ต่อ
ตนเองและบุตรในครรภ์ ซึ่งดุอาห์ที่กล่าวแล้วแต่ความประสงค์ต้องการ ส่วนใหญ่จะ
เน้นในเรื่องความบารอกัตแก่บุตร (ความเป็นสิริมงคล) รวมถึงการกล่าวซีกรุลลอ์ 
(การสวดมนต์เอ่ยพระนามของอัลลอฮ์) เพ่ือให้อัลลอฮ์คุ้มครอง และมีจิตใจที่สงบ
ขณะตั้งครรภ์ 
 
 
การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ในวิถีมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 
 ในปัจจุบันในบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พยาบาลมีบทบาทในการ
ส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกให้สอดคล้องบริบทประเพณีวัฒนธรรมและไม่ขัดกับ
หลักการแพทย์แผนปัจจุบันโดยมีการจัดการ (อนงค์และคณะ, 2554)  ดังนี้ 
1. การพยาบาลการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ 
ความเชื่อ การให้คุณค่าและการดูแลในวิถีชีวิตของผู้รับบริการ 
1.1) ประเมินข้อมูลดูวิถีชีวิตและแนวคิดความเชื่อของแต่ละบุคคลเป็นหลัก 
1.1.1.ประเมินสภาพ 
 1.1.1.1 การซักประวัติ ข้อมูลที่ต้องรวบรวมได้แก่ 
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ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ศาสนา ฯลฯ 
ประวัติความเจ็บป่วยของบุคคลในคลอบครัว ได้แก่ ประวัติความเจ็บปุวย

ที่สามารถติดต่อหรือถ่ายทอดมายังหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้ 
ประวัติความเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบันที่อาจมีผลต่อการคลอด 
ประวัติการตั้งครรภ์ในอดีต  เช่น ประวัติการแท้งและการขูดมดลูก 

ภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ประวัติสุขภาพของบุตรเมื่อ
แรกเกิดและในปัจจุบัน 

ประวัติการตั้งครรภ์ในปัจจุบัน เช่น อายุครรภ์ ความผิดปกติในระยะการ
ตั้งครรภ์ 
 1.1.1.2 การซักประวัติและการตรวจร่างกาย 
 การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ 
 การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ไม่ง่ายเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนแรกๆของ
การตั้งครรภ์ขณะที่มดลูกยังอยู่ภายในอุ้งเชิงกรานการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ขึ้นกับค า
บอกเล่าของหญิงตั้งครรภ์ (Subjective symptoms) และการตรวจอย่างละเอียด
อาการและอาการแสดงที่ช่วยวินิจฉัยการตั้งครรภ์แบ่งได้ 3 ลักษณะคือ 

1) อาการและอาการแสดงที่คาดว่าจะตั้งครรภ์ (Presumptive signs 
and Symptoms)เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่ผู้ตั้งครรภ์สังเกตเห็นได้และผู้ที่
เคยตั้งครรภ์มาก่อนจะบอกได้ว่าตนเองตั้งครรภ์ 
 1.1) การขาดประจ าเดือน (Cessation of menstruation) 
 1.2) การเปลี่ยนแปลงของเต้านม (Breast changes) เต้านมขยายคัดตึงลาน
นมสีคล้ าซึ่งเป็นผลมาจาการเพ่ิมของฮอร์โมน Estrogen และProgesterone 
 1.3) อาการคลื่นไส้-อาเจียน (Nausea and vomiting) 
 1.4) การถ่ายปัสสาวะบ่อย (Frequent micturition) ซึ่งพบในไตรมาสที่ 1 
เพราะมดลูกไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะ 
 1.5) การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง (Skin changes) เช่นมีStriaeที่หน้าท้อง 
 1.6) การรู้สึกว่าเด็กดิ้น (Quickening) ครรภ์แรกเริ่มรู้สึกเมื่ออายุครรภ์ 18-20 
สัปดาห์และครรภ์หลังเริ่มรู้สึกเมื่อ 16-18 สัปดาห์ 
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 1.7) อาการอ่อนเพลียง่าย (Fatigue) ผลเนื่องจากการเผาผลาญสารอาหาร
เพ่ิมข้ึนในระหว่าง 3 เดือนแรก 

 2) อาการที่แสดงว่าอาจตั้งครรภ์ (Probable signs)เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีระจะตรวจพบโดยผู้ตรวจ 
 2.1) หน้าท้องโตขึ้น(Enlargement of the abdomen) ได้สัดส่วนกับ
ประจ าเดือน 
(ดังภาพที่ 1) 

 
 
ภาพที่ 1  ภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีระของหน้าท้องของหญิง
ตั้งครรภ์ 

2.2)  Von Fernwald’s sign positiveคือต าแหน่งของยอดมดลูกที่รก
เกาะจะนุ่มและไม่สม่ าเสมอพบเมื่ออายุครรภ์ 4-5 สัปดาห์ 

2.3)  Piskacek’s sign positiveคือมดลูกขยายใหญ่และนุ่มคล าได้จาก
การตรวจภายในเมื่ออายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์ 

2.4)  Ladin’s sign positiveคือจุดที่เริ่มนุ่มเป็นแห่งแรกตรงกลางทาง
ด้านหน้าของมดลูกส่วนล่าง 

2.5)  ตรวจไดH้egar’s sign positiveมดลูกนุ่มมากท าให้แยกคอมดลูก
ออกจากตัวมดลูกได้พบเมื่ออายุครรภ์ 6-8 สัปดาห์ 
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2.6)  ตรวจไดM้cDonald’s signคือมดลูกและปากมดลูกสามารถหักท า

มุมกันได้ง่าย 
2.7)  Goodell’s sign positiveตรวจได้ปากมดลูกนุ่มคล้ายกับริมฝีปาก

พบเมื่ออายุครรภ์ 6-8 สัปดาห์ 
2.8)  สีของเยื่อบุช่องคลอดเปลี่ยนแปลงมีสีม่วงคล้ าเรียกChadwick’s 

sign 
2.9)  การหดรัดตัวของมดลูก(Braxton Hicks contractions)คือการหด

รัดตัวของมดลูกเป็นระยะ แต่ไม่มีอาการเจ็บปวด 
2.10)  คล าส่วนต่างๆของทารกได้(Palpation of the fetal outline) 
2.11)  Ballottement คือการออกแรงกดบนตัวมดลูกจะท าให้ทารกจม

ลงไปในน้ าคร่ าแล้วลอยย้อนกลับมากระทบที่เดิม 
2.12)  การได้ยินเสียงหลอดเลือดของมดลูก(Uterine Souffle) 
2.13)  การทดสอบการตั้งครรภ์ได้ผลบวก(Positive pregnancy test) 

 3) อาการที่แสดงว่าตั้งครรภ์แน่นอน (Positive signs)เป็นอาการ
แสดงของทารกโดยตรงตรวจพบโดยผู้ตรวจ 

3.1) การได้ยินเสียงหัวใจทารก(Fetal heart sounds)การฟังเสียงหัวใจ
ทารกด้วยStethoscope จะเริ่มได้ยินเมื่ออายุครรภ์ 17-19 สัปดาห์ตรวจด้วย 
Doppler principle พบเมื่ออายุครรภ์ 10-12 สัปดาห์ 

3.2) เห็นการเคลื่อนไหวและคล าส่วนต่างๆของทารกได้ (Fetal 
movement and fetal parts) 

3.3) การตรวจโดยเอกซเรย์ (Roentgenogram) 
3.4) การตรวจโดยใช้อัลตราซาวด์ (Ultrasonography)1พบ Gestational 

sac เมื่ออายุครรภ์ 5-6 สัปดาห์ 
 4) การก าหนดวันคลอดและการค านวณอายุทารกในครรภ์ 
 4.1)  Anatomical land mark แบ่งตามหลักของ Williams ใช้วิธีแบ่ง
ระยะจากสะดือถึงรอยต่อกระดูกหัวเหน่าเป็น 3 ส่วนและจากสะดือถึงกระดูกลิ้นปี่ 
4 ส่วนถือหลักการแบ่ง 
ดังนี้ 
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                          อายุครรภ์ระดับยอดมดลูก 
3 เดือน                                         1/3 เหนือระดับหัวหน่าว 
4 เดือน                                          2/3 เหนือระดับหัวหน่าว 
5 เดือนตรงระดับสะดือ 
6 เดือน                                          1/4 เหนือระดับสะดือ 
7 เดือน                                          2/4 เหนือระดับสะดือ 
8 เดือน                                          3/4 เหนือระดับสะดือ 
9 เดือนตรงระดับลิ้นปี่ 
10 เดือน                                         3/4 เหนือระดับสะดือ (ท้องลด) 
 4.2)  การค านวณอายุครรภ์ตามหลักของ McDonald’s rule 
อายุครรภ์ (สัปดาห์) = ความสูงของยอดมดลูก (cm) x 8/7 
 4.3)  การค านวณอายุครรภ์ตามหลังของ Quickening 
- ในครรภ์แรกแม่จะรู้สึกว่าทารกดิ้นเมื่ออายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์ 
                                                    (+20สัปดาห=์  EDC) 
- ในครรภ์หลังแม่จะรู้สึกดิ้นเมื่ออายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ 
                                                   (+22 สัปดาห ์= EDC) 
 4.4)  Ultrasound การท า Ultrasound เพ่ือการท านายอายุครรภ์มีดังนี้ 
 4.4.1) ขนาดของถุงการตั้งครรภ์ (Gestational sac) ซึ่งจะพบชัดเจน
เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 12 สัปดาห์วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 แนวคือกว้างยาวสูงเป็น 
Mean Sac Diameter (MSD)(อายุครรภ์ = MSD+30 วัน) 
 4.4.2) ความยาวของทารก (Crow rump length; CRL) วัดความยาว
ตั้งแต่ศีรษะทารกจนถึงส่วนล่างสุดของกระดูกไขสันหลังสามารถวัดได้เมื่ออายุครรภ์ 
12 สัปดาห์และน าค่าที่วัดได้มาเทียบกับค่ามาตรฐานจะแม่นย าเมื่อ GA 7-14  
สัปดาห์ คลาดเคลื่อน 3- 7 วัน 
 4.4.3) Biparietal diameter (BPD) นิยมวัดมากที่สุดแม่นย าเมื่ออายุ 
GA 14 -26  สัปดาห์(อายุครรภ์ = BPDx4) 
 4.4.4) ความยาวของกระดูกขา (Femur Length; FL) วัดจากหัว
กระดูกไปยังปลายกระดูก 
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 4.4.5 เส้นรอบศีรษะ (Head Circumference; HC) ไม่นิยมวัด 
 4.4.6 เส้นรอบท้อง (Abdominal Circumference; AC) ไม่นิยมวัด 
 4.5) การค านวณอายุครรภ์โดยกฎของNagele’s rule 
อายุครรภ์ = LMP + จ านวนวันทั้งหมดที่มาตรวจครรภ์ 
EDC = LMP + 7 วัน – 3 เดือน 
การนัดตรวจครรภ ์
                      ตั้งครรภ์ต่ ากว่า 28 สัปดาห์นัดตรวจครรภ์ทุก 4 สัปดาห์ 
                      ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 28-36 สัปดาห์ นัดตรวจครรภ์ทุก 2 สัปดาห์ 
                      ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ นัดตรวจครรภ์ทุก 1 สัปดาห์ 
 
การตรวจร่างกาย/การตรวจครรภ ์
 การตรวจร่างกาย 
 1) ท่าเดินต้องดูลักษณะท่าเดินที่ผิดปกติควรนึกถึงความผิดปกติของกระดูก
เชิงกราน 

2) ความสูงไม่ควรเตี้ยกว่า 135-140 cms 
 3) น้ าหนักปกติน้ าหนักจะเพ่ิมข้ึนตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์
ประมาณ 10-15 กิโลกรัม 
 4) ความดันโลหิตปกติไม่ควรเกิน 140/90 mmHg ถ้าพบว่าความดันโลหิต
สูงตั้งแต่ 140/90 mmHg ในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ทราบความดันเลือดมาก่อนหรือ
ความดัน Systolicเพ่ิมข้ึน 30- mmHg หรือความดัน Diastolic เพ่ิมข้ึน 15 mmHg 
จากระดับเดิมต้องนึกถึงภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์หรือภาวะครรภ์เป็น
พิษ 
 5) การตรวจลักษณะทั่วไปได้แก่ 
-ตาดูเยื่อบุตาริมฝีปากว่าซีดหรือไม่ 
-ปากฟันมีการอักเสบของปากและฟันหรือไม่ 
-ต่อมไทรอยด์อาจโตได้เล็กน้อยแต่พบต่อมไทรอยด์โตควรส่งพบแพทย์ 
 6) ตรวจร่างกายระบบต่างๆที่ส าคัญคือระบบการหายใจและหัวใจซึ่ง
ตั้งครรภ์ทุกรายควรได้รับการตรวจจากแพทย์ 
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 7) การตรวจเต้านมควรตรวจดูลักษณะของเต้านมตลอดจนคล าดูขนาดของ
ต่อมน ้านมว่ามีปริมาณเพียงพอที่จะผลิตน้ านมและตรวจดูหัวนมด้วย Waller’s test 
(ดังภาพที่ 2) ดูขนาดหัวนมเล็ก หัวนมสั้นแบนหรือบุ๋มมีรอยแตกหรือรอยแยก 

 
ภาพที่ 2   การตรวจดูหัวนมด้วย Waller’s test 
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การให้คะแนน Nipple และ Areola 
Nipple ยาวปกติ ประมาณ 1 ซมAreola ปกติ (ดังภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3  ภาพ การตรวจดูหัวนมด้วย Waller’s testที่พบหัวนมปกติ 
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การให้คะแนน Nipple และ Areola 
-Nipple บอดสนิท/ บุ๋มAreola ผิดปกติ = Grade 0(ดังภาพที่ 4) 
                                  - สั้น 0.1 – 0.3 ซม = Grade 1 
                                  - สั้น 0.4 – 0.6 ซม = Grade 2 
                                  - สั้น 0.7 – 1 ซม = Grade 3 
                                  - ตึงมาก = Grade 0 
                                  - ตึงค่อนข้างมาก = Grade 1 
                                  - ตึงปานกลาง = Grade 2 
                                   - นุ่ม  / เหลว = Grade 3 
 

 
 
ภาพที่ 4  ภาพ การตรวจดูหัวนมด้วย Waller’s test ที่พบหัวนมบอด บุ๋ม 
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การตรวจครรภ ์
1)การด ู
-ขนาดของท้องใหญ่ผิดปกติหรือไม่ 
-ลักษณะทั่วไปของท้องเช่นหน้าท้องหย่อน (Pendulussladoner) หรือกล้ามเนื้อ
หน้าท้องแยกห่างจากกัน (Diastasis recti)  
-สังเกตดูการเคลื่อนไหวของเด็ก 
2)การคล า 
-Fundal gripตรวจที่ยอดมดลูกสามารถระบุลักษณะของส่วนน า และประเมินอายุ
ครรภ์ (ดังภาพที่ 5) 
 

 
 
ภาพที่ 5 ภาพลักษณะการคล า Fundal grip 
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- Umbilical gripใช้ฝุามือทั้งสองข้างลูบไปด้านข้างของท้องทั้งนี้สามารถ 
บอกต าแหน่งของล าตัวทารกในครรภ์ว่าอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยมีหลักว่า
ด้านหลังมักเรียบส่วนด้านหน้าจะเป็นปุุมของแขนและหัวเข่า (ดังภาพที่ 6) 
 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพลักษณะการคล า Umbilical grip 
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-Pawlik’s gripใช้อุ้งมือรวบส่วนน าและท าการโยกและดันส่วนน าการตรวจท่านี้
สามารถบอกการลงเชิงกรานของส่วนน าและลักษณะของส่วนน าถ้าส่วนน าเป็น
ศีรษะจะตรวจได้ก้อนแข็งและมีการลอยตัวเมื่อใช้อุ้งมือดันส่วนน าที่หัวหน่าว 
(Ballottement) แต่ถ้าส่วนน าเป็นก้นจะตรวจได้ส่วนน านุ่มเมื่อด้านส่วนน าจะมีการ
ลอยตัวน้อยกว่าศีรษะเล็กน้อย (ดังภาพที ่7) 
 

 
 
             ภาพที่ 7  ภาพลักษณะการคล าPawlik’s grip 
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-Bilateral gripการใช้นิ้วมือสอบเข้าหากันที่หัวหน่าวแล้วดันส่วนน าขึ้น 
การตรวจท่านี้สามารถบอกการลงช่องเชิงกรานของส่วนน า (ดังภาพที่ 8) 
 
 

 
 
           ภาพที่ 8 ภาพลักษณะการคล า Bilateral grip 
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การฟังฟังเสียงหัวใจทารกได้ชัดเจนที่บริเวณล าตัวด้านซ้ายของทารกปกติ 
ประมาณ 120-160 ครั้ง/นาที (ดังภาพที่ 9) 

 
 

 
  
ภาพที ่9 ภาพการฟังเสียงหัวใจทารก 

             ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/44874 

 

http://www.gotoknow.org/posts/44874
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 1.1.1.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

-การตรวจเลือด ได้แก่ ผลการตรวจระดับฮีโมโกลบิน หรือฮีมาโตคริด ภูมิ
ต้านทานต่อเชื้อซิฟิลิส เชื้อเอดส์ และเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือการตรวจอ่ืนๆ
ตามนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล 

-การตรวจปัสสาวะ ได้แก่ ผลการตรวจระดับน้ าตาลและโปรตีนในปัสสาวะ 

 1.1.1.4 การวิเคราะห์และการแปลผล เพ่ือค้นหาภาวะที่แสดงถึงปัญหาหรือ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

1.2) ข้อวินิจฉัยการพยาบาลใช้มุมมองของผู้รับบริการเป็นหลัก 
1.2.1 การสร้างเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ 

  การสร้างเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์  คือการกระท าหรือการ
ปฏิบัติเพ่ือควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดภาวะสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ เพ่ือให้
บุคคลนั้นมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สามารถ
ด าเนินการตั้งครรภ์ได้อย่างปกติสุขในบริบทของวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่  การ
ปฏิบัติตนเพ่ือให้ด ารงสุขภาวะในระยะตั้งครรภ์ในมุมมองของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพด้าน
สุขภาพคือการปฏิบัติทั้งการปูองกันความเจ็บปุวยและส่งเสริมสุขภาพครอบคลุม
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.2.1.1 ด้านโภชนาการ ภาวะโภชนาการของสตรีตั้งครรภ์มีอิทธิพลต่อ 
สุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เพราะในระยะตั้งครรภ์ร่างกายมีความ
ต้องการอาหารเพ่ิมข้ึนทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ต่างๆ ของสตรีตั้งครรภ์ และการเจริญเติบโตของทารก หากสตรีตั้ งครรภ์
รับประทานอาหารในปริมาณเพียงพอและมีสารอาหารครบถ้วนจะช่วยให้สุขภาพ
ของสตรีตั้งครรภ์และทารกสมบูรณ์แข็งแรงหากได้รับไม่เพียงพอจะท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน โดยสตรีตั้งครรภ์จะเกิดความดันโลหิตสูง คลอดก่อนก าหนด และ
ทารกท่ีเกิดมามีน้ าหนักตัวน้อยเกิดภาวะแทรกซ้อนง่าย ซึ่งจากรายงานการศึกษาใน
สหรัฐ พบว่าทารกที่เสียชีวิต ร้อยละ 64  มีน้ าหนักตัวน้อย ดังนั้นสตรีตั้งครรภ์ควร
รับประทานอาหารที่ประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์ให้ครบถ้วนในปริมาณที่มากขึ้น โดย
ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ปริมาณอาหารที่ต้องการเพ่ิมขึ้นจากปกติเพียง
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เล็กน้อย  เมื่อทารกโตขึ้นในไตรมาสที่ 2และ 3 ความต้องการอาหารจะเพ่ิมขึ้นมาก
ประเภทและปริมาณอาหาร  ที่สตรีตั้งครรภ์ควรได้รับมีดังนี้ 
  1.2.1.1.1 พลังงาน ขณะตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก ร่างกายของสตรี 
ตั้งครรภ์ต้องการปริมาณแคลอรีเช่นเดียวกับก่อนการตั้งครรภ์ แต่มีความต้องการ
เพ่ิมขึ้น 300 กิโล-แครีต่อวัน ในไตรมาสที่ 2และ3คือรวมแล้วควรได้รับประมาณ 
2,500กิโลแคลอรีต่อวัน หากได้รับไม่พียงพอร่างกายจะดึงเอาโปรตีนมาใช้เป็นแหล่ง
พลังงาน ซึ่งจะมีผลท าให้น้ าหนักตัวทารกน้อย 

