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บทคัดย่อ
มารดาหลังคลอดส่วนใหญ่ มีความเหนื่ อยล้า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อจากการคลอด
นอนหลับพักผ่อนได้น้อยเนื่ องจากปวดมดลูก ปวดแผลฝี เย็บหรือแผลผ่าตัด เต้านมคัดตึ ง
และต้องให้นมลูก การฟื้ นฟูสุขภาพของมารดาหลังคลอดจึงมีความสาคัญ ทางเลือกหนึ่ ง
ของการดูแล คือ การดูแลแบบพื้ นบ้านที่เรียกว่า “การอยู่ไฟ” ซึ่งเชื่อว่าเป็ นการปรับสมดุล
ตามหลักทฤษฎีธาตุ ประกอบด้วยการนัง่ หรือนอนผิงไฟ เข้ากระโจม อาบสมุนไพร นัง่ ถ่าน
ทับหม้อเกลือ นวด ประคบและการรับประทานอาหาร โดยมารดาหลังคลอดสามารถเลือก
และปรับวิธีการอยู่ไฟตามความเชื่อที่ครอบครัวได้ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นวัฒนธรรมและ
ความสะดวก ปั จจุบนั สามารถเลือกใช้การอยูไ่ ฟทั้งจากสถานบริการของรัฐหรือปฏิบตั ิ เองที่
บ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด
คาสาคัญ: การอยูไ่ ฟ, หลังคลอด, มารดา
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Yu Fai : An Alternative Postpartum Care
Udomwan wansri, M.Sc., RN1*
Saipin ketkaew M.Sc., RN1
Abstract
Mothers with postpartum face fatigue, sleeplessness, muscle pains, after
pain, breast engorgement, and breast feeding. To rehabilitate their health during
postpartum period, an alternative care is a traditional postpartum practice called
“Yu Fai”. It includes sitting or sleeping near fire, being in tent, herbal steam, sitting
with charcoal, Tub Moa Gluea, massage, Compression, and nutrition. It is believed
that it makes the postpartum mothers balance. They can receive this alternative care
from health service or their home. The traditional postpartum practice or “Yu Fai” is
followed from traditional family that is a cultural care for postpartum mothers.
Keywords: Yu Fai, postpartum, mothers
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บทนา
มารดาหลังคลอดส่วนใหญ่ ได้รับการดูแลที่ โรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน และ
จาหน่ ายไปพักฟื้ นที่บา้ นในสภาพที่ยงั คงมีความเหน็ ดเหนื่ อยเมื่อยล้า ความสูงของมดลูกที่
ลดลงไปบ้าง น้ าคาวปลายังคงมีอยูต่ ลอดจนความเจ็บปวดแผลฝี เย็บหรือแผลผ่าท้องคลอด
และอาจพักผ่อนไม่เพียงพอ การพักฟื้ นที่บา้ นจึงเป็ นช่วงเวลาที่มารดาหลังคลอดต้องการ
การฟื้ นฟูสุขภาพให้แข็งแรง โดยที่ มารดาหลังคลอดปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
ทางการพยาบาล และอาจใช้การอยูไ่ ฟในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับสมดุลสิ่งแวดล้อมภายนอก
ร่างกาย และรับประทานอาหารรสเผ็ดร้อนเพื่อปรับสมดุลภายในร่างกาย ซึ่งเป็ นหน้าที่ ของ
ครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพของสมาชิก ปรับแบบแผนให้มีพฤติ กรรมส่งเสริมสุ ขภาพ 1
โดยเฉพาะญาติสายตรง คือ บิดามารดา ยายหรืออาจเป็ นแม่ของสามีโดยที่บุคคลเหล่านี้
มักได้รบั การถ่ายทอดวิธีการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดมาจากคนรุ่นก่อนๆ ซึ่งการอยู่
ไฟของไทยนี้ ปฏิบตั ิตามหลักของทฤษฎีธาตุแนวอินเดีย 2 และในปั จจุบนั สถานบริการของ
รัฐมีการนานโยบายการดูแลสุ ขภาพมารดาหลังคลอดที่เรียกว่าการฟื้ นฟูสุขภาพมารดา
หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการ ดังนั้น การอยู่ไฟจึงเป็ นทางเลือกของ
มารดาหลังคลอดในการดูแลสุขภาพ
การอยูไ่ ฟ ทฤษฎีธาตุและความร้อนบาบัด
การอยู่ไฟ หมายถึ ง กระบวนการดูแลสุ ขภาพของมารดาหลังคลอดในระยะแรก
ซึ่ ง ครอบคลุ ม การนอนหรื อ นั ่ง ผิ ง ไฟ การเข้า กระโจม การอาบสมุ น ไพร การนั ่ง ถ่ า น
การทับ หม้อ เกลื อ การนวด การประคบ การรับ ประทานยา การรับ ประทานอาหาร
เป็ นต้น 3 สมหญิ ง พุ่ ม ทอง และคณะ 4 ให้ค วามหมายว่ า เป็ นการที่ ห ญิ ง หลัง คลอด
ใช้ชีวิตประจาวันอยู่ใกล้กองไฟ อาจนัง่ หรือนอนอยู่บนไม้กระดานหรือ สะแนนซึ่งมีไฟก่ออยู่
ข้างๆ สรุปได้ว่า การอยู่ไฟ หมายถึง การใช้ความร้อนด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็ นการนาหรือ
การแผ่ รงั สีความร้อนสู่ร่างกาย ภายนอกและมีการรับประทานอาหารอาหารรสเผ็ ดร้อน
เพื่อให้เกิดความร้อนภายในร่างกายของมารดาหลังคลอด
การอยู่ ไ ฟของมารดาหลัง คลอด จึ ง เป็ นการปรับ สมดุ ล ของธาตุ ใ นร่ า งกายที่
แปรปรวนไปจากการคลอดโดยปฏิบตั ิตามหลักทฤษฎีธาตุ
ทฤษฎีธาตุ เป็ นความรูจ้ ากวัฒนธรรมดั้งเดิมของการแพทย์แบบกรีก อินเดีย และ
จี น โดยการแพทย์แ ผนไทยยึ ด ถื อ เหมื อ นกับ การแพทย์แ บบอิ น เดี ย ว่า ร่ า งกายมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย 4 ธาตุ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ2 โดยที่การเกิดรูปหรือร่างกายมาจาก ธาตุไฟ
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ก่อนจึงเกิดธาตุอื่นๆ ตามมาจนครบ 4 ธาตุแล้วจึงเกิดเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จน
ครบขันธ์ 5 เมื่อครรภ์ครบ 5 เดือน5 ซึ่งสัดส่วนของธาตุท้งั 4 นี้ มีดิน อย่างน้อย 20 น้ า
12 ลม 6 ไฟ 42 ประการ โดยปกติอยู่ในลักษณะสมดุลเป็ นธาตุภายในที่หมายถึงธาตุเจ้า
เรื อ นอัน เป็ นอิ ท ธิ พ ลของธาตุ ม ารดาและบิ ด า รวมทั้ง อาหาร น้ า ที่ ม ารดาดื่ ม กิ น และ
ภูมิอากาศในขณะปฏิสนธิ6 ความเจ็บป่ วยมีเหตุจากความแปรปรวนหรือไม่สมดุลของธาตุ
ทั้ง 4 ทั้งนี้ มารดาหลังคลอดมีความแปรปรวนของธาตุท้งั 4 อันเป็ นผลมาจากการคลอด
คือ ธาตุน้ าลดลงจากการสูญเสียเลือด น้ าครา่ เหงื่อและน้ าปั สสาวะ ในปริมาณมาก ธาตุ
ดินถูกทาลายจากการมีแผลฝี เย็บ ธาตุลมแปรปรวนไปจากลมเบ่งและธาตุไฟลดลงจากการ
ใช้กาลังในการเบ่งคลอด7
