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ความเจบ็ปวดที่ยิ่งใหญสูความภาคภูมิใจท่ีรอคอย :  
มิตจิิตวิญญาณของความเปนแมในหญิงตัง้ครรภทองแรก                             

         
              ปนัดดา วงพิมล 

                                                                                                        อาทิตยา ชมภูนิมติร  
                                                                                                       รพ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการไดรับการตอบสนองมิติทางจิตวิญญาณของหญิง
ต้ังครรภทองแรกที่โรงพยาบาลอุบลรัตน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูถึงคุณคาและ
ความหมายของชีวิตผานประสบการณการตั้งครรภ การคลอดและชีวิตหลังคลอดของหญิงต้ังครรภ
ทองแรก โดยมีคําถามวิจัยที่สําคัญคือ แบบแผนการดําเนินชีวิต อิทธิพลของบุคคลรอบขาง 
ประสบการณของหญิงต้ังครรภเปนอยางไร ทัศนคติและมุมมองตอชีวิตทั้งกอนและหลังคลอด
เปลี่ยนไปอยางไร การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
เชิงลึก และการสังเกต  

ผลของการวิจัยพบวา สํานึกในหนาที่ความเปนแมเกิดขึ้นต้ังแตระยะต้ังครรภ ระยะคลอด 
จนถึงระยะหลังคลอด ผูที่จะเปนมารดาเร่ิมมีความผูกพันหรือสัมพันธภาพกับลูกครั้งแรกเมื่อมีการ
ด้ินของลูก และทุก ๆ คร้ังที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรางกายของมารดา ในระยะตั้งครรภจะมีการ
ตรวจสอบการตั้งครรภใหแนนอน หญิงตั้งครรภแรกจะมีความเครียดและความวิตกกังวล ดวยแรง
สนับสนุนทางสังคม การยอมรับจากบุคคลรอบขาง และประสบการณชีวิตจะชวยลดความวิตกกังวล
เพื่อเตรียมเขาสูระยะคลอดซ่ึงเปนระยะที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เกิดการรับรูถึงคุณคา
ของตนเอง และเขาใจถึงคุณคาของการมีชีวิตมากขึ้น  หลังจากที่ผานความเจ็บปวดจากการคลอด
เม่ือไดเห็นหนาลูก ไดสัมผัส ไดใหนมลูกก็ทําใหความเจ็บปวดเปลี่ยนเปนความรูสึกปลื้มปติแทน 
มารดาจะขวนขวายแสวงหาวิธีการตาง ๆ ที่เชื่อวาจะชวยใหความเปนแมสมบูรณเม่ือไดรับการ
ตอบสนอง การเลี้ยงดูลูกเปนไปอยางสมบูรณแบบที่สุด เชน การอยูไฟ การผูกแขนเรียกขวัญลูก 
การแตงแก เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาการใหบริการคลอดที่เปนอยูเนนความปลอดภัยและการ
ตอบสนองทางดานรางกาย และจิตใจเปนสําคัญ  

การวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การตั้งครรภและการคลอดเปนประสบการณทางจิต
วิญญาณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณคาและความหมายของชีวิตซึ่งระบบบริการใหบริการที่
ตอบสนองตอทางรางกาย จิตใจ ขาดการยกยองความมีคุณคาในตนเองของแม การสรางระบบ
บริการที่เชิดชูจิตวิญญาณของความเปนแมที่สูงสง บริการที่เปดโอกาสใหแมมีพื้นท่ีเล็ก ๆ สําหรับ
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ตนเองจะชวยเสริมสรางคุณคาและความหมายของการตั้งครรภและการคลอดใหสมบูรณสามารถ
รับรูคุณคาในตนเอง และเขาใจในการใหกําเนิดชีวิตใหมมากยิ่งขึ้น 

 
หลักการและเหตุผล 

 ระบบบริการสุขภาพปจจุบัน บุคลากรทางสุขภาพมักจะมุงเนนที่การดูแลรักษาสาเหตุของ

โรค ซึ่งเปนการใหความสนใจหรือมุงเนนท่ีความเจ็บปวยเพียงจุดเดียว แตกตางจากการดูแล

สุขภาพแบบองครวมที่เนนการดูแลครอบคลุมท้ัง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณเปนดุลย

ภาพแหงการบูรณาการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธกันและกัน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดูแลสุขภาพดวย

หัวใจความเปนมนุษย เพื่อท่ีจะกอใหบุคคลมีการดําเนินชีวิตอยางมีจุดหมาย และอยูในสังคมได

อยางมีความสุข  

มิติทางจิตวิญญาณเปนการยกระดับของจิตใจและเชิดชูคุณคาในความเปนมนุษยใหสมบูรณ

และเติมเต็มมากยิ่งขึ้น คือเปาหมายสูงสุดของชีวิต ที่ผานมาเม่ือกลาวถึงมิติทางจิตวิญญาณและการ

บริการดวยหัวใจของความเปนมนุษยสวนใหญมักเนนไปที่การดูแลผูปวยระยะสุดทาย การดูแล

ผูปวยมะเร็ง และผูปวยเร้ือรัง ซึ่งเปนกลุมผูปวยที่ความเจ็บปวยทางดานรางกายไมสามารถรักษาให

หายขาดได  

การตั้งครรภและการคลอดเปนประสบการณที่ควรคาแหงความตราตรึงในความทรงจําของ

ผูหญิง โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภทองแรก เปนกลไกที่เกิดขึ้นจากความรัก ความเอาใจใส ซ่ึงความ

คาดหวังของมารดาคือการรอคอยที่จะไดเห็นบุตรอันเปนที่รักมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง ซึ่ง

เปรียบเสมือนเปนชวงเวลาที่มีคุณคาอันยิ่งใหญในชีวิต  

ในปจจุบันโรงพยาบาลเปนสถานบริการที่หญิงตั้งครรภมารับบริการคลอดเปนจํานวนมาก     

การไดรับประสบการณการคลอดที่ดีท่ีโรงพยาบาลเปนสิ่งที่สําคัญ การใหบริการฝากครรภและคลอด

ในปจจุบันไดละเลยการสงเสริมและเชิดชูใหหญิงตั้งครรภไดเกิดสํานึกของความเปนแมหรือเกิดมิติ

ทางจิตวิญญาณของความเปนแม เนนเพียงการใหบริการที่ตอบสนองทางกาย แตยังละเลยมิติดาน

จิตใจ ทําใหหญิงตั้งครรภขาดการดูแลและยังไมไดรับการตอบสนองเทาที่ควร 
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การเขาใจมิติทางดานจิตวิญญาณของความเปนแมจะมีสวนชวยใหเกิดระบบบริการคลอดที่

มีความเปนองครวม เปนการคลอดที่เคารพในมิติทางดานจิตวิญญาณและความเปนแม โดยเฉพาะ

ในหญิงตั้งครรภทองแรก ทําใหรับรูถึงคุณคาในตนเองเขาใจถึงการใหคุณคาของชีวิตใหม สงผลให

การเลี้ยงดูบุตรเต็มไปดวยความรักความอบอุน ความเอาใจใส และสามารถเลี้ยงดูบุตรใหเปน

อนาคตที่ดีของชาติตอไป 

วัตถุประสงค  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษามิติทางจิตวิญญาณของความเปนแมในหญิง
ต้ังครรภทองแรก เพื่อใหการศึกษาและการเก็บขอมูลไดสอดคลองจึงกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาประสบการณการตั้งครรภ การคลอดและหลังคลอดของหญิงตั้งครรภทองแรก
ที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลอุบลรัตน 

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความรูสึกตอคุณคาและความหมายของชีวิตของหญิงหลังคลอด 
3. เพื่อศึกษาความหมายของความเปนแมและลูกของของหญิงหลังคลอด 

 
คําถามวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดคําถามวิจัย เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค สามารถตอบสิ่งที่ตองการ
ศึกษา และใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยมีคําถามวิจัย
ดังนี้ 

1. แบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอกระบวนการคลอดในหญิงตั้งครรภทองแรก
หรือไม  อยางไร 

2. บุคคลในครอบครัว/ ญาติ/ เพื่อนบานมีอิทธิพลกับหญิงคลอดทองแรกอยางไร 
3. ประสบการณตั้งแตตั้งครรภ จนถึงมาคลอดที่โรงพยาบาลอุบลรัตนเปนอยางไร 
4. ความรูสึกของหญิงตั้งครรภทองแรกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เม่ือแรกตั้งครรภจนถึง

คลอด 
5. ทัศนะตอตนเองและผูอื่นเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
6. มุมมองชีวิตตอจากน้ีไปคิดวาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง 
7.  หลังคลอดบุตรหญิงหลังคลอดมีทัศนะตอตนเองในฐานะของความเปนแมอยางไร 
8. หลังคลอดบุตรหญิงหลังคลอดมีทัศนะตอแมของตนเองอยางไร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาถึงจิตวิญญาณของความเปนแมของ

หญิงตั้งครรภทองแรกที่มารับบริการในโรงพยาบาลอุบลรัตน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

ความรูสึกตอคุณคาและความหมายของชีวิต ความหมายของความเปนแมและลูกของหญิงหลัง

คลอด รวมท้ังประสบการณการมารับบริการทั้งการฝากครรภ การคลอด และบริการหลังคลอดที่

โรงพยาบาลอุบลรัตน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตทั้งแบบมีสวนรวมที่หอง

คลอดและหองรอคลอดของโรงพยาบาลอุบลรัตนและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  เปนการสังเกต

ปฏิกิริยาและพฤติกรรมระหวางการสัมภาษณ  การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้

เลือกแบบจําเพาะเจาะจง ไดแก หญิงตั้งครรภทองแรกหลังคลอดที่มาคลอดที่โรงพยาบาลอุบลรัตน 

ท่ีมีอายุบุตรไมเกิน 6 สัปดาห จํานวน 6 คน โดยทั้ง 6 คนยินยอมใหขอมูลและบันทึกการสัมภาษณ

ท้ังการจดบันทึกและการบันทึกเทป เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวจึงไดกําหนดประเด็น

การสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ตามคําถามของการวิจัย เม่ือผูวิจัยไดจดบันทึกการ

สัมภาษณและการบันทึกเทปของผูใหขอมูลแตละราย จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาถอดเทปและ

วิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล  

ชุมชนและบริบททางสังคม 

 อําเภออุบลรัตนเปนอําเภอเล็ก ๆ ท่ีแยกจากอําเภอน้ําพอง ตั้งแต พ.ศ. 2519 ประชากรที่

อาศัยอยูมีท้ังคนพื้นที่ด้ังเดิมและที่อพยพมาจากอําเภอภูเวียง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน มา

อยูในหมูบานที่นิคมสรางตนเองจัดสรรใหครอบครัวละ 25 ไร และเนื้อท่ีปลูกบาน 2 ไร ประชากร

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตตามแบบของคนอีสาน วัยรุนหนุมสาวมีการอพยพ

เขาไปใชแรงงานในเมืองอุตสาหกรรม กลับมาเยี่ยมบานในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต เม่ือถึง

ฤดูทํานาก็จะสงเงินมาใหกับพอแมเพื่อเปนคาจางแรงงานในภาคเกษตรกรรม เม่ือแตงงานมี

ครอบครัวและมีบุตรก็จะกลับมาคลอดที่บาน เม่ือรางกายแข็งแรง และสิ้นสุดวันลาคลอด  3  เดือน 

ก็จะกลับไปทํางานในเมืองอุตสาหกรรมเชนเดิม ทิ้งใหลูกอยูกับพอ แม ปู ยา ตา ยาย จะเห็นไดจาก

ภาพที่ยายนั่งไกวเปล เลี้ยงหลานอยูบนแครหนาบาน พรอมกับตระกราเชี่ยนหมากที่อยูแนบขาง   

 มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มิอาจแยกอยูตามลําพังได ทุกคนจะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

(ทั้งภายในและภายนอก) วิธีการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดรับอิทธิพลจากสังคม และประสบการณ



เอกสารฉบบัราง กรุณาอยาอางอิง 

5 

 

ในอดีต (พรจันทร 2534 : 2; อุดมศิลป  2545 : 1) จิตวิญญาณเปนมิติหนึ่งของบุคคลที่มีความ

เกี่ยวพันกับมิติอื่น ๆ ท้ังทางดานกาย จิต สังคม ซ่ึงไมสามารถแยกออกจากกันได และจิตวิญญาณ

เกิดขึ้นมาตั้งแตเริ่มมีชีวิตหรือเริ่มปฏิสนธิ   เนื่องจากพัฒนาการดานจิตวิญญาณของคนเปนผลรวม

ระหวางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับพัฒนาการในสวนอื่น ๆ แตสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ

เพราะสิ่งแวดลอมเปนตัวขัดเกลาจิตใจคนได พัฒนาการของจิตวิญญาณจึงเปนขบวนการที่ตองผาน

การอบรมเลี้ยงดูอยางสรางสรรคดวยวิธีสั่งสอน ชี้แนะ ตักเตือน เปนตัวแบบที่ดี เพื่อใหเด็กมองเห็น

และรับเปนความเชื่อที่ฝงลึกในตัวเด็ก และแสดงออกมาในทางพฤติกรรมที่ถูกที่ควร เนื้อหาใจความ

ท่ีใชในการอบรมสั่งสอน คือ เนื้อหาในปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งการ

ปลูกฝงใหเกิดความศรัทธาความรูความเขาใจไดสําเร็จจะชวยนําไปสูการปฏิบัติที่ดี เขาใจธรรมชาติ

ของมนุษย และการดําเนินไปของชีวิต (ฟาริดา 2534 : 17)   

ขอคนพบจากการวิจัย   

 ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา 

1.การไดรับสนบัสนนุทางสังคมสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเจตคติท่ีสาํคญัตอการรับรู

ถึงคุณคาในตนเอง และเขาใจในการเกิดชีวติใหม   

ในสังคมชนบทอยางอําเภออุบลรัตนเปนสังคมที่อยูกันแบบพี่แบบนอง พึ่งพาอาศัยกัน

ระหวางเครือญาติ เพื่อนบาน และชุมชน ภาพที่มักพบเห็นอยูเปนประจําคือ ชาวบานกลุมใหญพา

กันมาเยี่ยมญาติพี่นองที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวในหญิงตั้งครรภทองแรกที่กําลังจะให

กําเนิดชีวิตใหม ยังไมเคยผานประสบการณความเจ็บปวดของการคลอดจะไดรับการดูแลเอาใจใส 

อุมชู ทะนุถนอม โอบออมทั้งกายและใจ มีความคาดหวังสูงที่จะไดรับความปลอดภัยทั้งแมและลูก 

สภาพแวดลอมของสังคมและบุคคลรอบขางทั้งพอ แม สามี  ตา ยาย ญาติพี่นองและเพื่อนตางมี

อิทธิพลตอ ความคิด ความรูสึก การตัดสินใจของหญิงตั้งครรภ    กัญญาเลาวารักยายมากวารักแม

เพราะยายเปนคนเลี้ยงมา แมไมไดเลี้ยง แลวยังชอบดา ชอบวา  กัญญาชอบเถียงพอแม ไมคอยเชื่อ

ฟง เพราะพอแมไมไดเลี้ยง จะเชื่อฟงยายมากกวา  ยายเลี้ยงกวาจะโตมาไดคงจะลําบาก ทุกคร้ังที่

พอกบัแมมาเย่ียม (ปละ 3 คร้ัง ) กัญญาจะวิ่งหนีไมยอมมาหา ไมใหอุม ไมใหกอด กัญญาเปนเด็กที่

มีความรับผิดชอบ ทุกวันหลังจากเลิกโรงเรียน ชวยเหลืองานบานพอแมและยาย ทํากับขาว หุงขาว 

และเลี้ยงหลาน (ลูกสาวของนา) ไมชอบเที่ยวกลางคืน  
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 เม่ือหลายเดือนที่ผานมา ประจําเดือนของกัญญาไมมา กัญญาก็เริ่มสงสัยวาตนเองจะ

ต้ังครรภ จึงซ้ือยาสตรีมากิน แตประจําเดือนก็ยังไมมา กัญญารูวาถามีเพศสัมพันธจะตองคุมกําเนิด

แตที่ผานมาทุกครั้งท่ีมีไมคุมแลวก็ไมเห็นทองจึงไมคุม กัญญาไมกลาบอกพอ แม ยาย หรือ

แมกระทั่งแฟนหนุม วันหนึ่งกัญญาเปนไข ไมสบายพอจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอุบลรัตน หมอ

สั่งใหไปตรวจเลือดตอนน้ันกัญญากลัวมาก กลัววาหมอจะรูวาตนเองทอง กลัวหมอบอกพอ แตหมอ

ก็ไมรู เม่ือเดือนมกราคม ที่ผานมา กัญญาไมคอยไปโรงเรียนและเปนชวงท่ีสอบพอดี เพื่อนก็โทรมา

ตาม แตก็ไมไป พอกับแมก็เร่ิมสงสัยและถามกัญญาวาทองหรือเปลาและทองกับใคร เพราะทองเริ่ม

โตขึ้น กัญญาจึงบอกไป พอกับแมก็ไมวาอะไร เพราะแมก็ทองเม่ือตอนอายุ 16 ป เชนเดียวกัน ยาย

ก็ไมรูจนถึงเม่ือกัญญาอายุได 1 เดือนแมเอากัญญามาใหยายเลี้ยง ยายจึงรูวาแมทอง แมจึงไมกลา

วากัญญา แมพากัญญาไปอัลตราซาวดกับหมอที่คลินิกเอกชน หมอบอกวาต้ังครรภได 7 เดือนแลว 

กัญญารูสึกเฉย ๆ และไมอายเพื่อนที่ตนเองทองตั้งแตอายุนอยเพราะเพื่อนที่โรงเรียนหลายคน ก็

ทองเมื่อตอนท่ีเรียนอยูเชนกัน แตก็นึกถึงตอนที่จะคลอดวาคงเจ็บมากเลย เพราะเคยเขาคายธรรมะ 

พระที่วัดเปดใหดู เห็นแลวคิดวาคงเจ็บมาก หลังจากที่รูวาทองจึงใหผูเฒาผูแกมาคุยกัน และวันนั้น

แฟนหนุมจึงรูวากัญญาทองแตก็ไมวาอะไร สวนนาของกัญญาอยากใหไปทําแทงเพราะสงสาร

กัญญาที่ยังเด็กและยังเรียนไมจบชั้น ม.3  ถาเอาออกนาจะพาไปทําที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ไป

เรียนที่กรุงเทพฯ ไปอยูกับนา นาจะเปนคนสงเรียน แตกัญญายืนยันวาจะไมทําแทง เพราะกลัวบาป 

สงสารลูก ถึงยังไงก็ไดเกิดมาแลว และปรึกษาหมอแลวหมอบอกวาถาทําแทงจะเปนอันตรายมาก

เพราะอายุครรภมากแลว 

 เชนเดียวกับ อรวรรณ  อายุ 18 ป พอแมแยกทางกันตั้งแตเม่ืออายุ 8 ป เธออาศัยอยูกับแม

ท่ีกรุงเทพฯ และเรียนที่กรุงเทพฯ ต้ังแต ป. 2  - ป.5  พอ ป. 6 ก็กลับมาอยูกับพอและแมเลี้ยง ที่

บานทุงโปง อําเภออุบลรัตน ชีวิตประจําวันมีหนาที่เลี้ยงนองตางมารดา   ลักษณะนิสัยสวนตัวของ

อรวรรณเปนคนเฉย ๆ เปนคนชา ไมคอยมีเพื่อนสนิทที่อยูบานเดียวกันมาก ตอนเด็กเปนคนที่

รองไหเกง เลี้ยงยาก  เม่ือเรียนจบชั้น ม.3  อรวรรณก็ไปทํางานเปนเด็กเสริฟท่ีรานอาหารแถวบาง

แสน  ไดพบกับแฟนหนุมท่ีอายุหางกัน 3 ป ซ่ึงอยูที่หมูบานใกลเคียงกัน คบกันได 2  ป อรวรรณจึง

ต้ังครรภทั้งท่ียังไมไดแตงงาน  ครั้งแรกไมม่ันใจวาตนเองจะตั้งครรภ ตอเม่ือไดไปหาหมอที่

โรงพยาบาลอุบลรัตน จึงรูวาตั้งครรภ  ไมเคยคิดวาตนเองจะมีลูกแบบไมไดตั้งใจเพราะลืมกินยา 1 

ครั้ง อรวรรณยังไมพรอมที่จะมีลูก แมของสามีอยากใหไปทําแทง ขณะท่ีพูดถึงตอนที่แมสามีบอกให
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ไปเอาลูกออกอรวรรณหยุดพูดอยูชั่วครู น้ําตาคลอเบา เหมือนจะนอยใจในชีวิตของตนเองที่เกิดและ

