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บทคัดย่อ

ประเทศไทยก�ำลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จึงเป็นจุดหมายปลายทางของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามามีส่วน
ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อมาท�ำงานเป็นเวลานานก็แสวงหาความมั่นคงของชีวิตโดยการสร้างครอบครัวและ
ขยายเผ่าพันธุ์ เห็นได้จากรายงานจากการใช้บริการของแรงงานข้ามชาติในโรงพยาบาลสาธารณสุขพบว่า ส่วนใหญ่
มาใช้บริการคลอดบุตรมากทีส่ ดุ แต่ไม่มารับบริการตรวจหลังคลอด ส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพ การดูแลรักษา
และยังส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคล เหตุผลหลักที่มารดา
ไม่มารับบริการตรวจหลังคลอดมาจากการดูแลที่มีความต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และการสื่อสาร ปัญหาเหล่านี้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพพยาบาลที่เป็นบุคลากรที่ดูแลมารดาหลังคลอดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงเวลานี้เป็นช่วง
เวลาทีว่ ฒ
ั นธรรม ความเชือ่ เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องในการปฏิบตั อิ ย่างเหนียวแน่นในมารดาหลังคลอดชาวเอเชีย พยาบาล
จ�ำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม เช่น การแพทย์พื้นบ้าน
การใช้สมุนไพรและการงดอาหารบางชนิดที่เชื่อว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพมารดาหลังคลอด แนวทางการดูแลมารดาหลัง
คลอดทีม่ คี วามต่างทางวัฒนธรรม ดังนี้ 1. การป้องกันสิทธิของมารดาหลังคลอด ได้แก่ เคารพในศักดิศ์ รีของมารดาหลัง
คลอด และเจรจาต่อรองทางการรักษาแทนมารดาหลังคลอด 2. วิเคราะห์ตนเองและไม่ยึดตนเองเป็นหลักในการตัดสิน
ใจ 3.มีความรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural knowledge) 4. มีความไวทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity) 5. มีการ
สือ่ สารข้อมูลทางวัฒนธรรม พยาบาลต้องมีทกั ษะการสือ่ สารทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรม เลือกรูปแบบการสือ่ สารได้อย่าง
เหมาะสม ได้แก่ การสือ่ สารด้วยภาษาพูด (ผ่านล่าม) การให้ความรูผ้ า่ นสือ่ สองภาษา หรือคูม่ อื สองภาษา โดยใช้อวัจน
ภาษาควบคู่ขณะสื่อสาร 6. กระตุ้นและส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดมีศักยภาพในการดูแลตนเอง แนวทางการดูแลที่
เหมาะสมดังกล่าวจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ และเชื่อมั่นว่าพยาบาลสามารถเป็นผู้น�ำด้านสุขภาพของตนได้  ความรู้สึก
ดังกล่าวจะท�ำให้มารดากลับมารับบริการหลังคลอด  
ค�ำส�ำคัญ: การดูแลมารดาหลังคลอด, ความต่างทางวัฒนธรรม
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
** รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

17

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561
Journal of Health and Health Management Vol.4 No.1-2 January-December 2018

Abstract

Thailand is growing both in social and economic aspects. As a result, Thailand becomes a
destination for migrant workers that in fact help to drive the economy. After most migrants have
been working for a certain period of time, seek a stable life by building a family and extending their
race. It can be seen from the reports of migrant workers using services in the public hospitals. Their
most used service is child delivery. However, those mothers have not returned for the postnatal care
service, resulting in health complications and affecting the continuous care. It also affects the
economy because these migrants are considered critical human resources. The reasons migrant
mothers do not go to receive postnatal care are belief and cultural differences, as well as the inability
to communicate. These problems directly affect nursing professions who are the first caregiver
supervises these mothers during the postnatal period closely. This is especially difficult when the
culture and believes are firmly involved in the practice in Asian societies. Nurses need to have
knowledge and understanding of postnatal care for mothers from different belief and cultural
backgrounds such as folk medicine, the use of herbs, and the abstinence of certain foods believed
to affect maternal health negatively. Hence, the following guidelines mean for nurses to provide
postnatal care for mothers from a transcultural: 1. Protect the mother’s after-birth rights which are
respecting mother’s dignity after birth and negotiating treatment methods in place of the mother
after delivery. 2. Be self-analysis but not self-determination in making decisions. 3. Have cultural
knowledge. 4. Have cultural sensitivity. 5. Communicate with cultural awareness. Nurses must have
communication skills that are consistent with the culture, properly choose methods of communication
which are oral communication (via an interpreter), providing information through bilingual materials
or bilingual guides along with non-speaking communication. 6. Encourage and promote postnatal
mothers to be capable of self-care. Appropriate care guidelines will give rise to trust and believe
that nurses can be their leader regarding health issues. With these feelings, postnatal mothers will
return to receive the postnatal care at the hospitals.
Keyword: postnatal care, transcultural
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บทน�ำ

แนวโน้มประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
จากโครงสร้างของประชากรทีเ่ ปลีย่ นไป โดยมีสดั ส่วนผูส้ งู
อายุมากขึ้นขณะที่มีวัยแรงงานเท่าเดิมหรือลดลง ส่งผล
โดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องการแรงงาน
ประกอบกับการเปิดประชาคมอาเซียน ท�ำให้มีการเคลื่อน
ย้ายแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทน ซึ่งไทยเป็นประเทศ
ปลายทางทีต่ อ้ งการแรงงานบางประเภทโดยเฉพาะแรงงาน
ไร้ฝีมือ จึงเป็นเหตุจูงใจให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เข้ามาถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
จากรายงานพบว่าในปีพ.ศ. 2558 แรงงานต่างชาติทไี่ ด้รบั
อนุญาตท�ำงานมีจำ� นวน 1,445,575 คน แรงงานข้ามชาติ
ที่ถูกกฎหมาย 3 อันดับแรก ได้แก่ พม่า เขมร ลาว
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์, 2559) สถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้ลกั ษณะของ
ประชากรในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีคนหลาก
หลายเชือ้ ชาติและมีความต่างทางวัฒนธรรม ความเชือ่ ซึง่ มี
อิทธิพลต่อแบบแผนการดูแลสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อระบบ
บริการสาธารณสุขและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติ (ศิรพิ นั ธุ  ์ ศิรพิ นั ธุ์ และประณีต ส่งวัฒนา,
2557) บุคลากรด้านสาธารณสุขจึงควรตระหนักถึงการ
ดู แ ลแรงงานข้ า มชาติ ให้ ค รอบคลุ ม ความต่ า งทาง
วัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ
ของผูร้ บั บริการแต่ละบุคคล (Campinha-Bacote, 2011)
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ใกล้
ชิดดูแลผู้รับบริการกลุ่มดังกล่าว จึงควรปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล โดยค�ำนึงถึง
ความต่างทางวัฒนธรรม และความเชื่อ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของแรงงานข้ามชาติมากขึน้ (ลัดดาวัลย์
พุทธรักษา, 2559)  
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization; ILO) เปิ ด เผยรายงานว่ า
ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติสตรีที่เข้ามาท�ำงานเป็นคน