มารดาหลัง คลอดมี ค วามไม่ ส มดุ ล ของธาตุ ท้ัง 4 ร่ า งกายตกอยู่ ใ นภาวะเย็ น
จึ งต้องการความอบอุ่ น เพื่ อ ให้มีก ารกลับคื น สมดุ ล 8 ด้วยการอยู่ไฟ การงดอาหารเย็ น
น้ าเย็น และห้ามตากลม ปิ ดหน้าต่างประตูเรือน และต้องใส่เสื้ อผ้าให้อุ่นหรืออาจเรียกว่า
Heat Therapy9
การปรับสมดุ ลธาตุ ของมารดาหลังคลอดด้วยการอยู่ไฟ สื่อถึงความสัมพันธ์กับ
การใช้ความร้อนในการดูแลร่างกายในระยะพักฟื้ นหลังคลอด ซึ่งหลั กการใช้ความร้อนเพื่อ
การบ าบัด นั้ น เป็ นความร้อ นชนิ ด ตื้ นจึ ง จะปลอดภัย ปริ ม าณความร้อ นที่ อุ่ น พอดี คื อ
40-46๐C เวลาที่ใช้คือ 3-30 นาที หากใช้ความร้อนปริมาณสูงและนานเกินไปอาจทาให้
เกิดความร้อนสะสม จนทาลายเนื้ อเยื่อและทาให้เกิดการไหม้พองขึ้ นได้10 โดยผลของความ
ร้อนที่มีต่อร่างกายมีดงั นี้ 11
1. อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้ นเพราะความร้อนถูกพาไปทัว่ ร่างกายโดยการไหลเวีย น
ของเลือด
2. ส่งเสริ มการหายของแผลเพราะเซลล์เ นื้ อเยื่ อมีก ารเจริ ญ และฟื้ นตัวเร็ ว จาก
เม็ดเลือดแดงนาออกซิเจนและเม็ดเลือดขาวที่ทาลายเชื้ อโรคนั้นไหลเวียนมาสู่บริเวณแผล
มากขึ้ น
3. ความเจ็บปวดจากการหดเกร็งหรือตึงตัวของกล้ามเนื้ อเส้นเอ็นลดลง เพราะมี
การคลายและยืดตัวของกล้ามเนื้ อและเส้นเอ็น
4. การบวมและการอัก เสบลดลงเพราะมี ก ารสลายตัว ของลิ่ ม เลื อ ดและมีก าร
ซึ มกลับของสารคัดหลัง่ เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดและน้ าเหลืองได้สะดวกขึ้ นจากหลอด
เลือดและน้ าเหลืองขยายตัว
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5. มีอาการอ่อนเพลียเพราะเสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายจากการหลัง่ ของเหงื่อ
มากเกินไป
6. อ่อนเพลียและครัน่ ตัว กล้ามเนื้ อเมื่อยล้าเพราะมีของเสียที่เกิดจากขบวนการ
เผาผลาญ (Waste product) อันเกิดจากการได้รบั ความร้อนปริมาณมากและนานเกิ นไป
และทาให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหารและมีของเสียคัง่ ปริมาณมาก
การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการอยูไ่ ฟจึงเป็ นกิจกรรมที่รวบรวมการดูแล
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ทาให้มารดาหลังคลอดปรับสมดุ ลของธาตุ ได้เหมาะสม
ผูด้ ูแลมักได้รบั การถ่ายทอดหรืออาจมีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองช่วงหลังคลอด เมื่อครั้ง
เคยได้รับ การดู แ ลจากบรรพบุ รุ ษ จึ ง มี ค วามเข้า ใจ และอาจเข้า ถึ ง จิ ต ใจของมารดา
หลัง คลอดได้จ ากความใกล้ชิ ด สนิ ท สนมและเป็ นที่ พึ่ ง ที่ ท าให้รู ส้ ึ ก มัน่ คง และยัง สื่ อ ถึ ง
จิตวิญญาณตามความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
ข้อเสนอแนะในการเลือกวิธีการอยูไ่ ฟ มีดงั นี้
1. การปรับวิธีการตามแนวทางดั้งเดิม
1.1 การนัง่ หรือนอนผิงไฟ ให้ใช้เตาถ่านหลายๆ ใบแทนการใช้ฟืน
1.2 การเข้า กระโจม โดยการน าผ้า ร่ ม เย็ บ เลี ย นแบบมุ ง้ กาง กางเป็ น
