
บทท่ี  4 

ผลการศึกษา  
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อศึกษาความเช่ือดานสุขภาพ
และบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง และ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง  โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน  ขอมูลเชิงปริมาณเปนการศึกษาเชิงสํารวจ เพื่อหา
ลักษณะการกระจายของประชากรท่ีศึกษา และขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาเพื่อหาความหมาย 
ความเช่ือดานสุขภาพ และเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภท่ี
มีภาวะโลหิตจาง ในการนําเสนอผลการศึกษาจึงจําแนกออกเปน 2 สวน  สวนแรกเปนการนําเสนอ           
ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงเปนขอมูลทางดานประชากร และประวัติการตั้งครรภและการ
คลอดของกลุมตัวอยาง  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณซ่ึงประกอบดวยขอมูลสวน
บุคคลและขอมูลเกี่ยวกับการต้ังครรภและการคลอด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
การแจกแจงความถ่ี  รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสวนท่ีสองเปนการนําเสนอผลการศึกษา
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการจัดระบบ แยก
ประเภทขอมูลเปนหมวดหมู และสรางขอสรุปจากขอมูลท่ีได  ผลการศึกษาดังนี้  
 
สวนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ  

1.1  ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาเปนหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

ท่ีมารับบริการในแผนกฝากครรภโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  
กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาท้ังส้ิน 79 คน ผลการศึกษาดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูใน
จังหวัดนราธิวาส  รอยละ 97.5  อายุระหวาง 20-35 ป รอยละ 57.0  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  
รอยละ 87.3 จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รอยละ 29.1  รองลงมาเปนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ  22.8   มีความสามารถในการอานและเขียนภาษาไทยไดดี  รอยละ 
75.9    
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กลุมตัวอยางทําหนาท่ีเปนแมบาน รอยละ 45.6  สวนใหญไมมีอาชีพเสริม รอยละ 93.7  
มีรายไดเฉล่ียของครอบครัวระหวาง 5,001-10,000 บาทตอเดือน รอยละ 44.3  รองลงมามีรายไดตํ่า
กวา 5,000 บาท  รอยละ  29.1  กลุมตัวอยางมีความพอเพียงของรายได  อยูในระดับเพียงพอ รอยละ 
48.1  และมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว รอยละ 54.4  ดังแสดงตามตารางท่ี  2 
 
ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n =79) 

รอยละ 

ภูมิลําเนาเดิม   
             ในจังหวัดนราธิวาส 77 97.5 
             ตางจังหวัด (ปตตานี) 2 2.5 

 
อายุ (ป)   
             นอยกวา 20 23 29.1 
             20 - 35 45 57.0 
             มากกวา 35 ป  11 13.9 
                    อายุตํ่าสุด = 15 ป                                                          อายุสูงสุด = 43 ป    
ศาสนา   
             พุทธ 10 12.7 
             อิสลาม 69 87.3 
ระดับการศึกษา   
             ไมไดเรียน  9 11.4 
             ประถมศึกษา 11 13.9 
             มัธยมศึกษาตอนตน  18 22.8 
             ประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 23 29.1 
             อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 3.8 
             ปริญญาตรี 
 

15 19.0 
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ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามขอมูลลักษณะสวนบุคคล  (ตอ) 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n =79) 

รอยละ 

ความสามารถในการอานและเขียนภาษาไทย   
             อานและเขียนไดดี 60 76.0 
             อานและเขียนไดบาง 14 17.7 
             อานและเขียนไมไดเลย 5 6.3 
   
อาชีพหลัก   
             ไมไดประกอบอาชีพ (แมบาน)  36 45.6 
             รับจาง 18 22.8 
             รับราชการ 6 7.6 
             ทํานา  ทําไร  ทําสวน 6 7.6 
             อ่ืนๆ  6 7.6 
             คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 5 6.3 
             พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 2.5 
   
อาชีพเสริม   
             ไมไดประกอบอาชีพเสริม 74 93.7 
             รับจางท่ัวไป 5 6.3 
   
รายไดเฉล่ีย (บาทตอเดือน)   
             ไมมีรายได  4 5.1 
             ตํ่ากวา 5,000 23 29.1 
             5,001 – 10,000 35 44.3 
             10,001 – 15,000 8 10.1 
             15,001 – 20,000 9 11.4 
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ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามขอมูลลักษณะสวนบุคคล (ตอ) 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n = 79) 

รอยละ 

ความพอเพียงของรายได   
             เพียงพอ 38 48.1 
             มีเหลือเก็บ 25 31.6 
             ไมเพียงพอ 16 20.3 
   
ลักษณะครอบครัว   
             ครอบครัวขยาย 43 54.4 
             ครอบครัวเดี่ยว 36 45.6 
   
 

1.2 ขอมูลการตั้งครรภและการคลอด 

กลุมตัวอยางต้ังครรภหลัง  รอยละ  60.8  ฝากครรภคร้ังแรกอายุครรภในไตรมาสท่ี 2 
รอยละ  77.2  อายุครรภปจจุบันสวนใหญอยูระยะไตรมาสท่ี 3  รอยละ 81.0  อายุครรภนอยท่ีสุด 17 
สัปดาห อายุครรภมากท่ีสุด 41 สัปดาห  กลุมตัวอยางมารับบริการฝากครรภมากกวา  4 คร้ัง  รอยละ 
55.7  ไดรับการสอนสุขศึกษาระหวางต้ังครรภจากเจาหนาท่ีอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 79.7 เคยไดรับ
การตรวจพยาธิในระหวางต้ังครรภ จํานวน  34 คน คิดเปน รอยละ 43.0  สวนใหญมีผลการตรวจ
พยาธิปกติ รอยละ 85.3   กลุมตัวอยางสวนใหญสุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว  รอยละ 87.3  
และมีอาการแพทองระดับปานกลางสามารถรับประทานอาหารไดเล็กนอย รอยละ 43.0 

สําหรับประวัติการคลอดท่ีผานมา พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนครรภหลังสวนใหญไมเคย
มีประวัติการแทงบุตร รอยละ 85.4  ประวัติการคลอดกอนกําหนด รอยละ 91.7 และไมเคยใหกําเนิด
บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  รอยละ 89.6 ดังแสดงตามตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี  3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลการต้ังครรภและการคลอด 

 
ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 

(n =79) 
รอยละ 

ลําดับท่ีของการต้ังครรภ    
             ครรภแรก 31 39.2 
             ครรภหลัง  48 60.8 
   
อายุครรภท่ีมาฝากครรภคร้ังแรก    
             ไตรมาสท่ี 1    11 13.9 
             ไตรมาสท่ี 2 61 77.2 
             ไตรมาสท่ี 3 7 8.9 
                    อายุครรภตํ่าสุด   6   สัปดาห   อายุครรภสูงสุด   33  สัปดาห  
                    อายุครรภเฉล่ีย    17 สัปดาห คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.4 
   
อายุครรภปจจุบัน     
             ไตรมาสท่ี 2 15 19.0 
             ไตรมาสท่ี 3 64 81.0 
                    อายุครรภตํ่าสุด   17   สัปดาห   อายุครรภสูงสุด   41  สัปดาห  
                    อายุครรภเฉล่ีย     31  สัปดาห คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.7 
   
จํานวนคร้ังของการฝากครรภ   
             นอยกวา  4  คร้ัง  35 44.3 
             เทากับหรือมากกวา 4 คร้ัง  44 55.7 
                    จํานวนคร้ังตํ่าสุด  1   คร้ัง จํานวนคร้ังสูงสุด  14  คร้ัง 
                    จํานวนคร้ังเฉล่ีย   5.16  คร้ัง  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.66 
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ตารางท่ี  3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลการต้ังครรภและการคลอด 
(ตอ)  
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n =79) 

รอยละ 

จํานวนคร้ังท่ีไดรับการสอนสุขศึกษา   
             1  คร้ัง 63 79.7 
             2  คร้ัง 10 12.7 
             3  คร้ัง 6 7.6 
   
การตรวจพยาธิ   
             ไมเคย 45 57.0 
             เคย 34 43.0 
   
ผลการตรวจพยาธิ (n=34)  
             ไมเปน 29 85.3 
             ไมทราบ 5 14.7 
   
โรคประจําตัว    
             ไมมี 69 87.3 
             โรคความดันโลหิตสูง 2 2.5 
             โรคไวรัสตับอักเสบบี 1 1.3 
             โรคอ่ืนๆ  7 8.9 
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ตารางท่ี  3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลการต้ังครรภและการคลอด 
 (ตอ)  
  

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n =79) 

รอยละ 

การแพทอง   
             แพมากรับประทานอาหารไมไดเลย 12 15.2 
             แพปานกลางรับประทานอาหารไดเล็กนอย 36 45.6 
             ไมแพ 31 39.2 
   
ประวัติการแทงบุตร (n=48)  
             ไมเคย 41 85.4 
             เคย  7 14.6 
   
ประวัติคลอดกอนกําหนด    
             ไมเคย 44 91.7 
             เคย  4 8.3 
   
คลอดบุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500  กรัม   
             ไมเคย 43 89.6 
             เคย  5 10.4 
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1.3  ระดับความเขมขนของเลือดและประวัติการเปนโลหิตจาง 

 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาทุกคนมีระดับความเขมขนของเลือดคร้ังแรกนอยกวา 33%  คาตํ่าสุด 
26.0%  คาสูงสุด  32.9% มีกลุมตัวอยางจํานวน 43 คน จากการตรวจคาความเขมขนของเลือดคร้ังท่ี 
2 เม่ืออายุครรภ 32 สัปดาห  พบวามีระดับความเขมขนของเลือดมากกวา 33%  รอยละ 53.5คาตํ่าสุด 
25.4% คาสูงสุด 41.0% คาเฉล่ีย 33.41%  และกลุมตัวอยางท่ีเปนครรภหลัง จํานวน 48 คน เคยมี
ภาวะโลหิตจางในการตั้งครรภท่ีผานมา รอยละ 47.9  สวนใหญเคยมีภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็กจํานวน 1 คร้ัง รอยละ 78.3 จํานวน  จํานวนคร้ังสูงสุด 7 คร้ัง ดังตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี  4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความเขมขนของเลือดและ
ประวัติการเปนโลหิตจาง 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n =79) 

รอยละ 

ระดับความเขมขนของเลือดคร้ังท่ี 1    
             นอยกวา 33% 79 100 
                    คาตํ่าสุด      26.20% คาสูงสุด           32.90% 
                    คาเฉล่ีย       31.14% คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.47 
   
จํานวนท่ีไดรับการตรวจเลือดคร้ังท่ี 2 
              ไดรับการตรวจ 
              ไมไดรับการตรวจ 
 
ระดับความเขมขนของเลือดคร้ังท่ี  2   

 
43 
36 

 
54.4 
45.6 

              นอยกวา  33% 20 46.5 
              มากกวา  33% 23 53.5 
                         คาตํ่าสุด      25.40% คาสูงสุด           41.00% 
                         คาเฉล่ีย       33.41% คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  3.58 
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ตารางท่ี  4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความเขมขนของเลือดและ
ประวัติการเปนโลหิตจาง  (ตอ)   
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n =79) 

รอยละ 

ประวัติภาวะโลหิตจางในครรภท่ีผานมา (n=48)  
             ไมเคย 25 52.1 
             เคย 23 47.9 
   
จํานวนของการมีภาวะโลหิตจางในครรภท่ีผานมา  (n=23)  
             1  คร้ัง 18 78.3 
             มากกวา 1  คร้ัง 5 21.7 
                    จํานวนคร้ังตํ่าสุด  1  คร้ัง      จํานวนคร้ังสูงสุด  7  คร้ัง 
                    จํานวนคร้ังเฉล่ีย  1.43 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.27 
   
 

1.4  พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

กลุมตัวอยางมีการพักผอนท้ังกลางวันและกลางคืนเฉล่ียวันละ 9-12 ช่ัวโมง รอยละ 70.9  
ทุกคนไดรับยาเสริมธาตุเหล็กมารับประทานท่ีบานเม่ือไปรับบริการฝากครรภท่ีโรงพยาบาล         
กลุมตัวอยางรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กทุกวันตามท่ีแพทยส่ัง รอยละ 79.7 ขณะต้ังครรภกลุม
ตัวอยางจะงดดื่มชาและกาแฟ  รอยละ 53.2  รับประทานอาหารประเภทเน้ือสัตว ผักและผลไม      
ทุกวันในปริมาณเทาเดิม รอยละ 54.9  และรอยละ 31.9  ตามลําดับ  และกลุมตัวอยางสวนใหญมี
การด่ืมนมในระหวางต้ังครรภ  รอยละ 93.7  และดื่มเปนประจําทุกวัน รอยละ 55.7  ดังแสดงตาม
ตารางท่ี  5 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n =79) 

รอยละ 

การพักผอน   
             วันละ 7-8 ช่ัวโมง 18 22.8 
             วันละ 9-12 ช่ัวโมง 56 70.9 
             มากกวา 12 ช่ัวโมง  5 6.3 
                    คาตํ่าสุด  7  ช่ัวโมง คาสูงสุด  14  ช่ัวโมง 
                    คาเฉล่ีย   9.8 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.54 
   
การไดรับยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก   
             ไดรับ 79 100 
   
การรับประทานยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก   
             รับประทานทุกวัน 63 79.7 
             รับประทานบางวัน 15 19.0 
             ไมรับประทานเลย 1 1.3 
   
การดื่มชา กาแฟ   
            ไมดื่ม 42 53.2 
             ดื่ม 37 46.8 
                
ความถ่ีในการดื่มชา กาแฟ  (n=37)  
             ดื่มนานๆ คร้ัง 33 89.2 
             ดื่มทุกวัน  4 10.8 
             ดื่มตํ่าสุดสัปดาหละ   2  แกว   ดื่มสูงสุดวันละ  2  แกว  
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการดูแลตนเอง  (ตอ)   
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 
(n =79) 

รอยละ 

   
การรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว    
             รับประทานทุกวันในปริมาณเพิ่มข้ึน 15 19.0 
             รับประทานทุกวันในปริมาณเทาเดิม 43 54.4 
             รับประทานบางวันในปริมาณเพิ่มข้ึน 1 1.3 
             รับประทานบางวันในปริมาณเทาเดิม 20 25.3 
     
การรับประทานผักและผลไม    
             รับประทานทุกวันในปริมาณเพิ่มข้ึน 24 30.4 
             รับประทานทุกวันในปริมาณเทาเดิม 25 31.6 
             รับประทานบางวันในปริมาณเพิ่มข้ึน 7 8.9 
             รับประทานบางวันในปริมาณเทาเดิม 23 29.1 
   
การดื่มนม   
            ไมดื่ม 5 6.3 
             ดื่ม 74 93.7 
 
ความถ่ีในการดื่มนม    
             ดื่มนานๆ คร้ัง 30 40.5 
             ดื่มทุกวัน  44 59.5 
             ดื่มตํ่าสุดสัปดาหละ   1  แกว   ดื่มสูงสุดวันละ  3  แกว  
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สวนท่ี  2  ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก   

