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การส่งเสริมการนวดฝีเย็บแก่หญิงตั้งครรภ์ในแผนกฝากครรภ์
Promotion of Perineal Massage for Pregnant Women
in Antenatal Care Clinic
ตรีนุช คำ�ทะเนตร1 และ พัชนี สมกำ�ลัง2
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บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนำ�เสนอการส่งเสริมการนวดฝีเย็บที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดการบาดเจ็บของฝีเย็บแก่หญิงตั้งครรภ์
ในแผนกฝากครรภ์ ประกอบด้วยขั้นเตรียมการ ซึ่งต้องเตรียมตัวผดุงครรภ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการนวดฝีเย็บ เตรียมวิธี
การให้ความรู้ เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อมสำ�หรับการสอน ส่วนหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวควรมีการเตรียมร่างกายและจิตใจ
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bon Administration
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ฝึกทักษะการนวดฝีเย็บ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการนวด
pattern 1 andฝีเ3ย็บจากผดุงครรภ์ทผี่ า่ นการอบรมเกีย่ วกับการนวดฝีเย็บ (อุบลรัตน์
1 – by farmers,
ระวังโค และ โสมภัทร ศรไชย, 2558 ; Share with Women, 2016 ;
rs and consumers
Dean & Meghan, 2014)
onsumers (4.16%).
		 3.2 วิธีนวดฝีเย็บ เริ่มจากการเตรียมตัวก่อนนวด
mers, compilers,
ฝีเย็บควรอาบน้�ำ อุน่ หรือประคบร้อนทีฝ่ เี ย็บนาน 10 นาที เพือ่ ช่วย
nsumers (32.61%)
ให้เกิดการผ่อนคลาย ตัดเล็บให้สนั้ ล้างมือให้สะอาด แล้วอยูใ่ นท่านัง่
nsumption within
ที่สุขสบาย เช่น นั่งบนชักโครก หรือนั่งบนเก้าอี้ใช้หมอนหนุนหลัง
แยกเข่าออกจากกัน นำ�กระจกตั้งไว้ด้านหน้าเพื่อส่องดูขณะนวด
mocratic Republic
หล่อลื่นนิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง และช่องคลอดด้วยสารหล่อลื่น
aht per day. This
ที่เตรียมไว้ สอดนิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้างเข้าไปในช่องคลอดลึก
2-4 เซนติเมตร (ประมาณข้อนิ้วที่ 2) กดนิ้วลงด้านล่างไปทางทวาร
หนักนาน 2 นาที จนรู้สึกชาตรงบริเวณที่กด หายใจเข้าออกลึกๆ
ช้าๆ และพยายามผ่อนคลายกล้ามเนือ้ เมือ่ กดลงด้านล่างครบ 2 นาที
จึงเคลื่อนนิ้วหัวแม่มือแยก ออกทางด้านข้างภายในช่องคลอด
bon Administration
เป็นรูปตัวยู “U” กดคลึงอย่างช้าๆ และนุ่มนวลขึ้นลงประมาณ
010). The whole
2-3 นาที หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกรูเปิดท่อปัสสาวะ ดังภาพที่ 1
ney and spending
ful to the farmers
business. All the
trategic plans for
d in a database as
l plan of Nakhon
nt of agricultural
in the areas both
hboring areas has
tury.
te the creation of
ucts (egg product,
ภาพที่ 1 วิธีการนวดฝีเย็บ
ที่มา : Share with Women, 2016
tion) as it can be
or promotion of
เมือ่ ทำ�ครบ 1 รอบให้ผอ่ นคลายและเริม่ นวดซ้�ำ ติดต่อกัน
andard and Safe.’
จนครบเวลาที่กำ�หนดจึงยุติการนวด (อุบลรัตน์ ระวังโค และ
system has not
โสมภัทร ศรไชย, 2558; Share with Women, 2016 ; Dean &
e past, but it has
2014)
efforts based Meghan,
on
3.3 ระยะเวลานวดฝีเย็บ ควรเริม่ นวดตัง้ แต่อายุครรภ์
		
bjectives, mission
ประมาณ 34 สัปดาห์เป็นต้นไปจนกระทัง่ เข้าสูร่ ะยะเจ็บครรภ์คลอด
cken farms have
แต่ละครัง้ ของการนวดฝีเย็บจะใช้เวลาประมาณ 4–20 นาที และทำ�
s from the private
การนวดฝีเย็บทุกวันหรือนวด 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (อุบลรัตน์ ระวังโค
chickens in order
และโสมภัทร ศรไชย, 2558 ; Share with Women, 2016 ;
hicken products.