ตองโหยหาความอบอุนจากพอและแม แลวเม่ือตนเองมีลูกก็เปนท่ีไมพึงปรารถนาของครอบครัว 

อรวรรณพูดออกมาดวยเสียงเอ่ือยวา “แตหนูไมเคยมีความคิดที่จะเอาลูกออก มีแลวก็ตองเลี้ยง” 

 การไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขาง บุคคลตนแบบ เจาหนาที่สาธารณสุขและคนใน

ครอบครัว ดังเชนกัญญาและอรวรรณที่ตั้งครรภทั้งที่ยังไมมีความพรอม ทั้งนาและแมสามีบอกใหไป

ทําแทงแตทั้งสองก็ปฏิเสธและตัดสินใจทําในสิ่งท่ีตรงกันขามกับท่ีครอบครัวบอก   เม่ือเกิดความ

สงสัยวาตนเองตั้งครรภ จึงมีความรูสึกกลัว ไมม่ันคง วิตกกังวล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลาย

อยางตามมา ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม เปนชวงเวลาที่ตองตัดสินใจ  

 ในระหวางการตั้งครรภแหลงของการสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญคือสามี มารดา และเพื่อน 

จะอาศัยอยูกับมารดาเพื่อใหความชวยเหลือตาง ๆ สวนสามีเปนผูที่อยูใกลชิดและมีบทบาทคอยให

ความชวยเหลือตามความตองการของหญิงมีครรภ สวนเพื่อนก็จะคอยใหคําปรึกษาในฐานะที่เปน

กลุมวัยเดียวกันและมีประสบการณในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน (กาญจนา 2534) อยางที่อรนภาหญิง

สาววัย 17 ป เริ่มรูวาตนเองตั้งครรภ ขณะท่ียังเรียนอยูปวช. ป 2 เหตุท่ีตั้งครรภเพราะแตกอนไม

คุมกําเนิดก็ไมมี   พอกินยาคุมแลวแพยาคุม (ผอม  ดํา  ประจําเดือนมาหลายวันเกินปกติ  เจ็บทอง

มาก) ก็เลยหยุดกินและตั้งครรภในที่สุด เคยคิดอยากใหเอาลูกออก แตแมบอกวาเกิดมาแลวก็ตอง

เลี้ยง แตในความคิดนึกอยากเอาออก เพราะยังเรียนอยู แตแฟนก็ไมอยากใหเอาออก ตอนที่

ต้ังครรภไมมีความรูสึกวาอายเพราะท่ีโรงเรียนก็มีเพื่อนที่ตั้งครรภยังไปเรียนไดตามปกติ แรง

สนับสนุนทางสังคมที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติที่สําคัญตอการรับรูถึงคุณคาในตนเอง 

และเขาใจในการเกิดชีวิตใหม  เกิดทัศนคติท่ีดีตอการตั้งครรภแรกของตนเองเปนไปในทิศทางที่ดี 

คือ ครอบครัว มารดา  เพราะสัมพันธภาพกับมารดาของตนเอง ความใกลชิดและความผูกพันกับ

มารดาของตนเองซึ่งไดอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแตวัยเด็กมีอิทธิพลอยางมากตอความเปนหญิงของหญิง

ต้ังครรภ เด็กหญิงจะเจริญเติบโตเปนหญิงโดยสมบูรณถามีสัมพันธภาพที่ดีกับมารดาของตนเอง 

โดยเด็กหญิงจะเริ่มตนการเลียนแบบมารดา (Lerch 1974 : 106) เพื่อใหเกิดการยอมรับ  ความรูสึก

ถึงคุณคาตนเองอยูในขั้นที่ 4 รองลงมาจากความตองการขั้นสูงสุดคือ ความตองการความตระหนัก

ถึงศักยภาพที่เปนจริงของบุคคล (Self - actualization) ความรูสึกถึงคุณคาตนเองเกิดขึ้นจากการ
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ไดรับการยอมรับจากผูอื่น โดยตัดสินจากการตอบสนองของบุคคลรอบขาง  (Maslow 1970 : 45-

46) 

 จามจุรี อายุ 18 ป เดิมคุณแมของจามจุรีเปนคนอุตรดิตถ หลังแตงงานยายมาอยูกับสามีที่

อําเภออุบลรัตน ตอนนี้สามีเสียแลวอยูกับลูกสองคน จามจุรีเองก็เพิ่งแตงงานแตยังอยูกับแม วันนี้

สามีไปชวยงานที่วัด ดวยวัย 17 - 18 ปแมของจามจุรีบอกวา ”อายุยังนอยอยู ไวอายุสักยี่สิบปแลว

คอยเอาลูก” ระหวางที่กินยาคุมประจําเดือนก็มาเปนปกติ เลิกกินยาคุมนานประมาณสี่หาเดือน เม่ือ

ประจําเดือนไมมาไดเดือนครึ่ง จามจุรีก็เริ่มแนใจวาตนเองทอง   แตอยางไรก็ไปตรวจเพื่อความ

แนใจอีกคร้ังหน่ึง แมของจามจุรีอยากใหอายุครบ 20 ปกอนแลวคอยมีลูก แตจามจุรีเองอยากมีลูกจึง

เลิกกินยาคุมกําเนิดตอนที่ตัวเองอายุ 18 ป   แมยอมรับได เพราะจามจุรีเองก็แตงงานแลว (แตงได 

2 ปแลว) “พอดีละแมออกลูกแลวจะไดไปหาทํางาน (หัวเราะ) อายุ 18 เขาวา ...... ( หัวเราะ) ไม

อยากใหลูกเอาแหละทีแรก บอกวาอายุ 20 ปคอยเอา ทํางานกอนสักป สองป เก็บเงิน เขาเลยวาเขา

อยากไดออกลูกแลวลูกแข็งแรงก็ไปหาทํางาน เขาวาแบบนี้” จามจุรีเลาวาเมื่อเธอเปนเด็กเลี้ยงงาย 

ไมคอยไปเที่ยวเลนกับเพื่อน ๆ แตก็มีบางที่ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ มีทัศนคติตอตนเองดี มองโลกในแง

ดี ไมเปนคนใจรอน “ก็คิดวาจะเขากับคนอื่นไดดีอยูคะ” ตอนเด็กยายเลี้ยงอยูพักหน่ึง “เม่ือกอน

เอาไวกับยาย พอกับแมก็ไปทํางาน โนนแหละกรุงเทพฯ โนนแหละ (หัวเราะ) พอมีตัวเล็กน่ีแหละก็

เลยไมไดไปไหน ก็เลยยายมาอยูบาน มาอยูที่น่ี เม่ือกอนอยูกรุงเทพฯ” จามจุรีเองก็คิดวาจะเลี้ยงลูก

ซัก 5 - 6 เดือนก็จะไปทํางานใกลบาน (ไปเชา-เย็นกลับ) ใหแมดูแลหลานแทน ชวงแรกก็เลี้ยงเอง 

เม่ือถามถึงอนาคตของลูกและการเลี้ยงลูกในอนาคต จามจุรีก็ตอบดวยความเชื่อม่ันวาจะเลี้ยงลูกให

ดี ใหความรักความอบอุน “ก็ความรักความเอาใจใสคะ” พยายามหาสิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญเตรียมไว

สําหรับลูก “ก็ไมคาดหวังอะไร ขอใหเปนคนดี ลูกอยากเปนอะไรก็แลวแตลูก”   

 สัมพันธภาพในชีวติสมรสสงผลตอเจตคตขิองหญิงตั้งครรภ หญิงตั้งครรภที่มีครอบครวัท่ี

อบอุนเต็มไปดวยความเขาใจจากสามีและญาตพิี่นอง ก็จะมีความสุขในชวีิตสมรส สัมพันธภาพทั้ง

กับสามีและญาตพิี่นองเปนไปอยางราบรืน่และมีความพรอมท่ีจะมีบตุรจะมีเจตคตติอการตั้งครรภไป

ในทางบวก ผูท่ีมีความรูสกึถึงคุณคาในตนเองสูงจะมีลักษณะสําคญัคือ เปนคนคลองแคลววองไว 

ชอบแสดงความคิดเห็น เปนคนเปดเผยและมีความจริงใจ มีมนุษยสมัพันธดี กลาแสดงออก ม่ันใจใน

การกระทําของตนเองและมคีวามคิดสรางสรรค สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหสําเร็จลุลวงได

ดวยดี มีความมั่นคงทางดานจิตใจ  ซึ่งตรงขามกับบุคคลที่มีความรูสึกถึงคุณคาตนเองต่ํา มีการรับรู
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ท่ีแคบและเบีย่งเบนไปจากความเปนจริง เนื่องจากจะมีความรูสกึถูกคุกคามไดงาย ไวตอคํา

วพิากษวจิารณและมีความวิตกกังวลสูง ไมสามารถปกปองตนเองจึงตองเผชิญกับความดอยท้ังที่

เปนจริงหรอืคดิฝนเอาเอง เหงาหรือโดดเดี่ยว คิดวาตนไมมีความหมายเพียงพอ Maslow กลาวได

วาผูที่มีความรูสึกถึงคุณคาตนเองสูงมีแนวโนมที่จะประสบความสําเรจ็ในชวีติและมคีวามสุขมากกวา

ผูที่ความรูสึกคุณคาตนเองต่ํา  

 ปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตวัหญิงตั้งครรภ ลวนเปนแรงผลักดันทั้งดานบวกและ

ดานลบในการคิด และตัดสินใจวางแผนอนาคตของการตั้งครรภและการเลี้ยงลูก ดวยการมารับ

บริการฝากครรภที่โรงพยาบาล เพราะเม่ือตัดสินใจวาจะเลี้ยงลกูใหเปนคนดตีอไปแลวก็คาดหวัง

อยากใหลกูปลอดภัยทั้งในขณะทีอ่ยูครรภ จนถึงกระบวนการคลอดที่ไววางใจไดวามีผูเชี่ยวชาญ มี

ความรู และมีเครื่องมือท่ีจะชวยใหคลอดลูกไดอยางปลอดภัย การไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบ

ขางและประสบการณชีวติจะชวยลดอาการเหลานี้ไดและสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติท่ี

สําคัญตอการรับรูถึงคุณคาในตนเอง และเขาใจในการเกิดชีวติใหม รูจักบาปบุญคุณโทษ รูผิดรูชอบ 

