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ส่วนที่ 1 ทฤษฏีกลไกการสร้างน ้านมทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย 

ทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้อง 
1.การแพทย์แผนไทย  

การแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บ้าบัด รักษา หรือ
ป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย การให้ความหมายรวมถึง 
การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั งนี โดยอาศัยความรู้
หรือต้าราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา 
(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 
2.การผดุงครรภ์ไทย  

การผดุงครรภ์ไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัย การบ้าบัดรักษา การส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์  
การป้องกันความผิดปกติในระยะตั งครรภ์และระยะคลอด การดูแลมารดาและทารกตั งแต่ผู้หญิงเริ่มตั งครรภ์
จนถึงหลังคลอด เพ่ือแนะน้าแก้ไข ป้องกันอาการต่างๆของผู้เริ่มตั งครรภ์ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย
เกิดขึ น (กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2549, หน้า 1) 
3.คัมภีร์ปฐมจินดา  

คัมภีร์ปฐมจินดา กล่าวถึงโรคเกีย่วกับโรคสตรี มารดาและทารก หญิงมีครรภ์ก่อนคลอด และหลังคลอดแต่ง
โดย พระอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์  

3.1 ลักษณะน ้านมดี ที่นี ว่าด้วยลักษณะแห่งแม่นมที่ดี ซึ่งกุมารดื่มน ้านมมิได้เป็นโทษนั นมีอยู่ 4 จ้าพวก 

ต่อไปดังนี   

3.1.1 หญิงจ้าพวกหนึ่ง มีกลิ่นตัวหอมดังกล้วยไม้ ไหล่ผาย สะเอวรัด หลังราบ สัณฐานตัวด้าแลเล็ก 

แก้มใส มือและเท้าเรียว เต้านมดังอุบลพ่ึงแย้ม ผิวเนื อแดง เสียงดังเสียงสังข์ รสน ้านมนั นหวานมันเจือกัน 

ลักษณะหญิงอย่างนี ท่านจัดเป็นหญิงเบญจกัลยาณี ให้เลือกเอาไว้ให้กุมารบริโภคเถิดดีนัก 

3.1.2 หญิงจ้าพวกหนึ่ง มีกลิ่นตัวดังดอกอุบล เสียงดังเสียงแตร ไหล่ผาย สะโพกรัด แก้มพอง นิ วมือ

และนิ วเท้าเรียวแฉล้ม เต้านมดังบัวบาน ผิวเนื อเหลือง น ้านมข้นมีรสหวาน ลักษณะหญิงอย่างนี ท่านจัดเป็น

หญิงเบญจกัลยาณี ให้เลือกเอาไว้ให้กุมารบริโภคเถิดดีนัก 

3.1.3 หญิงจ้าพวกหนึ่ง มีกลิ่นตัวไม่ปรากฏหอมหรือเหม็น เอวกลม ขนตางอน จมูกสูง เต้านมกลม 

หัวนมงอนดังดอกอุบลพ่ึงจะแย้ม รสน ้านมนั นหวาน มันสักหน่อย ลักษณะหญิงอย่างนี ท่านว่าเป็นหญิงเบญจ

กัลยาณีให้เลือกเอาไว้ให้กุมารบริโภคเถิดน ้านมดีนัก  

3.1.4 หญิงจ้าพวกหนึ่ง มีกลิ่นตัวหอมเผ็ด เสียงดังจักกะจั่น ปากดังปากเอื อน ตาดังตาทราย ผมแข็ง

ชัน ไหล่ผาย สะโพกผาย หน้าผากสวย ท้องดังกาบกล้วย  นมพวง น ้านมขาวดังสังข์ รสน ้านมมันเข้มสักหน่อย 

เลี ยงลูกง่าย ลักษณะหญิงจ้าพวกนี จัดเป็นหญิงเบญจกัลยาณี ให้เลือกไว้ให้กุมารบริโภคเถิดน ้านมดีนัก ลักษณะ

แม่นม 4 จ้าพวกนี เป็นแม่นมเบญจกัลยาณี ท่านจัดสรรเอาไว้ถวายพระมหาบุรุษราชเจ้าได้เสวยครั งนั น เรียกว่า 
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ทิพโอสถ ประโยธร ดุจน ้าสุรามฤต ถ้าแลกุมารกุมารีผู้ใดได้บริโภค ดุจดื่มกินซึ่งโอสถอันเป็นทิพย์ น ้านมที่กล่าว

มาทั ง 4 จ้าพวก ถึงว่ากุมารผู้นั นจะมีโรคก็อาจบ้าบัดเสียได้ซึ่งโรคให้วินาศหายทุกประการ เพราะน ้านมมีคุณ

ดังโอสถมิได้แสลงโรคดีนัก 

หญิง 4 จ้าพวกนั นท่านจัดออกเป็น 4  ตระกูล คือ หญิงเกิดในตระกูลกษัตริย์ หญิงเกิดในตระกูลเศรษฐีและ

เสนาบดี หญิงเกิดในตระกูลพ่อค้าจ้าพวกหนึ่ง และหญิงเกิดในตระกูลชาวนาจ้าพวกหนึ่งเป็น 4 จ้าพวกด้วยกัน

ดังนี  

ถ้าแพทย์จะพิจารณาดูน ้านมดีหรือร้ายนั น ให้เอาน ้าใส่ขันลงแล้วให้แม่นมนั นหล่อ นมลงดู  ถ้าน ้านมมีสี

ขาวดังสีสังข์และจมลงในขันสัณฐานเหมือนดังลูกบัวเกราะ นมอย่างนี จัดเป็นน ้านมอย่างเอก ถ้าหล่อน ้านมลง 

และน ้านมนั นกระจาย แต่ว่าข้นจมลงถึงก้นขันแต่ไม่กลมเข้า น ้านมอย่างนี จัดเอาเป็นน ้านมอย่างโท ถ้าพ้นจาก

น ้านม 2 ประการนี แล้ว ถึงจะมีลักษณะประกอบไปด้วยยศศักดิ์ชาติตระกูลปานใดก็ดี ถ้ามีกุศล หนหลังยัง

ติดตามบ้ารุงรักษาไม่ให้เกิดโรคาพยาธิ รสน ้านมนั นเปรี ยว ขม ฝาด จืด จาง และมีกลิ่นอันคาวนั น ก็จัดเป็น

น ้านมโทษทั งสิ น 

3.2 น ้านมพิการ 

น ้านมพิการ คือ สตรีขัดฤดู สตรีอยู่ไฟมิได้และน ้านมนั นเป็นน ้านมดิบ สตรีมีครรภ์อ่อนเป็นน ้าเหลือง 

 ไหลหลั่งลงในน ้า เป็นสายโลหิตกับน ้านมระคนกัน ถ้าสตรีมีลักษณะแลน ้านมอันชั่วดุจกล่าวมานี  ถ้าให้กุมาร

กินเข้าไป ดุจหนึ่งให้บริโภคยาพิษ ก็จะบังเกิดโรคพยาธิต่างๆ  ถ้าแพทย์จะพยาบาลให้พึงพิจารณาโรคาพยาธิ

และชาติ ลักษณะแห่งแม่นมนั นก่อน ถ้าประกอบไปด้วยโทษประการหนึ่งประการใดก็ดี ให้ประกอบยาประจุ

โลหิต รุน ้านม บ้ารุงธาตุให้โลหิตและน ้านมนั นบริบูรณ์ก่อนจึงจะสิ นโทษร้าย ถ้าแลน ้านมลอยเรี่ยรายไม่คุมกัน  

เข้าได้ ท่านว่า เป็นเพราะโลหิตก้าเริบ ให้แต่งยาประจุโลหิตร้ายเสียก่อน โลหิตจึงจะงามน ้านมจึงจะบริบูรณ์  

(มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, 2555, หน้า 88-112) 

4. คัมภีร์มหาโชติรัต  
พระอาจารย์เจ้าผู้ชื่อว่า ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหม 16 ชั น ได้ลงมาประดิษฐ์ฐานจารึกอักษร

เป็นต้นคัมภีร์มหาโชตรัต ว่าด้วยหญิงตั งแต่คลอดออกมาจากครรภ์มารดา เมื่อยังเด็กอยู่นั นก็มีก้าเนิดตานซาง
เช่นเดียวกับชาย เมื่อโตขึ นจนถึงวัยระดู จึงมีส่วนที่แตกต่างจากชาย เมื่อโตจนถึงวัยมีระดูจึงมีส่วนแตกต่างจาก
ชาย ๔ ประการ เพ่ือที่จะให้เป็นที่ก้าเนิดทารก ได้แก่ ถันประโยธร(เต้านมส้าหรับเลี ยงลูก)  จริตกิริยา  
(การแสดงออกของร่างกาย) ประเวณี (อวัยวะเพศ) ต่อมโลหิตระดู (มดลูก) 

คัมภีร์มหาโชตรัต กล่าวถึง ลักษณะของสตรีว่ามีความแตกต่างจากบุรุษ กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับ

ประจ้าเดือน ซึ่งค่อนข้างมีความส้าคัญมากเพราะเกี่ยวกับพื นฐานโรคภัยไข้เจ็บของสตรีตามทัศนะของ

การแพทย์แผนไทยกล่าวถึงอาการโรค แต่ละชนิดและในตอนท้ายจะเป็นต้ารับยาส้าหรับใช้รักษาอาการของ

โรคนั นๆ คัมภีร์มหาโชตรัต ปรากฏหลักฐานตั งแต่สมัยอยุธยา ในต้าราพระโอสถพระนารายณ์ ซึ่งแต่งขึ นใน

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) ที่กล่าวมาข้างต้น พบยาต้ารับปลูกไฟธาตุ 1 ต้ารับและ
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อีก 2 ต้ารับเป็นต้ารับที่คล้ายคลึงกันรวมเป็น 3 ต้ารับ กล่าวถึงในคัมภีร์มหาโชติรัต เป็นยาอายุวัฒนะ 

ประกอบไปด้วย ชื่อต้ารับ ส่วนประกอบยา วิธีรับประทาน สรรพคุณยา ดังต่อไปนี  

ขนานที่ ๑ เบญจกูล ผลผักชี ว่านน ้า แห้วหมู พิลังกาสา บอระเพ็ด ผิวมะกรูด สิ่งละ ๑ บาท ท้าผงละลาย