งานก่อสร้างกว่า 200,000 คน หรือร้อยละ 40 ของคน
งานก่อสร้างข้ามชาติทั้งหมดในประเทศ แรงงานข้ามชาติ
สตรีเหล่านีต้ อ้ งเผชิญปัญหาทีพ่ กั อาศัยไม่มคี วามปลอดภัย
เพียงพอ หวาดกลัวว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ การมีสามี
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยจึงกลายเป็นเรื่องจ�ำเป็น (บีบี
ซีไทย, 2016) แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญ
พันธ์จึงมีปัญหาการตั้งครรภ์ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาถึงผลกระทบของแรงงาน
ข้ามชาติตอ่ ระบบสุขภาพและค่าใช้จา่ ยของประเทศไทย พบ
ว่าการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของแรงงานข้ามชาติ
พม่าอันดับแรก คือ การคลอด (สุทัศน์ ศรีวิไล, 2556)
จากการศึกษาของอภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ และคณะ กลับ
พบว่าแรงงานข้ามชาติหญิงกลับมารับบริการหลังคลอด
บุตรเพียงครึง่ เดียว (ร้อยละ 50) โดยแรงงานข้ามชาติลาว
กลับมารับบริการหลังคลอดบุตรมากที่สุด ร้อยละ 79.2
ส่วนแรงงานข้ามชาติพม่า กลับมารับบริการหลังการคลอด
บุตรต�ำ่ ทีส่ ดุ ร้อยละ 56 (อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ และคณะ,
2555) และเหตุผลอันดับแรกของการไม่กลับมารับบริการ
หลั ง คลอดของแรงงานสตรี ช าวพม่ า นั้ น เกิ ด มาจาก
วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสื่อสารที่ต่างจากสังคมไทย
(นันทนา น�้ำฝน, สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดารัตน์ สุวารี,
2559)
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิชาชีพพยาบาล
ผู้เป็นบุคคลากรด้านสาธารณสุขที่ให้บริการใกล้ชิดกับ
แรงงานข้ามชาติ ผู้ซึ่งเป็นมารดาหลังคลอด และเป็นช่วง
เวลาที่วัฒนธรรม ความเชื่อเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรม
สุขภาพ โดยทัว่ ไปแล้ว พยาบาลต้องให้การดูแลทีต่ อบสนอง
ธรรมชาติของบุคคลที่มีความต่าง ทั้งค่านิยม ความเชื่อ
รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย (ศิรพิ นั ธุ์
ศิริพันธุ์, 2557) อีกทั้งต้องมีมุมมองละเอียดอ่อนในมิติ
ของความเป็นมนุษย์ มิติของการดูแลรักษา มิติทางสังคม
วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
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และความเจ็บป่วย ค�ำนึงถึงวิถชี วี ติ และการปฏิบตั ติ นเฉพาะ
ของผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ส�ำนัก
วิจยั สังคมและสุขภาพ, 2556) ทัง้ นีพ้ ยาบาลจะต้องเคารพ
ความเป็ น บุ ค คลของมารดาหลั ง คลอดปราศจากอคติ
ในทุกๆ ด้าน และไม่ตตี ราว่าเป็นแรงงานข้ามชาติ  ซึง่ ความ
รู้สึกดังกล่าวจะส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างพยาบาล
และมารดา (ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และปรางทิพย์ พ. เอลเทอร์,
2559) โดยเฉพาะการดูแลมารดาหลังคลอดนั้นเป็นช่วง
เวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกายในทุกระบบ ภาวะ
สุขภาพที่เปลี่ยนไปภายหลังคลอดนี้แถบเอเชียถือว่าเป็น
ช่วงเวลาทีม่ คี วามส�ำคัญในการการฟืน้ ฟูรา่ งกาย วัฒนธรรม
ความเชื่อและการปฏิบัติจึงเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรม
สุขภาพ เพราะเชือ่ ว่าสามารถช่วยให้มารดาหลังคลอดกลับ
มามีสุขภาพดีดังเดิมได้เร็วที่สุด พยาบาลในแผนกหลังค
ลอดจึงจ�ำเป็นต้องมีสมรรถนะในการดูแลมารดาหลังคลอด
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ได้แก่
การแพทย์พนื้ บ้าน การใช้สมุนไพร และการงดอาหารบางชนิด
ทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพมารดา ทัง้ นีพ้ ยาบาลต้องเปิดใจ
รับรู้ มีความเคารพยอมรับไม่ตดั สินบนวัฒนธรรมความเชือ่
ของตนเอง มีความละเอียดอ่อนใส่ใจเรียนรู้วัฒนธรรม
ความเชื่ออื่นๆ ที่มีต่อสุขภาพมารดาหลังคลอด (Ricci,
2013) ในทางตรงกันข้ามการดูแลที่ละเลยความส�ำคัญ
ของวัฒนธรรม ความเชื่อ จะส่งผลให้พยาบาลล้มเหลว
ในการให้บริการสุขภาพแก่มารดาหลังคลอดได้เช่นกัน
(Shahawy Sarrah & Deshpande Neha, 2015)

ความหมายของความต่างวัฒนธรรม
วั ฒ นธรรม เป็ น รู ป แบบการตอบสนองทาง
พฤติกรรม ซึ่งเกิดจากพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานจน
ฝั ง เข้ า ไปในจิ ต ใจ ผ่ า นแบบแผนทางสั ง คม ศาสนา  
ภูมปิ ญ
ั ญา และการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรมเป็นผล
ของกระบวนการที่ได้มาจากอิทธิพลตั้งแต่แรกเกิด แต่ก็ได้
รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกเป็น
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ตัวกระตุ้น (Giger, 2017) วัฒนธรรม เป็นลักษณะเฉพาะ
ในการรับรู้ การประพฤติปฏิบัติ และการประเมินผลจาก
สิง่ แวดล้อมภายนอก เป็นต้นแบบในการให้คณ
ุ ค่า ความเชือ่
และการปฏิบตั ิ นอกจากนัน้ วัฒนธรรม ยังมีความหมายถึง
การไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหว และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Andrews &Boyle,
2012)

การพยาบาลต่ า งวั ฒ นธรรม เป็ น การให้ ก าร
พยาบาลบุคคลทีม่ วี ฒั นธรรมทีต่ า่ งกัน โดยให้การพยาบาล
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของแต่ละวัฒนธรรมของผูร้ บั
บริการ (ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์, 2557) โดยเน้นการให้คุณค่า
และการปฏิบตั เิ ปรียบเทียบความเหมือน และความต่างทาง
วัฒนธรรมของบุคคลหรือกลุ่ม รวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรม
การดูแล และการให้บริการทางการพยาบาลตามค่านิยม
เกีย่ วกับความเจ็บปวด  และแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ของ
คนที่ต่างวัฒนธรรม (ประณีต ส่งวัฒนา, 2557)
ประเด็ น ปั ญ หาการดู แ ลมารดาหลั ง คลอดที่ มี
ความต่างทางวัฒนธรรม
ในปัจจุบันพยาบาลต้องให้การดูแลมารดาหลัง
คลอดต่างวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการด�ำเนิน
งานสาธารณสุขในแรงงานข้ามชาตินั้นค่อยข้างมีปัญหา
อุปสรรค และข้อจ�ำกัดต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี (วิชุดา
สังขฤกษ์, ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ และเยาวภา ติอัชสุวรรณ,
2557) ปัญหาความต่างทางวัฒนธรรม ความเชือ่ ไม่ได้เกิด
ขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น กลับพบได้ทั่วทุกมุมโลก
เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นเพื่อไปท�ำงานในประเทศต่างๆ
ได้แก่
การศึกษาสตรีอพยพต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดใน
ประเทศแคนาดา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าหลัง
คลอดของสตรีอพยพย้ายถิ่น คือ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม
และความต่างทางวัฒนธรรม (O’ Mahony, Donnelly,
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Bouchal &et.al, 2013) สอดคล้องกับการศึกษาใน ความเชื่ อ การปฏิ บั ติ ข องมารดาหลั ง คลอดชาวพม่ า ใน

