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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงคุณภาพนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ยะลาต่อการเว้ นช่วงห่างระยะของบุตรเพื่อการเสริ มสร้ างสุขภาวะของมุสลิม โดยศึกษาในพื ้นที่อําเภอเบตง เก็บ
ข้ อมูลโดยวิธีการแจกใบสอบถาม สัมภาษณ์และการสนทนา กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นกลุม่ วัยเจริ ญพันธุ์ จํานวน 97คน
ทังหมดเป็
้
นสตรี มสุ ลิมวัยเจริ ญพันธุ์ อายุระหว่าง 20 – 50 ปี ศึกษาในตําบลเบตง ตําบลยะรม ตําบลตาเนาะแม
เราะ และตําบลอัยเยอร์ เวง เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้ านการอนามัยการเจริ ญพันธุ์ จํานวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ทังหมดโดยการวิ
้
เคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า สตรี มสุ ลิมในวัยเจริ ญพันธุ์มีทศั นคติที่ดี
และยอมรับการเว้ นช่วงระยะห่างของบุตรโดยมีเหตุผลที่แตกต่างกัน คือตามวิถีที่อิสลามอนุญาตโดยมีเงื่อนไข
เพื่ อ ความปลอดภัย ของชี วิ ต และบนฐานของความสามารถของแต่ล ะบุค คล เพราะอิส ลามเป็ นศาสนาที่ มี
บทบัญญัติที่สามารถยืดหยุน่ ได้ ในสภาวการณ์จําเป็ นหรื ออาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ บนฐานของการไม่ขดั แย้ ง
กับบทบัญญัติอิสลามว่าด้ วยเรื่ องสุขภาพ ส่วนทางด้ านการให้ ความรู้ และการบริ การด้ านการเว้ นช่วงระยะห่าง
ของบุตรโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐพบว่ามีการให้ ความรู้ อย่างทัว่ ถึง แต่มีข้อเสนอแนะว่าเจ้ าหน้ าที่ต้องศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับความเชื่ อและวัฒนธรรมของผู้ใช้ บริ การที่เป็ นมุสลิมเกี่ ยวกับเรื่ องการวางแผนครอบครั วให้
แตกฉานยิ่งขึ ้น ประชาชนไทยมุสลิมต้ องได้ รับความช่วยเหลือในการให้ ความรู้ และพัฒนาเสริ มสร้ างสุขภาวะ ให้
สอดคล้ องกับวัฒนธรรมประเพณีของตน กระบวนการเสริ มสร้ างสุขภาวะและแก้ ไขปั ญหาสาธารณะสุขร่ วมสมัย
ที่นํามิติทางความเชื่อวัฒนธรรมและสังคมเช่นหลักคําสอนของศาสนาเข้ ามามีบทบาท ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทาง
เจ้ าหน้ าที่รัฐจัดดําเนินเป็ นอีกกระบวนการหนึง่ ที่ควรให้ เกิดขึ ้นในสถานบริ การสุขภาพในประเทศไทย
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ABSTRACT

This qualitative research on attitude and acceptance of Thai Muslims to
the termination of Child enhancing the well-being of Muslims aimed to study attitudes and
acceptance of Thai Muslims in Yala Province to the exclusion of children for the promotion
of Muslim health. By studying in Betong district, Yala province. Data collection by ways of
interview and discussion. The 97 reproductive age groups were Muslim women of
reproductive age 20 – 50 years old. Studied in Betong Sub-district, Yarom Sub-district,
and Ayer Weng Sub-district, and 9 staff working on reproductive health. All data were
analyzed by content analysis.
The study indicated that Muslim women of reproductive age have good attitudes
and tolerance for the spacing of children for a variety of reasons. Is according to the way
that Islam permits by the conditions for the safety of life and on the basis of individual
talents. Because Islam is a religion, there are provisions that can be flexible in the
circumstances necessary or potentially harmful to health. On the basis of non-conflict with
the Islamic provisions on health. In terms of education and services, the spacing of
children by state officials found that they have knowledge thoroughly. But there are
suggestions that staff also should need to study more about the beliefs and culture of

จ
Muslims about family planning. Thai Muslims must be helped to educate and develop
health. To be consistent with their own culture. The process of enhancing health and
solving contemporary public health problems that bring about the dimensions of belief,
culture and society, such as the doctrine of religion, plays a role. Through the activities
that government officials have conducted is another process that should be done in health
care facilities in Thailand.
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