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บทคัดย่อ
การดูแลมารดาหลังคลอดตามการแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในการให้บริการฟื้นฟูสภาพหลังคลอดที่มีใน
โรงพยาบาลชุมชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการให้บริการมารดาหลังคลอด
ตามแบบแพทย์แผนไทย และศึกษาการดูแลมารดาหลังคลอดโดยแพทย์แผนไทยทีผ่ สมผสานกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตนครชัยบุรนิ ทร์ กลุม่ ตัวอย่างคือผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านตำ�แหน่งแพทย์แผนไทยซึง่ มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาเวชกรรมไทย ในโรงพยาบาลของชุมชนของรัฐในเขตสุขภาพที่ 9
นครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ ทำ�การเก็บรวมรวมโดยการใช้
แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 4 จังหวัด จำ�นวน
80 โรงพยาบาล ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาร้อยละ 83.75 (67/80) ข้อมูลที่ได้ถูกนำ�มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลชุมชนในเขตนครชัยบุรนิ ทร์ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลหญิงหลังคลอด ทั้งนี้อาจมีข้อแตกต่างกันด้านการให้บริการเพียง
เล็กน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ และการดูแลมารดาหลังคลอดของแพทย์แผนไทยที่มีการผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ พบการใช้สมุนไพรเป็นยากระตุ้นน้ำ�นมใน
โรงพยาบาลชุมชนเพียง 4 แห่ง (ร้อยละ 5. 97) ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แต่พบว่าการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอยู่ด้ังเดิมมาใช้ร่วมกลับมีน้อย จึงอาจมีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับเพื่อนำ�มาผสม
ผสานประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
คำ�สำ�คัญ:  แพทย์แผนไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การดูแลมารดาหลังคลอด
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Abstract
This purpose of this study was to survey the Thai traditional medical (TTM) services provided and the application of local wisdom for postnatal care at community hospitals in Health Region 9 (Nakhonchaiburin, comprising
Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Surin and Chaiyaphum provinces). Participants were all licensed TTM and applied
TTM practitioners in 80 community hospitals in the four provinces. Data were collected using a self-administered
questionnaire; 67 completed questionnaires (83.75%) were returned. Data were analyzed using descriptive statistics.
The results showed that all community hospitals in the region provided Thai traditional postnatal care services
according to the professional standards. However, the service patterns were slightly different depending on the
local context in each area. For the application of local wisdom in addition to TTM-based postnatal care, the use
of herbal supplements to increase breast milk postnatally was found only in four hospitals (5.97%). As the local
wisdom for postnatal care was rarely applied, it is suggested that relevant and well accepted local wisdom might
be collected for integration into TTM postnatal care in the future.
Key words:  Thai traditional medicine, local wisdom, postnatal care

บทนำ�และวัตถุประสงค์

การดู แ ลมารดาหลั ง คลอดหรื อ การอยู่ ไ ฟ
หลังคลอด เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
สมัยบรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูดูแลมารดาหลังคลอดให้
ร่างกายกลับสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุดซึ่งสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมายาวนานโดย
อาศัยหลักทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย เมื่อหญิงมี
ครรภ์คลอดบุตร จะทำ�ให้ธาตุทั้ง 4 (ดิน น้ำ�  ลม ไฟ)
เกิดความแปรปรวน ดังนัน้ หญิงหลังคลอดต้องอยูไ่ ฟ
เพื่อเป็นการปรับสมดุลในร่างกายให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมได้เร็วที่สุด[1]

ปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีความ
พร้อมและมีการให้บริการการดูแลมารดาหลังคลอด
ตามหลักวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งได้ปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ กตามนโยบาย ที่ ว่ า ด้ ว ย “การส่ ง เสริ ม สุ ข
ภาพด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ในกลุ่มสตรี’’ รวม
ถึงการดูแลมารดาหลังคลอด  ซึ่งการดูแลมารดาหลัง
คลอดจะมีการให้บริการตามสิทธิประโยชน์ตามหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการโดยแพทย์
แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐประกอบ

472 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ด้ ว ยกิ จ กรรมหลั ก 5 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ การนวดไทย
การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำ�สมุนไพร การทับ
หม้อเกลือ และการให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ น
ของมารดาหลังคลอด[1] กิจกรรมอืน่ ๆ ได้แก่ การสอน
พันผ้าหน้าท้อง การนัง่ ถ่าน การพอกผิวและการขัดผิว
ด้วยสมุนไพร และการอาบน้ำ�สมุนไพร
การแพทย์พื้นบ้าน การใช้ยาสมุนไพรในการ
ดูแลมารดาหลังคลอดในเขตนครชัยบุรินทร์มีการให้
บริการดูแลมารดาหลังคลอดกระจายอย่างทั่วถึงใน
โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 4 จังหวัด และได้มีการศึกษา
ตำ�รับยาสมุนไพรหลังคลอดที่มีต่อมารดาหลังคลอด
ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์ ของขนิษฐา
มีประดิษฐ์ โดยการทดลองเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
กับโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ทีไ่ ม่ได้ใช้ต�ำ รับ
ยาสมุนไพรหลังคลอด จากผลงานวิจัยนี้ยืนยันได้ว่า
ตำ�รับยาสมุนไพร โรงพยาบาลกาบเชิง มีผลต่อการ
หดรัดตัวของมดลูก การขับน้ำ�คาวปลา และสุขภาพ
โดยรวมของมารดาหลังคลอด อย่างมีค่านัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ เพิม่ ประสิทธิผลในการดูแลมารดา
หลังคลอด[2]
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
จำ�เป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้การปฏิบัติเป็น
ไปในแนวทางที่ ต รงตามมาตรฐานและได้ รั บ การ
เรียนรู้ข้อมูลความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการให้
บริการมารดาหลังคลอด และก่อให้เกิดการพัฒนา
งานด้านการแพทย์แผนไทยให้มคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เป็นการ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ย่ังยืน เนื่องด้วยการ
ดูแลหญิงหลังคลอดมีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่าง
ยาวนานตามสภาพสังคมไทย ในแต่ละพื้นที่มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบต่าง ๆ กัน
จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งหมายถึง องค์ความรู้ที่มี
อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้ ผู้ที่มี
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ประสบการณ์ ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในด้านการแพทย์
แผนไทยที่ อ าจมี ก ารนำ � มาผสานกั บ ศาสตร์ แ พทย์
แผนไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลหญิงหลังคลอด
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจที่
จะศึกษาการประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่อาจมีความ
แตกต่างกันออกไป โดยอาจจะอาศัยความรู้ของหมอ
พื้นบ้านซึ่งเกิดจากการเรียนรู้หรือสืบทอดความรู้มา
จากบรรพบุรุษ คำ�บอกเล่าที่สืบทอดกันมา นอกจาก
นี้การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลมารดาหลังคลอดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ
ข้อมูลจากผู้รับบริการ ได้แก่ มารดาหลังคลอดหรือผู้
ให้บริการ ได้แก่ หมอตำ�แย หรือหมอพื้นบ้าน[3] แต่ยัง
ไม่มกี ารรายงานจากผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นแพทย์แผนไทย
ในสถานบริการของรัฐ
“ดังนัน้ จึงเป็นทีม่ าของการศึกษาเพือ่ ให้ทราบถึง
สถานภาพในการนำ�เอาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาประยุกต์
ใช้รว่ มกับการบริการมารดาหลังคลอดตามศาสตร์การ
แพทย์แผนไทย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนา
ขั้นต่อไป’’

ระเบียบวิธีศึกษา
เป็นวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey research) โดย
ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (self-administered questionnaire) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ข้อมูลการให้บริการมารดาหลังคลอดตามการแพทย์
แผนไทยและศึกษาการดูแลมารดาหลังคลอดของ
แพทย์แผนไทยที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
โครงการวิ จั ย นี้ เ ข้ า ข่ า ยยกเว้ น การขอพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (exemption research)
โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการวิ จั ย ใน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ตำ � แหน่ ง แพทย์ แ ผนไทยซึ่ ง มี ใ บอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือด้านเวชกรรม
ไทย ในโรงพยาบาลของชุ ม ชนของรั ฐ ในเขตนคร
ชั ย บุ ริ น ทร์ 4 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ทั้งหมด 29 โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด 21
โรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์ทั้งหมด 16 โรงพยาบาล
และ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ทั้ ง หมด 14 โรงพยาบาล รวม
ทั้งหมด 80 โรงพยาบาล