มารดาหลังคลอดชาวกัมพูชา ในประเทศออสเตรีย พบว่า
มารดาหลังคลอดชาวกัมพูชาให้เหตุผลในการไม่กลับไปรับ
บริการตรวจหลังคลอด เพราะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่มีใคร
พาไปตรวจหลังคลอด วิตกกังวลในการดูแลทารกเพียง
ล�ำพัง และมีปญ
ั หาในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่  ขาดทีป่ รึกษา
เมือ่ มีปญ
ั หาดังกล่าวจึงเลือกปฏิบตั ติ นหลังคลอดตามแบบ
วั ฒ นธรรมความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ที่ ติ ด ตั ว มา (Hoban &
Liamputtong, 2013) ส่งผลท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ทั้งมารดา และทารกตามมาในภายหลัง คล้ายคลึงกับการ
ทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ เรื่องการดูแลสตรีอพยพ
ในระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด พบว่า สตรีอพยพ
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีเศรษฐานะต�่ำ  ในสังคมที่ตนไปอยู่ ท�ำให้
ตัดสินใจไม่ไปรับบริการสุขภาพเมื่อตั้งครรภ์ คลอด และ
หลังคลอด เนือ่ งจากมีปญ
ั หาในการสือ่ สาร และผูใ้ ห้บริการ
ขาดความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อของผู้รับ
บริการ (F. Santiago &Figueiredo, 2015)
จากการศึกษาที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการไม่เข้าใจ
ถึงความต่างทางวัฒนธรรมความเชือ่ ของพยาบาลหลังคลอด
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพมารดาและทารก
หลังคลอด อาจท�ำให้ตัดสินใจไม่ไปรับบริการสุขภาพและ
ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา  

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั ติ นของมารดาหลังคลอด
ที่มีความต่างทางวัฒนธรรม
พยาบาลควรตระหนักถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั ิ
ตนของมารดาหลั ง คลอดที่ มี ค วามต่ า งทางวั ฒ นธรรม
(ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, 2557) อันประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก  
ได้แก่
1. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพและ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพร่างกายของมารดาหลังคลอด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ประสบการณ์การคลอดบุตร   
การสนับสนุนทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษาวัฒนธรรม    

ชนบท เรือ่ งอาหารและข้อห้ามปฏิบตั ิ พบว่ามารดาชาวพม่า
ส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรม ความเชื่อในระยะหลัง
คลอด โดยไม่คำ� นึงถึงถิน่ ทีอ่ ยูไ่ ม่วา่ จะโยกย้ายไปทีใ่ ด และ
ระดับการศึกษาใด โดยเข้าใจเหตุผลส�ำคัญที่ซ่อนอยู่ใน
ข้อห้ามดังกล่าว (Sein, 2012)
2. ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ขนาดของครอบครัว
ในวัฒนธรรมนั้นๆ สอดคล้องกับการศึกษามารดาหลัง
คลอดชาวพม่า พบว่าชาวพม่าจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัว
ใหญ่  มีการช่วยเหลือดูแลกันในระยะหลังคลอด ได้แก่ การ
ดูแลหาอาหารมาให้รับประทาน การช่วยเลี้ยงดูเด็กเล็ก
การให้ค�ำแนะน�ำจากประสบการณ์ของตน โดยเฉพาะสามี
เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในครอบครัวในการดูแลเอาใจใส่
ผูเ้ ป็นภรรยาทีต่ งั้ ครรภ์ ได้แก่ รับภาระงานหนักทีต่ อ้ งใช้กำ� ลัง
หรือต้องเคลื่อนไหวร่างกายมาก เช่น ท�ำงานบ้าน ดูแลลูก
คนโต หุงหาอาหาร ซักผ้า ตักน�ำ ้ (นันทนา น�ำ้ ฝน, สกาวเดือน
ไพบูลย์ และสุดารัตน์ สุวารี, 2559) สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์แรงงานพม่าที่ตั้งครรภ์ 8 เดือน ที่กล่าวว่าพม่า
มีวัฒนธรรมความเชื่อว่า ขณะตั้งครรภ์ต้องอยู่ใกล้สามี
สามีต้องคอยดูแลขณะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด (โพสต์
ทูเดย์, 2017)
3. ปัจจัยด้านความเชือ่ วัฒนธรรมตามหลักศาสนา
ได้แก่ ความเชื่อทางวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ใน
ประเทศกัมพูชาการแพทย์พื้นบ้านได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย จนมาถึงปัจจุบัน และยังถูกบรรจุไว้ในระบบ
สุขภาพแห่งชาติ เช่นเดียวกับระบบการแพทย์แผนตะวันตก
เนือ่ งด้วยความเชือ่ เกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพและความเจ็บป่วย
ในวัฒนธรรมกัมพูชา เชื่อมโยงกับศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์ อี ก ทั้ ง สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ ล ้ ว นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชวี ติ ประจ�ำวันของคนกัมพูชา
มายาวนาน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, เทพินทร์ พัชรานุรกั ษ์
และปารณัฐ สุขสุทธิ์, 2014) สอดคล้องกับการศึกษา
แรงงานข้ามชาติชาวพม่า กลุ่มชาติพันธุ์มอญที่อยู่ใน
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จังหวัดสมุทรสาคร มีความเชื่อในการเกิดโรคว่า มีสาเหตุ
มาจากอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ มีความเชื่อเรื่องผีอย่าง
เหนียวแน่น และเชือ่ เรือ่ งโชคชะตาบุญกรรม จะเห็นได้จาก
บทสนทนา “หนูก็บอกเค้าว่าเป็นเพราะโรค เพราะร่างกาย
มันแย่ แต่เขาไม่เชื่อ เขาบอกว่าจะไปดูดวงกับหมอดูมอญ
หมอดูบอกให้ไปรักษากับพระมอญทีว่ ดั พอไปหาพระ พระดู
ให้บอกว่ามีวิญญาณเข้าสิง พระก็รักษาให้ เอาอะไรไม่รู้
มาจิม้ ๆ เขาก็รสู้ กึ ดีขนึ้ มีรดน�ำ้ มนต์ให้ดว้ ย แต่ถา้ เป็นทีพ่ ม่า
มีรักษาแบบนี้แยะ” (ปิยะธิดา นาคะเกษียร และฤดี บุ่งบาง
กระดี่, 2556)    
4.ปั จ จั ย ด้ า นความเชื่ อ ทางการแพทย์ พื้ น บ้ า น
ซึ่งประกอบด้วย
4.1 ความเชือ่ ในการดูแลสุขภาพตนเองของ
มารดาหลังคลอดแบบพื้นบ้าน ได้แก่
4.1.1 การอยู่ไฟ เป็นความรู้ทางด้าน
การดูแลสุขภาพอนามัยของมารดาหลังคลอด เพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด การอยู่ไฟจะช่วยให้มดลูก
เข้าอู่เร็ว เนื่องจากก่อนคลอดสรีระจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก กระดูกข้อต่อเคลื่อนขยาย การใช้ความร้อนใน
การอยู่ไฟจะช่วยให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติเร็วขึ้น
ที่ส�ำคัญการอยู่ไฟจะช่วยให้บาดแผลที่เกิดจากการคลอด
ปิดสนิทได้ ด้วยการนอนเฉยๆ 3-5 วัน เพราะการอยูไ่ ฟจะ
ท�ำให้เหงื่อออก ส่งผลให้ร่างกายของมารดาหลังคลอดที่
บวมน�้ำอยู่ลดลง อาการปวดเมื่อยร่างกายภายหลังคลอด
บุตรจะทุเลา ชาวไทยยังเชือ่ ว่าจะช่วยขับน�ำ้ คาวปลา ท�ำให้
ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี (ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี
ขันธรักษ์วงศ์, สุนทร หงส์ทอง และ นพนัฐ จ�ำปาเทพ, 2557)
ส่วนชาวพม่าจะอยู่ไฟโดยใช้ฟื้นจากไม้สะแก เชื่อว่าท�ำให้
มดลูกเข้าอู่เร็ว (สาลี่ กรัณย์พล วิวรรธมงค และดอกไม้
วิวรรธมงค, 2016) การอยู่ไฟของชาวลาวเชื่อว่าจะฟื้นฟู
สุขภาพหลังคลอด ช่วยสะสมพลังท�ำให้สุขภาพแข็งแรง
สามารถกลับมาท�ำงานหนักได้ ท�ำให้ไม่ปวดเมื่อย ไม่เจ็บ
ป่วยง่าย ท�ำให้มดลูกเข้าอูเ่ ร็ว น�ำ้ คาวปลาแห้งเร็ว ผิวพรรณ
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ดีเช่นกัน (Sychareun & et.al, 2016; อรวรรณ มะโน
ธรรม, สุกัญญา ปริสัญญกุล และพรรณพิไล ศรีอาภรณ์,
2557)  
4.1.2 การประคบร้อนจะช่วยให้การไหล
เวียนของเลือดดีขึ้น และยังช่วยขับน�้ำความปลา และลด
การปวดเหมื่อยของร่างกาย (สาลี่ กรัณย์พล วิวรรธมงค
และดอกไม้ วิวรรธมงค, 2016) ชาวพม่ามีความเชื่อเช่น
เดียวกันโดยการประคบร้อนด้วยหินหรืออิฐเผาไฟพัน
ด้วยผ้า นาบหน้าท้อง (นันทนา น�ำ้ ฝน, สกาวเดือน ไพบูลย์
และสุดารัตน์ สุวารี. 2559; Sein. 2012) ส่วนชาวลาว
เรียกการประคบร้อนว่า อังเพลิง (บุษบงก์ วิเศษพลชัย,
2556; Turner, & et.al, 2017)
4.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรของ
มารดาหลังคลอด  ได้แก่
4.2.1 สมุนไพรใช้อาบน�้ำหลังคลอด
การอาบน�้ำเป็นการช�ำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย
การอาบน�้ำด้วยสมุนไพรหลังคลอดชาวมาเลเชียเชื่อว่า
ท� ำ ให้ ร ่ า งกายแข็ ง แรงกระตุ ้ น การไหลเวี ย นของโลหิ ต
(Syed Jamaludin, 2014)) ชาวพม่าใช้ใบหนาด  ไมยราบ
ใบส้มโอ ใบมะขาม ใบและเปลือกไม้ยางเยืองหรือเปล้า
หลวง อาบน�้ำหลังคลอด เชื่อว่าแก้ปวดเมื่อย (สาลี่ กรัณย์
พล วิวรรธมงค และดอกไม้ วิวรรธมงค, 2016; นันทนา
น�้ำฝน, สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดารัตน์ สุวารี, 2559;
Sein, 2012; สุณี เขือ่ นแก้ว, ประสิทธ์ วังภคพัฒนวงศ์ และ
อรุโณทัย จ�ำปีทอง, 2556) ส่วนชาวเขมรยังอบสมุนไพร
การขัดผิว แต่ไม่ใช้สบู่ หรือยาสระผมเชื่อว่ามารดาหลัง
คลอดได้กลิน่ แล้วจะท�ำให้กนิ ไม่ได้ นอนไม่หลับ น�ำ้ หนักลด
ปวดศีรษะ อย่างรุนแรง (บุษบงก์ วิเศษพลชัย, 2556;
Turner, & et.al, 2017)  ชาวลาวนอกจากอาบน�ำ้ ร้อนแล้ว
ยังใช้ผ้าห่อสมุนไพรพันรอบข้อมือ เข่า และคอ เชื่อว่า
ป้ อ งกั น วิ ญ ญาณร้ า ย (Turner & et.al, 2017;
Sychareun & et.al, 2016)