  จากการรวบรวมขอมูลดานความเช่ือดานเกี่ยวกับการเจ็บปวย   การใหความหมาย และการ
เยียวยารักษาของหญิงต้ังครรภตอภาวะโลหิตจาง  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและ
การสังเกต  การนําเสนอขอมูลจากการสัมภาษณ  ผูศึกษาจะขอนําเสนอรายละเอียดของบริบทของ
พื้นท่ีศึกษา เพื่อใหเขาใจถึงสังคมวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี บริบทของผูถูกศึกษาเพื่ออธิบายปรากฏการณ
การเจ็บปวยของผูถูกศึกษาแตละคน  และความเช่ือดานสุขภาพเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางของหญิง
ต้ังครรภตามลําดับดังนี้ 
  

1.  บริบทของพ้ืนท่ีศึกษา   

1.1  ประวัติของพ้ืนท่ีศึกษา 
นราธิวาส เดิมเปนเพียงหัวเมืองชายแดนภาคใต หนึ่งในแปดหัวเมือง ไดแก 

ปตตานี หนองจิก สายบุรี ยะหร่ิง ระแงะ รามัน ยะลา  ในขณะน้ันนราธิวาสมีสภาพเปนเพียง
หมูบานแหงหนึ่งช่ือวา “มะนาลอ” เพราะต้ังอยูริมแมน้ําบางนราใกลกับทะเล มีการปกครองขึ้นกับ
สายบุรี  คร้ันตอมาถูกโอนมาข้ึนกับเมืองระแงะ  พ .ศ .  2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอม               
เกลาเจาอยูหัว ไดรวมหัวเมืองท้ังหมดเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา มณฑลปตตานี ในชวงเวลานั้น
ทางราชการไดยายศาลาวาการจากเมืองสายบุรี มาต้ังอยูท่ีบานมะนาลอ ดวยเหตุท่ีวาบริเวณท่ีต้ังของ
บานบางนรานั้นไดเจริญเปนชุมชนใหญ มีการคาท้ังทางบกและทางทะเล คึกคักวาเมืองสายบุรี 
ดังนั้น จึงไดลดฐานะเมืองระแงะและเมืองสายบุรีลงมาข้ึนกับเมืองมะนาลอแทน จนกระท่ังป พ.ศ. 
2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงเปล่ียนช่ือเมืองมะนาลอ เปน “นราธิวาส 
แปลวา ท่ีอยูของคนดี”  ปจจุบันเปนจังหวัดหนึ่งในหาจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีอยูในโครงการ
สามเหล่ียมเศรษฐกิจ มีศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียวเมืองชายแดนอยู ท่ีอําเภอ               
สุไหงโก-ลก ท่ีชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปรมาเท่ียวพักผอนและซ้ือสินคารวมท้ังเปนพื้นท่ีท่ีมีการ
ถายเทวัฒนธรรมรวมท้ังสินคานําเขา สงออกซ่ึงกันและกัน 

1.2  ลักษณะทางภูมิศาสตร 
จังหวัดนราธิวาส  เปนจังหวัดชายแดนตั้งอยูบนชายฝงทะเลดานตะวันออกของ

แหลมมลายู  หางจากกรุงเทพมหานคร 1,149 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร  
หรือ 2,797,143.75 ไร โดยมีพื้นท่ี 2 ใน 3 ของพื้นท่ีท้ังหมด เปนปาไมและภูเขา มีภูเขาหนาแนน
แถบทิศตะวันตกเฉียงใตจดเทือกเขาสันกาลาคีรีซ่ึงเปนแนวกั้นพรหมแดนไทย-มาเลเซีย  ลักษณะ
ของพื้นท่ีมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออก  พื้นท่ีราบสวนใหญอยูติดกับบริเวณ
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อาวไทยและท่ีราบลุมแมน้ํา 4 สาย แมน้ําสายบุรี แมน้ําบางนรา แมน้ําตากใบ และแมน้ําบางนรา
และมีปาพรุอีกประมาณ 361,860 ไร  มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดตอกับอาวไทยและจังหวัดปตตานี
ในเขตอําเภอไมแกน และอําเภอสายบุรี ทิศตะวันตกจดจังหวัดยะลาในเขตอําเภอบันนังสตา            
ทิศตะวันออกจดอาวไทยและรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย  และทิศใตจดรัฐกลันตันของประเทศ
มาเลเซีย   

สภาพภูมิภูมิอากาศของจังหวัดนราธิวาสมีเปนแบบรอนช้ืน มีเพียง 2 ฤดู คือ       
ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต เปน
ลมรอนท่ีพัดมาจากทะเลจีนใต ทําใหอากาศท่ัวไปรอนและช้ืน และฤดูฝน ท่ีแบงออกเปน 2 ชวง 
ไดแกชวงท่ีรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงพัดเอาความช้ืนจากทะเลอันดามันและมหาสมุทร
อินเดียเขามา ทําใหมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  อีกชวงจะรับมรสุมลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดเอาความช้ืนจากอาวไทยเขามา ทําใหมีฝนตกชุกอีกในเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมกราคม ชวงท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือ ชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม  

       1.3 ลักษณะการเมืองการปกครอง  
             จังหวัดนราธิวาส แบงการปกครองทองท่ีเปน 13 อําเภอ 77 ตําบล  593 หมูบาน    
ซ่ึงประกอบดวย อําเภอเมืองนราธิวาส   ระแงะ สุไหงโก-ลก แวง สุคิริน ศรีสาคร รือเสาะ บาเจาะ    
ตากใบ ยี่งอ สุไหงปาดี เจาะไอรอง และอําเภอ  จะแนะ  โดยจัดการปกครองทองถ่ิน เปน 3 รูปแบบ 
ดังนี้  รูปแบบองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง รูปแบบเทศบาล มีจํานวน 14 เทศบาล โดย
แยกเปนเทศบาลเมือง 3 แหง และเทศบาลตําบล 11 แหง และรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล      
มีท้ังหมด 74 แหง  
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ภาพท่ี 1  แสดงแผนท่ีจังหวัดนราธิวาส  
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          1.4  ประชากร ศาสนา และภาษา  

    จังหวัดนราธิวาส มีประชากร จํานวน 711,517 คน จําแนกเปนเพศชาย จํานวน 
352,404 คน เพศหญิง จํานวน 359,133 คน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 82 
ศาสนาพุทธ รอยละ 17 นับถือศาสนาคริสตและศาสนาอ่ืนๆ อีกรอยละ 1 ประชากรใชภาษาไทย
และภาษาทองถ่ิน ซ่ึงเรียกวา “ภาษามลายูพื้นท่ี” ชาวไทยมุสลิมจะใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน  
ภาษมลายูทองถ่ินมีลักษณะคลายคลึงกับภาษามลายูในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน 
นอกจากภาษามลายูพื้นท่ีแลว ภาษาพูดในชีวิตประจําวันของชาวไทยท่ีเปนพุทธศาสนิกชนใชภาษา
พูดท่ีหลากหลาย เพราะมีประชากรหลายกลุมมาต้ังถ่ินฐานในจังหวัดนราธิวาส ท่ีมาจากภาคกลาง
และจากจังหวัดอ่ืน ในภาคใต จึงมีสําเนียงพูดหลายสําเนียง เชน สําเนียงภาษาไทยใตตอนบน 
ภาษาไทยใตตอนลาง และยังมีภาษาพูดและสําเนียงท่ีแปลกไปจากภาษาไทยภาคใตในจังหวัดอ่ืนๆ 
มากเปนพิเศษ คือ สําเนียงภาษาเจะเห มีพูดกันมานานและมีอยูในกลุมไทยพุทธดั้งเดิมของจังหวัด
นราธิวาส เปนเอกลักษณประจําถ่ินของอําเภอตากใบ  

   ปจจุบันผูท่ีพูดภาษามลายูก็สามารถพูดภาษาไทยไดเปนสวนใหญ เพราะมี
การศึกษาสูงข้ึนตามความเจริญของทองถ่ินและตามความจะเปนท่ีตองประกอบอาชีพท่ีสัมพันธกัน 
สําหรับชาวไทยท่ีพูดภาษาไทยก็สามารถพูดภาษามลายูได ซ่ึงเปนวิวัฒนาการดานวัฒนธรรมใน
ปจจุบัน 

1.5 เศรษฐกิจและสังคม  

      จากสภาพทางภูมิศาสตรท่ีมีความหลากกลายท้ังปาไม ภูเขาและทะเล ประชากรใน
จังหวัดนราธิวาสสวนใหญจึงมีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม เชน  การทําสวนยางพารา สวน
ผลไม และการทํานา สวนประชากรท่ีอาศัยอยูริมฝงทะเลดานตะวันออกซ่ึงมีอยูเปนแนวยาวจะ
ประกอบอาชีพการประมง  การประกอบอาชีพแรงงานรับจางมีนอย เพราะมีความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวย และการเล้ียงสัตว 

           รูปแบบทางสังคม พบวา ชุมชนท่ีพูดภาษามลายูและนับถือศาสนาอิสลาม  มักต้ัง
บานเรือนอยูเปนกลุมไมปะปนกับชุมชนท่ีนับถือศาสนาอ่ืน อยูกันเปนหมูบานประกอบอาชีพ
ดวยกันในชุมชนเดียวกัน มีสวนนอยท่ีอยูปะปนกันแตตางคนตางอยู ถาจําเปนตองอยูปะปนกันบาง
การนับถือศาสนาตางคนตางก็ปฏิบัติศาสนกิจของตนไป ไมเบียดเบียนมีอยูบางท่ีไมลงรอยกันใน
เร่ืองศาสนาแตเปนเร่ืองเล็กนอย รูปแบบของชุมชนมักถือศาสนสถานเปนจุดศูนยกลาง เชน วัด 
มัสยิดหรือสุเหรา และโบสถ   
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1.6  ประเพณีและวัฒนธรรม  

ประเพณีของชาวจังหวัดนราธิวาสสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาท่ีตนนับถือ 
โดยชาวไทยพุทธในจังหวัดนราธิวาสมีประเพณีเชนเดียวกับชาวไทยพุทธในจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต
ของไทย เชน ประเพณีชิงเปรต เปนประเพณีในเทศกาลวันสารท เดือนสิบ จัดทําในวัดทุกวัดในวัน
แรม 14 หรือ 15 คํ่า เดือนสิบ เพื่ออุทิศสวนกุศลใหเปรตชน (บรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว) ประเพณี
บังกุลบัว คือ การทําบุญรําลึกถึงญาติท่ีลวงลับไปแลว และนํากระดูกมาบรรจุไวในบัว (ท่ีบรรจุอัฐ) 
ประเพณีลาซัง เปนประเพณีของชาวไทยพุทธแถวอําเภอตากใบเรียกวา ลัมซัง เกิดจากความเช่ือท่ีนา 
เร่ืองแมโพสพ โดยเช่ือวาถาทําพิธีนี้แลวจะทําใหขาวในนาปตอไปงอกงาม ใหผลผลิตสูง  ประเพณี
ลากพระหรือชักพระ  ซ่ึงจะทําพิธีหลังวันออกพรรษาหนึ่งวัน ประเพณีกินวาน หมายถึงการไววาน
ใหเพื่อนบานมาชวยลงแรงทํางานอยางใดอยางหนึ่ง โดยไมคิดคาแรง หรือท่ีภาคกลางเรียกวา ลง
แขก สวนใหญจะเปนการวานสําหรับการทํานา ทําไร หามเรือ ลากเรือ เคล่ือนยายบาน ฯลฯ 
ประเพณีการบวชพระ ซ่ึงถือเปนงานบุญท่ีสําคัญ ในชนบทจะมีการจัดพิธีใหญโต มีการเล้ียง มี
มรสพ และการแสดงตางๆ มากมาย บางแหงใหนาคลงบนหลังชางก็มี เปนงานแสดงถึงความ
ยิ่งใหญของเจาภาพ  

สําหรับประเพณีของชาวมุสลิม ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม มีสภาพความเปนอยู วิถี
ชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม มีลักษณะเฉพาะทองถ่ิน ซ่ึงมี
ความยึดม่ันในหลักคําสอนของ ศาสนาอยางเครงครัด ซ่ึงประเพณีท่ียังคงสืบทอดกันมาต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ไดแก ประเพณีการเกิด ในอดีตเม่ือเร่ิมต้ังครรภ หญิงต้ังครรภก็จะไปฝากทองกับหมอ
ตําแย โดยจัดเคร่ืองบูชาหมอ ไดแก หมาก พลู ยาเสน และเงินตามสะดวก เม่ือถึงกําหนดคลอด ญาติ
หรือสามีของหญิงต้ังครรภก็จะไปตามหมอตําแยมาชวยทําคลอดท่ีบาน ซ่ึงผูคลอดจะตองเตรียม
เคร่ืองบูชา อีกจํานวนหนึ่ง เม่ือทารกคลอดออกมาแลว หมอตําแยก็จะทําความสะอาดตัวเด็ก ผูกและ
ตัดสายสะดือแลวนําไปไวในถาดใหญท่ีมีผาปูรองรับ หลังจากนั้นก็จะทําความสะอาดผูเปนแมแลว
นวดทุกสวนของรางกายเพื่อใหเลือดลมเดินสะดวก  สําหรับทารกเม่ือทําความสะอาดเสร็จแลว ผู
เปนพอหรือผูมีความรูทางศาสนาจะทําพิธีอาซานหรือบัง (พูดกรอกท่ีหูขวา) และอิกอมัต (พูดกรอก
ท่ีหูซาย) แกเด็ก เพื่อให ซ่ึงหมอตําแยก็จะดูแลต้ังแตคลอดไปจนกระท่ังหลังคลอด ท้ังมารดาและ
ทารก ในปจจุบันหญิงตั้งครรภสวนใหญจะไปฝากทองและคลอดท่ีสถานพยาบาล แตก็ยังมีการพิธี
อาซานใหทารกท้ังนี้เพื่อใหสัมผัสแรกแหงการไดยินของเด็กไดรับรูถึงความยิ่งใหญของอัลลอฮ อีก
ท้ังเปนการขับไลมารรายท่ีชอบมากอกวนเด็กใหหนีหางออกไป นอกจากน้ียังมีพิธีรับขวัญบุตร 
(อากีกะฮ หรือพิธีเชือดสัตว) ตามหลักศาสนาอิสลาม ประเพณีแตงงาน (นิกะฮ) ประเพณีมาแกแต 
(กินน้ําชา) คือการกินเล้ียงในงานหาเงินสรางมัสยิด โรงเรียนหรือขอความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ี
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จําเปนตองใชเงินเปนจํานวนมาก ประเพณีมาโซะยาวี (การเขาสุหนัต) การขลิบอวัยวะเพศชายท่ี
ตองปฏิบัติทุกคนเม่ืออายุเขาเกณฑท่ีกําหนด คืออายุประมาณ 9 ป และพิธีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลัก
ศาสนาอิสลาม 

ในเร่ืองประเพณีเกี่ยวกับการการเกิดในวัฒนธรรมของไทยพุทธและไทยมุสลิมใน
จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงการเกิดเปนประเพณีหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวภาคใต ไดยึดถือและปฏิบัติกัน
มาเปนเวลาชานาน ซ่ึงในแตละพื้นท่ีและแตละศาสนาตางก็มีความเชื่อหรือพิธีกรรมท่ีแตกตางกัน
ไป  แตสวนใหญพบวา มีลักษณะเดียวกันในเร่ืองการปองกันอันตรายของหญิงต้ังครรภและทารก
ในครรภท้ังส้ิน  