Dean & Meghan, 2014)
chicken farm in
Phanom province
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3.4 สารหล่อลืน่ ควรใช้สารหล่อลืน่ ชนิดทีล่ ะลายน้�ำ ได้
		
หล่อลื่นบริเวณนิ้วมือและช่องคลอดเพื่อลดการเสียดสีของเนื้อเยื่อ
ป้องกันอันตรายหรือบาดแผลทีอ่ าจเกิดจากการนวด ทีน่ ยิ มใช้ได้แก่
น้�ำ มันอัลมอนด์ครีม เค-วาย (K-Y jelly) น้�ำ มันมะกอก น้�ำ มันวิตามินอี
(Share with Women, 2016 ; Dean & Meghan, 2014) และ
น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น (อุบลรัตน์ ระวังโค และโสมภัทร ศรไชย, 2558)
		 3.5 ข้อห้ามในการนวดฝีเย็บ หญิงตั้งครรภ์ที่มีการ
ตั้งครรภ์ปกติสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย แต่หญิงตั้งครรภ์ที่มี
การติดเชือ้ ของช่องคลอดหรือติดเชือ้ เริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ มีถงุ
น้ำ�คร่ำ�รั่วก่อนกำ�หนด มีเลือดออกทางช่องคลอด และมีอาการ
เจ็บป่วยที่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลห้ามนวดฝีเย็บ เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อเพิ่มเติมเข้าสู่ร่างกายและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น
การคลอดก่อนกำ�หนดที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ (อุบลรัตน์ ระวังโค
และโสมภัทร ศรไชย, 2558 ; Share with Women, 2016 ; Dean &
Meghan, 2014)
		 3.6 ข้ อ จำ � กั ด ในการนวดฝี เ ย็ บ จากการทบทวน
หลักฐานเชิงประจักษ์พบว่า ข้อจำ�กัดในการนวดฝีเย็บ แบ่งได้เป็น
2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ ข้อจำ�กัดทางด้านจิตใจและทัศนคติเกีย่ วกับ
เรื่องเพศและอวัยวะสืบพันธุ์ กล่าวคือ จากขั้นตอนการนวดฝีเย็บ
ทีต่ อ้ งใช้นวิ้ มือสอดเข้าไปภายในอวัยวะเพศแล้วทำ�การนวดและยืด
ฝีเย็บนัน้ ส่งผลให้ผไู้ ด้รบั การนวดฝีเย็บรูส้ กึ กลัว อายและไม่กล้านวด
ฝีเย็บ ประเด็นที่ 2 ข้อจำ�กัดทางร่างกาย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มี
รูปร่างอ้วน มีขนาดหน้าท้องโตไม่สะดวกในการนวด และรู้สึกเจ็บ
ฝีเย็บขณะนวด (อุบลรัตน์ ระวังโค และโสมภัทร ศรไชย, 2558 ;
ตรีนชุ คำ�ทะเนตร และโสมภัทร ศรไชย, 2558) ซึง่ ในความคิดเห็น
ของผูเ้ ขียนเห็นว่า ประเด็นแรกเป็นประเด็นทีค่ วรได้รบั การแก้ไขเป็น
อันดับแรก หากจะมีการนำ�การนวดฝีเย็บไปใช้ เนือ่ งจากในสังคมไทย
มีการอบรมสั่งสอนว่าเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนวด
ฝีเย็บ เป็นเรื่องที่น่าอาย ไม่ควรกล่าวถึง พูดคุยและแสดงออก
ในเรือ่ งนีอ้ ย่างเปิดเผย ให้ถอื ว่าเรือ่ งอวัยวะสืบพันธุเ์ ป็นเรือ่ งส่วนบุคคล
และการเรี ย นรู้ เรื่ อ งเพศนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรกระทำ � (กมลชนก
ขำ�สุวรรณ, 2556) ทำ�ให้หญิงตัง้ ครรภ์อาจไม่กล้าและมีความลำ�บากใจ
หากจะมีการนำ�การนวดฝีเย็บไปใช้
การส่งเสริมการนวดฝีเย็บแก่หญิงตั้งครรภ์ในแผนกฝากครรภ์
การนำ�การนวดฝีเย็บมาใช้ในแผนกฝากครรภ์ สิง่ ทีส่ �ำ คัญ
ที่สุดคือทั้งผดุงครรภ์หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์
