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บทคัดย่อ

การพัฒนาประเทศประการส�ำคัญมุ่งเน้นพัฒนาคนเป็นหลัก การพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
มีศักยภาพจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์เพราะเด็กเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคต มารดาและทารกจะได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด เมื่อเกิดมาแล้วต้องได้รับการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม เพื่อให้เติบโตสมวัยและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ต่อไปในอนาคต โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เป็นโครงการที่มี การส่งเสริมบิดามารดาให้มีความ
เห็นถูกต้องในการด�ำเนินชีวิต เพื่อให้ใช้เวลา 10 เดือนของการตั้งครรภ์ ท�ำให้เด็กคนหนึ่งได้มีโอกาสเป็นบุคคล
ประเสริฐ เพราะครรภ์ของมารดาคือโลกของลูกที่จะได้เรียนรู้โลกใบใหญ่นี้ ผ่านฮอร์โมนที่บ่งบอกอารมณ์ของ
มารดาในแต่ละขณะจิต ดังนัน้ การรักษาใจของมารดาไม่ให้หงุดหงิดขุน่ มัวจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ โดยมีบดิ าเป็นผูเ้ กือ้ กูล
และให้ก�ำลังใจท�ำให้มารดาและทารกมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต มารดาและทารก โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

Abstract

The national development mainly focuses on human development. In order to gain a good quality of
life with potential, the development must begin at the time of conception in the womb because the child is the
cornerstone of developing a qualified adult in the future. The mother and infant will receive care and health
promotion from pregnancy through the delivery and postpartum period. After birth, the child must be properly cared for growing up and becoming a qualified adult in the future. The Serene Mind Project is a project
that promotes parents to have a correct view of life. Spending 10 months of pregnancy to gives a child a chance
to be a noble person because the mother’s womb is a world of children. The child will learn this world through
hormones that indicate the emotions of the mother in each moment. Therefore, it is important to prevent the
mother’s mind from irritability, by having father’s support and encouragement, which will promote mothers
and infants to have a good quality of life.
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โครงการจิตประภัสสรตัง้ แต่นอนอยูใ่ นครรภ์
เป็นแนวคิดที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียร
ธรรมสถาน เริม่ ต้นขึน้ และได้ดำ� เนินการเปิดรับสมาชิก
และมีรปู แบบกิจกรรมทีช่ ดั เจนขึน้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม
25471 การจัดกิจกรรมโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่
นอนอยู่ในครรภ์จะมีขึ้นทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของ
ทุกเดือน โดยการบูรณาการพุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์เข้าด้วยกัน ผ่านกิจกรรม ที่ น�ำไปใช้ได้
ในวิ ถี ชี วิ ต ประจ� ำ วั น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ “หญิ ง
และชาย” ที่ก�ำลังจะเปลี่ยนสถานะเป็น “มารดาบิดา”
ได้ยกระดับการ “ปฏิสนธิ” ให้เหนือกว่าเซลล์สองเซลล์
ของสองกายมารวมกันไปเป็นการ “ปฏิสนธิจิต” และ
“ให้ก�ำเนิดชีวิต” ด้วยจิตที่พร้อมจะร่วมกันสร้างโลก
ด้วยการสร้างบุตร เป็นพลังงานที่ดีที่ชวนให้ “เด็กดี
มาเกิด”2
ขณะทีบ่ ตุ รอยูใ่ นครรภ์มารดา จิตเดิมแท้ของ
บุ ต รยั ง มี ค วามประภั ส สร แต่ ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของ
มารดามีผลต่อจิตของบุตรได้ เพราะความรู้สึกนึกคิด
ของมารดาสามารถสร้างสารเคมีในร่างกาย ทั้งที่เป็น
ฮอร์โมนความสุข (เอ็นโดฟิน) และฮอร์โมนความทุกข์
(อะดรีนาลีน, คอร์ตซิ อล) ได้ และสามารถส่งผ่านระบบ
ในร่างกายมารดาสู่ร่างกายของบุตรตลอดเวลาอย่าง
ไม่มีความลับ ผลของฮอร์โมนความทุกข์จะไปขัดขวาง
พั ฒ นาการของบุ ต ร ทั้ ง ร่ า งกายและสมองที่ ก� ำ ลั ง
สร้างขึน้ และฝังลึกอยูใ่ นจิตใต้สำ� นึกของบุตร ส่งผลเป็น
อารมณ์และพฤติกรรมในด้านลบหลังคลอด จิตของ
มารดาที่ไม่ได้ฝึกฝนการมีสติมามากพอ จึงท�ำให้เกิด
ภาวะเมือ่ มีอะไรมากระทบจิตก็กระเทือนได้งา่ ย สภาวะ
การกระเทือนของจิตจึงมักจะชักน�ำให้จิตตกลงไปใน
วงจรของความทุกข์ การฝึกสติ สมาธิ ปัญญา จะช่วยให้
มารดากลับมาอยู่ในสภาวะจิตประภัสสรชั่วคราวได้
เกิดสติที่จะหยุดวงจรของความทุกข์และแปรเปลี่ยน
เป็นความสุขได้ ซึ่งความสุขของมารดาและจิตที่เป็น
ปกติไม่เหวี่ยงไปมาของมารดา เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
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พัฒนาการของบุตรในครรภ์ จิตทีเ่ หนือไปกว่าความสุข
คือ จิตทีเ่ ป็นปกติ ไม่เอาเรือ่ งกับสิง่ ทีช่ อบหรือชังเพราะ
เห็นว่าชอบหรือชังเป็นอนิจจังทั้งนั้น จะเป็นอีกขั้นที่
สามารถกลับมามีจิตประภัสสรบ่อยๆ จนต่อเนื่องได้
และเมือ่ ปฏิบตั จิ นมีจติ ประภัสสรต่อเนือ่ งจะกลายเป็น
อุปนิสัยใหม่ของจิต3