4.2.2 สมุนไพรใช้รบั ประทาน ชาวพม่า
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ที่ย้ายถิ่น หลังคลอดจะใช้สมุนไพรส�ำเร็จรูปที่หาซื้อได้ใน
ประเทศไทยแทน เนื่องจากมีความใกล้เคียงกัน (นันทนา
น�้ำฝน, สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดารัตน์ สุวารี, 2559)
ส่วนชาวกัมพูชาจะดื่มเหล้าผสมสมุนไพร (บุษบงก์ วิเศษ
พลชัย, 2556; Turner & et.al, 2017) คล้ายคลึงกับ
ชาวลาว ที่ดื่มยาดอง เหล้าจีน เชื่อว่าบ�ำรุงเลือด และฟอก
เลือด (อรวรรณ มะโนธรรม, สุกัญญา ปริสัญญกุล และ
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, 2557)  
4.3 ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารและการงด
อาหารแสลงของมารดาหลังคลอด  ได้แก่
4.3.1 อาหารทีค่ วรรับประทาน  อาหาร
บ�ำรุงร่างกายมารดาหลังคลอด ถือว่าส�ำคัญมากเพราะมี
เป้าหมายในการที่จะบ�ำรุงร่างกายที่บอบช�้ำจากการคลอด
ให้กลับแข็งแรงปกติได้เร็ว การบ�ำรุงร่างกายด้วยอาหาร
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเชื่อว่าอาหารร้อนแรงท�ำให้ร่างกาย
อบอุ่น เช่น ขิง พริกไทย (ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี
ขันธรักษ์วงศ์, สุนทร หงส์ทอง และนพนัฐ จ�ำปาเทพ,
2557) ชาวพม่าจึงใช้ปรุงร่วมกับ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่
ไข่ โดยการย่าง ต้ม และตุ๋นเป็นแกงจืด  เชื่อว่าจะท�ำให้มี
น�้ำนมมาก และให้ดื่มเพียงน�้ำอุ่น (สาลี่ กรัณย์พล วิวรรธ
มงค และดอกไม้ วิวรรธมงค, 2016; นันทนา น�้ำฝน,
สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดารัตน์ สุวารี, 2559; Sein,
2012; Diamond Smith, Thet, Khaing. & Sudhinareset,
2016) ส่วนชาวลาวจะรับประทานได้เฉพาะข้าวเหนียว

กับเกลือ หรือข้าวจีท่ า และปลาแห้ง (อรวรรณ มะโนธรรม,
สุกัญญา ปริสัญญกุล และพรรณพิไล ศรีอาภรณ์, 2557)
4.3.2 การงดอาหารแสลง เป็นความ
เชื่อที่สืบทอดมาเกือบทุกวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทีห่ า้ มมารดาหลังคลอดงดอาหารทีม่ ฤี ทธิเ์ ย็น รวม
ทั้งน�้ำเย็น งดอาหารที่มีกลิ่นแรง รสจัด (Murray &
Mc Kinney, 2014) คล้ายคลึงกับชาวพม่า อาหารแสลง
ได้แก่ เนื้อวัว หน่อไม้ดอง อาหารทะเล น�้ำเย็น และน�้ำ
กระเจี๊ยบ (สาลี่ กรัณย์พล วิวรรธมงค และดอกไม้ วิวรรธ

