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บทคััดย่่อ

การศึึกษาเชิิงคุุณภาพนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ศึึกษาการนวดพื้้�นบ้้านใน
การบริิบาลหญิิงหลัังคลอด ผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููล คืือ กลุ่่ม� ผดุุงครรภ์์โบราณ จำนวน
2 คน และกลุ่่ม� หญิิงหลัังคลอด จำนวน 3 คน ด้้วยแนวทางการสััมภาษณ์์
ใช้้วิิธีีการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก และการสัังเกตแบบไม่่มีีส่่วนร่่วมวิิเคราะห์์
ข้้อมููลด้้วยวิิธีกี ารวิิเคราะห์์เนื้้อ� หา และใช้้วิธีิ กี ารตรวจสอบข้้อมููลสามเส้้า
เก็็บข้้อมููลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน ถึึง 31 มิิถุุนายน 2563 ผลการศึึกษา
พบว่่า ผดุุงครรภ์์โบราณได้้รัับการสืืบทอดองค์์ความรู้้�จากบุุคคลใน
ครอบครััวและยัังไม่่มีีการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�ใด ทั้้�ง 2 คน
ทำการนวดผู้้�ป่ว่ ยช่่วงหลัังการคลอดแล้้วอย่่างน้้อย 1 วััน เป็็นระยะเวลา
3 วัันติดิ ต่่อกัันประกอบด้้วย 1. ก่่อนการนวด มีีการซัักประวััติแิ ละตรวจ
ร่่างกาย 2. การนวดมีี 3 ลัักษณะ คืือ 1) การนวดตััว คนที่่� 1 นวดจาก
ส่่วนล่่างขึ้้�นยัังส่่วนบนคนที่่� 2 นวดจากส่่วนบนลงส่่วนล่่าง 2) การนวด
กระตุ้้�นเต้้านม ทั้้�ง 2 คน นวดจากส่่วนอกสู่่�ฐานนมและ 3) การนวด
ยกมดลููก มีีคำแนะนำ ได้้แก่่ การรัับประทานขิิง และเบญกานีี การงด
อาหารแสลงที่่�มีีรสเย็็น รสเปรี้้�ยว และรสหวาน อย่่างน้้อย 100 วััน
จากผลการศึึกษา พบว่่า ท่่านวดที่่�เสี่่�ยงต่่อการบาดเจ็็บ เช่่น การเหยีียบ
อวััยวะเพศ ควรมีีการปรัับปรุุงเพื่่�อให้้มีีความปลอดภััยมากขึ้้�น และ
สามารถนำไปใช้้ บููรณาการร่่วมกัับการบริิบาลแผนปััจจุุบัันต่่อไป
คำสำคััญ: การนวดพื้้น� บ้้าน, การบริิบาลหญิิงหลัังคลอด, ผดุุงครรภ์์โบราณ
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การนวดพื้้�นบ้้านในการบริิบาลหญิิงหลัังคลอดของอำเภอเมืือง จัังหวััดยะลา

Abstract

This objective of this qualitative research was to gather the knowledge about the traditional
massage in postpartum care. Data were collected from 2 groups by 2 midwives and 3
postpartum by using in-depth interviews and non-participation observations. The data was
analyzed by content analysis and validated by triangulation technique from April 1 to June
31, 2020. The results showed that midwives had inherited knowledge from family members
and had not transferred it to anyone. Both of them had massaged the patients during the
postpartum period for at least 1 day for 3 days in a row. The steps of massage consist of 1.
Before the massage, there is a history taking and physical examination, 2. There are 3 types
of massage, 1) body massage, the first massages from the bottom up to the upper part but
the second massages from the top to the bottom. 2) breast massage and 3) uterine lift
massage. And then to practice the advice after the massage, including eating ginger and nutgall
and abstain from bad food, cold, sour, and sweet foods for at least 100 days. From the study,
it found that the massage postures that are at risk of injury, such as stepping on the genitals
should be improved to make it more secureand can be used to integrate with the current
care plan.
Keywords: Traditional Massage, Postpartum Care, Midwifery