‘จิตประภัสสร’ เป็นสภาวะจิตเดิมแท้ที่ยัง
ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความเศร้าหมอง ซึ่ง
จิตมนุษย์มีการปรุงแต่งโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่การ
เลี้ยงดูเด็กด้วยความหวังดีแต่ไม่เข้าใจว่าการไปสร้าง
วงจรทุกข์จากการปรุงแต่งจิตนี้ จะส่งผลกลายเป็น
ปัญหาในระยะยาวของเด็ก ความเข้าใจเรือ่ งจิตประภัสสร
จะช่วยให้มารดาบิดาหยุดวงจรเพิม่ ทุกข์และเปลีย่ นให้
เป็นวงจรพ้นทุกข์ได้ จิตประภัสสรคือการเตรียมกาย
เตรียมจิตของมารดาบิดาเพื่อเชิญเด็กดีมาเกิด4
ท่านแม่ชใี ช้บรรยาย ร่วมกับการยกธรรมจาก
พระโอษฐ์หรือค�ำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาสอนโดยตรง ส่วนบางข้อเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นท่าน
ก็ ใ ช้ สื่ อ ด้ ว ยการท� ำ เป็ น โปสเตอร์ สื่ อ การสอนให้
เข้าใจง่าย มีภาพยนตร์ธรรมโฆษณาสั้นๆ ในระหว่าง
การเข้าร่วมโครงการท่านจะบรรยายธรรม พูดคุยซัก
ถามและให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนให้เข้าใจ
และที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติให้ดูในวิถีชีวิต
ประจ�ำวันทีเ่ รียกว่า“อยูใ่ ห้เห็น เย็นให้สมั ผัส” สือ่ ต่างๆ
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสอน เช่น รายการวิทยุสาวิกา
ภาพยนตร์ธรรมโฆษณา บทเพลงแห่งสติ การนวด
เป็ น เวลาประมาณ 1 ชั่ ว โมงเชิ ญ ให้ ม ารดาบิ ด าท� ำ
กิ จ กรรมความสุ ข เล็ ก ๆ ฝึ ก การดู แ ลกั น และกั น
กั บ กิ จ กรรมเพื่ อ การเจริ ญ สติ ป ระกอบบทเพลงดั่ ง
ดอกไม้บานเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะหายใจอย่าง
มีสติในปัจจุบันขณะ การบรรยายธรรมเป็นส่วนของ
การน�ำหลักธรรมในหมวดเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจแต่
จ� ำ เป็ น ต้ อ งรู ้ เ พื่ อ การเข้ า ใจสาเหตุ ข องความทุ ก ข์
ทีแ่ ท้จริง มาสอนให้ผทู้ อี่ าจไม่เคยปฏิบตั ธิ รรมได้เข้าใจ
โดยง่าย การยกธรรมจากพระโอษฐ์บางข้อมาเสริม
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ความเข้าใจให้ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น โปสเตอร์สื่อการ
สอนประกอบการอธิบายรายละเอียดขององค์ธรรม
ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยท�ำให้ผู้ฟังเห็นภาพให้เข้าใจง่าย1
โครงการจิตประภัสสรตัง้ แต่นอนอยูใ่ นครรภ์
เป็นโครงการที่ดีมากในการส่งเสริมให้มารดาบิดา
มีวุฒิภาวะในการเลี้ยงดูบุตรทุกสถานการณ์ต่อไปใน
ชีวิต ซึ่งผู้เขียนได้สรุปรวบรวมจากงานวิจัย 4 เรื่อง คือ
1. ผลของโครงการจิตประภัสสรตัง้ แต่นอนอยูใ่ นครรภ์
ของเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร 2. โปรแกรม
เตรียมคลอดโดยใช้แนวคิดจิตประภัสสรตัง้ แต่นอนอยู่
ในครรภ์ต่อผลลัพธ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก
3. รูปแบบการให้บริการการคลอดธรรมชาติด้วยจิต
ประภัสสร และ 4. ประสบการณ์ชวี ติ ของหญิงตัง้ ครรภ์
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอน
อยู่ในครรภ์1,5,6,7 นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีประสบการณ์
ที่เป็นวิทยากรจิตอาสาในโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2550
จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 12 ปี ในหัวข้อเรือ่ ง การเตรียม
ตัวคลอดและดูแลสุขภาพหลังคลอดด้วยจิตประภัสสร
และเป็นทีป่ รึกษาทางไลน์ตอบปัญหาต่างๆ ของมารดา
บิดาในการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งพบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในระยะ 6 เดือนแรกไม่ประสบผลส�ำเร็จ จึงมอง
เห็ น ประโยชน์ ข องโครงการนี้ ว ่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
คุณภาพชีวิตของมารดาและทารกมาก แต่ยังไม่มีคน
ศึกษาวิจยั ออกมาในภาพรวมของโครงการจิตประภัสสร
ตัง้ แต่นอนอยูใ่ นครรภ์ ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ ควรมีการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมในเรื่อง การพัฒนาโครงการจิตประภัสสร
ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์สู่ความส�ำเร็จของมารดาในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ซึง่ ผูเ้ ขียนจะเป็น
ผู้ด�ำเนินการวิจัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
2. เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวคิ ด ในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของมารดาและทารก
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

วัตถุประสงค์ของโครงการจิตประภัสสรตัง้ แต่
นอนอยู่ในครรภ์1
1. สร้างสัมมาทิฐิหรือความคิดที่ถูกต้อง
ของมารดาบิดาในการมีบุตร โดยชวนมารดาบิดาให้
เตรียมตัวก่อนการตัง้ ครรภ์และระหว่างตัง้ ครรภ์เพือ่ ให้
มีความพร้อมในการสร้างครอบครัวและเลี้ยงดูบุตร
ให้เป็นคนที่สุขง่ายทุกข์ยาก
2. แนะน�ำการปฏิบัติธรรม ที่น�ำไปใช้ได้
ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัว โดยการสอนธรรมทั้ง
ปฏิ บั ติ ปริ ยั ติ ปฏิ เ วธ อย่ า งบู ร ณาการ โดยเน้ น
“ปฏิจจสมุปบาท” และ “ภาวนา 4” ให้มารดาบิดา
น�ำไปปฏิบัติได้
3. สร้างวงศาคณาญาติในการเลีย้ งบุตรด้วย
สั ม มาทิ ฐิ เป็ น สั ง คมที่ ส ่ ง เสริ ม การเติ บ โตของเด็ ก
