
คูมือแนวทางปฏิบัติในการจัดระบบบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม 

งานอนามัยแมและเด็ก โรงพยาบาลยะหร่ิง 

คูมือแนวทางปฏิบัติในการจัดระบบบริการสุขภาพแบบ
พหุวัฒนธรรม(สจรส.ม.อ.) 

สิ่งท่ีดําเนินการ คูมือฉบับใหมจากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล 

 ดานท่ี 1 การตรวจ/การปฏิบัติพยาบาล ท่ีตอง
สัมผัสรางกาย หรือถูกเนื้อตองตัวจากเพศตรงขาม 
1. ผูใหบริการตองเปนเพศเดียวกันกับผูรับบริการ 

ถาไมสามารถเล่ียงได ตองไมปฏิบัติพยาบาลสอง
ตอสอง ตองมีญาติท่ีใกลชิดอยูดวยทุกครั้ง 

2. กระทําในสถานท่ีมิดชิด เชน การปดมาน โดย
ตองไมเปดเผยรางกาย หรือ อวัยวะใหผูอื่น ท่ี
ไมใชญาติใกลชิด (โดยเฉพาะสตรีมุสลิม ขอบเขต
ท่ีเปดเผยไดเฉพาะใบหนาและฝามือเทานั้น) 

 การจัดบริการงานอนามัยแมและเด็ก 
1. เหมือนคูมือดังนี้ 

1) ผูใหบริการตองเปนเพศเดียวกันกับผูรับบริการ 
ถาไมสามารถเล่ียงได ตองไมปฏิบัติการ
พยาบาลสองตอสอง ตองมีญาติท่ีใกลชิดอยู
ดวยทุกครั้ง 

2) กระทําในสถานท่ีมิดชิด เชน การปดมาน โดย
ตองไมเปดเผยรางกาย หรือ อวัยวะใหผูอื่น ท่ี
ไมใชญาติใกลชิด (โดยเฉพาะสตรีมุสลิม 
ขอบเขตท่ีเปดเผยไดเฉพาะใบหนาและฝามือ
เทานั้น) 

2. โรงเรียนพอแม : การจัดกิจกรรมใหความรูในหญิง
ต้ังครรภและสามี (โรงเรียนพอแม 1 และ พอแม 2 
) เพื่อใหความรูความเขาใจและแลกเปล่ียน
ประสบการณในการดูแลตนเองในขณะต้ังครรภ 
เนนการเล้ียงลูกดวยนมแมจนลูกอายุ 2 ป  

• จัดทําส่ือท่ีสอดคลองกับวิถีอิสลาม : แผนพับ
การใหความรูในโรงเรียนพอแม  

- คุณแมต้ังครรภทานอะไรไดบาง 
- ความดันโลหิตสูงในหญิงต้ังครรภ 

 ดานท่ี 1 การจัดบริการงานอนามัยแมและเด็ก 
1. การใหบริการตรวจครรภในหญงิมีครรภ  
- จัดใหแพทยผูตรวจครรภเปนผูหญิง โดยตรวจ

ครรภในสถานท่ีมิดชิด หรือมีมานปด  หาก
จําเปนตองใหแพทยผูชายเปนผูตรวจ ตองถาม
ความสมัครใจของหญิงต้ังครรภกอน หาก
ยินยอมตรวจ ก็ตองไมปฏิบัติการพยาบาลสอง
ตอสอง  ตองมีพยาบาลหญิงหรือญาติท่ีใกลชิด
อยูทุกครั้ง 
 
 

2. จัดระบบใหคําแนะนํา/สุขศึกษาตามวิถีอิสลามแก
หญิงต้ังครรภ 
- โรงเรียนพอแม : การจัดกิจกรรมใหความรูใน

หญิงต้ังครรภและสามี (โรงเรียนพอแม 1 และ 
พอแม 2 ) เพื่อใหความรูความเขาใจและ
แลกเปล่ียนประสบการณในการดูแลตนเอง
ในขณะต้ังครรภ 

- สงเสริมความรูผานส่ือตาง ๆ แผนพับ ตํารา 
แนวทางปฏิบัติ/การดูแลตนเองขณะต้ังครรภใน
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- เบาหวานสงผลตอการต้ังครรภตอคุณ
แม/ทารก 

- ภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ 
- เจ็บครรภเปนอยางไร 
- การเตรียมตัวเมื่อคุณแมใกลคลอด 

แผนพับใหความรู เรื่องการดูแลสุขภาพชอง
ปากเด็ก 

- การทําความสะอาดสุขภาพชองปาก
เด็ก 

- แมลูกฟนดี 
- ลูกรักฟนดีเริ่มท่ีซี่แรก 

3. เปดใหบริการ Case Early ANC รายใหมทุกวัน 
เพื่อตอบสนองตอผูรับบริการท่ีมีปญหา เชน วัน
ใหบริการไมตรงกับวันหยุดของผูรับบริการ 
(ผูรับบริการท่ีกลับจากทํางานตางถ่ิน ,ท่ีทํางาน
มาเลย )และในชุมชนมีการรณรงคอยางตอเนื่อง 

4. จัดใหมีผูนําศาสนา/นักวิชาการศาสนา เปนท่ี
ปรึกษา ใหคําแนะนํา ตอบขอสงสัยประเด็นศาสนา
กับการรักษาผูปวยระหวางนอนรกัษาท่ี
โรงพยาบาล  อบรมใหความรูสุขภาพวิถีอิสลามแก
ผูมารับบริการ รวมท้ังอบรมความรูศาสนาใหแก
เจาหนาท่ีและผูปวยเปนระยะๆ  

ทัศนะของอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จัดระบบบริการท่ีเอื้อตอสุขภาพของหญิงต้ังครรภ 
-  เปดใหบริการ Case Early ANC รายใหมทุกวัน  

 
 
 
 

4. มีนักวิชาการศาสนา/ผูนําศาสนา เปนท่ีปรึกษา           
ใหคําแนะนํา ตอบขอสงสัยประเด็นศาสนากับการ
ดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาล 
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5. เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการ
ดูแลเด็ก Pattani Smart Kids โดยการใหโตะอี
หมามบรรยาย/ปรับแนวคิดของเจาหนาท่ีในการ
ดูแลเด็กโดยใชวิถีอิสลาม และฝกทักษะ/ปฏิบัติแก
เจาหนาท่ีในเรื่องการดูแลเดก PSK ครอบคลุม 4 
ดาน โดยจัดเปนฐานตาง ๆ คือ เฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนา  การฝาระวังภาวะการเจริญเติบโต/
ภาวะโภชนาการ การแปรงฟนท่ีถูกวิธีและการ
ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก  และความรูเรื่องวัคซีน
ในเด็ก 0-5 ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เตรียมความพรอมเจาหนาท่ี ในการเปนผูใหความรู

และกระตุนการสราง Health Literacy ใน
ผูปกครอง เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพเด็กใหเปนเด็ก 
Pattani Smart Kids  ท่ีสอดคลองกับวิถีอิสลาม 
โดยมีพฤติกรรม 9 ขอ ดังนี ้
- ดานโภชนาการ 
1) เด็กกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน (โดยไมกิน

น้ํา) อายุครบ 6 เดือนใหกินอาหารตามวัย ควร
กิน นมแมนาน 2 ป หรือมากกวา 

2) หญิงใหนมบุตรและเด็กควรกินผัก ผลไมทุกวัน 
เนน ปลา ตับ ไข 

- ดานพัฒนาการและวัคซีน 
3) หามเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ใชอุปกรณเทคโนโลยี

ตามลําพัง หรือไมควรใหเกิน 1-2 ชม./วัน 
4) หากพบเด็กทีซุกซนอยูไมนิ่ง ใจลอย ไมอดทน

รอ ไมคอยพูด ไมสบตา ไมเขาสังคม บอก
ความตองการไมได ควรพาไปพบแพทย
ผูเช่ียวชาญ 

5) เล้ียงดูเด็กดวยการให กินดี โอบกอด  เลนดวย 
เลานิทานใหฟง นอนใหพอ ดูแลชองปากและ
ฟน 
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6. นําวิถีอิสลามใหมีในตัวเจาหนาท่ีและใน
โรงพยาบาล เชน การแตงกายท่ีเหมาะสมถูกตอง
ตามหลัก มีบุคลิกภาพท่ีสอดคลองกับอิสลาม เชน 
การยิ้ม การทักทายดวยการใหสลาม การขอพร   
(ดุอาร) การปฏิบัติดูแลเสมือนญาติมิตร และการ
สรางบรรยากาศในโรงพยาบาลใหเอื้อตอการทํา   
อิบาดะห (ประกอบศาสนากิจ) 