1.2.1.1.2 โปรตีน ในขณะตั้งครรภ์ร่างกายของสตรีตั้งครรภ์ต้องการ
โปรตีน 

เพ่ิมขึ้นจากวันละ55กรัมเป็น 60 กรัม เพ่ือการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนของ
ทารก รก มดลูก และเต้านม รวมถึงเพ่ิมปริมาณของเลือด 
 1.2.1.1.3 เหล็ก ในระหว่างตั้งครรภ์มีความต้องการเหล็กเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์เดี่ยวต้องการเหล็กเสริมประมาณ 
30มิลลิกรัมต่อวัน ครรภ์แฝดต้องการประมาณ 60 -100มิลลิกรัมต่อวัน โดยใช้
ส าหรับเพิ่มฮีโมโกลบินในเลือดสตรีตั้งครรภ์ ทารกและรก ส่วนสตรีตั้งครรภ์ที่มีโลหิต
จางอย่างชัดเจนอันเนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็ก ต้องการธาตุเหล็กเสริมประมาณ
ประมาณ 200 มิลลิกรัม การดูดซึมเหล็กในระบบทางเดินอาหารจะถูกขัดขวางโดย
แคลเซียม และแมกนีเซียม ดังนั้นจึงไม่ควรกินร่วมกับยาลดกรด ในช่วง 4 เดือนแรก
ของการตั้งครรภ์ไม่มีความจ าเป็นต้องได้เหล็กเสริม เพราะอาจท าให้อาเจียนมากขึ้น  

1.2.1.1.4 แคลเซียม ขณะตั้งครรภ์ร่างกายของสตรีตั้งครรภ์ต้องการ
แคลเซียมเท่ากับปกติ คือ 1300/1000มิลลิกรัมเนื่องจากร่างกายจะดูดแคลเซียมใน
ล าไส้เพ่ิมขึ้นและมีการคั่งของแคลเซียมประมาณ 30 กรัมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 .5ของ
แคลเซียมทั้งหมดในร่างกายแคลเซียมจ านวนนี้ส่วนใหญ่จะไปสะสมในทารก 
แคลเซียมในร่างกายของสตรีตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ถูกเก็บสะสมในกระดูกและสามารถ
เคลื่อนย้ายมาใช้ได้เสมอเมื่อจ าเป็น ดังนั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับแคลเซียมเสริมจาก
ปกติแต่อย่างไรก็ตามการให้แคลเซียมเสริมจะช่วยปูองกันภาวะความดันโลหิตสูง
จากการตั้งครรภ์ได้ 
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 1.2.1.1.5 ฟอสฟอรัส สตรีตั้งครรภ์ต้องการเท่ากับสตรีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
คือ 1250/700มิลลิกรัม เพ่ือสร้างกระดูกและฟันของทารก  
 1.2.1.1.6 สังกะสี ในระยะตั้งครรภ์ร่างกายต้องใช้สังกะสีเพ่ิมขึ้น จาก 
12- มิลลิกรัม เป็น 15 มิลลิกรัม แต่โดยปกติการกินอาหารประจ าวันก็เพียงพอ 

1.2.1.1.7 ไอโอดีน ในขณะตั้งครรภ์ร่างกายต้องการไอโอดีนเพ่ิมขึ้นจาก 
150 ไมโครกรัมเป็น 175ไมโครกรัมเพราะไอโอดีนสูญเสียทางไตมากขึ้น แต่
โดยทั่วไปการรับประทานเกลือที่มีไอโอดีนก็เพียงพอ ในรายที่ขาดรุนแรงทารกจะ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญญาอ่อน(Cretinism)  

1.2.1.1.8 แมกนีเซียม ในระยะตั้งครรภ์ร่างกายต้องการปริมาณ
ใกล้เคียงกับก่อนตั้งครรภ์ คือ ต้องการเพ่ิมจาก 280 เป็น320มิลลิกรัม แต่การกิน
อาหารโดยปกติก็ได้รับเพียงพอ การได้แมกนีเซียมเสริมไม่เพ่ิมผลดีต่อการตั้งครรภ์  
 1.2.1.1.9 โซเดียม โดยส่วนใหญ่การรับประทานอาหารโดยปกติจะ
ได้รับเพียงพอ ยกเว้นผู้ที่ใช้ยาขับปัสสาวะ หรือจ ากัดการรับประทานอาหารที่
โซเดียมมาก 
 1.2.1.1.10  ฟลูออไรด์ ไม่จ าเป็นต้องได้รับเสริมในระยะตั้งครรภ์ 
 1.2.1.1.11 วิตามิน ร่างกายต้องการวิตามินเพ่ิมขึ้นในระยะตั้งครรภ์แต่
การรับประทานอาหารที่มีแคลอรีและโปรตีนอย่างเพียงพอก็จะได้รับวิตามิน
เพียงพอด้วยยกเว้นกรด- 
โฟลิค ควรได้รับเสริมประมาณ 400 ไมโครกรัมโดยเฉพาะช่วงแรกของการตั้งครรภ์
เพ่ือช่วยเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงและปูองกันความผิดปกติของเส้นประสาท 
1.2.2 ด้านการป้องกันสุขภาพ ในระยะตั้งครรภ์สตรีตั้งครรภ์จะต้องระมัดระวัง
ปูองกันสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์ด้วย 
 1.2.2.1 ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ  เนื่องจากท้องมีขนาดโตขึ้นมีผลท าให้
การทรงตัวไม่ดีจึงองต้น 
 1.2.2.2 ระวังการติดเชื้อ สตรีตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังโรคติดต่อทุกชนิด เช่น 
โรคหักเยอรมัน ซิฟิลิส เป็นต้น เพราะจะเป็นสาเหตุให้ทารกตายหรือพิการแต่ก าเนิด 
โดยปฏิบัติตัวเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงหลีกเลี่ยงการพบปะคลุกคลีผู้ที่เป็นโรค 
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 1.2.2.3 ไปรับฝากครรภ์ และตรวจอาการผิดปกติเพ่ือรับวัคซีนปูองกันโรค 
เฝูาระวังภาวะสุขภาพและถาวะแทรกซ้อน โดยไปตรวจตามนัด และไปรับการตรวจ
ทันทีเมื่อมีเลือดออกทางช่องคลอด หรือตกขาวมากผิดปกติ คลื่นไส้อาเจียน ปวด
ศีรษะมากหรือปวดต่อเนื่อง สายตามัวหรือมองไม่ชัด ไข้หนาวสั่น ปวดท้องน้อย
มากกว่าปกติ มีอาการแสบขณะถ่ายปัสสาวะ เด็กดิ้นน้อยลงหรือไม่ดิ้น  มีน้ าไหล
ออกทางช่องคลอด และอาการเจ็บปุวยรุนแรงอ่ืนๆที่ไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์ 
 1.2.2.4 สังเกตการณ์ดิ้นของทารก เป็นการประเมินสุขภาพของทารก
เบื้องต้นโดยการสังเกตมารดา มีอยู่หลายวิธี เช่น นับจ านวนครั้งของทารกดิ้นใน 10-
12ชั่วโมง ของช่วงกลางวัน หากดิ้นมากกว่า 10ครั้งถือว่าปกติ แต่ถ้าดิ้นน้อยกว่า 10
ครั้ง ใน 12ชั่วโมงแสดงว่าทารกอาจมีปัญหาต้องไปรับการตรวจ 
 1.2.2.5 หลีกเลี่ยงสารเคมีที่ท าให้ทารกในครรภ์โตช้า หรือพิการแต่ก าเนิด 
เช่น แอลกอฮอล์  ผงชูรส ยา บุหรี่ เป็นต้น เพราะการสูบบุหรี่ท าให้ทารกมีน้ าหนัก
เมื่อแรกคลอดน้อย โดยจากการศึกษาพบว่า ผลของการสูบบุหรี่ท าให้น้ าหนักทารก
น้อยลงประมาณ 200กรัม 
1.2.3 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมให้ด าเนินไปตามปกติ แต่เอาใจใส่ในเรื่องต่อไปนี้
เพ่ิมข้ึน 
 1.2.3.1การท างาน สตรีตั้งครรภ์สามารถท างานได้ปกติทั้งในบ้านและนอก
บ้านจนกระทั่งเข้าสู่ระยะคลอด แต่ควรหลีกเลี่ยงการท างานที่ใช้ก าลังมากเกินไป 
เสี่ยงอันตรายหรือหกล้มง่าย และหลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนานๆ 
 1.2.3.2 การออกก าลังกายในระยะตั้งครรภ์มีความส าคัญเพ่ือให้การไหลเวียน
เลือดบริเวณส่วนปลายดีขึ้น ช่วยให้ร่างกายสดชื่น นอนหลับง่าย กระฉับกระเฉง 
ทารกมีสุภาพดี 
 1.2.3.3 การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.2.3.3.1 การรักษาความสะอาดร่างกาย ในระยะตั้งครรภ์ต่อมเหงื่อ
และต่อมอ่ืนๆของผิวหนังช่องคลอดจะท างานเพ่ิมขึ้น ท าให้เหงื่อและเมือกบริเวณ
ช่องคลอดเพ่ิมขึ้น ท าให้อวัยวะเพศชุ่มชื่นเป็นที่บ่มเพาะของเชื้อโรคและกลิ่น ควร
อาบน้ าโดยการตักอาบหรืออาบจากฝักบัว 
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 1.2.3.3.2 การดูแลช่องปาก เนื่องจากในระยะตั้งครรภ์จะท าให้มีการ
สะสมของหินปูนได้ง่าย โดยให้แปรงฟันหลังอาหารทุกครั้งและหลีกเลี่ยงการกิน
อาหารพวกน้ าตาลให้กินผลไม้แทน 
 1.2.3.3.3การนอนหลับพักผ่อนควรนอนหลับให้เพียงพอ 
 1.2.3.3.4การขับถ่าย เนื่องจากในระยะตั้งครรภ์มักจะมีอาการท้องอืด  
ท้องผูกหรือท้องเฟูอ จึงควรออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และดื่มน้ าให้เพียงพอ 
รวมทั้งการฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาถ่ายปัสสาวะบ่อยๆเพ่ือปูองกันกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ 
 1.2.3.3.5การแต่งกายควรสวมใส่ชุดที่สบายไม่อับลม ไม่รัดแน่นเกินไป 
ทั้งนี้เพ่ือความสุขสบายของร่างกาย เนื่องจากในระยะตั้งครรภ์เหงื่อออกง่าย 
1.2.4 ด้านสุขภาพจิต การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบต่อจิตใจ 
อารมณ์และสังคม ท าให้หงุดหงิด โกรธง่าย อ่อนไหวและวิตกกังวล ดั งนั้นสตรี
ตั้งครรภ์ต้องปรับความรู้สึกและจัดการความเครียด ซึ่งในการดูแลสุขภาพจิตนี้ 
ครอบครัวโดยเฉพาะสามีมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการปรับตัวของสตรีตั้งครรภ์ 
(จินตนา, 2548) 

1.3)วางแผนการพยาบาลกระท าตามความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมครอบครัวและเน้นการมีส่วนร่วม 

1.4)ปฏิบัติการพยาบาลการดูแลควรค านึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
สนองตอบต่อค่านิยมหรือไม่แตกต่างมากนัก 

1.5)ประเมินผล – ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนท าให้สุขภาพดีหายจากโรคหรือตายอย่างสงบ
ประเมินโดยใช้ผู้รับบริการ ครอบครัว และการยอมรับของกลุ่มชนเป็นหลัก 
 

2. พยาบาลต้องเป็นผู้ฟังที่ดี การใช้เทคนิคการสนทนาช่วยสะท้อนความคิดของผู้
ที่มารับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  การช่วยเหลือผู้ที่มารับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้
ได้ตระหนักในความหมายและคุณค่าแห่งชีวิตเพราะการดูแลบนพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรม (Culture Care) หมายถึง การเรียนรู้ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 
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และมีการถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อและแบบแผนวิถีชีวิต ซึ่งช่วยเหลือ สนับสนุน 
อ านวยความสะดวกหรือการท าให้ผู้อ่ืนซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มธ ารงไว้ซึ่งสุขภาวะ
สามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตให้ดีขึ้น หรือเผชิญกับความเจ็บปุวย
หรือความตายซึ่งผู้ที่มารับบริการฝากครรภ์ถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องสอดคล้อง
ประเพณีวัฒนธรรมนั่นย่อมหมายถึงการพยาบาลที่มีคุณภาพและผู้รับบริการพึง
พอใจและประทับใจ (อุไรและอนงค,์ 2552) 
 

3. พยาบาลส่งเสริมในการช่วยกิจกรรมทางศาสนา (religious interventions)
ซึ่ง เป็นการอนุญาตให้ผู้รับบริการและญาติได้มีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและ
ความเชื่อที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยผู้รับบริการและญาติอาจมีการขอให้ผู้น าทาง
ศาสนามาสวดมนต์หรือปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา (อุไรและอนงค์, 2552) เช่น 
พิธีกรรม และความเชื่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1) พิธีฝากครรภ์ จะท าในครั้งแรกที่ไปบอกกล่าวฝากครรภ์  โดยสตรีตั้งครรภ์ต้อง
น ามะนาว1 ผลปอกเปลือกให้เกลี้ยง  เข็ม 1 เล่ม น้ ามะพร้าวพอสมควรไปให้โต๊ะบี
แด ซึ่งโต๊ะ- 
บีแดจะตรวจน้ ามันมะพร้าวแล้วน ามาทาบริเวณหน้าท้องของสตรีตั้งครรภ์  เพ่ือให้
คลอดง่ายหลังจากฝากครรภ์ โต๊ะบีแดจะท าการตรวจครรภ์และรดน้ าสะเดาะ
เคราะห์  พิธีรดน้ าสะเดาะเคราะห์ ใช้มะนาว 7 ผล แล้วใช้ด้ายดิบสวมศีรษะสตรี
ตั้งครรภ์และสามี  โดยทั้งสองยืนบนใบตองซึ่งวางบนพ้ืนแล้วจึงรดน้ าเป็นครั้งแรก  
หลังจากนั้นให้ทั้งคู่ขึ้นบันไดไปนั่งบนบ้าน  โต๊ะบีแดเริ่มสวดมนต์แล้วจะเอาด้ายดิบที่
สวมบนศีรษะออก  แล้วจึงให้ทั้งคู่ลงบันไดกลับไปยืนบนใบตองซึ่งยืนครั้งแรก  แล้ว
ท าพิธีเช่นเดิมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อท าพิธีเสร็จโต๊ะบีแดจะดึงใบตองและด้ายดิบให้ขาด
เป็น 2 ท่อน  เชื่อว่าสตรีตั้งครรภ์จะมีจิตใจที่สงบสุข  และส่งผลให้ทารกในครรภ์
สุขภาพแข็งแรง(จินตนา, 2548)นอกจากนี้ยังมีพิธีการลูบไล้ครรภ์ (มือแลแงปือโฆะ) 
และท าลายอาถรรพ์ (มือตา-วางโฆะ) มารดาครรภ์แรกเมื่อตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน จะ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา และผดุงครรภ์โบราณมาท่ีบ้านเพื่อท าพิธีที่เป็นสิริมงคล
แก่มารดาและทารกในครรภ์ โดยเลือกเอาวันที่เป็นข้างขึ้นตามจันทรคตินิยม เพรา
เชื่อว่าทารกเมื่อเติบโตจะมีอนาคตที่สว่างสดใสเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา (โต๊ะลือบา) จะสวดของพรพระผู้เป็นเจ้าให้แก่ทารก 
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จากนั้นผดุงครรภ์โบราณจะท าพิธีลูบไล้ครรภ์เพ่ือเป็นสิริมงคลและท าพิธีท าลาย
อาถรรพ์เจ้าของบ้านจะเตรียมของในพิธีประกอบด้วย มะพร้าว 3 ผล 2 ผลไม่ปอก
เปลือกและน ามาผูกติดกันเป็นคู่ใช้ท าลายอาถรรพ์อีก 1 ผล ปอกเปลือกขูดผิวกะลา
ให้เรียบใช้ส าหรับลูบไล้ครรภ์ เตรียมน้ ามันไว้ลูบไล้  แต่เดิมใช้น้ ามันมะพร้าว 
ปัจจุบันใช้น้ ามันพืชทั่วไป มีดส าหรับผ่ามะพร้าว ผดุงครรภ์โบราณจะจัดให้หญิง
ตั้งครรภ์นอนชันเข่า มีมะพร้าวที่ขูดผิวกะลาแล้ว จากนั้นน ามะพร้าวไปกลิ้งบนหน้า
ท้องพร้อมทั้งท่องคาถา  เชื่อกันว่าเป็นการขอให้ครรภ์นี้คลอดโดยสะดวกปลอดภัย  
เมื่อท่องคาถาจบจะให้หญิงตั้งครรภ์ถีบมะพร้าวที่อยู่ปลายเท้าให้ออกไปไกลๆ เป็น
การขับไล่อาถรรพ์ที่จะท าให้การคลอดติดขัดออกไปจากมารดาและทารก แล้วน า
มะพร้าวที่ใช้ลูบไล้ครรภ์มาผ่าเหนือหน้าท้อง ให้น้ ามะพร้าวราดลงบนหน้าท้องเป็น
การชะล้างสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลออกไป (อนงค์และคณะ, 2554) 
 3.2) เปิดอัลกรุอานให้หญิงตั้งครรภ์ฟังเพื่อให้จิตใจสงบพยาบาลควรทราบข้อมูล
เกี่ยวกับความเชื่อ และการปฏิบัติตามหลักศาสนา  พยาบาลต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะกับผู้รับบริการ และญาติ ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อ  พยาบาลต้อง
อ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและญาติ ได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความเชื่อ เช่นตรวจครรภ์โดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิง ตามความต้องการของชุมชน  การ
แนะน าอาหารที่ฮาลาล และให้คุณค่าโภชนาการ รวมทั้งมีความเอ้ืออาทรต่อ
ผู้รับบริการและญาติเป็นต้น 
 

4.  การให้ก าลังใจแก่ผู้รับบริการและญาติ พยาบาลต้องรู้จักให้ก าลังใจในสิ่งที่เป็น
จริง ยกเว้นบางกรณีอาจหลีกเลี่ยงค าพูด เพ่ือให้บริการและญาติได้ประโยชน์สูงสุด
และ การดูแลให้บริการและญาติได้ประกอบพิธีทางศาสนาและสิ่งยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจเพื่อสนองความต้องการ 

 

5. พยาบาลควรปรับบทบาทของผดุงครรภ์โบราณ จากผู้ท าคลอดเป็นผู้น าส่งหญิง
ตั้งครรภ์ไปคลอดที่โรงพยาบาลเพ่ือการลดภาวะเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อมารดา
และทารก 
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6.พยาบาลควรจัดทัวร์ห้องคลอด   แก่หญิงตั้งครรภ์ก่อนครบก าหนดคลอด 1 
เดือนเพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ดูสภาพและเครื่องมือต่างๆให้ผู้คลอดเกิดความเคยชินมี
ความมั่นใจในบริการ 
(ดังภาพที่ 10) 
 

 
ภาพที่ 10 ภาพหญิงตั้งครรภ์ทัวร์ห้องคลอด 

ที่มา : ภาพจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

7. ติดตามการปฏิบัติงานของผดุงครรภ์โบราณอย่างสม่ าเสมอ พูดคุยวางแผน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยมารดาและทารก 
 

8. อบรมผดุงครรภ์โบราณ โดยน าโต๊ะครู (ผู้น าศาสนา) เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งอิสลามไม่
สนับสนุนพิธีกรรมเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์ เช่น แนแง เมื่ออายุครรภ์ครบ 7 เดือน 
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 9.  อบรมหญิงตั้งครรภ์ในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ โดยโต๊ะครู (ผู้น าศาสนา)  
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ที่มี
กิจกรรมโรงเรียน- 
พ่อแม่  (ดังภาพที่ 11) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11ภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่   

ที่มา : ภาพจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
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บทที่ 5 
การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในระยะคลอด 

ในวิถีมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนใต้ 
 
 ในปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดบริการใน
การดูแลมารดาทารกในระยะคลอดในวิถีมุสลิม (อนงค์และคณะ, 2554)  ดังนี้ 

1. จัดบริการที่สอดคล้องกับความเชื่อและประเพณีปฏิบัติของชาวไทยมุสลิม
โดยจัดสถานที่คลอด ให้เหมือนบ้านของผู้คลอด 

2. ให้สามีหรือญาติผู้หญิง ผดุงครรภ์โบราณ  เข้าห้องคลอดให้ก าลังใจได้  
3. จัดเฉพาะเจ้าหน้าที่หญิงท าคลอด  ยกเว้นแพทย์ 
4. จัดให้ผดุงครรภ์โบราณให้ก าลังใจ และนวดคลายปวดในห้องรอคลอด

จนถึงห้องคลอด 

 

การพยาบาลในระยะที่ 1ของการคลอด 
ระยะนี้นับเริ่มตั้งแต่เจ็บครรภ์จริงจนกระทั่งปากมดลูกบางและเปิดหมดภายหลังรับ
หญิงมีครรภ์ไว้ในห้องคลอดด้วยอาการน าต่างๆกันเช่นเจ็บครรภ์มีมูกเลือดออกทาง
ช่องคลอดน้ าเดินฯลฯการพยาบาลในระยะนี้จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
 1. การประเมินสภาวะผู้คลอดเพ่ือดูภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเช่นการติดเชื้อ 
การตกเลือดและเพ่ือประเมินสภาวะทั่วไปๆไปโดยการวัดสัญญาณชีพทุก4ชั่วโมง 
 2. ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดโดยประเมินได้จาก 
 2.1)การหดรัดตัวของมดลูกตรวจบันทึกการหดรัดตัวโดยใช้มือวางบนหน้า
ท้องบริเวณยอดมดลูก (Fundus) สังเกตระยะเวลาการหดรัดตัวและการคลายตัว
ของมดลูกความถ่ีและความรุนแรงของการหดรัดตัวของมดลูก 
 2.2)การตรวจทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักเพ่ือทราบเกี่ยวกับการเปิด
ขยายและการบางของปากมดลูกและการเคลื่อนต่ าของส่วนน าทารกในครรภ์              
(ดังภาพที ่12) 
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ภาพที่ 12 ภาพการตรวจทางช่องคลอด 
ที่มา :  ภาพจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 

 
  3. การประเมินสภาพทารกในครรภ์ซึ่งกระท าโดยการฟังเสียงหัวใจ
ทารกซ่ึงมีอัตราการเต้นที่สม่ าเสมอประมาณ120-140ครั้ง/นาทีในภาวะปกติควรฟัง
เสียงหัวใจทารกทุก15-30นาทีเพ่ือช่วยประเมินสภาวะของทารกในครรภ์และ
สามารถให้การช่วยเหลือเมื่อพบว่ามีความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที 
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  4. ดูแลเกี่ยวกับอาหารในระยะเจ็บครรภ์เนื่องจากในระยะนี้ผู้คลอดมี
อาการเจ็บครรภ์ท าให้ไม่มีความอยากอาหารและประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึม
อาหารลดลงซึ่งอาจเกิดปัญหาในการย่อยและการรับประทานอาหารจึงควรดูแลให้
ได้รับอาหารอ่อนย่อยง่ายส าหรับในกรณีที่เจ็บครรภ์มากและรุนแรงควรงดน้ าและ
อาหารและดูแลให้ได้รับสารน้ าเข้าทางหลอดเลือดด าตามตามแผนการรักษาของ
แพทย์อย่างเพียงพอ 
  5. ดูแลเกี่ยวกับการพักผ่อนและนอนหลับจากความเจ็บปวดความวิตก
กังวลที่เกิดข้ึนอาจส่งผลให้ผู้คลอดเกิดอาการเหนื่อยล้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะ
ที่2ของการคลอดคือผู้คลอดไม่มีแรงเบ่งได้ดังนั้นควรจะจัดให้ผู้คลอดได้รับการ
พักผ่อนเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่รอคลอดเมื่อเข้าใกล้ระยะคลอดจะมีอาการปวด
รุนแรงมากข้ึนควรช่วยเหลือเพ่ือให้ผ่อนคลายความปวดได้แก่การสอนการหายใจลด
ปวดที่ถูกต้องและการนวดเพ่ือคลายปวดในรายที่ปวดมากจนไม่สามารถพักผ่อนได้
ให้รายงานแพทย์ซึ่งอาจจะให้ได้รับยาแก้ปวดควรส่งเสริมให้ญาติหรือผดุงครรภ์
โบราณเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งสอดคล้องกับวงรัตน์ (2544) ที่กล่าวว่า เมื่อ
เจ็บปุวยจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องการพยาบาลที่ดี 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี แพทย์ที่ดี ที่ช่วยในการดูแลด้วยความอ่อนโยน เมตตากรุณา ห่วงใย 
อาทร ต้องการให้มีญาติมาเยี่ยมเยียน เพ่ือเป็นก าลังใจ และมีพลังในการต่อสู้ต่อไป  
  6.ดูแลเกี่ยวกับการขับถ่ายระหว่างการเจ็บครรภ์ผู้คลอดจะถ่ายปัสสาวะ
ล าบากและบ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากศีรษะทารกกระเพาะปัสสาวะ (ขนิษฐาและนิทรา, 
2540) ควรดูแลให้ผู้คลอดปัสสาวะทุก2-3ชั่วโมงเพ่ือปูองกันการขัดขวางการเคลื่อน
ต่ าของทารกซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การคลอด าเนินไปล่าช้าในกรณีที่ผู้คลอดไม่
สามารถปัสสาวะเองได้ควรช่วยเหลือโดยการสวนปัสสาวะให้ 
 7. การลดความเจ็บปวดจากการหดรัดตัวของมดลูกและการเบ่งคลอดใน
ระยะนี้ผู้คลอดที่ไวต่อความรู้สึกเจ็บปวดขณะที่มดลูกหดรัดตัวอาจกลั้นหายใจหรือ
ดิ้นร้องครวญคราญซึ่งอาจส่งผลให้ทารกขาดออกซิเจนได้ดังนั้นพยาบาลควรให้การ
ดูแลโดยการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้คลอดและพยาบาลส่งเสริมให้ก าลังใจ
โดยการใช้ค าพูดที่ชัดเจนสุภาพเข้าใจง่ายแสดงท่าทีสนใจและตั้งใจเมื่อผู้คลอดขอ
ความช่วยเหลือพูดคุยเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจผู้คลอดแนะน าการฝึกเทคนิคการ
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หายใจที่ถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการของลามาซ (Lamaze method) ร่วมกับ
การผ่อนคลายด้วยการสัมผัส (พิริยา, 2540) และเม่ืออาการปวดบรรเทาลงควรสอน
การเบ่งให้ผู้คลอดเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการเบ่งวิธีการเบ่งที่ถูกต้อง  ใน
ระยะนี้ควรอนุญาตให้ญาติหรือผดุงครรภ์โบราณช่วยบีบนวดให้กล้ามเนื้อคลายตัว
และเกิดความสบายใจแก่ผู้คลอด  ในรายที่มีอาการปวดรุนแรงหรือในครรภ์แรกที่
ปวดและดิ้นมาก ผดุงครรภ์โบราณมักจะกล่าวคาถาด้วยการกล่าวนามของอัลลอฮ์ 
รวมทั้งการได้รับก าลังใจจากญาติและผดุงครรภ์โบราณท าให้ผู้คลอดสงบลงได้ 
(อนงค์และคณะ, 2554) 
 8. ดูแลความสุขสบายทั่วไปดูแลเกี่ยวกับความสะอาดส่วนบุคคลเช่นความ
สะอาดของปากและฟันซึ่งจะพบว่าในระยะนี้ผู้คลอดมักจะมีการอาเจียน หรือเสีย
สารน้ าในร่างกายมากจึงท าให้ริมฝีปากแห้งได้จึงควรช่วยให้ผู้คลอดได้บ้วนปากแปรง
ฟันบ่อยๆนอกจากนี้ผู้คลอดอาจเกิดความไม่สุขสบายจากการที่มีมูกเลือดออกทาง
ช่องคลอดควรได้รับการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ภายนอกทุก6ชั่วโมงหรือตาม
ความจ าเป็นและควรดูแลให้เปลี่ยนเสื้อผ้าตามความเหมาะสม 
 การให้การพยาบาลในระยะนี้วัตถุประสงค์หลักของการให้การพยาบาลคือให้
ผู้คลอดสามารถเผชิญกับภาวะเจ็บปวดและได้รับความสุขสบายรวมถึงการเฝูา
ประเมินสภาวะของผู้คลอดและทารกในครรภ์เพ่ือให้แม่และทารกในครรภ์ปลอดภัย 
 

การพยาบาลในระยะที่ 2ของการคลอด 
 ในระยะนี้เริ่มตั้งแต่ปากมดลูกบางและเปิดขยายหมดจนกระทั่งคลอด
ทารกออกมาผู้คลอดจะมีความรู้สึกว่ามดลูกหดรัดตัวรุนแรงถี่ขึ้นและการหดรัดตัว
แต่ละครั้งใช้เวลานานมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความกลัวได้มากควรมี
การดูแลช่วยเหลือผู้คลอดอย่างใกล้ชิดการพยาบาลที่ให้ในระยะนี้ (ฐิติพร, 2540; วร
ลักษณ์,2542; Mckinney et al., 2000,Sherwen , Scoloveno ,& Weingarten, 
1995)  
 1. การพยาบาลทั่วไปส าหรับผู้คลอดเพ่ือให้ผู้คลอดได้รับความสุขสบายต่างๆ
ที่ควรได้รับและลดความไม่สุขสบายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 
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  1.1) การให้สารน้ าและอาหารในระยะนี้การให้สารน้ าและอาหารทางปาก
อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้คลอดเพราะอาจจะท าให้เกิดการอาเจียนส าลักได้ในกรณีที่
ผู้คลอดคอแห้งกระหายน้ าให้อมน้ าแข็งก้อนเล็กๆเพ่ือบรรเทาอาการดังกล่าวหรือใน
กรณีแพทย์งดน้ าและอาหารทางปากและให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าควรดูแลให้ผู้
คลอดได้รับตามแผนการรักษา 
  1.2) การพักผ่อนดูแลให้ผู้คลอดพักผ่อนในระยะที่มดลูกคลายตัวให้ได้มาก
ที่สุดโดยการแนะน าการหายใจที่ถูกต้องการสัมผัสเพ่ือคลายปวดและการจัดท่านอน
ให้เหมาะสมกันขณะที่มดลูกคลายตัว 
  1.3) การดูแลการขับถ่ายปัสสาวะดูแลให้ผู้คลอดถ่ายปัสสาวะทุก2-3
ชั่วโมงและให้กระเพาะปัสสาวะว่างอยู่เสมอเพ่ือลดการขัดขวางความก้าวหน้าของ
การคลอดในกรณีผู้คลอดไม่สามารถ่ายปัสสาวะเองได้ควรมีการสวนปัสสาวะให้ 
 1.4) ดูแลความสุขสบายทั่วไปในระยะนี้ผู้คลอดอาจจะมีเหงื่อออกจากการ
เบ่งควรดูแลเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้และดูแลความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์โดย
การท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ให้ 
 2 . การประเมินสภาวะการเบ่งและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเบ่ง 
โดยทั่วไปการประเมินสภาวะการเบ่งของผู้คลอด ท าได้โดยสังเกตจากอาการแสดง 
และการตรวจทางช่องคลอดหรือการตรวจทางทวารหนัก จากอาการแสดงจะพบว่า
ผู้คลอดอยากเบ่งขณะมดลูกมีการหดรัดตัวโดยเฉพาะในครรภ์แรกจะบอกว่าอยาก
ถ่ายอุจจาระอาจมีถุงน้ าทูนหัวแตกในขณะที่ผู้คลอดเบ่งจะพบมีฝีเย็บโปุงตึงได้
ผิวหนังบริเวณฝีเย็บเป็นมันปากช่องคลอดแยกเล็กน้อยทวารหนักตุงและถ่างขยาย
บางครั้งจะพบส่วนน าทารกแต่จะกลับเข้าไปเมื่อผู้คลอดหยุดเบ่ง (พรทิพย์, 2539) 
 การเบ่งมีความส าคัญต่อการคลอดระยะที่สองมากจึงควรให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเบ่งเพ่ือให้ปฏิบัติถูกต้องสิ่งที่ควรแนะน าผู้คลอดมี2ประการ คือประการ
แรกแนะน าให้ผู้คลอดเบ่งเมื่อตรวจพบว่าปากมดลูกเปิดหมดเพราะถ้าเบ่งก่อนเวลา
จะท าให้ปากมดลูกบวมการคลอดจะใช้เวลานานประการที่สองคือแนะน าวิธีการเบ่ง
ที่ถูกต้องโดยเมื่อมีการหดรัดตัวของมดลูกให้ผู้คลอดสูดหายใจเข้าเต็มที่แล้วกลั่น
หายใจอัดก าลังเบ่งไปที่ช่องคลอดเต็มที่2-3ครั้งซึ่งการเบ่งแต่ละครั้งนานประมาณ6
วินาทีหยุดเบ่งเมื่อมดลูกคลายตัวขณะเบ่งไม่ควรขยับก้นไปมาการเบ่งที่ถูกวิธีจะน า
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ให้ส่วนน าของทารกมีการเคลื่อนต่ าและหมุนภายในได้ดีขึ้นการเบ่งจะช่วยลดความ
ไม่สุขสบายอันเกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกลงเนื่องจากความสนใจจะถูกเบนมาที่
การออกก าลังเบ่งท่าที่ใช้ในการเบ่งคลอดที่เหมาะสมคือ นอนหงายเพ่ือสามารถ
สังเกตบริเวณหน้าท้องฟังเสียงหัวใจทารกได้สะดวกและสังเกตใบหน้าอาการผู้คลอด
ได้ชัดเจน 
 3. ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดในระยะเบ่งโดยปฏิบัติดังนี้ 
  3.1) สังเกตอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการระยะเวลาการหดรัดตัวของมดลูกแต่
ละครั้งซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นกว่าในระยะที่หนึ่งของการคลอดระยะนี้จะมีการหด
รัดตัวนานประมาณ50-60วินาทีต่อครั้งความถี่ของการหดรัดตัวประมาณ2-3นาที
และความรุนแรงจะอยู่ในระดับ3สิ่งที่ต้องระวังในระยะนี้คือการหดรัดตัวของมดลูก
ชนิดไม่คลายตัว (tetanic หรือ tonic contraction) ถ้าเกิดขึ้นร่วมกับการ
สังเกตเห็นรอยคอดบริเวณเหนือหัวเหน่า (bandle’s ring) อาจเกิดภาวะมดลูกแตก 
(uterine rupture) ได ้
  3.2) สังเกตการเคลื่อนต่ าของส่วนน าปกติควรสัมพันธ์กับการท างานของ
มดลูก    โดยการตรวจทวารหนักหรือทางช่องคลอดหาระดับส่วนน าเปรียบเทียบกับ
กราฟการเปิดของปากมดลูกที่จะมีการเคลื่อนต่ าลงประมาณ6 -7เซนติเมตรต่อ
ชั่วโมงนอกจากนั้นจะตรวจพบว่าเสียงหัวใจของทารกฟังได้ต่ าลงและเบนเข้าหาแนว
กลางท้อง 
 4. การย้ายผู้คลอดเข้าห้องคลอดในครรภ์แรกจะย้ายผู้คลอดเข้าห้องคลอด
เมื่อปากมดลูกเปิดหมดหรือเมื่อเบ่งแล้วเห็นส่วนน าทารกที่ปากช่องคลอดในครรภ์
หลังจะย้ายผู้คลอดเมื่อปากมดลูกเปิด7-8เซนติเมตรการย้ายผู้คลอดเข้าห้องคลอด
เร็วเกินไปจะท าให้เกิดความไม่สุขสบายโดยไม่จ าเป็นเกิดความวิตกกังวลเพราะการ
รอคอยนานๆเป็นการเพ่ิมความเครียดให้กับผู้คลอดญาติและเจ้าหน้าที่แต่ในรายที่มี
อาการแสดงว่าทารกในครรภ์ก าลังอยู่ในภาวะอันตราย (fetal- distress) ควรย้ายผู้
คลอดทันทีและให้การพยาบาลตามเหมาะสม 
 5. ประเมินสภาวะทารกในครรภ์โดยฟังเสียงหัวใจทารกให้บ่อยขึ้นคือ5 -10
นาทีเพราะในระยะนี้มดลูกมีการหดรัดตัวถี่และนานขึ้นกว่าระยะที่หนึ่งของการ
คลอดประกอบกับถุงน้ าทูนหัวแตกแล้วเมื่อมดลูกหดรัดตัววงจรเลือดในรกจะลด
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น้อยลงความดันของรกด้านมารดาก็จะลดลงด้วยในกรณีที่สงสัยว่าเด็กมีภาวะขาด
ออกซิเจนควรได้มีการฟังเสียงหัวใจทารกทุกครั้งที่มีการหดรัดตัวของมดลูกเพ่ือจะได้
ทราบการเปลี่ยนแปลงและให้การช่วยเหลือทารกให้ทันเหตุการณ์เช่นอาจให้
ออกซิเจนแก่ผู้คลอด 
 6. การลดความเจ็บปวดในระยะเบ่งในระยะปากมดลูกเปิดเต็มที่การเจ็บจะ
รู้สึกไปที่ส่วนหลังบริเวณกระดูกก้นบางครั้งไปที่ส่วนด้านหลังของขาเพราะขณะที่
ส่วนน าลงไปที่ช่อง-คลอดจะกดกล้ามเนื้อบริเวณพ้ืนเชิงกรานความเจ็บปวดจะมีมาก
ที่สุดที่ผิวหนังปากช่องคลอดและฝีเย็บการช่วยเหลืออาจท าได้หลายวิธีคือช่วยนวด
บริเวณหลังหรือกดที่บริเวณกระดูกก้น(sacral pressure) อาจใช้หมอนเล็กๆวางไว้
ที่บริเวณหลังหรือกดบริเวณกระดูกก้นการเปลี่ยนท่าอาจท าให้ผู้คลอดสบายขึ้นหรือ
ใช้เทคนิคการหายใจในระยะที่ต้องเบ่งโดยให้ผู้คลอดอยู่ในท่านอนหงายศีรษะและ
ไหล่ยกขึ้นงอเข่าแยกขาทั้งสองข้างสอดมือไว้ใต้เข่าดึงต้นขาและเข่าให้ชิดหน้าท้อง
มากที่สุดเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกทางปากช้าๆ1ครั้ง
ตามด้วยการหายใจเข้าลึกๆและเปุาลมหายใจออกทางปากช้าๆ1ครั้งตามด้วยการ
หายใจเข้าลึกๆที่สุดเท่าที่จะท าได้ทั้งทางปากและทางจมูกและกลั้นหายใจปิดปาก
แน่นออกแรงเบ่งลงไปบริเวณช่องคลอดโดยตรง (breathing for pushing) ท า
หลายครั้งติดต่อกันเมื่อมดลูกคลายตัวให้หายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนลมหายใจ
ออกช้าๆ2-3ครั้งแล้วพักด้วยการคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายและหายใจ
แบบช้าลึกธรรมดาส าหรับหญิงคลอดมุสลิม การจัดการความปวดในระยะนี้อาจท า
ได้โดยการกล่าวนามพระอัลลอฮ์ และการให้ผดุงครรภ์โบราณนวดให้ขณะที่อยู่ห้อง
คลอด (จากการสัมภาษณ์ผู้คลอด อายุ 36 ปี ครรภ์ที่ 4) 
 7. การเตรียมคลอดในการคลอดควรมีการเตรียมให้พร้อมเพ่ือให้การคลอด
ผ่านไปด้วยดีและปลอดภัยสิ่งที่ส าคัญที่สุดในเรื่องการคลอดคือระวังการติดเชื้อ
เพราะในระยะปากมดลูกเปิดหมดช่องทางคลอดส่วนล่างติดต่อกันโดยตลอดและ
เนื้อเยื่อชอกช้ าฉีกขาดท าให้ติดเชื้อได้ง่ายการเตรียมที่ส าคัญคือการเตรียมสถานที่
เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องดูแลเกี่ยวกับความสะอาดและต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะ
ย้ายผู้คลอดเข้าห้องคลอดเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการท าความสะอาดตามลักษณะ
ของเครื่องมือโดยการนึ่งต้มหรือแช่ด้วยน้ า (ฐิติพร, 2540; พรทิพย์, 2539)  
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 การเตรียมผู้ท าคลอดผู้ท าคลอดจะเป็นผู้ที่น าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผู้คลอด
ได้มากถ้าขาดการปูองกันอย่างถูกต้องดังนั้นผู้ท าคลอดจึงควรเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้า
สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิดผูกผ้าปิดปากและจมูกฟอกมือ และสวมเสื้อกาวน์ ถุงมือ
ที่นึ่งแล้วก่อนท าคลอด 