โดยการสร้างเครือข่ายมารดาบิดา และผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง
ปัจจัยความส�ำเร็จของโครงการจิตประภัสสร
ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์1
1. กิจกรรมมีการออกแบบด้วยหลักของจิต
และสมอง โดยบูรณาการพุทธศาสตร์ กับ ศาสตร์อื่นๆ
อาทิ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. สร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดสังคมที่อบอุ่น
ส่งเสริมกันและกัน ทั้งในสังคมออนไลน์ และออฟไลน์
โดยมีชุมชนเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของ
เด็กๆ
3. การท�ำงานระยะยาวและต่อเนือ่ ง จนเกิด
กรณีศึกษาจากมารดาบิดาที่เป็นครูของกันและกันได้
4. การปราศจากแสวงหาผลประโยชน์จาก
มารดาบิดา เช่น วิทยากรเป็นอาสาสมัคร ไม่มีการรับ
เงินจากสินค้าใดๆ มารดาบิดาร่วมบุญกันเพื่อให้เกิด
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง

เนื้อหาสาระของกิจกรรม

เน้ น การน� ำ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ จ ริ ง
ถึงแม้มารดาบิดาที่เพิ่งเริ่มสนใจในธรรมก็สามารถ
ปฏิบัติเองได้ โดยมีเนื้อหาหลักที่สื่อสาร ดังนี3,4
้
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วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์

1. ด้านพุทธศาสตร์ การเจริญปัญญา
1.1 การสร้างสัมมาทิฏฐิ หรือทัศนคติที่
ถูกต้องในการเข้าร่วมโครงการจิตประภัสสรตัง้ แต่นอน
อยูใ่ นครรภ์ เป็นการเตรียมความพร้อมของมารดาบิดา
ที่จะท�ำหน้าที่เปิดประตูจิตวิญญาณของบุตร โดยการ
ให้กำ� เนิดชีวติ ของบุตรอย่าง “อริยบุคคล” ทีม่ ี ‘ทุนของ
ชีวติ คือ จิตทีไ่ ม่ขนุ่ มัว’ เป็นอริยทรัพย์พน้ื ฐานทีจ่ ะช่วย
ให้บุตรรอดและมีความสุขได้ ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไร
ครรภ์ของมารดาคือโลกของบุตร บุตรเรียนรู้โลกผ่าน
ฮอร์ โ มนที่ บ ่ ง บอกอารมณ์ ข องมารดาในแต่ ล ะวั น
“มารดารู ้ สึ ก อย่ า งไร บุ ต รรู ้ สึ ก อย่ า งนั้ น ” ดั ง นั้ น
การรักษาใจของมารดาจึงเป็นการพัฒนาจิตทั้งมารดา
และบุ ต รไปพร้ อ มๆ กั บ 10 เดื อ นที่ ใ ช้ ล มหายใจ
เดี ย วกั น บุ ต รที่ มี พื้ น จิ ต ที่ ดี ย ่ อ มน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพได้สูงสุดทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม
และปั ญ ญา มารดาบิ ด าที่ มี ก ารฝึ ก ฝนการจั ด การ
อารมณ์และการสือ่ สารทีด่ ดี ว้ ยการมองโลกอย่างเข้าใจ
ความจริง จะท�ำให้บุตรได้เลียนแบบอย่างของการใช้
ชีวติ อย่างมีสติปญ
ั ญาตัง้ แต่วยั เยาว์ นีค่ อื ปัจจุบนั กรรม
ที่มารดาบิดาสร้างให้บุตรได้
1.2 การเข้าใจหลัก ‘ปฏิจจสมุปบาท’
คือ กระบวนการของจิต ในการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์
และการดับไปแห่งกองทุกข์ ว่าเกิดมาแต่เหตุอันใด
มาเป็นปัจจัยกันอย่างใด และแสดงความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยนั้นๆอันเป็นปัจจัยแก่กันและกัน สืบต่อกัน
จนเกิดขึ้นเป็นวงจรต่อเนื่องของความทุกข์ที่เผาลน
สรรพสัตว์มาตลอดกาลนาน เป็นกฎของธรรมชาติ
ที่ท�ำให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจที่มีเหตุปัจจัยของ
การเกิดและดับของความทุกข์และความสุข โดยเฉพาะ
การสือ่ สารทีท่ ำ� ให้เกิดทุกข์ในครอบครัว การฝึกสังเกต
ภาษากาย วาจา ใจของตนเองและผู้อื่น จึงเป็นการเฝ้า
ระวังการกระทบทีม่ ตี อ่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ทีจ่ ะไม่ทำ� ให้
ใจกระเทือนได้ ดังนั้นบิดามารดาต้องท�ำตัว ท�ำใจให้
เป็นแดนเกิดที่ดีของคนมีบุญโดยมีความเห็นถูกต้อง
ตามจริง
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1.3 การฝึกอานาปานสติสมาธิ ท�ำให้
เกิ ด ความสงบ โดยใช้ ล มหายใจเข้ า และออกเป็ น
เครือ่ งมือ เป็นเทคนิคทีท่ กุ คนพึง่ พาตนเองได้ ไม่สง่ เสริม
ความงมงายหรือยึดติดกับบุคคล เวลา และสถานที่
ที่ส�ำคัญเรื่องการฝึกหายใจเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ ได้
ประจักษ์แล้วว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และลดความเจ็บปวดจากการคลอด
1.4 การภาวนา 4 เป็นแนวทางการสร้าง
วิถีชีวิตประจ�ำวันที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
1.4.1 ด้านร่างกาย (กายภาวนา)
(การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จัก
ติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์
ทัง้ ห้าด้วยดี และปฏิบตั ติ อ่ สิง่ เหล่านัน้ ในทางทีเ่ ป็นคุณ
มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรม
เสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ : physical development) วิถีชีวิตประจ�ำวัน
ที่มารดามีการกินอยู่หลับนอน การพักผ่อนหย่อนใจ
การออกก�ำลังกาย และการใช้สื่อ social media ต่างๆ
ไปในทางส่งเสริมจิตใจให้สงบ สบาย มีผลต่อการสร้าง
สารสุขสู่บุตร
1.4.2 ศีลภาวนา (การเจริญศีล,
พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อน
เสี ย หาย อยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ ด ้ ว ยดี เ กื้ อ กู ล แก่ กั น :
moral development) วิถีชีวิตประจ�ำวัน ที่มารดาบิดา
มีการรับฟังด้วยหัวใจ (Deep Listening) และสื่อสาร
กันได้อย่าง Care-Share-Respect (ห่วงใยดูแลแบ่งปันความในใจได้-เคารพและยอมรับในความ
แตกต่างได้) จะประคับประคองให้ชีวิตคู่ผ่านช่วงเวลา