บทนำ

ปััจจุุบันั การแพทย์์แผนปััจจุุบันั ได้้เข้้ามามีีบทบาท
ในการดููแลมารดาและทารกมากขึ้้น� เพื่่�อลดภาวะเสี่่ย� ง
ของการคลอด ทำให้้การคลอดกัับผดุงุ ครรภ์์โบราณลด
หายไปจากชุุมชนอย่่างไรก็็ตามผดุุงครรภ์์โบราณยัังคง
เป็็นที่่�พึ่่�งของประชาชนในการให้้คำแนะนำ โดยนำ
องค์์ความรู้้�ในการดููแลสุุขภาพของมารดาและทารก
โดยเฉพาะเรื่่�องการปฏิิบััติิตน การรัับประทานอาหาร
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ(1)และประชาชนในชนบทที่่�อยู่่�
ห่่างไกลต้้องพึ่่�งพาผดุุงครรภ์์โบราณอัันเนื่่�องมาจาก
สภาพแวดล้้อมด้้านการคมนาคม ภาระค่่าใช้้จ่่าย หรืือ
ความเชื่่อ� ที่่�มีีมาตั้้ง� แต่่เดิิม การแพทย์์พื้น้� บ้้านเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ที่่�ประชาชนยัังคงแสวงหาและใช้้บริิการอยู่่�(2)
การนวดพื้้�นบ้้านโดยผดุุงครรภ์์โบราณในพื้้�นที่่�
สามจัั ง หวัั ด ชายแดนภาคใต้้ อ าศัั ย องค์์ ค วามรู้้� แ ละ
ภููมิิปัญญ
ั าที่่�ถ่่ายทอดมาตั้้ง� แต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบันผ
ั สานกัับ
ประเพณีี หลัักความเชื่่อ� ความศรััทธาในศาสนาอิิสลาม(3)
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ทำให้้ประชาชนในพื้้นที่่
� จั� งั หวััดชายแดนใต้้มีีความเชื่่อ�
ความศรััทธา และความเคารพต่่อผดุุงครรภ์์โบราณ
ส่่งผลให้้เกิิดการดำรงไว้้ซึ่่�งพิิธีีกรรม วััฒนธรรม และ
ภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้าน(4) การนวดพื้้�นบ้้านในการบริิบาล
หญิิงหลัังคลอดในจัังหวััดยะลานั้้�น มีีวิิธีกี ารดููแลมารดา
หลัังคลอด โดยก่่อนเริ่่�มการการรัักษาทุุกครั้้�ง มีีการ
จ่่ายค่่าครููหรืือกืือรัั ส ขั้้� น ตอนในการดููแลหญิิ ง
หลััง คลอดประกอบด้้วย การนวดหลัังคลอด การนวด
ยกมดลููก การนวดกระตุ้้�นน้้ำนม ตลอดจนการให้้คำ
แนะนำในการรัับประทานอาหารและการงดอาหาร(5)
ทั้้�งนี้้�อำเภอเมืือง จัังหวััดยะลา ถืือเป็็นพื้้�นที่่�หนึ่่�งใน
สามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ทีีมีีประชาชนใช้้บริิการ
การนวดพื้้�นบ้้านกัับผดุุงครรภ์์โบราณในการบริิบาล
มารดาหลัังคลอดจากปััจจััยต่่างของบริิบทพื้้นที่่
� ที่่� มีีทั้้
� ง�
ความเชื่่อ� ความสะดวกในการรัับบริกิ ารและความเชื่่อ�
มั่่�นในผดุุงครรภ์์โบราณ(6)

Traditional Massage in Postpartum Care of Mueang District,Yala Province
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิิ จัั ย ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ทำให้้ผู้้�วิิจััยได้้ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของการ
นวดพื้้น� บ้้านจากผดุุงครรภ์์โบราณในพื้้นที่่
� ส� ามจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�จัังหวััดยะลาที่่�มีี
การให้้บริิการในปััจจุุบััน จำเป็็นต้้องศึึกษาการนวด
พื้้�นบ้้านในการบริิบาลหญิิงหลัังคลอดของอำเภอเมืือง
จัั ง หวัั ด ยะลา เพื่่� อ เป็็ น แนวทางให้้ ห น่่วยงานรัั ฐ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องใช้้ในการแก้้ไข ปรัับปรุุง และส่่งเสริิมเพื่่�อ
ให้้การนวดพื้้�นบ้้านสามารถดููแลสุุขภาพชุุมชนต่่อไป
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาการนวดพื้้�นบ้้านในการบริิบาลหญิิง
หลัังคลอดของอำเภอเมืือง จัังหวััดยะลา

วิิธีีการวิิจััย

การศึึกษาครั้้�งนี้้เ� ป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ โดยเก็็บ
ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกและการสัังเกตแบบไม่่มีี
ส่่วนร่่วม เก็็บข้้อมููลใน 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มผดุุงครรภ์์
โบราณ จำนวน 2 คนและ กลุ่่�มหญิิงหลัังคลอดที่่�เคย
รัับบริกิ ารกัับผดุงุ ครรภ์์โบราณ จำนวน 3 คน รวมทั้้�งสิ้้น�
5 คน ใช้้เวลาในการเก็็บข้้อมููลตั้้ง� แต่่ 1 เมษายน ถึึง 31
มิิถุุนายน 2563
กลุ่่�มผู้้�ให้้ข้้อมููล (Informants) ครั้้�งนี้้�มีี 2 กลุ่่�ม
ได้้แก่่1) ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญ คืือ กลุ่่�มผดุุงครรภ์์โบราณ
จากการสำรวจปากเปล่่าในพื้้�นที่่� มีีประสบการณ์์เป็็น
ผดุุงครรภ์์โบราณมากกว่่า 10 ปีีและมีีการรัักษาผู้้�ป่ว่ ย
ในปััจจุุบััน พบว่่ามีี จำนวน 2 คน ผู้้�วิิจััยจึึงคััดเลืือก
แบบเจาะจง จำนวน 2 คน 2) ผู้้�ร่่วมให้้ข้้อมููล คืือ กลุ่่�ม
หญิิงหลัังคลอดที่่�เคยรัับบริิการกัับผดุุงครรภ์์โบราณ
ทั้้�ง 2 คน ในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 ปีี และมีีประวััติกิ ารคลอด
แบบปกติิ พบว่่ามีีจำนวน จำนวน 3 คน รวมผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููล
ทั้้�งสิ้้�น 5 คน และใช้้เกณฑ์์การคััดออกผู้้�ที่่�มีีความผิิด
ปกติิในการสื่่�อสาร เช่่น หููหนวก ตาบอด
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่
ตัั ว ผู้้ �วิิ จัั ย เครื่่� อ งบัั นทึึก เสีียง และเครื่่� อ งมืือทั้้� ง สิ้้� น
2 ชุุดคืือ