 การเตรียมผู้คลอดโดยการเตรียมความสะอาดเพ่ือให้ปราศจากเชื้อโรคท า
ความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธ์และต้นขาด้านในทั้ง2ข้างสวมถุงเท้าและปูผ้ารอง
คลอดที่สะอาดและปราศจากเชื้อการเตรียมผู้คลอดจะท าเมื่อย้ายผู้คลอดเข้าห้อง
คลอดและทุกครั้งที่พบว่ามีมูกเลือดหรืออุจจาระเปื้อน  
 8. การท าคลอดเทคนิคที่ใช้ในการท าคลอดของโรงพยาบาลแต่ละแห่งอาจจะ
แตกต่างกันไปแต่มีจุดประสงค์เหมือนกันคือเพ่ือช่วยให้มารดาและทารกคลอด
ออกมาอย่างปลอดภัยลดความบอบช้ าที่จะเกิดจากการคลอดดังนั้นในการท าคลอด
จึงควรปฏิบัติดังนี้คือการตัดฝีเย็บซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมารดาและทารกส าหรับ
มารดาจะช่วยปูองกันฝีเย็บฉีกขาดเพ่ิมยากแก่การซ่อมแซมทั้งยังอาจเกิดการหย่อน
ยานของพ้ืนเชิงกรานส่วนทารกการตัดฝีเย็บจะช่วยลดอันตรายที่มีต่อสมองของ
ทารกจาการที่ศีรษะถูกกดบริเวณปากช่องคลอดเป็นเวลานานอาจเกิดเลือดออก
ภายในสมองได้การตัดฝีเย็บจึงควรตัดทุกรายที่ เป็นผู้คลอดครรภ์แรกและผู้คลอด
ครรภ์หลังที่เคยมีประวัติการเย็บฝีเย็บมาก่อนเวลาที่เหมาะสมในการตัดฝีเย็บคือเมือ
เห็นศีรษะทารกโผล่บริเวณปากช่องคลอดออกมาแล้วขณะเบ่ง เพราะการตัดเร็ว
เกินไปจะท าให้เสียเลือดจากแผลที่ตัดได้ (พิริยา, 2540) หลังจากนั้นท าคลอดศีรษะ
ทารกเม่ือศีรษะคลอดตรวจสอบสายสะดือทารกท าคลอดไหล่หน้าไหล่หลังและดึงตัว
ทารกออกมา 
 9. การดูแลทารกแรกเกิดทันทีการดูแลทารกแรกเกิดทันทียังถือเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของพยาบาลผู้ท าคลอดและช่วยคลอดเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดทารกแรกเกิด
มากกว่าทารกจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดีและปูองกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่
อาจเกิดข้ึนให้ได้มากท่ีสุดเพื่อจะได้ช่วยได้ทันเมื่อเกิดปัญหา 
 9.1)ช่วยท าให้ทางเดินหายใจโล่งโดยการดูดเสมหะออกก่อนที่ทารกจะ
หายใจและส าลักเอามูกน้ าคร่ าเข้าไปในปอดโดยการจับศีรษะให้ต่ าประมาณ10 -15
องศาหรือนอนตะแคงจะช่วยให้มูกไหลออกจากปากได้ดีขึ้น 
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 9.2) การประเมินสภาวะทารกซึ่งนิยมใช้ระบบแอปการ์ (apgar scoring 
system)   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสภาพทารกประกอบด้วยอาการแสดง5
อย่างคือประเมินเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นและสีผิวมีการก าหนดคะแนนเป็น0 , 1และ2คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมดเป็น10คะแนนแล้วน าคะแนนที่ได้มาน ามาแปลผลบอกสภาพ
ทั่วไปขอทารกตลอดจนการเลือกวิธีช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที 
 9.3) ดูแลเกี่ยวกับสะดือโดยการผูกสะดือตัดและท าความสะอาดบริเวณที่
ตัดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนตัดสายสะดือควรผูกปูายข้อเท้าเพ่ือปูองกันการสับเปลี่ยน
ทารกในกรณีท่ีมีการคลอดหลายๆคนพร้อมกัน 
 9.4) การดูแลตาตาทารกอาจมีการติดเชื้อได้เช่นเชื้อหนองในท าให้เกิด
การอักเสบในทารกแรกเกิดมีผลท าให้ตาบอดได้จึงต้องมีการหยอดตาทารกแรก
คลอดทุกคนโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรทแล้วล้างตามด้วยน้ าเกลือหรือน้ ากลั่นที่สะอาด
เพ่ือปูองกันการระคายเคือง 
 9.5) การเช็ดตัวและเก็บตัวให้อบอุ่นภายหลังทารกคลอดต้องท าความ
สะอาดโดยการเช็ดตัวเช็ดเลือดไขบริเวณศีรษะล าตัวแขนขาโดยเฉพาะบริเวณข้อพับ
และขาหนีบให้สะอาดด้วยส าลีชุบน้ ามันหลังจากนั้นจะห่อทารกเพ่ือเก็บตัวให้อบอุ่น
จัดท่านอนตะแคงซ้ายหรือขวามูกที่จมูกและคอจะออกได้สะดวกและควรเปลี่ยนท่า
นอนทุก4ชั่วโมง 
 9.6) การตรวจลักษณะและความผิดปกติของทารกเพ่ือดูว่ามีความ
ผิดปกติของอวัยวะส่วนใดหรือมีความพิการอย่างไรโดยตรวจดูส่วนต่างๆของร่างกาย
ตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ ดูศีรษะว่ามีการเกยกันของกระดูกศีรษะทารกหรือไม่การ
บวมน้ าใต้หนังศีรษะทารกว่ามีอยู่บริเวณใดของศีรษะมีเลือดออกใต้หนังศีรษะทารก
หรือไม่ต าแหน่งของตาหูคอจมูกปากเพดานเหงือกและลิ้นลักษณะของมือเท้าแขนขา
และนิ้วมือนิ้วเท้าหน้าอกหน้าท้องอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกทวารหนักว่ามี ความ
ผิดปกติหรือไม่ถ้าพบควรรายงานแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือทันทีจะเห็นได้ว่าการให้
การพยาบาลในระยะนี้จะให้ความส าคัญกับการดูและช่วยเหลือการคลอดให้สามารถ
คลอดได้อย่างปกติมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดรวมถึงการให้การพยาบาล
แก่ทารกแรกคลอดเพ่ือให้เกิดการปลอดภัยมากท่ีสุดนั้นเอง 
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 9.7) ส่งเสริมให้ญาติได้ท าพิธีซึ่งเชื่อว่าเป็นศิริมงคล  คือ พิธีการกล่าว
ต้อนรับทารกตามหลักศาสนาอิสลาม  โดยการกล่าว “บัง” หรือ “อาซาน”  เป็น
ภาษอาหรับที่หูขวาของทารก 2 เที่ยว  และอิกกอมัตหรือกอมัตที่หูด้านซ้าย 1  
เที่ยว โดยค าพูดดังกล่าว มีความหมายถึง  การปฏิญาณและกล่าวบูชาองค์
พระอัลลอฮ์ซึ่งเป็นบิดาแห่งศาสนา (ศรีสมร, 2539;อิสมาแอและคณะ, 2535) 
 
การพยาบาลผู้คลอดระยะที่ 3 ของการคลอด 
ระยะนี้นับจากทารกเกิดจนกระทั่งรกและเยื้อหุ้มทารกคลอดครบใช้เวลาประมาณ                   
5-30 นาทีทั้งในครรภ์แรกและครรภ์หลังการพยาบาลในระยะนี้มีดังนี้ 

1. ประเมินสภาวะทั่วไปของผู้คลอดหลังจากท าคลอดทารกโดยสังเกตอาการ    
ซีด  มือเท้าเย็น  เหงื่อออก  กระสับกระส่าย  ซึ่งอาจหมดสติจากการเสียเลือดมาก
ได้ 

2. ตัดสายสะดือและแยกตัวเด็ก เช็ดบริเวณหน้าขาให้สะอาด  สังเกตการ
ลอกตัวของรก 

3. สังเกตว่ามดลูกรัดตัวเป็นก้อนกลมหรือมีเลือดมากผิดปกติ หรือไม่   
4. สังเกตการลอกตัวของรกมีดังนี้ 
 4.1 เลือดจะไหลออกมาจากช่องคลอดจ านวนหนึ่งไม่มากนัก 

 4.2 ใช้มือคล าหน้าท้องตรงระดับสะดือ  ที่ตรงกับยอดมดลูกจะรู้สึกเป็น
ก้อนกลมแข็งซึ่งแสดงว่ารกลอกตัวหลุดจากผนังมดลูกแล้ว 

 4.3  สายสะดือจะยื่นยาวออกมามากกว่าเดิม  และเมื่อโกยที่หัวหน่าว 
สายสะดือจะไม่เลื่อนตามข้ึนไป 

5. ท าคลอดรก  
  5.1 เมื่อมดลูกรัดตัวเป็นก้อนแข็ง  ให้แม่ลองเบ่งจะเห็นรกหลุดเลื่อน
ออกมา  ให้ใช้สองมือประคองค่อยๆ หมุนดึงออกไปในทางเดียวกันจนรกออกหมด  
วางรกไว้ในชามรูปไตและล้างมือให้สะอาด 
 5.2 เมื่อรกคลอดแล้วระดับยอดมดลูกจะต่ าลงมาอยู่ใต้ระดับสะดือผู้
คลอด  ผู้ท าคลอดควรคล าว่ามดลูกรัดตัวแข็งดีหรือไม่  หากไม่แข็งตัวดีและยังมี



52 
โลหิตออกทางช่องคลอดอยู่เรื่อยๆ  ก็ควรใช้มือคล าเบาๆ จนมดลูกแข็งตัวดีและ
เลือดหยุดไหล 
 6. ประเมินสภาวะทั่วไปของผู้คลอดหลังจากท าคลอดรกโดยสังเกตและตรวจ
ร่างกายทั่วไปเก่ียวกับลักษณะของผิวหนังซึ่งควรจะแห้งและอุ่นถ้าผิวหนังสีซีดถือว่า
เป็นอาการแสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะช็อคหรือหัวใจล้มเหลวการตรวจ
นับชีพจรและวัดความดันโลหิตร่วมด้วยจะช่วยบอกสภาพที่แน่นอนได้ว่ามีความ
ผิดปกติหรือไม่ดังนั้นในระยะนี้จึงควรหมั่นตรวจนับชีพจรและวัดความดันโลหิตปกติ
ชีพจรควรอยู่ระหว่าง60-70ครั้ง/นาทีถ้าชีพจรเร็วว่า90ครั้งต่อนาทีควรนึกถึงการตก
เลือดหรือค่าความดันโลหิตขณะกล้ามเนื้อหัวใจหดตัวควรมีค่าไม่ต่ ากว่า  100 มม. 
ปรอท ระยะหลังจากเด็กคลอดจนกระทั่งรกคลอด จากประสบการณ์การท าคลอด
พยาบาลวิชาชีพจะรับรู้ว่า  การที่รกติดอาจท าให้ผู้คลอดเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
ได้  ดังนั้นจะให้ความส าคัญและระมัดระวังในการให้การดูแลในระยะนี้เป็นอย่าง
มาก (อนงค์และคณะ, 2554) 

 7. วิธีตรวจรก ตรวจดูว่ารกและเยื่อหุ้มรกครบหรือไม่   ตรวจดูรกทั้งด้านแม่
และด้านเด็ก   การตรวจด้านเด็กให้จับสายรกยกให้สูง ปล่อยให้ห้อยลงมาเบื้องล่าง
จนเห็นถุงน้ าคร่ าเป็นถุงใหญ่   มีช่องซึ่งเด็กออกมาให้จับเยื่อที่ห้อยมาบรรจบกันดูว่า
ครบหรือไม่ ดูว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหาย   การตรวจรกด้านแม่ให้วางรก  บนฝุา
มือทั้งสองข้างให้ด้านที่มีสายสะดือติดกับฝุามือ  ตลบถุงน้ าคร่ าให้ห้อยลงมาอีกทาง
หนึ่ง  ตรวจดูด้านหน้าของรกที่เกาะกับผนังมดลูกห่อมือทั้งสองข้างให้เข้ากัน
เล็กน้อยสังเกตดูว่าเนื้อรกชิดกัน  ถ้าพบรอยแหว่งแสดงว่าเนื้อรกอาจติดอยู่ในมดลูก
ซึ่งเป็นสาเหตุให้แม่ตกเลือดได้ 

 
การพยาบาลในระยะที่ 4 ของการคลอด 
 ระยะที่สี่ของการคลอดคือ  ระยะเวลา 2ชั่วโมงภายหลังรกคลอด  สิ่งที่
ต้องระวังในระยะนี้คือ การตกเลือดที่เกิดขึ้นเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี กิจกรรม
การพยาบาลที่ให้ในระยะนี้คือ 
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 1. การดูแลเกี่ยวกับความสุขสบายทั่วไปของผู้คลอด ได้แก่การท าความ
สะอาดร่างกายโดยเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียก และเปื้อนออกเช็ดตัวให้สะอาด และเปลี่ยน
เสื้อผ้าใหม่ท าความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ และใส่ผ้าอนามัยที่สะอาดให้และ
ควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายผู้คลอดโดยการห่มผ้าเพ่ือปูองกันอาการหนาวสั่นใน
ระยะหลังคลอดซึ่งอาการหนาวสั่นนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้คลอดอ่อนเพลียและ
เสียพลังงานไปในขณะคลอดหรือสูญเสียความร้อนไปทางเหงื่อและอาจเกิดจากการ
ที่แรงกดบริเวณเส้นประสาทในอุ้งเชิงกรานลดลงทันที นอกจากนี้ยังควรดูแลให้ผู้
คลอดได้รับการพักผ่อนทันทีภายหลังคลอดโดยจัดให้นอนในท่านอนที่เหมาะสมอยู่
ในสิ่งแวดล้อมท่ีเงียบไม่มีแสงและสียงรบกวนมากนัก 
 2. การประเมินสภาพต่างๆ ของผู้คลอดมารดาภายหลังคอลดทันทีควรได้รับ
การประเมินในสิ่งต่อไปนี้ 
 2.1) มดลูก  อันตรายส าคัญที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้คือการตกเลือดหลัง
คลอดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไม่มีควรตรวจดูการหดรัดตัวของมดลูก  ความสูงของ
มดลูกทุก 15นาที ใน 1ชั่วโมงแรก  ซึ่งปกติมดลูกควรจะแข็งและอยู่ที่กึ่งกลางของ
ล าตัวและระดับสะดือ  หรืออาจต่ ากว่าระดับสะดือ 2นิ้วมือ  การที่มีมดลูกแข็งแสดง
ว่ามดลูกหดรัดตัวดีปิดเส้นเลือดบริเวณที่รกเกาะท าให้ไม่มีการตกเลือดภายหลัง
คลอด  ถ้าพบว่าการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดีให้การช่วยเหลือโดยการคลึงมดลูกและ
กดเอาเลือดที่ค้างออกมาให้หมด 
 2.2) สภาพฝีเย็บ  ตรวจดูฝีเย็บเกี่ยวกับอาการแดงบวมช้ าหรือสิ่งที่ขับ
ออกมาและการแยกของฝีเย็บทุก 15นาที ใน 1ชั่วโมงแรกหลังคลอดเพ่ือตรวจดูว่าฝี
เย็บมีการชอกช้ าหรือมีการคั่งของเลือดหรือไม่ 
 2.3) ลักษณะน้ าคาวปลา  เพ่ือค้นหาภาวะตกเลือดหลังคลอดตรวจดู
จ านวนน้ าคาวปลาสี  และการเกิดก้อนเลือดทุก 15 นาทีการที่มีเลือดก้อนอาจแสดง
ว่ามีเศษรกค้างหรือมดลูกหย่อนตัวถ้าผ้าอนามัยชุ่ม 1 -2 ฝืนใน 1ชั่วโมงแรกถือว่า
เลือดออกมาก 
 2.4) กระเพาะปัสสาวะคล ากระเพาะปัสสาวะเพ่ือดูว่าเต็มหรือไม่พยายาม
กระตุ้นให้ผู้คลอดถ่ายปัสสาวะถ้าถ่ายไม่ออกให้สวนปัสสาวะให้การที่กระเพาะ
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ปัสสาวะเต็มจะเป็นสาเหตุให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี  และเกิดการตกเลือดในระยะหลัง
คลอดได้ 
 3. การวัดสัญญาณชีพ  ได้แก่  อุณหภูมิ  ชีพจร  การหายใจ  และความดัน
โลหิตการวัดอุณหภูมิอาจพบว่าสูงหรือต่ ากว่าปกติเล็กน้อย  ถ้าสูงกว่า 37 .7องศา
เซลเซียส  ให้ค านึงถือภาวะติดเชื้อหลังคลอด  ซึ่งพบได้ใน 24ชั่วโมงแรกหลังคลอด  
วัดความดันโลหิต  ชีพจร  และการหายใจทุก 15นาทีในชั่วโมงแรกหลังคลอดและ
วัดทุก 30นาทีในชั่วโมงท่ีสองหลังคลอด  ถ้าชีพจรเร็วเกิน100ครั้งต่อนาที  ความดัน
โลหิตต่ ากว่า 100มม.ปรอท  หายใจเร็วมักเป็นอาการแสดงของการตกเลือดต้องรีบ
ให้การช่วยเหลือ 
 4. อาหารและน้ าดื่ม  เนื่องจากในระยะคลอด  ผู้คลอดมีการสูญเสียน้ าจาก
ร่างกาย โดยมีเลือดออกภายหลังคลอดมีเหงื่อออกในบางรายที่มีอาการอาเจียนหรือ
ได้รับการงอน้ าและอาหารท าให้หญิงหลังคลอดส่วนใหญ่กระหายน้ าควรให้น้ า
จ านวนพอเหมาะไม่ให้มากเกินไปและควรแนะน าให้ผู้คลอดดื่มน้ าช้าๆ  เพราะการที่
ให้น้ ามากเกินไปมักท าให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียนได้  ภายหลังคลอด 1ชั่วโมง  
อาจให้อาหารอ่อนย่อยง่ายแก่ผู้คลอดได้ 