1.7  ขอมูลดานสุขภาพและการสาธารณสุข   

จังหวัดนราธิวาสมีสถานบริการสาธารณสุขหลายแหง ระดับโรงพยาบาล ท้ังส้ิน 
12 แหง แยกเปนโรงพยาบาลท่ัวไป 2 แหง ต้ังอยูในอําเภอเมืองและอําเภอสุไหงโก-ลก และ
โรงพยาบาลชุมชนรวม 10 แหง  เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จํานวน 8 แหง และขนาด 60 
เตียง จํานวน 2 แหง ซ่ึงต้ังอยูในทุกอําเภอ  และมีโรงพยาบาลเปดใหมท่ีกําลังดําเนินการสรางเพิม่อีก 
1 แหง คือ อําเภอยี่งอ นอกจากน้ีมีสถานีอนามัยจํานวน 110 แหง ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในจังหวัด
นราธิวาส  สถานะทางสุขภาพและเจ็บปวยของประชาชน  พบวา จังหวัดนราธิวาสมีปญหาเกี่ยวกับ
โรคติดตอท่ีเปนปญหาสําคัญหลายโรคท่ีพื้นท่ีอ่ืนไดไมมี  ไดแก โรคเร้ือน โรคเทาชาง โรคมาเลเรีย  
สําหรับโรคและการเจ็บปวยอ่ืนๆ ก็มีปญหาเชนเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในปะเทศไทย   เม่ือเกิดการ
เจ็บปวยประชาชนก็จะแสวงหาการรักษาท้ังการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยพื้นบานท้ังนี้
ข้ึนอยูกับความเจ็บปวยและความเช่ือดานสุขภาพของแตละบุคคล  เชน อุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกหัก 
กระดูกแตก  ขอเคล็ด ประชาชนสวนใหญท้ังชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมก็จะไปรับการรักษาท่ี
บานโตะนอ ซ่ึงอยูหางจากตัวอําเภอเมืองนราธิวาสไมถึง 30 กิโลเมตร เพราะท่ีนั่นมีหมอพื้นบานท่ีมี
ความสามารถมากในการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก เปนท่ีรูจักของประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ให
การรักษามาเปนเวลายาวนานมาก และมีช่ือเสียงมากคนหนึ่งในการรักษาโรค  นอกจากน้ีก็มีหมอ
พื้นบานท่ีรักษาโรคอ่ืนๆ เชน อัมพฤกษ อัมพาต  แตการรักษาโรคเหลานี้อาจจะหายหรือไมหายก็
ข้ึนอยูความเจ็บปวยของแตละคน   สําหรับหมอพื้นบานท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูมากยังคงมี
บทบาทมากในจังหวัดนราธิวาส คือ หมอตําแย  หรือ ผดุงครรภโบราณ  ซ่ึงใหการดูแลรักษาโรคท่ี
เกี่ยวกับการต้ังครรภและการคลอด  ในกรณีท่ีมีการเจ็บปวยอ่ืนๆ ประชาชนก็อาจจะรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกลบาน  แตในเร่ืองแบบแผนการรักษาสุขภาพ 
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ประชาชนก็จะมีการแสวงหาบริการการแพทยพหุลักษณท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับความเช่ือของผูปวยและการ
เจ็บปวยของแตละบุคคล   

ขอมูลดานอนามัยแมและเด็กในจังหวัดนราธิวาส มีอัตราเกิดสูงเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 
ใน 3 สามจังหวัดชายแดน มีปญหาในเร่ืองของอัตรามารดาและทารกตาย สูงกวาเปาหมายท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตลอด โดยเฉพาะอัตรามารดาตาย ในแตละปจะมีมารดาตาย
ประมาณ 3 -5 คน  ซ่ึงเม่ือเทียบกับจํานวนในอดีตอาจจะเห็นวานอยกวาในอดีตแตก็คงพบปญหา
ดังกลาวทุกป ถึงแมวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวก็ยังไมสามารถ
แกปญหาใหลดลงหรือหมดไปได ปญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับมารดาและทารกในจังหวัดนราธิวาส 
ไดแก ปญหามารดาและทารกตาย  ปญหาทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย  ทารกตายปริกําเนิด  ภาวะ
โลหิตจางจากการขาดาธาตุเหล็ก เปนตน  ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของได
ดําเนินการปรับปรุงระบบบริการใหเขากับบริบทพื้นท่ี เชน การอนุญาตใหญาติหรือสามีเขาไปเฝา
ในหองรอคลอด การจัดเตรียมสถานท่ีทําพิธีอะหซานในบริเวณหองคลอด จัดทําโครงการดูงาน
หองคลอดใหกับหญิงต้ังครรภท่ีใกลคลอด และโครงการอ่ืนๆ อีกมากมาย  ปญหาบางอยางก็ไดรับ
การตอบรับเปนอยางดี แตบางเร่ืองก็ไมสามารถแกปญหาได  ท้ังนี้อาจข้ึนอยูกับประเพณี ความเช่ือ
ของแตละบุคคล และแตละชุมชน  ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสโดยสวนใหญ ก็ยังใหความสําคัญ
กับการตัดสินใจของผูอาวุโสหรือผูใหญท่ีเคารพนับถือในครอบครัว  เร่ืองการดูแลสุขภาพของ
มารดาและทารกในระหวางต้ังครรภ คลอด และหลังคลอด โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมบางกลุมยังคง
ใหความเคารพนับถือและความไววางใจใหหมอตําแยดูแล รวมกับการรับบริการฝากครรภกับ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขดวย แตก็ไมมากเหมือนในอดีต  ในปจจุบันหมอตําแยไดลดบทบาทจากผูทํา
คลอดในอดีตมาเปนผูดูแลใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการต้ังครรภและดูแลหลังคลอด เชน การคัดทอง
หรือการแตงทองเพื่อใหหญิงต้ังครรภท่ีมีอาการปวดเม่ือย อึดอัดไมสบายทอง ไดรูสึกผอนคลาย
และมีความสุขสบายมากข้ึน การนวดกอนเสา หรือการประคบรอนดวยกอนหิน เพื่อชวยใหความ
อบอุนแกรางกาย นวดหลังคลอด เพื่อกระตุนการหมุนเวียนของเลือดและนํ้านมชวยใหน้ําคาวปลา
ไหลดีและมีน้ํานมไหลมากข้ึน นอกจากนี้ยังเปนผูท่ีประกอบพิธีกรรมใหกับหญิงต้ังครรภ ทารก
หลังคลอด  เพื่อใหหญิงต้ังครรภและทารกในครรภปลอดภัยและเปนสิริมงคลแกชีวิต ไดแก  พิธี 
แนแง หรือพธีิทําลายอาถรรพ ซ่ึงเปนพิธีกรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน ใน
บางพื้นท่ี เชน ในเขตชนบท จะมีการปฏิบัติอยางเครงครัดหรือจัดทําพิธีกรรมดวยความสมบูรณ
แบบ สวนในเขตเมืองพิธีกรรมก็ลดนอยลงไปตามกาลเวลา  โดยพีธีกรรมนี้จะกระทําเฉพาะหญิง
ต้ังครรภแรกท่ีมีอายุครรภครบ 7 เดือน พิธีแนแงในปจจุบันไดเลือนหายไปบางแลว ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับ
ความเช่ือของแตละคน เพราะเช่ือวา จะทําใหคลอดงายและเปนสิริมงคลแกทารก  สําหรับพิธีกรรม



 50 
 
อ่ืนๆ สวนใหญจะเปนพิธีกรรมท่ียังคงอยูและปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปจจุบันก็จะเปนพิธีกรรมท่ี
เกี่ยวของกับศาสนาเปนสําคัญ  เชน การทําการอากีเกาะฮ การเปดปากทารกหรือประเพณีการเกิด
ตางๆ ท่ี เปนบทบัญญัติของศาสนาอิสลามท่ีมุสลิมทุกคนจะตองถือปฏิบัติ  การทําพิธีกรรมดังกลาว
ก็จะเนนในเร่ืองของการเชิญผูรูทางศาสนา (โตะครู) หรืออิหมามมาอานบทดุอาห (สวดขอพรจาก
พระผูเปนเจา) เพื่อเปนสิริมงคลแกทารก และมีการทําบุญเล้ียงอาหารดวย ท้ังนี้ขอปฏิบัติทุกอยางก็
จะมีบัญญัติอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานท้ังหมด วาจะตองปฏิบัติอยางไร และเวลาใด  
 ในอดีตผดุงครรภโบราณมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขาภาพมารดาและทารก เร่ิมต้ังแต
การฝากครรภ การทําพิธีกรรมตางๆ การทําคลอด การดูแลสุขภาพของมารดาและทารกหลังคลอด 
ซ่ึงลวนเปนหนาท่ีของผดุงครรภโบราณท้ังส้ิน  นอกจากนี้เม่ือมีปญหาการเจ็บปวยของทารก เชน มี
ไข เปนผดผ่ืน ก็มักจะพึ่งพาการรักษาจากผดุงครรภโบราณ เปนสวนใหญ แตปจจุบันบทบาทของ
ผดุงครรภโบราณและเร่ิมนอยลงและปรับเปล่ียนไปตามความเจริญกาวหนาทางการแพทย ความ
เช่ือ และความเปนสังคมเมือง โดยสวนใหญก็จะทําหนาท่ีในการดูแลครรภในระยะต้ังครรภ
เล็กนอย  เชน การคํานวณอายุครรภ การทําพิธีกรรม การนวดเพื่อคลายความอึดอัด และในระยะ
หลังคลอดจะเนนในเร่ืองการนวดคลายเสน นวดกระตุนน้ํานมเปนตน 
 

2.   บริบทของผูถูกศึกษา  

 กลุมผูถูกศึกษาในคร้ังนี้เปนหญิงต้ังครรภ จํานวน 7 ราย ซ่ึงแยกออกเปน 2 กลุมคือ 
ต้ังครรภแรก จํานวน 3 ราย ซ่ึงไมเคยมีประวัติของการมีภาวะโลหิตจาง  และกลุมต้ังครรภหลัง 
จํานวน 4 ราย ซ่ึงเคยมีประวัติการมีภาวะโลหิตจางในครรภนี้และครรภท่ีผานมา กลุมหญิงต้ังครรภ
แรก เปนหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางครั้งแรกในครรภนี้ ทุกคนไมเคยมีประวัติการแทงบุตร  
กลุมผูถูกศึกษาจํานวน 3 ราย  และผดุงครรภโบราณจํานวน 1 ราย  จํานวนท้ังส้ิน 8 ราย ผูใหขอมูล
ทุกคนมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนราธิวาส อาศัยอยูในพื้นท่ีอําเภอเมืองจํานวน 5 ราย คือ กรณีศึกษาที่ 
1, 3, 4, 7 และผดุงครรภโบราณ  สําหรับอําเภออ่ืนๆ อีก อําเภอละ1 ราย ดังนี้ อําเภอระแงะ คือ 
กรณีศึกษาที่ 2  อําเภอเจาะไอรอง คือ กรณีศึกษาท่ี  6 และอําเภอตากใบ คือ กรณีศึกษาที่ 5         
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีเพียงรายเดียวท่ีนับถือศาสนาพุทธ คือ กรณีศึกษาท่ี 3 กลุมตัวอยาง
มีอายุต้ังแต 17 – 43 ป ลําดับท่ีของการต้ังครรภ มีจํานวน 3 ราย เปนครรภแรก ซ่ึงมีอายุตํ่ากวา 20 ป  
และครรภหลัง จํานวน 3 ราย อายุระหวาง 20 – 35 ป จํานวน   2  ราย  และอายุมากกวา 35 ป  
จํานวน 1 ราย  ดังรายละเอียดผูใหขอมูลตอไปนี้ 
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ตารางท่ี  6  ขอมูลท่ัวไปของกรณีศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก 
 
กรณีศึกษา 
คนท่ี 

อายุ 
(ป) 

ศาสนา อาชีพ รายไดของ
ครอบครัว 

(บาท/
เดือน) 

การศึกษา ลักษณะ
ครอบครัว 

1 18 อิสลาม แมบาน 6,000 ประถมปท่ี 4 ขยาย 
2 18 อิสลาม แมบาน ไมมีรายได ปวช. ปท่ี 2 ขยาย 
3 17 พุทธ แมบาน 7,000 มัธยมศึกษาปท่ี 3 ขยาย 
4 32 อิสลาม ครูจางฯ 20,000 ปริญญาตรี ขยาย 
5 34 อิสลาม รับราชการ 15,000 ปริญญาตรี ขยาย 
6 26 อิสลาม คาขาย 10,000 มัธยมศึกษาปท่ี 6 เดี่ยว 
7 43 อิสลาม คาขาย 10,000 มัธยมศึกษาปท่ี 6 เดี่ยว 
8 64 อิสลาม แมบาน 6,000 ไมไดเรียน ขยาย 

 
กรณีศึกษาท่ี 1   

หญิงต้ังครรภแรก อายุครรภ 35 สัปดาห เปนคนพูดนอย อาศัยอยูในชุมชนหมูบาน
ชายทะเล ซ่ึงเปนชุมชนแออัดขนาดเล็กท่ีประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพประมงซ่ึงต้ังอยูในตัว
อําเภอเมือง หลังจากแตงงานไดประมาณปกวา ก็ต้ังครรภ ซ่ึงกอนหนานี้ก็ไมไดคุมกําเนิดเลย  ตน
และสามีรูสึกดีใจท่ีรูวาต้ังครรภ  ไปฝากครรภคร้ังแรกท่ีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร เม่ืออายุ
ครรภ 18 สัปดาห รับรูการต้ังครรภจากอาการแสดงของการต้ังครรภ คือ มีอาการคล่ืนไสและ
อาเจียนในตอนเชา ในชวงแรกของการต้ังครรภ แมก็พาไปหาผดุงครรภเพื่อตรวจดูวาทองหรือไม 
เม่ือผดุงครรภโบราณยืนยันวาทองไดประมาณ 2 เดือน จึงไปโรงพยาบาลเพ่ือตรวจปสสาวะทดสอบ
การต้ังครรภและฝากครรภท่ีโรงพยาบาลเลย ในชวงแรกของการตั้งครรภมีอาการแพทองไมมาก 
กินอาหารไดบางเล็กนอย หลังจากนั้นประมาณ 5 เดือนก็กินไดปกติ แตก็ไมมากเพราะโดยปกติแลว
ก็เปนคนท่ีกินนอยอยูแลว 