เกิดทัศนคติท่ีดีตอการตั้งครรภแรกของตนเองเพือ่เตรียมพรอมสูความเปนแม  

2.การใหบริการฝากครรภและคลอดกับหญิงตั้งครรภทองแรกของโรงพยาบาลอุบลรัตนใน
บริบทโรงพยาบาลชุมชน 

 เนื่องดวยโรงพยาบาลอุบลรตันเปนโรงพยาบาลของชุมชนจึงมีความใกลชิดกับชุมชน ไดรับ

ความไววางใจในการรักษาพยาบาล การใหบริการของหญิงตั้งครรภต้ังแตการฝากครรภ การตรวจ

ครรภ การคลอด และการตรวจหลังคลอด ซึ่งหลังจากที่ตกลงแลววาจะไมทําแทง แมก็พากัญญาไป

ฝากครรภท่ีโรงพยาบาลอุบลรัตน ที่เลือกใชบริการท่ีโรงพยาบาลอุบลรัตน ดวยเหตุผลที่โรงพยาบาล

อุบลรัตน เปนโรงพยาบาลที่อยูใกลบาน สะดวก และคิดวาจะปลอดภัย หมอก็ดูแลเอาใจใสดี แตวัน

แรกท่ีไป หมอถามวาทําไมมาชาจัง ทําไมไมมาตั้งแตแรก  ไมทราบวาหมอพูดแบบพอใจหรือไม

พอใจ แตโดยรวมแลวการใหบริการของโรงพยาบาลก็ดี หมอใหคําแนะนําดี ....กัญญาพูดไปพลาง

ยิ้มเล็กนอย บิดตัว ทาทางเหมือนอายและเกรงใจผูสัมภาษณ อีกประการคงกลัววาผูวิจัยจะนําขอมูล

ไปเปดเผยใหเจาหนาที่โรงพยาบาลทราบทําใหไมไดรับการบริการที่ดีในครั้งตอไป แตดวยความที่

นอยใจในการใหบริการของเจาหนาที่โรงพยาบาลจึงกลาที่ตัดสินใจพูดออกไป    เชนเดียวกับที่อร

นภาเมื่อรูวาตั้งครรภก็ฝากครรภที่โรงพยาบาลอุบลรัตน เหตุท่ีฝากที่โรงพยาบาลอุบลรัตนเพราะใกล
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บาน คิดวา โรงพยาบาลอุบลรัตนจะสามารถดูแลเราได ระหวางที่ทองไมไดไปรับบริการที่อื่น ๆ เลย 

พอเจ็บทองแลวก็ไปโรงพยาบาลอุบลรัตนเลย ภายในเวลา 2 ชม. จึงคลอดตอนบาย 3 โมงคร่ึง (มี

อาการเจ็บครรภเร่ือย ๆ ตอนท่ีเจ็บมาก ๆ อยากคลอด) พยาบาลใหคําแนะนําดี ไดรับความรูเรื่อง

การดูแลลูก และการดูแลตลอดการคลอดดี  ระหวางฝากครรภก็ไดรับคําแนะนําดี เวลาพยาบาล

แนะนําก็บอกวาอยารอง อดทนเอา เจ็บทุกคน เวลาคลอดแลวก็สบายขึ้น  ตอนคลอดหนูอยากให

ญาติเขาไปดวย เพราะไปเปนกําลังใจ (อยากใหแมเขาไปอยูดวย) ท้ังกัญญาและอรนภาตางก็ชื่นชม

ท่ีโรงพยาบาลใหการบริการและดูและเปนอยางดี แตก็ยังมีขอขัดแยงดังที่สังเกตไดจากคําพูด

ประโยคที่วา “หมอก็ดูแลเอาใจใสดี แตวันแรกที่ไป หมอถามวาทําไมมาชาจัง ทําไมไมมาต้ังแตแรก  

ไมทราบวาหมอพูดแบบพอใจหรือไมพอใจ แตโดยรวมแลวการใหบริการของโรงพยาบาลก็ดี หมอ

ใหคําแนะนําดี” “พยาบาลใหคําแนะนําดี ไดรับความรูเรื่องการดูแลลูก และการดูแลตลอดการคลอด

ดี  ระหวางฝากครรภก็ไดรับคําแนะนําดี เวลาพยาบาลแนะนําก็บอกวาอยารอง อดทนเอา เจ็บทุก

คน เวลาคลอดแลวก็สบายขึ้น  ตอนคลอดหนูอยากใหแมเขาไปดวย เพราะไปเปนกําลังใจ” 

 ตอนที่ใกลจะคลอดกัญญารูสึกวาเจ็บบริเวณอุงเชิงกรานมาก ปวดคลายกับปวดอุจจาระ จึง

บอกแมสามี แมสามีจึงพาไปโรงพยาบาลตอน 3 ทุม ไปถึงหมอบอกวาปากมดลูกเปดได 3 เซนแลว 

ใหไปเปลี่ยนเสื้อผาและนอนรอกอน รอจนถึงตี 4 เจ็บมาก เจ็บเหมือนจะขาดใจไมอยากไดลูกอีกเลย 

หมอเห็นเจ็บมากจึงบอกวาเด๋ียวจะพาไปเบง รูสึกดีใจมากไมอยากเจ็บนาน ตอนที่กําลังเบงไมคิด

อะไรรูอยางเดียววาอยากใหออกมาเร็ว ๆ แตก็มีบางที่คิดวาลูกจะเปนอยางไรบาง จะปลอดภัยม้ัย 

พิการหรือเปลา เพราะเนื่องจากอายุนอย และเคยกินยาสตรีขับออก พอใหหนาลูกแลวความรูสึกเจ็บ

ก็หายไป กัญญานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลา 5 วันซึ่งนานมาก อยากรูวาทําไมใหนอนนาน

จังเลย คนอื่นท่ีออกมาแลว 1 – 2 วันก็ไดกลับบานกลัววาลูกของเราจะไมสมบูรณหรือมีความ

ผิดปกติอะไรหรือเปลา ก็ไดแตสงสัยแตก็ไมกลาถาม ขณะที่นอนอยูที่โรงพยาบาลยายเปนคนสอน

ใหนมลูก สอนเลี้ยงลูก วันสุดทายหมอจึงมาสอนใหนมลูก แตก็เชื่อยายมากกวาเพราะยายเคยเลี้ยง

มา ยายคงมีประสบการณมากกวา 

 จามจุรีเลาใหผูวิจัยฟงวา “ฝากครรภครั้งแรกที่อนามัยหวยยาง ครั้งตอมาก็ไปท่ีโรงพยาบาล 
ถาหมอนัดก็ไปท่ีโรงพยาบาลจา ไมไดไปที่อื่นเลย” ตอนแรกที่รูวาทองก็เปนตอนที่ประจําเดือนไมมา
ประมาณหน่ึงเดือน และไปตรวจเพื่อความแนใจและจะไดฝากทองดวยเพราะต้ังใจจะไปที่
โรงพยาบาลอุบลรัตนอยูแลว “ตั้งใจจะไปนี่อยูแลวคะเพราะวาใกลบาน สะดวกดี ไปงายมางาย” คุณ
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แมจามจุรีใหขอมูลวา “แมมีลูกสองคนแมก็ไมไป เราก็ตองคิดวาเราตองเชื่อถือหมอ หมอก็เรียนมา มี
ฝมือ เราก็ไมตองไปที่อื่น” และมีความมั่นใจในฝมือของแพทยท่ีนี่ดวย เม่ือเทียบกับโรงพยาบาลใน
ตัวเมืองขอนแกนแลว บอกวา “ถาเปนแม แมก็ให 100 % เพราะวามีหมอใหญเยอะ มีเครื่องมือครบ 
อยูนี่ เคร่ืองมือก็ไมเยอะ หมอก็นอย แตเราก็เอาความสะดวกใกลบานไวกอน เปนอะไรมา
โรงพยาบาลก็ตองสงตัวเราอยูแลว เปนอะไรมาเราก็ตองรับตรงนี้ บางคนก็ไมพูดแบบน้ี เขาอยากไป
ท่ีแพง ๆ ที่ไกล ๆ แตก็แลวแตเขา เรารูสึกแบบนี้เราก็ไปแบบนี้” 
 จามจุรีเขามารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตนดวยอาการเจ็บทองใกลคลอด มาถึง
โรงพยาบาลตอนตีหา แลวคลอดตอนบายสาม ปากมดลูกเปดแตไมมีน้ําเดิน แพทยจึงชวยเจาะน้ํา
คล่ํา จามจุรีเลาใหฟงวากอนคลอดรูสึกเจ็บมาก มีแตอาการเจ็บ อยากจะออกใหไดเร็ว ๆ แพทย
แนะนําใหจามจุรีอยาเพิ่งเบงเพราะปากมดลูกยังไมเปดมาก แมของจามจุรีชวยปลอบวายังไมใหเบง 
ตอนคลอดจะไมมีแรงเบง แมบอกใหอดเอา และในที่สุดแพทยชวยจามจุรีดวยการใชเครื่องดูด 
เพราะจามจุรีไมคอยมีแรงเบง 