กระโจมเมื่อใช้เสร็จสามารถม้วนเก็บได้ หรือการนาร่มคันค่อนข้างใหญ่กางออกแล้วหงาย
ร่มขึ้ นให้ดา้ นปลายห้อยลง นาปลายด้ามผูกติ ดแน่ นกับเพดานหรือคานบ้านให้สูงจากพื้ น
เท่าความสูงของผูท้ ี่อบตัวเพื่อเข้าไปได้สะดวก ใช้ผา้ ร่มความยาวเท่ากับความสูงวัดจากขอบ
ร่มถึงพื้ นเผื่อความยาวสาหรับหนี บติดขอบร่มไว้ดว้ ย หนี บชายผ้าให้ติดขอบร่มโดยรอบและ
ปล่อยชายให้เรี่ยพื้ น อาจใช้ผา้ 2-3 ผื น (ขึ้ นกับความกว้างของผ้า ) วางเก้าอี้ ที่ แข็งแรง
สาหรับนั ง่ และใช้หม้อต้มสมุนไพรที่อาจเป็ นหม้อหุงข้าวหรือกระทะไฟฟ้ า วางในกระโจม
ทดสอบความร้อนของไอน้ าโดยยื่นแขนเข้าไปอังถ้าทนได้แสดงว่าความร้อนนั้นพอดี
1.3 การอาบสมุนไพร โดยนาสมุนไพรในบ้าน เช่น ใบมะขาม ใบมะกรูด
ตะไคร้ ต้มแล้วไปผสมน้ า อาบให้มีความร้อนพอดี คือ เมื่อเทราดหลังเท้า แล้วสามารถทน
ได้หรือใช้มือจุ่มลงในกะละมังแล้วจุ่มมือได้มิด
1.4 การนั ่ง ถ่ า นใช้ก ารแช่ ฝี เย็ บ ในน้ า อุ่ น แทน โดยผสมน้ า ให้อุ่ น เทลง
กะละมัง ประมาณ 3 ใน 4 ส่วน นาด่างทับทิม 3-4 เกล็ด ละลายเป็ นสีชมพูอ่อน
2. การปรับวิธีการตามความสะดวกของผูใ้ ช้
2.1 การนั ่ง หรื อ นอนผิ ง ไฟ โดยใช้เ ครื่ อ งให้ค วามร้อ น (Heater) เพื่ อ
สะดวกในการปรับอุณหภูมิ

5

6

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)

2.2 การเข้ากระโจม โดยใช้ตอู ้ บสาเร็จที่มีจาหน่ ายทัว่ ไป
2.3 การอาบสมุ น ไพรโดยใช้น้ า อุ่ น จากฝั ก บัว และทาผิ ว ด้ว ยสมุ นไพร
สาเร็จรูปที่ผูอ้ ยูไ่ ฟใช้แล้วแล้วไม่แพ้ เช่น ขมิ้ นผง เกลือสปามะขาม เป็ นต้น
2.4 การนัง่ ถ่าน ใช้เป็ นการอบแผลฝี เย็บแทนโดยการใช้ไฟโคมอบ 15 20 นาที ซึ่งเป็ นความร้อนแห้ง หลอดไฟขนาด 25 วัตต์ ให้ต้งั ห่างฝี เย็บ 35 เซนติเมตร
หรือ 14 นิ้ ว หลอดไฟขนาด 50 วัตต์ ให้ต้งั ห่างฝี เย็บ 45 เซนติเมตรหรือ 18 นิ้ ว
ส่วนการนวด การประคบ การนัง่ ถ่านและการทับหม้อเกลือควรให้ผูท้ ี่มีความรูด้ า้ น
แพทย์แผนไทยเป็ นผูด้ าเนิ นการ
การอยูไ่ ฟกับสุขภาพมารดาหลังคลอด
การอยู่ ไ ฟมี วิ ธี ป ฏิ บัติ ห ลายอย่ า ง ได้แ ก่ การนั ่ง หรื อ นอนผิ ง ไฟ การนั ่ง ถ่ า น
การเข้ากระโจมอบสมุนไพร การอาบสมุนไพร การนวด การประคบ การทับหม้อเกลือ และ
การรับ ประทานอาหาร โดยมี ก ารใช้ค วามร้อ นทุ ก กิ จ กรรมเพื่ อ ปรับ ความแปรปรวน
ของธาตุ ในร่างกาย อันเป็ นผลสืบเนื่ องจากการตั้ง ครรภ์และการคลอดให้มีความสมดุ ล
ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ การใช้ค วามร้อ นบ าบัด โดยที่ เ ป้ า หมายการอยู่ ไ ฟเพื่ อ ฟื้ นฟู สุ ข ภาพ
มารดาหลังคลอดที่ มีความเหนื่ อยล้า (Fatigue) นอนหลับได้ไม่ดีเพราะปวดแผลฝี เย็บ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ ปวดมดลูก เต้านมคัดตึ งและต้องให้นมลูก 12 ซึ่ งการอยู่ไฟมี ผ ลต่ อ
สุขภาพมารดาหลังคลอดดังนี้
1. ร่างกายมีความอบอุ่นเพราะความร้อนถูกพาไปทัว่ ร่างกายโดยการไหลเวียน