น ้าส้มซ่า 

ขนานที่ ๒ ยามหาชุมนุมธาตุ ปลูกไฟธาตุให้บริบูรณ์ หัวดองดึง ผักแพวแดง ขิงแห้ง สิ่งละ ๒ บาท พริกไทย 

๕ บาท ท้าผงแล้วเอาน ้าใบคนทีสอเป็นกระสาย บดท้าแท่งไว้เท่าเมล็ดพริกไทย กิน ๙, ๑๐, ๑๓ เม็ด  

ถ้าจะให้ระบาย ให้เอารากตองแตก ใบสลอด พริกไทย สิ่งละ ๒ บาท บดเข้าด้วยกัน กินเจริญอาหารแก้ไอ  

แก้ท้องขึ นก็ได้ ยานี วิเศษนัก ถ้าผู้ใดพบ อุตส่าห์ท้ากินเถิด 

ขนานที่ ๓ ยาปลูกไฟธาตุท่านให้เอาดีปลี รากช้าพลู ผักแพวแดง สะค้าน ขิงแห้ง ผลผักชีล้อม ว่านน ้า หัว
แห้วหมู ผลพิลังกาสา ผิวมะกรูด สิ่งละเท่าๆกัน พริกไทยล่อนเท่ายาทั งหลาย ท้าผง ละลายน ้าผึ งน ้าส้มซ่า  
น ้าร้อนหรือสุราก็ได ้ปลูกไฟธาตุให้โลหิตงาม ถ้าไม่มีระดูมา ให้มีระดูมา ถ้าแม่ลูกอ่อนกินจะมีน ้านมมาก ทั งหา
โทษมิได้เลย (มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, 2555, หน้า 272-279; มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยเดิม อายุรเวทวิทยาลัย, 2544, หน้า 244-268) 
5.คัมภีร์ฉันทศาสตร์  

ลักษณะของหญิงที่ให้นมและชาติตระกูลประกอบกันจะได้ลักษณะของน ้านมที่มีคุณภาพดี เพราะมี
โภชนาการดีกับผู้มีลักษณะและความประพฤติเหมาะสมในการเป็นแม่ที่ดีซึ่งจะท้าให้ทารกได้รับทั งอาหารที่
เหมาะสม ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ และความเมตตาจากแม่หรือแม่นม ยังผลให้ทารกมีความสุขทั งกายและ
ใจเมื่อยังเยาว์และเติบโตเป็นพลเมืองดีต่อไป 
หญิงแม่นมที่ดี อยู่ในตระกูล 5 ตระกูล คือ กษัตริย์ เศรษฐี เสนาบดี พ่อค้า และชาวนา แต่ต้องมีสุขภาพที่ดี 

และมีลักษณะดังต่อไปนี  

1.หญิงนี มีกายอกไหล่ผายเนตรน้อย พักตร์แช่มช้อยชมชวน เนื อนิ่มนวลเอวรัด นาสาเล็บสิงห์ หลังราบยิ่งถัน

ตั ง เต้ากลมดังดอกบัว หัวนมเล็กขอบแดง กล้องแกล้งเท้ามือเรียว น ้านมเขียวรสมันหวาน 

2.รูปหนึ่งพานไหล่สอบ หน้ากลมชอบเนตรน้อย พักตร์แช่มช้อยดวงถัน ดังบุษบาตูมตั ง พิศผิวหนังเหลืองสี 

การะเกด มีกลิ่นกายหอมรวยคล้ายเหมือนกลิ่นการะเกดยินนานมา เบญจกัลยา ปรากฏน ้านมรสข้นหวาน 

3.หนึ่งนงพาลผิวพรรณ งามเกษกันฐ์งามองค์ งามคิ วโก่งขนตา อ่อนนาสาสูงสม เต้านมกลมปลายงอน งามผิว

อ่อนเอวกลึง น ้านมพึงใจขัน รสหวานพ้นมันสักหน่อย  

4.หนึ่งแช่มช้อยดวงพักตร์ วิไลลักษณ์นารี เนตรมฤคีงามคม งามโอษฐ์ผงแข็งขัน งามเบื องบั นนาภี กาบกล้วย

มีสัณฐาน สะโพกผายผึ่ง อกไหล่ขึงเพราะพร้อม น ้านมย่อมมีสี สังข์ขาวดีมีรส มันปรากฏยิ่งนัก 
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หญิงแม่นมท่ีไม่ด ีมีลักษณะดังต่อไปนี  

1. หญิงน ้านมให้โทษ ลักษณะมือและเท้ายาว ผิวหนังเหลืองขาวหรือสองสี เต้านมลักษณะหย่อนยาน  

หัวนมเล็ก เต้านมมีขนาดใหญ่ไม่สมส่วน ผิวหนังบริเวณดวงตาหย่อนคล้อย เสียงเล็กแหลเหมือนนกกา กลิ่น

กายแรงเหมือนน ้าล้างเนื อ หญิงประเภทนี เรียกว่า “ยักษิณี” 

2. หญิงมีผิวพรรณขาวหรือผิวสีด้าแดง กลิ่นกายแรงเหมือนชาย ส้าเนียงหมายเหมือนเสียงแพะร้องเพียงริม

โอษฐ์ ลักษณะฝ่าเท้ามีขนาดใหญ่ ฝ่าเท้าไม่เสมอกัน การเดินไม่ปกติ ลักษณะเต้านมดุจหนึ่งคอ หญิงประเภทนี 

เรียก “หญิงหัศดี” 

3. หญิงมีอาการตาเหลือกลาน ไหล่ลู่  หน้าแข้งทู่  ต้นแขนใหญ่ ลักษณะฝ่ามือขนาดใหญ่ ใจร้าย  

ลักษณะเต้านมห่าง ปลายแบนเสียง เหมือนส้าเนียงกาผม น ้านมมีรสเปรี ยว 

4. หญิงรูปร่างสันทัด ผิวขาวเหลือง เสียงเหมือนพิราบ ลักษณะกลิ่นกายสาบเหมือนกลิ่นแพะ กลิ่นแรง 

น ้าเต้าส่อสู่รส นมรสเฝื่อนฝาด มีกลิ่นคาวชาติ สีน ้านมจืดจาง  

น ้านมให้โทษเนื่องจากธาตุก้าเริบ 

1. ธาตุลมก้าเริบ น ้านมมีรสเปรี ยว กลิ่นคาวจัด สีขุ่นเขียวคล้ายน ้าหอยแมลงภู่ต้ม เหมือนน ้านมนั นหลัง

หายไปในน ้า 

2. ธาตุไฟก้าเริบ น ้านมมีรสฝาด 

3. เสมหะและดินก้าเริบ มีสองโทษ น ้านมมีสีเขียว กลิ่นคาว เหม็นเหมือนสาบแพะ 

4. โลหิตก้าเริบ น ้านมจางใส หยดลงในน ้าไม่คุมตัวกันเป็นสาย ลอยกระจัดกระจายทั่วไป 

น ้านมให้โทษเนื่องจากแม่นมไม่สมบูรณ์ 

1. แม่อยู่ไฟไม่ได้เนื่องจากจากโลหิต สิ่งพิษอาจคัดหลั่งออกมากับน ้านมได้ 

2. แม่ท่ีระดูไม่ปกติ ฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างและหลั่งน ้านมมักผิดปกติ 

3. แม่ท่ีก้าลังตั งครรภ์ ฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างและหลั่งน ้านมย่อมลดลง  

ดังนั น น ้านมจากแม่ 3 จ้าพวกนี  ห้ามทารกดื่มกินเพราะเปรียบเหมือนให้กินยาพิษ ต้องให้แม่กินยาประสะ

น ้านมเสียกอ่น แล้วลองทดสอบน ้านมก่อนน้าไปใช้  

(มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย, 2541, หน้า 99-100) 

ทบทวนวรรณกรรมการดูแลมารดาและทารกตามหลักการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้อง 
6.การดูแลมารดาหลังคลอดและทารก 

ระยะมารดาหลังคลอด คือ เขา้ระยะที่ยังต้องให้การดูแลแก่มารดาเป็นพิเศษเนื่องจากร่างกายของมารดาจะมี
ความอ่อนเพลียอย่างมาก จากการคลอดและต้องเสียโลหิตจากบาดแผลที่เกิดจากการลอดตัวของรกและมีการ
เสียโลหิตจากการบาดแผลฉีกขาดของช่องคลอด ผดุงครรภ์จ้าเป็นต้องให้การสังเกตอาการของมารดาอย่าง
ละเอียด รวมถึงต้องอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ นกับทารกที่อยู่ในช่วงของการปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อม
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ภายนอก การดูแลมารดาหลังคลอด จ้าแนกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอดและระยะ 2 เดือน
แรกหลังคลอด 

6.1 ระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด          

เมื่อทารกคลอดแล้วรกยังไม่ออกมา เวลานั นควรให้มารดารับประทานยาควินินกับแอสไพริน 

อย่างละ 1 เม็ด แล้วจึงคลึงมดลูก โดยเอามือกุมหน้าท้องมารดาแล้วคลึงให้มดลูกหดตัวแข็ง แล้วให้มารดานอน

หงายตั งขางอเข่าให้เอาหมอนหนุนตรงเอวพอสบาย แล้วให้นอนเฉยๆเพ่ือให้รกหลุดออกมาเองและเพ่ือให้

มารดาได้พักผ่อน พักประมาณ 25 นาที เมื่อรกออกมาแล้วให้มารดารับประทานยาประสะไพลเพ่ือขับ

น ้าคาวปลา น้าน ้ายาฆ่าเชื อโรคล้างปากช่องคลอดและระหว่างขาให้เลือดที่เปื้อนอยู่หมดไป การดูแลมารดา

ระยะหลังคลอดบุตรวันแรกให้รับประทานยาขับน ้าคาวปลาทุก 3 ชั่วโมง วันที่ 2 ให้รับประทาน 3 ครั งต่อวัน 

วันที่ 3-4 ให้รับประทานเช้าและเย็น วันที่ 5 ให้รับประทาน 1 ครั งต่อวัน เมื่อหยุดรับประทานยาขับ

น ้าคาวปลา ให้รับประทานน ้าเกลือ (โซดาไฮซัลเฟต) ต่อไปอีก 6 สัปดาห์ วันละ 2 ครั ง ส่วนยาควินินนั นให้ 

รับประทานมื อละ 1 เม็ด ตั งแต่วันแรกคลอดตอนเช้าและกลางคืนจนครบ 5 วัน หรือหากน ้าคาวปลาไม่เดิน  

