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บทที ่1 แนวคดิ หลักการ การพยาบาลมารดา ทารก 
และอนามัยเจรญิพนัธุ์

บทน า

งานอนามัยเจริญพันธุ ์มีหลายด้าน เก่ียวข้องกับในวิชาน้ี

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เก่ียวกับเริ่มต้นมีชีวิตที่ดีต้ังแต่อยู่ในครรภ์ 
จนกระทั่งคลอด และการดูแลสตรีทุกระยะตั้งแต่ตั้งครรภ ์คลอด และ
หลังคลอด



วัตถุประสงค์ หลังเรียนจบสามารถ :

1. อธิบายประวัติผดุงครรภไ์ทยพอสังเขปได้

2. อธิบายแนวคิด หลักการ ประเด็นการพยาบาลมารดาและ
ทารกในระยะตั้งครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอดได้

3. อธิบายเปา้หมายการดูแลสุขภาพมารดาและทารก

4. อธิบายสิทธิประกันสุขภาพส าหรับสตรีตั้งครรภท์ี่ใชบ้่อย

5. อธิบายประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชา

6. อธิบายปัจจยัต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพมารดาและทารก



ประวัติผดุงครรภ์ไทย

• อ่านรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอน  ค าถาม

• คัมภีร์ปฐมจินดา มีอยู่ในรัชกาลใด ? 

(ร.5 หรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ)

• ใครเป็นผู้ก่อตั้งการฝึกวิชาผดุงครรภ์เพ่ืออนเุคราะหแ์ก่
ประชาชน จัดตั้ง “โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญงิการ
พยาบาลไข้? 

(สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในร.5)



การอยู่ไฟ 

• ในสมัยก่อนช่วยในเรื่องใดบ้าง ??



แนวคิด หลักการ การพยาบาลมารดา ทารก 
และอนามัยเจรญิพนัธุ์

อนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) หมายถึง 
"ภาวะความแข็งแรงสมบูรณข์องร่างกายและจิตใจ ท่ี
เป็นผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากกระบวนการและหนา้ท่ีของ
การเจริญพันธ์ุท่ีสมบูรณท้ั์งชายและหญิงทุกช่วงอายุ
ของชีวิต ซ่ึงท าให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข"



Reproductive health care

วิชาการพยาบาลมารดาทารกเกีย่วขอ้งเรื่องใด??



แนวคดิและหลกัการการพยาบาลมารดาและ
ทารกแบบองค์รวม

• ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางของการ
พยาบาล (Family center care)

• เนน้ที่ความเท่าเทียมกนัระหวา่ง
พยาบาลกับมารดาและครอบครัว

• พยาบาลต้องปรับบทบาท เป็น
ผู้สนับสนนุให้มารดา และครอบครัว
ดูแลสุขภาพของตนเอง 



แนวทางในการน าแนวคดิและหลักการพยาบาล
โดยเนน้ครอบครวัเป็นศูนยก์ลางไปใชใ้นทางปฏบิัติ

• การคลอดไม่ใช่ความเจ็บปว่ย เป็นเพียงแค่
เหตุการณเ์ปลี่ยนแปลงในชีวิต

• ค านึงถึงแตกต่างระหว่างบุคคล ควรให้การดูแล

ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

• ให้ความรู้แก่ครอบครัว เพ่ือเป็นการเตรียม
ครอบครัวให้มีส่วนร่วม ตลอดกระบวนการ
(ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด) 

• ช่วยเหลือครอบครัวในการตัดสินใจในการดูแล
ตลอดการตั้งครรภ์ และภายหลังคลอด  



เปา้หมายการพยาบาลมารดาและทารก

• “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย”

• “ลูกและแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

• “ลูกฉลาดแข็งแรง (นมแม่ 100% 6 เดือน)”

• มีดัชนีช้ีวัดหลายตัวที่ต้องเก็บสถิติ ยกต.ย. 

เด็กเกิดน.น.ไม่ต ่ากว่า 2500 gm

• เปา้หมาย Exclusive breast feeding 6 months
50% ในปีพ.ศ.2567 (ค.ศ.2025) ซ่ึงปัจจุบัน 
27.8% (2562)



นโยบายระบบประกันสุขภาพ/
หลักประกันสุขภาพ

• ข้าราชการ

• ประกันสังคม

• ร ฐวิสาหกิจ

• ประกันชีวิต (ส่วนบุคคล)

• ประกันสุขภาพถ้วนหนา้ (ส.ป.ส.ช.)