รับรูการมีภาวะโลหิตจางจากพยาบาลฝากครรภ และเจาหนาท่ีก็ไดแนะนําวิธีการดูแล
สุขภาพในระยะตั้งครรภ พรอมท้ังไดรับการใหสุขศึกษารายกลุมจากโภชนากรของโรงพยาบาลใน
เร่ืองการบริโภคอาหารเพ่ือปองกันภาวะโลหิตจางจํานวน 1 คร้ัง หลังจากนั้นก็จะเปนการให        
สุขศึกษารายบุคคลในหองตรวจครรภทุกคร้ังท่ีมาฝากครรภ  คร้ังแรกท่ีรูวามีภาวะโลหิตจางก็รูสึก
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เปนกังวลกลัววาจะมีผลตอลูกในครรภ เม่ือไดรับความรูไปก็หายกังวลบาง เพราะรูวาสาเหตุท่ีมี
ภาวะโลหิตจางเนื่องจากตนเองเปนคนท่ีบริโภคอาหารนอย โดยเฉพาะผักจะไมคอยกินเลย  สวน
ผลไมก็รับประทานไดไมกี่อยางเพราะไมคอยชอบรับประทาน ซ่ึงภาวะโลหิตจางก็คือ “ โรคท่ีเกิด
จากการกินท่ีไมเพียงพอ”   ซ่ึงกอนต้ังครรภตนเองจะชอบรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป (มามา) 
มาก รับประทานไดทุกวัน ซ่ึงแมและนาสาวจะตักเตือนอยูเสมอ เพราะเช่ือวา การรับประทาน
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปบอยๆ จะสงผลเสียตอสุขภาพ โดยจะไปทําลายระบบเลือดในรางกาย  “มามาถา
กินบอยๆ มันจะไปทําลายเลือด (มาตีดาเฆาะห) ทําใหเราซีด ไมมีแรง ”  ในชวงต้ังครรภจึงงด
รับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  เร่ืองการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก นองรีนาก็จะรับประทานบาง
แตไมบอยตามท่ีแพทยส่ัง เพราะไมคอยชอบกินยา ก็จะลืมบอย ผนวกกับความเช่ือท่ีเพื่อนบานพูด
กันวา อาจจะทําใหเด็กโตคลอดยาก ตนเองกลัววาจะตองผาตัดเวลาคลอดจึงไมคอยกิน  แตมีสามี
และแมท่ีคอยดูแลในเร่ืองการรับประทานยา โดยเฉพาะสามีจะขูอยูเสมอวาถาไมรับประทานยา นม 
หรือยังแอบกินบะหม่ีอยูเขาก็จะท้ิงใหอยูคนเดียว นองรีนากลัววาสามีจะท้ิงจึงตองทําตามท่ีสามี
บอก ชวงหลังทําใหการรับประทานและยาเสริมธาตุเหล็กจึงไมคอยมีปญหา ทําใหผลเลือดในคร้ังท่ี 
2 ดีข้ึน  

การปฏิบัติตนในระหวางต้ังครรภ ก็จะปกติเหมือนทุกๆ วัน ไมไดมีอะไรเปนพิเศษสวน
ใหญก็จะระมัดระวังไมใหมีการล่ืนลม หรือการกระแทก การยกของหนักเพราะอาจจะทําใหแทงได 
เร่ืองอาหารการกินภายในบานสวนใหญแมจะเปนผูดูแลท้ังหมด ต้ังแตการจัดซ้ือจัดหา และการปรุง  
ซ่ึงแมก็จะพยายามหาอาหารที่จะชวยบํารุงครรภ และอาหารท่ีชวยบํารุงเลือด เชน อาหารจําพวก ตับ 
เนื้อ หอยแครง เพราะจะชวยใหเขาแข็งแรงมากข้ึน แมบอกวา “ถาเราแข็งแรงในชวงต้ังทอง หลัง
คลอดเราก็จะฟนตัวไดเร็ว เพราะหลังคลอดเขาก็จะหามกินอาหารอ่ืนนอกจากขาวกับปลายาง
เทานั้น ถากินของแสลงเขาไปจะทําใหไมสบายได” แตก็ไมไดแยกวานี้เปนอาหารคนทองหรือ
อาหารใคร คือ ทําอาหารท่ีสามารถกินไดทุกคนในบาน ในชวงต้ังครรภออนๆ แมก็จะหาม
รับประทานอาหารที่มีรสรอนและของท่ีทําใหเสาะทองได   เชน สัปปะรด น้ําอัดลม หนอไมดอง 
เพราะอาจจะทําใหตกเลือดได สวนอาหารอื่นๆ ก็สามารถรับประทานไดตามปกติ งานบานก็ทําได
ไมไดหามแตอยางใด ในชวงต้ังครรภได 7 เดือน แมก็พาไปทําพิธีตาวาปอโฆะ (พิธีแนแง) ท่ีบาน
ของผดุงครรภโบราณ เพื่อขอพรจากพระผูเปนเจาใหตนเองและลูกปลอดภัย แคลวคลาดจากส่ิง   
ช่ัวราย ซ่ึงเปนพิธีกรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมานาน โดยจะใหหญิงต้ังครรภอาบนํ้ามนตท่ีผานการ
อานบทสวดจากผดุงครรภโบราณ หลังจากนั้นผดุงครรภโบราณก็จะแนะนําวิธีการดูแลตนเอง
เล็กๆนอยๆ ใหระมัดระวังเร่ืองการทํางาน ไมใหยกของหนัก เพราะกลัวตกเลือด (แทง) การปฏิบัติ
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ตัวอ่ืนก็เปนไปตามปกติ การพักผอนก็มีนอนกลางวันบางวันหนึ่งประมาณ 1 ถึง 2 ช่ัวโมง ตอน
กลางคืนก็เขานอนเวลาประมาณ 23.00 น. หลังละคร ต่ืนนอนประมาณ 06.00 น.  

จากการท่ีมีภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ กรณีศึกษาที่ 1 คิดวาเปนโรคไมรุนแรง เพราะ
หลังจากท่ีรับประทานอาหารไดแลวและกินยาเสริมธาตุเหล็ก ผลการตรวจเลือดคร้ังท่ี 2 ก็ดีกวาและ
ก็ปกติดี นอกจากนี้ก็ยังไมมีอาการผิดปกติใดๆ คิดวาสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารของตนเอง
ถากินไดเยอะ และกินของท่ีมีประโยชนก็คงไมมีภาวะโลหิตจาง  

 
กรณีศึกษาท่ี 2   
หญิงต้ังครรภแรก อายุครรภ 35 สัปดาห เปนคนสุขภาพดีไมมีโรคประจําตัว  รับรูการ

ต้ังครรภจากการตรวจปสสาวะท่ีคลินิกเอกชนในจังหวัดนราธิวาส  ในระหวางการตั้งครรภคร้ังนี้
เม่ือมีปญหาสวนใหญก็จะปรึกษามารดา ซ่ึงสามารถปรึกษาปญหาไดทุกเร่ืองและจะสนิทสนมกับ
แมมากกวาพอ  ในชวงต้ังครรภออนๆ มีอาการแพทองเล็กนอย ในชวง 2 -3  เดือนแรก แตสามารถ
รับประทานอาหารไดบาง สวนใหญจะมีอาการคล่ืนไสในตอนเชา และหลังกินยา หลังจากอาเจียนก็
กินไดอีกเล็กนอย แตพอชวงแพทองหมดไป ก็รับประทานอาหารไดทุกอยาง  การปฏิบัติตัวในชวง
ต้ังครรภปกติเหมือนทุกวัน แมก็ไมไดแนะนําอะไร เร่ืองอาหารก็สามารถรับประทานไดปกติ และ
รับประทานไดทุกอยาง จะบํารุงครรภโดยการรับประทานไขทุกวันๆ ละ  1  ฟอง กินนมทุกวันๆ ละ
ประมาณ 3 แกว อาการที่เปล่ียนแปลงไปก็คือ การรับประทานอาหารมากข้ึน ทานบอย และจะชอบ
รับประทานขนมหวานมากข้ึนโดยเฉพาะขนมท่ีเปนกะทิจะชอบเปนพิเศษ ซ่ึงตอนท่ียังไมทองก็
ทานบางแตไมมากเหมือนตอนทอง เม่ืออายุครรภได 7 เดือน แมก็พาไปหาผดุงครรภโบราณ 1 คร้ัง 
เพื่อทําพิธีแนแง ทําพิธีประมาณคร่ึงช่ัวโมงท่ีบานของผดุงครรภโบราณ  โดยจะเตรียมอุปกรณเพื่อ
ไปทําพิธีดังกลาวประมาณ 3 อยาง คือ มะพราว 1 ลูก สบูอาบน้ํา และหมากพลูอีก 1 กํา โดยผดุง
ครรภจะทําพิธีอานบทสวดจากคัมภีรอัลกุรอาน หลังจากนั้นก็จะใหเอาน้ําท่ีผานการสวดไปอาบนํ้า
ตามปกติ หลังจากนั้นก็กลับบานได  

ความหมายของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หญิงต้ังครรภ ไมสามารถให
ความหมาย และสาเหตุของการเกิดโรคได เนื่องจากเจาหนาท่ีไมไดอธิบายวาเกิดจากสาเหตุใดแต
แจงวามีภาวะโลหิตจางจากการผลการตรวจเลือด สําหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองก็มีการปฏิบัติ
เหมือนกิจวัตรประจําวันท่ัวๆ ไป ต่ืนนอนประมาณ 06.00 น. หลังชวยแมทํางานบานทุกอยางเสร็จก็
จะนอนดูโทรทัศน และนอนกลางวันทุกวันๆ ละ 1 ช่ัวโมง  ตอนกลางคืนก็เขานอนเวลาประมาณ 
22.00 น. เร่ืองการออกกําลังกายก็ไมคอยไดออกอยูแลว ก็จะทํางานบานมากกวา แตก็ไมใหนอน
มากเกินไป  
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กรณีศึกษาท่ี 3  
หญิงต้ังครรภครรภแรก อายุครรภ 37 สัปดาห ไมมีอาการแพทองในชวงของการต้ังครรภ 

จึงไมทราบวาตนเองต้ังครรภ แตเพื่อนๆ ทักวา มีรูปรางทวม มีน้ํามีนวล และกินมากข้ึน แตรูวา
ประจําเดือนไมมา จึงซ้ือชุดตรวจปสสาวะมาตรวจเอง จึงม่ันใจวาตนเองต้ังครรภ ซ่ึงตอนนั้นอายุ
ครรภก็ประมาณ 7 เดือน มาฝากครรภคร้ังแรกอายุครรภ 33 สัปดาห  ผลการตรวจเลือดคร้ังแรกคา
ความเขมขนของเลือดเทากับ  32.8%  และคร้ังท่ี 2 เทากับ 36%  ซ่ึงผลการตรวจคร้ังท่ี 2 ถือวาปกติ 
เนื่องจากการรับประทานอาหารที่เพิ่มข้ึน และมีแมคอยดูแลเปนอยางดี 

ในการตั้งครรภคร้ังนี้กรณีศึกษาจะมีแมใหคําแนะนําในเร่ืองการปฏิบัติตัว ไมวาจะเปนการ
ทํางานบาน ไมใหนอนมาก เพื่อใหรางกายแข็งแรง สําหรับการรับประทานอาหารชวงต้ังครรภก็
สามารถรับประทานอาหารไดทุกอยางเพ่ือบํารุงรางกาย  นอกจากนี้แนะนําวา ใหเขากินของบํารุง  
กินนม กินขาวใหครบ 3 ม้ือ ใหออกกําลังกาย ใหนอนดวย แตไมใหนอนมาก และใหงดอาหาร
ประเภทหมักดองทุกชนิด  เชนหนอไมดอง เพราะเปนของแสลง หากรับประทานอาหารประเภทนี้
ในชวงต้ังครรภเช่ือวาจะทําใหตกเลือดได และเช่ือวาการกินน้ํามะพราวในชวงต้ังครรภจะทําให
ทารกมีผิวพรรณดี แข็งแรงดวย แตจะไมใหรับประทานในชวงหลังคลอด เพราะเปนของเย็นจะทํา
ใหปวดเสน ไมสบายได แมของกรณีศึกษากลาววา “คนแกๆเม่ือกอนเขาก็จะหามไมใหอาบน้ําตอน
กลางคืน กลัวคลอดยาก  แตเราก็ไมไดปฏิบัติตามเพราะวาอากาศมันรอนก็จําเปนตองอาบนํ้ากอน
นอนในชวงต้ังครรภ ก็ไมเห็นคลอดยากสักคน”   

ความรูความเชื่อเกี่ยวกับโรคโลหิตจาง รับรูวาเปนโรคท่ีเกี่ยวกับการบริโภคอาหารท่ีมีธาตุ
เหล็กไมเพียง ซ่ึงหญิงต้ังครรภหรือคนที่มีประจําเดือนสามารถเปนโรคน้ีได และภาวะโลหิตจางก็
จะสามารถหายไปไดเองหากมีการบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เชน ตับ เคร่ืองในสัตว หอยแครง  
ผักใบเขียว เนื้อสัตวและผลไม นอกจากน้ีพบวา ในศาสนาพุทธจะไมมีประกอบพิธีกรรมใดท่ี
เกี่ยวของกับหญิงต้ัง หากรูวาต้ังครรภก็ใหฝากครรภท่ีสถานบริการสาธารณสุข และก็ดูแลครรภ
ท่ัวไปใหมารดาและทารกในครรภปลอดภัย  แตก็มีความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาตามท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน ซ่ึงอยูกับความเช่ือของแตละบุคคล เพราะคิดวาคนสมัยกอนสวนใหญจะคลอดกับผดุงครรภ
โบราณ หากมีปญหาเร่ืองการคลอดยากก็อาจเปนอันตรายถึงชีวิต แตในปจจุบันคนสวนใหญจะ
เลือกฝากครรภและคลอดท่ีสถานพยาบาล จึงปลอดภัยกวาในอดีต ซ่ึงความเช่ือเหลานั้นก็ไมไดรับ
การปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปจจุบัน 

หญิงต้ังครรภหลังถูกคัดเลือกมาเขาในการศึกษาคร้ังนี้อีก 4 ราย ซ่ึง เปนหญิงต้ังครรภท่ีเคย
มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในครรภท่ีผานมาท้ังส้ิน  รายละเอียดของกรณีศึกษาดังนี้  
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กรณีศึกษาท่ี 4  
หญิงต้ังครรภบุตรลําดับท่ี 5 อายุครรภ 39 สัปดาห สุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรค

ประจําตัว มีภาวะโลหิตจางคร้ังนี้เปนคร้ังท่ี 2 โดยคร้ังแรกมีภาวะโลหิตจางเม่ือต้ังครรภบุตรคนท่ี 4 
ปจจุบันนี้บุตรคนดังกลาวอายุยางเขา 2 ขวบ บุตรทุกคนสมบูรณแข็งแรงดี ไมมีลูกคนใดปวยดวย
ภาวะโลหิตจางสักคน 

จากการสอบถามความรู ความเชื่อเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง หญิงต้ังครรภจะใหความหมาย
ตามประสบการณและความคิดเห็นสวนตัวสาเหตุท่ีตนมีภาวะโลหิตจางเน่ืองจากต้ังครรภหลายคร้ัง 
และอายุท่ีมากข้ึน แตเช่ือวาภาวะดังกลาวก็จะหายไปเองหากมีการบริโภคอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง 
และการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กท่ีไดรับมาจากโรงพยาบาล เนื่องจากหญิงต้ังครรภเคยมี
ประสบการณในการตั้งครรภท่ีผานมา เม่ือตรวจเลือดคร้ังท่ี  2 ความเข็มขนของเลือดก็มากกวา 33% 
เชนเดียวกับครรภผลการตรวจเลือดคร้ังท่ี 2 ปกติ ภาวะโลหิตจางก็ไมมีความรุนแรงเพราะไมมี
อาการแสดงใหเราเห็นวาเปนอยางไรบาง ท่ีผานมาก็คลอดปกติ และไมเคยมีภาวะตกเลือดหลัง
คลอด เม่ือสอบถามวาเคยมีอาการเหนื่อยงาย เพลีย บางหรือไมในขณะต้ังครรภ หญิงต้ังครรภมอง
วาเปนภาวะปกติของคนต้ังครรภ แตก็รูสึกไดวาต้ังครรภคร้ังนี้จะเหนื่อยงายกวาครรภกอนๆ  แตคิด
วาเกิดจากการท่ีตนอายุมาก จึงทําใหเหนื่อยงาย และไมคอยมีเวลาไดพักผอนเทาท่ีควร เวลาสวน
ใหญหลังจากเลิกงานก็จะทุมเทใหกับลูกๆ มากกวา  และจากการพูดคุยกับหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะ
โลหิตจางท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลดวยกัน เขาก็ใหความหมายเชนเดียวกับท่ีเขาเขาใจ  