ทีย่ ากล�ำบากไปได้ เช่นเดียวกับมารดาทีต่ อ้ งสือ่ สารกับ
บุ ต รในครรภ์ รวมทั้ ง การสื่ อ สารต่ อ กั น เมื่ อ อยู ่ ใ น
ครอบครัวใหญ่ที่อยู่ร่วมกับบุตรคนพี่และปู่ย่าตายาย
1.4.3 จิตภาวนา (การเจริญจิต,
พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมารดาและทารกด้วยโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

ขยั น หมั่ น เพี ย ร อดทน มี ส มาธิ สดชื่ น เบิ ก บาน
มีสุขผ่องใส เป็นต้น : cultivation of the heart ;
emotional development) วิถีชีวิตประจ�ำวัน ที่ให้เวลา
กับการฝึกสมาธิและสติเป็นการสร้างก�ำลังของจิตให้
พัฒนาต่อไปได้ง่าย การมีกิจวัตรที่ฝึกจิตให้กลับมาอยู่
กับความสงบ ตัง้ มัน่ ควรแก่การงาน มีทงั้ ในรูปแบบ คือ
การสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม และนอกรูปแบบ
เช่น การฝึกสติในขณะยืน เดิน นั่ง นอน กิน อยู่ ดู ฟัง
ไม่ว่าจะขณะท�ำงานหรือพักผ่อน เป็นการฝึกกลับมา
รับรู้การกระทบ เห็นความรู้สึกนึกคิดบ่อยๆ ตลอดวัน
1.4.4 ปัญญาภาวนา (การเจริญ
ปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รเู้ ข้าใจ
สิง่ ทัง้ หลายตามเป็นจริง รูเ้ ท่าทันเห็นโลกและชีวติ ตาม
สภาวะ สามารถท�ำจิตใจให้เป็นอิสระ ท�ำตนให้บริสุทธิ์
จากกิเลสและพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ด้วยปัญญา : cultivation of wisdom ; intellectual
development) ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้, รู้ทั่ว,
เข้าใจ, รู้ซึ้ง ในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1) จินตามยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การคิดการพิจารณา
หาเหตุผล) 2) สุตมยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การสดับ
การเล่าเรียน) 3) ภาวนามยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การ
ฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ)
วิ ถี ชี วิ ต แห่ ง สติ ที่ มี ก ายภาวนา
ศีลภาวนา และจิตภาวนาอยู่เสมอ จะพัฒนาปัญญาให้
เป็นภาวนามยปัญญา ทีเ่ กิดจากประสบการณ์รเู้ ห็นของ
ตนเอง การตั้งครรภ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่
ส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตตลอด 10 เดือน จึงเป็น
โอกาสทองของผู้หญิงที่จะได้เรียนรู้
1.5 การมีกัลยาณมิตร เป็นการสร้าง
ชุ ม ชนของมารดาด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ของกันและกัน และประสบการณ์ของวง
ศาคณาญาติ ได้แก่ วิทยากรจิตอาสาที่เป็นสูติแพทย์
กุมารแพทย์ อาจารย์พยาบาล พยาบาล และมารดาที่
ผ่ า นประสบการณ์ แ ล้ ว เกิ ด พลั ง ของกลุ ่ ม ที่ เ สริ ม
สร้างพลัง (empowerment) ให้แก่มารดาทีก่ ำ� ลังประสบ
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ปัญหาต่างๆ พบว่า ความทุกข์ของมารดานั้นมี 2 แบบ
คือ ทุกข์กาย (แบ่งเป็นทุกข์ทั่วไปตามอายุครรภ์ และ
ทุกข์จากภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากสุขภาพมารดาและ
ทารก) และทุกข์ใจ (แบ่งเป็นทุกข์ทมี่ ผี ลจากกายทัว่ ไป
ทุกข์ทมี่ ผี ลจากภาวะแทรกซ้อนเนือ่ งจากสุขภาพมารดา
และทารก ทุกข์ที่มีผลจากความสัมพันธ์ ทุกข์ที่มีผล
จากงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทุกข์ที่มีผลจาก
สุขภาพจิตของมารดา เช่น โรคซึมเศร้า) และการสร้าง
วงศาคณาญาติในการเลี้ยงลูกขวบปีแรกเป็นการสร้าง
ความอบอุน่ และมัน่ ใจให้ครอบครัวจิตประภัสสรในการ
เผชิญกับชีวิตหลังคลอดที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะช่วยท�ำให้
มารดาบิดามีพี่เลี้ยงในระหว่างเรียนรู้การดูแลบุตรใน
ช่ วงปฐมวั ย ให้ มีสุข ภาวะสมบู ร ณ์ ทั้ง ร่ างกาย จิ ต ใจ
สังคมและจิตวิญญาณ
2. การให้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ โครงการ
จิตประภัสสรตัง้ แต่นอนอยูใ่ นครรภ์ ได้เชิญวิทยากรจิต
อาสามาให้ความรู้มารดาในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ
		 2.1 การปฏิสนธิ ระยะต่างๆ ของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ และ
ผลกระทบที่มีต่อร่างกายและจิตใจของมารดา
		 2.2 สมองของลูกพัฒนาได้ตงั้ แต่อยูใ่ น
ครรภ์
		 2.3 การสื่อสารกับทารกในครรภ์ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความผูกพันในครอบครัว
		 2.4 การเตรี ย มตั ว คลอดและดู แ ล
สุขภาพหลังคลอดด้วยจิตประภัสสร
		 2.5 การเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนมแม่ ด ้ ว ย
จิตประภัสสร
3. การใช้ศลิ ปศาสตร์เพือ่ ส่งเสริมการเข้าใจ
ตนเองและสร้ า งพลั ง ชี วิ ต ให้ ต นเอง โครงการ
จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ใช้ 3 ขั้นตอนดังนี้
		 3.1 สงบ สร้างบรรยากาศทางกายภาพ
ที่ท�ำให้หญิงตั้งครรภ์รับรู้ถึงความผ่อนคลาย อบอุ่น
ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ และเกิดภาวะ
ของความสงบและผ่อนคลายทั้งทางกายและใจ
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		 3.2 สติ เมื่ อ จิ ต ใจสงบแล้ ว จึ ง เข้ า สู ่
กิจกรรมแห่งสติที่มีหลักการ คือ ท�ำให้ “กายอยู่กับกิจ
จิตอยู่กับงาน” และมีเทคนิคของ “กายเคลื่อนไหว
ใจตัง้ มัน่ ” เพือ่ ให้ตระหนักรูใ้ นปัจจุบนั ขณะ ไม่ฟงุ้ ซ่าน
ไปในอดี ต หรื อ อนาคต เมื่ อ จิ ต จดจ่ อ กั บ “กิ จ ”