ตัวอย่างสทิธปิระกนัสังคมเมื่อ
ผู้ประกันตนคลอด

• ได้รับค่าคลอด 13,000 บาท

• ถ้าลาคลอด 3 เดือนได้รายได้จากต้นสังกัด 
เดือนครึ่ง และประกันสังคมจ่าย เดือนครึ่ง 
(เดือนละ 15,000 บาท)

• ได้รับค่าเล้ียงดูบุตรเดือนละ 600 บาท (6ปี)



นโยบายระบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (30 บาท)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกนัสุขภาพ
1.สัญชาติไทย
2.มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
3.ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพอ่ืนที่รัฐจัดให้  ได้แก่

- ประกันสังคม
- ข้าราชการ/ลูกจ้างส่วนราชการทุกประเภท
- พนังงาน/ลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
- พนังงาน/ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
- คู่สมรส บุตร หรือ บิดา มารดา ของผู้ได้รับสวัสดิการที่รัฐจัดให้
- ครู รร.เอกชน
- ข้าราชการการเมือง



นโยบายระบบหลกัประกนัสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การดแูล มารดาและทารก (30 บาท)

สิทธิประชาชนในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข 
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลมารดาและทารก

• การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

• การให้ยาต้านไวรัส HIV

• ค่าตรวจและรับฝากครรภ์

• ค่าท าคลอด ไม่จ ากัดครั้ง 

• ค่าบริบาลทารกแรกเกิด 



นโยบายระบบหลกัประกนัสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการดแูลมารดาและทารก

การบรกิารทีไ่มค่รอบคลมุ  
1. การรักษาภาวะมีบุตรยาก (Infertile)
2. การผสมเทียม (IUI)
3. การเปลี่ยนเพศ (Sex change)
4. การกระท าใดๆ เพ่ือความสวยงาม (Plastic 
Surgery)
5. การตรวจวินิจฉัย และรักษาใด ๆ ที่เกินความ
จ าเป็น
6. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 



ปัจจัยทีม่ีผลตอ่สขุภาพมารดา และทารก

• อายุสตรีตั้งครรภ์ (age)

• น ้ าหนักตัวก่อนต้ังครรภ์ (weight)

• ส่วนสูง (height)

• โรคประจ าตัว (past illness)

• ประวัติของครอบครัวสตรีตั้งครรภ์ (family history)

• อาชีพ (occupation)

• ผลเลือดของสตรีตั้งครรภ์ และสามี (couple laboratory)

• ปัจจัยอื่นๆ การศึกษา ที่อยู่อาศัย รายได้ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว อาหาร ออกก าลังกาย ความเครียด การใช้ยา เป็นต้น



ประเด็นกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกบัวชิาฯ

• กฏหมายการท าแท้ง

• กฏหมายคู่สมรส

• กฏหมายอุ้มบุญ

• กฏหมายบุตรบุญธรรม

• กฏหมาย พ.ร.บ นมผง

• กฏหมายการฟอ้งร้องทางสูติกรรม



ประเด็นจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวชิาฯ

• การตัง้ครรภ ์การท าเดก็หลอดแก้ว (IVF c Embryo transfer)

• ประเดน็การท าแทง้

• สิทธขิองทารกในครรภ์ สิทธขิองมารดา

• การใชเ้น้ือเยื่อของทารกเพื่อการวจิยั

• การท า CPR (กู้ชพี)ในทารกควรใชเ้วลานานเท่าใด?

• การประเมนิความเจบ็ปวดของทารก

• ความสมดลุระหวา่งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีบั คุณภาพชวีิต



Preterm baby : ทารกคลอดก่อนก าหนด

พวกเราตอ้งพยายาม
ดูแลสตรตีัง้ครรภใ์ห้
ตั้งครรภ์จนครบก าหนด 

(37-40 weeks)



ขอใหค้ลอด GA 37-40 week นน. 3000 gms

Term baby
Healthy baby 



conclusion 

Family planning
AIDS

maternal & child care
Abortion and complication

Infection (STD)
Infertile
And……..