ของเลือด ซึ่งการไหลเวียนของเลือดส่งผลให้กล้ามเนื้ อเส้นเอ็นผ่อนคลาย ความปวดเมื่อย
อ่อนล้าลดลง กล้ามเนื้ อที่อกั เสบลดลง คลายความตึงเครียด และรูส้ ึกกระปรี้ กระเปร่า ซึ่ง
กิจกรรมการอยู่ไฟ เพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่น ได้แก่ การนัง่ หรือนอนผิ งไฟ การอาบน้ า
สมุนไพร การนวดประคบสมุนไพร และการทับหม้อเกลือ
2. แผลฝี เย็ บแห้งเร็ วและลดการอัก เสบ เพราะมีก ารเจริ ญ และฟื้ นตัวของเซลล์
เนื้ อเยื่อจากเม็ดเลือดแดงนาออกซิ เจนมาสู่เนื้ อเยื่อ ขณะเดี ยวกันเม็ดเลือดขาวก็ทาลาย
เชื้ อโรคด้ว ย ส่ ว นอาการบวม ปวด ลดลงเพราะมี ก ารสลายตัวของลิ่ ม เลื อ ดและมีก าร
ซึ มกลับของสารคัดหลัง่ เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดและน้ าเหลืองได้สะดวกขึ้ นจากหลอด
เลือดและน้ าเหลืองขยายตัว กิจกรรมการอยู่ไฟที่ช่วยให้แผลหายเร็วลดการอักเสบ ได้แก่
การนัง่ หรือนอนผิงไฟ การนัง่ ถ่าน
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3. กระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก ช่วยให้มดลูกเข้าอู่และขับน้ าคาวปลา โดยมีการ
น าสมุ น ไพรที่ ช่ ว ยให้ม ดลูก หดรัด ตัว เข้า อู่คื อ ว่ า นชัก มดลู ก ที่ เ ป็ นยานอกบัญ ชี ย าหลัก
แห่งชาติ และสมุนไพรที่ใช้ขบั น้ าคาวปลาและเลือดที่อาจคัง่ อยู่ในมดลูกคือรากทองพันชัง่
รากหญ้านางแดง รากสมัดและตะไคร้หอม4
4. ส่งเสริมความสุขสบายช่วยให้ร่างกายรูส้ ึกผ่อนคลายมี ความสดชื่น เพราะความ
ร้อนช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว จึงกระตุน้ การไหลเวียนโลหิตสู่กล้ามเนื้ อ และเซลล์เนื้ อเยื่อ
ต่างๆ
ผลของการอยู่ไฟที่ มีต่อสุ ขภาพมารดาหลังคลอด นอกจากอธิ บายได้จากผลของ
ความร้อนต่อร่างกายแล้ว ควรพิจารณาถึงหลักการใช้ความร้อนที่เป็ นประโยชน์คือความ
ร้อนชนิ ดตื้ นเพื่อความปลอดภัย เหมาะสมกับความสามารถในการทนต่อความร้อน ซึ่งช่วง
อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 37-40 °C อุ่นพอดี 40-46 °C จะร้อนและเมื่อมากกว่า 46 °C
ถือว่าร้อนมาก11 การใช้ความร้อนที่สูงและนานเกินไปอาจเกิดความร้อนสะสมจนเกิดการ
ทาลายเนื้ อเยื่อและทาให้เกิดการไหม้พองได้
แนวทางการตัดสินใจดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการอยูไ่ ฟ
มารดาหลังคลอดและสมาชิกในครอบครัวควรมีอิสระในการเลือกอยู่ไฟ และใช้วิธี
กิ จ กรรมของการอยู่ไ ฟตามความเชื่ อ ความสะดวกในการประยุ ก ต์ใช้อุปกรณ์ สถานที่
ระยะเวลาที่เหมาะสม และนาหลักการบาบัดด้วยความร้อนมาพิจารณาด้วย โดยแนวทาง
การตัดสินใจมีดงั นี้
1. เป้ าหมายของสิ่งที่เลือก
มารดาหลังคลอดเลือกอยู่ไฟโดยมีเป้ าหมายคือ การมีสภาพร่างกายเหมือน
ก่อนตั้งครรภ์และมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งความเชื่อเรื่องการอยู่ไฟมีผลต่อมารดาหลังคลอด
