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เจ้าของ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์
จำานวน 2 ท่านต่อบทความ และบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ทีป่ รากฏในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ทีเ่ ป็นวรรณกรรมของผูเ้ ขียน บรรณาธิการหรือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไม่จาำ เป็นต้องเห็นด้วย

ราคาจำาหน่ายเล่มละ 150 บาท

บทบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอเปิดศักราชใหม่ด้วยการอวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข
สมหวังตลอดปี 2557 และขอให้ปีใหม่มาพร้อมการคิดดี ทำาดี ประสบแต่สิ่งดีๆ ขอให้ทุกท่านมีกำาลังใจกล้าแกร่งที่จะ
เผชิญกับอุปสรรคในการก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งวิชาการอย่างมั่นคง
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ทางกองบรรณาธิการยังคงยึดมั่นใน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ของนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ
และผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิจัย จำานวน 10 เรื่อง บทความ
วิชาการจำานวน 5 เรื่อง และแนะนำาหนังสือที่น่าอ่านเรื่อง “ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์”
อนึ่ง วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2557 เป็นต้นไป
จะมีการปรับเปลี่ยนชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์ เป็นบทความเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับการที่วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(ศูนย์ TCI) ให้อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ ที่ 1 จากจำานวนวารสารทัง้ หมด 259 วารสาร
สำาหรับรายละเอียดผู้สนใจสามารถอ่านได้จากการเตรียมต้นฉบับท้ายเล่ม หรือที่เว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ http://journal.pnu.ac.th/ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนหรือตีพิมพ์ต่อไป
ในนามของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviews) ที่ช่วยตรวจพิจารณาบทความทางวิชาการ และผู้เขียนบทความที่มีการแก้ไขจน
สำาาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กองบรรณาธิการจะพยายามปรับปรุงการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพของ
วารสารให้คงอยู่ตลอดไป
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ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

การให้การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ สิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องให้ความสำาคัญ เป็นอย่างยิ่งคือการมีความ
รู้พื้นฐานในการปฏิบัติการต่างๆ เพราะการมีพื้นฐานที่ดีจะนำาไปสู่การปฏิบัติ ที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการมาก
ที่สุด และการเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีในการให้การบริการ มารดาทารกรวมถึงการผดุงครรภ์นั้น ควรเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่ระดับ
การเป็นนักศึกษาที่ควรจะเรียนรู้ การให้การดูแลมารดาและทารกในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ที่จะต้องคอยเฝ้าระวังสุขภาพ
ทัง้ มารดาและทารกในครรภ์ให้สามารถดำารงสุขภาพทีด่ ที ง้ั แม่และลูกจนกระทัง่ คลอด ซึง่ ในระยะคลอดนัน้ จะต้องปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อแม่และลูกในระหว่างการคลอดได้ จนในที่สุดเมื่อทารก
คลอดออกมาแล้ว ก็จะต้องให้การดูแลโดยเฉพาะในทารกแรกเกิดด้วยการคัดกรอง ป้องกัน และส่งเสริม อย่างถูกต้องเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะผิดปกติและ พัฒนาการที่ไม่เหมาะสมของทารกต่อไปในอนาคต นอกจากนี้หลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน
ยังมีความสำาคัญต่อระดับผู้ปฏิบัติการที่อาจต้องมีการทบทวน ทักษะการดูแลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ที่ปฎิบัติอยู่เป็น
ประจำาว่ามีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักการหรือไม่ ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ ก็เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่มารดาและทารกซึง่ เป็น ผูท้ ม่ี า
รับบริการทัง้ ในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดนัน่ เอง
หนังสิือทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์นี้ ได้จัดทำาขึ้นจากการรวบรวม ความรู้ทางทฤษฏี
ประกอบกับทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ จากประสบการณ์ของผู้เขียน ในการสอนและการนิเทศนักศึกษาขณะขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานในแผนกฝากครรภ์ แผนกห้องคลอด และ แผนกหลังคลอด เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยในหนังสือเล่มนี้ได้
เน้นทักษะทางการพยาบาลสูติศาสตร์ที่สำาคัญๆ เช่น การซักประวัติหญิงตั้งครรภ์ การตรวจร่างกายหญิงตั้งครรภ์ การทำาคลอด
ทารกและการตรวจรก การฉีดยาในทารกแรกเกิด การตรวจหลังคลอด การคัดกรองพัฒนาการทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการจัดแบ่งทักษะต่างๆออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ทักษะการพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอด โดยมีภาพประกอบเป็นจำานวนมากในการอธิบาย แต่ละทักษะเป็นขั้นตอนโดยละเอียดอย่างชัดเจน
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำาหรับใช้เป็นคู่มือประกอบ การศึกษา เเละเป็นคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษา
พยาบาล พยาบาล บุคลากร ทางด้านสาธารณสุข บุคคลที่สนใจทั่วไป ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลมารดาทารก
และ การผดุงครรภ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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