6) เด็กไดรับการประเมินพัฒนาการและวัคซีน
ครบตามวัย 

- ดานฟน 
7) ทําความสะอาดชองปากลูก อยางนอยวันละ 2 

ครั้งดวยยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรด 
8) พาเด็กมารับบริการทาฟลูออไรดวารณิช ตาม

นัดและเฝาระวังการเกิดฟนผุระยะแรก 
(White Spot) 

9) ควบคุมการรับประทานอาหารใหเหมาะสม
ตามวัย และอาหารท่ีเส่ียงกับการเปนโรคฟนผุ  
 

6. นําวิถีอิสลามใหมีในตัวเจาหนาท่ีและในโรงพยาบาล 
เชน การแตงกายท่ีเหมาะสมถูกตองตามหลัก มี
บุคลิกภาพท่ีสอดคลองกับอิสลาม เชน การยิ้ม การ
ทักทายดวยการใหสลาม การขอพร   (ดุอาร) การ
ปฏิบัติดูแลเสมือนญาติมิตร และการสราง
บรรยากาศในโรงพยาบาลใหเอื้อตอการทํา   อิบา
ดะห (ประกอบศาสนากิจ) 

 
 ดานท่ี 2 การจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติกิจ

ทางศาสนา: ในหอผูปวย โรงพยาบาล หรือ สถาน
บริการสุขภาพ 

 การจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการปฏบิัติกิจกรรมทาง
ศาสนา 
1. เหมือนคูมือดังนี้ 

 ดานท่ี 2 การจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา 
1. ภายในอาคาร หรือ หองพักผูปวยควรแสดงทิศของ
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1. ภายในอาคาร หรือ หองพักผูปวยควรแสดงทิศ
ของการละหมาด การมีสัญญาณเตือนเมือถึงเวลา
ละหมาด เชน เสียงอาซาน  

2. มีอาคาร/สถานท่ีละหมาดท่ีสะอาด เงียบสงบ 
และกวางขวางเพียงพอตอจํานวนผูมาใชบริการ 
โดยแยกเปนสัดสวนระหวางผูชายและผูหญิง 

3. สงเสริมการละหมาดบนเตียงในผูปวยท่ีตองพัก
รักษาตัวอยูบนเตียง เนื่องจากขอจํากัดในการ
เคล่ือนไหว เชน การคาสายตางๆ ตามรางกาย 

4. การจัดใหอุปกรณชวยดานการสงเสริมจิต
วิญญาณ เชน หนังสือดุอาอ บทซิกิรฺ คัมภีรอัลกุ
รอาน หนังสือหรือบทความท่ีเกี่ยวของกับศาสนา 
วิทยุหรือโทรทัศนท่ีนําเสนอประเด็นตางๆ ใน
อิสลาม 

1) ภายในอาคาร หรือ หองพักผูปวยควรแสดงทิศ
ของการละหมาด   

2) มีอาคาร/สถานท่ีละหมาดท่ีสะอาด เงียบสงบ 
และกวางขวางเพียงพอตอจํานวนผูมาใช
บริการ โดยแยกเปนสัดสวนระหวางผูชายและ
ผูหญิง 

3) สงเสริมการละหมาดบนเตียงในผูปวยท่ีตอง
พักรักษาตัวอยูบนเตียง เนื่องจากขอจํากัดใน
การเคล่ือนไหว เชน การคาสายตาง ๆ ตาม
รางกาย 

4) การจัดใหอุปกรณชวยดานการสงเสริมจิต
วิญญาณ เชน หนังสือดุอาอ บทซิกิรฺ คัมภีรอัล
กุรอาน หนังสือหรือบทความท่ีเกี่ยวของกับ
ศาสนา  