ชุุดที่่� 1 แนวทางการสััมภาษณ์์กลุ่่ม� ผดุุงครรภ์์โบราณ
- ข้้อมููลทั่่�วไป (วัันเกิิด อายุุ ศาสนา สถานภาพ
การศึึกษา อาชีีพ รายได้้ ประสบการณ์์การรัักษา)
- การสืืบทอดและการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� (การ
ได้้มาขององค์์ความรู้้� ผู้้�สนัับสนุุน แรงจููงใจ การเก็็บ
รวบรวมองค์์ความรู้้� การพััฒนาความรู้้แ� ละการถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�)
- องค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญาการทำหััตถการในการ
ดููแลหญิิ ง หลัั ง คลอด (กระบวนการก่่อนการนวด
กระบวนการนวด และกระบวนการหลัังการนวด
ชุุดที่่� 2 แนวทางการสััมภาษณ์์หญิิงหลัังคลอดที่่�
เคยใช้้บริิการกัับผดุุงครรภ์์โบราณ
- ข้้อมููลทั่่�วไป (อายุุ ศาสนา สถานภาพ การศึึกษา
อาชีีพ รายได้้ ประวััติิการคลอด)
- หัั ต การในการดููแลหลัั ง คลอดที่่� ไ ด้้ รัั บ จาก
ผดุุงครรภ์์โบราณ (สาเหตุุการรัับบริิการผดุุงครรภ์์
โบราณ กระบวนการก่่อนการนวด กระบวนการนวด
และกระบวนการหลัังการนวด)
โดยคุุ ณ ภาพของเครื่่� อ งมืือแนวคำถามการ
สนทนากลุ่่ม� ได้้รับั การตรวจสอบคุุณภาพความเที่่�ยงตรง
ทางเนื้้�อหา (Content validity) จากที่่�ปรึึกษาและ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำนวน 3 ท่่าน และหาค่่าดััชนีีความตรง
เชิิงเนื้้�อหา (CVI) ซึ่่�งแนวทางการสััมภาษณ์์ได้้ค่่า CVI
เท่่ากัับ 0.8
วิิธีกี ารเก็็บรวบรวมโดย 1) การเตรีียมตััวของผู้้�วิจัิ ยั
ในด้้านวััตถุุประสงค์์ เครื่่�องมืือ การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
การตรวจสอบข้้อมููลสามเส้้า การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล และ
การแปลผลข้้อมููล 2) ขอพิิจารณารัับรองจริิยธรรม
การวิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์ จ ากสำนัั ก พิิ จ ารณาจริิ ย ธรรม
วิิทยาลััยการสาธารณสุุขสิริิ นธ
ิ ร จัังหวััดยะลา 3) สร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับกลุ่่�มผดุุงครรภ์์โบราณและกลุ่่�ม
หญิิงหลัังคลอดที่่�เคยรัับบริิการกัับผดุุงครรภ์์โบราณ
โดยผู้้�วิิจััยแนะนำตนเอง ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ประสงค์์
ของการวิิจััย พร้้อมทั้้�งกระบวนการวิิจััยอย่่างละเอีียด
หลัังจากนั้้�นแปลผลเป็็นรายวัันและตรวจสอบข้้อมููล
สามเส้้า จนไม่่มีีข้้อมููลใหม่่เพิ่่�มเติิม (ข้้อมููลอิ่่�มตััว) จึึง
ยุุติิการสััมภาษณ์์ รวมทั้้�งสิ้้�น 3 ครั้้�ง
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การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลเชิิ ง คุุ ณ ภาพด้้ ว ยการ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงเนื้้อ� หา โดยทำการถอดเทปบัันทึกึ เสีียง
แบบคำต่่อคำทั้้� ง หมดที่่� ไ ด้้ จ ากการเก็็ บ รวบรวมใน
แต่่ละช่่วง มาตีีความสร้้างข้้อสรุุปแบบอุุปมััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ได้้รัับการรัับรองการศึึกษาใน
มนุุษย์์จากคณะกรรมการจริิยธรรมในมนุุษย์์ วิิทยาลััย
การสาธารณสุุขสิิริินธร จัังหวััดยะลาในรหััสโครงการ
วิิจััย เลขที่่� 059/2563 ลงวัันที่่� 23 มีีนาคม 2563
ผู้้�วิจัิ ยั ดำเนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยคำนึึงถึึงจรรยา
บรรณของผู้้�วิิจััยและให้้การพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�แก่่กลุ่่�มผู้้�ให้้
ข้้ อ มููลเป็็ น หลัั ก กลุ่่� ม ผู้้� ใ ห้้ ข้้ อ มููลได้้ รัั บ การชี้้� แ จง
วััตถุุประสงค์์ วิิธีีการเก็็บข้้อมููล และขั้้�นตอนของการ
ศึึกษา รวมถึึงประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการวิิจััย พร้้อมทั้้�ง
ชี้้แ� จงสิิทธิ์์ข� องผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููล โดยในระหว่่างการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลกลุ่่�มผู้้�ให้้ข้้อมููลมีีสิิทธิิที่่�ไม่่ให้้ข้้อมููล หรืือสงวน
ความเห็็นในบางประเด็็น และสามารถยกเลิิกข้้อมููล
บางส่่วนหรืือข้้อมููลทั้้�งหมดได้้ การบัันทึกึ สีียง บัันทึกึ ภาพ
และการนำเสนอภาพประกอบการศึึกษา ต้้องผ่่านการ
อนุุญาตและได้้รัับความยิินยอมโดยสมััครใจจากผู้้�ให้้
ข้้อมููลก่่อนคำตอบของผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลจะไม่่มีีผลกระทบต่่อ
ตััวผู้้�ให้้ข้้อมููลและข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์ต้้องนำ
ไปใช้้ประโยชน์์ตามวััตถุุประสงค์์ของการศึึกษาเท่่านั้้�น