สวนนริศรากลาววา การใหบริการฝากครรภก็ดี แตอยากใหจัดโตะที่ใหบริการใหเปน
ระเบียบ และมีความเปนสวนตัว คนไมพลุกพลาน เพราะเวลาที่ไปฝากครรภหนาหองก็จะมีทางเดิน 
คนเดินไปมา บางวันนั่งรอตรวจก็มีเจาหนาที่เข็ญคนตายผานหนาไป ซ่ึงเห็นแลวรูสึกหดหู เศรา 
และดูไมดี” การดูแลทางจิตวิญญาณสําคัญในกลุมภาวะเสี่ยง เชน ผูปวยกอนเขารับการผาตัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการผาตัดที่ไมสามารถคาดการณผลการผาตัดที่ชัดเจนได ผูปวยโรคท่ีตองเฝา
ระวัง หญิงตั้งครรภ หญิงในระยะคลอด เปนตน ภาวะที่เปนสุขทางกาย ใจ และสังคม เปนภาวะที่คน
สวนใหญเขาใจไดงาย สวนภาวะทางดานจิตวิญญาณ มีคนจํานวนนอยที่จะเขาใจ ซึ่งบางคร้ังอาการ
แสดงของการเจ็บปวยอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากความไมเปนสุขทางจิตวิญญาณ จากคํากลาวของ
ทานพุทธทาสภิกขุที่ไดบอกไวในหนังสือชื่อ ยาระงับสรรพโรค วาโรคทางจิตวิญญาณเปนโรคที่
มหาศาล นากลัวยิ่งกวาโรคใดๆ การปฏิบัติการพยาบาลไดละเลยการเขาถึงสุขภาวะทางจิต
วิญญาณของผูรับบริการ ซึ่งอาจมีสาเหตุไดท้ังจากการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม และจากตัวของ
เจาหนาที่เอง (อวยพร  2534 : 36) จากการรักษาที่มุงจะรักษาทางดานกาย เนนการแพทยแผน
ใหม จึงทําใหผูใหบริการมีแนวโนมท่ีจะคิดวาพยาธิสภาพทางกายเปนสิ่งที่สําคัญท่ีสุด จึงมักตัดเรื่อง
จิตวิญญาณออกไปโดยไมพยายามทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมและความเชื่อของบุคคล 
บางครั้งเจาหนาที่ก็มีความตระหนักถึงความสําคัญของการตอบสนองดานจิตวิญญาณของ
ผูรับบริการ แตการตอบสนองจะไมตรงกับความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง ขาดองค
ความรูเร่ืองการแพทยพหุลักษณที่ถูกตอง ทําใหขาดความมั่นในใจในการประเมินสภาวะดานจิต
วิญญาณในระดับลึกซึ้ง  จิตวิญญาณของบุคคล เปนเร่ืองละเอียดออน และมีความหลากหลาย การ
ใหบริการฝากครรภท่ีโรงพยาบาล จะมีแนวปฎิบัติตามมาตรฐาน โครงการลูกเกิดรอดแมปลอดภัย 
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ผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวมสังเกตการณการใหบริการที่หองรอคลอดและหองคลอด พบวาทุกครั้งที่
คนไขรูสึกเจ็บปวด เจาหนาที่จะพยายามบอกคนใหคนไขอดทน ใหนอนตะแคงซาย อยาดิ้นมาก 
อยานั่งพื้นเพราะสกปรก เสี่ยงตอการติดเชื้อ พี่ไกเจาหนาที่เวรหองคลอดกลาววา “การจํากัดเรื่อง
แพทยแผนปจจุบันมากเกินไป  ไมไดใหผูรับบริการเลือกวาเขาตองการบริการแบบใด เชน การนั่ง
กับพื้นเม่ือปวดมาก การอาบน้ํามาก ๆ ในหองน้ํา  เจ็บมากปากมดลูกเปดเจ็ดเซ็นแลวตองใหงดน้ํา
งดอาหาร เปนการจํากัดเรื่องสิ่งแวดลอมทางการแพทยที่เจาหนาที่ตองการจะใหกับคนไข แตอาจ
ไมใชสิ่งท่ีคนไขตองการมากที่สุด 

ชวงระยะเวลาตั้งแตตั้งครรภ จนถึงคลอด และหลังคลอด หญิงตั้งครรภทุกคนไดเรียนรู 
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากปจจัยทางสังคม บุคคลรอบขาง ความรูที่ไดจากพี่เลี้ยง ไมวาจะเปน
แพทย พยาบาล และผูมีประสบการณการตั้งครรภ ผูวิจัยยังเห็นวา วัฒนธรรมอีสาน เปนอีกมิติหนึ่ง 
ท่ีหญิงตั้งครรภทุกคนไดมีโอกาสเขาสูกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ทําสืบทอดกันมาไมมากก็นอย 
ตามความเชื่อของแตละคน แตกตางกันไปตามคานิยมท่ีเปลี่ยนไปตามกระแส หากบุคลากรทางการ
แพทยในแตละทองถ่ิน ไดศึกษาและนํามาปรับใช หรือใหความสําคัญ ก็จะชวยใหงานบริการสมบูรณ
แบบและงดงามยิ่งขึ้น 

 
3.จากวัฒนธรรมของชุมชนสูมิติทางจิตวิญญาณ 

 ชุมชนชาวอีสานเปนชุมชนที่มีความเกาแก มีพระพุทธศาสนาเปนศูนยรวมทางจิตใจที่มี

บทบาทสําคัญตอการดูแลและคุมครองชีวิต ผูคนสวนใหญท่ีอาศัยอยูมีหลายชาติพันธุ ไมวาจะเปน 

ลาว ภูไท ยอ ญวณ สวย  เขมร ซ่ึงแตละชาติพันธุจะมีประเพณีและพิธีกรรมที่แตกตางกันไป  

อยางเชนชุมชนลาวจะมีพิธีกรรมการแตงแก พิธีเรียกขวัญ (สูขวัญ) ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ วัฒนธรรม

การอยูไฟหลังคลอด พิธีการตอนรับเด็กเกิดใหมเขาเปนสมาชิกใหมของบาน พิธีกรรมการกิน เปน

ตน ความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีความศรัทธาแตกตางกันมาจากความเชื่อที่ตางกัน  วัฒนธรรม

ประเพณีที่ชาวอีสานทุกชาติพันธุเชื่อและนิยมกระทําเหมือนกันคือความเชื่อเรื่องการตั้งครรภและ

การคลอด เม่ือรูวามีการตั้งครรภเกิดขึ้นบุคคลรอบขาง ครอบครัว ญาติ จะจัดพิธีการแตงแกขึ้น 

ท้ังน้ีการปฏิบัติก็ขึ้นอยูกับแตละครอบครัว หรือเปนความเชื่อสวนบุคคลวาจะปฏิบัติอยางเครงครัด

มากนอยแตกตางกัน  กลุมมารดาบางคนแมจะไมเชื่อในเรื่องดังกลาวแตก็ถือปฏิบัติตามในบางเรื่อง

ท่ีไดผานการไตรตรองวาเปนประโยชนจริง เทาที่จะทําได มารดายอมรับวาหากไดรับการดูแลและมี

ญาติผูใหญชวยทําพิธีกรรมตาง ๆ แมกระทั่งการบอกกลาวหรือแนะนําใสใจเก่ียวกับการปฏิบัติตัว

ขณะตั้งครรภ จะเกิดความพึงพอใจและมีกําลังใจเพราะถือเปนการแสดงความเอาใจใสความรัก 
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ความผูกพันของญาติที่มีตอหญิงต้ังครรภและเด็กที่จะเกิดมา ดวยพื้นฐานครอบครัวเองไมคอยสนใจ

เร่ืองความเชื่อพื้นบานในชุมชน อาจเนื่องมาจากเปนคนตางถิ่นท่ียายมาอยู หากมีเรื่องอะไรจามจุรี

เองมักจะปรึกษาแมและเพื่อนรุนเดียวกันท่ีเคยทองมากอน แตก็มีบางอยางที่ทําเนื่องจากคําแนะนํา

จากสามีซ่ึงเปนคนบานนี้มีความเชื่อที่เครงครัด อยางเชนพิธีการแตงแกแมมาร ที่ทําตอนใกล ๆ จะ

คลอด  “เขาบอกวาแตงแกแมมารจะทําใหลูกเลี้ยงงาย” “เขาวากบกินเดือน ชวงน้ันมีสุริยุปราคา 

บอกวาจะเปนอะไรกับลูก อะไรตาแข ตาอะไรแมก็เรียกไมถูก ผูเฒาวามาก็ใหเลยนะ คนไหนที่ทอง

พรอมกับมีเหตุการณแบบนี้ เขาบอกวามันไมดี เขาวามาแบบนี้” ใชกระทงและมีพรามณมาพาสวด 

ลักษณะที่เรียกขวัญ ตออายุ หลังจากพิธีกรรมจามจุรีบอกวา “หนูไมรู คงยังเด็กอยูไมคอยรูสึกอะไร 

แฟนวาใหทําก็ทํา” “ทีแรกแมบอกวาไมทําก็ได แตแฟนอยากใหทํา แฟนบอกวาใหทําเถอะเพราะวา

ผูเฒาบอก” ทั้งแมและจามจุรีเองก็พอทราบวาที่หมูบานมีหมอตําแยที่จะชวยคลํา เรียกวา การกลับ

หัว แตก็ไมไดไปทํา “ก็เชื่ออยูคะ ทําไปก็เหมือนเดิม” 