เครื่องมือที่ใช้
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง
ซึ่งประกอบด้วยคำ�ถามแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยใน
เรื่องการดูแลมารดาหลังคลอดตามแบบแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
ส่วนที่ 3 การดูแลมารดาหลังคลอดของการ
แพทย์แผนไทยที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังฝ่าย
งานแพทย์ แ ผนไทยของแต่ ล ะโรงพยาบาลเพื่ อ ขอ
ความอนุเคราะห์ให้แพทย์แผนไทยผู้ปฏิบัติงานใน
แต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 1 คนตอบกลับ
โดยการส่งแบบสอบถามไปโรงพยาบาลชุมชนในทั้ง
4 จังหวัด จำ�นวน 80 ฉบับจากนัน้ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก
การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ สรุปและอภิปราย
ผล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป SPSS for windows ในการวิเคราะห์ความถี่
ร้อยละสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติพรรณนา
(descriptive statistics) ความถี่ ร้อยละ

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์
จำ�นวน 67 ฉบับจาก 80 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ
83.75 กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามกลับมีครบทัง้
4 จังหวัดในเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ที่ทำ�การศึกษา
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจากจังหวัดนครราชสีมา
มากที่ สุ ด จำ � แนกตามขนาดเตี ย งที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า
มีขนาด 31- 90 เตียง โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุก
คนเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานตำ�แหน่งแพทย์แผนไทยซึ่งมี
ใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี ระดับการศึกษา
สูงสุดคือระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และจำ�แนก
ตามสาขาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ และพบใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพอืน่ ๆ โดยพบสาขาผดุงครรภ์
ไทย เภสัชกรรมไทยและหัตถเวชกรรมไทยด้วย และ
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 6-10 ปี ผู้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
แพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์ในการดูแลมารดา
หลังคลอด
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2. ข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยในเรื่อง
ดูแลมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลชุมชนเขต
สุขภาพนครชัยบุรินทร์
ข้อมูลจากแบบสอบถามการตรวจประเมินและ
สัง่ การรักษาประเมินสภาพทัว่ ไปและสภาพหลังคลอด
ทีม่ กี ารด�ำเนินงานครบถ้วนมีเพียงการตรวจความดัน
โลหิต อัตราชีพจรและการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย
ครบในทุกโรงพยาบาล ในขณะการตรวจหน้าท้องเพือ่
ประเมินลมในท้อง ขนาดและระดับของมดลูก และ
แผลหน้าท้อง กรณีผ่าตัดหน้าท้อง และการตรวจดู
เต้านม ลานนม หัวนม และการไหลของน�้ำนม มีการ
ด�ำเนินการโดยแพทย์แผนไทยเกือบทุกโรงพยาบาล
(91.0%)
ผลการศึกษาจากข้อมูลแบบสอบถามแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมที่มีการด�ำเนินการในทุกโรงพยาบาล
ประกอบด้วยการนวดไทย การประคบสมุนไพร การ
นึ่ง การนาบ การทับหม้อเกลือ การอบไอน�้ำสมุนไพร
การเข้ากระโจม และการให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับและการ
ปฏิบัติตัวหลังคลอด ส่วนกิจกรรมที่มีการด�ำเนินการ
เพียงบางส่วนในโรงพยาบาลคือ การอาบน�้ำสมุนไพร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

การสอนพันผ้าหน้าท้อง การพอกผิวและการขัดผิว
ด้วยสมุนไพร ส่วนการนั่งถ่าน (กรณีหญิงหลังคลอด
ปกติและแผลฝีเย็บไม่แห้ง) พบเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น

3. การดูแลมารดาหลังคลอดของแพทย์แผน
ไทยที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
ข้อมูลจากแบบสอบถามทีไ่ ด้จากแพทย์แผนไทย
ในเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาถึงการผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ที่ มี ก ารสื บ ทอดต่ อ เนื่ อ งมาส�ำหรั บ การดู แ ลมารดา
หลั ง คลอดในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แสดงถึ ง การน�ำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียว คือ การใช้ยา
สมุนไพรกระตุน้ น�ำ้ นม โดยมีโรงพยาบาลทีม่ กี ารใช้ยา
สมุนไพรในมารดาหลังคลอดเพือ่ กระตุน้ นำ�้ นมจ�ำนวน
4 แห่งจากจังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ ข้อมูลที่ได้แสดง
การใช้ต�ำรับยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน เป็นต�ำรับที่มีใน
ท้องถิ่นอยู่แล้ว จ่ายในรูปแบบยาต้ม หรือปรุงจ่าย
เฉพาะราย ผู้ตอบแบบสอบถามยังได้ระบุการเรียก
ต�ำรับยา คือ ‘ยาประสะน�้ำนม’ ที่มีส่วนประกอบเป็น
สมุนไพรแห้ง (แก่นมะขาม ดีปลี พริกไทยด�ำ แก่นฝาง