การปฏิบัติตัวระหวางต้ังครรภ หญิงต้ังครรภก็มีการปฏิบัติตนตามปกติ โดยกลาววากิจวัตร
ประจําวันระหวางต้ังครรภก็ไมแตกตางไปจากเม่ือตอนท่ีไมต้ังครรภ  สอบถามถึงขอหาม ขอปฏิบัติ
ในระหวางต้ังครรภก็ไมมี เร่ืองอาหารก็สามารถรับประทานไดทุกอยาง แตจะหามในชวงหลังคลอด
มากกวา ซ่ึงตนเองก็ไมไดปฏิบัติอยางเครงครัด เชน ในระยะหลังคลอดแมจะหามกินของเย็น พวก 
ฟก น้ําแข็ง เพราะจะทําใหรางกายซ่ึงเย็นอยูแลวมีอาการหนาวสะทอนได  สวนอาหารปะเภท
เนื้อสัตว ไข อาหารทะเล เพราะจะทําใหแผลฝเย็บเปนหนอง คัน และอาจติดเช้ือไดงาย แตตนก็จะ
กินน้ําแข็งเพราะวาชอบดื่มน้ําเย็นมากกวา กินน้ําอุนไมช่ืนใจ และไมไดชวยบรรเทาอาการกระหาย
น้ําได  ทํางานก็ทําไดตามปกติ พักผอนใหเพียงพอ แตตนไมคอยไดนอนกลางวันเพราะไมคอยมี
เวลาวางในตอนกลางวัน แตจะเขานอนเร็วกวาปกติจึงทําใหไมมีปญหาเร่ืองการพักผอน แบบ
แผนการบริโภคอาหาร สวนใหญจะซ้ือของสดจากตลาดแลวกลับมาปรุงเองท่ีบาน รับประทาน
อาหารปกติครบ  3 ม้ือ กับขาวก็มีท้ังเนื้อสัตว อาหารทะเล หมุนเวียนกับไปไมไดมีพิเศษอะไร และ
ตนก็รับประทานในปริมาณเทาเดิม อาจมีบางวันท่ีทานมากกวาปกติในวันท่ีรูสึกวาเหน่ือยมากๆ 
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สวนผักผลไมก็รับประทานตามปกติทุกวัน เคร่ืองดื่มประเภท ชา กาแฟปกติก็ไมดื่มอยูแลว และด่ืม
นมเพ่ิมข้ึนเพื่อบํารุงครรภ   

 
กรณีศึกษาท่ี 5  
หญิงต้ังครรภบุตรลําดับท่ี 2 อายุครรภ 36 สัปดาห มีโรคประจําตัวคือ ความดันโลหิตต่ํา 

กรณีศึกษาไดรับการตรวจหาคาความเขมขนของเลือดมากกวาหญิงต้ังครรภรายอ่ืนๆ เนื่องจากมี
อาการแพทองรุนแรงมาก รับประทานอาหารไมไดเลย ในชวงแรกของการตั้งครรภ โดยตองตรวจ
เลือดถึง 5 คร้ัง และผลการตรวจทุกคร้ังก็มีความเขมขนของเลือดตํ่ากวา 33% ทุกคร้ัง คร้ังสุดทาย มี
คาเทากับ 34% การใหความหมายเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง หญิงต้ังครรภใหความหมายวาเปนโรคท่ี
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารท่ีมีธาตุเหล็กนอย  และมองวาสาเหตุท่ีตนมีภาวะโลหิตจางเน่ืองจาก
อาการแพทองรุนแรงรับประทานอาหารไมไดเลย และจะมีอาการตลอดการต้ังครรภ แตความ
รุนแรงก็จะลดนอยลงบางรับประทานอาหารไดเล็กนอย บางวันสามารถรับประทานอาหารไดวันละ  
1 ม้ือเทานั้นและก็จะกินอยางนั้นซํ้าๆ และอาหารท่ีแพทยแนะนําตนก็ไมคอยชอบยิ่งชวงต้ังครรภจะ
รับประทานอาหารเหลานั้นไมไดเลย เชน เคร่ืองในสัตว หอย  และปกติก็เปนคนท่ีกินยาก คือ เลือก
กิน พวกผักและผลไมท่ีมีกล่ิน เชน จําปาดะ สะตอ ลูกเนียง ทุเรียน  จะไมกิน เนื้อไกก็เลือกกิน
เฉพาะท่ีเปนเนื้อลวนๆ อาหารทะเล เชน ปลา กุง ก็กินได แตชวงทองกินไมไดเลย จึงทําใหมีภาวะ
ซีด  

ภาวะโลหิตจางท่ีเกิดข้ึนในชวงต้ังครรภ กรณีศึกษาเชื่อวามีความสัมพันธกับโรคประจําตัว
ท่ีเปนอยู โดยในตอนท่ีไมต้ังครรภก็จะมีอาการหนามืด เปนลมอยูบอยๆ กอนต้ังครรภคนท่ี 2 ขณะ
ขับข่ีรถจักรยานยนต  ไดประสบอุบัติเหตุรถลม เนื่องจากมีอาการหนามืด เปนลม ทําใหฟนหนาหัก 
1 ซ่ี ซ่ึงตนเปนโรคนี้ต้ังแตวัยรุน  พอแมก็เคยแนะนําใหรับประทานอาหารประเภทตับ หอย ผัก
ตางๆ ซ่ึงเปนความรูพื้นบานท่ีญาติและเพื่อนบานแนะนํา  บางก็แนะนําใหรับประทานยาบํารุงเลือด
สําหรับสตรี แตตนก็ไมคอยรับประทานเพราะมันมีกล่ินเหม็นจึงไมคอยรับประทาน คร้ังแรกท่ีรับรู
วามีภาวะโลหิตจางก็ไดมีการพูดคุยและปรึกษากับพอและแมเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง ซ่ึงทานก็บอก
วา  เพราะเราเปนโรคเลือดนอย ก็เลยทําใหมีภาวะโลหิตจางขณะต้ังครรภได ทานก็แนะนําเร่ืองการ
รับประทานอาหารประเภทเคร่ืองในสัตว ตับ หอยเหมือนกัน  

การปฏิบัติตัวในระหวางต้ังครรภก็ปกติเหมือนทุกๆ วัน ในเร่ืองขอหามหรือขอปฏิบัติตัว
ในระหวางต้ังครรภก็ไมมีอะไรท่ีสามารถทําไดทุกอยาง แตจะใหระวังในเร่ืองการยกของหนัก
เพราะจะทําใหแทงลูกได นอกจากนี้หญิงต้ังครรภจะตองทําจิตใจใหสบาย เพราะถาแมมีความรูสึก
ท่ีไมดี ชอบวาหรือดาคนอ่ืน เช่ือวาจะสงผลตอลูกได ลูกเกิดมาจะเล้ียงยากและอาจมีนิสัยเหมือนแม
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ในชวงนั้นดวย สําหรับเร่ืองการบริโภคในชวงต้ังครรภก็ไมไดหามสามารถรับประทานไดทุกอยาง 
แตจะหามในชวงหลังคลอดเพราะกลัววาจะมีผลตอมดลูก และแผลฝเย็บ 

 
กรณีศึกษาท่ี 6  
หญิงต้ังครรภบุตรลําดับท่ี 3  อายุครรภ 36 สัปดาห มีโรคประจําตัวคือ โรคความดันโลหิต

ตํ่า คาความเขมขนของเลือดคร้ังแรก 29.6% คร้ังท่ี 2 หลังจากครั้งแรก 1 เดือน เทากับ  27% เคยมี
ภาวะโลหิตจางในการต้ังครรภลําดับท่ี 2 ซ่ึงตอนนั้นคาความเขมขนของเลือดก็ใกลเคียงกับผลการ
ตรวจคร้ังนี้ และแพทยไดใหเลือดกอนคลอดจํานวน  1 ถุง ผลเลือดก็ดีข้ึนอยูในเกณฑปกติ สําหรับ
ครรภนี้แพทยก็นัดใหเลือดกอนคลอดเพ่ือปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด  

ภาวะโลหิตจางของกรณีศึกษาเกิดข้ึนในชวงของการต้ังครรภบุตรคนท่ี 2 และคร้ังนี้ 
ในขณะต้ังครรภบุตรคนแรกผลการตรวจเลือดปกติไมมีภาวะโลหิตจางแตมีอาการแพทองรุนแรง
มาก ในชวง 5 เดือนแรก ไมสามารถรับประทานอาหารไดเลย และเม่ือพนชวงนั้นไปก็สามารถ
รับประทานอาหารไดตามปกติ โดยใหความหมายของภาวะโลหิตจางเกิดจากภาวะรางกายท่ีไม
แข็งแรง มีการตั้งครรภถ่ีเกินไป เนื่องจากบุตรคนท่ี 2 อายุไดประมาณขวบกวาๆ ก็ต้ังครรภบุตรคนท่ี 
3 ซ่ึงในชวงนั้นเขายังเล้ียงลูกดวยนมตนเองอยู หลังจากท่ีรูวาต้ังครรภก็เลิกใหลูกกินนมจากเตา
เปล่ียนเปนนมผสมแทน แตก็ไมทราบภาวะโลหิตจางท่ีตนประสบอยูเกิดจากสาเหตุใด แตเขาไมได
คิดวาเปนภาวะรุนแรงของโรค และไมไดวิตกกังวลแตอยางใด แตกังวลวาเลือดท่ีไดรับจะมีอันตราย
ตอรางกายของเขามากกวา “ตอนแรกก็รูสึกตกใจ ก็กลัวเหมือนกัน เพราะเขาพูดกันวา ถาเลือดท่ี
ไดรับกับเลือดของเราไมถูกกันจะทําใหมีปญหาได แตพอหลังจากไดรับเลือดแลวรูสึกสบาย ไม
เพลีย แข็งแรงมากข้ึน พอคร้ังท่ี 2 ก็เลยรูสึกเฉยๆ กลับรูสึกดี จะไดมีแรงมากข้ึน ตอนหลังก็รูสึก
เฉยๆ”  

ในระยะต้ังครรภก็มีการปฏิบัติตัวปกติไมไดแตกตางกับชวงท่ีไมไดต้ังครรภ  แตจะมีการ
ระมัดระวังปองกันการตกเลือดในระยะต้ังครรภเพราะจะทําใหแทงลูกได เชน การยกของหนัก การ
ล่ืน หกลม การทํางานก็สามารถทําไดตามปกติ  เ ร่ืองการรับประทานอาหารก็ไมมีขอหาม 
รับประทานไดทุกอยาง แตจะหามในชวงหลังคลอด โดยจะใหงดอาหารท่ีมีรสเย็น เชน เห็ดทุก
ประเภท เนื้อ ไก ก็หามกินเพราะเกรงวาแผลจะเปนหนอง สวนใหญแมก็จะแนะนําใหกินของรอน 
เพราะชวยบํารุงรางกายและทําใหน้ํานมไหลดี มดลูกเขาอูเร็ว ท่ีรับประทานอยูประจํา คือ ลูกซัดตม
น้ําดื่ม (ซัดเปนเครื่องเทศชนิดหนึ่งมีสีเหลืองคลายถ่ัวซีก มีกล่ินหอม) และรากสือแป (ไมทราบช่ือ
ภาษาไทย เปนสมุนไพรจีน) ซ่ึงมีรสรอนจะชวยในการสรางน้ํานม และน้ําคาวปลาก็ไหลดี 
นอกจากนี้การรับประทานผักใบเขียวจะชวยในการสรางน้ํานมไดดีมากดวย ซ่ึงเขาสามารถรูสึกได 
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“ถาตอนหลังคลอดน่ีก็กินผักใบเขียวตางๆ ชวยใหน้ํานมไหลดี พวกผักท่ีทําแกงจืด ผักกวางตุง กิน
แลวนมไหลดีมากรูสึกไดเลย จะรูสึกวาคัดนมแลวน้ํานมก็เยอะดวย” สวนการปฏิบัติตนดานอ่ืนๆ ก็
สามารถทําไดตามปกติ  

 
กรณีศึกษาท่ี 7  
หญิงต้ังครรภบุตรลําดับท่ี 7 อายุครรภ 39 สัปดาห จํานวนบุตรท้ังส้ิน 6 คน เปนเพศชาย 

และเพศหญิง เพศละ 3 คน  โดยบุตรลําดับท่ี 1, 4, 5 และ6 คลอดท่ีโรงพยาบาลนราธิวาสฯ  สวนคน
ท่ี 2 และ 3 คลอดท่ีบาน โดยมีผดุงครรภโบราณและเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาทําคลอดให บุตรคนโต
อายุ 15 ป และคนสุดทาย อายุ 3. ปคร่ึง  ฝากครรภคร้ังแรกอายุครรภเพียง 8 สัปดาห เนื่องจากอาศัย
อยูใหลกับสถานีอนามัย 

ภาวะโลหิตจางในระยะต้ังครรภกรณีศึกษารับรูไดจากการต้ังครรภบุตรคนแรก และมีภาวะ
โลหิตจางทุกคร้ังท่ีมีการต้ังครรภแตเขาก็สามารถควบคุมไดโดยการรับประทานอาหารตามท่ี
เจาหนาท่ีแนะนําและการรักษาแบบภูมิปญญาพื้นบาน และประเมินจากผลการตรวจเลือดคร้ังท่ี 2 
พบวา คาความเขมขนมากกวา 33% ทุกคร้ัง ซ่ึงเขาจะมีความกังวลกับผลเลือดคร้ังท่ี 2 เพราะกลัววา
จะเกิดภาวะแทรกซอนในระหวางการคลอด โดยจะมีการดูแลตนเองดวยการรับประทานอาหาร
ตามท่ีแมของตนไดแนะนําในอดีต ไมวาจะเปนการรับประทานอาหารที่มีจําพวก ตับ หอย เคร่ืองใน
สัตว และผักใบเขียว และการรักษาแบบพื้นบานดวยการรับประทานนํ้าผ้ึงรวงผสมกับน้ําอุนดื่มทุก
วันๆ ละ 2 คร้ังจะชวยบํารุงรางกายและชวยรักษาโรคความดันโลหิตตํ่าดวย การเจ็บปวยคร้ังนี้มี
ความสัมพันธกับโรคประจําตัวท่ีมีอยูเดิม และอาการแพทองในชวงแรกของการตั้งครรภ ทําให
บางคร้ังมีอาการออนเพลีย เหนื่อยงาย มึนศีรษะอยูเปนประจํา ซ่ึงอาการท่ีเกิดข้ึนสัมพันธกับภาวะ
โลหิตจางแตมารียะมองวาอาการท่ีเกิดข้ึนไมใชอาการของภาวะโลหิตจางแตเปนอาการของโรค
ความดันโลหิตต่ําท่ีเปนอยูประจําต้ังแตเด็กๆ และใหความเห็นวาเปนโรคทางพันธุกรรมเนื่องจากมี
พี่นอง 2 คน แม และยายท่ีปวยดวยโรคนี้ดวย (โรคความดันโลหิตตํ่า)  