ผลการศึึกษา

ข้้อมููลทั่่�วไปพบว่่า การนวดพื้้น� บ้้านโดยผดุุงครรภ์์
โบราณ ทั้้� ง 2 คน ได้้ รัั บ การสืืบทอดองค์์ ความรู้้จ� าก
บุุคคลในครอบครััวโดยเชื้้อ� สาย คืือ มารดาและน้้าสาว
มีีวิิธีีเรีียนรู้้�ลัักษณะการจำแต่่ไม่่มีีการจดบัันทึึก ตั้้�งแต่่
พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2540 เริ่่�มจากการทำการคลอด
บุุ คค ลในครอบครัั ว คืือ น้้ อ งสาวและหลานสาว
ผดุุงครรภ์์โบราณมีีการสั่่ง� สมความรู้้แ� ละประสบการณ์์
เพิ่่� ม เติิ ม จากการเข้้ า รัั บ การอบรมของกระทรวง
สาธารณสุุขปััจจุุบัันผดุุงครรภ์์โบราณทั้้�ง 2 คน ยัังไม่่มีี
การถ่่ายทอดภููมิิปัญญ
ั าให้้แก่่ผู้้ใ� ด เนื่่�องจากไม่่มีีบุุตรสาว
และไม่่มีีผู้้�ใดสนใจศึึกษาและสืืบสานภููมิิปััญญานี้้�
กระบวนการนวดพื้้�นบ้้านในการบริิบาลหญิิง
หลัังคลอดสามารถแบ่่งได้้ 3 กระบวนการ ได้้แก่่
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กระบวนการก่่อนการนวด การนวด และหลัังการนวด
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
กระบวนการก่่อนการนวด
จากการศึึ ก ษา พบว่่า โดยก่่อนทำการนวด
ผดุุ ง ครรภ์์ จ ะมีีการซัั ก ประวัั ติิห ลัั ง คลอดและตรวจ
บริิเวณร่่างกายเบื้้�องต้้น เพื่่�อดููว่่าหััตการใดที่่�สามารถ
ทำได้้และทำไม่่ได้้ในรัักษาผู้้�ป่่วยรายนั้้�นๆ ดัังคำกล่่าว
ที่่�ว่่า “บืือลงเมาะเนาะฟููบะนิิง เมาะเนาะตายอดููลูู
กาตอวาเนาะจาฆอมานอวาปอลามอเดาะ สืือฆาเดาะฆีี
ปาตุุหเปะสะตููบุุหแดเงาะ กาตอเฮาะนอเตะห์์เตาะ
เละห์์วะ มีีสาแลอายตููสูดูู เู บะเดาะฆีี ตููโบะห์์ปูจู ะเดาะห์์”
แปลความได้้ว่่า “ก่่อนยายทำการรัักษา ยายจะซัักถาม
ว่่าดีีขึ้้�นหรืือยััง และตรวจดููร่่างกายว่่าส่่วนใดนวดได้้
หรืือไม่่ได้้ ซีีดไหม”
หลัังจากนั้้�นจะมีีการประกอบพิิธีกี รรรมด้้วยการ
จ่่ายค่่าครููซึ่่�งประกอบด้้วย หมาก 1 ลููก ใบพลูู 7 ใบ
และเงิิน 12 บาท เพื่่�อเป็็นการระลึึกวิิชาจากครูู ดัังคำ
กล่่าวที่่�ว่่า“มููลอเนาะดููแลหลัังคลอดนิิงออแฆเหาะมาย
ชาฆีีเมาะคืือนอบายากืือรััสดููลูู กืือรััสนิหิ อาดอปีีแนสููเต
ดาวน์์สีเี ฆะห์์ตุยุุ หุ ดููวิแิ กเลงดููวอบืือละห์์โก๊๊ะ เนาะเวาะฆีี
ดีีฆีกี าเนาะวีีเมาะแจแดวีี”แปลความได้้ว่่า “ก่่อนทำการ
รัักษาต้้องจ่่ายค่่าครูู ประกอบไปด้้วย หมาก 1 ลููก ใบพลูู
7 ใบ และเงิิน 12 บาท จะเอามาเองหรืือซื้้อ� จากยายก็็ได้้”
กระบวนการนวดมีี 3 ลัักษณะ ดัังนี้้�
1) การนวดตััวหลัังคลอด เป็็นลัักษณะการนวด
ทั่่�วร่่างกาย มีีตำแหน่่งที่่�นวดเหมืือนกััน3 ตำแหน่่ง คืือ
บริิเวณหลััง ขมัับ และศีีรษะด้้านหลััง โดยผดุุงครรภ์์
โบราณลำดัับที่่� 1 นวดจากส่่วนล่่างขึ้้�นไปยัังส่่วนบน
ของร่่างกาย 15 ขั้้�นตอนซึ่่�งแตกต่่างจากผดุุงครรภ์์
โบราณคนลำดัับที่่� 2 ที่่�มีีการนวดจากส่่วนบนลงไปยััง
ส่่วนล่่างของร่่างกาย 6 ขั้้�นตอน หญิิงหลัังคลอด
ลำดัับที่่� 2 ดัังคำกล่่าวที่่�ว่่า “นวดหลัังคลอดของกะ
ตอนนั้้�นเมาะยอนวดจากข้้างล่่างก่่อน แถว ๆ ขาทั้้�ง 2
ข้้าง แล้้วนวดตััว ต่่อด้้วยแถว ๆ หััวไหล่่ มืือ และสุุดท้า้ ย
เมาะเขาจะนวดแถว ๆ หััว”สามารถเปรีียบเทีียบขั้้�น
ตอนการนวดตัั ว หลัั ง คลอด ดัั ง แสดงในตารางที่่�
(Table) 1 และภาพที่่� (Figure) 1