ในปัจจุบนั จะประจักษ์ถงึ สภาวะโปร่งเบาสบายอันเกิด
จากความเสื่อมถอย คลายคืน ของความรู้สึกก่อนหน้า
นั้น ซึ่งท�ำให้มีประสบการณ์ตรงประกอบกับความรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาท
		 3.3 ส่ ง ต่ อ เมื่ อ หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ เ กิ ด
ความสงบและมีสติแล้ว การปฏิบัติ “กิจ” ปกติใน
ระหว่ า งวั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การ ยื น เดิ น นั่ ง นอน
ออกก�ำลังกาย รับประทานอาหาร ท�ำงานไม่ใช่เรือ่ งยาก
และให้ผลส่งต่อถึงบุตรในครรภ์ เช่น ในระหว่างที่มี
ความสงบและสติ การสื่อสารกับบุตรในครรภ์ช่วง
กิ จ กรรมบทเพลงแห่ ง สติ และกิ จ กรรมภาวนาใน
อิริยาบถนอนกับคลื่นเสียงคริสตัลโบวล์ หญิงตั้งครรภ์
สะท้อนว่าบุตรในครรภ์ดิ้นตอบรับการสื่อสารได้ และ
สภาวะทีเ่ คยมีอาการแพ้ทอ้ ง หรือเหน็ดเหนือ่ ยอ่อนล้า
จากอายุครรภ์มาก กลับมีความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า
มากขึ้น
4. ผลจากการเข้าโครงการจิตประภัสสร
ตัง้ แต่นอนอยูใ่ นครรภ์ การท�ำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ
ระหว่ า งสู ติ แ พทย์ อาจารย์ พ ยาบาล และผู ้ น� ำ ทาง
สติปัญญา (spiritual leader) ในการส่งเสริมให้หญิง
ตั้งครรภ์มีการตั้งครรภ์อย่างเป็นสุขทั้งด้านร่างกาย
ด้ า นจิ ต ใจ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คม และด้ า น
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกิดกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์
ที่มีการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยการเสริม
พลั ง สร้ า งสุ ข ภาพนี้ เ ป็ น การสร้ า งศรั ท ธาต่ อ การท� ำ
หน้าที่ของ “มารดาต่อบุตรในครรภ์” ย่อมท�ำให้การ
เกิดของเด็กแต่ละคนเป็นก้าวส�ำคัญของการสร้างคน
สร้ า งชาติ สร้ า งโลกได้ ส่ ง ผลให้ ม ารดาและทารก
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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องค์ความรูส้ ำ� คัญในโครงการจิตประภัสสรฯ
ในการด� ำ เนิ น โครงการที่ ท� ำ งานมาอย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง 15 ปีและมีการน�ำโครงการ
ไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ สรุปเป็น
องค์ความรู้ที่ส�ำคัญได้ 3 ด้าน คือ1
1. องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นธรรมของท่ า นแม่ ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต จากการที่ท่านมีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางธรรมให้กับมารดาบิดาและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพจากภายในตนให้มี
ความคิ ด เห็ น ที่ ถู ก ต้ อ งในการครองชี วิ ต ครอบครั ว
ด้วยองค์ธรรมส�ำคัญในการภาวนา ได้แก่ การปฏิบัติ
อานาปานสติภาวนา ตามแนวทางส่งเสริมศรัทธาต่อ
การปฏิบตั อิ านาปานสติของเสถียรธรรมสถาน มีสถานที่
ที่สับปายะคือ เป็นสถานที่เกื้อกูลหรือเหมาะต่อการ
ปฏิบัติธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งเป็นผู้น�ำ
ของสถานปฏิบตั ธิ รรมแห่งนีแ้ ละเป็นวิทยากรหลักของ
โครงการก็มีความรอบรู้ในด้านธรรมอย่างลึกซึ้งและ
มี ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพที่ มี ค วามเมตตาเป็ น อย่ า งยิ่ ง
วิ ธี ก ารสื่ อ สารและให้ ค วามรู ้ ข องท่ า นทั้ ง ในด้ า น
วจนภาษาและอวนจภาษาก็เป็นไปในทางเดียวกันอย่าง
เป็นเอกภาพ รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้
เห็นตลอดเวลาในทุกๆ ค�ำพูดและการกระท�ำ ท�ำให้
ผู้ที่มาร่วมโครงการสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองก่อให้
เกิ ด ความศรั ท ธาเชื่ อ ถื อ และเลื่ อ มใสในด้ า นการ
ถ่ายทอดธรรมของท่านแม้จะเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้ง
เข้าใจยาก แต่ทา่ นสามารถร้อยเรียงด้วยถ้อยค�ำทีเ่ ข้าใจ
ได้ ง ่ า ยเป็ น ภาษาที่ ค ล้ อ งจองไพเราะน่ า ฟั ง จ� ำ ง่ า ย
เป็นแง่คิดที่น่าจดจ�ำและสามารถน�ำไปปรับใช้ได้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้สะดวกเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นผลได้จริง
มีการตอกย�้ำ ความรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ส่งข่าวสารที่เผยแพร่ธรรมได้กว้างไกลเข้าถึงคนเป็น
จ�ำนวนมากได้งา่ ย สะดวกรวดเร็วและทันสมัยอีกทัง้ ยัง
ช่ ว ยประหยั ด เวลาได้ เ ป็ น อย่ า งมาก ส่ ว นทางด้ า น
สุขภาพร่างกายซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
ท่ า นก็ เ ตรี ย มการเรื่ อ งการจั ด ให้ มี อ าหารกลางวั น
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมารดาและทารกด้วยโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

อาหารว่าง (น�้ำปานะ) ไว้รองรับเพียงพอส�ำหรับผู้มา
ปฏิบัติทุกคน ท�ำให้มีความสะดวกสบายซึ่งนับว่ามี
ความเกื้อกูล (สับปายะ) ต่อการเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติเป็นอย่างมาก
2. องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นระบบการจั ด การ
เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะมารดาบิดาหรือ
หญิงตัง้ ครรภ์เท่านัน้ แต่ยงั เปิดกว้างส�ำหรับมารดาบิดา
ที่ อ ยากมี แ ต่ ยั ง ไม่ มี บุ ต ร ผู ้ ที่ ส นใจเข้ า มาเรี ย นรู ้