การปฏิบัติตนระหวางต้ังครรภก็ไมแตกตางจากภาวะปกติ กิจวัตรประจําวันก็ปฏิบัติ
เหมือนเดิม งานบานก็สามารถทําไดทุกอยาง อาหารก็รับประทานทุกอยาง จะไมงดอาหารใดๆ 
ท้ังส้ิน เพราะในชวงท่ีมีอาการแพทองไมสามารถรับประทานอาหารไดอยูแลว หากงดอีกก็คงจะมี
ผลตอสุขภาพได  หลังจากอาการแพทองหมดไปก็จะรับประทานอาหารไดมากข้ึน ซ่ึงกรณีศึกษา
เปนแมบานประกอบอาหารรับประทานเองจึงพยายามหาอาหารท่ีมีธาตุเหล็กดวยถามีขายในตลาด
ของหมูบาน  การพักผอนก็ปกติถามีเวลาในตอนกลางวันก็จะนอนบาง แตจะเขานอนเร็วคือ ต้ังแต
เวลา 22.00 – 05.00 น. 
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กรณีศึกษาท่ี 8  
ผดุงครรภโบราณ มีอาชีพเสริมเปนผดุงครรภโบราณ  รายไดไมแนนอนข้ึนอยูกับจํานวน

ของผูรับบริการ เฉล่ียเดือนละ  3,500 – 6,000 บาท  มีบุตรจํานวน  8  คน เปนผดุงครรภมา 25 ป  ซ่ึง
ไดรับการถายทอดจากยายและนาของตนเอง (ยายและนาเปนผดุงครรภโบราณ) นางรอเมาะเลาวา 
ตอนเด็กๆ มักจะตามยายและนาไปทําคลอดอยูบอยๆ ไดซึมซับความรูจากการติดตาม และการ
สังเกตจึงทําใหมีความรูเกี่ยวกับการทําคลอดอยูบาง เม่ือยายเสียชีวิตลงก็เปนลูกมือติดตามผูเปนนา
ไปดวยเสมอ ตอนหลังก็มีความสามารถในการทําคลอดได เม่ือท้ังสองคนเสียชีวิตลงก็ไดรับความ
ไววางใจจากหญิงต้ังครรภจึงไดเปนผดุงครรภมาเร่ือยๆ  หนาท่ีของผดุงครรภก็จะมีต้ังแตการดูแล
ในระยะต้ังครรภ คือ การคลําหนาทองเพื่อคํานวณอายุครรภ การแตงทอง การนวดเสนคลายความ
เม่ือยลา และการทําพิธีแนแง ซ่ึงเปนพิธีลูบไลครรภและทําลายอาถรรพ ใหกับหญิงต้ังครรภแรกเพื่อ
เปนศิริมงคลตอทารก  ซ่ึงผดุงครรภโบราณกลาววาเปนพิธีกรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดจากบรรพบุรุษ แต
ก็ไมไดบัญญัติไวในศาสนา การปฏิบัติพิธีกรรมดังกลาวก็ข้ึนอยูกับความเช่ือของแตละบุคคล  “พิธี
ตาวาปอโฆะ(พิธีแนแง)  เปนกิจกรรมท่ีคนรุนกอนๆ เขาทํากันเพื่อใหหญิงต้ังครรภและลูกปลอดภัย 
มันก็ไมไดมีอะไรพิเศษหรอก แตเดี๋ยวนี้เขาก็ไมทํากันแลว สวนใหญก็จะเชิญคน (ผูรูทางศาสนา) 
มาอานบทยาซีน(บทสวดในคัมภีรอัลกรุอาน เรียกวา ซูเราะหยาซีน)และขอพรจากพระผูเปนเจาให
หญิงต้ังครรภและลูกปลอดภัยมากกวา” ในระยะคลอด คือ การทําคลอดเด็กและรก ระยะหลังคลอด 
จะทําหนาท่ีดูแลท้ังมารดาและทารก ดูแลเร่ืองการอยูไฟ  การนวดหลังคลอด การทําพิธีกรรมใหกับ
ทารก เชน การทําพิธีเขาสุหนัตใหกับทารกเพศหญิง ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาไมไดทําคลอดเลย 
สวนใหญก็จะคลอดท่ีโรงพยาบาล นอกจากกรณีฉุกเฉินเทานั้นท่ีคลอดท่ีบาน  

ความหมายเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง ผดุงครรภโบราณบอกวา ไมมีความรูในการดูภาวะ
โลหิตจาง หากทําไดก็แคดูจากสีหนามากวา วาผูใดซีดหรือไม แตกรณีท่ีเปนหญิงหลังคลอดท่ีมี
เลือดสีดําผิดปกติ หรือน้ําคาวปลามีสีเหลืองเขมนานกวาปกติก็สามารถทํานายไดวาหญิงคนน้ันมี
ความปกติเกี่ยวกับมดลูก ซ่ึงหากไมรักษาอาจเส่ียงตอการเปนโรคท่ีเกี่ยวกับระบบสืบพันธ และอาจ
รุนแรงถึงข้ันเปนมะเร็งได ในเร่ืองความเช่ือ ขอหาม หรือขอปฏิบัติของหญิงต้ังครรภ ผดุงครรภ
โบราณกลาววา เม่ือกอนก็มีความเช่ือมากมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหวางต้ังครรภ เชน หาม
หญิงต้ังครรภนั่งคาประตูหรือบันได หามไมใหคนอ่ืนขามหลังกลัววาเด็กออกมาจะมีนิสัยเหมือน
คนนั้น หามดูของแปลก หามฆาสัตว เปนตน แตปจจุบันนี้เขาไมคอยเช่ือถือกันแลว ซ่ึงบางเร่ืองก็มี
เหตุผลแตบางเร่ืองก็งมงาย แตความเช่ือหรือขอหามของคนสมัยกอนก็เปนส่ิงท่ีลวนแลวแตทําเพื่อ
ความปลอดภัยของมารดาและทารกในครรภ เชนเดียวกับพิธีแนแงท่ีปจจุบันนี้คนสวนใหญไมคอย
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ทํากันแลว แตก็ยังมีบางสวนท่ีมีความเช่ือเขาก็จะทําพิธีกรรมอยูแตก็ไมสมบูรณแบบเหมือน
สมัยกอน  

ในระหวางต้ังครรภขอหามเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ประเภทหมักดอง ซ่ึงอาจจะทําใหตก
เลือดได สวนอาหารอื่นๆ เชน สัปปะรด น้ํามะพราว ท่ีเขาบอกวากินไมได ก็ข้ึนอยูกับประสบการณ
ของคนเฒาคนแกในครอบครัวประสบมาก็จะหามลูกหลานไมใหรับประทานดวย  สําหรับการ
แนะนําในเร่ืองการปฏิบัติตน ก็จะแนะนําวาทํางานบานไดปกติ แตระมัดระวังการยกของหนัก  
ไมใหนอนมาก และก็ไมใหกินมากเกินไป เพราะจะทําใหหญิงต้ังครรภอึดอัด ไมสดช่ืน  และทําให
เปนคนเกียจครานได และจะแนะนําใหดื่มน้ําขม้ินในชวงต้ังครรภ เพื่อลดกล่ินคาวของเลือดในชวง
คลอด  

นอกจากการงดของแสลงระยะหลังคลอดแลว  การอยูไฟ หรือนวดกอนเสาหลังคลอด เปน
ส่ิงท่ีดีสําหรับสุขภาพในมุมมองของผดุงครรภโบราณ เพราะนอกจากทําใหรางกายอบอุนแลว ทํา
ใหมดลูกเขาอูเร็ว และนํ้านมไหลดีดวย ถึงอยางไรการอยูไฟก็สําคัญสําหรับหญิงหลังคลอด  

จากการสัมภาษณ กลุมถูกศึกษาสวนใหญ ทราบวาตนเองมีภาวะโลหิตจางจากการธาตุ
เหล็ก บอกเลาของพยาบาลและเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีผูใหขอมูลไปรับบริการฝากครรภท่ี
สถานพยาบาล ทุกรายไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะโลหิตจางจากตรวจหาความเขมขนของเลือดใน
การรับบริการฝากครรภคร้ังแรก ผูใหขอมูลจํานวน 4 ราย มีภาวะโลหิตจางคร้ังแรก คือ กรณีศึกษาท่ี 
1  กรณีศึกษาท่ี 2 กรณีศึกษาท่ี 3 และกรณีศึกษาท่ี 5มีจํานวน 3 รายเปนครรภแรก และจํานวน 1 ราย
เปนครรภหลัง  และผูใหขอมูลจํานวน 3  รายท่ีมีภาวะโลหิตจางมากกวา 1 คร้ัง  โดยมีจํานวน 2 ราย 
มีภาวะโลหิตจางในครรภนี้เปนคร้ังท่ี 2  คือ กรณีศึกษาท่ี 4 และกรณีศึกษาท่ี 6 แตสําหรับกรณศึีกษา
ท่ี 7 พบวามีภาวะโลหิตจางทุกคร้ังท่ีมีการตั้งครรภ  ผลการตรวจหาความเขมขนของเลือดคร้ังท่ี 1 
ทุกคนมีคาความเขมขนของเลือดนอยกวา 33%  และผลการตรวจเลือดคร้ังท่ี 2 สวนใหญ (จํานวน 4 
ราย) ผลการตรวจเลือดจะอยูในระดับปกติ คือมากกวา 33% มีจํานวน 3 รายท่ีมีผลเลือดนอยกวา 
33%  

2.3  ความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง 

        2.3.1  การใหความหมายเก่ียวกับโรคโลหิตจาง  
ในการใหความหมายและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง ผูใหขอมูลจะให

ความหมายแตกตางกันไปตามทัศนะ หรือความเชื่อและประสบการณของแตละคน  จากการศึกษา
สามารถสรุปประเด็นการใหความหมายหรือสาเหตุของภาวะโลหิตจาง ได 3 ประเด็นดังนี้  
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ก.  สาเหตุจากการบริโภคอาหารท่ีไมเพียงพอ เนื่องจากผูใหขอมูลสวนใหญจะมี
อาการแพทองในชวงไตรมาสแรกๆ ของการต้ังครรภ ซ่ึงทําใหรับประทานอาหารไดบางเล็กนอย
จนถึงรับประทานอาหารไมไดเลย  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความรุนแรงของอาการแพทอง สําหรับกรณีศึกษา
ท่ี 1 ซ่ึงไมมีอาการแพทองในระยะต้ังครรภก็ใหความหมายของภาวะโลหิตจางวาเปนภาวะท่ีรางกาย
ไดรับสารอาหารท่ีมีธาตุเหล็กไมเพียงพอ ซ่ึงในบุคคลท่ัวไปก็อาจมีภาวะนี้ได เชน ผูท่ีมีประจําเดือน 
นอกจากผูใหขอมูลบางคนมีใหความเห็นวาเกิดจากพฤติกรรมบริโภคอาหารไมเหมาะสมในชวง
กอนต้ังครรภ เชน การรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป หรือการเลือกบริโภคอาหาร  ดังคํากลาวท่ีวา   

 
“หมอบอกวาเปนโรคท่ีเกิดจากการกินธาตุเหล็กไมเพียงพอ คนท่ีเปนประจําเดือน

หรือคนท่ีเลือดไมพอก็ตองกินอาหารเพ่ือบํารุงเลือด กินพวกตับ ผัก อะไรพวกนี้” (กรณีศึกษาท่ี 3)  
 

 “เปนโรคท่ีเกิดจากการกินทีไมเพียงพอ เนื่องจากเปนคนท่ีเลือกกินอาหารต้ังแต
เด็ก พวกผักผลไมก็จะเลือกกินเฉพาะท่ีตนชอบเทานั้น แลวก็ชอบกินมามาต้ังแตเด็กแมบอกวาท่ีซีด
เพราะกินมามาดวย” (กรณีศึกษาท่ี 1 ) 

 
“เปนคนท่ีเลือกกิน อยางอาหารที่หมอแนะนําเราไมคอยกิน เชน หอย ตับ ไก 

เคร่ืองใน บางอยางก็กิน ผักนี่พวกที่มีกล่ินเชน สะตอ ลูกเนียงจะไมกิน แตผักใบเขียวก็กินอยูนะ 
ผลไมก็จะเปนทุเรียน ก็ไมกิน เนื้อไกไมกิน” (กรณีศึกษาท่ี 5)  

 
ข.  เกิดจากการตั้งครรภถ่ีเกินไปและอายุมากในระหวางตั้งครรภ  รางกายไม

แข็งแรงทําใหเกิดภาวะโลหิตจางในระหวางต้ังครรภได  ซ่ึงกลุมผูใหความหมายนี้สวนใหญเปน
หญิงต้ังครรภหลัง ท่ีมีภาวะโลหิตจางมากกวา 1 คร้ัง  และมีลูกคนเล็กอายุไมถึงสองขวบ                
ดังตัวอยางคํากลาวของผูใหขอมูลท่ีวา 

 
“การคลอดลูกท่ีถ่ีเกินไป เพราะวา เม่ือกอนนี่ไมเคยเปนโลหิตจาง เพิ่งจะมาเปน

ทองท่ี 4 กับทองนี้ คนสุดทองนี่อายุประมาณปกวา เราก็ทองคนนี้แลว”  (กรณีศึกษาท่ี 4) 

“ทองแรกไมมีอะไรปกติดี ทอง 2 กับ3 เปน คิดวามันเกี่ยวกับท่ีเราทองบอย
เพราะวาทองหลังนี่ถ่ีกันมากเกินไป” (กรณีศึกษาท่ี 6) 
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ค.  ภาวะโลหิตจางมีความสัมพันธกับโรคประจําตัว คือ ภาวะความดันโลหิตตํ่า ซ่ึง
อาจทําใหเกิดภาวะโลหิตจางในระหวางต้ังครรภได นอกจากนี้ยังมีความเช่ือวาภาวะความดันโลหิต
ตํ่าเปนโรคทางพันธุกรรมท่ีสามารถถายทอดไปยังบุตรหลานได เนื่องจากผูใหขอมูลมีมารดาและพี่
นองท่ีมีภาวะความดันโลหิตตํ่าเชนกัน  ดังคํากลาวท่ีวา  

  “คือวาพี่มีโรค เลือดตํ่า (โรคความดันโลหิตตํ่า) เปนต้ังแตตอนเด็กๆ แลว....คิดวา
เปนกรรมพันธุ เพราะวายายก็เปนโรคเลือดตํ่า แมก็เปน แตฝงพอจะเปนโรคความดันโลหิตสูง แมพี่
เองตอนนี้ก็เพลีย เปนลมอยูบอยๆก็ไมไดรักษาอะไรคนแกแลว ก็ใหกินอาหารบํารุงอยางเดียว พี่
นองของพี่เปนเลือดตํ่า 2 คน”  (กรณีศึกษาท่ี 7  ) 
 