ตารางที่ 1 กิจกรรมการให้บริการมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล
กิจกรรมการให้บริการมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล
การนวดไทย
การประคบสมุนไพร
การนึ่ง/การนาบ/การทับหม้อเกลือ
การอบไอน้ำ�สมุนไพร/การเข้ากระโจม
การนั่งถ่าน (กรณีหญิงหลังคลอดปกติและแผลฝีเย็บไม่แห้ง)
การสอนพันผ้าหน้าท้อง
การให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังคลอด
การพอกผิวและการขัดผิวด้วยสมุนไพร
การอาบน้ำ�สมุนไพร

จำ�นวน(คน)

ร้อยละ

67
67
67
67
1
11
67
10
12

100
100
100
100
1.5
16.4
100
14.9
17.9

J Thai Trad Alt Med
เหง้าขิง ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ ใบเตย) เชือ่ ว่ามีสรรพคุณ
บ�ำรุงน�้ำนม ช่วยให้น�้ำนมไหลดีขึ้น บ�ำรุงเลือด ขับลม

อภิปรายผล
นครชั ย บุ ริ น ทร์ จั ด เป็ น กลุ่ ม จั ง หวั ด ในเขต
สุขภาพที่ 9 ซึ่งเป็นเขตสุขภาพขนาดใหญ่ มีประชากร
รวมกันในพื้นที่ 4 จังหวัดจำ�นวนกว่า 6.8 ล้านคน[4]
นครชัยบุรินทร์มีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมอีสานใต้
เป็นแหล่งอารยธรรมขอมหรือเขมร ซึง่ นครชัยบุรนิ ทร์
คือการนำ�ชือ่ ของแต่ละจังหวัดมารวมกันคือ (นคร+ชัย
+บุ+รินทร์) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ในการดูแลตนเอง รวมถึงการดูแลมารดาหลัง
คลอดด้วย[5]
ระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพนีค้ รอบคลุม
ไปถึงการให้บริการแพทย์แผนไทยสำ�หรับการดูแล
มารดาหลั ง คลอดในสถานพยาบาลของรั ฐ ได้ แ ก่
โรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห่ ง จำ � นวนรวมทั้ ง สิ้ น 80
โรงพยาบาล ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงถึ ง การให้
บริการดูแลมารดาหลังคลอดที่เป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขที่กำ�หนดให้มีกิจกรรมในรูป
แบบต่าง ๆ แพทย์แผนไทยทีต่ อบแบบสอบถามมีการ
ดำ�เนินกิจกรรมครบถ้วนในทุกโรงพยาบาล ได้แก่ การ
นวดไทย การประคบสมุนไพร การนึง่ การนาบ การทับ
หม้อเกลือ การอบไอน�้ำ สมุนไพร ส่วนกิจกรรมทีม่ กี าร
ดำ�เนินการน้อยที่สุด คือ การนั่งถ่าน ซึ่งอาจเป็นด้วย
เหตุผลของความไม่สะดวกและไม่เป็นที่นิยมสำ�หรับ
ผู้รับบริการ
การนำ � ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นมาใช้ ใ นการดู แ ล
มารดาหลังคลอดมีความแตกต่างกันที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พืชสมุนไพรใน
รูปแบบตำ�รับยาขับน�้ำ คาวปลา ตำ�รับยาป้องกันไข้ และ
การใช้น�้ำ มันมะพร้าวนวดเพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพหลังคลอด
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ในเขตพื้นที่ภาคใต้[6] หรือการดูแลมารดาหลังคลอด
ในรูปแบบการรับประทานอาหารของชาวภูไทที่เชื่อ
ว่าช่วยให้ร่างกายแข็งแรง บำ�รุงน้ำ�นม เลือดลมไหล
เวียนดี[7] สัมพันธ์กับการศึกษาของสมหญิง พุ่มทอง
และคณะซึ่งศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลหญิงหลังคลอดในจังหวัดอำ�นาจเจริญ พบ
ว่าการใช้สมุนไพรเดีย่ ว สมุนไพรตำ�รับ ช่วยในการขับ
น้ำ�คาวปลา บำ�รุงน้ำ�นม[8] ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับตำ�รับ
ยา มีงานวิจัยการใช้ยากระตุ้นน้ำ�นมเพิ่มน้ำ�นมใน
หญิงหลังคลอดของนิลเนตร วีระสมบัติ และคณะ ได้
ศึกษาตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ พบว่าตำ�รับยาปลูกไฟธาตุมี
ปริมาตรน�้ำ นมเพิม่ ขึน้ มากกว่า 110 มิลลิลติ รในกลุม่ ที่
ได้รบั ยาปลูกไฟธาตุมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้ยาหลอกอย่างมี
นัยสำ�คัญ และยาปลูกไฟธาตุมีความปลอดภัยในการ
ใช้ยา โดยไม่ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์[9] การ
ใช้สมุนไพรในมารดาหลังคลอดที่มีใช้ในพื้นที่ภาค
อีสานเป็นวัฒนธรรมที่มีการยอมรับและถ่ายทอดกัน
มา เช่นยาประสะน้ำ�นม ยาขับน้ำ�นม[10] ซึ่งปัจจุบัน
นี้พบการใช้ยาประสะน้ำ�นมหลังคลอดหรือตำ�รับยา
ประสะน้ำ�นมที่อาจมีสูตรแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละ
พื้นที่ สำ�หรับสูตรยาประสะน้ำ�นมที่เป็นที่รู้จักดีคือ ยา
ประสะน้ำ�นมของนายขาว เฉียบแหลม หมอพื้นบ้าน
ผู้คิดค้นสูตรยาประสะน้ำ�นม ตำ�รับยานี้ได้นำ�มาใช้ใน
โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น[11]
การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ แ สดงการผสมผสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลมารดาหลังคลอดจาก
มุมของตัวมารดาเอง[2] หรือผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้องเช่น
หมอต�ำแย[4] การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาจากมุมของ
ผู้ให้บริการที่เป็นแพทย์แผนไทยในหน่วยงานภาครัฐ
ระดับชุมชน ข้อมูลจากการศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า
ในบรรดาโรงพยาบาลชุมชน 67 แห่ง มีเพียง 4 แห่ง
เท่านั้นที่น�ำภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นอกเหนือจากการ
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ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมาให้บริการ
การดูแลมารดาหลังคลอด และมีเพียงรูปแบบเดียว
คือการใช้ยาสมุนไพรกระตุน้ น�ำ้ นม ซึง่ อาจเป็นไปได้ที่
รู ป แบบภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ล
มารดาหลังคลอดในพื้นที่น้ัน ๆ มีน้อย หรือมีบ้างแต่
ไม่ได้มีการน�ำมาผสมผสานใช้ในสถานพยาบาล และ
มีความเป็นไปได้ที่การดูแลมารดาหลังคลอดตาม
แนวทางของภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นการปฏิบัติกันเอง
ในครอบครัวทีน่ อกเหนือจากการได้รบั การบริการจาก
แพทย์แผนไทย ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา
พื้นบ้านร่วมกับแพทย์แผนไทยในการดูแลมารดา
หลั ง คลอดจึ ง ควรมี ก ารรวบรวมองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลมารดาหลังค
ลอดเพือ่ ท�ำการถ่ายทอดสูแ่ พทย์แผนไทยจนสามารถ
น�ำไปสู ่ ก ารผสมผสานที่ ล งตั ว หรื อ การประยุ ก ต์ ที่
สอดคล้องในการดูแลมารดาหลังคลอดอย่างเหมาะ
สมต่อไป

ข้อสรุป
การน�ำภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นภาคอี ส านมาผสม
ผสานกับการดูแลมารดาหลังคลอดยังมีน้อย มีโรง
พยาบาลชุมชนเพียง 4 แห่ง ทีม่ กี ารน�ำสมุนไพรกระตุน้
น�ำ้ นมมาใช้ในหญิงหลังคลอด ซึง่ ควรมีการศึกษาและ
พัฒนาต�ำรับยากระตุ้นน�้ำนมเหล่านี้ต่อไป
นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลการให้บริการจาก
มุมมองจากผู้มารับบริการและการนำ�ภูมิปัญญาพื้น
บ้านมาใช้ในสถานบริการของรัฐ ซึง่ อาจศึกษาในแต่ละ
พืน้ ที่ การให้บริการแต่ละภาคของประเทศไทย เพือ่ นำ�
มาเป็นแนวทางในการวางแผนและเผยแพร่องค์ความ
รู้ด้านการดูแลมารดาหลังคลอด และการผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลมารดาหลังคลอดและ
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยได้อีกต่อไป
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