2. ดําเนินการนอกเหนือคูมือ ดังนี ้
1) บริการหนังสือต้ังช่ือตามหลักศาสนา ท้ังพุทธ

และอิสลาม รวมท้ังบทความท่ีเกี่ยวของกับ
พุทธศาสนา 

2) จัดมุมอาซานสําหรับทารกแรกเกิด 
3) จัดบริการจิตอาสาทําอาซานทารกแรกเกิดใน

ครอบครัวท่ีไมพรอม 
4) รับบริการแจงเกิด โดยรับยื่นเอกสาร เพื่อ

การละหมาด   
2. มีอาคาร/สถานท่ีละหมาดท่ีสะอาด เงียบสงบ และ

กวางขวางเพียงพอตอจํานวนผูมาใชบริการ โดยแยก
เปนสัดสวนระหวางผูชายและผูหญิง 

3. สงเสริมการละหมาดบนเตียงในผูปวยท่ีตองพักรักษา
ตัวอยูบนเตียง เนื่องจากขอจํากัดในการเคล่ือนไหว 
เชน การคาสายตาง ๆ ตามรางกาย 

4. การจัดใหอุปกรณชวยดานการสงเสริมจิตวิญญาณ 
เชน หนังสือดุอาอ บทซิกิรฺ คัมภีรอัลกุรอาน หนังสือ
หรือบทความท่ีเกี่ยวของกับศาสนา บริการหนังสือต้ัง
ช่ือตามหลักศาสนา ท้ังพุทธและอิสลาม รวมท้ัง
บทความท่ีเกี่ยวของกับพุทธศาสนา 

5. จัดมุมอาซานสําหรับทารกแรกเกิด 
6. จัดบริการจิตอาสาทําอาซานทารกแรกเกิดใน

ครอบครัวท่ีไมพรอม 
7. รับบริการแจงเกิด โดยรับยื่นเอกสาร เพื่อนําสง

ทะเบียนราษฎร และนัดวันรับสูติบัตรท่ีหอง UC 
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นําสงทะเบียนราษฎร และนัดวันรับสูติบัตรท่ี
หอง UC  

3. ไมดําเนินการตามคูมือในประเด็น การมีสัญญาณ
เตือนเมือถึงเวลาละหมาด เชน เสียงอาซาน 
เนื่องจาก หญิงหลังคลอดไมตองละหมาด 

 ดานท่ี 3  การจัดการดานอาหารฮาลาล 
1. เนนอาหารฮาลาล ท่ีเตรียมจากครัวฮาลาล ถูก

หลักการทางศาสนาอิสลาม (ปราศจากส่ิง
ปนเปอนท่ีเปนขอหาม เชน สุกร และ ส่ิงท่ีมี
สวนผสมจากเหลา) 

 การจัดการดานอาหารฮาลาล 
- เหมือนคูมือ : เนนอาหารฮาลาล ท่ีเตรียมจากครัว

ฮาลาล โรงพยาบาลยะหริ่ง ถูกหลักการทางศาสนา
อิสลาม (ปราศจากส่ิงปนเปอนท่ีเปนขอหาม เชน 
สุกร และ ส่ิงท่ีมีสวนผสมจากเหลา) 

 ดานท่ี 3 การจัดการดานอาหารฮาลาล 
- เนนอาหารฮาลาล ท่ีเตรียมจากครัวฮาลาล ท่ีถูก

หลักการทางศาสนาอิสลาม (ปราศจากส่ิงปนเปอนท่ี
เปนขอหาม เชน สุกร และ ส่ิงท่ีมีสวนผสมจากเหลา) 

 ดานท่ี 4 การบริการสุขภาพในเทศกาล หรือ วาระ
พิเศษทางศาสนา  เชน ในชวงเทศกาลการถือศีลอด 
งานประเพณี 
- สงเสริมใหทุกเทศกาล งานบุญ งานประเพณี ให

ปรับวิถีการดูแลตนเอง เชน ในชวงเทศกาลการ
ถือศีลอด 

 การบริการสุขภาพในเทศกาล หรือ วาระพิเศษทาง
ศาสนา   
1. เหมือนคูมือ : สงเสริมใหทุกเทศกาล งานบุญ งาน