มีอาการปวดศีรษะควรรับประทานยาขับน ้าคาวปลาตั งแต่แรกคลอด วันละ 3 ครั ง เพ่ือขับน ้าคาวปลาและ 

แก้ไข้ แก้อักเสบร่วมกับรับประทานยารักษามดลูกและยาประสะน ้านมร่วมด้วย หากคลอดบุตรได้ 3 วันแล้ว 

ยั ง ไม่ ถ่ าย อุจจาระให้ รับประทานน ้ ามั นละหุ่ ง   1 ช้ อนโต๊ ะ  การรั ดท้องคนท้องอยู่ ไฟนั น ให้ ใ ช้ 

ระยะเวลาท้า 10 วันแล้วใช้ความร้อนอุ่นๆทับตรงมดลูกเสมอ              

6.2 การดูแลมารดาระยะ 2 เดือนแรกหลังคลอด 

6.2.1 หน้าท้อง ต้องใช้ผ้ารัดหน้าท้องให้แน่นภายหลังคลอดแล้ว เพ่ือช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ นและ

ไม่ให้หน้าท้องหย่อนยาน นอกจากนั นยังท้าให้หญิงหลังคลอดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะได้สะดวกขึ นอีกด้วย

ต้องนวดหน้าท้องบ่อยๆเพ่ือให้กล้ามเนื อหน้าท้องท้างานได้ดี หลังคลอดแล้ว 10 วันควรหาหมอนวดที่ช้านาญ

นวดหน้าท้องทุกวันให้ครบ 3 สัปดาห์ 

6.2.2 การพักผ่อน หลังคลอดแล้วต้องให้คนไข้นอนหลับพักผ่อนให้มาก ใน 2-3 วันแรก อย่าให้มีกังวล

และตื่นตกใจอย่างใด ควรให้นอนอยู่กับเตียง 10 วันหรืออย่างน้อยก็ควรเป็น 4 วัน และหลังคลอดแล้ว 3 วัน 

ควรให้คนไข้นอนคว่้า ใช้หมอนรองบริเวณท้องน้อย เพ่ือยกให้บริเวณสะโพกสูงขึ นนานครั งละ 10 นาที  

เช้าและเย็นทุกๆ วัน เพ่ือให้ยอดมดลูกพลิกกลับไปด้านหน้า เมื่อมดลูกเข้าอู่แล้วจะได้อยู่ในลักษณะเดิมเหมือน

ก่อนตั งครรภ์ เวลามีระดูต่อไปความเจ็บปวดจากการมีระดูจะได้น้อยลง หลังจากอยู่กับเตียงได้ 10 วัน  

คนไข้จะลุกเดินได้วันละ 1-2 ชั่วโมง ทุกๆวัน จนถึงท้างานได้ตามปกติ 

6.2.3 การนอน ควรให้นอนพักผ่อนมากๆ ถ้านอนไม่หลั บ ให้ ยาระงับประสาทเล็ กน้อย  

เช่น ยาโปรแตสเซียมโปรไมด์ (Mixt Potassium Bromide) 30 ซีซี. ก่อนนอน การนอนไม่หลับอาจท้าให้

คนไข้เป็นโรคประสาทได้ระยะหลังคลอด 
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6.2.4 อาหาร หลังคลอดแล้ว 24 ชั่วโมง ควรให้อาหารธรรมดาที่มีคุณภาพดี เช่น นม ไข่ไก่ ไม่ต้องงด

อาหาร เพราะต้องเลี ยงทารกด้วยนมมารดา 

6.2.5 ล้าไส้ หลังคลอดแล้วคนไข้มักท้องผูกเสมอ ควรให้ยาระบายอ่อนๆ เช่น น ้ามันละหุ่ง 30 ซีซี  

ในวันที่สองหลังคลอด 

6.2.6 หัวนม ควรท้าให้ความสะอาดเต้านมและหัวนมเวลาที่ช้าระร่างกายทุกครั ง โดยใช้สบู่กับน ้าอุ่นๆ 

ล้างหัวนมเพ่ือช้าระล้างเหงื่อไคลให้สะอาด น ้านมจะได้เดินได้สะดวก ไม่เกิดนมหลง (อาการนมคัด)  

หรือเป็นพิษ มารดาควรใช้ฟองน ้าชุบน ้าอุ่นเช็ดตัวให้ทั่วตัว ถ้าเป็นผดก็โรยด้วยแป้งบอริค 7-8 วัน ควรรักษา

ความสะอาดของร่างกายและเสื อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ดี และก่อนที่จะ อุ้มหรือดูแลเด็กควรจะล้างมือให้สะอาด

ก่อนทุกครั ง (กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2549, หน้า 50-57) 

การปฏิบัติตัวของมารดาเวลาให้ทารกดูดนม 

1. ต้องล้างหัวนมให้สะอาด คือ ฟอกสบู่ทุกครั งเมื่ออาบน ้าเช้า-เย็น ตลอดทั งมือมารดาจะต้องท้าความ

สะอาดทุกครั งก่อนให้ทารกดูดนม 

2. ในเวลาที่ให้ทารกดูดนมต้องปลุกทารกให้ตื่นไว้เสมอ อย่าให้ทารกหลับ 

3. ต้องสลับเปลี่ยนเต้านมให้ทารกดูดทั งสองข้าง เพ่ือน ้านมจะได้ไหลเท่าๆกัน ทั งสองข้างและอย่าให้ทารก

ดูดข้างใดข้างหนึ่งงานเกินไป จะท้าให้นมทั งสองข้างไม่เท่ากันและท้าให้หัวนมแตกได้ 

4. ในขณะที่มารดายังลุกจากเตียงไม่ได้ เวลาทารกดูดนมให้มารดานอนตะแคงให้ทารกดูดนม 

เมื่อมารดานั่งได้แล้วควรนั่งแล้ววางทารกที่หน้าขาทั งสองข้างในท่าที่สบายที่สุด 

5. อย่าให้ลูกดูดนมเร็วเกินไป เพราะจะท้าให้ทารกส้ารอกน ้านมออกได้ 

6. หลังจากให้ทารกดูดนมแล้ว อุ้มทารกไว้ในแขนให้ทารกสูงกว่าระดับล้าตัว ลูบหลังเบาๆให้ทารกเรอ

เสียก่อน หรือกล่อมให้ทารกหลับก่อนแล้วจึงให้ทารกนอนเปล 

การดูแลทารกด้วยนมมารดา 

ระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอดน ้านมมารดาจะเป็นน ้าใสๆ หรือเรียกกันว่า นมน ้าเหลือง น ้านมใสๆ นี โปรตีน

อยู่เท่ากับในโลหิตของมารดา ซึ่งนับว่าเป็นอาหารที่ดีสุดและมีประโยชน์ส้าหรับทารกที่เกิดใหม่ คือ เมื่อทารก

รับประทานนมน ้าเหลืองนี เข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วกระเพราะอาหารทารกไม่ต้องท้างานมาก จะซึมเข้าไป

ในโลหิตทันทีโดยไม่ต้องย่อย ต่อมา 3-4 วันนั นน ้านมเหลืองใสๆนี จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขึ น ซึ่งจะเป็นระยะพอดี

กับเครื่องย่อยอาหารของทารก (การปรับตัวของธรรมชาติ) จะเคยชินท้าการย่อยอาหารใหม่ได้เลย และนม

น ้าเหลืองนี เป็นยาถ่ายขี เทาของทารกได้อีกด้วย 

1.1 ระยะเวลาการให้นมมารดา 
ระยะสองสามวันแรกหลังคลอดแล้ว ควรให้ทารกรับประทานน ้าต้มสุกอุ่นๆให้ทุก  2-3 ชั่วโมง ไม่

จ้าเป็นจะต้องใส่ของหวาน เช่น น ้าตาล น ้าผึ ง เป็นต้น เพราะร่างกายของทารกในระยะนี ไม่มีความต้องการ
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และอาจท้าให้ทารกปวดท้องได้เช่นกัน ถ้าใน 2-3 วันแรก มารดายังไม่มีน ้านมมาเลยไม่ควรให้นมผสมแก่ทารก 
เพราะในสามวันแรกในล้าไส้ของทารกยังอัดแน่นไปด้วยขี เทา ยังไม่ต้องการอาหารใดๆ ทั งสิ นนอกจากน ้า
เท่านั น จนภายหลังน ้านมมารดาออกมาแล้วจึงกินได้บ้าง น ้านมน ้าเหลืองนี จะกระตุ้นให้ขี เทาที่อยู่เต็มในล้าไส้
ของทารกให้ถ่ายออกมา เมื่อเป็นเช่นนี แล้ว ทารกจะเริ่มหิวโหยในท้องจะมีลมมาก ทารกจะร้องกวนถ้าทารกมี
อาการเช่นนี เกิดขึ นในระยะนี  อย่าท้าการสวนล้าไส้ทารก หลังจากทารกเกิดสองวันแล้ว ควรให้ดูดนมมารดา
ข้างละ 3 นาที จะท้าให้น ้านมออกเร็วขึ น เมื่อทารกออกจากการดูดนมแล้ว ควรให้ทารกรับประทานน ้าสุก 1-2 
ช้อนชาเสมอๆ วันที่ 3 ให้ทารกดูดนมเพ่ิมขึ นเป็นข้างละ 5 นาที วันที่ 4 เพ่ิมขึ นเป็นข้างละ 7 นาที วันที่ 5 
เพ่ิมขึ นเป็นข้างละ 10 นาทีและให้ตามเวลาและควรให้ดูดนมมารดาเวลาเท่ากันทั งสองข้าง การให้นมทารก
ควรให้เป็นเวลาห่างกัน 3 ชั่วโมงต่อ 1 ครั ง เช่นมื อแรกให้เวลา 6.00 น. มื อต่อไปควรให้เวลา 9.00 น. เป็นต้น 
ถ้าให้ได้ดังนี จะส่งผลดีต่อทารก ก่อนให้ทารกดูดนมควรใช้ส้าลีชุบน ้าสุกอุ่นๆ ล้างบริเวณหัวนมทุกครั ง เมื่อลูก
ดูดนมแล้วก็ควรล้างอีกครั งหนึ่งด้วย แล้วให้ทารกรับประทานน ้าสุก 1-2 ช้อนกาแฟ ทุกครั งหลังจากดูดนมเพ่ือ
เป็นการล้างปากให้สะอาด 