 จากคําบอกเลาของยายจวนคนเฒาคนแกในชุมชนบานหวยยางทําใหทราบวาในอดีตพิธี
กรรมการแตงแกและการเรียกขวัญจะไมนิยมทําในกลุมหญิงตั้งครรภเฉกเชนทุกวันนี้ แตจะนิยมทํา
ในการแตงงาน การบวชนาค ที่นิยมเรียกกันวา บายศรีสูขวัญ แตในปจจุบันถึงแมวาสังคมอีสานจะ
เปลี่ยนแปลงไปจาก "สังคมแบบเกา" ที่เปนชุมชนแบบหมูบานครอบครัวใหญ เต็มไปดวยระบบเครือ
ญาติ มีความเอื้ออาทร ไปสู "สังคมสมัยใหม" อยูในกระแสของนวัตกรรมใหม ยุคสมัยแหงนาโน
เทคโนโลยี แตถึงกระนั้นวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ก็ยังเขามามีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การดําเนินชีวิตของบุคคลตั้งแตเกิดจนกระทั่งถึงวาระสุดทายของชีวิต เนื่องจากวิวัฒนาการของโรค
ไดเปลี่ยนแปลงไป การแพทยและการสาธารณสุขมีความเจริญกาวหนาแตการรักษาจํากัดแคโรค
ทางกายของบุคคลที่เปนโรคเทานั้น ขาดมิติของวัฒนธรรมและศาสนา มีผูคนเจ็บปวยและเสียชีวิต
จากโรคที่ชุมชนไมสามารถเขาใจได เชน โรคไหลตาย ขาดมิติของวัฒนธรรมและศาสนา จึงทําให
บุคคลพยายามแสวงหาแนวทางการรักษาดวยพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อเปนเคร่ืองสิ่งยึดเหนี่ยวชวย
จรรโลงสงเสริมและยกระดับจิตใจตอการมีคุณคาในตนเองมากยิ่งขึ้น ในชุมชนพื้นท่ีอําเภออุบลรัตน
มีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดและกลาวถึงอยู ตั้งแตระหวางตั้งครรภ คลอด หลังคลอด จนถึงการเลี้ยง
ลูกหลังคลอด พิธีกรรมการสะเดาะเคราะหหรือแตงแก ก็ถือเปนโอกาสสําคัญอยางหนึ่งในชีวิตของ
หญิงตั้งครรภโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภทองแรกจําเปนตองทําพิธีนี้ เชื่อวาจะกําจัดปดเปาสิ่งชั่วราย 
พบแตสิ่งท่ีดีสงผลใหลูกในทองสมบูรณ ปลอดภัย สรางขวัญและกําลังใจใหกับหญิงตั้งครรภ 
นอกจากนี้ยังพบวาพิธีกรรมนี้เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความรัก ความเอาใจใส ความปรารถนาดีที่
บุคคลรอบขางมีใหกับหญิงตั้งครรภและทารกในครรภเพราะการแสดงความรักของชาวอีสานจะไม
แสดงออกดานคําพูดและไมตรงไปตรงมา  
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การปฏิบัติตนหลังคลอดสิ่งที่หญิงหลังคลอดทุกคนยังคงทําอยูคือ การอยูไฟ หรือเรียกอีก
อยางวาอยูกรรมเพราะตองอยูรอน ยายจวนเลาวา “การอยูไฟคือ อยูขางกองไฟ กินรอน คือกินน้ํา
รอน และอาบน้ํารอน ใชไมพายเปนเสาหลัก นอนไมกระดานแผนเดียว เวลาในการอยูไฟประมาณ 
7-9  วัน ถาจะใหดีก็ตอง 15 วัน มีบางคนอยูเพียง 2-3 วันซึ่งถือวานอยมาก การอยูไฟเชื่อวาจะทํา
ใหรางกายแข็งแรงเปนปกติและรักษาอาการตาง ๆ ท่ีเกิดจากการคลอด เชน ทําใหมดลูกเขาอูเร็ว 
แผลหายเร็ว และปองกันการเจ็บปวยเม่ืออายุมากขึ้น”  การอยูไฟจะตองทําใหถูกตอง เครงครัดถูก
แบบแผน อยางเชน ไมที่ใชถาเปนไมจิกกับไมมะขามปอมจะดี หามใชไมประดูเพราะจะทําใหตา
บอดเมื่อควันเขาตา “ยายเพ็งที่แกอยูไฟไมประดูเพราะไมทราบวาไมนั้นเปนไมประดูเนื่องจากลูก
เปนคนหามาให นอกจากใชไมใหถูกตองแลวการหาไมมาทําฟนท่ีหาเตรียมไวเพื่ออยูไฟจะตองไม
นํามาเก็บไวที่บาน ตองรอใหถึงวันคลอดกอนคอยจะนําเขาบานไดเพราะจะทําใหขลํา”  ปจจุบันใน
ชุมชนอุบลรัตนยังคงมีการอยูไฟหลังคลอดแตวิธีการจะเปลี่ยนแปลงไป และความเครงครัดของ
พิธีกรรมจะลดลงตามยุคสมัย        

กัญญากลาววา   หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลกัญญาก็พักฟนท่ีบานสามี โดยมียายเปน
คนดูแลเน่ืองจากแมสามีมีหลานที่อายุ 9 เดือนตองดูแล คนเฒาคนแกใหอยูไฟ อยูนานเทาไหรยิ่งดี 
แตกัญญาอยูไดแค 5 วันเพราะรอน และเหมือนถูกบังคับ ถึงแมยายจะบอกวาการอยูไฟทําให
รางกายแข็งแรง สุขภาพดีเร็วขึ้น นํ้านมจะสุกเร็ว ไหลดี แตก็อยูไมไดเพราะรอนมาก ถางวงนอนก็
ตองคอยอาบน้ํารอนบอย ถึงจะอยูไฟไดแค 5 วันแตกัญญาก็เชื่อวาอยูไฟแลวดี เพราะนาของกัญญา
คลอดลูกแลวไมอยูไฟรางกายออนแอ เจ็บปวยบอย วิงเวียนบอย ในชุมชนนี้จะมีหมอตําแย ซ่ึงเปน
พี่สาวของแมสามี เม่ือตอนที่ทองกัญญาโตใกลคลอดหมอตําแยจับดูใหวาเด็กกลับหัวหรือยัง ถายัง
ไมกลับหัวก็จะกลับหัวให ถาบอกวาอีก 2 – 3 วันจะคลอดก็เปนอยางที่บอกจริง ๆ จึงไมลบหลู และ
เม่ือถึงวันพระลูกจะชอบงอแง รองไหไมหยุด ก็จะเก็บดอกไม 5 คู เทียน 5 คู ไปไหวศาลหลักบาน 
บางครั้งก็จะใหยาย ปน (หมอเปา) เปาหัวลูกใหจะไดไมรองงอแง 
 วัฒนธรรมในการกินของหญิงตั้งครรภบางคนมีความเชื่อวาอาหารจําพวกที่กินแลวจะทําให

คลอดยากและมีผลตอเด็กที่จะเกิดมามีลักษณะไมพึงประสงค โดยทั่วไปจะมีลักษณะหรือคําเรียกที่

ไมเปนมงคลกับการคลอด ในความหมายวา แนน นาน หรือคางคา เชน จามจุรีและอรวรรณที่หาม

กินขาวจี่ หรือไขตม จะทําใหปวดกนเวลาคลอด หามกินเมล็ดมะขามคั่ว จะทําใหเจ็บทองนาน เจ็บ

ไมหยุด ดังเชนกัญญาที่ถูกหามกินปลาบางชนิดหลังจากคลอดแลวเพราะจะทําใหผิด เจ็บปวยไม

สบาย ถึงกับเสียชีวิตได อาหารที่กินสวนใหญจะกินแกงหัวปลีเพราะจะทําใหนํ้านมดี  ในหมูบานอร

นภาก็เชนกัน ขอหามในการกินคือไมใหกินของแสลง เชน ปลารา สมตํา เหตุผลเพราะอะไรก็ไมรู 

สวนของที่ใหกินคือ แกงหัวปลี เพื่อใหมีนํ้านมดี เหลาน้ีเปนสิ่งที่บอกสืบตอกันมา ถึงแมวาขอหาม
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บางอยางจะไมสมเหตุสมผล บางคนไมมีความเชื่อเรื่องนั้น ๆ แตก็ตองยอมทําตามเพื่อสัมพันธภาพ

ท่ีดีระหวางตนเองกับบุคคลรอบขางและการไดรับการยอมรับในบทบาทความเปนแมจากผูอื่น   

 ระบบความเชื่อเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ทําใหบุคคลมีพลังใน

ตัวตน มีกําลังใจ และความหวัง นอกจากนี้ความรูสึกผูกพันรักใคร การเอาใจใสประคับประคอง เปน

สิ่งที่ชวยเพิ่มความรูสึกประจักษในคุณคา (Self esteem) หญิงตั้งครรภเชื่อวาวัฒนธรรมประเพณี

และพิธีกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตตั้งแตเริ่มตั้งครรภจนถึงหลังคลอดนั้นเปนสิ่งท่ีดี ทุกคน

ท่ีทําแลวจะเกิดความเชื่อม่ัน ลดความเครียดและความวิตกกังวล และถึงแมวาหญิงตั้งครรภบางคน

จะไมเชื่อในพิธีกรรมรอยเปอรเซ็นตแตเม่ือไดทําพิธีกรรมนั้นแลวก็จะเกิดความศรัทธาและคิดวา

จะตองทําสืบทอดตอไป ถึงแมวาจะไมสอดรับกับการรักษาของแพทยแผนปจจุบัน เพราะไมสามารถ

หาเหตุผลมาอธิบายดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรได แตวัฒนธรรมเหลานั้นจะชวยหลอหลอม

ความเปนแม สานสัมพันธภายในครอบครัว สามารถเชื่อมโยงสุขภาพกับมิติทางสังคมวัฒนธรรม 

และยังชวยบูรนาการความเปนมนุษยที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ระบบบริการที่มุงตอบสนองดานรางกาย จนทําใหละเลยมิติทางจิตวิญญาณไป สิ่งที่ผู
ใหบริการและผูรับบริการคาดหวังคือความปลอดภัยของแมและลูก แตหากระบบบริการของ
โรงพยาบาลสามารถตอบสนองมิติทางจิตวิญญาณของหญิงตั้งครรภยอมใหหญิงตั้งครรภไดมีพื้นที่
เล็ก ๆ สําหรับตนเองจะชวยใหผอนคลายความเจ็บปวดที่มีได โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภทองแรก
ซ่ึงเปนชวงเวลาแหงการเรียนรูสิ่งใหม เรียนรูการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีไมเคยสัมผัสมากอน ได
เขาใจบทบาทหนาที่ของความเปนแม นอกเหนือจากการเลี้ยงลูกใหเติบโต แข็งแรงเพียงอยางเดียว 
หากแตใชชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงนี้ สงเสริมและผลักดันใหหญิงต้ังครรภไดเรียนรูและเขาใจ
ในสํานึกของความเปนแม 
 
4.การใหคุณคาและการเปลี่ยนแปลงความรูสึกหลังคลอดของหญิงตั้งครรภทองแรกตอการ

เกิดสํานึกความเปนแม 

ขอคนพบที่สําคัญที่ไดจากการศึกษาวิจัยคือ การเกิดสํานึกความเปนแมจะเกิดขึ้นกับหญิง

ต้ังครรภทองแรกทุกคน เม่ือไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขาง การยอมใหหญิงตั้งครรภไดมีพื้นที่

เล็ก ๆ ที่จะสามารถทําไดเพื่อผอนคลายความเจ็บปวดและการไดรับการหลอหลอมจากวัฒนธรรมที่

ดี ไมวาหญิงตั้งครรภน้ันจะตั้งครรภโดยที่ตั้งใจหรือไมก็ตาม แตเขาเหลาน้ันพรอมท่ีจะมอบความรัก
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อันบริสุทธิ์ ความอบอุน แมชีวิตก็สามารถมอบใหลูกได ลูกเปรียบดังเลือดเน้ือและจิตวิญญาณของ

แม โดยการเกิดสํานึกความเปนแมจะเกิดขึ้นตั้งแตเม่ือทราบวาต้ังครรภ และเกิดขึ้นแบบไมรูตัว 

การเปลี่ยนแปลงสํานึกของความเปนแมจะเกิดขึ้นท้ังกับตนเองในฐานะที่เปนแมและเกิด

สํานึกความเปนลูกในฐานะที่ตนเองเปนลูกของแม ดังเชนชีวิตของกัญญา เม่ือคลอดลูกแลว ชีวิต