 
การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในระยะคลอดในวิถีมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 
 ในระยะคลอดผู้คลอดมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ได้
มากกว่าในภาวะปกติ  ทั้งนี้เนื่องมาจากความวิตกกังวลและความกลัวที่เกิดขึ้น  เช่น
กลัวความเจ็บปวด  กลัวบุตรและตนเองได้รับอันตราย  ดังนั้นในการให้การพยาบาล
ด้านจิตใจแก่ผู้คลอด  ควรเฝูาผู้คลอดอย่างใกล้ชิดจะท าให้ทราบความต้องการของผู้
คลอด และสามารถสนองความต้องการของผู้คลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องบริบทประเพณีวัฒนธรรม จึงควรปฏิบัติ ดังนี้  (อุไรและอนงค์, 2552;พร
ทิพย์, 2539) 
 1. การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างพยาบาลและผู้คลอด ญาติ ผดุงครรภ์
โบราณผู้ท าคลอดควรเป็นผู้หญิงและควรเป็นมุสลิมถ้าเป็นไปได้ โดยการให้ความ
เป็นกันเองกับผู้คลอด  รับฟังปัญหาและแสดงออกถึงความจริงใจในการช่วยเหลือ  
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เห็นอกเห็นใจให้โอกาสในการซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ  รวมทั้งการปลอบใจ
เพ่ือให้คลายความวิตกกังวล ดังเช่นการศึกษาของอนงค์และคณะ (2554) ใน
การศึกษาถึงประสบการณ์ของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถี
มุสลิมผลการวิจัยพบว่าจากการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพรายหนึ่งเล่าว่า “ที่เขาไม่
ยอมมาคลอดที่โรงพยาบาลเพราะเรื่องของแพทย์ และพยาบาล ซึ่งบางครั้งจะเป็น
แพทย์ และพยาบาลผู้ชาย ซึ่งตามหลักศาสนาแล้วร่างกายของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ต้อง
ปกปิดไม่สามารถให้ใครเห็นได้  จะเห็นได้ว่าผู้ที่เคร่งศาสนา ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะไม่
ยอมไปคลอดที่โรงพยาบาล เพราะคิดว่าการที่ตนเองจะอยู่หรือตายก็เป็นความ
ประสงค์ของอัลลอฮ์  ถ้าจะไปคลอดที่โรงพยาบาลก็จะเลือกบุคลากรที่เป็นผู้หญิง
มุสลิมเป็นอันดับที่1 ถ้าไม่มีให้เลือกบุคลากรที่เป็นชายมุสลิมเป็นอันดับที่ 2 ถ้าไม่มี
ให้เลือกบุคลากรศาสนาอื่นท่ีเป็นผู้หญิงเป็นอันดับที่ 3 ถ้าไม่มีให้เลือกบุคลากรที่เป็น
ชายที่เป็นศาสนาอ่ืนเป็นอันดับถัดไป” ดังนั้นนโยบายของโรงพยาบาลต้องส่งเสริม
ในการดูแลมิติจิตวิญญาณของผู้คลอดมุสลิมเพ่ือให้เกิดความผาสุกทางมิติจิต
วิญญาณซึ่งสอดคล้องกับอุไรและอนงค์ (2552) ที่กล่าวว่าความเชื่อทางศาสนากับ
มนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตของมนุษย์ได้ ความเชื่อดังกล่าวจะมีผล
ต่อความคิด การกระท า ความเป็นมนุษย์ของบุคคล ดังนั้น พยาบาลต้องมีความเข้า
ใจความเชื่อตามหลักศาสนาต่างๆ ของมนุษย์  รวมทั้งให้การดูแลในกิจกรรม
พยาบาลต่างๆ ด้วยท่าทีที่อ่อนโยน ไม่รังเกียจ เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยและญาติมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เช่นเดียวกับการศึกษาของอนงค์และคณะ (2554) ที่ศึกษาถึง
ความรู้สึกของผู้คลอดมุสลิมที่คลอดกับผดุงครรภ์โบราณ พบว่าผู้คลอด พอใจ
ประทับใจการให้การดูแลของผดุงครรภ์โบราณที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเอาใจใส่ให้
ความห่วงใย ดูแลช่วยเหลือตลอดระยะเวลาคลอดส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลทุกรายเกิด
ความรู้สึกพอใจและประทับใจต่อการดูแลที่ได้รับซึ่งสามารถอธิบายได้ตามแนวคิด
การดูแล ที่กล่าวว่า การดูแลเป็นการกระท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับ
การดูแลโดยมีความรู้สึกด้านอารมณ์ที่ตรงกันระหว่างผู้ให้และรับการดูแลเกิดความ
เข้าใจในความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคน ทั้งนี้รูปแบบของการดูแลเป็น
คุณลักษณะธรรมชาติประจ าตัวของมนุษย์ และความสามารถในการดูแลของแต่ละ
บุคคลรวมถึงความมีศีลธรรม เช่น การเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคลการเห็นชีวิต
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ของคนอ่ืนมีคุณค่า มีความส าคัญ เป็นการแสดงออกด้านอารมณ์ เช่นความเมตตา
สงสาร เห็นใจ เข้าใจในความรู้สึกของบุคคลภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ให้ความสนใจ 
เอาใจใส่ และเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับการดูแลจะก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร ความรู้สึก ความเชื่อซึ่งจาก
การดูแลในรูปแบบดังกล่าว จะมีผลต่อการตอบสนองของร่างกาย โดยตรง เช่น 
สามารถบรรเทาความเจ็บปวดความไม่สุขสบายและจากผลต่อร่างกายจะส่งผลต่อ
จิตใจที่ท าให้รู้สึก พึงพอใจมั่นใจในความปลอดภัยมีความหวัง และส่งผลต่อ
ประสบการณ์ความรู้สึกของผู้รับการดูแลในลักษณะของความพึงพอใจ จากการบอก
เล่าของผู้คลอดที่ว่า “เราพอใจกับสิ่งที่เขาท าให้ทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่ไม่ชอบ” 
(หญิงหลังคลอดครรภ์แรกอายุ  21 ปี) และอีกรายสะท้อนว่า“เรารู้สึกว่าเรา
ประทับใจกับทุกๆสิ่งที่บิดัลเขาท าให้ไม่ว่าจะคลอดกี่ครั้งเขาก็ดูแลให้ดีทุกครั้งเรารู้สึก
กับเขาแบบนี้” (หญิงหลังคลอดครรภ์ที่ 5 อายุ  36 ปี) ดังนั้นในฐานะที่เราเป็น
พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องให้การดูแลมารดา ทารกอย่างใกล้ชิดเอา ใจ
ใส่ให้ความห่วงใย ดูแลช่วยเหลือตลอดระยะเวลาคลอด โดยให้การดูแลที่สอดคล้อง
บริบทประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และให้ผู้คลอดเกิด 
พอใจประทับใจเช่นเดียวกันกับการให้การดูแลของผดุงครรภ์โบราณดั่งที่ผู้คลอดเล่า
มา 
 2. การจัดบรรยากาศให้สงบ  ควรจัดบรรยากาศให้สงบไม่มีสิ่งรบกวน เพ่ือให้
ผู้คลอดมีสมาธิดีขึ้น และสามารถขอพรจากพระอัลลอฮ์ เพื่อได้รับความสุขสบายไม่
ทุกข์ทรมาน การสวดมนต์ หรืออ่านคัมภีร์ พยาบาลควรจะมีการเตรียมสิ่งแวดล้อมที่
เป็นส่วนตัว บางครั้งพยาบาลมีการสวดมนต์ภาวนาให้ เพ่ือให้ผู้คลอดได้รู้สึกว่ามีสิ่ง
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ พยาบาลควรที่จะเคารพในความเชื่อ และเคารพในจิตวิญญาณ
ของผู้คลอด ไม่ควรยึดถือความเชื่อของตนเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ต้องมีการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามความเชื่อการสวดภาวนา การท าสมาธิ ตามความศรัทธาของผู้
คลอด จะช่วยให้ผู้คลอดได้รับรู้ถึงความหวังของตนเอง เพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้
คลอดเข้าสู่ความสงบ (อุไรและอนงค,์ 2552)                  
 3. การอยู่เป็นเพื่อน เพ่ือลดความกลัว  ความว้าเหว่ที่จะต้องเจ็บครรภ์อยู่ตาม
ล าพัง พยาบาลควรอยู่ใกล้ชิดเป็นเพ่ือนกับผู้คลอดให้มากที่สุด และอาจจะช่วย
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พูดจาปลอบโยน สัมผัสให้ก าลังใจ การเป็นผู้ฟังที่ดี การใช้เทคนิคการสนทนาช่วย
สะท้อนความคิดของผู้คลอด  การช่วยเหลือให้ผู้คลอดได้ตระหนักในความหมายและ
คุณค่าแห่งชีวิต (อุไรและอนงค,์ 2552) 

4. การให้ความรู้เกีย่วกับการด าเนินการคลอดและการให้การพยาบาลขณะ
คลอดจะช่วยให้ผู้คลอดลดความวิตกกังวลและความกลัวลงได้ 
 5. ให้ญาติอยู่ด้วย เนื่องจากการคลอดที่บ้าน ผดุงครรภ์โบราณจะอนุญาตให้
ญาติที่ใกล้ชิด เช่นมารดาพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้านเข้าไปอยู่ด้วยซึ่งจากงานวิจัยของ
อนงค์และคณะพบว่าผู้ให้ข้อมูลทุกรายรับรู้ว่าสิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดก าลังใจที่ดีที่ช่วย
ให้เกิดความอบอุ่นใจดังตัวอย่างค าพูดที่ว่า “เรารู้สึกดีที่มีคนเขาอยู่ใกล้ๆเราแล้วเขา
อยู่กับเราตลอดไม่รู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียว” (หญิงหลังคลอดครรภ์ที่ 2 อายุ  21 ปี)  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้คลอดรับรู้ว่าญาติได้ให้การดูแลด้านจิตวิญญาณดี ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับความเชื่อและวัฒนธรรมของมุสลิมเป็น
อย่างดี อธิบายได้ว่าความต้องการด้านการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน สิ่งแวดล้อม
และพลังนอกเหนือตน มีลักษณะต้องการให้และรับความรัก ความผูกพัน ความศรัทธา 
ความไว้วางใจ และการให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไข เป็นการแสดงออกถึงความรักต่อผู้อ่ืน 
เป็นการค้นหาสิ่งที่ดีเพ่ือผู้อ่ืน (Highfield, M. F., & Cason. V. B., 1983) ดังนั้น
การคลอดในโรงพยาบาลควรส่งเสริมให้ญาติหรือผดุงครรภ์โบราณอยู่ด้ว 
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บทที่ 6 

การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในระยะหลังคลอด 
ในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 
ในปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดบริการในการดูแล
มารดา ทารกในระยะหลังคลอดในวิถีมุสลิม (อนงค์และคณะ, 2554) ดังนี้  
 1. จัดสถานที่ส าหรับพิธีอาซาน  มีคู่มือตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับ พร้อม
ความหมาย 
 2. มีการแนะน าการท าตะหนีก (เปิดปากทารก)  
 3. จัดคลินิกนมแม่ ให้บุตรดูดนมแม่จนถึง 2 ปี (ดังภาพที่ 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13ภาพกิจกรรมคลินิกนมแม่ ให้บุตรดูดนมแม่จนถึง 2 ปี 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 
 
 4. จัดบริการคิตาน ขลิบอวัยวะเพศหญิงก่อนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน
จัดบริการขลิบอวัยวะเพศชายทุกปี 
 5. จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี มีหนังสือภาษาอาหรับ ช่วงรอรับบริการ
วัคซีน (ดังภาพที่ 14) 
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ภาพที1่4 ภาพ กิจกรรมคลนิิกสขุภาพเด็กดี มีหนังสือภาษาอาหรับ ช่วงรอรับบริการวัคซีน 

ที่มา :ภาพจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
                      
 6. ปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย/PCU เน้นการเยี่ยมบ้านก่อน
คลอดและหลังคลอด 
 7. การปรับบทบาทของผดุงครรภ์โบราณเยี่ยมหลังคลอดแทน และการจัด
อบรม “นวดแผนโบราณ” ให้แก่ ผดุงครรภ์โบราณ 
 8. อบรมผู้น าศาสนาเพ่ือให้ผู้น าศาสนาได้น าความรู้ไปเผยแพร่แก่ประชาชน
ในวันศุกร์ซึ่งจะมีพิธีทางศาสนา ณมัสยิดเป็นการกระตุ้นผู้ชายให้มีบทบาทในการ
ดูแลสุขภาพผู้หญิงมากข้ึน (ดังภาพที่ 15, 16) 
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ภาพที1่5 ภาพการท ากิจกรรมกลุ่มจากการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ชาย 

มีบทบาทในการดูแลสุขภาพ  มารดาและทารก 
ที่มา :      ภาพจากโรงพยาบาลชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 

 
ภาพที1่6  ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ชายมีบทบาทในการดูแล 

