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 ภูมิปญญาไทยในการดูแลสตรีหลังคลอดน้ัน หลังจากที่มารดาคลอดบุตรแลว จะใชผาพันทอง

มารดา เพ่ือชวยใหมดลูกเขาอูเร็วขึ้นและหนาทองไมหยอนยาน และใหรับประทานยาขับนํ้าคาวปลา นํา

กระเปานํ้ารอนวางทีห่นาทองนอยใหอุนพอควร นํ้าคาวปลาก็จะออกมา ชวยทําใหสบาย 
(2)

 และเม่ือครบ

เวลา 10-12 วัน หลังคลอด กรณคีลอดบุตรปกต ิ ก็จะมีการทบัหมอเกลือให เพ่ือเปนการฟนฟูสุขภาพ

มารดาหลังคลอด ที่มีการเปล่ียนแปลงทางรางกายอยางมาก เชน มีไขมันสะสมที่หนาทอง ปวดเม่ือย

กลามเน้ือ ระดับมดลูกเปล่ียนแปลง เปนตน โดยการทับหมอเกลือจะใหความรอนแกเกลือซ่ึงบรรจอุยูใน

หมอดิน นํามาหอดวยใบพลับพลึง รองดวยสมุนไพรหลายชนิด หอดวยผาขาว แลวนําไปกดคลึงนาบที่

บริเวณสวนตางๆของรางกาย ปจจุบันสถานบริการดานคลินิกการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก

ตางๆ ก็มีใหบริการทับหมอเกลือแกมารดาหลังคลอดบุตรดวย ซึ่งสามารถทํารวมกับ การนวดไทย การ

ประคบ และการอบสมุนไพร   
 
          ประโยชนของการทับหมอเกลอื  
 ชวยใหมดลูกหดรดัตัวเขาอูดีและเร็วขึ้น แกอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก ทาํใหนํ้าคาวปลาไหลดี

ขึ้น ลดไขมันหนาทอง ใหทาํตอนเชา ครัง้ละ 2 ชั่วโมง ติดตอกัน 3-5 วัน 
(1) 

 ผลการทับหมอเกลือตอระดับมดลูกในหญิงหลังคลอด  มีการศึกษาวิจัยผลการทับหมอเกลือตอ

ระดับมดลูกในหญิงหลังคลอดของ ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งทาํการทับหมอเกลือครั้งแรกวันที ่ 11 หลังคลอด 

ทําตดิตอกัน 4 ครั้ง แตละคร้ัง ใชเวลา 2 ชั่วโมง พบวาระดับมดลูกลดลง อยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบ
กับกลุมควบคมุ (หญงิหลังคลอดที่ไมไดทับหมอเกลือ) และมดลูกเริ่มเขาอูหลังการทับหมอเกลือครั้งที่ 2, 3 

และ 4 ในอัตรารอยละ 4.6, 45.5 และ 77.3 ตามลําดับ 
(3) 

 การศึกษาขางตนมีความสอดคลองกับอีกงานวิจัยหน่ึง ที่ทาํการทับหมอเกลือหลังคลอดวันที่ 7, 9, 

11 และ 14 โดยแตละครั้งใชเวลา 45 นาที พบวาระดบัมดลูกลดลงเฉล่ียรอยละ 16.58, 34.81, 47.51 และ 
60.78 ตามลําดับ โดยเปรียบเทยีบกับระดับมดลูกของหญิงหลังคลอดที่ไมไดทับหมอเกลือซ่ึงวัดในวัน

เดียวกัน พบวาระดับมดลูกลดลงเฉล่ียรอยละ 11.63, 23.92, 33.56 และ 40.20 ตามลําดับ (4) 
 ผลของการทับหมอเกลือตอผูปวยท่ีมีอาการปวดกลามเนื้อ 
 ผลของการจัดการความปวดผูปวยที่มีอาการปวดกลามเน้ือตอการประคบรอนดวยหมอเกลือ ใน

ผูปวยที่มีอาการปวดกลามเน้ือบา ไหล หลัง เอว และสะโพก จํานวน 30 ราย โดยนําหมอเกลือดินเผาขนาด

เทาลูกประคบ ใสเกลือเม็ดประมาณ ¾ ของหมอ วางบนเตาใหรอนประมาณ 3-4 นาท ีหมอเกลือจะรอนที่

อุณหภูมิประมาณ 35-40°C รองกนหมอดวยใบพลับพลึง หอดวยผาฝาย แลวนําไปวางประคบบริเวณที่ปวด 

 

ดูแลสุขภาพแบบไทยด้วยการทับหม้อเกลือ 

 



ใชเวลา 5-7 นาที เม่ือความรอนคลายลงจึงเปล่ียนลูกใหม ประคบนาน 10-15 นาที จากน้ันวัดระดับความ
ปวดและความพึงพอใจ พบวา ชวยลดอาการปวดกลามเน้ือไดอยางมีนัยสําคัญ และผูปวยมีความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ 76.7 (5) 
 ผลการทับหมอเกลือตอการลดขนาดรอบเอว และความหนาของชั้นไขมัน 
 ประสิทธิผลการลดขนาดรอบเอวตอรอบสะโพก และความหนาของชั้นไขมัน โดยการนวดประคบ

