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คํานาํ 

การผดุงครรภไทย เปนการตรวจ การบําบัด การใหคําแนะนําและการสงเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ 
รวมถึงการปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด การทําคลอด การดูแลและสงเสริมสุขภาพมารดาและ
ทารกในระยะหลังคลอด ดวยวิธีการแพทยแผนไทย   อันเปนศาสตรการแพทยภูมิปญญาของชาติไทยท่ีมีความสําคัญ
ตอการดูแลสุขภาพประชาชนมาตั้งแตอดีตและสืบทอดตอมาถึงปจจุบัน   โดยประเด็นความสําคัญดังกลาว กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการจัดบริการการแพทยแผนไทยในระบบบริการสุขภาพ   เพ่ือใหสามารถดูแล
สุขภาพประชาชนไดทุกระดับอยางท่ัวถึงดวยศาสตรการแพทยแผนไทย ดานการผดุงครรภไทย   ท้ังนี้ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงไดแก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจึงไดพัฒนาองคความรูและกําหนด                  
แนวทางการใหบริการเขาสูระบบบริการสุขภาพ    

อีกท้ัง  การดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารก ดวยการผดุงครรภไทย  สามารถบูรณาการกับ
ศาสตรทางการแพทยแผนปจจุบันได   และเปนการสรางความสัมพันธในครอบครัวของญาติพ่ีนองท่ีสามารถชวยกัน
ดูแลสุขภาพองครวมของท้ังมารดาและทารก ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสิ่งแวดลอมดวยภูมิปญญาศาสตร
การแพทยแผนไทย  

ดังนั้น  เพ่ือเปนการพัฒนาวิชาการการแพทยแผนไทยดานการผดุงครรภไทย  และเพ่ือพัฒนา               
แนวทางการใหบรกิารการดูแลรักษาสุขภาพของมารดาและทารก   ในการใหบริการสุขภาพประชาชนในหนวยบริการ
สุขภาพ   สถาบันการแพทยแผนไทยจึงไดจัดทํา “ คูมือแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกดานการ      
ผดุงครรภไทย” ฉบับทดลองใชในระบบบริการสุขภาพ   เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการสาธารณสุข  สามารถนํา
ความรูไปเปนแนวทาง ประยุกตปรับใชในการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารก  ดวยการปองกัน สงเสริม 
รักษาสุขภาพมารดาและทารก  รวมท้ังการฟนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดใหแข็งแรง  ท้ังนี้ ดวยความอนุเคราะห
จากคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดใหขอมูลองคความรู ขอเสนอแนะ ใหคูมือฉบับนี้สําเร็จลุลวง
ดวยดี   สถาบันการแพทยแผนไทยและคณะผูจัดทํา ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงและหวังเปนอยางยิ่งวา                 
คูมือเลมนี้จะมีประโยชนเปนแนวทางในการใหบริการ สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษาสุขภาพของมารดาและทารก ท้ังใน
ระยะกอนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด  และหากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทํายินดีนอมรับคําแนะนํา       
ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง  เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุงในโอกาสตอไป  และขอขอบคุณลวงหนามา ณ ท่ีนี้  
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บทนํา 

การมีสุขภาพดี เปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีทุกคนปรารถนา   โดยเฉพาะ เม่ือหญิงและชายแตงงานกันเปน

ครอบครัวก็ปรารถนาท่ีจะมีบุตรอันเปนสุดท่ีรักเพ่ือเปนโซทองคลองใจและสืบทอดวงศตระกูล   หากคูสมรสมีการ

วางแผนท่ีจะมีบุตร   สิ่งท่ีควรคํานึงถึงก็คือ การดูแลรักษาสุขภาพชายและหญิง  รวมท้ังบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

และภาระใหมท่ีจะตามมาในฐานะบิดาและมารดา   

ท้ังนี้  ในภาวะการณตั้งครรภและการเกิด  มีความหมายเปนอยางยิ่งตอครอบครัว นับตั้งแต
เม่ือมีการปฏิสนธิเกิดข้ึนในครรภมารดา  ซ่ึงในทางการแพทยแผนไทยตาม คัมภีรปฐมจินดา  ไดกลาวไววา                  
“เม่ือมารดาตั้งครรภใหเอาธาตุของฤดูนั้นเปนท่ีตั้งแหงธาตุกุมารกุมารีนั้นๆ ”  ซ่ึงมารดาขณะตั้งครรภจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม   และมีความเสี่ยงตอภาวะอันตรายตางๆ เปนอยางยิ่ง
ในขณะตั้งครรภท้ังมารดาและทารกจนกวาจะคลอดและหลังคลอด   ท้ังนี้ หญิงตั้งครรภจึงควรจะไดรับการดูแล
อยางดีจากครอบครัว  เพ่ือใหมารดาและทารกท้ังในขณะตั้งครรภ ขณะคลอดและหลังคลอดมีสุขภาพแข็งแรง  
ซ่ึงในปจจุบัน การแพทยมีความเจริญกาวหนาและมีบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง  โดยมีการใหบริการผสมผสานกัน
ระหวางการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย  ดังนั้น คูสมรสจึงควรมีการวางแผนครอบครัวในการมี
บุตรตั้งแตกอนตั้งครรภโดยการตรวจสุขภาพกอนตั้งครรภ  เพราะถาพอแมแข็งแรงลูกก็จะแข็งแรงสมบูรณ
สุขภาพดี  รวมท้ังการฝากครรภ การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ ขณะคลอดและหลังคลอด               
ซ่ึงในวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบันยังผูกพันอยูกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ   อยางเชน 
การอยูไฟหลังคลอด  ซ่ึงในท่ีนี้จะกลาวถึงการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกดวยการผดุงครรภไทย  ซ่ึงเปน
ภูมิปญญาด้ังเดิมของชาวไทยและการบริการสุขภาพแกมารดาและทารกในระบบสาธารณสุข  ท้ังนี้ ก็เพ่ือให                      
แมอยูรอด ลูกปลอดภัยอยางมีคุณภาพนั่นเอง 

โดยเจตนารมณในการจัดทํา “คูมือแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกดานการ  
ผดุงครรภไทย”เลมนี้   เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการสาธารณสุข  สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ
ดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารก  ดวยการปองกัน สงเสริม รักษาสุขภาพมารดาและทารก  รวมท้ังการฟนฟู
สุขภาพมารดาหลังคลอดใหรางกายแข็งแรง  สามารถเลี้ยงดูลูก ทํางานไดและกลับมาใชชีวิตอยางปกติสุข      
ซ่ึงรายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากตําราการผดุงครรภไทย 

 

                                                                    คณะผูจัดทํา 
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