Traditional Massage in Postpartum Care of Mueang District,Yala Province
Table 1 Characteristics of massage
1stMidwife
Step 1 Using the palm of the hand to palpate
and rub the uterus of the patient lying on
his back
Step 2 Treaden on the groin area on both sides
of the patient lying on his back
Step 3 Treaden on the genital area of the patient
lying on his back
Step 4 Treaden on the hip joint of patients lying
on their side
Step 5 Treaden on the bottom of the patient lying
down
Step 6 Treaden on the coccyx of the patient lying
down
Step 7 Treadenon the soles of the feet of the
patient lying prone.
Step 8 Massage the soles of the feet, bending the
ankles of the patient lying prone.
Step 9 Massage both shoulders at the same time
of the patient sitting with legs stretched.
Step 10 Massage with two thumbs on the back of
both at the same time of the patient sitting
with legs stretched.
Step 11 Press the area under both sides of the
groinof the patient sitting with his legs
extended.
Step 12 Bending both arms by the method of
embracing the patient’s arm sitting with
the legs extended.
Step13 Stand and pull both arms together in the
patient’s seat, legs stretched.
Step 14 Use a hand to rub from the temple area
through both ears of the patient sitting
with legs stretched.
Step 15 Use a fist to lightly strike the back of the
patient’s head with legs extended.

Step 1
Step 2
Step 3

Step 4

Step 5
Step 6

2ndMidwife
Massage with two thumbs on the
back of the patient sitting with
their legs stretched.
Massage the occipital area using
the thumb of the patient sitting
with their legs stretched.
Massage the temple area on both
sides with 3 fingertips of the
patient sitting with their legs
stretched.
Using the ridge of the hand to
rub from the temples through
the ears to both cheeks of the
patient sitting with their legs
stretched.
Using a fist to hit the back of the
patient sitting with their legs
stretched.
Massage one leg at a time both
sides of the patient lying on his
back
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Figure 1 Show the postpartum massage
2)การนวดกระตุ้้�นน้้ำนม เป็็นลัักษณะการนวด
บริิเวณเต้้านม ลานนมและหััวนม มีีตำแหน่่งที่่�นวด
เหมืือนกััน คืือ นวดเต้้านมเข้้าหาลำตััว โดยผดุุงครรภ์์
โบราณลำดัับที่่� 1 นวดจากกลางอกลงสู่่หั� วั นม 3 ขั้้น� ตอน
ซึ่่ง� แตกต่่างจากผดุุงครรภ์์โบราณคนลำดัับที่่� 2 ที่่�มีีการ
นวด 2 ขั้้�นตอน ดัังคำกล่่าวของผู้้�รัับบริิการลำดัับที่่� 3

ว่่า“ของกะก่่อนที่่�เมาะจะนวดกระตุ้้�นน้้ำนมนั้้�นยอจะ
ถามก่่อนว่่าน้้ำนมไหลไหม ถ้้าน้้ำนมไหล เมาะยอจะ
นวดให้้ แต่่ถ้้าน้้ำนมไม่่ไหล เมาะยอจะไม่่นวดให้้”
สามารถเปรีียบเทีียบขั้้�นตอนการนวดกระตุ้้�นน้้ำนม
ดัังแสดงในตารางที่่� (Table) 2 และภาพที่่� (Figure) 2

Table 2 Characteristics ofbreast massage
1stMidwife
2ndMidwife
Step 1 Massage from the center of the chest Step 1 Massage from under the armpits
to the base of the patient sitting with
towards the lower breast of the
legs stretched.
patient sitting with legs stretched.
Step 2 Press the breast towards the bodyof Step 2 Massage to lift the breast towards the
body of the patient sitting with legs
the patient sitting with legs stretched.
Step 3 Massage rolling from the lactation area
stretched.
towards the nipple of the patient sitting
with legs stretched.

Figure 2 Show milk stimulation massage
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Traditional Massage in Postpartum Care of Mueang District,Yala Province
3) การนวดยกมดลููกเป็็ นลัั ก ษณะการนวด
บริิเวณมดลููก มีีขั้้�นตอนการนวดต่่างกััน 1 ขั้้น� ตอน คืือ
ยกตั้้�งขาชิิดก้้นทีีละข้้าง โดยผดุุงครรภ์์โบราณลำดัับที่่�
1 มีีการนวด 2 ขั้้�นตอนซึ่่�งแตกต่่างจากผดุุงครรภ์์
โบราณคนลำดัับที่่� 2 ที่่�มีีการนวด 3 ขั้้�นตอน ดัังคำ
กล่่าวที่่�ว่่า“อาเกะปลาเนาะแก เหาะกะโต๊๊ะบีีแดยอปา

กายาฆีีนิ้้�วโปงงานิ้้�วชี้้� ฆาฆาชาฆีีบอทืือมุุงยอปืือแฆปา
ตุุหอาเกะวีีมาโซะตืือปะ”แปลความได้้ว่่า การยกมดลููก
นั้้�น ผดุุงครรภ์์โบราณใช้้นิ้้ว� โป้้งและนิ้้�วชี้้� คลำหามดลููก
เมื่่�อเจอแล้้วก็็ยกขึ้้�นมาให้้อยู่่�ตำแหน่่งปกติิ สามารถ
เปรีียบเทีียบขั้้�นตอนการนวดยกมดลููก ดัังแสดงใน
ตารางที่่� (Table) 3 และภาพที่่� (Figure) 3

