การทับหมอเกลือ
คุณจรัญ หาญคํา
การแพทยแผนไทยก็เปนแพทยทางเลือกแขนงหนึ่งมีการใหบริการทั้ง การนวด อบ
ประคบ และ การทับหมอเกลือก็เปนอีกทางเลือกทางหนึ่งในการดูแลหญิงหลังคลอด และเรา
ชวงจังหวะที่วามี สปสช.สนใจใสใจในเรื่องการนําเอาของโบราณมาใช ในการดูหลังคลอดใน
เรื่องการใหมดลูกเขาอู การขับน้ําคาวปลา หรือวาดูแลหญิงหลังคลอดในเรื่องการเจ็บหลังเจ็บ
เอวดูแล ในเรื่องมดลูกหยอน มดลูกพิการ ซึ่งเริ่มทํามาตั้งแตป4 4 และเราทําจริงจังในป2553 ซึ่ง
รวมกับกลุมเวช แตจริงๆแลวในชวงนศ. มาฝกงาน เราก็เอานักศึกษา ไปออกเยี่ยมชุมชน ไปให
ความรูกับชาวบาน วายาสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้ เกี่ยวกับดูแลหญิงหลังคลอด ชุมชน กับชาวบาน
สอนใหเปนทําใหแมดูแลลูกอยางไร พออุยแมอุยดูแลหลานอยางไร ชวงที่ลูกเขาอูรูสึกอยางไร
ใหพออุยแมอุยมีสวนรวม ในการนําเรื่องความรักความผูกพันซึ่งกันและกันบางคนจะปลอยปะ
ละเลยในสวนนี้
สวนมากจะทําในหลังคลอดประมาณ 1 สัปดาห ที่ผมฝกงานที่ มหาสารคามเขาจะนัด
คนไขมาเหมือนกับวาเราCO กันระหวางหองคลอด ระหวางANCฝากครรภตงั้ แตครั้งแรก เสร็จ
แลวตอนที่คลอดเราถามเขาวาจะมีการทับหมอเกลือจะทําไหม ที่เขาทํา ก็จะตองจายเงิน4,0005,000 บาทก็จะสามารถเบิกคืนได
คุณเดียรนา
การผดุงครรภไทยเรื่องการทับหมอเกลือผูที่สามารถทําไดตองมีใบประกอบโรคศิลปะ
สาขาการผดุงครรภ อุปกรณในการทับหมอเกลือประกอบดวย ผาสี่เหลี่ยม ปูเลย ขมิ้น วานนาง
คํา หมอเกลือนอย เอามาตั้งไฟอุนๆ มีใบพลับพลึงวาง หมอเกลือมีเกลือเห็บใส ที่สําคัญตอง
ไมใหรอนนัก สามารถทําใหกับหญิงหลังคลอด 30วันขึ้นไปในคนที่คลอดปกติหลังคลอด12-15
วัน กอนจะทําตองโกยทองกอนเพราะลําไสจะติด เอาหมอดิน ผาสี่เหลี่ยมปกไว มีสมุนไพรรอง
พื้น เราจะแนะนําผูปวยไมใหกินของแสลง โดยเฉพาะหนอไม ฟก แตง ยา ของหมัก ของดอง
ปองกัน มดลูกหยอน ดีไมดี ดากปูด ไมใหยกของแมแตตะกราผาออม รัดหนาทองดวย การรัด

หนาทองปองกันไมใหมดลูกหยอน ขอสําคัญ ดูวาน้ํานมแมดีหรือไม แนะนําใหกิน ปลี ขิง ไม
แนะนําใหกินยาดองเหลา หลังจากทับหมอเกลือแนะนําใหอบสมุนไพร อาบน้ําตม ตมอาบ15