ประโยชน์ของน ้านมแม่ต่อทารก 

1. มีคุณค่าทางด้านอาหารครบถ้วน เพราะกลั่นกรองมาจากเลือดในอกของมารดา ลูกจะมีความสุขที่ได้ดูด

นมจากมารดาถ้าลูกหิวเมื่อใดแม่จะรู้สึกถึงความต้องการอาหารของลูก คือ น ้านมแม่จะสามารถไหลออกมาเอง 

2. ด้านจิตใจแม่กับลูก จะมีความผูกพันซึ่งกันและกัน ลูกจะมีความสุขเวลาที่ได้ดูดนมแม่ มีความผูกพัน 

ดูดดื่ม อบอุ่น ลูกจะมีคุณภาพจิตที่ดี 

3. ด้านสมอง ขณะลูกกินนมแม่จะถ่ายทอดความรัก ความนึกคิดให้ลูกซึมซับได้ รับรู้ความคิด ความห่วงใย

ซึ่งกันละกัน ทารกท่ีกินนมแม่จะมีความคิดอ่านและมั่นใจในตัวเอง 

4. น ้านมแม่สะอาดกว่าอาหารอ่ืนใด เมื่อลูกหิวก็ไม่ต้องเตรียมเพราะธรรมชาติสร้างมาให้พร้อมแล้ว 

นอกจากนั นยังเป็นอาหารที่ธรรมชาติสร้างมา น ้านมของมารดานั นจะมีความเข้มข้นขึ นตามความเจริญวัยของ

ทารก (กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2549, หน้า 67-69)  

      รร กรร  ฤษฏี า การแพ   แ              ก         
กายวิภาคเต้านม 
1.หัวนม (Nipple)  

หัวนมจะมีรูปร่างคล้ายกรวยเล็กๆ มีสีชมพูหรือน ้าตาล ความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร  

ความกว้าง 1.3-1.75 เซนติเมตร อยู่ส่วนปลายสุดของเต้านม หัวนมจะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน มีลักษณะนุ่ม

และยืดหยุ่น สามารถลู่ไปตามรูปและขนาดของปากทารก ฉะนั นมารดาที่มีหัวนมขนาดใหญ่มากๆ ทารกก็

สามารถอมหัวนมได้ ภายในหัวนมจะมีท่อน ้านม (lactiferous duct) ซึ่งแต่เดิมเชื่อว่ามีประมาณ 15-20 ท่อ 

แตป่ัจจุบันจากการศึกษาโดยใช้การอัลตราซาวด์ พบว่ามีท่อน ้านมเปิดข้างละ 5-18 ท่อ 
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2. ลานหัวนม (Areola)  
ลานหัวนม คือ บริเวณผิวหนังสีคล ้าอาจมีสีชมพูหรือน ้าตาลเป็นวงกลมล้อมรอบหัวนม รัศมีวัดจากหัวนม

ขนาดประมาณ 2.2-3.3 เซนติเมตร เมื่อตั งครรภ์สีของลานหัวนมจะเข้มขึ นและผิวของลานหัวนมจะมีตุ่มนูน

เป็นทางเปิดของต่อมไขมันเรียกว่า montgomery’s tubercle ท้าหน้าที่สร้างไขมันมาเคลือบหัวนมและลาน

หัวนมไม่ให้แห้งและแตกง่ายใต้ลานหัวนมมีท่อน ้านมใหญ่เรียกว่า large duct ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.0-4.4 มิลลิเมตร จ้านวนประมาณ 6-18 ท่อ ทอดอยู่คล้ายรัศมีรอบลานหัวนม ลักษณะของท่อจะอยู่ตื น 

ขยายได้เมื่อมีน ้านมไหลผ่านและง่ายต่อการกดด้วยเหงือกของทารก ท้าหน้าที่เป็นทางผ่านของน ้านมเข้าสู่ท่อ

น ้านมในหัวนมขณะที่ทารกดูดนม ในชั นผิวหนังของหัวนมและลานหัวนม มีกล้ามเนื อเรียบเรียงประสานกัน

เป็นรัศมีออกไปจากหัวนมจ้านวน 3 ชั น ระหว่างชั นของกล้ามเนื อเต็มไปด้วยประสาทสัมผัสและเส้นเลือด โดย

ปกติหัวนมจะมีลักษณะยืดหยุ่น (protractility) สามารถยืดขยายได้เมื่อทารกดูดนม ท้าให้ทารกสามารถดูด

หัวนมและลานหัวนมได้ลึก ลิ นจะได้อยู่บริเวณใต้ลานหัวนมในขณะที่เหงือกจะกดอยู่ที่ลานหัวนมซึ่งภายในท่อ

น ้านมใหญ่ ท้าให้สามารถบีบน ้านมให้ไหลผ่านท่อน ้านมเข้าปากทารกได้ แต่ถ้าดูดนมได้ไม่ลึกพอ ทารกอม

เฉพาะบริเวณหัวนม เหงือกลิ นจะกดและถูไถบริเวณหัวนม ท้าให้มารดารู้สึกเจ็บและหัวนมแตกเป็นแผลได้ 

3. เต้านม (Corpus mamae)  
เต้านมขณะตั งครรภ์มีการเพิ่มจ้านวนต่อมน ้านมและท่อน ้านม เพื่อเตรียมพร้อมส้าหรับการสร้างน ้านม เป็น

เหตุให้เต้านมมีขนาดใหญ่และหนักขึ น โดยปกติไม่ได้ตั งครรภ์หนักประมาณ 200 กรัม ระหว่างตั งครรภ์และ

ใกล้คลอดจะหนักประมาณ 400-600 กรัมและระหว่างให้นมลูกอาจจะหนักถึง 600-800 กรัม ภายในเต้านม

เป็นเนื อเยื่อที่ประกอบด้วยท่อน ้านม (duct) ต่อมน ้านม (alveoli) และเนื อเยื่อไขมัน (adipose tissue)  

ท่ อ น ้ า น ม มี ก า ร แ ต ก แ ข น ง เ ป็ น ฝ อ ย ค ล้ า ย กิ่ ง ข อ ง ต้ น ไ ม้ ร อ บ เ ต้ า น ม  ส่ ว น ป ล า ย พ อ ง อ อ ก 

คล้ายกระเปาะ เรียกว่าต่อมน ้านม (alveoli) ใต้ลานหัวนมเป็นท่อน ้านมใหญ่ที่ขยายตัวได้เมื่อมีน ้านมไหลผ่าน

ขณะที่ทารกดูดนม นอกจากนี ยัง พบว่าเนื อเยื่อเต้านมและเนื อเยื่อไขมันจะยึดกันด้วยเนื อเยื่อเกี่ยวพัน  

(connective tissue) เนื อเยื่อเกี่ยวกันนี จะเกาะยึดเป็นใยแข็งเรียกว่า cooper’s ligament ช่วยพยุงใต้เต้านม

คงรูปอยู่ได้ หาก ligament นี ถูกยืดมากๆ เป็นเวลานานจากน ้าหนักของเต้านมที่เพ่ิมขึ น ligament จะเสีย

ความยืดหยุ่นท้าให้เต้านมหย่อนยานได ้

 
(ที่มา: D.Dahl, 2015) 
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ต่อมน ้านมมีเยื่อบุ 2 ชั น ชั นในเรียกว่า alveolar cell ท้าหน้าที่สร้างน ้านมโดยอาศัยการกระตุ้นจาก

ฮอร์โมน prolactin เก็บไว้ภายในกระเปาะ ส่วนชั นนอกเป็นเซลล์กล้ามเนื อเรียงตัวประสานรอบต่อมน ้านม

คล้ายตะกร้า เรียกว่า myoepithelial cell ซึ่งจะหดตัวเมื่อได้รับฮอร์โมน oxytocin บีบไล่น ้านมจากกระเปาะ

ลงสู่ ductules จากนั นไหลไปรวมที่ท่อน ้านมผ่านไปยัง large duct และเมื่อทารกดูดนมเหงือกบริเวณลาน

หัวนม จะท้าให้น ้านมไหลออกทางปลายเปิดของท่อน ้านมที่หัวนม รูปร่างและขนาดของเต้านมขึ นกับปริมาณ

ไขมัน ซึ่งช่วยพยุงและรองรับการทอดผ่านของท่อน ้านมภายใต้น ้านม ดังนั นขนาดของเต้านม ดังนั นขนาดของ

เต้านมไม่มีผลต่อการสร้างน ้านม ท่อน ้านมและต่อมน ้านมจะมีปริมาณท่ีแตกต่างกัน จะมีปริมาณมากที่สุดในวัย

เจริญพันธุ์ และจะมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะท้าหน้าที่สร้างน ้านมในขณะตั งครรภ์และให้นมลูก

เท่านั น มารดาทุกคนสามารถจะเลี ยงลูกด้วยนมตนเองได้ส้าเร็จ ถ้ามีความต้องการและปฏิบัติอย่างถูกวิธี ซึ่งจะ

ท้าให้มีน ้านมมากเพียงพอต่อความต้องการของลูก  

4. ต่อมน ้ำนม (Mammary Glands)  
ต่อมน ้านมอยู่ในเต้านม (breast) เป็น modified sweat gland ซึ่งสามารถสร้างน ้านมได้ เต้านมวางบน

พังผืดชั นลึกที่คลุมกล้ามเนื อ pectoralis major และminor โดยมีขอบเขตอยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงที่ 2 ถึง

ซี่โครงที่ 6 และจากขอบของกระดูก sternum ถึงขอบหน้าของรักแร้ ขนาดของเต้านมไม่แน่นอนขึ นกับ

ปริมาณไขมัน แต่จ้านวนต่อมน ้านมจะไม่ค่อยต่างกัน โดยปกติเต้านมจะมี 2 เต้า แต่อาจจะมีหลายเต้าได้ 

เพราะตามพัฒนาการเต้านมเรียงตัวเป็น 2 สาย (milk line) ตั งแต่รักแร้ลงไปถึงบริเวณขาหนีบ เต้านมแต่ละ

ข้างจะมีรูปร่างครึ่งวงกลม ตรงกลางของเต้านมส่วนนี คือหัวนม เรียกว่า nipple เป็นบริเวณที่มีท่อของต่อม

น ้านมมาเปิดประมาณ 15-20 ท่อ รอบๆหัวนมจะล้อมรอบด้วยผิวผนังสีคล ้า เรียกว่า areola ซึ่งจะใหญ่และ