Table 3 Characteristics ofuterine lift massage
1stMidwife
2ndMidwife
Step 1 Using the fingertipsto find the position Step 1 Using the both fingertips to find the
of the uterus of the patient lying on
position of the uterus of the patient
his back
lying on his back
Step 2 Using the tip of the index finger, middle Step 2 Using the thumb and index finger to
finger and ring finger to lift the uterus
lift the uterus up to the lower abdomen
up to the lower abdomen
Step 3 Raise the legs one by one of the
patients on both sides

Figure 3 Show uterine lift massage
กระบวนการหลัังการนวด เป็็นการการให้้คำ
แนะนำหลัังการนวด ประกอบด้้วย
1) การรัับประทานสมุุนไพรคืือ ขิิง สรรพคุุณช่่วย
สมานแผลภายใน แก้้ช้้ำใน บำรุุงน้้ำนมและเบญกานีี
สรรพคุุณในการช่่วยขัับเลืือดเสีียหลัังคลอด ขัับน้้ำ
คาวปลา ช่่วยสมานแผลภายใน ห้้ามเลืือด และแก้้
อาการตกเลืือดภายหลัังจากคลอดบุุตร

2) การงดอาหารแสลงคืือ รสยาเย็็นของอาหาร
เป็็นเวลาอย่่างน้้อย 100 วััน เพราะเชื่่�อว่่าจะทำให้้
ครั่่�นเนื้้�อครั่่�นตััวไม่่สบาย และสะบััดร้้อนสะบััดหนาว
เป็็นแรมปีีดังั คำกล่่าวของผดุุงครรภ์์โบราณลำดัับที่่� 1 ว่่า
“ฆอเละแก อาแฆลืือปะห์์วาเนาะ คืือนอปาแตมาแกแน
เสอกููแฆ ๆ สาโตะห์์ฮาฆีี”แปลความได้้ว่่า ปกติิคนหลััง
คลอดต้้องงดอาหารแสลงเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 100 วััน
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การนวดพื้้�นบ้้านในการบริิบาลหญิิงหลัังคลอดของอำเภอเมืือง จัังหวััดยะลา