มงค, 2016; นันทนา น�ำ้ ฝน, สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดา
รัตน์ สุวารี, 2559; สุณี เขื่อนแก้ว, ประสิทธ์ วังภคพัฒน
วงศ์ และอรุโณทัย จ�ำปีทอง, 2556; Diamond Smith,
Thet, Khaing. & Sudhinareset, 2016) ในสังคม
กัมพูชาอาหารแสลงส่วนใหญ่เป็นผัก ผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น
ได้แก่ แตงกวา ผักบุ้ง ขนุน ทุเรียน สัปปะรด กล้วยหอม
รวมทั้ ง อาหารรสเปรี้ ย วและอาหารทะเลเกื อ บทุ ก ชนิ ด
เพราะเชือ่ ว่าจะท�ำให้เกิดอาการคัดตึงเต้านม อาเจียน เวียน
ศีรษะ และท้องเสีย (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, เทพินทร์
พัชรานุรักษ์ และปารณัฐ สุขสุทธิ์, 2014; บุษบงก์ วิเศษ
พลชัย, 2556; Turner & et.al, 2017) ส่วนสังคมลาว
จะเข้มงวดใน 5 เดือนแรกหลังคลอด อาหารแสลง ได้แก่
อาหารที่เย็น น�้ำเย็น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล รวมทั้งผัก และ
ผลไม้ (Sychareun & et.al, 2016)
4.4 กิจกรรมหลังคลอด
4.4.1 การท�ำงาน   การท�ำงานหนัก
หลังคลอดเร็วเกินไป เชือ่ ว่าจะท�ำให้เกิดอาการจุกแน่น ไม่มี
แรง กินไม่ได้ และนอนไม่หลับ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ และปารณัฐ สุขสุทธิ์, 2014) ซึ่ง
ความเชื่อดังกล่าวคล้ายคลึงกับความเชื่อของชาวกัมพูชา
(บุษบงก์ วิเศษพลชัย, 2556; Turner & et.al, 2017)
ส่วนชาวพม่า ห้ามท�ำงานหนักในระยะ 6 - 7 เดือนหลัง
คลอด (นันทนา น�้ำฝน, สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดารัตน์
สุวารี, 2559; Sein, 2012) เช่นเดียวกับชาวลาวเช่นกัน
(อรวรรณ มะโนธรรม, สุ กั ญ ญา ปริ สั ญ ญกุ ล และ
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, 2557) ส่วนชาวมาเลเชียเชื่อว่า
การยกของหนักหลังคลอดจะท�ำให้มดลูกหย่อน (Syed
Jamaludin, 2014)

4.4.2 กิจกรรมทางเพศ ชาวมาเลเชีย
เชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ระยะหลังคลอดเร็ว เป็นสาเหตุ
ท�ำให้เลือดออกหลังคลอด และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  
(Syed Jamaludin, 2014) เช่นเดียวกับชาวพม่าจะงดมี
เพศสัมพันธ์หลังคลอด 2-3 เดือน (นันทนา น�้ำฝน,

23

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561
Journal of Health and Health Management Vol.4 No.1-2 January-December 2018

สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดารัตน์ สุวารี. 2559) ส่วนชาว
กัมพูชางดมีเพศสัมพันธ์หลังคลอด อย่างน้อย 1 เดือน
เชื่อว่าท�ำให้ปวดหลัง ปวดกระดูก เป็นไข้ ตัวร้อน ซึม
ไม่พูดจา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ผอม จนถึงขั้นเป็นบ้าได้
(บุษบงก์ วิเศษพลชัย, 2556; Turner & et.al, 2017)
4.2.3 การท�ำงานนอกบ้าน โดยทั่วไป
ช่วงหลังคลอดไม่ควรออกนอกบ้าน เพราะอาจไปถูกฝน
หรือน�้ำค้าง เชื่อว่าจะท�ำให้มีอาการชาตามมือ ตามเท้า
ตัวเย็น และนอนหลับไม่ได้ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,
เทพินทร์ พัชรานุรกั ษ์ และปารณัฐ สุขสุทธิ,์ 2014) แต่เมือ่
มารดาต้องย้ายถิน่ อาจปรับเปลีย่ นความเชือ่ และการปฏิบตั ิ
หลังคลอด เช่นชาวพม่าที่ย้ายถิ่น รายที่เป็นแม่บ้านจะอยู่
บ้านเลีย้ งลูกหลังคลอด รายทีท่ ำ� งานในโรงงานจะหยุดงาน
3 เดือน ตามกฎหมายแรงงานของไทย  (นันทนา น�้ำฝน,
สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดารัตน์ สุวารี, 2559)
แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดทีม่ คี วามต่าง
ทางวัฒนธรรม
แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีความต่าง
ทางวัฒนธรรม ตามมาตรฐานเชิงพฤติกรรม (behavior
standards) ที่ บ ่ ง บอกถึ ง ความสามารถของพยาบาล
วิชาชีพ ในการดูแลผูร้ บั บริการต่างวัฒนธรรม ของลัดดาวัลย์
พุทธรักษา, อารีรัตน์ ข�ำอยู่ และจิณห์จุฑา ชัยเสนา
ดาลลาส (2559) มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การป้องกันสิทธิของมารดาหลังคลอด โดย
พยาบาลจะต้องแสดงพฤติกรรม คือ เคารพในศักดิ์ศรีของ
มารดาหลังคลอด และเจรจาต่อรองทางการรักษาแทน
มารดาหลังคลอด ได้แก่
1.1  พยาบาลต้องเคารพในศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ของมารดาหลังคลอด และให้บริการตามความ
ต้องการทางสังคมอย่างเหมาะสม เป็นความท้าทายของ
พยาบาลในการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทาง
วัฒนธรรม  เพื่อสร้างสัมพันธภาพ โดยใช้ความสุภาพและ
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การให้เกียรติ การเคารพในศักดิ์ศรีของมารดาหลังคลอด
แสดงออกได้ดว้ ยการใช้ภาษาในการเรียกแทนว่า “คุณแม่”
เหมือนใช้เรียกมารดาหลังคลอดทั่วไป แทนการเรียก
มารดาตามชาติพนั ธุ์ เช่น  “พม่า” “เขมร” หรือ “ลาว” เพราะ
อาจจะท�ำให้กระทบกระเทือนความรู้สึก อาจท�ำให้รู้สึก
น้อยใจว่าพยาบาลไม่ให้เกียรติ  กรณีที่ต้องระบุตัวตนของ
มารดาโดยการเรียกชื่อที่เป็นภาษาไม่คุ้นเคยในการออก
เสียง  พยาบาลควรถามมารดาให้แน่ใจว่าออกเสียงอย่างไร
และควรเขียนชื่อเป็นภาษาไทยก�ำกับไว้ เพื่อให้สะดวกใน
การขานชื่อ จะท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกยอมรับว่าเป็น
บุคคลคนหนึ่ง  เป็นการแสดงถึงการเคารพในศักดิ์ศรีของ
มารดาหลังคลอด ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์
พุทธรักษา, อารีรัตน์ ข�ำอยู่ และจิณห์จุฑา ชัยเสนา
ดาลลาส ที่ พ บว่ า การให้ บ ริ ก ารมารดาที่ มี ค วามต่ า ง
วัฒนธรรม พยาบาลต้องมีความเมตตา ให้เกียรติ เคารพ
ความเป็นตัวตนของมารดา ต้องไม่ท�ำให้รู้สึกว่าพยาบาล
ไม่เอาใจใส่ในการให้บริการ” (ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา,
อารีรัตน์ ข�ำอยู่ และจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส, 2560)
1.2  พยาบาลต้องเจรจาต่อรองทางการรักษา
แทนมารดาหลังคลอด เรือ่ งความต้องการทางการรักษากับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยไม่ขัดต่อแนวทางการรักษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ   เช่นเหตุการณ์ทพี่ บในการตรวจมารดา
หลังคลอด 6 สัปดาห์ เป็นระยะที่ร่างกายมารดากลับคืน
สู่ภาวะปกติ มารดาบางรายจึงรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะตรวจ
ภายในกับแพทย์ที่เป็นเพศชาย หรือบางรายไม่ต้องการ
ตรวจภายในกับแพทย์ที่เป็นเพศชายเลยเนื่องจากสามี
มาด้วย พยาบาลต้องสังเกตอาการของมารดาหลังคลอด
ต่างวัฒนธรรมให้ได้ จากการแสดงออกโดยไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร หรือไม่ค่อยสบตาขณะพูดคุย เมื่อพบอาการ
ดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาในการค้นหาสาเหตุ และช่วยเหลือ
ให้มีโอกาสในการเลือกเพศผู้ให้บริการ หรือเจรจาต่อรอง
ในกรณีทไี่ ม่สามารถเลือกเพศผูใ้ ห้บริการได้ ว่าพยาบาลจะ
อยูเ่ ป็นเพือ่ นตลอดเวลาในการตรวจ สอดคล้องกับศิรพิ นั ธุ์