หมอเกลือ ในภาวะอวนลงพุง ซึ่งศึกษาในหญิงอายุ 25-35 ป ที่มีสัดสวนรอบเอวตอรอบสะโพกเกินกวา 0.9 
จํานวน 34 คน โดยนําเกลือเม็ดใสหมอทะนน ตั้งไฟ 15 นาที นําใบพลับพลึงเรียงซอนกันเปนวงกลมบน
ผาดิบ นําขม้ินชัน ไพล วานชักมดลูก วานนางคาํ อยางละ 1 กรัม บดละเอียด ผสมไวมาวางบนใบพลับพลึง 

แลวนําไปหอหมอขณะยังรอน หลังจากน้ันทําการนวดบริเวณหนาทองในทศิทางการนวดจากดานขางใน 

ทิศทางเขาหาสะดือ ดานละ 10 นาท ีทาํทั้งสองดาน ติดตอกัน 5 วัน ผลพบวาหลังการทดลอง ขนาดรอบ

เอวตอรอบสะโพก และความหนาของชัน้ไขมัน ของกลุมนวดประคบหมอเกลือ ลดลงอยางมีนัยสําคัญเม่ือ

เทียบกับกลุมควบคุม (นวดโดยไมนําหมอตั้งไฟ และไมใชสมุนไพร) ซึ่งไมมีการเปล่ียนแปลง
(6) 

 
        อุปกรณท่ีใชในการทับหมอเกลือ 

 ผาขาวส่ีเหล่ียม 1 ผืน  
 หมอทะนน (หมอดินเผา) 
 เตาถาน (หรอืเตาอ่ืนๆ ที่ใหความรอนแกหมอเกลือ) 

 เกลือเม็ด (เติมในหมอทะนนประมาณ ¾ สวน) 
 
         สมุนไพรท่ีใช 
 ไพลสด 1 สวน, วานนางคาํ ½ สวน, วานชักมดลูก ½ สวน, การบูร พอประมาณ, ใบพลับพลึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ไพล วานนางคํา และ วานชักมดลูก                                      ใบพลับพลึง  



 
            วิธีการเตรียมยา

(1) 
 ลางไพล วานนางคํา และวานชักมดลูกใหสะอาด ไมตองปอกเปลือก หั่นตําพอหยาบๆ ผสมการบูร

ลงไป นําไปวางบนผาที่จะใชหอหมอเกลือ และนําใบพลับพลึง เอาดานหนาวางบนผา 2 ใบ ตั้งฉากกันวาง

ทับสมุนไพรทีป่รุงไว นําหมอเกลือที่รอนไดที่ วางทบัใบพลับพลึง หอผามัดใหแนนพอเหมาะมือ ทุกครัง้ที่

เปล่ียนหมอใหม ควรเติมตวัยาใหพอดีกบัยาทีแ่หงไป (ถายาแหงมากใหพรมนํ้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          วิธีทับหมอเกลือ

(1) 

 ทาท่ี 1 นอนหงาย   ใหโกยทองกอน แลวจึงนําเอามุมหมอเกลือวางหนุนไปรอบๆ หมุนวน 1 รอบ 

วางพักหมอเกลือเหนือหัวเหนา แลวหมุนทําใหม 5-6 รอบ 
ขอควรระวัง      หมอตองไมรอนเกินไป เพราะผาอาจไหมได บริเวณใตอกหามวางแรงๆ เพราะจะทําใหจุก

แนนได ตองโกยลําไสกอนทําทุกครั้ง เพ่ือไมใหไสพอง 
 ทาท่ี 2 การเขาตะเกียบ   เอาหมอเกลือวางดานขางบริเวณรองกลามเน้ือขาดานนอก กดไลขึ้น

เหนือเขาจนถึงตนขา ชวงขอตอสะโพกบนรองกลามเน้ือหนาแขงจากขอเทาถึงเขา จากน้ันจับผูปวยใหอยูใน

ทาที่สามารถใชหมอเกลือกดทับแนวขาดานใน บน-ลาง ในลักษณะกด-ยก ซึ่งสามารถชวยแกเหน็บชาได 

เสร็จแลวเปล่ียนหมอเกลือใหม 
 ทาท่ี 3 นอนตะแคง  หลังคลอดจะมอีาการปวดหลังมาก ใหใชหมอเกลือกดทับบริเวณชวงกระเบน

เหน็บ ใชมือพยุงสะโพกดานบน มืออีกขางหน่ึงจับหมอเกลือ ใชดานขางขอบหมอกดทับหมุนไปมาหลาย

รอบ จากน้ันกดไลขึ้นไปตามรองกลามเน้ือชิดแนวกระดูกสันหลัง 
 ทาท่ี 4 นอนคว่ํา   เอาหมอเกลือทับทองขาใตกน เล่ือนไปเรื่อยๆ จนทั่วขาทั้ง 2 ขาง 
 
 
 

 

                

1  2  3 

4  5  6 



 
 ขอควรระวัง

(1)
   

 1. ไมควรทํากรณีมีไข   
 2. ไมควรทาํหลังกินอาหารอ่ิมใหมๆ    
 3. กรณีการผาตัดคลอดบุตร ตองรอ 30-45 วัน หลังคลอด จึงจะทับหมอเกลือได  
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