  “ก็เลือดนอยต้ังแตสาวๆ แลว เคยไปหาหมออุทิศศักดิ์ (สูติแพทย) เขาก็บอกวา
ไมใหกินของเปร้ียวๆ พวก มะนาว น้ําสมสายชู แตผลไมรสเปร้ียวเหมือนสัปปะรดกินได เพราะการ
กินของเปร้ียวมากๆ จะยิ่งทําใหเลือดจาง” (กรณีศึกษาท่ี 5  )  
 

สําหรับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภในทัศนะของผดุงครรภโบราณน้ันเขาไมมี
ความรูความสามารถในการวินิจฉัยโรคนี้ได เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการแพทยแผนปจจุบัน ซ่ึงตองอาศัย
การตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการเปนองคประกอบหลัก โดยผดุงครรภโบราณอาจจะประเมินภาวะ
ซีดไดจากสีหนาของหญิงต้ังครรภเทานั้นวาซีดหรือไมซีด ซ่ึงบางคร้ังก็ไมไดหมายความวาบุคคล
นั้นจะเปนโรคซีดเสมอไป แตในกรณีหลังคลอดผดุงครรภสามารถคาดคะเนไดถึงความผิดปกติของ
เลือด หรือน้ําคาวปลาที่ออกมาในระยะหลังคลอดบุตร  ซ่ึงหากคนใดที่มีเลือดเปนสีดํา หรือวา
น้ําคาวปลามีสีเหลืองเขม และมีกล่ินคาวตลอดชวง 40 วันหลังคลอด อาจมีความผิดปกติเกี่ยวกับ
มดลูก ซ่ึงหากไมรักษาก็อาจกลายเปนโรคใดโรคหน่ึงท่ีเกี่ยวกับมดลูก และอาจรุนแรงถึงข้ันเปน
มะเร็งปากมดลูกได  ดังคํากลาวท่ีวา  
 
  “เร่ืองนี้เราไมรูหรอก มันเปนเร่ืองของหมอในสวนนี้ เราไมสามารถจะดูได
นอกจากหมอ แตคิดวาคงจะมาจากความผิดปกติของเลือดม้ัง”  
  “อันนี้ก็ไมรูเหมือนกันนะ เพราะหมอตําแยไมมีความสามารถจะดูเร่ืองความ
เพียงพอหรือความมากนอยของเลือดวามีมากหรือนอย ความสําคัญอยางไร ทําไดแคเพียงจับๆ 
คลําๆ แคนั้นเอง จะดวูาซีดหรือไมซีดเราไมสามารถทําได อยางดีก็สังเกตจากสีหนา ถามีซีดหรือไม
มีเลือดฝาด เราก็จะบอกเขาวาหนาซีดไปหนอยนะ เปนอะไรหรือเปลาก็แคนั้น แตถาจะใหบอกวา
คนนี้ซีดมีเลือดพอหรือไมพอ หรือวาเปนโลหิตจางหรือเปลานี่ไมรูหรอกนะสวนนี้” 



 63 
 
  “แตถาคนหลังคลอดท่ีมีเลือดดํา (น้ําคาวปลา) เปนเวลานาน มาจากมดลูกไมปกติ 
ก็อยูท่ีแตละคนถากินไมระวัง ไมงดของแสลง เชน มะพราว ของเย็นๆ ทําใหเปนโรคได อยูไมนาน
ก็จะเปนโรคมะเร็งปากมดลูกได” 
 

2.3.2  ความรุนแรงของภาวะโลหิตจางท่ีสงผลกระทบตอทารกในครรภ  
 
จากการศึกษาในเร่ืองของความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง สามารถสรุปประเด็น

ในเร่ืองของความรุนแรงหรืออาการแสดงของภาวะโลหิตจางวา 1) เปนภาวะท่ีไมรุนแรง ไมเกิด
ภาวะแทรกซอนตอการตั้งครรภและการคลอด  โดยกลุมผูใหขอมูลท่ีเปนกลุมต้ังครรภหลัง ให
ขอมูลวาไมเคยมีแทงบุตร หรือ คลอดกอนกําหนด หรือใหกําเนิดทารกน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 
และไมเคยมีภาวะตกเลือดหลังคลอดมากอน 2) ไมมีอาการแสดงใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ 
หญิงต้ังครรภสามารถปฏิบัติกิจกรรมประจําวันไดตามปกติ  และใหความเห็นวา อาการเหน่ือยงาย  
และเพลีย เปนอาการท่ีมาจากการตั้งครรภถ่ีเกินไปและต้ังครรภเม่ืออายุมากแลว และ 3) เปนภาวะที่
สามารถจะหายไดเอง หากมีการรับประทานอาหารตามท่ีโภชนากรหรือเจาหนาท่ีแนะนํา และการ
รับประทานยาเสริมธาตุเหล็กอยางเครงครัด ผูใหขอมูลจึงไมไดวิตกกังวลตอภาวะโลหิตจางมากนัก 
ในกรณีของกรณีศึกษาท่ี 7 ซ่ึงเคยมีภาวะโลหิตจางทุกคร้ังของการตั้งครรภก็ไมไดมีอาการวิตก
กังวลเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางมาก  เพราะสามารถประเมินความเจ็บปวยนั้นได วาตนเองสามารถ
ดูแลใหหายหรือเปนปกติไดทุกคร้ัง เช่ือวามีเกิดจากอาการแพทองในชวงแรกของการตั้งครรภ และ
สามารถทําใหผลการตรวจเลือดในคร้ังท่ีสองเปนปกติได  และกรณีศึกษาที่ 6 ท่ีมีภาวะโลหิตจาง
รุนแรงถึงกับตองเติมเลือดในระยะต้ังครรภถึงสองคร้ังก็ไมเคยประสบกับภาวะวิกฤตหรือ
ภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ ในระหวางการตั้งครรภและการคลอด ทําใหกลุมตัวอยางไมตระหนักและคิด
วาไมรุนแรงแตอยางใด  ดังคํากลาวท่ีวา   

 
“ก็ตรวจเลือดต้ังแตทองคนแรก ก็เปนต้ังแตคนแรกแลว อาจเปนเพราะวาเรามี

อาการแพทองทุกคนก็ได  ยิ่งทองมากความเหน่ือยก็จะยิ่งมากข้ึน คนนี้ก็จะเหนื่อยงายกวา แตอาการ
แสดงของโรคก็เหมือนๆกัน ก็ใจส่ัน เวียนหัว หรือเพลียเวลาเลือดนอยนี้เหมือนเดิม” 

“ใจส่ัน เพลียไมมีแรง เราจะสังเกตไดทันทีวาเลือดไมพอ ถาไปตรวจความดัน
เลือดก็จะประมาณ 80/60 บางทีก็ไมถึง 80 ก็มี พอเรากินน้ําผ้ึงรวงแลวนอนพักประมาณ 2 ช่ัวโมง
อาการก็จะดีข้ึน ถามีอาการข้ึนมานี่จะเดินไมได เวียนหัว มึน ตองนั่งเฉยๆ” (กรณีศึกษาท่ี 7)  
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“ตอนแรกก็ไมไดรูสึกอะไร แตพอพยาบาลบอกวาถามีอาการรุนแรงถึงข้ันช็อก 
หมดสติระหวางคลอด อาจมีผลตอความจําของเราจะลดลง ปาๆ เปอๆ ก็รูสึกกลัวเหมือนกัน 
ความจําก็ไมเหมือนเดิม” 

“ตอนแรกท่ีรูวาตองใหเลือดก็รูสึกตกใจ แลวก็กลัวเหมือนกัน เพราะเขาพูดวาถา
เลือดท่ีไดรับกับเลือดของเราไมถูกกันจะทําใหมีปญหาได แตหลังจากไดรับเลือดแลวก็รูสึกสบาย
ไมเพลีย แข็งแรงมากข้ึน พอคร้ังท่ีสองก็เลยรูสึกเฉยๆ กลับรูสึกดีจะไดมีแรงมากข้ึน ตอนหลังก็เลย
รูสึกเฉยๆ” (กรณีศึกษาท่ี 6)  

 
“ก็ไมรูสึกอะไร เฉยๆ เพราะคิดวาผลเลือดคร้ังท่ี 2 ก็จะปกติแลว คนกอนก็เปน

แบบนี้ เราไมกลัวเพราะเรากินยาตามท่ีหมอส่ังนอกจากจะลืมกินบางแตก็นานๆ คร้ังเอง , มี
ความรูสึกวาไมมีความแตกตางเลยนะ ระหวางทองท่ีเปนโลหิตจางกับทองท่ีไมเปน รูสึกวา
เหมือนๆ กัน ตังแตทองท่ีหนึ่งจนถึงทองนี้เหมือนกันทุกคน แตทองนี้รูสึกวาเหน่ือยกวาทองกอนๆ 
อาจเปนเพราะอายุมากข้ึน เหนื่อยงาย ทองหลายคร้ังแลวดวย” (กรณีศึกษาท่ี 4) 

 
“บางทีรูสึกเพลีย แตถาเพลียนี่จะเพลียมากเลย ไมมีแรง คิดวามันนาจะเกี่ยวของ

กับเลือดนอยของเราตอนท่ียังเปนเด็ก เวลาทํางานจะเหน่ือยเร็ว ชวงเวลาตองทองจะเหนื่อยเร็วกวา
ตอนท่ีไมทอง นี่ก็มีบางเปนบางคร้ังแตถาปกติก็แข็งแรงดี แตถาวันไหนเพลียก็จะเหนื่อยมากทํา
อะไรไมไดเลยตองนั่งนิ่งๆ นอนพักอยางเดียว”  (กรณีศึกษาท่ี 6) 
  

2.3.3  การถายทอดองคความรู ความเชื่อเก่ียวกับโรคจากบุคคลอ่ืน  
 

การนําองคความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยไปปรึกษาบุคคลภายในครอบครัวหรือเพือ่น
บานเกี่ยวกับโรคโลหิตจาง พบวา สวนใหญจะเปนลักษณะของการบอกเลาถึงผลการตรวจครรภ
ของโรงพยาบาล พูดคุยท่ัวไป และคิดวาการเจ็บปวยคร้ังนี้สัมพันธกับโรคประจําตัวท่ีเปนอยูเดิม 
และคําแนะนําตางๆ ก็มีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพยาบาลหรือเจาหนาทีสาธารณสุขแนะนําในชวงท่ีรับ
บริการการฝากครรภ  ดังท่ีผูใหขอมูลไดกลาววา  

“...... บอกทานวาเราเปนโรคนี้ (โลหิตจาง) ตองกินอาหารพวกตับ หอย ก็บอกตาม
คําแนะนําของหมอ แลวผูใหญเขาก็บอกคลายๆ กับท่ีหมอแนะนําเหมือนกัน” (กรณีศึกษาท่ี 6) 
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“ก็ใหกินอาหารบํารุง พวกตับ พวกหอย แลวก็กินยาบํารุงท่ีหมอใหมานัน่แหละ ยา
สมุนไพร ยาตมอะไรแบบนั้นไมคอยไปหามารักษาเขาบอกวาใหกินยาบํารุงนั่นแหละดี” 
(กรณีศึกษาท่ี 7) 

  
“ผูใหญก็บอกใหกินอาหารบํารุงเยอะๆ กินเนื้อ กินตับมากๆ แลวก็กินยาสมุนไพร

เหมือนยาบํารุงเลือด พวกยาสตรีเบ็นโล ยาพิงคเลดี้ ท่ีเขาบอกวาเปนวิตามินบํารุงเลือด แตเราเองกิน
ไมได ตอนสาวๆ เขาก็บอกใหกินยาบํารุงเลือดสําหรับสตรี แตเรากินไมไดเพราะมันเหม็น ก็อาศัย
ยาบํารุงเลือดตอนทองนี่แหละเพราะเรากินได” (กรณีศึกษาท่ี 5) 

 
  “.... แตก็จะบอกวาถาไมอยากใหเลือดมีกล่ินคาวก็ใหดื่มน้ําขม้ิน เปนการทําความ
สะอาดเลือด ใหกินตอนทองประมาณ 7 เดือน เพราะปองกันไมใหเลือดมีกล่ินคาวได ตมกินน้ํา” 
(กรณีศึกษาท่ี 8) 
  

2.3.4  การแสวงการรักษาของหญิงตั้งครรภ  
 

การรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ โดยสวนใหญ
แพทยจะใหรับประทานยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก เชน Ferrous Sulfate  หรือ Folic acid ก็ข้ึนอยูกับ
นโยบายของสถานบริการแตละแหงจะจายยาชนิดใด  จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา ผูใหขอมูลท่ี
สวนใหญ จํานวน 4 คน จะไดรับยา Ferrous Sulfate รับประทานวันละ 3 คร้ัง พรอมกับ Folic acid  
รับประทานวันละ 1 คร้ังหลังอาหารเชา มีเพียง 1 คนท่ีไดรับแคลเซียมเพิ่มอีกอยางในระหวาง
ต้ังครรภเนื่องจากไมสามารถดื่มนมในระหวางต้ังครรภ  นอกจากยาท่ีไดรับแลวสวนใหญก็จะไมได
แสวงการรักษาจากแหลงอ่ืนๆ หรือรักษาตามภูมปญญาพื้นบาน มีเพียง 1 รายท่ีรับประทานน้ําผ้ึง
รวงผสมกับน้ําอุนทุกวันๆ 1 ชอนโตะ ซ่ึงผูใหขอมูลบอกวาทานมานานแลวและสามารถบรรเทา
อาการออนเพลีย หนามืด เวลามีอาการได ดังคํากลาวของผูใหขอมูลดังนี้  
 

“คือพี่มีโรคประจําตัวเปนโรคเลือดนอยต้ังแตตอนเด็กๆ แลว ก็ไมไดรักษาหรือกิน
ยาอะไร คนแกก็แนะนะใหกินพวกตับ หอย น้ําผ้ึงรวง อะไรแบบนั่นเอง  ก็กินทุกวันวันไหนรูสึก
แปลกๆ ไมคอยสบาย เพลีย ใจส่ัน ก็จะกินน้ําผ้ึงรวงผสมน้ําตมสุก 1 แกว ดื่มแลวก็จะรูสึกดีข้ึน”  
(กรณีศึกษาท่ี 7)  
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“ไมไดไปหาหมอที่ไหนเลย ก็พยายามกินตามท่ีหมอแนะนํา กินยาสมํ่าเสมอ” 
(กรณีศึกษาท่ี 6) 

 
“เปนเพราะวาเรากินอาหารไดไมมาก นมก็ทานไมได  แตอาศัยวาเรากินยาไดบาง 

ก็เลยเพิ่มขนาดยาจากวันละ  1 เม็ดเปนวันละ 3 เม็ด แลวก็ยาแคลเซียมอีกวันละ 1 เม็ด” (กรณีศึกษา
ท่ี 5)  
 