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561
Journal of Health and Health Management Vol.4 No.1-2 January-December 2018

ศิริพันธุ์ และปรางทิพย์ พ. เอลเทอร์; สกาวเดือน โอดมี
และสุภาวดี เครือโขติกุล ที่สนับสนุนให้มารดาหลังคลอด
ต่างวัฒธรรมมีสิทธิในการเลือกเพศของผู้ตรวจ (ศิริพันธุ์
ศิริพันธุ์ และปรางทิพย์ พ. เอลเทอร์, 2559; สกาวเดือน
โอดมี และสุภาวดี เครือโขติกลุ , 2560) เนือ่ งจากสตรีชาว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สว่ นใหญ่ ไม่อยากเปิดเผยร่างกาย
โดยไม่จ�ำเป็น ดังค�ำกล่าวของสตรีไทยใหญ่ “ล�ำบากใจที่
จะได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ที่เป็นผู้ชาย” และ “อาย
เพราะต้องเปิดเผยอวัยวะทีค่ วรปกปิด”  (สุสณ
ั หา ยิม้ แย้ม,
2555)
2.  พยาบาลต้องวิเคราะห์ตนเอง และไม่ยึดตนเอง
เป็นหลักในการตัดสินใจ ประเมินตนเองว่า มีความคิด
ความเชื่อต่อมารดาหลังคลอดอย่างไร ที่อาจจะท�ำให้เกิด
ความล�ำเอียง (bias) ไม่ตีค่า ถูก ผิด ไม่ตัดสินบนพื้นฐาน
ตามวั ฒ นธรรมหรื อ ค่ า นิ ย มของตนเอง ดั ง เช่ น กรณี ที่
พยาบาลให้ค�ำแนะน�ำแก่มารดาต่างวัฒนธรรม  แต่สังเกต
เห็นว่ามารดาเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ติ าม ถ้าพยาบาลด่วนตัดสิน
ว่ามารดาไม่ให้ความร่วมมือก็จะเกิดอคติ แต่เมื่อพิจารณา
อย่ า งถี่ ถ ้ ว นแล้ ว อาจพบว่ า การที่ ม ารดาไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ค�ำแนะน�ำอาจเกิดจากการสือ่ สารกันคนละภาษา ท�ำให้เกิด
ความไม่เข้าใจ หรือค�ำแนะน�ำบางอย่างขัดกับวัฒนธรรม
ความเชื่ อ ดั ง เดิ ม สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในประเทศ
แคนาดา ที่พบว่า การก�ำหนดคุณค่าและการตีตราจาก
สังคม การเลือกปฏิบัติของผู้ให้บริการที่มีความต่างทาง
วัฒนธรรม เป็นปัจจัยอันดับสองที่ท�ำให้มารดาหลังคลอด
ชาวพม่ า เกิ ดภาวะซึม เศร้า หลังคลอด (O’ Mahony,
Donnelly, Bouchal & et.al, 2013) หรือในกรณีที่
พยาบาลตีค่าว่ามารดาหลังคลอดเป็นแรงงานข้ามชาติ
ท�ำงานหนัก ไม่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ทารกหลังคลอด  แต่หลังจากให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลตนเอง
และทารกหลังคลอดรายกลุม่ กลับพบว่ามารดาหลังคลอด
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ให้ความสนใจและสามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง โดยให้เหตุผลว่าเชื่อถือในการรักษาของแพทย์

และพยาบาลในประเทศไทย สอดคล้องกับการศึกษาของ
Vasudeven พบว่าประเทศเพือ่ นบ้านนิยมมารับการรักษา
ในประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่าเชื่อถือในคุณภาพ และ
ความปลอดภัยในการรักษาในรายทีม่ ปี ญ
ั หารุนแรงซับซ้อน
(Vasudeven, 2015) นอกจากนัน้ ยังพบว่ามารดาบางราย
สามารถผสมผสานการดูแลตามความรูท้ ไี่ ด้จากโรงพยาบาล
เข้ากับการปฏิบัติตามวัฒนธรรมความเชื่อเดิมได้อย่าง
กลมกลืน โดยให้เหตุผลว่า เชื่อถือในมาตรฐานการดูแล
ทางการแพทย์ ส มั ย ใหม่ แ ละยั ง ยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ แ บบ
ดั้งเดิมอยู่
3. มีความรูท้ างวัฒนธรรม (Cultural knowledge)
โดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เชื่อว่าระยะหลัง
คลอดเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญ การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรม ความเชื่อน�ำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของมารดาและ
ทารกในอนาคต (Murray, &McKinney, 2014)
นอกจากนั้นแล้ว พยาบาลต้องเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติของ
มารดาหลังคลอดทีจ่ ะท�ำให้ตนเอง และบุตรมีสขุ ภาพดี รวม
ถึงข้อห้ามต่างๆ หลังคลอด ล้วนเป็นผลจากอิทธิพลจาก
ความเชือ่ ทีส่ ง่ ผ่านความรูท้ างวัฒนธรรมจากรุน่ สูร่ นุ่ (Syed
Jamaludin, 2014; Fariza, Khadijah & Sharifa
Ezat, 2016) นอกจากนัน้ พยาบาลต้องเข้าใจถึงปัจจัยอืน่