อภิิปรายผล

การนวดพื้้น� บ้้านโดยผดุุงครรภ์์โบราณได้้รับั การ
สืืบทอดความรู้้� จ ากบรรพบุุ รุุ ษ ซึ่่� ง เคยดำรงอาชีีพ
ผดุุงครรภ์์โบราณมาก่่อน โดยไม่่ต้้องผ่่านการฝึึกฝน
หรืือเล่่าเรีียน แต่่อาศััยวิิธีีการจดจำ และความคุ้้�นชิิน
ตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก โดยคุุณสมบััติิของผู้้�สืืบทอดนั้้�นจะต้้อง
เป็็ น ผู้้�ที่่� สืืบ สายเลืือดเดีียวกัั น และขึ้้� น อยู่่� กัั บค วาม
ประสงค์์ของพระเจ้้า ส่่วนการถ่่ายทอดภููมิิปััญญา
ปััจจุุบันผดุ
ั งุ ครรภ์์โบราณทั้้�ง 2 คน ยัังไม่่มีีการถ่่ายทอด
ภููมิิปััญญาให้้แก่่ผู้้�ใด สอดคล้้องกัับศุุภชััย หนููทอง(7)
ที่่�พบว่่า ภููมิิปััญญามีีลัักษณะการถ่่ายทอดถ่่ายโอนให้้
แก่่บุุคคลหรืือคณะอย่่างเจาะจงตััว โดยมัักถ่่ายโอนให้้
แก่่บุุคคลในตระกููล(8)นอกจากนี้้� ผดุุงครรภ์์โบราณ
หลายคนขาดทายาทสืืบทอดเพราะไม่่มีีบุุ ต รสาว
ขณะที่่�บางคนไม่่มีีลููกหลานใกล้้ชิิดที่่�มารัับช่่วงต่่อ แม้้
บางคนมีีลููกหลานแต่่ลููกเหล่่านั้้�นไม่่สนใจ
การนวดพื้้น� บ้้านในการบริิบาลหลัังคลอดส่่วนมาก
มีี 3 กระบวนการ ได้้แก่่
1) กระบวนการก่่อนการนวด มีีการประกอบ
พิิธีีกรรมจ่่ายค่่าครููทุุกครั้้�ง โดยมีีการใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์
ประกอบการทำพิิธีี ได้้แก่่ หมาก พลูู และเงิิน เป็็นต้้น
ซึ่่�งสอดคล้้องแอรีีซา ยาแต(9)ซึ่่�งพบว่่า ก่่อนการดููแล
หลัังคลอดจะมีีพิิธีีกรรมยกครููหรืือกืือรััส โดยมีีวััสดุุ
อุุปกรณ์์ ได้้แก่่ ข้้าวสาร 1 ชามเล็็ก เงิินจำนวน 100 บาท
หรืือใบหมาก และเงิินจำนวน 12 บาท สามารถกล่่าว
ได้้ว่่าผดุุงครรภ์์โบราณก่่อนทำการนวดต้้องมีีความ
ระลึึกถึึงครููอาจารย์์ที่่�สอนวิิชาความรู้้� ที่่�อาจแสดง
ความกตััญญูกู ตเวทิิตาหรืือสร้้างความมั่่น� ใจในการนวด
2) กระบวนการนวด พบว่่า การนวดของ
ผดุุงครรภ์์โบราณจะมีี 3 ลัักษณะ คืือ การนวดตััว
หลัังคลอด การนวดกระตุ้้�นน้้ำนม และการนวดยกมดลููก
2.1 การนวดตััวหลัังคลอดของผดุุงครรภ์์โบราณ
ลำดัับที่่� 1 เริ่่�มนวดจากส่่วนล่่างขึ้้�นไปยัังส่่วนบนของ
ร่่างกาย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับอาซีีซะ ลืือมานะ(10)ซึ่่�งพบว่่า
ขั้้� น ตอนการนวดหลัั ง คลอดเริ่่� ม ด้้ ว ยการเหยีียบที่่�
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หน้้าขา ทั่่�วขา โดยเน้้นที่่�ขาหนีีบ เหยีียบคลึึงสะโพก
แล้้ ว ใช้้ เข่่าดัั น หลัั ง ของหญิิ ง หลัั ง คลอด ในขณะที่่�
ผดุุงครรภ์์โบราณลำดัับที่่� 2 จะเริ่่ม� นวดจากส่่วนบนลง
ไปยัังส่่วนล่่างของร่่างกาย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับฟาฎีีละห์์
มะเระ(5)ซึ่่�งพบว่่า การนวดหลัังคลอดจะเริ่่�มนวดจาก
ส่่วนบนของร่่างกายลงไปยัังส่่วนล่่าง โดยนวดจาก
ศีีรษะและใบหน้้า นวดต้้นคอและท้้ายทอย นวดหััวไหล่่
ทั้้�งสองข้้าง นวดหลัังถึึงเอว นวดขา หััวเข่่าทั้้�งสองข้้าง
จนถึึงปลายเท้้า
2.2 การนวดกระตุ้้�นน้้ำนม พบว่่า มีีลัักษณะการ
นวดที่่�คล้้ายคลึึงกััน โดยจะเริ่่�มด้้วยการนวดเข้้าหา
ฐานนม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับฟาฎีีละห์์ มะเระ(5)พบว่่า
ขั้้�นตอนการนวดกระตุ้้�นน้้ำนมจะใช้้ฝ่่ามืือลููบจากใต้้
ไหปลาร้้าเข้้าหาฐานนม และลููบจากใต้้รัักแร้้เข้้าหา
หััวนม และลููบจากฐานนมด้้านล่่างขึ้้�นไปถึึงหััวนม
ทั้้�ง 2 ข้้าง โดยการนวดกระตุ้้�นน้้ำนมจะช่่วยลดอาการ
คััดเต้้านม และช่่วยให้้น้้ำนมไหลได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น สอดคล้้อง
กัับมารีียา มะแซ(11)พบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยการไหลของ
น้้ำนมมารดาครรภ์์แรกในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับโปรแกรมการ
นวดเต้้านมด้้วยตนเองนั้้�นมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการ
พยาบาลแบบปกติิในชั่่�วโมงที่่� 4, 12, 24 และ 48
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ และการศึึกษาของประมิินทร์์
อนุุกููลประเสริิฐ(12) ที่่�พบว่่า มารดาที่่�ได้้รับั การนวดเต้้านม
มีีน้้ำนมหลั่่�งภายใน 6 ชั่่�วโมงหลัังคลอด
2.3 การนวดยกมดลููก ผดุุงครรภ์์โบราณเริ่่ม� ด้้วย
การคลำหาตำแหน่่งของมดลููก จากนั้้� นจึึ ง ใช้้ นิ้้� ว ชี้้�
นิ้้�วกลาง นิ้้�วนาง นิ้้�วก้้อย หรืือใช้้เพีียงแค่่นิ้้�วหััวแม่่มืือ
และนิ้้�วชี้้ใ� นการนวดยกมดลููก โดยแต่่งรสมืือให้้นุ่่ม� นวล
และไม่่ควรใช้้น้้ำหนัักมืือแรงจนเกิินไป สอดคล้้องกัับ
ฟาฎีลี ะห์์ มะเระ(5)พบว่่า ผดุุงครรภ์์โบราณใช้้หัวั แม่่มืือ
และนิ้้�วชี้้�ทั้้�ง 2 ข้้าง กดเหนืือหััวเหน่่าแล้้วโกยขึ้้�นเหนืือ
สะดืือเข้้าหามดลููก เพื่่�อให้้มดลููกเข้้าอู่่�เร็็วขึ้้�น ไม่่ปวด
หน่่วงท้้องน้้อย โดยการนวดยกมดลููกช่่วยให้้มดลููก
หดรััดตััวและเข้้าอู่่�ได้้เร็็ว ป้้องกัันอาการปวดหน่่วง
ท้้องน้้อย และปััสสาวะเล็็ดภายหลัังจากคลอดบุุตร
อัันเกิิดจากสาเหตุุของมดลููกต่่ำ

