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คานา
การผดุงครรภ์ไทย เป็นการตรวจ การบาบัด การให้คาแนะนาและการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์
รวมถึงการป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด การทาคลอด การดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและ
ทารกในระยะหลังคลอด ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย อันเป็นศาสตร์การแพทย์ภูมิปัญญาของชาติไทยที่มีความสาคัญ
ต่อการดูแลสุขภาพประชาชนมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน โดยประเด็นความสาคัญดังกล่าว กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้สามารถดูแล
สุขภาพประชาชนได้ทุกระดับอย่างทั่วถึงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย ทั้งนี้ หน่วยงานที่
รั บผิ ดชอบโดยตรงได้ แก่ กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกจึ งได้ พัฒนาองค์ ความรู้ และกาหนด
แนวทางการให้บริการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ
อีกทั้ง การดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารก ด้วยการผดุงครรภ์ไทย สามารถบูรณาการกับ
ศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของญาติพี่น้องที่สามารถช่วยกัน
ดูแลสุขภาพองค์รวมของทั้งมารดาและทารก ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการการแพทย์แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย และเพื่อพัฒนา
แนวทางการให้บริการการดูแลรักษาสุขภาพของมารดาและทารก ในการให้บริการสุขภาพประชาชนในหน่วยบริการ
สุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทยจึงได้จัดทา “ คู่มือแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกด้ านการ
ผดุงครรภ์ไทย” ฉบับทดลองใช้ในระบบบริการสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการสาธารณสุข สามารถนา
ความรู้ไปเป็นแนวทาง ประยุกต์ปรับใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารก ด้วยการป้องกัน ส่งเสริม
รักษาสุขภาพมารดาและทารก รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดให้แข็งแรง ทั้งนี้ ด้วยความอนุเคราะห์
จากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ ให้คู่มือฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
ด้ว ยดี สถาบั น การแพทย์ แผนไทยและคณะผู้ จัดทา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสู งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ า
คู่มือเล่มนี้จะมีประโยชน์เป็นแนวทางในการให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพของมารดาและทารก ทั้งใน
ระยะก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทายินดีน้อมรับคาแนะนา
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้นาไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
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บทนำ
การมีสุขภาพดี เป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่ทุกคนปรารถนา โดยเฉพาะ เมื่อหญิงและชายแต่งงานกันเป็น
ครอบครัวก็ปรารถนาที่จะมีบุตรอันเป็นสุดที่รักเพื่อเป็นโซ่ทองคล้องใจและสืบทอดวงศ์ตระกูล หากคู่สมรสมีการ
วางแผนที่จะมีบุตร สิ่งที่ควรคานึงถึงก็คือ การดูแลรักษาสุขภาพชายและหญิง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภาระใหม่ที่จะตามมาในฐานะบิดาและมารดา
ทั้งนี้ ในภาวะการณ์ตั้งครรภ์และการเกิด มีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัว นับตั้งแต่
เมื่อมีการปฏิส นธิเกิดขึ้นในครรภ์มารดา ซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยตาม คัมภี ร์ปฐมจินดา ได้กล่าวไว้ว่า
“เมื่อมารดาตั้งครรภ์ให้ เอาธาตุของฤดูนั้นเป็นที่ตั้งแห่งธาตุกุมารกุมารีนั้นๆ ” ซึ่งมารดาขณะตั้งครรภ์จะมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และมีความเสี่ยงต่อภาวะอันตรายต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง
ในขณะตั้งครรภ์ทั้งมารดาและทารกจนกว่าจะคลอดและหลังคลอด ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์จึงควรจะได้รับการดูแล
อย่างดีจากครอบครัว เพื่อให้มารดาและทารกทั้งในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอดมีสุขภาพแข็งแรง
ซึ่งในปัจจุบัน การแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าและมีบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการให้บริการผสมผสานกัน
ระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ดังนั้น คู่สมรสจึงควรมีการวางแผนครอบครัวในการมี
บุตรตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์โดยการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เพราะถ้าพ่อแม่แข็งแรงลูกก็จะแข็งแรงสมบูรณ์
สุขภาพดี รวมทั้งการฝากครรภ์ การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอด
ซึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันยังผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ อย่างเช่น
การอยู่ไฟหลังคลอด ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกด้วยการผดุงครรภ์ไทย ซึ่งเป็น
ภูมิ ปั ญญาดั้งเดิมของชาวไทยและการบริการสุ ขภาพแก่ มารดาและทารกในระบบสาธารณสุ ข ทั้ งนี้ ก็เพื่อให้
แม่อยู่รอด ลูกปลอดภัยอย่างมีคุณภาพนั่นเอง
โดยเจตนารมณ์ในการจัดทา “คู่มือแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกด้ านการ
ผดุงครรภ์ไทย”เล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการสาธารณสุข สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารก ด้วยการป้องกัน ส่งเสริม รักษาสุขภาพมารดาและทารก รวมทั้งการฟื้นฟู
สุขภาพมารดาหลังคลอดให้ร่างกายแข็งแรง สามารถเลี้ยงดูลูก ทางานได้และกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ สุข
ซึง่ รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากตาราการผดุงครรภ์ไทย
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ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทา

กลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