วัน เวลาทับหมอเกลือก็แนะนําเรื่องอาหารการกิน หมอไมรอนเกินไป และไมควรวางไวใตอ
ทญ.อัจฉรียา
มีประสบการณลกู คนที่2 ก็เคยไดยินจุดประสงคสําคัญของการทับหมอเกลือคือ ทําให
พุงยุบไวขึ้นและตอง โกยๆทองรวมดวย ตอนทําครั้งแรกมันจะรอนๆหนอยเลยจะเจ็บๆแสบๆ
ไมเปนไร ครั้งแรกหางกัน 2 อาทิตย ทํา3ครั้ง ทําแลวตางจากทองแรกมั้ย ตางกันมั้ยบอกไมคอย
ได เพียงแตรูสึกวาขางในรูสึกดีขึ้น แตการขับน้ําคาวปลาก็ไมมีปญหาอะไร คิดวาการกระชับ
ของหนาทองจะดีกวา และชวยโกย แตนน.ลดเร็วกวามั้ย นาจะ ไมนาจะตาง ชวยเรื่องความ
กระชับ ความคลองตัวนาจะดีกวา
คุณนาง
จะทําการทับหมอเกลือหางกันวันถึง2 วัน แตทับ 3ครั้ง รูสึกวาน้ําคาวปลาวันนั้นจะลง
เยอะ แตวันที่ทับน้ําคาวปลาจะมาเยอะ ตอนแรกๆจะรอนๆหนอยเพราะไมเคยทํา กอนทับพี่เคา
จะนวดแขงนวดตัวกอน คิดวาทองที่ 2 แผลผาตัดจะไมหายงาย เพราะหนูผา c/sนะคะ แตก็รูสึก
วามันหายเร็ว 1 เดือนผานไปทองแรกจะดีกวาทองที่ 2 ไดอาบน้ําใบเปาแมเตรียมให หลังจาก 1
เดือน วันที่ทับกลางคืนจะนอนจากที่เราจะไมคอยไดนอนหลับสบาย แตวันนั้นนอนสบาย
เบาเนื้อเบาตัว หนาทองคิดวาจะหยอนยาน ลงชา แตทองแรกอบสมุนไพรอยางเดียวไมไดทับ
หมอเกลือ อบ10ครั้ง

ประมาลพร ทนะขวาง
เรื่องการแพทยแผนปจจุบันมาผสมกันการแพทยแผนไทย ที่ทํามาประมาณ2ป ปแลวกับ
ปนี้ แยกเปน 2ประเด็น ดานผูปวยจากการสัมผัสเรื่องนี้ดูมันเปนเรื่องใหมมันเปนเรื่องเกาแตเปน
เรื่องใหมสําหรับคนยุคปจจุบัน คือขาดการเตรียมพรอม ทีจ่ ริงแลวถาบอกตั้งแตทองจะดีมาก
ทุกวันนี้ไมคอยบอกเทาใด นอกจากนศ.มา จะจูโจมไปเลยบอกตั้งแตทองจะดีมาก ทองหรือหลัง
คลอดถาจะดีเคยเสนออาจารยควรมีใบสมัครยินยอม บางคนยังกลาๆกลัวยังขาดจุดนั้นหรือเปลา
ไมมั่นใจ ดูจากการสังเกตจากสีหนา บางคนยังไมมั่นใจ โดยเฉพาะนศ.ไปเราจะตองเกริน่ นํา
กอน และ เอาแพทยแผนปจจุบันเชนวัด V/S คนไข ดูแมดูลูก เกริ่นนําเขาไปกอน โดยเฉพาะ
ถาอยูเปนครอบครัวเดี่ยวไมมีคนเฒาคนแกอยูด วย เขายิ่งไมมั่นใจ แตถามีคนเฒาคนแกอยูเราพูด
สักพักเขาก็จะผสมโรงกับเรา จะงาย อยางเมื่อวานจะสอนงาย คุยเรื่องสมุนไพรตัวไหนเขาก็จะ
รูจัก แตถาครอบครัวเดี่ยว เราจะทําไดแคเหมือนเราไปทําใหเขา อยางอื่นไดแตสายใยรักแตนศ.