การจัดการอารมณ์และการสือ่ สารในครอบครัวระหว่าง
ตั้งครรภ์จะท�ำให้มารดาบิดามีทักษะในการครองชีวิต
ครอบครั ว และการเลี้ ย งบุ ต รอย่ า งมี ส ติ แ ละปั ญ ญา
ตั้งแต่แรกเกิด ท�ำให้มีสมาชิกที่มีความตั้งใจจริงเข้ามา
ตั้งแต่แรกและตลอดเวลา 1 วันของการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เป็นเหมือนการฝึกปฏิบตั กิ าร
ครองชีวิตคู่และการดูแลหญิงตั้งครรภ์ โครงการฯนี้
จัดขึ้นเพียง 1 วัน ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน
จึงออกแบบให้มกี ารบริหารจัดการเวลาทีแ่ ต่ละกิจกรรม
จะมีความต่อเนือ่ งกันไปสอดคล้องกับการปฏิบตั ธิ รรม
ตั้งแต่การเตรียมจิต เตรียมความเข้าใจ ฝึกเรียนรู้ใน
กิจกรรมต่างๆ ทีร่ อ้ ยเรียงกันไปเปรียบได้กบั “วิถชี วี ติ ”
ที่จะน�ำกลับไปปฏิบัติเองต่อไป ดังนั้นแม้กิจกรรมจะมี
เพียงเดือนละครัง้ แต่องค์ความรูท้ ผี่ รู้ ว่ มโครงการได้รบั
ระหว่ า งการอบรมฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละรั บ ฟั ง ค� ำ บรรยาย
จะสามารถเข้าไปแทรกอยูใ่ นวิถปี ฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน
ได้ ทั น ที ใ นทุ ก ๆ วั น เพื่ อ ตอกย�้ ำ ผลลั พ ธ์ ไ ด้ ต าม
เป้าประสงค์ของโครงการฯนอกจากนีย้ งั มีกระบวนการ
ให้การปรึกษาขั้นต้น ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีปัญหา
สุขภาพหรือมีความทุกข์ใจ ทีต่ อ้ งการขอรับการปรึกษา
จากท่านแม่ชีศันสนีย์ เป็นกรณีพิเศษหลังจากเสร็จสิ้น
การเข้าร่วมในกิจกรรมจิตประภัสสรตลอดวัน เวลา
ประมาณ 18.30-19.00 น. โดยสามารถแจ้งความ
ประสงค์ล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงานโครง
การฯ ทั้งนี้ เพื่อให้รู้วิธีที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านั้น
เพื่อช่วยไม่ให้กระทบกระเทือนไปถึงบุตรในครรภ์
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3. องค์ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม-วัฒนธรรม
องค์กร ซึง่ จากการทีเ่ สถียรธรรมสถานได้รบั การ ออกแบบ
และสร้างขึน้ เพือ่ ให้เป็นสถานทีเ่ กือ้ กูลต่อการปฏิบตั ธิ รรม
ผู้น�ำสถานปฏิบัติธรรมมีบุคลิกลักษณะของผู้ทรงศีลที่
มีความสงบเย็นและมีเมตตาสูง เมื่อพบแล้วก่อให้เกิด
ความศรัทธา เชื่อถือความเลื่อมใส ทีมงานบุคลากรมี
ความเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร ในการสอนท่ า นสามารถ
ถ่ายทอดหลักธรรมต่างๆ แม้แต่สิ่งที่เป็นธรรมจาก
พระโอษฐ์ที่เป็นหมวดธรรมที่เกี่ยวข้องด้วยภาษาที่
เรียบง่าย สามารถน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้
ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ได้รบั การออกแบบให้เกิด
การเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งตามสภาพร่างกาย
และจิตใจของมารดาบิดาโดยกิจกรรมมุ่งให้เกิดการ
เรียนรู้ของมารดาบิดาที่จะสร้างบ้านหลังใหม่คือหัวใจ
ที่แข็งแรงให้บุตรและเปิดโลกให้บุตรด้วยมุมมองที่มี
สัมมาทิฐขิ องมารดาบิดา การท�ำงานกับครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่องนี้ยังเกื้อกูลต่อการสร้างวงศาคณาญาติ สร้าง
ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยการดู แ ลเด็ ก ที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ก าร
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ใครที่ ค ลอดก่ อ น
มี ป ระสบการณ์ ก ่ อ นก็ ม าท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งกลุ ่ ม
ส�ำหรับสมาชิกโครงการฯรุ่นต่อไป นับเป็นการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สร้างครอบครัวแห่งสติปัญญา
ที่แท้จริงและยั่งยืน ตามหลักแนวคิดที่ว่าการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ การวางรากฐานของสังคมที่
แข็งแรง เป็นธรรมบริการที่เสถียรธรรมสถานมอบให้
แก่สงั คมอย่างยัง่ ยืน เมือ่ เด็กเติบโตไปตามอายุของเขา
ใจเขาก็โตไปด้วย เมือ่ มารดาบิดาไม่เหงาบุตรก็ไม่เหงา
ดังที่ท่านกล่าวว่า“สมัยก่อนครอบครัวจะมีวงศาคณา
ญาติ เ กื้ อ กู ล กั น แต่ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ปั จ จุ บั น รู ป แบบของ
ครอบครัวเปลีย่ นไปกลายเป็นครอบครัวเดีย่ ว การสร้าง
ครอบครัวและชุมชนแบบคนในเมืองให้เป็นวงศาคณา
ญาติกันจึงเป็นโครงการฯระยะยาวไปเรื่อยๆ ได้”
แนวคิดและแนวทางเหล่านีเ้ ป็นแกนหลักของ
โครงการฯที่เปรียบเสมือน “แก่น” ขององค์ความรู้
ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของความส�ำเร็จให้กับโครงการ
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จิ ต ประภั ส สรตั้ ง แต่ น อนอยู ่ ใ นครรภ์ ที่ นั บ เป็ น
นวัตกรรมทางการศึกษาทีน่ ำ� ไปใช้ได้ในชีวติ จริง ท�ำให้
โครงการฯได้รบั การตอบรับจากครอบครัว มารดาบิดา
ยุคใหม่ที่เริ่มเห็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาของการมุ่ง
เลีย้ งลูกให้เป็นอัจฉริยะแต่ขาดทักษะในการด�ำเนินชีวติ
จึ ง ท� ำ ให้ มี ม ารดาบิ ด าในทุ ก สาขาอาชี พ และระดั บ
ความรู้ที่สนใจแนวคิดที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นอริยะและ
สร้ า งโลกโดยผ่ า นเด็ ก ตามแนวคิ ด ของโครงการ
จิ ต ประภั ส สรตั้ ง แต่ น อนอยู ่ ใ นครรภ์ ม ากขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพ ได้ แ ก่
สูติแพทย์ พยาบาล และอาจารย์พยาบาล ยังได้น�ำ
แนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ไปท�ำวิจัย
ดังนี้
โปรแกรมเตรี ย มคลอดโดยใช้ แ นวคิ ด
จิ ต ประภั ส สรตั้ ง แต่ น อนอยู ่ ใ นครรภ์ ต ่ อ ผลลั พ ธ์
การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก5 เป็นวิจัยกึ่งทดลอง
กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์แรก จ�ำนวน 60 ราย
ซึ่งถูกคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด แบ่งเป็นกลุ่ม
ละ 30 ราย โดยกลุม่ ควบคุมจะได้รบั การดูแลตามปกติ
ในขณะที่กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมเตรียมคลอด
โดยใช้แนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
พบว่า ผูค้ ลอดในกลุม่ ทดลองมีระดับความเจ็บปวดใน
ระยะคลอดลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p <0.001)
มีพฤติกรรมเผชิญความเจ็บปวดเหมาะสมมากกว่า
กลุม่ ควบคุม (p <0.001) และมีผลลัพธ์ของการคลอด
ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาในการคลอดน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม (p <0.05) วิธีการคลอดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ (p <0.01) มีภาวะแทรกซ้อน (p <0.05) และ
ความต้องการใช้ยาบรรเทาปวดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม
(p <0.01) และนอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจต่อ
การดูแลจัดการต่อความเจ็บปวดในระยะคลอดของ
กลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม (p <0.01) จากผลการ
ศึกษาแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมเตรียมคลอดโดยใช้
แนวคิดจิตประภัสสรตัง้ แต่นอนอยูใ่ นครรภ์สามารถน�ำ
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ไปใช้เพือ่ ส่งเสริมให้หญิงตัง้ ครรภ์สามารถปฏิบตั ติ วั ได้
อย่างเหมาะสมเพือ่ ผลลัพธ์การตัง้ ครรภ์และการคลอด
ที่ดี
นอกจากนั้นยังมีการศึกษารูปแบบการให้
บริการการคลอดธรรมชาติด้วยจิตประภัสสร6,7,8 การ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการคลอด
ธรรมชาติด้วยจิตประภัสสร ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา มีความหมายว่า สภาวะจิตทีร่ ู้ ตืน่ และเบิก
บาน ปราศจากความขุ ่ น มั ว โดยน� ำ แนวคิ ด นี้ เ ป็ น
แนวทางเข้าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลตลอดการ
คลอดธรรมชาติ ดังนัน้ กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
จิตประภัสสร ซึง่ เป็นความเชือ่ ทางศาสนาพุทธของแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต (1987) และการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ของเคมมิ ส และแม็ ค แทกการ์ ท (Kemmis & Mc
Taggart, 1990)9 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาเป็ น หญิ ง
ตั้งครรภ์และสามีจ�ำนวน 16 คู่ รวมทั้งพยาบาลแผนก
สูติกรรมของโรงพยาบาลในประเทศไทย
วิ ธี ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
จากพยาบาลแผนกสู ติ ก รรมของโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยจ�ำนวน 5 คน จากนั้นคณะผู้วิจัยได้จัด
อบรมการคลอดธรรมชาติโดยใช้จิตประภัสสรซึ่งเป็น
ความเชือ่ ทางศาสนาพุทธมาฝึกสมาธิให้เกิดความสงบ
ซึง่ พยาบาลผูร้ ว่ มวิจยั จะเป็นคนคัดเลือกหญิงตัง้ ครรภ์
ในไตรมาสที่ 3 และสามีจ�ำนวน 16 คู่ เข้าโครงการวิจัย
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมตัว
คลอดธรรมชาติ จ�ำนวน 3 ครั้ง และจะได้รับการเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจโดยจิตประภัสสรระหว่างการคลอด
ธรรมชาติ หญิงตัง้ ครรภ์และสามีจะได้รบั ความรูใ้ นการ
ผ่ อ นคลายด้ ว ยกลิ่ น หอมระเหย และจิ ต ประภั ส สร
พร้อมด้วยบริการมาตรฐาน (เช่น เทคนิคหายใจ การใช้
ลูกบอล และการนวดสมุนไพร) ในระยะคลอดสามีจะ
น�ำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ช่วยเหลือภรรยา สองวันหลังคลอดทัง้ คูส่ ามีภรรยาจะให้
สัมภาษณ์เจาะลึกถึงประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการคลอด
ธรรมชาติ10,11,12
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมารดาและทารกด้วยโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์ 16 ราย
คลอดเองตามธรรมชาติโดยไม่ได้ใช้ยาแก้ปวด และ
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (เช่น ตกเลือด หรือ ติดเชื้อ)
นอกจากนี้ยังประสบความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ทารกแรกเกิดทัง้ หมดมีคะแนน APGAR ในนาที
ที่ 1 น้อยที่สุด 8 คะแนน คู่ภรรยาและสามีมีความ
พึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารการคลอดธรรมชาติ โ ดย
จิตประภัสสร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสัมพันธภาพในคู่
สมรสอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์
ยืนยันว่าจิตประภัสสรช่วยให้รู้สึกจิตใจสงบในระหว่าง
การคลอด และความผูกพันระหว่างมารดาและทารก
ดี ม าก นอกจากนี้ พ ยาบาลผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย 5 ท่ า นยั ง มี
ความพึ ง พอใจอย่ า งมากต่ อ ผลของการให้ บ ริ ก าร
การคลอดธรรมชาติด้วยจิตประภัสสร6
อี ก เรื่ อ งเป็ น ประสบการณ์ ชี วิ ต ของหญิ ง
ตั้งครรภ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตประภัสสร
ตั้ ง แต่ น อนอยู ่ ใ นครรภ์13 เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตของหญิง
ตัง้ ครรภ์ทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมวันจิตประภัสสรทีโ่ รงพยาบาล
ชุมแพและประเมินประสิทธิผลของโครงการจิตประภัสสร
ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน โดย
ศึ ก ษาในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ จ� ำ นวน 11 คน ซึ่ ง มาร่ ว ม
กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ท�ำการ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยมี
ประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ คือ ประสบการณ์การ
ดู แ ลตนเองขณะตั้ ง ครรภ์ คลอด และหลั ง คลอด
6 สัปดาห์ หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมวันจิตประภัสสร
ตัง้ แต่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ จ�ำนวน 6 ครัง้ อย่างต่อเนือ่ ง
เดือนละ 1 ครัง้ จนกระทัง่ ครบก�ำหนดคลอด วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาการตีความ
ตามแนวทางของ แวน มาแนน (Van Manen)
ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า หญิงตั้งครรภ์ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันจิตประภัสสร กับโรงพยาบาลชุมแพ
มี ป ระสบการณ์ ใ นการดู แ ลตนเอง 4 ด้ า น ดั ง นี้
1) การได้ฟังธรรมะปฏิจจสมุปบาท สามารถน�ำไปใช้
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ในการจั ด การกั บ อารมณ์ ต นเอง ลดความกลั ว
ความเครียด ความวิตกกังวล สามารถดูแลตนเองและ
ทารกในครรภ์ จนครบก�ำหนดคลอดได้ 2) การเข้าร่วม
กิจกรรมท�ำให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย จากการฟังเพลง ฟังเสียง
ดนตรี การนวดเพื่อผ่อนคลาย 3) การฝึกอธิษฐานจิต
การสวดมนต์ภาวนา ท�ำให้จติ สงบนิง่ รูส้ กึ มีพลัง การฝึก
การหายใจอย่างมีสติ สามารถน�ำมาใช้ในระยะคลอด
โดยช่ ว ยลดอาการปวดท� ำ ให้ ไ ม่ ป วดมาก สงบนิ่ ง
คลอดง่ า ยในรายที่ ค ลอดปกติ 4) การเลี้ ย งดู บุ ต ร
หลังคลอดท�ำให้ลูกเลี้ยงง่าย เป็นความเชื่อจากการให้
ธรรมะกั บ บุ ต รตั้ ง แต่ ใ นครรภ์ เ ป็ น การสร้ า งความ
อ่อนโยนให้กับบุตร ผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้หญิง
ตั้งครรภ์มีความพร้อมด้านจิตใจที่จะดูแลตนเองและ
ทารกในครรภ์ได้ เป็นอย่างดี สามารถเผชิญความปวด
ลดความกลัว ความวิตกกังวลขณะคลอดได้ จนท�ำให้
คลอดบุตรที่มีจิตประภัสสรทุกราย และท�ำให้มีความ
มัน่ ใจในการดูแลบุตรหลังคลอดให้เจริญเติบโตเป็นคน
ดีต่อไป ข้อเสนอแนะ ในการจัดระบบบริการการฝาก
ครรภ์ปกติควรจัดให้มกี จิ กรรมโดยประยุกต์ใช้ แนวคิด
จิ ต ประภั ส สรตั้ ง แต่ น อนอยู ่ ใ นครรภ์ ใ นการเตรี ย ม
คลอดที่เหมาะส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์จะท�ำให้เกิดผลดี
ต่อมารดาและทารกเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ13

สรุป

โครงการจิตประภัสสรตัง้ แต่นอนอยูใ่ นครรภ์
เป็นโครงการที่ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์มีวุฒิภาวะในการ
เลี้ยงดูบุตรตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยได้รับการดูแลเกื้อ
หนุนจากสามี ให้มกี ารเติบโตไปด้วยกันของมารดาและ
บิดา จากชายหญิงที่รักกันไปสู่การเป็นมารดาบิดาที่
รวมกันด้วยความรักความเมตตา ให้สติปัญญาและ
ประสบการณ์แก่กันและกัน แล้วลงทุนกับบุตรตั้งแต่
ปฏิสนธิจติ ด้วยการเปลีย่ นแปลงตัวเองให้มจี ติ ประภัสสร
เมือ่ มารดาบิดามีจติ ประภัสสรกิเลสใดก็จรเข้ามาไม่ได้
การเลี้ยงดูบุตรให้มีจิตประภัสสรจึงเป็นผลของการ
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ลงทุนที่มีก�ำไร คือ ‘ความสุข’ โดยให้มารดาบิดาได้รับ
การฝึกเจริญสติตามหลักอานาปานสติภาวนาตัง้ แต่ชว่ ง
ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งประกอบด้วยภาวนา
4 คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญา
ภาวนา ซึ่งเป็นการฝึกให้หญิงตั้งครรภ์มีสติและสมาธิ
ในชีวติ ประจ�ำวัน3 จิตประภัสสรเป็นกระบวนการจัดการ
ทีก่ อ่ ให้เกิดปัญญา ผูท้ จี่ ะเป็นมารดาต้องคิดให้ถกู ต้อง
โดยธรรมตลอดช่ ว ง 10 เดื อ นที่ บุ ต รอยู ่ ใ นครรภ์
ต้องคิดว่าการเกิดของลูกท�ำให้ตนเองมีโอกาสฝึกรักษา
กายใจ การสร้างจิตที่ประภัสสรให้บุตรเป็นหน้าที่ของ
มารดา เป็นการลงทุนสูงสุดให้กับบุตร เพราะเมื่อ
มารดาคิดดี บุตรก็จะคิดดี มารดาที่มีจิตใจที่อ่อนโยน
บุตรก็จะอ่อนโยนด้วย3
เด็กจิตประภัสสร 1 คน จึงเป็นดอกไม้บาน
1 ดอก ที่ท�ำให้โลกนี้ผาสุกและงดงาม หลายดอกเริ่ม
เติบโตสู่วัยรุ่นที่มีความมั่นคงทางจิตใจ เราจึงเห็น
อนาคตของโลกทีม่ เี ด็กจิตประภัสสรเป็น ‘ไม้ใหญ่ทใี่ ห้
ร่มเงา’ เด็กชายหญิงเหล่านี้จะเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะ
ส่งต่อ ‘พลังของการให้’ ไปสร้างโลกให้งดงามสืบไป
ดังนัน้ ถ้าสนับสนุนส่งเสริมให้นำ� โครงการจิตประภัสสร
ตั้ ง แต่ น อนอยู ่ ใ นครรภ์ ไ ปใช้ ใ นหน่ ว ยฝากครรภ์
ห้องคลอดและหลังคลอดของโรงพยาบาลต่างๆ ได้
จะช่วยส่งเสริมให้มารดาและทารกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตลอดจนได้ เด็ ก ที่จะเติบ โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ต่อไปในอนาคต
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