ประเพณี ใหเปนใหปรับวิถีการดูแลตนเอง เชน 
ในชวงเทศกาลการถือศีลอด 

2. ดําเนินการนอกเหนือคูมือดังนี ้
1) ปรับวิธีการดูแลตนเอง เรื่องการกินยา ในชวง

เทศกาลการถือศีลอด(เดือนรอมฏอน) โดยปรับ
ชวงเวลา มื้อเชา เปล่ียนเปนเวลา หัวรุง=ซาโฮ 
(04.00 น.) มื้อเท่ียงเปล่ียนเปน เวลา เปดปอ
ซอ(18.30 น.) มื้อเย็นเปล่ียนเปนเวลา เท่ียงคืน  

2) การตรวจภายใน 45 วัน หลังคลอด ถาตรงชวง

 ดานท่ี 4 การบริการสุขภาพในเทศกาล หรือ วาระ
พิเศษทางศาสนา   
1. สงเสริมใหทุกเทศกาล งานบุญ งานประเพณี ใหเปน

ใหปรับวิถีการดูแลตนเอง เชน ในชวงเทศกาลการถือ
ศีลอด 

2. ปรับวิธีการดูแลตนเอง เรื่องการกินยา ในชวง
เทศกาลการถือศีลอด(เดือนรอมฏอน) โดยปรับ
ชวงเวลา ม้ือเชา เปล่ียนเปนเวลา หัวรุง=ซาโฮ 
(04.00 น.) ม้ือเท่ียงเปล่ียนเปน เวลา เปดปอซอ
(18.30 น.) มื้อเย็นเปล่ียนเปนเวลา เท่ียงคืน  

3. การตรวจภายใน 45 วัน หลังคลอด ถาตรงชวงเดือน
เทศกาลการถือศีลอด(เดือนรอมฏอน) หาก
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เดือนเทศกาลการถือศีลอด(เดือนรอมฏอน) 
หากผูรับบริการประสงคขอเล่ือนนัดได เพื่อให
ทําศาสนกิจไดโดยสมบูรณ 

3) มีบริการอินทผาลัมแจกญาติท่ีมาเฝามารดารอ
คลอดและหลังคลอดตลอดเดือนรอมฏอน จาก
ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลยะหริ่งและชุมชน 

ผูรับบริการประสงคขอเล่ือนนัดได เพื่อใหทํา
ศาสนกิจไดโดยสมบูรณ 

4. มีบริการอินทผาลัมแจกญาติท่ีมาเฝามารดารอคลอด
และหลังคลอดตลอดเดือนรอมฏอน จากชมรมมุสลิม
โรงพยาบาลยะหริ่งและชุมชน 

 
 ดานท่ี 5 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชน

ทองถ่ิน 
     เปาหมาย : ใหมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

• การสรางเสริมสุขภาพวิถีอิสลามในกลุมคนปกติ 
เพื่อการปองกันและควบคุมโรค NCDs ไดแก
การสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (physical 
activity) ใหแกกลุมชาย-หญิงมุสลิม ท่ีไมปะปน
กันระหวางเพศ และปราศจากการใชดนตรีมา
ประกอบการทํากิจกรรมเขาจังหวะ ยกเวนเสียง
กลอง เปนท่ีอนุมัติใหใชได (รูปแบบปจจุบัน 
สงเสริมการเตนแอโรบิกในลานสาธารณะซึ่งไม
สอดคลองกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลามใน
เรื่องดนตรีประกอบ ทาทาง และการแตงกายท่ี
รัดรูป เปนตน โดยเฉพาะในกลุมสตรี) 

 

ดําเนินการนอกเหนือคูมือดังนี ้
 การสรางเสริมสุขภาพวิถีอิสลามในกลุมแมและเด็ก  

1. เปดโอกาสใหผูนําศาสนาของทุกหมูบานในตําบลมา
เปนเครือขาย เปนสวนหนึ่งในงานอนามัยแมและเด็ก 
โดยมีข้ันตอนต้ังแต [1] กอนท่ีชายและหญิงจะ
แตงงาน จะมีการจัดอบรมใหความรูดานศาสนาและ
ดานสุขภาพ การใชชีวิตคู [2] ตอนทําพิธีแตงงานจะ
มีการนาซฮัต(ตักเตือน) ใหโอวาทและความรู กําชับ
ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยแมและเด็ก รวมไป
ถึงเนนย้ําใหฝากครรภกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท่ี 
รพ.สต. หรือท่ีโรงพยาบาลเปนตน 