สุขภาพมารดาและทารก 
ที่มา :       ภาพจากโรงพยาบาลชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 
 9. ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามความเชื่อโดยไม่ขัดกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน 
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การส่งเสริมสุขภาพมารดา ทารกระยะหลังคลอดในวิถีมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 
มีดังนี้ 
 1.การส่งเสริมสุขภาพ 
 การส่งเสริมสุขภาพระยะหลังคลอด ส่วนใหญ่แล้วจะให้หญิงหลังคลอดอยู่
ไฟเพ่ือจะช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น พร้อมแนะน าให้หญิงหลังคลอดดูแลตนเอง เช่น 
เต้านม แผลฝีเย็บ การล้างช่องคลอด และการมีเพศสัมพันธ์ 
 2. ความเชื่อ/พิธีกรรม 
 ความเชื่อและพิธีกรรมในระยะหลังคลอดส่วนใหญ่จะเน้นความเชื่อตาม
หลักศาสนา ในศาสนาอิสลามทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาที่
ปรากฏในอัลกุรอานหรือฮาดีษ  มีอยู่ 2 ประการ คือ หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ 
ความเชื่อตามหลักศาสนา อิสลามก าหนดว่า มารดาระยะหลังคลอดเป็นคนปุวยและ
ร่างกายไม่สะอาด ส าหรับมารดาหลังคลอดมีเลือดออกจากช่องคลอด ซึ่งเชื่อว่าเกิด
จากบาดแผลในมดลูกและช่องคลอด โดยจะหายเองภายใน 7 -10 วัน ส่วนแผลใน
มดลูกจะใช้เวลาในการหายเองนาน ดังนั้นมารดาหลังคลอดต้องงดพิธีทางศาสนาทุก
อย่างจนกว่าเลือดจะหยุด เช่นเดียวกับ การละหมาด การถือศีลอด ส่วนความเชื่อ
และพิธีกรรมมีดังนี ้
 2.1) น้ าคาวปลา 
   ความเชื่อของมารดาหลังคลอดว่าเลือดที่ออกจากช่องคลอดเป็น
เลือดเสียต้องขับออกให้หมดให้เร็ว ดังนั้นจะไม่ใช่ผ้าอนามัย เพราะเชื่อว่าผ้าอนามัย
จะปิดกั้นทางออกของเลือดเสียท าให้เลือดเสียออกไม่หมด ตกข้างในมดลูก ท าให้
ร่างกายไม่แข็งแรงการรักษาความสะอาดส าหรับมารดาหลังคลอดที่เป็นมุสลิม ความ
สะอาดเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในอิสลาม จะเห็นได้ว่าค าสอนในอิสลามทุกประการ ทั้ง
ในด้านหลักการศรัทธา และหลักการปฏิบัติวางอยู่บนพ้ืนฐานของความสะอาด 
เพราะในอิสลามความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา ความสะอาดคือ กุญแจ
ของการละหมาด และการละหมาดคือกุญแจของสวรรค์ วิถีชีวิตมุสลิมจึงสัมพันธ์อยู่
กับความสะอาดตลอดเวลา ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ .ล) ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาความสะอาดทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เล็บ ผม จมูก ปาก ขน รักแร้ อวัยวะ
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เพศ และผิวกายทั้งหมด ท่านนบีมุฮัมมัด(ซ.ล) กล่าวว่า “ แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรง
งดงามและทรงรักความสะอาด เป็นผู้ทรงสะอาด และทรงรักความสะอาด” เล่าจาก
ท่านหญิงอาอีชะฮ์ (รอฎียัลลอฮ์อันฮา) “ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ .บ) ได้สอนวิธีการ
อาบน้ าและท าความสะอาดเลือดประจ าเดือนแก่สตรีนางหนึ่ง หลังจากนั้นท่านได้
แนะน าให้เอาก้อนส าลีชุบน้ าหอมแล้วน าไปใช้ท าความสะอาด สตรีคนนั้นก็ยังสงสัย 
กล่าวถามว่า “ดิฉันจะใช้มันท าความสะอาดอย่างไร” ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.บ) “จงใช้
มันท าความสะอาดเถิด ซุบฮานัลลอฮฺ ท่านหญิงอาอีซะห์ กล่าวว่า ดิฉันจึงได้ดึงตัว
เธอเข้าหาดิฉันโดยที่ดิฉันรู้สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดประสงค์ ดิฉันจึงกล่าวว่า คืออย่างนี้ 
ให้เธอเอาส าลีนั้นไปซับที่รอยเลือด” 
 2.2) การรับประทานอาหาร 
 ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ได้มีการศึกษาวิจัย ใน
มารดาหลังคลอดมุสลิมเกี่ยวกับความเชื่อในการงดรับประทานอาหารแสลงหลัง
คลอดเชื่อว่า (อารีรัตน์, 2542) 
 2.2.1 ห้ามกินไข่ ปลาหมึก ของดอง หน่อไม้ดองหลังคลอด 100 
วัน แม่ไม่แข็งแรง แผลหายช้า 
 2 .2 .2 ห้ามกินแกงจืด กินผักแล้วจะสั่น กินของแห้งๆ เช่น 
ปลาหมึกแห้งกับพริกไทย ปลาทอด ปลาย่าง ไก่ 
  2.2.3 ผักผลไม้ที่กินไม่ได้ ได้แก่ ฟักทอง ฟักเขียว กะหล่ าปลี 
สับปะรด กินแล้วเลือดจะออกมาก มดลูกบวม กินของมันท าให้มดลูกหลวม กินน้ า
เยอะท าให้ท้องไม่ยุบ ท าให้อ้วน 
 2.2.4 ห้ามกินกุ้ง ปลาหมึก เพราะอาจท าให้แผลไม่หาย คันช่อง
คลอด ไม่กินอาหารประเภททอด หรือกะทิ เพราะจะท าให้มดลูกหย่อนลงมาข้างล่าง 
แผลหายช้า ท้องอืด กินแกงเลียงช่วยบ ารุงน้ านม 
 2.2.5 กินไก่สับต้มอ่อนๆ กินข้าวกับปลาทอดแผลจะแห้งเร็ว กิน
ปลาน้ าจืดตัวเล็กๆ ต้มหรือเผากับเกลือเป็นยาท าให้แผลหายเร็ว 
 2.2.6 กินไข่แล้วแผลคลอดบริเวณฝีเย็บนูน เป็นหนองและหายช้า 
 2.2.7 กินใบข้ีเหล็กท าให้แม่ไม่แข็งแรงขากรรไกรค้าง 
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 2.2.8 กินของเย็น เช่นฟักทอง ฟักเขียว มะละกอ แตงโม ลองกอง 
กล้วย เงาะ แผลหายช้า กินชะอมแล้วปวดหัว ไม่สบายท้อง กินข้าวเหนียวแล้วไม่สบ
สบายท้องแผลคลอดแฉะ 
 2.2.9 ห้ามกินปลาเค็มเพราะจะเป็นความดันโลหิตสูง อาหารทะเล
ที่มีเกล็ดเยอะๆท าให้แผลคัน 
 2.2.10 ห้ามกินสับปะรด เพราะท าให้มารดาท้องเสีย 
 2.2.11 ห้ามกินขนมจีน เพราะท าให้มารดาท้องอืด 
 2.2.12 ห้ามดื่มน้ าเย็น น้ าแข็งเพราะท าให้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
ดื่มน้ าอุ่นท าให้อวัยวะภายในช่องคลอดดี 
 2.2.13 ห้ามกินกะทิท าให้ลูกท้องเสีย จะเห็นได้ว่า อาหารที่งดก็มี
ลักษณะทั้งในทางปูองกันมารดาไม่ให้เจ็บปุวย เนื่องจากในระยะการคลอดบุตรถือว่า
มารดาได้เสียเลือดลมเป็นอย่างมาก มารดาที่คลอดบุตรแล้วต้องงดโดยสิ้นเชิง 
เนื่องจากเป็นภัยต่อสุขภาพกาย นอกจากนี้มีอาหารอีกประเภทหนึ่ งที่ต้องงดคือ 
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของลูก เนื่องจากอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปนั้น
กลายเป็นน้ านม ฉะนั้นจึงต้องระวังอาหารที่มีผลต่อลูกเป็นอย่างมาก  แต่การที่จะ
ปฏิบัติอย่างไรหรือไม่นั้น อาจพบได้น้อยลงไปบ้างแล้ว เพราะปัจจุบันการคลอดของ
จากสถานบริการของรัฐมุ่งใช้ยาบ ารุงและอาหารหลัก 5หมู่ อย่างไรก็ดี แกงเลียงจึง
เป็นอาหารยอดนิยมส าหรับคนหลังคลอดเพราะเป็นผักที่แนะน ามาเกือบครบถ้วน 
 2.3) ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระยะหลังคลอด มารดาหลังคลอด
ต้องนอนพักมากๆ งดท างานหนักเพ่ือช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  
 2.4) ความเชื่อเกี่ยวกับยา ในระยะ 3-7 วันแรกหลังคลอด มารดาหลัง
คลอดต้องกินยาสมุนไพรรากไม้ เพ่ือช่วยรักษาแผลในมดลูกให้แห้ง จากนั้นกินน้ า
โสมเพื่อบ ารุงร่างกาย ช่วยให้น้ านมมาก และรักษาแผลในมดลูกไม่ให้อักเสบ 
 2.5) การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา 
 ประเด็นการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาตามหลักศาสนาอิสลาม การเลี้ยง
ลูกด้วยนมมารดาถือว่าเป็นหน้าที่ส าคัญอันดับต้นๆที่พระอัลลอฮ์ ทรงก าหนดเหนือ
บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร ดังปรากฏในอัลกรุอานความว่า และมารดาทั้งหลาย
นั้นจะให้นมแก่ลูกๆของนางภายในสองปีเต็ม “และมารดาทั้งหลายนั้นจะให้นมแก่
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ลูกๆของนางภายในสองปีเต็มส าหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้นมและ
หน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดย
ชอบธรรม ไม่มีชีวิตใดจะถูกบังคับนอกจากเท่าที่ชีวิตนั้นก าลังความสามารถเท่านั้น 
มารดาก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อน (ให้แก่สามี) เนื่องด้วยลูกของนาง และพ่อเด็กก็
อย่าได้ก่อความเดือดร้อน (ให้แก่ภรรยา) เนื่องด้วยลูกของเขา และหน้าที่ทายาท
ผู้รับมรดกก็เช่นกัน แต่ถ้าท้ังสองคนต้องการหย่านมอันเกิดจากความพอใจ และการ
ปรึกษาหารือกันจากทั้งสองคนแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสอง และหากพวกเขา
ประสงค์ที่จะให้มีแม่นมแก่ลูกๆของพวกเขาแล้วก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเมื่อ
พวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้ (แก่นางเป็นค่าตอบแทน)โดยชอบ” (อัลบากอ-เราะฮ์ 
2:233)  
  โองการข้างต้นนี้ประมวลหลักการส าคัญหลายประการเกี่ยวกับการ
ให้นมบุตร คือ 1) การให้นมแก่บุตรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างบิดาและมารดา2) มารดา คือ ผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการให้นมแก่บุตร เพราะ
นางเป็นผู้ที่ให้ความรักความเมตตาและอ่อนโยนต่อบุตรของนางมากกว่าบุคคลอ่ืน
และควรให้นมแก่บุตรนานที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งนั้ น คือสองปี
บริบูรณ์ 3) ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการหย่านมขึ้นอยู่กับความเห็นชอบและการ
ปรึกษาหารือหันระหว่างบิดามารดา 4) การจัดหาแม่นมมาเป็นผู้ให้นมแก่บุตรแทน
มารดาเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้โดยแม่นมมีสิทธ์ได้รับค่าตอบแทนอย่างสาสม 5 ) 
การ-ส่งเสริมให้มารดาให้นมบุตรจนอายุครบสองปีบริบูรณ์มีนัยบ่งชี้ ถึงการวางแผน
ครอบครัวหรือเว้นช่วงระยะการมีบุตรให้บิดามารดามีเวลาที่จะอบรมเลี้ยงดูบุตรแต่
ละคนอย่างเต็มที่และยังเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของครอบครัวด้วย 
  การเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาจึงเป็นสิ่งแสดงถึงส านึกรับผิดชอบที่มา
จากสัญชาติญาณของผู้ให้ก าเนิด เป็นการท าหน้าที่สนองความต้องการพ้ืนฐาน
ทางด้านร่างกายและจิตใจของบุตร ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่พึงได้จากบิดามารดา 
แม้ไม่ถือเป็นข้อบังคับทางศาสนาก็ตามส าหรับระยะเวลาในการให้ลูกกินนมแม่ 
อิสลามไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอน แต่เป็นเรื่องของบิดามารดาที่จะต้องปรึกษาหารือซึ่ง
กันและกันและควรก าหนดเป็นสองปีถ้าสามารถดังปรากฏในบท อัลบากอเราะฮ์  
โองการที่ 233 ความว่า “และมารดาทั้งหลายนั้น (หมายถึงมารดาของเด็กทั้งที่สามี
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หย่าหรือยังอยู่กับสามี) จะให้นมแก่ลูกๆ ของนางภายในสองปีเต็มส าหรับผู้ที่
ต้องการ  (หมายถึงพ่อของเด็ก) จะให้ครบถ้วนในการให้นม” 
  ดังนั้นควรเลี้ยงลูกด้วยน้ านมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6เดือน 
และให้กินนมแม่ต่อโดยอาหารอ่ืนที่เหมาะสมตามวัยจนขวบปีที่สองหรือนานกว่านั้น 
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าแม่จะปฏิบัติได้นานแค่ไหน  
  2.6) การมีเพศสัมพันธ์ ส าหรับในมารดาที่นับถือศาสนาอิสลาม มีความ
เชื่อว่าต้องงดการมีเพศสัมพันธ์100 วัน เพ่ือให้มดลูกเข้าอู่ กลัวแผลแยก ร่างกายไม่
สะอาด ติดท้องง่ายซึ่งอิสลามมีบทบัญญัติห้ามอย่างเด็ดขาด จนกว่าเลือดหลังคลอด
จะหยุดไหลก่อน ซึ่งระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล นักวิชาการอิสลาม
ได้ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ปกติ 40วัน อย่างมากไม่เกิน 60วัน ย่อมเป็นที่อนุมัติ
ให้มีเพศสัมพันธ์ หรือกรณีที่เลือดหยุดไหลก่อนก็อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนได้ทั้งนี้
ภายหลังจากได้อาบน้ าวายิบช าระร่างกายแล้ว  
 2.7) การวางแผนครอบครัว ส าหรับมารดาหลังคลอดที่นับถือศาสนา
อิสลาม มารดาส่วนใหญ่จะไม่ใช่วิธีเว้นช่วงระยะการมีบุตรเพราะกลัวจะขัดกับ
หลักการทางศาสนา คัมภีร์อัลกรุ-อานไม่ได้กล่าวถึง การเว้นช่วงระยะการมีบุตรไว้
โดยตรงแต่ได้กล่าวถึงการให้นมบุตรหรือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่า“ และเราได้สั่ง
เสียมนุษย์ให้ท าความดีต่อบิดามารดาของเขา มารดาของเขาได้อุ้มเขาด้วยความ
เหนื่อยยาก และได้คลอดด้วยความเจ็บปวด และการอุ้มครรภ์และการหย่านมของ
เขาในระยะเวลา 30เดือน” (อัลอะฮฺกอฟ 7:15) 
  จากโองการนี้ สามารถจ าแนกได้ว่า การตั้งครรภ์โดยเฉลี่ย 40
สัปดาห์หรือ 9 เดือน10 วัน และช่วงระยะเวลาการให้นมบุตรอีก 20 เดือน กับอีก 
20วัน รวมเป็นสามสิบเดือน 
ท่านนบีมุฮัมมัด(ซ.บ)  เคยคิดที่จะห้ามการมีเพศสัมพันธ์กับแม่ที่ให้นมลูก เพราะ
เกรงว่าการมีลูกถ่ีเกินไป จะเป็นอันตรายต่อเด็ก แต่เมื่อท่านได้ทราบว่าชาวเปอร์เซีย
และโรมันมิได้ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ดังกล่าว และไม่มีผลอันตรายต่อเด็กประการ
ใด ยิ่งกว่านั้นการห้ามมีเพศสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาที่แม่ให้นมลูกอาจจะส่งผล
กระทบต่อสามีที่ต้องแยกตัวออกห่างจากภรรยาเป็นเวลา 2ปี 
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 จากที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า การเว้นช่วงระยะการมีบุตรเป็นสิ่งที่
อนุมัติให้กระท าได้ในศาสนาอิสลาม ต่อคนคือ 30เดือน หรือถ้าหากใครที่ต้องการที่
จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 2ปี ช่วงห่างของบุตรแต่ละคนควรจะเป็น 33เดือน 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ใช่ข้อก าหนดตายตัวที่ตัวสามี ภรรยา 
ดังผลการประชุมสภาการวิจัยทางอิสลาม ครั้งที่ 2ณ กรุงไคโร เดือนพฤษภาคม ค.ศ 
1988เก่ียวกับการเว้นช่วงการมีบุตรซึ่งมีมติคล้ายกันว่า“ในกรณีที่มีความจ าเป็นส่วน
บุคคลที่จะต้องวางแผนครอบครัวเพ่ือก าหนดเวลาเว้นช่วง ระยะการมีบุตร อนุญาต
ให้สามีและภรรยาเว้นระยะการมีบุตรได้ตามความจ าเป็นและการประเมินความ
จ าเป็นนี้ เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละครอบครัวที่จะต้องประเมินความจ าเป็นของ
ตนเองบนพื้นฐานของจิตส านึกและความมีศาสนาของเขา” 
  นอกจากนี้ท่านอิหม่านอัลฆอซาลีได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเว้นช่วงการ
มีบุตรสมารถกระท าได้ด้วยจุดประสงค์หนึ่งในสามประการ ดังนี้ เพ่ือสุขภาพและ
ชีวิตของมารดาเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาทางเศรษฐกิจที่ยากล าบากของครอบครัว เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาภายในครอบครัว ที่เกิดเนื่องจากการเป็นครอบครัวที่มีขนาดใหญ่
ส่วนวิธีการเว้นช่วงระยะการมีบุตรในปัจจุบันมีหลายวิธี  แต่ควรเลือกวิธีที่มี
ผลข้างเคียงน้อย และไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามอีกด้วย 
 2.8) ประเพณีการอยู่ ไฟ เป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมานาน จน
กลายเป็นแบบแผนฝุาฝืนไมได้ ถ้าฝุาฝืนถือว่าผิดประเพณี จะถูกต าหนิจากญาติ
ผู้ใหญ่ในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน ดังนั้น มารดาหลังคลอดเกือบทุกคนที่คลอดบุตร
กับผดุงครรภ์โบราณจะต้องอยู่ไฟตามประเพณีโดยเชื่อว่า การอยู่ไฟในระยะหลั ง
คลอดท าให้ร่างกายอบอุ่น ขับเลือดเสียออกจากร่างกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
ระยะเวลาการอยู่ไฟไม่ก าหนดแน่นอน แล้วแต่ความต้องการของมารดาหลังคลอด 
ส่วนใหญ่จะอยู่ไฟนาน 7-40วัน มารดาหลังคลอดครรภ์แรกจะอยู่นานกว่าท้องหลัง 
เนื่องจากไม่เคยผ่านการคลอดมาก่อน ร่างกายจะฟ้ืนตัวช้ากว่าท้องหลังๆ ส่วนท้อง
หลังๆ มารดาหลังคลอดจะผ่านประสบการณ์ระยะหลังคลอดมาแล้ว ท าให้รู้จักการ
ปฏิบัติตนให้แข็งแรงจึงมีการฟื้นตัวเร็วกว่าท้องแรก  การอยู่ไฟถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ในการดูแลสุขภาพของหญิงหลังคลอดบุตร ให้มีสุขภาพดี แข็งแรงเร็ว ผิวพรรณ
งดงาม แถมยังสวยตามวัย จากปกติที่หลังการคลอด   คุณแม่หลายราย มักจะมี
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สุขภาพทรุดโทรมลง สรีระร่างกายเกือบทุกส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ผิวพรรณการ
ไหลเวียนของโลหิตและการขยายตัวของส่วนต่างๆ  
  การอยู่ไฟหลังคลอด ห้องมิดชิดต้องไม่มีลมผ่านมากนัก ห้องต้องอบ
เพ่ืออบตัว ด้านล่างเป็นกระบะหรือปูด้วยแผ่นสังกะสี แล้วใช้ไม้ที่เป็นฟืนจุด ใน
ขณะเดียวกันบางแห่งก็มีการรมยา จะมีแคร่ แล้วนอนปิ้งบนแคร่เลย  แล้วให้กินแค่
ข้าว เกลือ ปลาย่างเท่านั้น เพราะถ้ากินอย่างอ่ืนอาจจะท าให้แสลงต่อฝีเย็บ แผล
หายยาก ต้องอาบน้ าอุ่น หมอต าแยจะต้องต้มน้ าสมุนไพรต่างๆให้การอยู่ไฟหลัง
คลอดจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและท าให้บริเวณฝีเย็บรวมทั้งมดลูกเข้าที่ 
 2.9) พิธีอาซานและฮิกอมะฮ์ พิธีกรรมนี้เป็นพิธีที่ปฏิบัติแก่ทารกแรกเกิด 
หลังจากผดุงครรภ์โบราณ ผู้ท าคลอดอาบน้ า ช าระร่างกายทารกเรียบร้อย สามีของ
มารดาหลังคลอดหรือผู้ที่มีความรู้ทางศาสนา (โต๊ะครู,โต๊ะอิหม่าม) จะบัง หรือ อา
ซาน (พูดกรอกหูทารกที่หูขวา) โดยการอาซานเป็นภาษาอาหรับ และ อิกอมะฮ์ 
หรือ กอมัติ(พูดกรอกหูซ้าย) มีความหมายท านองว่า อัลลอฮ์ คือ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
ข้าขอปฎิญานว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์ จงละหมาด  พระผู้เป็นเจ้าเถิด 
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด  นอกจากอัลลอฮ์ จะกล่าว 2เที่ยวที่หูขวา และ 1เที่ยว ที่หูซ้าย 
 2.10) การใส่ก้อนเส้าผดุงครรภ์โบราณ (บิดัล) หรือญาติผู้หญิงจะน าก้อน
หินขนาดฝุามือหมกไฟจนก้อนหินร้อนจัดน ามาราดน าเย็น 2-3ครั้ง จากนั้นห่อด้วย
ผ้า 3-4ชั้น น ามาวางลงบนบริเวณท้องน้อยไอร้อนจากก้อนหินจะกระจายทั่วท้อง 
จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นท าให้มดลูกขนาดเล็กลง ยุบและแห้ง 
 2.11) การนวด  ส าหรับการนวดระยะหลังคลอด พบว่าจะนวดเพ่ือให้
มดลูกเข้าอู่หรือเป็นการแต่งมดลูก จะนวด 3วันหลังคลอด ไม่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง จะ
นวดอีกครั้งเมื่อครบ 7 วันหรือเมื่อสะดือทารกหลุดแล้วนวดกายซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของอนงค์และคณะ ( 2554) พบว่าผู้คลอดทุกรายรับรู้ตรงกันว่าในระยะ
คลอดระบบการท างานของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นมากก่อให้เกิดการปวดเมื่อยและเกร็งภายหลัง
คลอดผดุงครรภ์โบราณมีวิธีดูแลที่ให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลายโดยการนวดเหยียบ
ให้ซึ่งมีวิธีการและรูปแบบที่เฉพาะโดยใช้น้ ามันมะพร้าวทาบริเวณผิวหนังทั่วตัวและ
ใช้เท้าหรือมือกดน้ าหนักลงบนส่วนต่างๆทั่วร่างกายการนวดส่วนใหญ่จะใช้เวลา
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ประมาณ 1 ชั่วโมงหรือตามความเหมาะสมของร่างกายผู้คลอดแต่ละรายซึ่งการให้
การดูแลดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้คลอดได้มากดังนั้นการนวดตัว
ของผดุงครรภ์โบราณ จึงเป็นการกระท าเพ่ือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และ
คลายกล้ามเนื้อที่เกร็งซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการนวดไทยที่กล่าวว่ าการนวดเป็น
วิธีการที่นิยมท าเพ่ือผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการปวดเมื่อยรวมถึงบ าบัดโรค
และบ ารุงสุขภาพมาแต่โบราณ นอกจากนั้นการนวดท าให้เกิดความอบอุ่นขจัด
ความเครียดและเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นวดและผู้รับนวด (สุรเทพ , 2541)
ส่วนการนวดเต้านมสามารถอธิบายตามแนวคิดที่ว่า การนวดที่ใช้แรงพอสมควรกด
บริเวณเต้านมและหัวนมจะไปกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณหัวนมและลานนมผ่าน
ประสาทรับความรู้สึก ไปสู่สมองเกิดการยับยั้งการหลั่ง สารยับยั้งโพรแลคติน 
(prolactin inhibitory factor) ท าให้ต่อมพิทูอิตารี (pituitary) หลั่งโพรแลคติน 
(prolactin)  มากขึ้น เพื่อสร้างน้ านมและขณะเดียวกันจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของ
ออกซี่โตซิน(oxytocin) ซึ่งท าให้เกิดการหดรัดตัวของเซลล์ในท่อน้ านม ท าให้เกิด
การไหลของน้ านม ดังค าบอกเล่าของผู้คลอดต่อไปนี้  
           “เขาบีบนวดให้ที่ท้องแล้วก็บีบที่หัวที่คอที่แขนขาตามตัวเขาบีบให้
ทั่วหมดเลย” (หญิงหลังคลอดครรภ์แรกอายุ  22ปี) 
 “เขานวดทั่วตัวเรานี่แหละเอาน้ ามันมาทาให้ลื่นๆนวดที่พุงก่อนแล้ว
หัวหน้าผากคิ้วแขนขาตามตัวที่บ่อน้ านมนี่เขาก็นวดให้” (หญิงหลังคลอดครรภ์แรก
อายุ  36ปี) (ดังภาพที่ 17) 
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ภาพที่ 17  ภาพนวดหลังคลอดโดยผดุงครรภ์โบราณ 
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 2.12) การใช้สมุนไพรการใช้สมุนไพรในระยะหลังคลอด ส่วนใหญ่จะเน้น
ดูแลหญิงหลังคลอดและทารก โดยหญิงหลังคลอดจะให้อาบน้ าอุ่นผสมสมุนไพร 
กรณีฝีเย็บขาด จะให้หญิงหลังคลอดนั่งคร่อมหม้อไอน้ าอบสมุนไพรเพ่ือรักษาการ
อักเสบ ในระหว่างอยู่ไฟ จะใช้สมุนไพรขับน้ าคาวปลา นอกจากนี้จะเน้นสมุนไพร
บ ารุงครรภ์ เร่งน้ านม ท้องผูก ไข้ ไอ คันบริเวณหน้าท้องส่วนสมุนไพรที่ใช้ดูแลทารก 
จะใช้สมุนไพรที่เน้นรักษาสะดือเด็กให้แห้ง ใช้ปูองกันผดผื่นคัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของอนงค์และคณะ (2554) พบว่าภายหลังจากนวดร่างกายเสร็จผู้คลอด
ทุกรายได้รับการดูแลโดยการอาบน้ าสมุนไพรซึ่งมีการใส่สมุนไพรชนิดต่างๆที่หาได้
ในท้องถิ่นเช่นใบขมิ้นใบข่าขิงตะไคร้หัวไพลใบย่านางใบหนาดต้มน้ าให้อุ่นและน ามา
ผสมในน้ าที่ใช้อาบนั้นสามารถอธิบายได้ว่าน้ าอุ่นจะช่วยเพ่ิมอุณหภูมิของร่างกายท า
ให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายตัวลงได้ ส่วนการผสม
สมุนไพรลงในน้ าอุ่น ทั้งนี้อาจเกิดจากการอาบน้ าสมุนไพรเป็นวิธีการรักษาด้วย
สมุนไพรแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมาแต่โบราณโดยการต้มน้ าให้เดือดแล้วใส่สมุนไพรลง
ไปทิ้งให้เดือดสักครู่แล้วน ามาผสมน้ าอาบซึ่งมีผลให้หลอดเลือดขยายตัวกล้ามเนื้อ
และเส้นประสาทถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวกระฉับกระเฉง โดยสมุนไพรที่น ามาต้มนั้นมี
สรรพคุณตามสมบัติของสมุนไพรนั้น ๆ (ผอบ, 2542 ) เมื่อพิจารณาสรรพคุณของ
สมุนไพรที่ผดุงครรภ์โบราณใช้พบว่า ข่า หัวไพลมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดเมื่อย
ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อและกลิ่นหอมของสมุนไพรเหล่านี้มีสรรพคุณช่วยดับกลิ่น
คาวได้  ดังนั้นการให้การให้ผู้คลอดอาบน้ าต้มสมุนไพร จึงสามารถช่วยให้ผู้คลอด
เกิดความสุขสบายลดอาการปวดเมื่อยที่เกิดในระยะคลอดสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น ดังค าบอกเล่าต่อไปนี้ 
“เขาเอาน้ าเขาอาบน้ าร้อนนี่ก็มีอะไรละต้นขมิ้นใบย่างนางใส่ลงไปในน้ าร้อนแล้วเอา
มาอาบ ... เขาว่าให้หายคาว” (หญิงหลังคลอดครรภ์ที่2  อายุ  35 ปี) 
 2.13) การดูแลทารกและพิธีกรรมเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดประเพณีการเกิด
ของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ ส่วนใหญ่จะคล้ายกับของชาวไทยพุทธ แต่เดิมหญิงมี
ครรภ์จะฝากครรภ์และท าคลอดกับหมอต าแย ซึ่งเรียกว่า มะบิแด หรือโต๊ะบิแด แต่
ในปัจจุบันประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้นและวิทยาการต่างๆ เจริญก้าวหน้าขึ้น 
หญิงมีครรภ์ จึงเปลี่ยนมาฝากครรภ์ และท าคลอดกับแพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นส่วน
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ใหญ่ เมื่อเด็กคลอดออกมา หลังจากตัดสายสะดือ และท าความสะอาดแล้วจะกล่าว 
“อะซาน” หรือ “บัง”ที่หูขวา และ “อิกอมะฮ์” หรือ “กอมัต” ที่หูข้างซ้ายของเด็ก 
ผู้กล่าวอาจจะเป็นบิดาของทารก หรือผู้รู้ ทางศาสนาอิสลาม“บัง” เป็นบทร้อยแก้ว
ในภาษาอาหรับ ซึ่งใช้ส าหรับเรียกคนให้เข้าท าละหมาด มีความหมาย ดังนี้ 