ของกัญญาก็เปลี่ยนไป จากที่เคยไปไหนมาไหนไดอยางสบายก็ไมไดไป กลับตองมาดูแลลูก คิดแลว

ก็ไดแตคิด คิดแลวก็หายไป เพราะยอนกลับไปไมได ตื่นเชาตองใหนมลูก ซักผาทั้งของลูกและสามี 

ทํากับขาว ดูแลบาน ลูกก็เลี้ยงยาก งอแงบอย เหนื่อย ถายอนกลับไปไดอยากยอนกลับไปหาแม จะ

ไมวิ่งหนีแม (น้ําตาคลอ) อยากทําดีกับแมและจะรักแมใหมากกวาที่เคย รักลูกมากและคิดวาแมคง

รักเรามากเมือนกัน แตตนเองเปนคนที่ขี้อายไมกลาขอโทษแมไมกลาบอกรักแม ทุกครั้งท่ีเห็นหนา

ลูกก็คิดเห็นแม วาตอนเด็กแมหนูคงจะเลี้ยงหนูยากลําบาก ทําใหคิดรักแมมากขึ้น แตก็ไมเทากับที่

รักยาย กัญญาไมไดวางแผนอนาคตใหลูก แตเม่ือใหลูกกินนมแมครบ 6 เดือนแลวกัญญาจะเอาลูก

ไปใหยายเลี้ยงให และตนเองจะไปทํางานที่ระยองกับแฟน เพื่อหาเงินสงมาใหยายซื้อนมใหลูก ที่ให

ยายเลี้ยงเพราะคิดวายายคงเลี้ยงลูกตนเองไดดี แมคงไมมีเวลาเลี้ยงเพราะแมเลี้ยงหลาน (ลูกของ

นา)  

ตอนแรกที่รูวาทอง “ก็ดีใจอยูคะ เพราะวาก็อยากไดลูกอยู” จามจุรีบอกวาอยากไดลูกผูหญิง 
แมของเธอก็อยากไดลูกผูหญิงเพราะเด็กผูหญิงเลี้ยงงาย ไมซนเหมือนเด็กผูชาย แตจะเปนผูหญิง
หรือผูชายก็ลูกเหมือนกันนั่นแหละ ระหวางตั้งครรภก็มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายหลายอยาง แต
จามจุรีก็ไมรูสึกวาเปนเรื่องผิดปกติ มีตอนที่ลูกดิ้นบอกวารูสึกแปลก ๆ คะ ...(หัวเราะ) ผูวิจัยถามวา
ทองใหญขึ้นรูสึกอยางไร “ถาทองใหญลูกก็จะใหญขึ้น ลูกก็คงจะแข็งแรงสมบูรณดี” อาการปวดตางๆ
ก็เปนเรื่องธรรมดาไมมีอาการหงุดหงิด นอกจากปวดก็มีอาการทองปนอยูบาง “เจ็บ มีเจ็บทองนอย
อยูชวงหนึ่งคะ แตวาไปหาหมอ คุณหมอบอกวามันเปนอาการปกติ ท่ีมดลูกจะขยายตัวขึ้นมันเลยทํา
ใหเจ็บทอง ก็บอกวาไมเปนอะไร ก็เจ็บ เจ็บอยูชวงหนึ่งก็หายเจ็บ” แลวหมอก็ใหยามากิน พอเจ็บ
ทองจะคลอด จามจุรีบอกวาเจ็บมาก รองเสียงดัง และชวงเวลาที่เจ็บนั้นไมคิดถึงใครเลย เจ็บอยาง
เดียว มีแตอยากออก แตพอหลังจากที่คลอดแลวก็รูสึกโลง อยากเห็นหนาลูกอยากรูวาจะเปน
อยางไร เม่ือหมอทําความสะอาดแลวจึงอุมลูกมาดูดนม เปนครั้งแรกที่จามจุรีไดเห็นหนาลูก “ดีใจ
คะ” เปนสิ่งที่จามจุรีแสดงความรูสึกออกมา คุณหมอบอกวาเปนลูกผูชาย ผูวิจัยจึงถามยอนกลับไป
ตอนท่ีทองวาอยากทราบเพศลูกกอนม้ัยคะ เห็นวาอยากไดลูกผูหญิง “อยากรูคะ (ดวยน้ําเสียง
ต่ืนเตนขึ้น...อยากรูจริง ๆ) คุณหมอไมซาวดใหก็เลยตองลุนเอา” แตตอนน้ันก็ไมไดขอใหหมอซาวด
ให “พบแพทยน่ี พบสองครั้ง ครั้งแรก 5 เดือน ซาวดดูยังไมรูม้ัง เพราะหมอก็ไมไดวาอะไร คร้ังที่
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สองก็ไปใกลออก ก็ไมไดซาวด มีแตตรวจเฉย ๆ และก็เอาไปฟงคลื่นหัวใจเด็กอยูหองคลอด แลวก็
สงกลับมาตรวจอาการก็ปกติอยู” แตท้ังจามจุรีและแมก็บอกวาไมรูดีกวา “...ไมรูดีกวา อยางถาหมอ
บอกวาเปนผูหญิง ถาออกมาเปนผูชายก็จะผิดหวังนะคะ” คุณแมจึงสนับสนุนวา “หมอซาวด
ผิดพลาดหลายคนอยู บางทีหมอก็บอกวาไมเห็นเพศ ไมรูก็ดีแลวลุนเอา ไมถึงกับวาไปหาซาวดที่อื่น 
แตก็หวังอยูวาจะเปนผูชาย อยางไรก็ลูกเรา” จามจุรีก็ไมไดรูสึกเสียใจหรือผิดหวังอะไร เพราะตั้งใจ
จะมีลูกสองคน คนแรกก็ไมไดคาดหวังอะไรมากวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย ครั้งแรกที่ลูกดูดนมก็ดีคะ
ลูกดูดนมได กินนมได และดีใจที่ไดอุม ไดกอด ไดเลี้ยงลูก 
 สํานึกของความเปนแมเกิดขึ้นตั้งแตเม่ือไหรยังไมสามารถบอกได แตจะรูสึกวาตนเองมี
สํานึกของความเปนแมก็ตอเม่ือมีเหตุการณของความเปลี่ยนแปลง หรือเหตุการณท่ีตองทําอะไรเพื่อ
ใครสักคน จากขอมูลที่คนพบเกิดขึ้นเม่ือตนเองตองหยุดงาน เพื่อลูก กลัววาลูกจะเปนอันตราย ตอน
ท่ีลูกดิ้น “ก็รูสึกแปลก ๆ คะ ตอไปก็คิดถึงแตลูก หาเงินมาใหลูก รักลูกมากที่สุด ตายแทนลูกไดคะ” 
ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวา สํานึกของความเปนแมเกิดขึ้นตั้งแตการตั้งครรภ การคลอด ดําเนิน
ตอไปจนถึงหลังคลอด แตจะเกิดขึ้นอยางไมรูตัว จะรูตัวเม่ือมีเหตุการณท่ีบีบคั้นใหแมแสดงสํานึก
ความเปนแมออกมาและจะเกิดขึ้นทุกครั้งเม่ือไดรับการตอบสนอง นอกจากนี้ ยังพบวา หญิง
ต้ังครรภจะมีการประเมินตนเองอยูเปนระยะต้ังแตกอนตั้งครรภ “แตงงานได 2 ปแลวคะ แตยังไมเอา
ลูก เพราะยังไมพรอมคะ” หรือ “กลัววาจะเลี้ยงลูกไมได” จามจุรีกลาว การประเมินตนเองทั้งขณะ
ต้ังครรภ  ดังที่อรนภากลาววา “ก็จะเอาลูกไวคะ คิดวาตนเองจะเลี้ยงไดอยูคะ”  

จากทฤษฎีการตั้งครรภ การประเมินตนเองเปนประสบการณท่ีสนับสนุนใหเกิดการรับรูถึง
คุณคาของชีวิต และการเกิดสํานึกความเปนแมขึ้น หญิงต้ังครรภทองแรกหลังคลอดที่มาคลอดที่
โรงพยาบาลอุบลรัตน ที่มีอายุบุตรไมเกิน 6 สัปดาห  จํานวน 6 คน  สวนมากเปนหญิงวัยเจริญพันธุ
ท่ีมีความพรอมในการใหกําเนิดบุตร  โดยอายุต่ําสุด  15 ป   สูงสุด 27 ป   ทั้ง 6  คน มี 2 คนที่ได
วางแผนครอบครัวไวและมีบุตรเมื่อพรอม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสํานึกของความเปนแมจะเกิดขึ้น
ทันทีที่รูวาตั้งครรภ  จามจุรีเองตอนแรกที่รูวาทอง “ก็ดีใจอยูคะ เพราะวาก็อยากไดลูกอยู” ระหวาง
ต้ังครรภก็มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายหลายอยาง แตจามจุรีก็ไมรูสึกวาเปนเร่ืองผิดปกติ มีตอนที่
ลูกด้ินบอกวารูสึกแปลก ๆ คะ ถาทองใหญลูกก็จะใหญขึ้น ลูกก็คงจะแข็งแรงสมบูรณดี อาการปวด
ตาง ๆ ก็เปนเร่ืองธรรมดาไมมีอาการหงุดหงิด     ก็คิดวาจะเลี้ยงลูกซัก 5 -6 เดือน จะไปทํางานใกล
บาน (ไปเชา-เย็นกลับ) ใหแมดูหลานไวแทน ชวงแรกก็เลี้ยงเอง”  เม่ือถามถึงอนาคตของลูกและการ
เลี้ยงลูกในอนาคต จามจุรีก็ตอบดวยความเชื่อม่ันวาจะเลี้ยงลูกใหดี ใหความรักความอบอุน “ก็ความ
รักความเอาใจใสคะ” พยายามหาสิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญเตรียมไวสําหรับลูก “ก็ไมคาดหวังอะไร ขอให
เปนคนดี ลูกอยากเปนอะไรก็แลวแตลูก” 
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 สวนหญิงหลังคลอด 4 คน ที่ไมไดวางแผนครอบครัวไว   การเปลี่ยนแปลงสํานึกของความ
เปนแมในระยะแรกจะยังไมเกิดขึ้น  กลัวบุคคลในครอบครัว  และคนอื่น ๆ รู   จนเม่ือสามารถ
ปรับตัวไดระยะหนึ่งจึงเกิดการยอมรับ  และพรอมที่จะแสดงความเปนแมใหบุคคลอื่นไดทราบ การ
เปลี่ยนแปลงสํานึกในความเปนแมจะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองในฐานะที่เปนแม ซ่ึงจะเกิดขึ้นตั้งแตขณะ
ต้ังครรภการแสดงออกจะไมตรงไปตรงมา แตจะแสดงออกดวยความรูสึก และจิตในสวนลึกของ
บุคคลที่เรียกวา จิตวิญญาณ ดังเชนกัญญาเมื่อทราบวาตนเองตั้งทอง “หนูรูสึกเฉย ๆ และไมอาย
เพื่อนท่ีทองตั้งแตอายุนอยเพราะเพื่อนท่ีโรงเรียนหลายคน ก็ทองเม่ือตอนที่เรียนอยูเชนกัน”  “หนู
ยืนยันวาจะไมทําแทง เพราะกลัวบาป สงสารลูก ถึงยังไงก็ไดเกิดมาแลว และปรึกษาหมอแลวหมอ
บอกวาถาทําแทงจะเปนอันตรายมากเพราะอายุครรภมากแลว” และเมื่อเขาสูการคลอด “ตอนที่
กําลังเบงไมคิดอะไรรูอยางเดียววาอยากใหออกมาเร็ว ๆ แตก็มีบางที่คิดวาลูกจะเปนอยางไรบาง จะ
ปลอดภัยไหม พิการหรือเปลา เพราะเน่ืองจากอายุนอย และเคยกินยาสตรีขับออก พอเห็นหนาลูก
แลวความรูสึกเจ็บก็หายไป”  