2.4  พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง  

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเปนภาวะท่ีพบบอยในหญิงต้ังครรภ ซ่ึงเกิดจาก
การบริโภคอาหารท่ีมีธาตุเหล็กไมเพียงพอ  ในการรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจึงตอง
ใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารรวมกับการรับประทานยาเปนสําคัญ ผูศึกษาจึงไดสัมภาษณถึง
แบบแผนการบริโภคของกลุมตัวอยางดวย ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวอยางสวนใหญรับรู
วาสาเหตุของการเจ็บปวยคร้ังนี้สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารเนื่องจากทุกรายมีอาการแพทองใน
ชวงแรกของการตั้งครรภ และบางคนก็มีอาการแพตลอดต้ังแตเร่ิมต้ังครรภจนกระท่ังคลอด แตก็คิด
วาโรคโลหิตจางไมสงผลกระทบตอสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ โดยสวนใหญก็จะมีการ
บริโภคอาหารตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนํา ในรายท่ีมีประสบการณในครรภท่ีผานมาก็จะมีการดูแล
ตนเองไดดี ในรายท่ีไมเคยมีประสบการณก็จะปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด และรับประทาน
ยาเสริมธาตุเหล็กรวมดวยทุกราย  ในเร่ืองของความเช่ือหรือขอหามในการบริโภคอาหารในระหวาง
การตั้งครรภก็ไมไดมีคําบอกเลาใด ท่ีอาจจะสงผลตอการเกิดภาวะโลหิตจางในระหวางการตั้งครรภ 
ซ่ึงจะขอนําเสนอเปนประเด็นดังนี้ 

 
- แบบแผนการบริโภคอาหารของหญิงต้ังครรภ 

จากการสัมภาษณในเร่ืองแบบแผนการบริโภค สามารถแยกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีผล
เลือดปกติในคร้ังท่ี 2 จะมีการบริโภคอาหารไดทุกอยางในระหวางต้ังครรภ ถึงแมวาในชวงแรก จะ
มีอาการแพทองมาก แตก็จะกินอาหารไดมากหลังจากอาการแพทองหายไป และกลุมจะรับประทาน
อาหารไดเล็กนอย และรับประทานอาหารท่ีธาตุเหล็กสูงได หรือทานไมไดเลย ทําใหผลเลือดครั้งท่ี 
2 ไมไดตามเกณฑ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับประทานอาหารตามปกติ ไมไดมีการวางแผน
หรือกําหนดเมนูอาหารในแตละวัน แตข้ึนอยูกับรานคาท่ีไปจับจายซ้ือของมาบริโภคในแตละวัน
มากกวา สวนใหญก็จะงดชากาแฟ ดื่มนมเพิ่มข้ึน รับประทานอาหารในปริมาณท่ีเทาเดิมเหมือน
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ตอนท่ีไมต้ังครรภ บางรายก็กินไดนอยกวาเม่ือกอนเนื่องจากมีอาการขมปากรับประทานอาหารไม
อรอย และบางคร้ังทําใหไมอยากอาหารเลย ดังคํากลาวของผูใหขอมูลตอไปนี้ 

 กลุมท่ีสามารถควบคุมใหผลเลือดคร้ังท่ี 2 ไดตามเกณฑ จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีกวา 
เนื่องจากรับประทานอาหารไดตามปกติ มีการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กตามคําแนะนําของ
แพทย  
 
  “กินขาวครบ 3 ม้ือ กับขาวก็จะมีท้ังปลา เนื้อ ไก อาหารทะเล ก็กินทุกอยาง
หมุนเวียนกันไป แลวแตวาชวงนั้นท่ีตลาดมีอะไรขายก็กินอยางนั้น ไมไดเจาะจงแตละวันวาจะตอง
กินอะไรเปนพิเศษ ผัก ผลไมกินทุกอยางกับขาวสวนมากก็ทํากันเอง”  (กรณีศึกษาท่ี 4) 
 

      “กินไดทุกอยาง ยากินตามท่ีหมอส่ัง น้ําหนักข้ึนประมาณ 7 กิโล จากเดิม 40 ตอนนี้
เปน 47 ก็กินกลวย เงาะ โอวัลตินกินทุกเชา นมตอนกลางวัน กาแฟไมกิน”  (กรณีศึกษาท่ี 3) 

 
  “อาหารกินไดทุกอยาง เนื้อ ปลา ไก ผัก ผลไมก็กินไดหมด ไมไดเลือกกินอาหาร 
พูดถึงอาหาร ถาพี่กินตับมากเกินไปก็จะรูสึกใจส่ัน ทุกคร้ังเลย ก็เลยไปปรึกษาหมอท่ีอนามัยเขาก็
บอกวาไมเปนไร ไมเกี่ยวกับตับ ใหกินได ก็ไมไดกินมากมายอะไร อยางเคร่ืองในไกสองคู 
ทํากับขาวพี่กินแคคูเดียวเอง พอตกกลางคืนก็จะรูสึกเวียนหัว มึนงง แลวก็เพลียเหมือนความดันข้ึน 
พอไปวัดความดันก็ปกติ แตถากินนิดหนอยก็ไมเปนไร ไมมีอาการอะไร ปกติหอยกินไมได แพ
หอย กินเขาไปจะคัน โดยเฉพาะหอยแครงกินแลวเปนผ่ืนทันที พวกเนื้อสัตวกินไดหมด เนื้อ ปลา 
ไก ไข ผักตางๆ  กินไดหมด” (กรณีศึกษาท่ี 7) 

 
กลุมผูใหขอมูลท่ีไมสามารถควบคุมใหผลเลือดคร้ังท่ี 2 ไดตามเกณฑ  ซ่ึงคาความ

เขมขนของของเลือดนอยกวา 33% ในรายของกรณีศึกษาท่ี 5 ซ่ึงตองตรวจเลือดจํานวน 5 คร้ังซ่ึง
มากกวาผูใหขอมูลท้ังหมดและหญิงต้ังครรภคนอ่ืนๆ เนื่องจากมีอาการแพทองมาก รับประทาน
อาหารไดนอยและพฤติกรรมการบริโภคที่เลือกรับประทานอาหารบางชนิดเทานั้น จะมีวิธีการดูแล
ตนเองโดยการกินอาหารท่ีสามารถรับประทานไดอยางนั้นทุกวัน และรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก
ทุกวันตามท่ีแพทยส่ัง  

 
“ท่ีจริงไมไดงดอาหารอะไรเลยแตเรากินไมได มันเหมือนวาเปนอาการแพทอง

มากกวา กินไมไดตอนน้ีก็ยังรูสึกอยู มันเปนลักษณะเหมือนขมปาก กินอะไรก็ไมอรอยฝาดล้ินนะ 
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และบางอยางก็เหม็น กินอะไรไมได .... แตอาศัยวาเรากินยาไดบาง หมอก็เลยเพิ่มขนาดยาจากวันละ 
1 เม็ดเปนวันละ 3 เม็ดแลวก็ยาแคลเซียมอีกวันละ 1 คร้ัง” (กรณีศึกษาท่ี 5) 
 

สําหรับกรณีศึกษาท่ี 6ไดรับการตรวจหาคาความเขมขนของเลือดจํานวน 3 คร้ัง ผลการ
ตรวจเลือดนอยกวา 33% จํานวน 2 คร้ังและหลังจากไดรับการใหเลือดผานไป 1 สัปดาหเม่ือตรวจ
เลือดซํ้าพบวา คาความเขมขนของเลือดเทากับ 34 %  
 

“.... จะมีก็แตชวงแรกๆ ท่ีมีอาการแพทองกินไมได ชวงกลางๆ หลังจากอาการ
ทองหมดไปก็เร่ิมกินไดมากข้ึน กินไดเยอะดวย พอตอนหลังๆ ชวงนี้เร่ิมกินไดนอยลง ไมคอยอยาก
อาหาร กินไดแตไมเยอะ มันไมอรอย ขมปากแลวกินก็ไมเยอะ มันเปนไปเองของมัน ปกติกิน
กวยเตี๋ยวชามหนึ่งนี่กินหมด แตเดี๋ยวนี้กินไมหมดแลว มันไมคอยอยาก  อาหารก็จะเองบาง ซ้ือกิน
บาง พอดีท่ีบานขายอาหารสดดวย มีอะไรขายท่ีบานก็จะกินตามนั้น ไมคอยไดวางแผนการกิน
ประจําวันหรอก กินเทาท่ีมี ตอนแรกๆ ก็มีการจัดรายการอาหารเหมือนกัน เพื่อบํารุงรางกายโดยการ
เพิ่มธาตุเหล็ก แตตอนหลังไมคอยไดคิดเมนูเทาไร แตทุกวันก็จะตองมีอาหารที่เพิ่มธาตุเหล็กใหกับ
ตัวเราอยางนอยหนึ่งอยาง” (กรณีศึกษาท่ี 6)  
    
  “ตอนน้ีกินไดบางแลว อันท่ีจริงอาหารพวกน้ี (เนื้อ หอย ตับ)เราเปนคนชอบกิน 
พอดีชวงท่ีมีอาการแพทองพอกินอาหารพวกนี้เขาไปก็จะอาเจียนออกหมด พอชวงหลังท่ีกินอาหาร
ไดก็ไมรูสึกอยากทานอาหารพวกน้ีเลย เพราะกลัววาจะอาเจียนอีก แตก็กินบางบางคร้ัง เชน ไก หอย 
ตับนิดหนอย แตกินไข กับนมทุกวันเลย” (กรณีศึกษาท่ี 2) 

 
 การรับประทานอาหารในระยะต้ังครรภผดุงครรภโบราณใหขอมูลวา คนสมัยกอน

หรือสมัยนี้ก็ไมไดหามใหกินอะไร แตไมใหกินมากเกินไปเทานั้น และกลาววาอาการแพทองเปน
อาการปกติของคนต้ังครรภ แตจะมีอาการมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับแตละคน ไมสามารถบอกไดวา
คนไหนมากหรือนอย ไมมียาหรือสมุนไพรตัวไหนรักษาได แตแนะนําวาหากอาการแพทองหายไป
ก็ใหกินทุกอยางท่ีกินได เพื่อจะไดชดเชยในสวนท่ีขาด รางกายจะไดแข็งแรง ดังประโยคตอไปนี้ 

 
  “ตอนทองกินไดทุกอยาง ไมมีของตองหามกินเลย กินไดหมด แตตอนหลังคลอด
นี่แหละท่ีมีของหามกินบางอยาง เปนความเช่ือของคนรุนกอน คนสมัยกอนไมแนะนําใหกินเยอะ
ดวย แตคนสมัยนี้ใหกินเยอะๆ เชน เร่ืองน้ํา คนเม่ือกอนไมใหกินน้ํามากนะ เพราะกลัววาชองคลอด
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จะแฉะ แตคนสมัยนี้ใหกินน้ําเยอะๆ น้ํานมจะไดไหลดี เม่ือกอนกินน้ํานอยน้ํานมก็ยังไหลดีดวย เขา
ไมไดเล้ียงลูกดวยนมผสมสักคน....” 
 

“อาการแพทองนี่มันก็ไมหายนะ บางคนจะเปนตลอดเลย บางคนก็จะหายแตสวน
ใหญจะหายประมาณ 7-8 เดือน สวนมากก็จะแนะนําวาถาอยากกินอะไรก็กินไปเลยตามความ
ตองการ หรือรูสึกอยากจะกิน เพราะอาหารอ่ืนคนทองจะกินไมได ถึงแมวาบางคนจะใหน้ําเกลือก็
ชวยอะไรไมได แคหายไปพักหนึ่งก็กลับมามีอาการอีก ปากก็ยังมีความรูสึกขมๆ อยูเหมือนเดิมวิธีท่ี
ดีท่ีสุดคือ กินตามใจอยาก แตอาการนี้ก็จะหายไปหลังจากคลอดลูกแลว” 
 
  การปฏิบัติตัวในดานอ่ืนๆ เชน การทํางาน การพักผอน การออกกําลังกาย พบวา
ผูใหขอมูลมีการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันเหมือนเชนปกติทุกวัน อาจมีปญหาเร่ืองเวลาบาง 
เนื่องจากมีภาระตองดูแลบุตรหลายคนในเวลาเดียวกัน จึงไมสามารถนอนพักผอนในตอนกลางวัน
ได แตก็จะเขานอนเร็วข้ึน แตโดยเฉล่ียแลวพบวามีการพักผอนมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน สวนใหญ
ไมมีการออกกําลังกายเปนกิจลักษณะ  แตจะใชวิธีการออกกําลังกายโดยการทํางานบานเอง ไมวาจะ
เปนการทําความสะอาดบาน ถอนหญา ทํากับขาว ซักผาและตากผาเอง ซ่ึงถือวาเปนการออกกําลัง
กายท่ีเหมาะสมสําหรับหญิงต้ังครรภ ดังคําบอกเลาท่ีวา  
   
  “การดูแลตนเองก็เหมือนคนท่ัวๆ ไป ก็ไมไดแตกตางกันมากนัก ตอนทองคนแรก
มีเวลาพักผอนมากกวางานไมเยอะ คนท่ีสองไมคอยมีเวลาเทาไรทุมเทกับงานมากเกินไป พอดีเปน
ชวงคร่ึงปงบประมาณดวยงานเยอะ นายกจะหมดวาระดวย ปกติก็นอนหลับดี ชวงทองแกนี่นอนไม
คอยหลับเพราะมันอึดอัด อยูไมสบาย จะต่ืนกลางดึกทุกคืน ......” (กรณีศึกษาท่ี 5) 
 
  “ก็ไมมีอะไร แคหามไมใหทํางานหนัก แตก็ไมใชวาไมใหออกกําลังกายแคนั้นเอง 
งานบานก็ทําไดปกติทุกอยาง การพักผอนก็นอนกลางวันบาง แตเราไมคอยไดนอน ตอนทองแรก
เม่ือกอนก็ไดนอนนะ แตทองหลังๆ ไมมีเวลาไดนอนหรอก วุนวายกับลูกๆ มากกวา ตองดูแลเด็กๆ 
ไมมีใครนอนกลางวันเลย แตอาศัยวาเขานอนเร็ว สักสองทุมกวาๆ ก็เขานอนกันหมด” (กรณีศึกษา
ที่ 4)  

 “ก็ทํางานบานตามปกติ ซักผา รีดผา ชวยแมทํางานบานดวย ก็นอนกลางวันบาง
ตอนท่ีวางๆ เพราะบางทีตองชวยแมทํางาน ถานอนกลางวันก็ประมาณ 2-3 คร้ังๆ ละ 1-2 ช่ัวโมงก็
ไมใชหลับหรอกนอนดูทีวีมากกวาแลวก็หลับไป ตอนกลางคืนก็จะเขานอนหลังจากจบละคร
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ประมาณสัก 5 ทุม ต่ืนนอนก็เวลาละหมาดซุบฮ ประมาณตี 5 ตอนเชาแลวก็นอนตอ ก็เปนอยางนี้ทุก
วัน” (กรณีศึกษาท่ี 2)  
 

ผดุงครรภโบราณซ่ึงเปนผูท่ีองคความรูในการดูแลสุขภาพของหญิงต้ังครรภก็มีวิธี
แนะนําหญิงต้ังครรภไมตางไปจากความรู  ความเขาใจของหญิงต้ังครรภ  ซ่ึงไดกลาววา               
หญิงต้ังครรภก็สามารถทํางานไดตามปกติ แตไมควรทํางานหนักเกินไป เชน ยกของหนัก หรือ ใช
กําลังมาก เพราะอาจทําใหแทงได และควรพักผอนใหเพียงพออาจจะนอนกลางวันไดบางถามีเวลา 
แตก็ไมควรนอนมากเกินไปจะทําใหเปนคนเกียจครานได การรับประทานอาหารก็ให กินใหพอดี 
ไมแนะนําใหกินมากเกินไป  

   