จะต้องมีการยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการนวดฝีเย็บ โดยก่อน
การให้ความรู้และฝึกทักษะในเรื่องนี้ควรมีการสอบถามถึงความ
สมัครใจ สะดวกใจในการนวดฝีเย็บ โดยผดุงครรภ์อาจแจ้งให้ทราบ
ถึงประโยชน์และข้อจำ�กัดในการนวดฝีเย็บเบื้องต้น เพื่อให้หญิง
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The กresults
channels
in งpattern
1 and
3
นวดฝี เ ย็comprised
บ เป็ น เรื่ อ งที่4ส ามารถเข้
า ใจได้
่ า ย จากการศึ
ก ษาของ
และฝึ
ทักษะก่อofนนำstudy
�ไปปฏิบrevealed
ัติจริง that egg distributing channels
channels in pattern
channels วof
pattern
1 forเย็บdomestic
were:ทรchannel
1 – by
ตรีนุช distributions
คำ�ทะเนตร และโสมภั
ศรไชย (2558)
พบว่farmers,
า การให้หญิง
เมื่อหญิง2.ตั้งThe
ครรภ์4และครอบครั
ยอมรั
บการนวดฝี
compilers,
middlemen,
retailers
consumers
(51.98%),
– by อfarmers,
and consumers
่ า นแผ่ น พัcompilers,
บ ความรู้ เ กี่retailers
ย วกั บ การนวดฝี
เ ย็ บ ทำ � ให้ ห ญิ ง
แล้วควรมี
การเตรียมการสำ
�หรับand
การให้
ความรู้เป็นอย่
างดี ทั้งด้channel
าน ตั2้ ง ครรภ์
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and
channel
4
–
by
farmers
and
consumers
างมีนัยสำ�คัญ
ผดุงครรภ์ ด้านหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ด้านสถานที่และ ตั้งครรภ์มีความรู้สูงกว่าก่อนทำ�การอ่านแผ่นพับอย่(4.16%).
Patternอุป2กรณ์
had
3
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
ต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ทางสถิตทิ ี่ .05 เพราะฉะนัน้ รูปแบบและวิธกี ารให้ความรูค้ วรจัดทำ�
middlemen,
retailers
consumers
2 – by
consumers
(32.61%)
เป็นแผ่นcompliers,
พับหรือคู่มือretailers
แจกแก่หญิand
งตั้งครรภ์
และครอบครั
วได้ศึกษา
สูงสุด และก่
อให้เกิand
ดความรู
้ ความเข้า(39.83%),
ใจและมีทักchannel
ษะที่ดีในการนำ
� farmers,
and channel
3 –เย็farmers,
andสconsumers
amountและผดุ
of yielded
for consumption
ด้วยตนเอง
งครรภ์คeggs
วรสอนและสาธิ
ตการนวดฝีwithin
เย็บกับหุ่น
การนวดฝี
บไปใช้ให้retailers
เกิดประโยชน์
ูงสุด โดยจะต้(27.56%).
องมีขั้นตอนThe total
ฝึกทักexported
ษะให้หญิงto
ตั้งLao
ครรภ์People’s
และครอบครั
ว ดูแล้วให้สRepublic
าธิตย้อนกลับ
Nakhonในการเตรี
Phanom
and neighboringเย็provinces
including those
Democratic
ยมprovince
ขัน้ ตอนในการสอนการนวดฝี
บ และขัน้ ตอนในการ
อ้ หาทีใ่ ช้were
ในการสอนประกอบด้
วย ประโยชน์
อจำ�กัดThis
ข้อห้าม
was 29,362
trays withเย็30บของหญิ
eggs forงตั้each
or 125,837
eggsง per โดยเนื
day which
worth 304,970
baht perข้day.
ติดตามการนวดฝี
งครรภ์tray
และครอบครั
วภายหลั
วิธีการbaht
และขั
เย็บ ได้แก่ ผู้นวด วิธีการนวด
นำ�การนวดฝี
ัติแล้ว village
ซึ่งมีรายละเอี
งนี้ 9,149,100
was theจากได้
working
capitalเย็inบไปปฏิ
Ban บKlang
whichยดดัearned
per้นตอนในการนวดฝี
month.