มีผลการวิจยั ว่าทาให้มดลูกเข้าอู่ ขับน้ าคาวปลา ขับของเสียหรือสิ่งชัว่ ร้ายออกจากร่างกาย
เลือดลมไหลเวียนดี ไม่ปวดศีรษะ วิงเวียน สุขภาพแข็งแรงฟื้ นฟูได้เร็วขึ้ น บารุงผิ วพรรณ
ความร้อนรักษาความเหน็ ดเหนื่ อย อ่อนล้า ปวดเมื่อย 4,13-14 ถ้าไม่อยู่ไฟหรืออยู่ไม่ครบ
ทาให้ร่างกายไม่แข็งแรงหนาวสะท้านได้ง่าย เมื่ออากาศเย็นหรืออากาศเปลี่ยน ส่วนเรื่อง
ชัว่ ร้ายนั้นเป็ นการดูแลแบบองค์รวม จึงอาจมีความเชื่อสิ่งเหนื อธรรมชาติที่พบว่าเป็ นส่วน
หนึ่ งของความเชื่อในคนอีสาน15 แต่อย่างไรก็ตามทุกภาคของประเทศไทยมีการอยูไ่ ฟ9
2. บริบทของมารดาหลังคลอด
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มารดาหลั ง คลอดมี ส ภาพความเป็ นอยู่ ข องการด าเนิ นชี วิ ต เป็ นปั จเจก
การพิ จ ารณาตัดสิ นใจจึ งอาศัย การไตร่ตรอง ทบทวนสิ่ ง ต่ างๆ ที่ แ วดล้อมให้เหมาะสม
โดยอาจมีการวางแผนตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์หรือหลังคลอด ตามความ
จาเป็ นของแต่ละบุคคล สิ่งแวดล้อมที่ควรพิจารณามีดงั นี้
2.1 เวลา เงื่อนเวลาของแต่ละคนมีความเฉพาะตามภาระหน้าที่ ทางสังคม
เริ่มจากหน่ วยของครอบครัว ที่ ทางาน จนถึ งสังคมโดยรวม สถานที่ ที่มารดาหลังคลอด
ท างานมัก ถู ก น ามาพิ จ ารณาในแง่ ข องก าหนดวั น ที่ ล าได้ และอาจมี ค วามสั ม พั น ธ์
กับค่าตอบแทนที่เป็ นข้อตกลงของหน่ วยงานนั้นๆ และเรื่องความเชื่อจานวนวันคู่หรือคี่น้ัน
สามารถนามาพิจารณาควบคู่ไปด้วย
2.2 ผูด้ ูแล เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญเพราะเป็ นผูม้ ีความเข้าใจวิธีดูแลมารดา
หลังคลอด มีก ารเตรี ย มจัดสรรเวลาและวิ ธีปฏิ บัติที่ ท าความตกลงให้เข้า ใจตรงกัน กับ
มารดาหลังคลอด เพื่อให้เป็ นการดูแลที่ตรงกับเป้ าหมายผูด้ ูแลมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ เป็ น
สมาชิกในครอบครัวมักเป็ นญาติสายตรงที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยอาจเป็ นผูด้ ูแล
โดยลาพัง หรื อมีผู ้มีประสบการณ์ในชุ มชนเป็ นที่ ปรึ ก ษาควบคู่ไปด้วย ตามวัฒ นธรรม
ประเพณีของชุมชนนั้ น และกลุ่มเจ้าหน้าที่ ของสถานบริการของภาครัฐและเอกชนที่ เปิ ด
บริการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด
2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ ในกรณีดูแลที่บา้ น เนื่ องจากมีขอ้ จากัดเรื่องการดูแลทารก
การเดินทางหรือผูน้ าส่งและมีการพิจารณาว่าจะใช้วิธีปฏิบตั ิใดบ้างของการอยูไ่ ฟ โดยจัดทา
รายการอุปกรณ์และจานวน รวมทั้งวิธีที่ได้อุปกรณ์น้ันมา เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ที่
จะใช้อุปกรณ์ตามแผนที่วางไว้ เช่น ถ่ าน ฟื น กระโจม ตัง่ นั ่ง หม้อทะนน เป็ นต้น สาหรับ
การตัดสินใจประยุกต์ใช้อุปกรณ์อาจเป็ นกระเป๋าน้ าร้อน ลูกประคบสาเร็จที่เป็ นแบบแห้ง
หม้อนึ่ ง กระทะไฟฟ้ า หม้อต้มสมุนไพร ถุงประคบร้อนที่ทาจากธัญพืช แผ่นเจล โคมไฟใช้
อบแผลฝี เย็บ เป็ นต้น