ที่มีผลต่อสุขภาพ ตัวอย่างในประเทศกัมพูชา การแพทย์
พื้นบ้านมีอิทธิพลต่อความเชื่อด้านสุขภาพ โดยอธิบาย
สาเหตุของความเจ็บป่วยว่า เกิดจากความไม่สมดุลของ
ร่างกาย อ�ำนาจเหนือธรรมชาติ การละเมิดข้อก�ำหนดพืน้ ฐาน
และกรรมเก่าที่ติดตัวมา (โกมาตร จึงเสถียรทรัพ ย์,
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ และปารณัฐ สุขสุทธิ์, 2014) โดย
เฉพาะช่วงเวลาของการคลอดและการดูแลหลังคลอดใน
สังคมกัมพูชานั้นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของหมอต�ำแย หรือ
ผดุงครรภ์แผนปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ การป้องกันวิญญาณร้าย (บุษบงก์ วิเศษพลชัย,
2556) ดั ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ มารดาหลั ง คลอด
ชาวกัมพูชา เมือ่ ย้ายถิน่ ตามสามีมาท�ำงานในจังหวัดระยอง
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ตามวัฒนธรรมความเชือ่ หลังคลอดจะต้องท�ำพิธกี รรมทาง
ศาสนาภายใน 5 วันหลังคลอด แต่ช่วงเวลาดังกล่าวสามี
ท�ำงานจึงไม่มีเวลาท�ำพิธีทางศาสนาให้ มารดาหลังคลอด
เกิดความเครียดและน้อยใจสามี ตัดสินใจอุม้ ทารกแรกเกิด
กระโดดน�้ำฆ่าตัวตาย (ไทยรัฐออนไลน์, 2556)
4.  ความไวทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity)
พยาบาลสามารถรับรูค้ วามต่าง และความต้องการทางด้าน
วัฒนธรรมของมารดาหลังคลอดได้อย่างรวดเร็ว จากการ
ศึกษาของ Santiago และFigueiredo พบว่า มารดาตั้ง
ครรภ์และหลังคลอดที่เป็นผู้อพยพส่วนใหญ่   ตัดสินใจไม่
ไปรับบริการสุขภาพ เนื่องจากปัญหาการสื่อสาร และผู้ให้
บริการขาดความไวทางวัฒนธรรม จึงไม่สามารถช่วยเหลือ
และเป็นผู้น�ำด้านสุขภาพแก่มารดากลุ่มดังกล่าวได้ (F.
Santiago &Figueiredo, 2015) ในส่วนของโรงพยาบาล
แถบปริ ม ณฑลที่ มี แ รงงานข้ า มชาติ ม ารั บ บริ ก ารเป็ น
จ�ำนวนมาก ได้พฒั นาบุคคลากรให้มคี วามไวทางวัฒนธรรม
โดยการจัดบอร์ดถาวรให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม และจัด
อบรมภาษาแก่บคุ คลากร จัดท�ำคูม่ อื ภาษาโดยเน้นประโยค
ที่ใช้บ่อยกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มาใช้บริการ  
นอกจากความไวทางวัฒนธรรมแล้ว พยาบาลต้อง
มีความไวทางศาสนาด้วย เพือ่ ให้การปฏิบตั ทิ างศาสนาของ
มารดาหลังคลอดได้รบั การยอมรับและสนับสนุน  พยาบาล
หลังคลอดต้องเข้าใจบริบทดังกล่าว โดยอนุญาตให้มารดา
หลังคลอดสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้   โดยไม่
รบกวนผู้อื่น เช่น มารดาหลังคลอดและครอบครัวเป็น
ชาวมุสลิมต้องการละมาดวันละ 5 ครั้ง การละมาดต้อง
คุ ก เข่ า และก้ ม ศี ร ษะจรดพื้ น พยาบาลควรจั ด สถานที่
ทีส่ ะอาดและสงบเงียบ เพือ่ พิธที างศาสนาดังกล่าวไว้ในบริเวณ
แผนกหลังคลอดด้วยเช่นกัน (Murray, & McKinney,

(Giger, 2017) การจัดสิง่ แวดล้อมและอ�ำนวยความสะดวก

ให้แก่มารดาหลังคลอดตามวัฒนธรรมความเชื่อ เช่น
จัดสภาพภายในห้องพักไม่ให้มลี มโกรก หรืออากาศหนาวเย็น
จัดให้มารดาหลังคลอดนุง่ ห่มมิดชิด รักษาร่างกายให้อบอุน่
จัดเตรียมน�้ำอุ่นส�ำหรับดื่ม และส�ำหรับอาบให้กับมารดา
หลังคลอด ส�ำหรับมารดาหลังคลอดชาวเขมร จะปฏิเสธ
การใช้สบู่ และยาสระผม เพราะเชือ่ ว่ากลิน่ จะท�ำให้กนิ ไม่ได้
นอนไม่หลับ น�้ำหนักลด ปวดศีรษะ อย่างรุนแรง (บุษบงก์
วิเศษพลชัย, 2556) ส่วนในมารดาหลังคลอดชาวพม่ามี
ความเชือ่ ว่าหลังคลอด 7 วัน ไม่ควรสระผม (นันทนา น�ำ้ ฝน,
สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุดารัตน์ สุวารี, 2559) พยาบาล
ต้องเคารพถึงวัฒนธรรมความเชื่อในการปฏิบัติโดยค�ำนึง
ถึงสุขลักษณะในการอาบน�ำ 
้ และการดูแลความสะอาดแผล
ฝีเย็บ  แต่ทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการจะทราบถึงข้อมูลดังกล่าวควร
ถามมารดาแต่ ล ะรายเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ห ลั ง คลอดตาม
วั ฒ นธรรม เพื่ อ น� ำ มาวางแผนการการดู แ ลร่ ว มกั น

(Murray &McKinney, 2014)