Traditional Massage in Postpartum Care of Mueang District,Yala Province
กระบวนการหลัังการนวด เป็็นการให้้คำแนะนำ
หลัั ง การทำการนวด โดยผดุุ ง ครรภ์์ โ บราณมี� ก าร
แนะนำการใช้้สมุุนไพรตำรัับและสมุุนไพรเดี่่�ยว โดย
สมุุนไพรตำรัับส่่วนใหญ่่ พบว่่า มีีส่่วนประกอบของ
สมุุนไพรที่่�มรี� สฝาด ซึ่่ง� มีีสรรพคุุณในการช่่วยขัับเศษรก
ที่่�ติิ ด ค้้ า ง ขัั บน้้ ำคาวปลา และช่่วยให้้ ม ดลููกเข้้ า อู่่�
ในขณะที่่�สมุุนไพรเดี่่�ยวมีีการแนะนำสมุุนไพรที่่�มีีทั้้�ง
รสฝาด เช่่น เบญกานีี หััวปลีี เป็็นต้้น ซ่��งสอดคล้้องกัับ
Wahyuningsih D, et al.(13) ซึ่่�งพบว่่า มารดาหลัังค
ลอดกลุ่่�มที่่�รัับประทานหััวปลีีส่่งผลให้้มีีน้้ำนมให้้ลููก
ทานได้้ น านกว่่า อีีกทั้้� ง สามารถที่่� จ ะผลิิ ต น้้ำนมได้้
มากกว่่า และมีีระดัับฮอร์์โมนโปรแลคติินที่่สูู� งกว่่ากลุ่่ม�
ที่่�ไม่่ได้้รับั ประทานหััวปลีี และการงดอาหารแสลง เช่่น
อาหารที่่�มีีรสหวาน รสเปรี้้�ยวและรสเย็็น เนื่่�องจาก
เชื่่�อว่่าจะทำให้้มดลููกบาน บาง ไม่่เข้้าอู่่� น้้ำคาวปลา
ไหลไม่่สะดวก รวมถึึงทำให้้เกิิดอาการสะบััดร้้อนสะบััด
หนาวเป็็นแรมปีี สอดคล้้องกัับกัับฟาฎีีละห์์ มะเระ(5)
ซึ่่ง� พบว่่า การรัับประทานอาหารรสเปรี้้ย� วจะทำให้้มดลููก
บานไม่่เข้้าอู่่� รสหวานจะทำให้้ มดลููกอืืด และรสเย็็น
เพราะเชื่่�อว่่าจะทำให้้เด็็กปวดท้้อง และน้้ำนมไม่่ไหล
ข้้อเสนอแนะจากการวิิจััย
1) การนวดด้้วยการเหยีียบบริิเวณที่่�เป็็นอวััยวะ
บอบบางและข้้ อ ต่่อ อาจมีีความเสี่่� ย งก่่อให้้ เ กิิ ด
อัันตรายและผลเสีียต่่อแก่่หญิิงหลัังคลอดได้้ ควรมีี
กระบวนการให้้ความรู้้�ทางด้้านกายวิิภาคศาสตร์์แก่่
ผดุุงครรภ์์โบราณ และหาแนวทางร่่วมกััน เช่่น การงด
การนวดบริิเวณดัังกล่่าว หรืือปรัับตำแหน่่งการนวดที่่�
มีีความปลอดภััยมากขึ้้�น เป็็นต้้น
2) องค์์ความรู้้จ� ากการศึึกษาควรนำไปพิิจารณา
ถึึงความปลอดภััยและความเหมาะสม นำไปแก้้ไขและ
ปรัับปรุุงจนเกิิดเป็็นแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อให้้ผดุุงครรภ์์
โบราณได้้ มีีส่่ วนร่่วมในการดููแลหญิิงหลัังคลอดใน
สถานพยาบาลของรััฐ โดยนำเอาภููมิิปัญญ
ั าในการดููแล
หญิิ ง หลัั ง คลอดที่่� เ ป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ เ ฉพาะท้้ อ งถิ่่� น มา
ผสมผสาน และประยุุกต์์ให้้เข้้ากัับรููปแบบการรัักษาใน

ปััจจุุบััน เช่่น การนวดกระตุ้้�นน้้ำนมในกรณีีผู้้�ป่่วยที่่�
น้้ำนมไม่่ไหลหรืือไหลน้้อย การนวดยกมดลููกในกรณีีผู้้�
ป่่วยมีีภาวะมดลููกไม่่เข้้าอู่่�
โดยสรุุปการนวดพื้้�นบ้้านในการบริิบาลหญิิง
หลัังคลอดของอำเภอเมืือง จัังหวััดยะลา สามารถเป็็น
ทางเลืือกในการบริิบาลหญิิงหลัังคลอดในชุุมชนได้้
และควรสนัับสนุุนให้้มีีการอบรมผดุุงครรภ์์โบราณให้้
ทราบถึึงความรู้้�ความเข้้าใจ และความเสี่่ย� งในการนวด
ส่่งเสริิมประชาสััมพัันธ์ใ์ ห้้หน่่วยงานสาธารณสุุขบููรณา
การในการให้้ บริิ ก ารกัั บ ประชาชนในชุุ มชนเข้้ า รัั บ
บริิการการบริิบาลหลัังคลอด
ข้้อเสนอแนะในการทำวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1) ควรมีีการศึึกษาผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�มากขึ้้�น รวมถึึง
ศึึกษาหััตถการอื่่�น ๆ ที่่�แปลกใหม่่ หรืือแตกต่่างจาก
หััตถการที่่�พบได้้โดยทั่่�วไป
2) ส่่งเสริิมให้้มีีการศึึกษาวิิจัยั ถึึงประสิิทธิิผลของ
หััตถการต่่าง ๆ ของผดุุงครรภ์์โบราณเปรีียบเทีียบกัับ
การแพทย์์แผนปััจจุุบััน โดยนำข้้อดีีและข้้อเสีียมา
ปรัับปรุุง แก้้ไข เพื่่�อให้้ภููมิิปััญญาผดุุงครรภ์์โบราณได้้
รัับการยอมรัับ มีีความปลอดภััย และสามารถพิิสููจน์์
ได้้ตามหลัักของวิิทยาศาสตร์์ ตลอดจนนำมาปรัับปรุุง
สถานพยาบาลให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บค วามต้้ อ งการของ
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