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การศึกษา “วิเคราะหสถานการณ-ปจจัยการแกไขปญหาอนามัยแมและเด็ก 

ใน 3 จังหวัดชายแดนใต” หนึ่งในทางรอดแกวิกฤต “แมตายหลงัคลอด”   
   

การเกิดและมีชีวิตอยูรอด นับเปนจุดตั้งตนที่สําคัญของการทํางานดานสาธารณสุข ดังน้ันงานอนามัยแมและ
เด็ก จึงเปนตัวบงชี้สภาวะสุขภาพที่มักถูกหยิบยกขึ้นเปนตัวสะทอนการพัฒนาดานสุขภาพของประเทศอยูเสมอ  
เพราะสวนหน่ึง การเสียชีวิตของแมที่คลอดบุตรเปนตัวบงบอกความเปนอยูของผูหญิงและการเขาถึงบริการดาน
สุขภาพ  รวมถึงความเพียงพอของสถานบริการดานสุขภาพดวย 

หากแตสถานการณงานอนามัยแมและเด็กในเขตพ้ืนท่ีภาคใต โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังมีความนาเปน
หวงเขาข้ันวิกฤตอยูมาก เหตุเพราะอัตราสวนการตายของมารดายังเปนปญหาสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ีมาอยางตอเน่ือง โดยพบ
สูงสุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส  คิดเปนรอยละ  82.81, 67.43 และ 63.93 ตอแสนคนใน
การเกิดมีชีวิต ตามลําดับ (เกณฑมาตรฐาน ไมควรเกิน รอยละ 15 ตอแสนคนในการเกิดมีชีวิต)  นอกจากน้ี ยังพบปญหามารดา
ขาดสารอาหาร และมีภาวะซีดในขณะตั้งครรภ โดยในป 2556 ภาพรวมของประเทศ พบวา มารดาท่ีมีภาวะโลหิตจางในขณะ
ตั้งครรภ คิดเปนรอยละ 17.1  โดยพบสูงสุดท่ีจังหวัดปตตานี รอยละ 18.4  รองลงมาไดแก นราธิวาส 17.2  และยะลา 16.1 
ตามลําดับ (เปาหมายท่ีกําหนด ไมควรเกินรอยละ 10)  สงผลตอทารกแรกคลอด อาจทําใหเกิดการคลอดกอนกําหนดและคลอด
มาแลวนํ้าหนักนอย  สวนสถานการณทารกแรกคลอดในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ยังมีทารกจํานวนมากท่ีมีนํ้าหนัก
แรกคลอดต่ํากวาเกณฑปกติอยางมาก (เกณฑนํ้าหนักแรกคลอดตองไมต่ํากวา 2,500 กรัม)  ซึ่งภาพรวมของประเทศ ทารกแรก
คลอดนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม อยูท่ีรอยละ 7.8  โดยอัตราสูงสุดอยูท่ีจังหวัดยะลา รอยละ 9.5 รองลงมาไดแก นราธิวาส 7.4 
และปตตานี 6.7  ท้ังน้ีสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญเกิดจากสาเหตุท่ีสามารถปองกันไดในบริบทของสูติศาสตรสมัยใหม และมีเพียง
นอยรายท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย  

 จากสถานการณสถิติท่ีนาเปนหวง สะทอนถึงปญหางานอนามัยแมและเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีควรไดรับการ
แกปญหาอยางเรงดวน  จึงเปนท่ีมาของโจทยวิจัยของนักวิจัยหนาใหมภายใตหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพซึ่งเปน
หลักสูตรในความรวมมือของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รวมกับคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดย
งานวิจัยช้ินน้ีมีความคาดหวังจะช้ีใหเห็นถึงสถานการณและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จในการแกไขปญหางานอนามัยแม
และเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายท่ีสามารถนํามากําหนดเปนกลยุทธการแกปญหาท่ี
สอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี ท้ังดานความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิต 
 

  

ทีมนักวิจัยไดศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของโดยการเก็บขอมูลท้ังแบบสัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุม กับกลุมเปาหมาย
สําคัญตางๆ อาทิ ผูปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็ก หญิงตั้งครรภ นายแพทยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ผูนําศาสนา โตะบีแด ฯลฯ ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

“โตะบีแด” เปนชื่อท่ีชาวไทยมุสลิมใชเรียกผูท่ีเขาศรัทธาในการดูแลเกี่ยวกับมารดาและทารก ซ่ึง
ครอบคลุมการดูแลตั้งแตทองจนกระท่ังคลอด โดยชาวบานจะมีมุมมองเรื่องการทําคลอดของโตะบีแด
วาเปนการชวยเหลือและเสียสละ อยางท่ีไมหวังสิ่งตอบแทน 
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ชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) ซึ่งประชากรสวนใหญเปนคนไทยมุสลิม ดังน้ันนักวิจัยจึงตองทําความเขาใจในเรื่อง
บริบทของพ้ืนท่ี ภาษา วัฒนธรรม หลักการทางศาสนา เพ่ือการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบไดอยางรอบดาน 

จากการศึกษาพบปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จในงานอนามัยแมและเด็กท่ีสําคัญ 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) กําลังคน 
ผูปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็กมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันคอนขางบอย เปนลักษณะของ “คนไมทันเกา ใหมก็มา” ทําใหเกิดผล
กระทบตอคุณภาพของงานอนามัยแมและเด็ก เน่ืองจากงานอนามัยแมและเด็กเปนงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณคอนขาง
สูงเพ่ือการประเมินและการจัดบริการสุขภาพใหกับหญิงตั้งครรภ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูง รวมไปถึงตัวช้ีวัดตางๆ 
จากสวนกลางไมสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหภาระงานของผูปฏิบัติงานมากเกินความจําเปน   
2) ความเชื่อ ท่ีมอิีทธิพลตอการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ เชน  เช่ือวาหญิงตั้งครรภไมควรรับประทานอาหารมาก และไมควร
ทานยาบํารุง เช่ือและใหคุณคากับการกําเนิดบุตร และเช่ือวาการตายเปนเรื่องของธรรมชาติ  แมแตในรายหญิงตั้งครรภท่ีมีความ
เสี่ยงสูง ก็ยังตองการมีลูกเพ่ือสืบสกุล  3) โตะบีแด ถือเปนจุดแข็งของระบบการทํางานอนามัยแมและเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต  เน่ืองจากเปนผูอาวุโสท่ีมีความรูความชํานาญดานการดูแลหญิงตั้งครรภ  ท่ีผสมผสานการดูแลกับหลักศาสนาซึ่งทําใหเกิด
ศรัทธาและความอุนใจกับหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการ ตางกับการบริการทางการแพทยท่ียังไมสามารถเขาใจและเขาถึงวิถีมุสลิมได
อยางแทจริง 

 สําหรับขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการแกไขปญหางานอนามัยแมและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต  
งานวิจัยไดสะทอนขอมูลชัดเจนวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทางการแพทยตองทํางานรวมกับโตะบีแดท่ีเปนผูนําความเช่ือและศรัทธา
ของพ่ีนองคนไทยมุสลิม อาทิ การพัฒนาสมรรถนะใหกับโตะบีแด เก่ียวกับการประเมินปจจัยเสี่ยงของหญิงมีครรภ การสงตอและ
ทําคลอดฉุกเฉินอยางปลอดภัย  รวมไปถึงการทบทวนตัวช้ีวัดและปรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแมและเด็กใหเปนเครื่องมือท่ี
มีความยืดหยุน เหมาะสม และเปนไปได สอดคลองตามสภาพปญหาในพ้ืนท่ี พรอมการสนับสนุนอัตรากําลังบุคลากรทาง
การแพทยดานงานอนามัยแมและเด็ก เชน จัดใหมีโควตาการศึกษาดานสูตินรีแพทยเปนกรณีพิเศษในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ผนวกกับการเพ่ิมมุมมองและความเขาใจในวิถีชีวิตและความเช่ือของคนไทยมุสลิมใหกับบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี ฯลฯ 

 งานวิจัยช้ินน้ี ไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา การทํางานอนามัยแมและเด็กในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ควรผสานความรูทางดานสาธารณสุขกับตนทุนทางสังคม ไมวาจะเปน ความเช่ือ วัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต ฯลฯ เพ่ือให
เกิดการดูแลสุขภาวะดานตางๆ ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่ 
นอกจากน้ันเม่ือมองในมุมของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน พบวา ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 ไดใช
ขอมูลจากการวิจัยนี้ไปกําหนดกลยุทธในการแกไขปญหาอนามัยแมและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 
ขอมูลหลักจากงานวิจัย :  
โครงการวิเคราะหสถานการณและปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการแกไขปญหางานอนามัยแมและเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
นางศรีวิภา เล้ียงพันธุสกุล และคณะ เขตบริการสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
 
 
 

สอบถามขอมูลหรือประสานแหลงขาวเพ่ิมเติม ไดท่ี หนวยสื่อสารความรู สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ชั้น 4 อาคารสขุภาพแหงชาต ิภายในกระทรวงสาธารณสขุ เลขที ่88/39 ถ.ติวานนท 14 ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

o น.ส.นิธิภา อุดมสาลี (ตุก) หัวหนาหนวยส่ือสารความรู โทร.089 699 5164  อีเมล nitipa@hsri.or.th 
o น.ส.ฐิติมา นวชินกุล (เดียร) เจาหนาท่ีส่ือสารความรู โทร 02 832 9245 / 081 686 4147 อีเมล thitima@hsri.or.th 
o นายศุภฑิต สนธินุช (ดิษ) เจาหนาท่ีส่ือสารความรู โทร.02 832 9246 / 089 050 1165  อีเมล supadit@hsri.or.th 
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