คล ้าขึ นเวลาที่มีการตั งครรภ์ ต่อมน ้านมในเต้านมแต่ละข้างประกอบด้วย compound areolar จ้านวน 15-20 

lobe และมีท่อเรียกว่า lactiferous duct น้าน ้านมมาที่ nipple ก่อนที่จะถึง nipple จะขยายออกเรียกว่า 

lactiferous sinus 

สรีรวิทยาของเต้านม (Physiology of lactration) 

เต้านมของแม่เตรียมพร้อมส้าหรับให้นมบุตรตั งแต่อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ดังนั นการแท้งบุตรหลังจากอายุ
ครรภ์ 16 สัปดาห์ จึงท้าให้เกิดอาการนมคัดได้ในระยะหลังคลอด 2-3 ชั่วโมง หรือแม่บางรายอาจจะใช้เวลา
เป็นวันในการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนร่วมกับการกระตุ้นเต้านมจากการดูดนมของเด็กจนท้าให้มีน ้านม
ออกมาได้ 
ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของเต้านมมี 3 ส่วน คือ 

1. ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของเต้านม (mammary growth) 
2. ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการหลั่งน ้านม (lactogenesis or intiation of milk secretion) 
3. ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการสร้างน ้านมต่อเนื่อง (galactopoiesis) 
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การเจริญเติบโตของเต้านม (mammary growth) 

ในระยะแรกของการตั งครรภ์ ฮอร์โมนจาก corpus luteum และฮอร์โมนจากรก (placental 

hormones) ได้แก่ HPL (human placental lactogen) prolactin และ chorionic gonadotrophin จะ

ท้าให้เต้านมมีการเจริญเติบโตมากขึ น โดยมีการเพ่ิมจ้านวนกิ่งก้านของท่อทางดินน ้านมและต่อมน ้านม เมื่อ

การตั งครรภ์ด้าเนินต่อไปรกจะสร้างฮอร์โมน estrogen ซึ่งจะเสริมการเจริญเติบโตของท่อทางเดินของน ้านม  

(duct system) และ progestogen ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของท่อทางเดินของน ้านม (duct system) และ 

progestogen ช่วยเสริมการเจริญเติบโของต่อมน ้านม (mammary gland) ฮอร์โมน prolactin  

สร้างจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ในระยะตั งครรภ์ prolactin จะสร้างมาจากรก (placenta) แต่ฤทธิ์

ฮอร์โมน prolactin จะถูกยับยั งโดย PIF (prolactin inhibitory factor) ในระยะนี เกิดจากการกระตุ้นเอง 

prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมาในระยะตั งครรภ์ไตรมาสที่สองฮอร์โมน HPL จากรกจะมาเสริมท้า

ให้มีการสร้าง colostrums เพ่ิมขึ นในขณะตั งครรภ์ฮอร์โมน prolactin สามารถผ่านจากแม่ไปสู่ลูกท้าให้เต้า

นมของเด็กแรกคลอดสร้างน ้านมเรียกว่า Witch’s milk ซึ่งจะหายไปเองหลังคลอดภายใน 2 สัปดาห์ ในขณะ

ตั งครรภ์มีการสร้าง prolactin ขึ นเป็นจ้านวนมากในคนปกติจะมี prolactin ประมาณ 10-20 นาโนกรัมต่อ

มิลลิลิตร เมื่อตั งครรภ์ได้ 7-8 สัปดาห์ จะมีการสร้าง prolactin เพ่ิมขึ นเรื่อยๆและเพ่ิมสูงถึง 6000 นาโนกรัม

ต่อมิลลิลิตร เมื่ออายุครรภ์ครบก้าหนด แต่ prolactin  ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ เนื่องจากมี prolactin 

inhibiting factor (PIF) ซึ่ง ได้แก่ ฮอร์โมน estrogen progestogen HPL insulin และ cortisol  

(ใบยาสุข, เกษสุวรรณ, แพ้ชัยภูมิ, และ พัวพรพงษ์, 2556, หน้า 18-19) 

ลักษณะทาง Histology ของต่อมน ้านม 

ต่อมน ้านมมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ไม่ได้ตั งครรภ์ เรียกว่า อยู่ในระยะ resting หรือ inactive จะพบ 
duct เป็นจ้านวนมาก alveoli จะมีขนาดเล็ก ในระยะปลายๆ menstrual cycle จะพบว่ามีเลือดเข้ามาหล่อ
เลี ยงมาก ท้าให้เต้านมมีขนาดโตขึ น ในระยะที่มีการตั งครรภ์ ต่อมน ้านมจะมีการเปลี่ยนแปลง จะมี  alveoli 
เพ่ิมขึ น glandular tissue จะมากขึ นและขยายใหญ่ขึ น ในระยะปลายของการตั งครรภ์จะพบ secretion มี
ลักษณะเป็นน ้าขุ่นๆ เรียกว่า  colostrum ซึ่งประกอบด้วยโปรตีน และ lactose จ้านวนมาก โดยไม่มีไขมัน
ปนอยู่เลย นอกจากนี ยังประกอบด้วยภูมิคุ้มกัน (antibodies) จ้านวนมากซึ่งมีประโยชน์ต่อทารกในแง่ของการ
ต้านทานโรค ในระยะที่มีการให้นมบุตร ต่อมน ้านมก็จะเริ่มสร้างน ้านมซึ่งจะประกอบด้วยไขมัน น ้าตาล และ
โปรตีน alveoli ต่างๆ จะเริ่มขยายใหญ่ขึ นและมีน ้านมอยู่ภายในหลังจากที่หยุดให้นมบุตรต่อมจะเริ่มมีขนาด
เล็กลง เข้าสู่ปกติ ภายหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจ้าเดือน (memopause) ต่อมน ้านมก็จะเล็กลงไป เหลือ
เพียง duct บ้างเท่านั น (ชินธเนศ, ตันสถิตย์, และ ตันสถิตย์, 2539, หน้า 216-217) 

การเปลี่ยนแปลงของเต้านมในระยะตั งครรภ์และหลังคลอด 

เมื่อตั งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของเต้านมเพ่ือเตรียมพร้อมในการสร้างน ้านม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี

หลายระยะ ดังนี  เมื่อเริ่มตั งครรภ์(Mammogenesis) ฮอร์โมนจากรกและรังไข่จะกระตุ้นให้เต้านมมีความ
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พร้อมในการสร้างและหลั่งน ้านม ฮอร์โมนดังกล่าว ได้แก่ estrogen, progesterone, human placental 

lactogen และ human chorionic somatomamotropin โดย estrogen จะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมอง 

(pituitary gland) สร้าง prolactin ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการสร้างน ้านมในขณะเดียวกัน estrogen, 

progesterone, human placental lactogen จะยับยั งการหลั่งฮอร์โมนที่ท้าหน้าที่ยับยั งการสร้าง 

prolactin คือ prolactin inhibiting factor (PIF) จาก hypothalamas ท้าให้สร้าง prolactin เพ่ิมขึ น 

prolactin จะกระตุ้นให้ท่อน ้านมและต่อมน ้านมเจริญมากขึ นและมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเตรียมสร้างน ้านม

ต่อไป แต่เนื่องจากในระยะตั งครรภ์มี estrogen และ progesterone ในระดับสูงมาก จึงยับยั งกระบวนการ

สร้างน ้านมไว้โดย estrogen จะยับยั งการจับฮอร์โมน prolactin กับ alveolar cell และ progesterone จะ

ยับยั งการสร้างโปรตีนส้าคัญท่ีใช้ในกระบวนการสร้างน ้านม ซึ่งแบ่งเป็นระยะ ดังนี  

 
(ท่ีมา: Bonyata, 2018) 

1. Lactogenesis I 

เมื่อตั งครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์เต้านมจะเริ่มสร้างน ้านมในระยะแรกเป็นน ้านมที่มีส่วนประกอบของ

โปรตีนแลคโตส และ Immunoglobulin สูง เรียกว่า หัวน ้านม (colostrum) แต่เนื่องจากมีระดับ estrogen 

และ progesterone สูง จึงสร้างได้ปริมาณน้อย 

2. Lactogenesis II 

ภายหลังคลอดระดับฮอร์โมน estrogen และ progesterone จะลดลงอย่างรวดเร็วจากการที่รกลอกตัว 

และมีเลือดไหลเวียนในเต้านมเพิ่มขึ น ในขณะเดียวกันต่อใต้สมอง (pituitary gland) สร้าง prolactin เพ่ิมขึ น 

ท้าให้มีการสร้างน ้านม การสร้างน ้านมขึ นกับฮอร์โมน prolactin ซึ่งจะสูงขึ นจากการดูดนมของทารก และ

ระดับฮอร์โมน prolactin ที่เพ่ิมขึ นจะกระตุ้นให้มีการสร้างน ้านมอย่างต่อเนื่อง ระยะนี ใช้เวลาประมาณ  

3-4 วัน 

3. Lactogenesis III 

ภายหลังคลอดเมื่อมารดาให้ทารกดูดนมอย่างสม่้าเสมอ ประมาณ 10 วัน เต้านมจะมีการสร้างน ้านมแท้ 

(mature milk) หลังจาก 4 สัปดาห์ของการให้นมแม่ การควบคุมการสร้างน ้านมจะปรับตามการดูดของทารก 

ถ้าทารกดูดนมมารดามากน ้านมจะสร้างมาก หากดูดนมมารดาน้อยจะสร้างน ้านมน้อย ถ้าไม่ดูดน ้านมจะแห้ง

ไป (นิภา เพียรพิจารณ์, 2558, น.11-15) 
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การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยาระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของมารดาหลังคลอด 

1. การเปลี่ยนแปลงของมดลูก (Uterus)  
มดลูกที่มีการยืดขยายมากขณะตั งครรภ์ (ประมาณ 11 เท่าของก่อนตั งครรภ์) จะลดขนาดลงในทันทีที่เด็ก

และรกคลอดแล้วมดลูกจะมีน ้าหนักประมาณ 1,000 กรัมกว้าง 12 ซม. ยาว 5 ซม. หนา 8-10 ซม. สามารถ

คล้าไปทางหน้าท้องมีลักษณะเป็นก้อนแข็งจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื อมดลูกระดับของมดลูกจะอยู่ที่ระดับ

สะดือหรือต่้ากว่าเล็กน้อยทั งนี  เนื่องจากการหย่อนของช่องคลอดผนังมดลูกส่วนล่างและกล้ามเนื อของพื น 

เชิงกราน (Pelvic  floor) แต่ภายหลัง 24 ชั่วโมงไปแล้วระดับของมดลูกจะลอยสูงขึ นมาอยู่เหนือสะดือ