1. องคอั์ลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ องคอั์ลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่  
2. ข้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้ว นอกจากองค์อัลลอฮ์ 
3. ข้าขอยืนยันว่า ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์  
4.จงมาสู่การปฏิบัติละหมาดเถิด  
5.จงมาในทางที่มีชัยเถิด  
6. แท้ท่ีจริงข้าได้ยืนละหมาดแล้ว  
7. องคอั์ลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่  
8. ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด นอกจากองค์อัลลอฮ์ 

  เมื่อ“บัง”เสร็จแล้วจึง“กอมัต”ที่หูข้างซ้าย ซึ่งข้อความในบท “กอมัต”                            
จะ เหมือนกับบท “บัง” ต่างกันแต่บังต้องกล่าวประโยคละ 2เที่ยว และไม่ต้องกล่าว
ข้อ 6ส่วน กอมัต กล่าวเที่ยวเดียว และกล่าวข้อ 6ด้วย เมื่อเด็กคลอดได้ 7วัน ผู้เป็น
บิดามารดาจะท าพิธีเปิดปากเด็กโกนผมไฟ ตั้งชื่อ และพิธีอากีกะฮ์ 
 (http://www.pocnara.go.th/ narathiwat/provnara/nara/nara8.1.htm) 

 2.13.1 บูกอมูโละ (เปิดปาก) เมื่อเด็กคลอดออกมา หมอต าแยก็ท า
ความสะอาดตัวเด็ก และตัดสายสะดือพร้อมทั้งผูกสายสะดือเป็นเปลาะๆ และ
ประคบด้วยลูกประคบ ซึ่งท าด้วยชิ้นผ้าเล็กๆ ห่อขี้เถ้าอุ่นๆ  เมื่อสายสะดือแห้งหลุด
จากขั้ว ก็ใช้พริกไทยปุนเล็กน้อยยัดใส่รูสะดือ เพ่ือให้เกิดความร้อนและปูองกันการ
อักเสบหลังจากสายสะดือหลุดก็จะพิธีเปิดปาก โดยเจ้าบ้านเตรียมของไว้ส าหรับพิธี
นี้ 2 อย่าง คือ  น้ าซัมแซ กับลูก   อินทผลัม 
  น้ าซัมแซ คือน้ าจากบ่อซึ่งอยู่ในมัสยิด อัล -ฮารัม ในเมืองเมกกะ 
ประเทศ-ซาอุดิอาระเบีย เมื่อจัดหาของสองอย่างได้แล้วก็ไปเชิญโต๊ะลือบา มากล่าว
ค าขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าจบแล้ว โต๊ะลือบาก็เอาส าลีจุ่มน้ าซัมแซแตะปากเด็ก และ
ติดตามด้วยการถูเพดานด้วยลูกอินทผลัม กล่าวกันว่าพิธีเปิดปากนี้ ก็เพ่ือเป็นสิริ
มงคลแก่เด็กจะเป็นเด็กที่พูดจาไพเราะน่าฟัง และมีสัจวาจา(ประมูล, 2532) 
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 2.13.2 การโกนผมไฟ  เป็นพิธีที่มักท าร่วมกับพิธีเปิดปาก โดยโต๊ะ
ลือบาเป็นผู้โกน บางรายก็เพียงแต่ท าเครื่องหมายเอาไว้ก่อนค่อยโกนที่หลัง (ตานอ- 
เครื่องหมาย ฆาโมะ-ผม) เส้นผมที่โกนหรือขลิบ จะไม่น าไปทิ้งแต่จะห่อใบตองแล้ว
น าไปเหน็บกับซอกก้านกล้วย หรือซอกก่ิงไม้ใหญ่หรือใส่ลงในผลมะพร้าวอ่อน น าไป
วางที่โคนไม้ใหญ่ที่ห่างทางสัญจรไปมา  
( http://www.muslimyudya.com/data-5280) 
 2.13.3 ขึ้นเปล  พิธีที่ท าร่วมกับพิธีเปิดปากอีกพิธีหนึ่งคือ ขึ้นเปล  
พิธีเริ่มโดยโต๊ะลือบา ลุกข้ึนยืนล้อมวงกลางห้องจากนั้นผู้เป็นพ่อเด็กจะประคองถาด
ที่ลูกนอนอยู่ส่งให้โต๊ะลือบาอาวุโส และจะรับส่งต่อๆกันไปจนครบจ านวนโต๊ะลือบา 
ตลอดช่วงการรับและส่ง โต๊ะลือบาทุกคนจะกล่าวค าสรรเสริญเบาๆ จากนั้นก็ส่งถาด
ให้ผู้เป็นพ่อเด็กรับไป เพ่ือมอบให้กับหมอต าแยน าเด็กออกจากถาดลงสู่เปลต่อไป 
(ประมูล,2532) 
 2.13.4 อาแกเกาะ เป็นบัญญัติทางศาสนาอิสลามท่ีมุสลิมต้องกระท า
ในโอกาสที่ตนได้ให้ก าเนิดบุตร ด้วยการกินแพะหรือแกะเป็นอาหาร แพะหรือแกะที่
ปรุงเป็นอาหารนั้น ต้องเป็นแพะแกะที่ผลัดฟันแล้วและไม่พิการ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า
ถ้าได้บุตรหญิงต้องกินแพะหรือแกะ 1ตัว ถ้าได้บุตรชายต้องกินแพะหรือแกะ2ตัว 
การกินก็ต้องกินในหมู่มุสลิมด้วยกัน คนต่างศาสนาไม่สามารถเข้าร่วมได้การกระท า
ดังกล่าว กระท าได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนกระทั่งอายุโดยประมาณไม่เกิน 5ขวบ เป็น
การปฏิบัติที่เสมือนเป็นการแสดงออกซ่ึงความยินดีที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้เด็ก
นั้นได้ถือก าเนิดมา ไทยมุสลิมท้องถิ่นปักษ์ใต้ เรียกการกระท าตามบัญญัติดังกล่าวนี้
ว่า “มือแงเกาะห์” (ประมูล, 2532) 
 2.13.5 การตั้งชื่อ มีการเลือกค าและความหมายให้เหมาะกับตัวเด็ก 
ชื่อที่ตั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ แรกที่บ่งบอกถึงความเป็นมุสลิม เป็นชื่อทางศาสนา เพราะ
จะถูกน ามาอ้างถึง เมื่อเวลามีการ ประกอบพิธีทางศาสนาของบุคคลนั้นๆ ทั้งเมื่อ
ตอนที่มีชีวิตอยู่ และเมื่อตายแล้ว ถ้าเป็นเพศชาย มักนิยมใช้ชื่อที่เป็นพระนามของ
ศาสดา เช่น สุไลมาน ซาการียา อาดัมอิบรอฮีม หรือใช้ชื่อ ของคนท่ีมีชื่อเสียง และมี
บทบาทในประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น อับดุลลอฮ์ ฮาซิม ฮาริส กอซิม ถ้าเป็นเพศ
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หญิง ก็จะใช้ชื่อสตรีมุสลิม ที่มีบทบาทที่ดีในประวัติศาสตร์ เช่นอามีนะฮ์ คอดีญะฮ์ 
โรฮานี โรฮานา เป็นต้น (ประมูล, 2532) 
 2.13.6 มาโซะยาวี (เข้าสุหนัต)  มาโซะยาวี เข้าสุหนัต ก็ว่า เป็น
พิธีกรรมอย่างหนึ่งของอิสลาม ที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติกัน อย่างเคร่งครัด ค าว่า 
“มาโซะยาวี” เป็นภาษามลายูถิ่นหมายถึง การตัดหนังหุ้มปลายอวัยยะเพศมาโซะยา
วี จะท ากันในวัยเด็ก มุสลิมบางประเทศ เช่น อาหรับ นิยมท าหลังคลอดไม่กี่วัน 
มุสลิมภาคใต้สมัยก่อนท ามาโซะยาวีเมื่อโตแล้ว บางคนมาท าเอาเมื่ออายุ 20 ปี พอ
แผลหายดีแล้ว ก็แต่งงาน ต่อมาอีกสมัยหนึ่ง ถือหลักว่าต้องว่ามีอายุครบ 15 ปี จึง
จะดีท่ีสุด แต่ในปัจจุบันนิยม ท ากันเมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 6-15 ปี 
จุดมุ่งหมายของการมาโซะยาวี มี 4ประการ คือ 
 1. เพ่ือความสะดวกในการท าความสะอาด และจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจ 
 2. เพ่ือปูองกันการเกิดโรคบางชนิด 
 3.เพ่ือผลทางเพศสัมพันธ์ 
 4. ในสังคมของคนไทยที่นับถืออิสลามบางกลุ่ม หมายถึง การบรรลุ 
ศาสนาภาวะด้วยการประกอบพิธีเข้าสุหนัตให้แก่ทารกเพศหญิงนั้นได้แก่หมอต าแย
โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ คือ หมอต าแยเอาสตางค์แดงมีรู (สตางค์ราคา 1สตางค์ของไทย
สมัยก่อน) วางรูของสตางค์สวมลงตรงปลายกลีบซึ่งอยู่ในระหว่างโยนีของทารกหญิง
และใช้ปลายมีดคมๆ หรือปลายเข็ม สะกิดปลายเนื้อส่วนนั้นให้โลหิตออก (ประมูล, 
2532) ส าหรับทารกเพศชายมุสลิมในชนบทถือว่า พิธีมาโซะยาวีเป็นพิธีที่ส าคัญมาก 
จึงมีการเชิญแขกมาเลี้ยงฉลองกัน ใหญ่โต มีมหรสพแสดง เช่นหนังตะลุง โนรา ลิเก
ฮูลู ใครจัดงานได้ใหญ่โตถือเป็นการได้หน้า ได้ตา แสดงถึงความเป็น "นักเลง" มี
เพ่ือนฝูงมาก บางรายจัดกันถึง 7วัน 7คืน ก็มี ผู้ที่รับเชิญให้ มากินเลี้ยง  (มาแกปู
โละ) จะต้องเชิญเพ่ือนฝูงติดตามมาด้วย ยิ่งมากเท่าไรยิ่งดี ผู้มากินเลี้ยงจึง จ ากัด
จ านวนไม่ได้และไม่จ าเป็นต้องรู้จักกับเจ้าภาพก็ได้ เมื่อกินเลี้ยงเสร็จแล้วก็จะ
รวบรวมเงิน ให้กับเจ้าภาพตามสมควรก่อนลากลับ 
  พิธีมาโซะยาวี จะท ากันในวันเสร็จงานเลี้ยงแล้ว โดยเริ่มด้วยการแห่
อาเนาะตูนอ (เด็กที่จะ มาโซะยาวี) เป็นที่สนุกสนาน เมื่อเสร็จจากการแห่แล้วก็จะ
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ให้ “อาเนาะตูนอ” อาบน้ าช าระล้างร่างกายให้สะอาด เพ่ือเตรียม การขลิบหนัง
ปลายอวัยวะเพศต่อไป เมื่ออาบน้ าช าระร่างกายเรียบร้อยแล้วก็จะให้ “อาเนาะตู
นอ” นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว (ผ้าขาวม้าท่ีใช้มักจะนิยมลงแปูงให้แข็ง เพราะเวลานุ่งจะ
ได้โปุงออก ไม่กระทบผิวหนัง) จากนั้นก็จะให้นั่งบนหยวกกล้วย โต๊ะมูเด็งหรือหมอ
ผู้ท าการขลิบจะวัดระยะ ขนาดของหนังหุ้มส่วนปลายของอวัยวะเพศที่จะขลิบออก 
เมื่อวัดได้ขนาดพอดีแล้ว ก็จะใช้ปูนขาว ท าเครื่องหมายไว้โดยรอบ แล้วดึงหนังส่วน
ที่หุ้มปลายไปข้างหน้าให้เลยไปจากหัวของอวัยวะเพศ ใช้ไม้หนีบ 2ขา หรือที่เรียกว่า 
“ปงาเปูะ” มาหนีบไว้ให้ติดกับท่อนหยวกที่นั่งอยู่ โต๊ะมูเด็ง จะกล่าวนามของพระผู้
เป็นเจ้า พร้อมกับลงมือตัดหนังตรงที่ท าเครื่องหมายไว้ด้วยมีดหรือกรรไกร เสร็จแล้ว
จึงเอายาใส่แผล และพันแผลไว้ เป็นอันเสร็จ ทิ้งไว้ประมาณ 15วัน แผลก็หายสนิท 
ยาที่ใส่แผลนี้สมัยก่อนใช้ยาสมุนไพร พวกรากไม้ เปลือกไม้ฝนแล้วทา และใช้ยอด
ตองอ่อน ๆ พันแผล แต่ปัจจุบันโต๊ะมูเด็งบางคนเริ่มใช้วิธีการของแพทย์เข้าช่วยแล้ว 
เช่น การฉีดยาชาก่อนลงมือ ขลิบ ใช้กรรไกรผ่าตัดแทนการใช้มีด มีการฉีดยาปูองกัน
อักเสบ   เวลาที่นิยมท ามาโซะยาวี คือ เวลาเช้าระหว่างเวลา 8.00 - 10.00น. หรือ
ตอนบ่ายระหว่าง 15.00 - 17.00น. ช่วงเวลาดังกล่าวอากาศเย็นสบาย เข้าใจว่าจะมี
ส่วนช่วยในการห้ามเลือด ไปด้วยในตัว 
 ปัจจุบันในกลุ่มของผู้มีการศึกษา นิยมน าบุตรหลานไปให้แพทย์ที่เป็น
มุสลิมขลิบปลาย อวัยวะเพศที่โรงพยาบาล หรือท่ีสถานพยาบาลเอกชน โดยไม่ต้อง
จัดงานหรือพิธีการใดๆ  ให้ยุ่งยาก แต่ส าหรับชาวชนบทยังไม่นิยมการกระท า
ดังกล่าว ด้วยเกรงว่าจะไม่อ่านมนต์คาถาเวลาขลิบและจะท าให้เสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศได้ (http://www.prapayneethai.com/th/rite/south/view.asp?id=
0724)      

 
 
 
 
 
 



75 
บทที่  7 
บทสรุป 

 
 พยาบาลผู้ยังคงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ต้องปรับ
มุมมองในการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุ-วัฒนธรรมซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม สื่อสาร
ด้วยภาษายาวี ด้วยเหตุผลนี้พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงต้องมีความ
ตระหนักและเข้าใจในบริบทของวิถีมุสลิมมากขึ้น ไม่แสดงอาการรังเกียจ ต้อง
ค านึงถึงความมีศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าในความเป็นบุคคลของผู้ตั้งครรภ์ ผู้ คลอด
รวมถึงญาติ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลเท่าเทียมกัน มีความเข้าใจใน
ความรู้สึกและความเชื่อแต่ละบุคคล การเห็นชีวิตของคนอ่ืนมีคุณค่า มีความส าคัญ  
มีการแสดงออกด้านอารมณ์ เช่นความเมตตาสงสาร เห็นใจ เข้าใจในความรู้สึกของ
บุคคลภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ให้ความสนใจ เอาใจใส่ และเป็นสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างพยาบาลและผู้ตั้งครรภ์ ผู้คลอดรวมถึงญาติและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร ความรู้สึก ความ
เชื่อซึ่งจากการดูแลในรูปแบบดังกล่าว จะมีผลต่อการตอบสนองของร่างกาย 
โดยตรง เช่น สามารถบรรเทาความเจ็บปวดความไม่สุขสบายและจากผลต่อร่างกาย
จะส่งผลต่อจิตใจที่ท าให้รู้สึก พึงพอใจมั่นใจในความปลอดภัยมีความหวัง และส่งผล
ต่อประสบการณ์ความรู้สึกของผู้รับการดูแลในลักษณะของความพึงพอใจ การ
ให้บริการทางการพยาบาลก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ส่งเสริมสุขภาพมารดา ทารก ในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป (ดังภาพที่ 
18) 

 



76 
ภาพที่18 ภาพการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ 
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อิสมาแออาลีและคณะ.(2535). ครอบครัวมุสลิม.ปัตตานี:วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัย 
               สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี. 
อุไร  หัถกจิ และอนงค์  ภบิาล.(2552). ความต้องการการดูแลทางด้านจิตวิญญาณและการได้รับการ      
                 พยาบาลที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้าย 
                 ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. เข้าได้จาก
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/5975/1/322159.pdf.(วันที่สืบค้นข้อมูล: 4 สิงหาคม 2554). 
Highfield, M. F., & Cason. V. B. (1983) Spiritual needs of patients: Are they recognized. Cancer  
 Nursing, 5(7), 187-192. 
Mckiney,  E.S.,et  al.(2000).  Maternity.  St.  Louis:Mosby-Year  Book,  Inc. 
Sherwen, L.N.,Scoloveno,M.A.,&Weingarten,C.T.(1995).Nursing care of the childbearing   
family. (2nded.). Norwalk:Appleton&Lande. 
http://www.panyathai.or.th. (วันทีส่ืบค้นข้อมูล: 30 กรกฎคม 2554). 
http://www.prapayneethai.com/th/rite/south/view.asp?id=0724.(วันที่สืบค้นข้อมูล: 4 สิงหาคม 
2554). 
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ประวัติผู้เขียน 

ประวัติหัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs SASINAPORN LOHITTHAI 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์(สายสอนและวิจยั) 
เงินเดือน (บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจยั (20 ชั่วโมง: สัปดาห์)(วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, โทรศัพท์: 073-
511174,073-511192,088 760 1069  โทรสาร : 073-511905 , E-mail: 
sasichoodam@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
6. สาขาวชิาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตา่งจากวุฒิการศึกษา)ระบุสาขาวชิาการ:  การ
พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
7. ประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกับการบรหิารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1  ผู้อ านวยการแผนงานวจิัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2  หัวหนา้โครงการวจิัย :  
7.2.1 ทัศนคติต่อการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมบริการต่อมารดาวัยรุ่นของพยาบาลแผนก

สูติกรรม สถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
7.2.2 การยอมรับของครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความเข้มแข็งทางจิตใจ การ

แสดงออกทางสังคม และภาวะซึมเศร้าของบุตรชายที่มีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
7.2.3 การเห็นคุณค่าของพรหมจาร ี และทัศนคติต่อการต้ังครรภ์ ของนักเรียนหญิงจังหวัด

นราธิวาส 
7.2.4 ผลของการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการรับรู้การสนับสนุนของ

ครอบครัวและระดับความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก 
ผู้ร่วมวิจัย:  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สง่เสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลใน

การ พยาบาลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ 3 จงัหวัดชายแดนใต้ 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ ์การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 

เร่ือง) 
 7.3.1ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมบริการต่อมารดาวัยรุ่นของพยาบาล

แผนกสูติกรรม สถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้ ปีที่พิมพ์ 2555 การเผยแพร่ ตีพิมพ์ในวารสาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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  7.3.2 การยอมรับของครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความเข้มแข็งทางจิตใจ การ

แสดงออกทางสังคม และภาวะซึมเศร้าของบุตรชายที่มีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
 7.3.3 การเห็นคุณค่าของพรหมจาร ี และทัศนคติต่อการต้ังครรภ์ ของนักเรยีนหญิงจังหวัด

นราธิวาสการเผยแพร่การน าเสนอประเภทโปสเตอร์ ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 4 ประจ าป ี
2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 7.3.4 ผลของการอ่านอัลกุรอานร่วมกบัการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการรับรูก้ารสนับสนุน
ของครอบครัวและระดับความเจบ็ปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรกการเผยแพร่
ตีพิมพ์วารสารเครือข่ายวิทยาลยัพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ฉบับพิเศษ เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

 
 ผู้ร่วมวิจัย:  
 -การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีส่่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ในการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้การเผยแพรต่ีพิมพ์วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุขปี พ.ศ. 2558 

 
 -ความคิดเห็นของผู้รับบริการในแหล่งฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัตกิารพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์การ
เผยแพร่ตีพิมพ์วารสารเครือข่ายวิทยาลยัพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ฉบับเดือนพฤษภาคม ป ีพ.ศ.
2560 

7.4 งานวิจัยที่ก าลงัท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเทา่ใด 

 
 
- ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ 1 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อนงค์ ภิบาล 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss AnongPhibal 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   
4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) ที่อยู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  49 ถนนระแงะมรรคา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาสรหัสไปรษณีย์ 96000  โทรศัพท์073 – 511174  ,073 – 511192 ต่อ 127  โทรสาร  073 – 
513886 มือถือ 094-5938646 E–mail : anong.p22@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา: ปริญญาโทพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ)่ และ ก าลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
6. สาขาวชิาที่มีความช านาญพิเศษ:การพยาบาล สาขาผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุและชุมชน 
7. ประสบการณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า
เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวจิัยในแต่ละผลงานวิจยั:  
 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ซ่ือโครงการวิจัย 

mailto:anong.p22@hotmail.com
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Award: (Delivery Muslim Womem)The best practice Award form international Symposium of 

Social Sciences Chiang RaiRajabhtUniversityatJan 2014. 
อนงค์ ภิบาลและคณะ. (2554). ประสบการณ์ในการดูแลมารดาทารกในวิถีมุสลิมใน สามจังหวัดชายแดนใต้ .