การเปลี่ยนแปลงเขาสูบทบาทการเปนมารดา ซึ่งในความคิดของหญิงมีครรภแทบทุกคน
ตางรับรูวาการเตรียมเขาสูบทบาทการเปนมารดา จะทําใหตนเองตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น เปน
ภาระผูกพันซึ่งหญิงตั้งครรภอาจรูสึกทุกขใจตอภาระความรับผิดชอบนี้ การไดรับการเลี้ยงดูปลูกฝง
ของหญิงต้ังครรภท่ีคอย ๆ ซึมซับความเปนแมจากความสัมพันธท่ีมีตอแมหรือผูท่ีใหการเลี้ยงดู 
ผานกระบวนการเขาถึงจิตวิญญาณจากการยอมรับ เปนกาวยางที่ยากที่สุดในการมุงสูจิตวิญญาณ
บางคนใชเวลาเปนวัน เปนเดือน หรือเปนป ในการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น จากขอมูลพบวาหญิงที่
แตงงานและตั้งใจมีลูกจะยอมรับไดเร็วกวาหญิงที่ไมไดตั้งใจมีลูก จากนั้นจะเริ่มทําความเขาใจถึง
การตั้งครรภในคร้ังนี้ กาวผานการตอบคําถามหรือขอสงสัยตาง ๆ ท่ีเคยเกิดขึ้น เขาสูการเรียนรูการ
ดูแลตนเองและลูกในครรภ สุดทายเปนการยอมรับหรือเคารพกลายเปนสวนหน่ึงของสิ่งท่ีเกิดขึ้น ลด
ความเห็นแกตัวลงนึกถึงลูกมากขึ้น ในชวงระยะเวลาของการตั้งครรภหญิงตั้งครรภไดผาน
กระบวนการเขาถึงมิติทางจิตวิญญาณของความเปนแม (กรรณิการ 2534) ผานคําตอบที่ผูวิจัยไดรับ 
“ก็รักลูกมากคะ ตอไปก็นึกถึงแตลูก อยากใหความรักและความอบอุนใหลูก เลี้ยงลูกใหเปนคนดี” 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสํานึกความเปนลูกก็จะเกิดขึ้นกับหญิงต้ังครรภในฐานะที่ตนเองเปนลูก
ของแม ซ่ึงจะเกิดขึ้นในชวงหลังคลอด 
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สรุป 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณและการสังเกต เพือ่ศึกษามิตทิางจิตวิญญาณของ

ความเปนแม ในกลุมหญิงตัง้ครรภทองแรก ท่ีเพิ่งผานประสบการณการคลอด และเริ่มทําหนาที่ใน

บทบาทของแม สิ่งท่ีเห็นไดชัดจากการศกึษาครั้งนี้วา แมทองแรกทกุคนไมวาจะอายุมากหรืออายุ

นอย จะต้ังครรภโดยที่ตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม แตเขาเหลานั้นพรอมท่ีจะมอบความรักอันบริสุทธิ์ 

ความอบอุน เฝาฟูมฟกเลี้ยงดูบุตร สามารถมอบทุกสิ่งทุกอยางใหกบับุตรของตนเองได แมกระทั่ง

ชีวติและลมหายใจของแมเอง ลูกเปรียบดังเลือดเนือ้และจิตวิญญาณของแม เพยีงแตอยูคนละราง

การตั้งครรภและการคลอดเปนประสบการณทางจิตวิญญาณ    ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณคา

และความหมายของชวีติซึ่ง      ระบบบริการใหบริการที่ตอบสนองตอทางรางกาย จิตใจ ขาดการ

ยกยองความมีคุณคาในตนเองของแม การสรางระบบบริการที่เชิดชจูิตวิญญาณของความเปนแมท่ี

สูงสงจะชวยเสริมสรางคุณคาและความหมายของการตั้งครรภ การคลอด และการถือกําเนิดชวีติใหม

มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของงานวิจัยนี้ เปนประเด็นที่กําลังถูกถกเถียงกันอยางมา ปญหาการทําแทง 

ปญหาทองในวัยรุนแบบไมตั้งใจ เปนปญหาที่ปองกันไดแตก็ยากที่จะเขาถึงและแกไขไดในปจจุบัน 

แตเม่ือเกิดการตั้งครรภขึ้นแลวไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม จะหาทางออกอยางไร เพื่อใหวัยรุนซึ่ง

เปนกําลังของชาติเหลานั้นอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตามสิ่งที่

เลือกและตัดสินใจบนพื้นฐานของความเขาใจ และการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งมี

จารีตประเพณี วัฒนธรรมนําไปสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางของความเปนจริงของชีวิต ทั้งเปนที่

ยึดเหนี่ยว ท่ีพึ่งทางใจ ทางกายหรือแมกระท่ังทางจิตวิญญาณ เปนแนวปฏิบัติ ผูวิจัยไดเคยมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดกับชาวอังกฤษ ชื่อมารติน วิลเลอร ไดเลาใหฟงวา พี่สาวซึ่งเปนอาจารยสอนใน

มหาวิทยาลัยชื่อดัง และเพื่อน ๆ อีกหลายคนตางมีลูกคนเดียว เพราะกลัววาจะเลี้ยงลูกไดไมดี ลูก

หลายคนกลัวจะเลี้ยงไมไหว หากมองยอนกลับมาถึงสังคมไทยโดยเฉพาะในอดีต ปูยาตายายมีลูก

หลายคน บางครอบครัวมีลูกเปนสิบคนก็สามารถเลี้ยงลูกใหเติบโตเปนคนดี เปนกําลังของชาติได 

แมสังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต แตยังคงความเปนสังคมของการชวยเหลือกัน 

เอื้อเฟอเผื่อแผกัน สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจากอดีตจนถึงปจจุบัน เปนสังคมเกษตรกรรม
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สามารถผลิตอาหารไดเอง คงจะไมหนักเกินไปถาหากจะมีอนาคตของชาติท่ีกําลังจะเกิดมาใช

ทรัพยากรที่มีอยูเพื่อโอกาสไดเติบโต และกลายเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอไป จากโอกาสเพียงแค

ครั้งเดียวที่สังคมจะมอบให... ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยนี้จะชวยใหสังคมไดเห็นอีกมุมมอง

หนึ่งของมิติดานจิตวิญญาณและการเห็นคุณคาของเพื่อนมนุษยดวยกัน 

สิ่งที่ผูวิจัยไดรับจากการวิจัยครั้งนี้คือ ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาที่สามารถ

ปองกันก็จริง แตก็ยากที่จะปองกัน ดังน้ันเม่ือปญหาเกิดขึ้นแลวเราจะทําอยางไร ใหหญิงตั้งครรภ

วัยรุนเหลานั้นดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข อยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและเลี้ยงลูก

ดวยสํานึกของความเปนแม อยากสะทอนใหสังคมเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการแกปญหาของวัยรุนที่

ทองไมพึงประสงค โดยการใหโอกาสและใชโอกาสของการตั้งครรภนี้ชวยเชิดชูใหเกิดสํานึกและจิต

วิญญาณของความเปนแม ไมปดกั้นโอกาสโดยการใหไปทําแทง แรงบีบคั้นจากสังคมทําใหหญิง

ต้ังครรภตัดสินใจทํารายแมกระทั่งลูกในทองของตนเองได และยังตีตราใหกับแมวัยรุนและลูกอีกวา

เปนปญหาของสังคม หากแตสังคมไดเปดโอกาสใหมีพื้นที่เล็ก ๆ สําหรับหญิงตั้งครรภวัยรุนได

แสดงศักยภาพ และบทบาทของความเปนแมใหสังคมไดเห็นวาจิตวิญญาณของความเปนแมเปน

ความงดงามที่ยิ่งใหญ 

เม่ือไดนําความรูใหมหรือขอคนพบจากการวิจัยไปแลกเปลี่ยนใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลที่

เกี่ยวของโดยการนําเสนอในเวทีการประชุมตาง ๆ และในชุมชน รวมท้ังผูอํานวยการใหการ

สนับสนุนใหนําความรูที่ไดมาพัฒนาตอยอดเพื่อใหสามารถปรับใชใหเหมาะกับบริบทของ

โรงพยาบาลอุบลรัตนทั้งที่หองสงเสริมตั้งแตกระบวนการฝากครรภ หองคลอด และการติดตามเยี่ยม

ท่ีบานหลังจากออกจากโรงพยาบาล เจาหนาที่ประจําบานไดนําความรูที่ไดจากงานวิจัยไปใชในการ

ติดตามเยี่ยมหลังคลอดในชุมชน เนนหรือใหความสําคัญกับเรื่องจิตวิญญาณหรือสํานึกของความ

เปนแมมากขึ้น เจาหนาที่มีความเขาใจและเห็นมุมมองใหม ๆ จากงานวิจัย สําหรับการนํามาปฎิบัติ

ในโรงพยาบาลตองมีการศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดแนวทางการปฎิบัติทางคลินิก 
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