การส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาหลังคลอด
เนือ่ งจากระยะหลังคลอดมารดาอ่อนเพลีย จากภาวะเครียด
สะสมในระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การดูแล
ทารกแรกเกิดที่ไม่มีวันหยุด การตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกในครอบครัว สาเหตุเหล่านี้ท�ำให้มารดาหลัง
คลอดเพิกเฉยต่อภาวะโภชนาการตนเองทั้งๆ ที่ยังอยู่ใน
ขณะให้ น มบุ ต ร พยาบาลจ� ำ เป็ น ต้ อ งวางแผนร่ ว มกั บ
นักโภชนาการในการวางแผนจัดเมนูอาหาร โดยหลีกเลีย่ ง
อาหารแสลงตามวั ฒ นธรรมความเชื่ อ จั ด เมนู ที่ บ� ำ รุ ง
ร่างกายหลังคลอดตามวัฒนธรรมความเชื่อ และไม่ขัดกับ
แผนการรักษา ปริมาณไม่มาก แต่ละมื้อแบ่งอาหารมื้อ
หลักๆ ทีป่ ระกอบด้วยสารอาหารหลากหลาย เป็น 5-6 มือ้
ย่อยในแต่ละวัน อาหารผ่านการปรุงเพียงเล็กน้อย เพื่อให้
2014)
พยาบาลที่มีความไวทางวัฒนธรรม จะสามารถ ได้อาหารที่สดใหม่  และบริการเสริฟอาหารที่ปรุงสุกร้อนๆ
ให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ แก่มารดาหลังคลอด (Ricci, 2013)
และสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพของมารดาหลังคลอดได้
5. การสือ่ สารข้อมูลทางวัฒนธรรม พยาบาลต้องมี
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ทักษะการสื่อสารที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม สามารถเลือก
รู ป แบบการสื่ อ สารต่ า งวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
(สกาวเดือน โอดมี และสุภาวดี เครือโชติกลุ , 2560) ได้แก่
5.1 การสื่อสารด้วยภาษาพูด ในกรณีที่
พยาบาลไม่สามารถสื่อสารได้ การสื่อสารผ่านล่าม อาจ
เป็นมารดาหลังคลอด เพื่อน หรือญาติ  ที่สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยได้เป็นล่าม เป็นการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากที่สุด นอกจากล่ามจะช่วยแปลแล้ว ยังเป็นผู้ให้ข้อมูล
ทัง้ ด้านภาษาและวัฒนธรรมแก่พยาบาลได้อกี ด้วย  ในการ
สอนสุขศึกษาการใช้ภาพเคลือ่ นไหวเป็นการสือ่ สารเพือ่ ให้
ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้เห็นทั้งภาพ และได้ยินเสียงที่เป็น
ภาษาที่ตนเข้าใจ ปัจจุบันมีการผลิตสื่อ online เป็นภาษา
ต่างๆ เช่น you tube ขั้นตอนการรับบริการคลินิกต่างด้าว
ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ทั้งภาษาพม่า และภาษามอญ
ในส่ ว นของเอกสารที่ ต ้ อ งใช้ สื่ อ สารนั้ น กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดท�ำบันทึกสุขภาพแม่และเด็กต่างด้าวขึ้น
มาใช้เพือ่ บริการมารดาตัง้ แต่ระยะตัง้ ครรภ์จนถึงหลังคลอด    
สอดคล้องกับการศึกษาของทัศณีย์ เจียมสวัสดิ์ (2558)
ซึ่ ง พบว่ า การใช้ คู ่ มื อ สองภาษา (พม่ า -ไทย) มาเป็ น
แนวทางในการสื่อสารด้านสุขภาพนั้น ท�ำให้สตรีตั้งครรภ์
ชาวพม่าเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากภาษาทีค่ นุ้ เคย และ
ปฏิบัติตัวในระยะคลอดได้ดีกว่า
5.2 อวัจนภาษา เป็นสิง่ ส�ำคัญไม่แพ้ภาษาพูด
ซึง่ การสือ่ สารด้วยอวัจนภาษาของพยาบาลทีแ่ สดงออกต้อง
สอดคล้องกับความรู้สึกด้านบวกที่มีต่อมารดาหลังคลอด
จะท�ำให้ใช้ภาษากายอย่างเหมาะสม เกิดบรรยากาศที่ดีใน
การพูดคุย น�้ำเสียงที่อบอุ่น จะช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นเป็น
ล�ำดับ เมื่อมารดาหลังคลอดรู้สึกไว้วางใจ มีความศรัทธา
ในตัวพยาบาลแล้ว จะท�ำให้เปิดใจที่จะเล่าเรื่องราวอย่าง
ไว้ใจและเป็นความจริง ท�ำให้ขนั้ ตอนต่างๆ ในกระบวนการ
สื่อสารต่างวัฒนธรรมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์
6. พยาบาลสามารถกระตุ้นและส่งเสริมให้มารดา

หลังคลอดมีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง  พยาบาลทีม่ คี วามรู้  
ความเข้าใจถึงความต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อในระยะ
หลังคลอด  ย่อมจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี มารดาหลังคลอด
รูส้ กึ ไว้วางใจ ยอมรับและปฏิบตั ติ นตามค�ำแนะน�ำของพยาบาล
เมือ่ กลับบ้าน โดยไม่ขดั กับวัฒนธรรมความเชือ่ ของตนทีม่ ี
อยูเ่ ดิม (Deepika, 2016) ดังเช่น เมนูอาหารมารดาหลังคลอด
ชาวกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเป็นปลาย่าง หมู่ปิ้งที่สุกใหม่ๆ
แกงหัวปลีใส่ปลาหรือหมู ประเภทต้มจืดจะเป็นต้มฟักหมูหรือไก่
อาหารรสเผ็ด ได้แก่ ผัดขิงใส่เนือ้ หมูห่ รือไก่ ผัดดอกกุยช่าย
ใส่เนื้อหมู และต้มปลาใส่ใบกระเพรา ส่วนใหญ่จะเป็น
อาหารบ�ำรุงน�้ำนมให้น�้ำนมไหลดี   ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่มี
ประโยชน์ ทดแทนสารอาหารที่สูญเสียไปขณะคลอด และ
หลังคลอด สามารถน�ำสมุนไพรที่เป็นความเชื่อแต่ละท้อง
ถิ่นมาใช้ในการปรุงอาหารได้ พยาบาลควรเน้นว่าอาหาร
ที่มีคุณภาพจะท�ำให้ร่างกายมารดากลับคืนสู่ภาวะปกติได้
เร็วขึ้น (Yueh-Chen, St. John & Venturato, 2016)
นอกจากนัน้ พยาบาลควรค�ำนึงถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหลังคลอด เช่น ในสังคม
กัมพูชาผู้ดูแลมารดาหลังคลอด คือ  มารดา และพี่สาว จะ
คอยดูแล  ช่วยเหลือในการอังเพลิง หรืออยู่ไฟ สอดคล้อง
จากการศึกษามารดาหลังคลอดชาวพม่า ของ Diamond
Smith, Ther, Khaing & Sudhinaraset (2016)

พบว่า มารดาหลังคลอดทีใ่ ช้วธิ กี ารดูแลแบบสมัยใหม่ผสม
ผสานกับการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมความเชือ่ เดิมนัน้ ขึน้ กับ
บทบาทของผูด้ แู ลมารดาในระยะหลังคลอด โดยเฉพาะการ
บริโภคอาหารบางชนิดทีม่ เี ชือ่ ว่ามีผลดีตอ่ สุขภาพ พยาบาล
จึ ง ควรพู ด คุ ย ซั ก ถามมารดาหลั ง คลอดว่ า ใครเป็ น ผู ้ มี
บทบาทดูแลหลังคลอด เพื่อแนะน�ำให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลมารดาเมื่อกลับไปอยู่บ้าน  และควรเน้นให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการกลับมาตรวจหลังคลอด
ในกรณีที่พยาบาลไม่สามารถสื่อสารกับมารดา
หลังคลอด ท�ำให้มารดาไม่ทราบถึงแนวทางการดูแลหลัง
คลอดของพยาบาล พยาบาลควรเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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เยีย่ มบ้าน การสือ่ สารผ่านล่าม การส่งต่อมารดาไปยังศูนย์
สุขภาพชุมชนดูแลต่อเนื่องในระยะหลังคลอด 6 สัปดาห์
สอดคล้องกับการศึกษามารดากัมพูชาหลังคลอดในประเทศ
ออสเตลีย พบว่า มารดากัมพูชาหลังคลอดบุตรคนแรกที่
ไม่มีญาติหรือผู้ดูแลช่วยเหลือหลังคลอด จะส่งผลต่อภาวะ
เครียดทางอารมณ์ เพราะอยู่อย่างโดดเดี่ยว และถูกแยก
ออกจากสังคมความรู้สึกนี้จะพัฒนาไปเป็นภาวะซึมเศร้า
หลังคลอด เนือ่ งจากมารดากลุม่ นีไ้ ม่ทราบถึงแนวทางการ
ดูแลหลังคลอด พยาบาลจึงควรติดตามเยี่ยมบ้านมารดา
กลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง (Hoban &Liamputtong, 2013)

ร�่ำรวย นับถือศาสนาใด รวมทั้งผู้อพยพหรือย้ายถิ่นมา
อาศัยในประเทศไทย
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