เล็กน้อยและอาจเอียงไปทางขวา (เนื่องจากทางซ้ายมีล้าไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์ขวางอยู่) เนื่องจากกล้ามเนื อ

ต่างๆเริม่มีความตึงตัวขึ นมดลูกจะลดขนาดลงสู่อุ้งเชิงกรานเร็วมาก ประมาณวันละ ½-1 นิ วโดยมดลูกจะลดทั ง

น ้าหนักและขนาดเพ่ือกลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนตั งครรภ์เรียกว่า “มดลูกเข้าอู่” (Involution of 

uterus) โดยเป็นไปตามระยะเวลาอัตราการลดลงของมดลูก จะเปลี่ยนแปลงตามขนาดของเซลล์จะลดลง 

ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของการคืนสู่สภาพปกติของมดลูกกล้ามเนื อมดลูกจะกลับเข้าสู่สภาพเดิม 

ใน 2-3 สัปดาห์หลังคลอดอาศัยขบวนการ 2 ประการ คือ 

1. การย่อยสลายตัวเอง (Autolysis or self digestion) เกิดจากการลดระดับลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน 

(Estrogen) และโปรเจสเตอโรน (Prgesterone) มีผลท้าให้คอลลาจีเนส (Collagenase) ในตัวมดลูกเพ่ิมการ

ท้างานมากขึ นท้าให้เพ่ิมการหลั่งน ้าย่อยพวกโปรทีไอไลติก (Proteolytic enzyme) ซึ่งท้าให้เกิดการแตกตัว

ของใยกล้ามเนื อและมีการเคลื่อนย้ายของแมคโรเฟ็จ (Macrophage) เข้าไปในเยื่อบุของกล้ามเนื อมดลูกเพ่ือ

ท้าลายสิ่งแปลกปลอมโปรตีนในผนังมดลูกจะแตกและถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดแล้วขับออกทางไตจึงท้า

ให้มีไนโตรเจนในปัสสาวะเพ่ิมขึ นเป็นเวลาหลายวันภายหลังคลอดนอกจากนี การกลับคืนสู่สภาพเดิมของมดลูก

ยังเกิดจากการลดจ้านวนของไซโตพลาสซึมร่วมด้วยภายหลังคลอดขนาดของเซลล์มดลูกจะลดลงไม่เท่าเดิม

ดังนั นหลังจากการคลอดแต่ละครั งขนาดของมดลูกจึงใหญ่ขึ นเล็กน้อย 

2. การขาดเลือดมาหล่อเลี ยงกล้ามเนื อมดลูก (Ischemia or localized anemia) เกิดจากการบีบรัดตัว

ของกล้ามเนื อมดลูกซึ่งควบคุมโดยออกซิโตชิน (Oxytocin) ท้าให้มีการบีบตัวกดเส้นเลือดที่มาเลี ยงมดลูก

โดยเฉพาะตรงบริเวณรกเกาะเพ่ือยับยั งการเสียเลือดท้าให้เส้นเลือดที่มาเลี ยงกล้ามเนื อมดลูกถูกบีบจ้านวน

เลือดมาเลี ยงมดลูกลดลงท้าให้เกิดการเหี่ยวฝ่อของเยื่อบุภายในโพรงมดลูกและการเกิดการยุบสลายถูกขับ

ออกมาทางน ้าคาวปลาการกลับคืนสู่สภาพเดิมของมดลูกจะมีการลดขนาดลดน ้าหนักและระดับโดยระดับของ

มดลูกจะลดลง ดังนี  

-ภายหลังคลอดทันทีจะอยู่ระหว่างสะดือกับหัวเหน่าและมีน ้าหนักประมาณ 1,000 กรัม 

-7 วันหลังคลอดระดับมดลูกจะอยู่กึ่งกลางระหว่างหัวเหน่ากับสะดือหรือประมาณ 3 นิ วฟุตเหนือ 

หัวเหน่าหนักประมาณ 500 กรัม 
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- 2 สัปดาห์หลังคลอดระดับมดลูกจะอยู่ที่ระดับหัวเหน่าหรือคล้าไม่พบหน้าท้องมีน ้าหนักประมาณ 300 

กรัม 

- 6 สัปดาห์หลังคลอดมดลูกจะมีน ้าหนักเท่ากับระยะก่อนตั งครรภ์คือประมาณ 50 กรัม 

ขนาด 3 x 2 x 1 ซม. ถือว่าสิ นสุดกระบวนการลดขนาดของมดลูกในระยะหลังคลอดส้าหรับมารดาระยะหลัง

คลอดถ้าระดับมดลูกไมล่ดลงติดต่อกัน 3 วันหรือมดลูกไม่ดีซึ่งมีสาเหตุดังต่อไป คือ 

1. มีการตั งครรภ์แฝดหรือตั งครรภ์แฝดน ้าซึ่งท้าให้กล้ามเนื อมดลูกมีการยืดขยายมาก 

2. มีภาวะอ่อนเพลียจากระยะคลอดยาวนานหรือจากการคลอดยาก 

3. เคยตั งครรภ์มากกว่า 6 ครั งขึ นไป 

4. การได้รับยาระงับความรู้สึกในขณะคลอด 

5. การมีเศษรกค้างอยู่ในโพรงมดลูกซึ่งจะขัดขวางการหดตัวของมดลูก 

6. มี Early ambulation ช้ากว่าปกต ิ

นอกจากการวัดระดับยอดมดลูกแล้วจะสังเกตการหดรัดตัวของมดลูกที่หดรัดตัวดีจะมีลักษณะกลมและ

แข็งซึ่งจะท้าให้มีการสูญเสียเลือดโพรงมดลูกมีการหดรัดตัวไม่ดีการสร้างก้อนลิ่มเลือด (Thrombi) ที่จะมาอุด

บริเวณแผลที่เกิดจากรกเกาะก็จะไม่เกิดขึ นจึงท้าให้มีการเสียเลือดออกมากในบริเวณนี อาจเกิดภาวะช็อคและ

เสียชีวิตในเวลาต่อมาหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

2. การเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุโพรงมดลูกและบริเวณรกเกาะ 
หลักจากรกและเยื่อหุ้มเด็กคลอดแล้วจะเกิดรอยแผลที่บริเวณรกลอกตัวมีขนาดประมาณ 8X9 เซนติเมตร 

การหายของแผลเกิดจากเบื่อบุมดลูก (Endometrial tissue)เจริญขึ นมาแทนที่ดิซิดิวอะเบซัลลิส  

(Decidua basalis) ซึ่งยังคงอยู่ในมดลูกหลังจากรกและเยื่อหุ้มเด็กแยกออกไปแล้วในระยะ 2-3 วันหลังคลอด 

ดิซิดิว (Decidua) ที่เหลืออยู่โพรงมดลูกจะแบ่งตัวเป็น 2 ชั น คือ ผิวชั นใน (Superficial layer) จะหลุดออกมา

เป็นส่วนของน ้าคาวปลาส่วนชั นใน (Functional layer) ซึ่งอยู่ติดกับเนื อมดลูกมีต่อมเยื่อบุโพรงมดลูกและลิ่ม

เลือดด้านบนจากการเจริญของเยื่อบุมดลูกจะป้องกันไม่ให้เกิดรอยแผลเป็น (scar) กระบวนการเหล่านี ท้าให้

เ ยื่ อบุ มดลู กกลั บคืนสู่ ว งจรการ เปลี่ ยนแปลงต ามปกติ และถ้ ามี ก ารตั ง ครรภ์ เ กิ ดขึ น  Zyygote  

จะสามารถฝังตัวได้เยื่อบุมดลูกจะได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์ ประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 หลังคลอด

ยกเว้นบริเวณท่ีมีรอยแผลจากการลอดตัวของรกซึ่งปกติจะหายอย่างสมบูรณ์ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอดถ้าไม่

หาย เรียกว่าซับอินโนลิวชัน ของบริเวณที่รกลอกตัว (Subinlution of the placental site) ซึ่งจะมี

น ้าคาวปลาไหลอยู่นานน ้าคาวปลาเป็นสีแดงตลอดไม่จางเรียก Persistant Red- Lochia 

3. การเปลี่ยนแปลงของปากมดลูก 
ระยะหลังคลอดบริเวณจากปากช่องคลอดจนกระทั่งถึงมดลูกส่วนล่าง (Lower uterinesegment) ยังคง

บวมเป็นเวลาหลายวันส่วนของปากมดลูกที่ยื่นเข้าไปในช่องคลอดจะอ่อนนุ่มมีรอยช ้าและมีรอยฉีกขาดเล็กๆ 
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ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื อได้ง่ายประมาณ 18 ชั่วโมงหลังคลอดปากมดลูกจะสั นลงแข็งขึ นและกลับคืนสู่รูปเดิม

ประมาณ 2 -3 วันหลังคลอดปากมดลูกยังคงยืดขยายได้ง่ายอาจสอดนิ วเข้าไปได้ 2 นิ วประมาณปลาย 

สัปดาห์ที่ 1 จะกลับคืนสภาพเดิมเกือบสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามปากมดลูกจะไม่คืนสู่สภาพเดิมเหมือนก่อน

ตั งครรภ์รูปากมดลูกที่เป็นรูปวงกลมเมื่อตั งครรภ์จะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปยาวรีซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเคย

ผ่านการคลอดมาแล้ว 

ช่องคลอดปากช่องคลอดและบริเวณพื นเชิงกราน (Vagina, Vaginal orifice, Pelvic floor) การลดลงของ

เอสโตรเจนในระยะหลังคลอดท้าให้เยื่อบุของช่องคลอดบางลงรอยย่น (Rugae) ลดลงและยืดขยายได้มาก 

การเปลี่ยนแปลงในช่องคลอดเกิดขึ นค่อนข้างช้าและไม่เหมือนสภาพเดิมทั งหมดขนาดจะค่อยๆลดลงรอยย่นจะ

เกิดปรากฏขึ นใหม่ประมาณสัปดาห์ที่ 3 แต่จะไม่นูนชัดเจนเหมือนรายยังไม่เคยผ่านการคลอดหญิงที่เลี ยงบุตร

ด้วยนมตนเองรอยย่นอาจจะแบนเยื่อบุอาจยังบางอยู่กระทั่งเริ่มมีประจ้า เดือนจึงหนาขึ นพร้อมกับรังไข่เริ่มท้า