ระยะเวลาในการนวด สารหล่อลืน่ นอกจากเนือ้ หาทีเ่ ป็นตัวหนังสือ
1. ขั้นเตรียมมีรายละเอียด ดังนี้
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		 1.1 ด้ า นผดุ ง ครรภ์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ต้ อ งให้ ค วามรู้ ควรมี
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Introduction
ขั้นสอนมี(Ban
รายละเอี
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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
การนวดฝี เ ย็ บ ในระยะตั้ ง ครรภ์ เ ป็ น การเตรี ย มฝี เ ย็ บ
rs and consumers
สำ�หรับการคลอดเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลในการป้องกันและลดการ
onsumers (4.16%).
บาดเจ็บของฝีเย็บได้จริง และมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก สามารถ
mers, compilers,
ทำ�ความเข้าใจและปฏิบัติได้ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับกันอย่าง
nsumers (32.61%)
กว้างขวางในต่างประเทศ ผดุงครรภ์ทปี่ ฏิบตั งิ านในแผนกฝากครรภ์
nsumption within
ที่ จ ะนำ � การนวดฝี เ ย็ บ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ควรมี ก ารเตรี ย มความรู้
mocratic Republic
ของตนเองเกี่ยวกับการนวดฝีเย็บ เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ รวมถึง
aht per day. This
พัฒนาวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดฝีเย็บให้พร้อมแก่การ
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ให้บริการ ส่วนหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ก่อนทำ�การนวดฝีเย็บ
ควรได้รับการสอนจากผดุงครรภ์เสียก่อนในขั้นสอนสถานที่ควรมี
ความพร้อม ส่วนผดุงครรภ์ หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวก็ควร
ทำ�ความรู้จักให้คุ้ยเคยก่อนทำ�การสอน และหลังจากการสอน
แล้วควรมีการติดตามการนำ�การนวดฝีเย็บไปใช้ดว้ ย และสิง่ ทีส่ �ำ คัญ
ที่สุดที่จะนำ�การนวดฝีเย็บไปปฏิบัติได้คือ ผดุงครรภ์ หญิงตั้งครรภ์
และครอบครั ว ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ต้ อ งยอมรั บ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี
ต่อการนวดฝีเย็บเพื่อให้การนำ�การนวดฝีเย็บไปปฏิบัตินั้นเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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Introduction
Creating the stability of food supply is extremely
important, not only for both farmers themselves and
business entrepreneurs across the whole food supply
chain, but also for the development of Thai agriculture
and security of Thai agricultural careers. One thing that
reflects the stability is income. It is obvious that farmers
must have more income than the overall expense in
order to show that they have really earned a profit from
their own business. For this reason, raising the awareness
of entire food supply chain is considerably important
because the food supply chain emphasizes the value
of each productive procedure.
The egg-laying chicken farm has been found
since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon
Phanom district, Nakhon Phanom province by the
chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
chicken farmers preserve the original identity and
culture of raising them by keeping their chickens in open
houses made of bamboo with thatched roofs which are
convenient and easy to manage in a tight budget. They
also use the method of raising egg-laying chickens without
using highly expensive technology as compared to other
private sector companies. This is to unite farmers by
having a career which begins with raising baby chicks
until the raised ones reach retirement. The whole
process in raising them takes a period of 20 months

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration
Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole
process to complete for making money and spending
it within the community is really helpful to the farmers
and to the sustainability of doing a business. All the
details as such and the appropriate strategic plans for
the specific areas have been compiled in a database as
indicators for developing a successful plan of Nakhon
Phanom province. The development of agricultural
products such as eggs to be sufficient in the areas both
in Nakhon Phanom province and neighboring areas has
been continued for nearly half a century.
The development is to promote the creation of
added value for the agricultural products (egg product,
and campaigns for marketing promotion) as it can be
seen from a merchandise slogan for promotion of
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
The current layer chicken feeding system has not
changed significantly from that of the past, but it has
been improved with an integration of efforts based on
new plans with the well-defined objectives, mission
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
been supervised by certain companies from the private
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
to maintain the standard of the chicken products.
The system of raising an egg-laying chicken farm in
the form of cooperative in Nakhon Phanom province