2. รวมมือกับเครือขาย ไดแก โตะบีแดหรือผดุงครรภ
โบราณ ผูนําศาสนา และ อสม. มาเปนเครือขายใน
การดูแลหญิงวัยเจริญพันธ หญิงต้ังครรภ และหลัง
คลอด โดยสงเสริมใหหญิงต้ังครรภ มาฝากครรภ
กอน 12ใหความรู ปรับวิธีคิด ในความเช่ือท่ีไม

 ดานท่ี 5 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชนทองถ่ิน : 
การสรางเสริมสุขภาพวิถีอิสลามในกลุมแมและเด็ก  
1. รวมมือกับผูนําศาสนา รวมเปนเครือขายในงาน

อนามัยแมและเด็ก โดยจัดอบรมใหความรูดาน
ศาสนา และสุขภาพ การใชชีวิตคูแกชายและหญิงท่ี
จะแตงงาน และตอนทําพิธีแตงงานจะมีการนาซฮีตั
(ตักเตือน) ใหโอวาทและความรู กําชับส่ิงท่ีเกี่ยวของ
กับสุขภาพอนามัยแมและเด็ก รวมไปถึงเนนย้ําให
ฝากครรภกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท่ี รพ.สต. หรือท่ี
โรงพยาบาล เปนตน 

2. สรางแรงจูงใจใหโตะบีแด หรือผดุงครรภโบราณ 
ปรับบทบาทเปนผูชวย สงตอหญิงต้ังครรภมาคลอด
ท่ีโรงพยาบาล และการนวดหลังคลอด 

3. รวมมือกับเครือขายท้ังโตะบีแดหรือผดุงครรภโบราณ 
ผูนําศาสนาและ อสม. ในการดูแลหญิงวัยเจริญพนัธ
หญิงมีครรภและหลังคลอด  โดยสงเสริมใหหยิงมี
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สอดคลองกับหลักการอิสลาม โดยใหผูนําศาสนา
เปนผูสอน ผูอธิบาย ดวยวิธีการคอยเปนคอยไป 
คอยปรับคอยแก และใหความรูดานทางการแพทย 
รวมท้ังสรางแรงจูงใจแกโตะบีแดในการดูแลและสง
ตอหญิงต้ังครรภมาท่ีโรงพยาบาลรวมถึงการนวด
หลังคลอด 

3. กิจกรรมตําบลนมแม จนเกิดนโยบายสาธารณะใน
หมูบาน เชนในตําบลตอหลัง ท่ีขับเคล่ือนโดยโตะอี
หมาม  ผูนําทองถ่ิน แลทองท่ี จนเกิดขอตกลงเรื่อง 
การเล้ียงลูกดวยนมแม ไมมีนมผสมสําหรับทารก
จําหนายในชุมชน  การเลือกรับประทานอาหาร 
รวมถึงการแปรงฟนใหลูกอยางสม่ําเสมอวันละ 2 
ครั้ง เปนตน 

4. จัดทําส่ือท่ีสอดคลองกับวิถีอิสลามใหความรูใน              
รพ.สต./ชุมชน  
- ไวนิลใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก

ในเรื่อง รณรงคทาฟลูออไรด การแปรงฟนท่ีถูก
วิธี เมื่อต้ังครรภสุขภาพชองปากสําคัญนัก 

 

ครรภมาฝากครรภกอน 12 สัปดาห รวมถึงการให
ความรู/ปรับแนวคิด/ความเช่ือ ท่ีไมสอกคลองกับ
หลักสาสนา โดยผูนําศาสนาเปนผูสอน/อธิบาย 

4. สนับสนุนใหชุมชนกําหนดนโยบานยสาธารณะของ
ชุมชน (ฮูกุมปากัต) เกี่ยวกับเรื่องงานอนามัยแมและ
เด็ก เชน การเล้ียงลูกดวยนมแมจนถึง 2 ป การเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน และฮาลาล  การ
ดูแลทํางานสะอาดสุขภาพชองปากลูก แปรงฟนให
ลูกอยางนอยวันละ 2 ครั้ง เปนตน 

 
 