มาก็ ไดทํา ถาไมอยูก็ไมไดทําก็คงเปนบทบาท ANC หลังคลอด สมุนไพร คงจะมาพูดกันอีกที
และอีกอยาง สิทธิบัตรก็สําคัญ บางครั้งเราทําเราผิดอยูนะ เหมือนพี่เดียนาวามันเคลมได500 ถา
เอารายไดมาพูด ถาเปนปกส.จะเคลมไมได เคลม ไดเฉพาะสิทธิบัตรทอง จะติดขัดตรงนี้ดวยแต
พูดถึงในเขตเราก็ทําทุกราย ตอนนี้ ถึงไมมีนักศึกษาอยูเราก็ไปทํา ก็เอาคุณนวลไป พี่จรัญไป
ตอนนี้กําลังขยายเครือขายไปขางนอก เรื่องสมุนไพร การเตรียม ทุกวันนี้เราเตรียมไปใหเขา
จะใหเขาเตรียมคงยากบางคนเขาไมรูจักก็เหมือนถาเปนครอบครัวเดี่ยวจะไมรูจักเลย เราไปครั้ง
เดียวแลวใหเขาทําตอจะยาก และคิดวาจากการทํา 2-3 ปผานมานี้ ไปครั้งเดียวจะไมไดผล แตถา
สัก3 ครั้งเหมือนนองนางวาไดผล อยางพูดถึงหลักแพทยแผนปจจุบันความรอนทําใหแผลแหง
เร็วมดลูกเขาอูเร็ว คิดวา 3ครั้งเหมาะ วิจัยที่อื่นเขาก็มีนะ งานวิจัยเรื่องระดับมดลูกจะทําวาระดับ
มดลูกลดลงไหม น้ําคาวปลาไหลมากขึ้นก็คิดวาดี ดีกวาเราไปพูดเรื่องแพทยแผนปจจุบันอยาง
เดียว ทุกวันไปก็จะเสริมเรื่องการดูแลแผล จะทําใหสมบูรณมากขึ้น เรื่องใบสมัคร ใบยินยอม
ควรจะทํา

นศ.1
การให ตองเริ่มตนตั้งแตแรกๆ เริ่มตนตั้งแตดูแลกอนรักษาดูแลเขากอน เหมือนอาจารย
วาตองมีการบอกเลาตั้งแตกอนตั้งครรภไมใชวา วาไปแลวก็ไปทําใหเขา แลวเขาก็เหมือนกับไมรู
วาคืออะไร แต ถาเรามีการเกริ่นนําไปกอนวาตั้งแตการตั้งครรภใหเขาไดรับรูกอนถาหลังคลอด
เรามีรูปแบบการรักษาหรือการอยูไฟอยางไรรูปแบบไหนบางบรรยายใหเขารู จะทําใหรับรูมาก
ขึ้น เขาใจมากขึ้นเรื่องการทับหมอเกลือ
นศ.2
ก็จากประสบการณที่ผานมาไปฝกงานที่รพ.สุวรรณภูมิทางหองคลอดกับงานแพทยแผน
ไทยมีการประสานงานเสริมในเรื่องวันที่จะทับหมอเกลือ หลังคลอดปกติ10-12 วันบางที่คลอด
2-3วันก็มาทําเลย โดยแพทยที่จบจากแพทยแผนไทยโดยตรง จาก ทฤษฎี สามารถเริ่มทําได
ตั้งแต 2-3 หลังคลอด รวมไปถึงการนวดและการทับหมอเกลือ การเขากระโจมถาทําเร็วเทาไหร
จะยิ่งดีจะชวยขับน้ําคาวปลา และทองยุบเร็วขึ้น

ถอดบทเรียนการทับหมอเกลือ
1. การทับหมอเกลือคือการแพทยแผนไทยแขนงหนึ่งที่ใชสมุนไพรโบราณคูกับภูมิ
ปญญาชาวบานในการดูแลหญิงหลังคลอดชวยใหมดลูกเขาอูไดเร็ว ขับน้ําคาวปลา
โดยเปนการทํารวมกันของคนในครอบครัวซึ่งเปนการแสดงถึงความหวงใยผูกพัน
กันของคนในครอบครัว
2. ผูที่สามารถจะทําการทับหมอเกลือไดตองมีใบประกอบโรคศิลปะ สวนประกอบ
ของการทับหมอเกลือ และรายละเอียดการทับ
3. การทับหมอเกลือทําใหหนาทองยุบเร็ว และกระชับหนาทอง
4. การทับหมอเกลือทําใหน้ําคาวปลาลงมาก และแผลผาตัดหายเร็ว
5. ในการจะทับหมอเกลือควรอธิบายและใหความรูแ กหญิงหลังคลอดตั้งแตเริ่ม
ตั้งครรภเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
6. ในครอบครัวที่อาศัยอยูกับพอแมจะมีความเขาใจเรื่องการทับหมอเกลือและการ
เตรียมสมุนไพรกอนทับดีกวาครอบครัวเดี่ยว
7. ควรมีใบสมัครยินยอมในการแสดงความประสงคที่จะทับหมอเกลือ
8. การทับที่เหมาะสมคือ3 ครั้ง
9. ควรมีการดูแลและใหความรูกอนรักษา ใหผูปวยมีสิทธิ์เลือกและเขาใจกอนรักษา
10. ควรมีการประสานงานระหวางหลังคลอดและแพทยแผนไทยในการทับหมอเกลือ
หญิงหลังคลอด
11. สามารถทับหมอเกลือไดตั้งแตหลังคลอด 2-3 วันโดยอยูภายใตการดูแลของแพทยที่
จบมาเฉพาะทางแพทยแผนไทย
12. สามารถใชสิทธิเ์ บิกจายของขาราชการในการทําได