หน้าที่ปกติ ระยะหลังคลอดสิ่งที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอดจะไม่มากเว้นแต่จะมีการอักเสบติดเชื อของช่อง

คลอดร่วมด้วยการมีเอสโตรเจนลดลงท้าให้ช่องคลอดแห้งและหากมี เพศสัมพันธ์จะรู้สึกไม่สุขสบาย 

(Dyspareumia) อาการเหล่านี อาจคงอยู่กระทั่งมีการตกไข่หรือมีประจ้าเดือนปากช่องคลอดในระยะแรกๆจะ

บวมช ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ถูกตัดหรือมีการฉีกขาดได้รับการซ่อมแซมด้วยความระมัดระวังและรักษา

ความสะอาดดีปากช่องคลอดจะกลับคืนเหมือนก่อนคลอดภายใน 2 สัปดาห์หลังคลอด ขอบเยื่อพรหมจารีย์ 

(Hymenal ring) จะขาด เรียกว่า คารันคูเลไมร์ติฟอร์มส์ (Carunculae myrtiforms) เป็นลักษณะเฉพาะบอก

ได้อย่างหนึ่งว่าสตรีนั นเคยคลอดบุตรแล้วส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกซึ่งถูกยืดขยายจะเล็กลงและหย่อนจาก

การลดระดับของฮอร์ โมนเอสโตรเจนและโปร เจสเตอโรนลดลงเ อ็นยึดมดลูกที่ ถูกยืดจะสั นลง  

เมือ่ความตึงตัวดีขึ นจะเหมือนเดิมพื นเชิงกรานประกอบด้วยกล้ามเนื อไขมันและพังผืดขณะคลอด ใยกล้ามเนื อ

มักขาดและถูกยืดขยายมากหลังคลอดจะมีเลือดและซีรัม (Serum) แทรกซึมอยู่ทั่วไปแต่เลือดและซีรีมจะถูก

ดูดซึมอย่างรวดเร็วการขมิบช่องคลอด (Kegal exercise) มีความส้าคัญที่จะช่วยให้กล้ามเนื อกล้ามเนื อ 

พื นเชิงกรานความตึงตัวดีขึ นประมาณ 4-6 สัปดาห์ความตึงของกล้ามเนื อจะค่อยๆกลับสู่สภาพเดิม 

4. การเปลี่ยนแปลงของเต้านม 
การเปลี่ยนแปลงตั งแต่ระยะตั งครรภ์เพ่ือเตรียมต่อมน ้านมให้พร้อมในการผลิตน ้านมส้าหรับทารกหลัง

คลอดเป็นผลฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจนเตอโรนโดยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลท้าให้หัวนม (nipple)  

ลานนม (areolar) ขยายใหญ่และมีสีเข้มขึ นต่อมไขมันบริเวณลานนม (tubercle of montgimery)  

หลอดน ้าเหลืองและโลหิตขยายใหญ่ขึ นและท่อน ้านม (milkduct) ก็จะเจริญเต็มที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน  

มีผลท้าให้ถุงผลิตน ้านม (alveoli) และเซลล์ผลิตน ้านม (secreting cell หรือ acini) ที่บุภายในถุงผลิตน ้านม

เจริญเต็มที่เพ่ือเตรียมสร้างน ้านมต่อจากถุงผลิตน ้านมจะมีท่อน ้านมเล็กๆ (lactiferous duct) ไปรวมเป็นท่อ

น ้านมใหญ่ (lactiferous sins) ซึ่งจะเปิดออกที่หัวนมประมาณ 15-20 ท่อส่วนของท่อน ้านมนี จะขยายโตเป็น 
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กระเปราะ (ampulla) เพ่ือเป็นที่เก็บน ้านมไว้ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ตรงกับบริเวณลานนมช่องว่างระหว่างถุงผลิต

น ้านมและท่อน ้านมประกอบด้วยไขมันและเนื อเยื่อเกี่ยวพัน (connectivetissue) รวมทั งเส้นเลือดที่มาหล่อ

เลี ยง ดังนั นภายหลังคลอดโลหิตจะขยายใหญ่เลือดคั่งมากอาจมีการคัดตึงเต้านม (breast engorgement)  

ท้าให้ขนาดเต้านมใหญ่ขึ นและตึงขึ นจะเห็นชัดในราววันที่ 2-4 หลังคลอดภายหลังคลอดฮอร์โมนเอสโตรเจน

และโปรเจสเตอโรนซึ่งสร้างมาจากรกมีระดับลดลงท้าให้มีการหลั่งฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin)  

จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitarygland) โดยร่วมกับฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) และอินซูลิน 

(insulin) ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สร้างน ้านมส่วนการที่ทารกดูดนมมารดาจะกระตุ้นปลายประสาทหัวนมและ 

ลานนมโดยส่งสัญญาณไปตามใยประสาทส่วนไขสันหลังไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าท้าให้มีการหลั่ง

ฮอร์โมนโปรแลคตินเข้าสู่กระแสเลือดและกระตุ้นเซลล์ผลิตน ้านมให้มีการสร้างน ้านมซึ่งการดูดนมครั งหนึ่งๆจะ

ท้าให้ฮอร์โมนโปรแลคตินสูงขึ นประมาณ 10-20 เท่าในขณะเดียวกันกับที่ทารกดูดนมมารดายังมีผลไปกระตุ้น

สมองส่วนหลัง (posterior pituitary gland) ให้มีการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซิน (oxytocin) ซึ่งมีผลต่อเซลล์

กล้ ามเนื อรอบๆถุงผลิตน ้ านมและท่อน ้ านมให้การมีการบีบตัวขับน ้ านมออกมาเรียกกลไกนี ว่ า 

“เล็ทดาวน์รีเฟลกซ์” (let down reflex) หรือ“มิลค์อีเจคชั่นรีเฟลกซ์” (mill ejection reflex) และฮอร์โมน

ออกซิโทซินยังมีผลท้าให้กล้ามเนื อมดลูกหดรัดตัวดีซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดและ 

มดลูกกลับเข้าอู่ได้เร็วขึ นเต้านมจะมีการสร้างน ้านมลักษณะ ดังนี  

 
(ที่มา : Let down reflex, 2017) 

1.หัวน ้านม (colostrum) จะเริ่มผลิตใน 2-3 วันแรกหลังคลอดมีสีเหลืองข้นซึ่งเกิดจากสารเบตาแคโรทีนที่

สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิตามินเอได้หัวน ้านมจะมีโปรตีนวิตามินที่ละลายในไขมันเกลือแร่ซึ่งรวมถึงสังกะสี

โซเดียมโพแทสเซียมและคลอไรด์มากกว่านมแม่ในระยะหลังแต่จะมีน ้าตาลแลคโทสไขมันและวิตามินที่ละลาย

ในน ้ าน้อยกว่าส่วนของโปรตีนที่มีอยู่ค่อนข้างมากในหัวน ้ านมส่วนใหญ่ เป็ นสารที่มีภูมิคุ้ มกันโรค  

คือ อิมมูโนกลอบบูลินเอ (immunoglobulin A หรือ IgA) มีหน้าที่คุ้มกันเชื อโรคที่มีอยู่รอบๆตัวมารดาจึงถือ

ได้ว่าให้ลูกดูดหัวน ้านมเป็นครั งแรกนั นเป็นการให้วัคซีนคุ้มกันโรคครั งแรกก็ได้ ส้าหรับปริมาณของหัวน ้านมใน

แม่แต่ละคนจะแตกต่างกันมากมีตั งแต่ 7 ถึง 12.225 มิลลิลิตรต่อวันโดยการมีค่าเฉลี่ย 7.5 มิลลิลิตรต่อมื อ 

ใน 24 ชั่งโมงแรกจนถึง 98 ถึง 775 มิลลิลิตรต่อวันโดยเฉลี่ย 38 มิลลิลิตรต่อมื อในวันที่สามหลังคลอด
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นอกจากนี หัวน ้านมยังช่วยกระตุ้นการท้างานของล้าไส้ท้าให้มีฤทธิ์ระบายขี เทาที่มีสารบิลิ รูบิน (bilirubin) ซึ่ง

จะช่วยป้องกันอาการตัวเหลืองอีกต่อหนึ่ง 

2. น ้านมระยะปรับเปลี่ยน (transitional milk) เป็นน ้านมที่ออกมาในช่วงระหว่างหัวน ้านมจนเป็นน ้านม

แม่ซึ่งระยะปรับเปลี่ยนจะเริ่มตั งแต่วันที่ 7-10 หลังคลอดไปจนถึง 2 สัปดาห์หลังคลอดปริมาณของ 

อิมมูโนกลอบูลินโปรตีนและวิตามินที่ละลายในไขมันจะลดต่้าลง ส่วนปริมาณของน ้าตาลแลคโทส ไขมัน 

วิตามินที่ละลายในน ้าและพลังงานรวมจะเพ่ิมขึ น 

3. น ้านมแม่ (true milk หรือ mature milk) จะเริ่มประมาณ 2 สัปดาห์หลังคลอดไปแล้วมีส่วนประกอบ

ของน ้ามากถึงร้อยละ 87 โดยร่างกายจะน้าไปใช้ในกระบวนการเผาผลาญต่างๆซึ่งหลังจากผ่านการย่อยแล้ว

ของเสียที่มาจากนมแม่จะต้องขับถ่ายทางไต (renalsolute load) และของเสียต้องขับทางไตจะมีปริมาณต่้า

กว่าของเสียที่มาจากนมวัวเกือบ 3 เท่า ดังนั นเด็กที่ดูดนมแม่อย่างเดียวได้พอเพียงไม่จ้าเป็นต้องกินน ้าเพ่ิมอีก

แม้จะอยู่ในที่มีอากาศร้อน ปริมาณน ้านมมากหรือน้อยไม่ได้ขึ นอยู่กับขนาดของเต้านมแต่มีความสัมพันธ์กับ

การเจริญเติบโตของเต้านมในระยะตั งครรภ์การดูดนมของทารกและการท้าให้เต้านมว่างส่วนการหลั่งน ้านม 

นอกจากขึ นกับการดูดนมของทารกแล้วยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะจิตใจของมารดามีความรู้สึกอยากให้นมบุตร

ได้ยินเสียงบุตรร้องหรือได้สัมผัสบุตรก็จะท้าให้น ้านมไหลออกมาได้เอง ส่วนความวิตกกังวลความอ่อนเพลีย