2.4 สถานบริ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดให้สถานบริ ก ารของรัฐ
จัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ประมาณ พ.ศ. 2547
ต่อมามีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทัว่ ไปจัดบริการการแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้ นไป คือมีการจาหน่ ายหรือใช้สมุนไพรอย่างน้อย 1 ชนิ ด รวมทั้งการใช้
ลูก ประคบสมุ นไพร ซึ่ งเป็ นระดับ 1 และมี คลิ นิก บริ ก ารด้านการนวดไทย อบ ประคบ
ซึ่ งเป็ นระดับ 2 และยังกาหนดให้สถานี อนามัยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคจัดบริการแพทย์
แผนไทยระดับ 1 ด้วย16 ซึ่ งสอดคล้องกับการยอมรับระดับการแพทย์ด้ังเดิ มเป็ นระบบ
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สุ ข ภาพแบบบู ร ณาการเป็ นการยอมรับ และรวมการแพทย์ด้ัง เดิ ม เข้า สู่ ร ะบบบริ ก าร
สาธารณสุ ข ทุ ก พื้ นที่ ข ององค์ ก ารอนามัย โลก 17 และปลายปี พ.ศ. 2554 มี ก ารน า
แพทย์แผนไทยที่เรียกว่าการพื้ นฟูสุ ขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยเข้าสู่
ระบบบริ ก าร ซึ่ ง มี ชุ ด บริ ก ารคื อ การนวดทัว่ ร่ า งกาย การประคบสมุ น ไพรทัว่ ร่ างกาย
การอบสมุนไพรทัว่ ร่างกาย การทับหม้อเกลื อ การปฏิบัติตัวสาหรับหลังคลอด 1 ดังนั้ น
ส่วนของสถานบริการภาครัฐในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จนถึงโรงพยาบาล
ทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ มีการฟื้ นฟูสุ ขภาพมารดาหลังคลอด ที่ มารดาหลังคลอดมาใช้
บริการได้ตามขอบเขตของการจัดวิธีปฏิบัติของการอยู่ไฟ ซึ่ งมักจะไม่มีการนั ง่ หรือนอน
ผิงไฟ อาบ และดื่มน้ าสมุนไพร หรือประคบเปี ยก
บทสรุป
การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด นอกจากการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขแล้ว การอยูไ่ ฟเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของมารดาหลังคลอด เพราะการอยูไ่ ฟของ
ไทยที่ปฏิบตั ิตามแนวทฤษฎีธาตุของอินเดีย เป็ นการปรับสมดุลธาตุภายนอกร่างกายด้วย
การใช้ความร้อนรูปแบบต่างๆ และปรับสมดุลธาตุในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารรส
เผ็ ดร้อน นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับ วิธีการใช้ความร้อนบาบัดโดยความร้อนชนิ ด
ตื้ นที่มารดาหลังคลอดสามารถปรับอุณหภูมิความร้อน กาหนดระยะเวลาการอยู่ไฟตาม
ความพอดี ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเอง ตลอดจนมีการดูแลให้ได้รับสารน้ า
อาหาร และการพักผ่อนตลอดช่วงที่อยูไ่ ฟจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งมารดาหลังคลอดและ
สมาชิกในครอบครัวหรือผูด้ ูแลสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่หมาะสมบนพื้ นฐานของความ
เชื่อและการฟื้ นฟูเพื่อให้มีสุขภาพดีหลังคลอดต่อไป
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