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
อนงค์ ภิบาลและคณะ. (2554). ความต้องการการดูแลทางด้านจิตวิญญาณและการ ได้รับการพยาบาล ที่

ตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไทยมุสลิมทางด้านศัลยกรรม ขณะเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 

อนงค์ ภิบาลและคณะ. (2553). ประสบการณ์ในการดูแลมารดาทารกในระยะคลอดของผดุงครรภ์ โบราณในวิถี
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  

อนงค์ ภิบาล. (2552). ความต้องการการดูแลทางด้านจิตวิญญาณและการได้รับพยาบาล ที่ตอบสนองทางด้าน
จิตวิญญาณของผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้ายขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

Phibal, A. &Hatthakit, U. (2013). Spiritual care need and spiritual care received. BMJ Supportive 
& Palliative Care, 3(2), 249-249. 

Conference Proceedings 
TippayawanNiltaya, AnongPhibal,NiparatChansangrat and FusiyahHayee.The Buddhist 

Leadership Experiences of Nurses' Unrest in the Three Southern Border 
Provinces.The Enhancement to world-class University, SuanSunandhaRajabhat 
University; 04/2014. 

AnongPhibal, TippayawanNiltaya ,Nantakaleand and NiparatChansangrat. Nurses' Experience 
in Caring for the Muslim Women and Infants of Three Muslim Southern 
Province.The Enhancement to world-class University, SuanSunandhaRajabhat 
University; 04/2014. 

AnongPhibal,WichanPhibal, UraiHatthakit, TippayawanNiltaya and Niparat.Chansangrat.A "good 
death" perspectives of Muslim patient and health care providers in Narathiwat 
Province. The 4th UBRU International Research Conference on "Anintergration of 
ASEAN Local Wisdom to International, UbonRatchathani; 03/2014. 

AnongPhibal,WichanPhibal, UraiHatthakit, ThippayawanNiltaya and 
NiparatChansangrat.Delivery of Muslim Women. National and International Social 
Science Symposium; 01/2014. 

AnongPhibal.The Spiritual Care for Delivery of Muslim Women by traditional midwifery in 
Yala, Pattani and Narathiwat provinces. National Nursing Conference; 12/2013. 

AnongPhibal.Experience of nursing students in practice among the cultural diversity Princess 
of Naradhiwas University. The 10th Kasetsart University; 12/2013. 

AnongPhibal, FusiyahHayee and SakunaBoonnarakorn.Nursingstudents’experience of spiritual 
health promotion of the elderly Muslims in Narathiwat province. NNRC; 12/2013. 

AnongPhibal.The Buddhist Leadership Experiences of Government officials to resolve the 
unrest in the three southern border provinces. "The creativity research; 
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development the local in Thailand", YalaRajabhat University August 19, 2013; 
08/2013 

AnongPhibal.Nurses’ experience of spiritual health promotion of the elderly Muslims in 
Narathiwatprovince."The creativity researchs of development the local in 
Thailand".YalaRajabhat University; 08/2013. 

AnongPhibal.Delivery of Muslim Women. 10th International Family Nursing Conference 2011, 
Kyoto, Japan, June 25-27, 2011; 06/2011. 

8. ประวัติการได้รับทุน 
ปี 2558 ทุนจากส านกังานวจิัยแห่งชาต ิชื่อโครงการวิจยัการส่งเสริมสุขภาวะดา้นมิติจิตวิญญาณของ

ผู้สูงอายุมุสลิมในสาม จังหวัดชายแดนใต้  
ปี 2558 ทุนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชื่อโครงการวจิัย”ภาวะผู้น าของเจ้าหนา้ที่ของ

รัฐบนความหลากหลายวัฒนธรรมในจังหวัดนราธวิาส 
ป ี2559ทุนจากส านกังานวิจยัแห่งชาต ิชื่อโครงการวิจยัผลของโปรแกรมฝึกสมองตามหลักวิถีชวีิต

มุสลิมต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุมุสลิมทีเ่ส่ียงต่อโรคสมองเสื่อม ในจังหวัดนราธวิาส 
ป ี2559ทุนจากส านกังานวิจยัแห่งชาต ิชื่อโครงการวิจยั นวัตกรรมด้านมิติจิตวญิญาณส าหรับการ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
ป ี2559ทุนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชือ่โครงการวิจยัประสบการณ์ของญาติในการ

ดูแลผู้ปุวยไทยมุสลิมระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ปี 2560 ทุนจากส านักงานวจิัยแห่งชาติชื่อโครงการวิจยั ภาวะผู้น าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบนความ

หลากหลายวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ปี 2561ทุนจากส านกังานวิจยัแห่งชาติชือ่โครงการวิจยั การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการดูแลผู้ปุวยไทย

มุสลิมระยะสุดท้าย 
9.หนังสือและต ารา(วางจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) 
หนังสือการส่งเสริมสุขภาพด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิมกรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนงค์ ภิบาล , ผู้แต่ง
ร่วม อุไร หัถกิจ, ทิพยวรรณ นิลทยา, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, วิชาญ ภิบาล 
หนังสือการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิญญาณของผู้ปุวยไทยมุสลิมระยะสุดท้ายขณะเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลอนงค์ ภิบาล, ผู้แต่งร่วม อุไร หัถกิจ,  
หนังสือการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล, ผู้แต่งร่วม อุไร หัถกิจ, ทิพยวรรณ นิล
ทยา, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, วิชาญ ภิบาล 
หนังสือการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม โดย อนงค์ ภิบาล 
หนังสือเทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อพิชิตทุน โดย อนงค์ ภิบาล และคณะ 
หนังสือการปูองกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม โดย อนงค์ ภิบาล 

 

- ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ 2 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวณัฏฐินี ชัวชมเกต ุ
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss NattineeChuachomket 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   
4. ต าแหน่ง ปัจจุบันอาจารย ์
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5. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 180/4 ถ.ระแงะมรรคา  
ต.บางนาค อ.เมือง จ. นราธิวาส 96000 
โทรศัพท์ 087-9692455  E mail chuachomket@gmail.com 
6.ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ส าเร็จการศึกษาปี 2551 
ปริญญาโท : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ส าเร็จการศึกษาปี 2557 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
อาจารย์สายสอนการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 
7.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า

การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจยัในแต่ละผลงานวิจัย  
ผู้อ านวยการแผนงานวิจยั : ชื่อแผนงานวิจัย – 
หัวหน้าโครงการวิจยั : ชื่อโครงการวิจยั - 
ผู้ร่วมวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลเด็ก ปัจจัยด้านเด็กปุวย กับการรับรู้การดูแลเด็กของผู้ดูแล
เด็ก และการรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร ่และแหล่งทุน (อาจมากกวา่ 1 เร่ือง) 
 -ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลเด็ก ปัจจัยด้านเด็กปุวย กับการรับรู้การดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็ก 
และการรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แหล่งทุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์  ตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
  -การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปุวยโรคอุจจาระร่วงของผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
งานวิจัยทีก่ าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจยัวา่ได้ท าการวิจัยลุลว่งแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
 
- ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ 3 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณภา ไชยประสิทธิ์ 
2. วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
3. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
4. สถานที่ติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรสาร : 073709882 
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- ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ 4 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน_:นางสาวดนิตา พวงแก้ว 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   
3. ต าแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่วิจัย 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อ   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
5. สถานที่ติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
6. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0993056558 โทรสาร : - 
7. ประวัติการศึกษาปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  
 

- ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ 5 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน  :ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภารัตน์  จันทร์แสงรัตน์ 
2. วุฒิการศึกษา :ก าลังศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
3. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
4. สถานที่ติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0872972163 โทรสาร : - 
6. E-mail: niparatcha@gmail.com  

- ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ 6 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน :อาจารยว์ิชาญ  ภิบาล 
2. วุฒิการศึกษา :ก าลังศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
3. หน่วยงาน: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา 
4. สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  95000 
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0896566055 
6. E-mail: wichan.scph@yahoo.co.th 
 

- ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ 7 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน :นางสุนีย์ เครานวล 
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท 
3. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
4. สถานที่ติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0855831766 
 
- ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ 8 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน :ดร.ฐปรัตน์  รักษ์ภานุสิทธิ์ 
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก 
3. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

mailto:wichan.scph@yahoo.co.th
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-ข้อมูลประวัติผู้ร่วมโครงการ9 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน :อาจารย์นุชรา ทรัพย์อินทร์ 
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตร ี
3. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ประวัติทีป่รึกษาโครงการ 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ศาสตราจารย์. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  AreewanKlunklin 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3509901155908 
4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) 
ต าแหน่ง :ศาสตราจารย์รองคณบดีฝุายแผนและบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สังกัด :กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
โทรศัพท์ : 053-949100,9016 
อีเมล์ :areewan@mail.nurse.cmu.ac.th 
5. ประวัติการศึกษา 
2529 :คม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสุตร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2523 :คบ. (พยาบาล) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การลาศึกษา 

 7 March 2011 - 7 June 2011 , course ด้าน Research and Advanced Qualitative, and 
Nursing Education , at School of Nursing and Midwifery , England , scholarship The 
China Medical Board of New York, Inc.  

 9 March 2000 - 31 December 2000 , course Health Studies , at University of Western 
Sydney , Australia , scholarship China Medical Board of New York Inc.  

 9 March 1999 - 8 March 2000 , course Health Studies , at University of Western 
Sydney , Austria , scholarship China Medical Board of New York Inc.  

 9 March 1997 - 8 March 1999 , course Health Studies , at University of Western 
Sydney , Austria , scholarship China Medical Board of New York Inc. 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
 การศึกษาพยาบาล (PBL)  
 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Geounled Theory) 

7. ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการ 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/person/view_person_position.asp?pos_id=103000&topic=ศาสตราจารย์
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/department/dep_detail.asp?dep_id=1004
mailto:areewan@mail.nurse.cmu.ac.th
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 2557 : การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจยัสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่ส าเร็จจากการฝึกอบรมใน

หลักสูตรเฉพาะทาง (อยู่ระหวา่งด าเนินการ) 
 2555 : โครงการย่อยที่ 5 ทัศนะและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาล (อยู่

ระหว่างด าเนินการ) 
 2554 : การพัฒนารูปแบบสปาไทย (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
 2553 : การเป็นแบบอย่างของอาจารยพ์ยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : อารวีรรณกลั่นกลิ่น, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กจิ และวราภรณ์ บุญเชียง. (2554). การ
เป็นแบบอยา่งของอาจารย์พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ. พยาบาลสาร. 38(ฉบับพิเศษ), 18-31. 

 2553 : พฤติกรรมการเป็นแบบอยา่งของอาจารยพ์ยาบาลในประเทศไทย (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : อารวีรรณกลั่นกลิ่น, ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, นงค์คราญ วิเศษกุล, Naomi Funashima, 
Tomomi Kameoka, Yuriko Nomotoและ Toshiko Nakayama. (2554). Role model 
behaviors of nursing faculty members in Thailand.Nursing and Health Sciences. 13(1), 
84-87. 

 2552 : สถานการณ์ความต้องการก าลังคนด้านการบริการสปาในประเทศไทย (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
 2551 : ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : อารวีรรณกลั่นกลิ่น, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ และศรีนวลวิวัฒน์
คุณูปการ. (2551). ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. พยาบาล
สาร. 35(2), 1-9. 

 2549 : การพัฒนา nursing scholarship ในเอเชีย: ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางพยาบาล
ไทย(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

 2548 : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ปวุยเร้ือรังที่บ้าน (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- การประชุม : 13th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical 
Sociology  
Title "Development of health – promoting model for patients with chronic illness at 
home"  

 2548 :ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตพยาบาลที่เข้าศึกษาตามการคัดเลือกโครงการต่างๆใน
คณะพยาบาลศาสตร์มช.(ด าเนินการแลว้เสร็จ) 

 2547 : การรับรู้ทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

 2545 : การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
2536 : การพัฒนาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อวิชาชีพพยาบาล (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-69-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-69-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-96-B-55
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-64-A-54
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-56-A-53
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-55-A-53
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-51-A-51
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-49-A-51
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-49-A-51
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-44-A-49
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-44-A-49
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-41-A-48
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-34-A-48
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-34-A-48
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-1-B-47
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-13-A-45
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-13-A-45
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-25-A-36
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 2530 : การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
โครงการร่วมวิจัย 

 2557 : การเฝูาระวังพัฒนาการเด็กในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการในเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 2557 : กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 2557 : โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพือ่การสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 2555 : การเป็นบิดา:ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตรและระยะหลัง
คลอด (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : นันทพรแสนศิริพันธ,์ ฉว ีเบาทรวง, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, กรรณิการ์ กันธะรักษา และ
เสาวนีย์เหลี่ยมไตรรัตน์.(2557). ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตร.
พยาบาลสาร, 41(ฉบับพิเศษพฤศจิกายน).143-157. 
- สื่อสิ่งพิมพ์ :นันทพรแสนศิริพันธ,์ กรรณิการ์กันธะรกัษา, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ฉว ีเบาทรวง และ
Pamela Jordan. (2553). Thai men becoming a first-time father.Nursing and Health 
Sciences. 12(4), 403-409. 

 2555 : พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์วยัแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาตา้น
ไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิแห่งหนึ่ง (อยู่ระหวา่งด าเนินการ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : สุวรรณาบุญยะลีพรรณ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, อารีวรรณ 
กลั่นกลิ่น, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน,์ จิตภินนัท์ ศรีจักรโคตร, ลัดดา พลพุทธา, ยุทธชัย ไชยสิทธิ,์ วี
ระวรรณ์ คุ้มกลาง, อมรรัตน์ ค าชัย และอุดมรัตน์ นิยมนา. (2556). พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเช้ือเอชไอ
วี/ผู้ปุวยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่ง
หนึ่ง.พยาบาลสาร. 40(ฉบับพิเศษ มกราคม), 1-13. 

 2555 : การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ดา้นผู้ปุวย พยาบาลและองค์การ (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

 2554 : ปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติประกอบวิชาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : วภิาดาคุณาวิกติกุล, อารวีรรณ กลั่นกลิ่น, รัตนาวดี ชอนตะวัน และสุปราณี อัทธเสรี.
(2555). ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์.วารสารสภาการพยาบาล.27(3), 11-28. 

 2554 : การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินยัในการดูแลรักษาเอชไอวีและลด
พฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 2550 :ต าราทางการพยาบาลในความคิดเห็นและประสบการณ์ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มช.
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-20-A-30
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-20-A-30
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=01-99-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=01-99-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=02-119-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=02-119-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-103-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-103-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=07-146-A-55
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=07-146-A-55
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-65-A-55
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-65-A-55
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-92-B-55
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-83-A-54
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-83-A-54
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=08-95-A-54
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=08-95-A-54
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=05-56-A-50
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=05-56-A-50
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การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : ขนิษฐารัตนกัลยา, เกสรา ศรีพิชญาการ, จิตตวดี เหรียญทอง และลลิดา นพคุณ. 
(2551). ต าราทางการพยาบาลในความคิดเห็นและประสบการณ์ของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 1(1), 2-14. 

 2550 :การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพือ่การเรียนแบบใช้ปัญหาเปน็ฐานของนักศึกษา
พยาบาลมช. (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : ผ่องศรีเกียรติเลิศนภา อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ และศรีนวลวิวัฒน์
คุณูปการ. (2554). การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพือ่การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พยาบาลสาร, 38(2), 169-176. 
- สื่อสิ่งพิมพ์ : ผ่องศรีเกียรติเลิศนภา, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ และ ศรีนวล
วิวัฒน์คุณูปการ. (2554). การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รวมผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการเรื่องการ
พยาบาลในสังคมที่เปลียนแปลง วันที่ 28-29 เมษายน 2553, 203-210. 
- สื่อสิ่งพิมพ์ : อารวีรรณ กลั่นกลิ่น, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ทวีลักษณ์วรรณฤทธิ์, และศรีนวล 
วิวัฒน์คุณูปการ. (2551). ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. 
พยาบาลสาร, 35(2), 1-9 

 2549 : การรับรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : พันทิพย์จอมศร,ี อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, อวยพร ตัณมุขยกุล และ วิจิตร ศรีสุพรรณ. 
(2553). การรับรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย. วารสารสภาการพยาบาล, 
25(1), 37-37. 
- การประชุม :6th International Conference on Clinical Ethics Consultation (ICCEC), 
USA 
Title "Perception of Nursing Students Regarding Ethical Issues in Nursing Practice" 

 2548 : ปัจจัยสนับสนุนและความพรอ้มของบุคลากรในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาของคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การเผยแพร่/ตีพิมพ ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ : เนตรทองนามพรม, เดชา ท าด,ี อัครอนงค์ ปราโมช และอารีวรรณ กลั่นกลิ่น. (2550). 
ปัจจัยสนับสนุนและความพร้อมของบุคลากรในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาของคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พยาบาลสาร. 34(3), 50-59. 

 2547 : ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและความเชื่อมั่นใน
ตนเองของนักศึกษาพยาบาล(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

 2547 : การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกือ้หนุนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

 2546 : Needs of Highland People and Problems Identified When Encountering 
Health Care Professionals : Case Study in a Karen Village, Northern Thailand 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-64-A-50
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-64-A-50
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-40-A-49
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=02-58-A-48
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=02-58-A-48
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-35-A-47
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-35-A-47
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=08-1-A-47
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=01-1-A-46
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=01-1-A-46
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 2545 : ความต้องการของพยาบาลในการศึกษาต่อหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

การศึกษาและวจิัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ด าเนินการแลว้
เสร็จ) 

 2535 : ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อระยะเวลาการท างานของพยาบาลวิชาชพีในประเทศไทย (ด าเนินการ
แล้วเสร็จ) 

 2535 : การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มคีวามดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-15-A-45
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-15-A-45
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=01-37-A-35
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=06-68-A-35