เมื่อยล้าการมีอารมณ์ขัดแย้งและความเจ็บปวดก็จะมีผลให้การหลั่งน ้านมลดลง 

การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกายของมารดาหลังคลอด 

5. การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อ 
ฮอร์โมนของรก (Placental hormone) หลังคลอดระดับฮอร์โมนจากรกในพลาสมา (Plasma) จะลดลง

อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมงจะตรวจหาระดับฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิคโซมาโทแมมโมโทรฟิน  

(Human Chorionic Somatomammotropin  หรือ HCS) ไม่ได้และประมาณปลายสัปดาห์แรกหลังคลอด

ระดับของฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิคโกนาโทรฟิน (Human Chorionic Gonadotropin = HCG) จะลดลง

ดังนั นถ้าทดสอบการตั งครรภ์จากปัสสาวะจะได้ผลลบ ภายใน 3 ชั่วโมงหลังคลอดระดับเอสโตรเจนในพลาสมา

จะลดลงประมาณร้อยละ 10 ของค่าในระยะตั งครรภ์ระดับเอสโตรเจนจะลดลงต่้าสุดตรวจไม่พบในปัสสาวะ

ประมาณวันที่4 หลังคลอดระดับเอสโตรเจนในพลาสมาจะไม่เพ่ิมเท่ากับระดับในระยะฟอลลิคิวลา  

(Follicular phase: เป็นระยะของรอบประจ้าเดือนที่จะมีการผลิตเอสโตรเจนสูงสุดเพ่ือกระตุ้นเยื่อบุมดลูกให้

งอกหนาขึ นส่วนมากประมาณวันที่ 9 ของรอบประจ้าเดือน) จนครบประมาณ 19-20 วันหลังคลอด  

แต่ในมารดาที่เลี ยงบุตรด้วยน ้านมจนเองระดับเอสโตรเจนอาจกลับเข้าสู่ระดับปกติค่อนข้างช้าระดับ  

โปรเจสเตอโรนในพลาสมาจะลดลงต่้ากว่าระดับในระยะลูเทียล (Luteal phase: เป็นระยะที่ Corpus 

luteum ผลิตฮอร์โมนโปรเจนเตอโรนซึ่งจะพัฒนาเยื่อบุมดลูกเพ่ือรองรับรังไข่ต่อไป) ประมาณวันที่ 3 หลัง
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คลอดหลังจากสัปดาห์แรกของการคลอดจะไม่สามารถตรวจพบโปรเจสเตอโรนในซีรัมได้และจะเริ่มมีการผลิต

โปรเจสเตอโรนอีกครั งเมื่อมีการตกไข่ครั งแรกหลังคลอด 

6. การเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง (Pituitary hormone) 
ตลอดระยะตั งครรภ์ระดับโพรแลคทินในเลือดจะเพ่ิมขึ นระยะหลังคลอดมารดาที่ไม่เลี ยงบุตรด้วยน ้านม

ตนเองระดับโพรแลคทินจะลดลงจนเท่ากับระดับก่อนตั งครรภ์ภายใน 2 สัปดาห์การให้นมบุตรดูดนมจะท้าให้

ความเข้มข้นของโพรแลคทิน เพ่ิมขึ นระดับของโพรแลคตินในซีรัมจะสูงมากน้อยแค่ไหนขึ นกับจ้านวนครั งที่ให้

บุตรดูดนมในแต่ละวันค่าของโพรแลคทินจะยังสูงกว่า 1 ปีถ้าให้นมบุตรดูดนมสม่้าเสมอมากกว่า 6 ครั งต่อวัน

ระดับของฮอร์โมนFollicular Stimulating Hormon (FSH) และฮอร์โมน Luteinizing Hormone (LH)  

จะต่้ามากในวันที่ 10-12 หลังคลอด 

7. การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโต (Growth hormone) 
การเปลี่ยนแปลงระยะนี อยู่ในระดับต่้าตั งแต่ระยะตั งครรภ์ตอนท้ายๆไปจนถึง 1 สัปดาห์หลังคลอด

ประกอบกับการลดลงอย่างรวดเร็วของฮอร์โมนฮิวแมนพลาเซ็นทอลแลคโทเจน ฮอร์โมนเอสโจรเจน  

ฮอร์โมนคอร์ติซอลเอนไซม์จากรกและน ้าย่อยอินซูลิ น ( insulinase) ซึ่งจะลดปัจจัยต่อต้านอินซูลิน  

(Anti insulin factors) ดังนั นหญิงระยะหลังคลอดจะมีระดับน ้าตาลในเลือดต่้าภายในสัปดาห์แรกหลังคลอด

และหญิงระยะหลังคลอดท่ีเป็นเบาหวานก็ต้องการอินซูลินต่้าลงในช่วงนี จะเห็นว่าในสัปดาห์แรกหลังคลอดเป็น

ระยะปรับเปลี่ยนฮอร์โมนและฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวกับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรทให้เข้าสู่ภาวะปกติ  

ดังนั น การแปลผลค่ากลูโคสทอลเลอแรนซ์เทสท์อาจผิดพลาดได้ในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดมีระดับของ

ฮอร์โมนหลายตัวขึ นและลงอย่างรวดเร็วจนมีผลท้าให้ประเมินผลการท้างานของต่อมไทรอยด์สับสนไปด้วย 

โดยอาจเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ขับน ้าคัดหลั่งไม่เพียงพอ (Postpartum hypothyroidism) ถ้าหญิงระยะหลัง

คลอดฟ้ืนจากการคลอดช้าเกินไปหรือร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนแลคเตท (Lactate) ให้เป็นไพรูเวท 

(Pyruvate) จึงท้าให้ร่างกายมีหลังงานต่้ากว่าภาวะปกติเม่ือเทียบกับภาวะปกติของตัวหญิงระยะหลังคลอดเอง

ถ้าไม่เกิดปัญหาใดๆต่อมไทรอยด์จะกลับสู่ภาวะปกติเหมือนตอนไม่ตั งครรภ์ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด 

นอกจากนี ระดับของฮอร์โมนคอร์ติโคสตีรอยด์ในพลาสมาก็จะลดลงสู่ระดับปกติในช่วงปลายสัปดาห์แรกหลัง

คลอดส่วนระดับของฮอร์โมนเรนิน (Renin) และแองกิโอเทนซินทู (Angiotensin II) ในพลาสมาจะเข้าสู่ระดับ

ปกติภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอดการค้นพบนี บ่งชี ว่ารกอาจเป็นแหล่งหนึ่งที่ผลิตฮอร์โมนเรนินของมารดา 

(Maternal plasma renin) 

8. การเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดขึ นกับองค์ประกอบหลายประการเช่นการสูญเสียเลือดระหว่างคลอด 

การขับน ้าออกนอกหลอดเลือด (Physiologic edema) หลังคลอดปริมาณเลือดจะลดลงทันทีแล้วค่อยๆลดลง

ประมาณ 3-4 สัปดาห์หลังคลอดปริมาณเลือดจึงจะลดลงสู่ระดับปกติเหมือนก่อนตั งครรภ์ปริมาณเลือดที่
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เพ่ิมขึ นเนื่องจากการตั งครรภ์ช่วยให้ผู้คลอดสามารถปรับตัวในการสูญเสียเลือดระหว่างคลอดได้ ส่วนมากจะ

เสียเลือดประมาณ 300-400 ซีซีในการคลอดทางช่องคลอดระยะหลังคลอดการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือกลับสู่สภาพเดิมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั น การปรับตัวของหญิงหลังคลอดต่อการเสียเลือดจะแตกต่างจาก

หญิงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระยะหลังคลอดมี 3 ประการคือ 

1. การไหลเวียนของเลือดระหว่างมดลูกกับรกสิ นสุดลงขนาดของแวสคิวอะเนด (Vascularbed) ของมารดา 

10-15เปอร์เซน็ต์ 

2. หน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนของรกสิ นสุดเป็นการตัดตัวกระตุ้นที่ท้าให้หลอดเลือดขยาย 

3. การเคลื่อนย้ายของน ้านอกหลอดเลือดท่ีสะสมระหว่างตั งครรภ์ 

9. การเปลี่ยนแปลงของระบบเลือด 
ปริมาณเลือด (blood volume) จะลดลงทันทีจากการสูญเสียเลือดภายหลังคลอดโดยปริมาณเลือด 

จะลดลงจากระดับ 5-6 ลิตร ในระยะก่อนคลอดจนถึงระดับ 4 ลิตรเท่ากับคนปกติใน 4 สัปดาห์ส่วนการ

ไหลเวียนเลือดใน 2-3 วันแรกหลังคลอดจะเพ่ิมขึ นประมาณ 15-30 เปอร์เซ็นต์จากการไหลกลับของเลือดหลัง

รกคลอดค่ า ฮี โ ม โ กบิ น  ( Hemoglobin)  ฮี ม า โ ตคริ ต  ( Hematocrit)  แ ล ะจ้ า น วน เ ม็ ด เ ลื อ ดแด ง  

(Red blood cell count) จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลใน 3 วันแรกหลังคลอด ค่าฮีมาโตคริตอาจสูงขึ น

เล็กน้อยเนื่องจากมีการลดระดับของปริมาณน ้าเหลือง (Plasma) มากกว่าจ้านวนเม็ดเลือดจ้านวนเหล่านี จะ

ลดลงสู่สภาพปกติเหมือนก่อนคลอดภายใน 4-5 สัปดาห์หลังคลอดเม็ดเลือดขาวอาจสูงขึ นถึง  

20,000-25,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตรการที่จ้านวนเม็ดเลือดขาวเพ่ิมขึ นพร้อมกับอัตราการตกตะกอนของเม็ด

เลือดแดงเพ่ิมขึ นอาจท้าให้การวินิจฉัย ภาวะการติดเชื ออย่างเฉียบพลันผิดพลาดได้ นอกจากนี สารที่เป็น

องค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด (Clotting Factor) ยังคงมีค่าสูงอยู่และลดลงสู่ระดับปกติใน 2-3 สัปดาห์

หลังคลอดซึ่งจะมีผลเสียไม่มีการเคลื่อนไหว (Early ambulation) และร่วมกับสภาวะติดเชื อหรือได้รับความ

ชอกช ้าจากการคลอดก็จะกระตุ้นให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน (Thromboembolism) ซึ่งอาการแสดงของหลอด

เลือดด้าอุดกั นตัน คือเจ็บปวดรู้สึกร้อนกดเจ็บเส้นเลือดแดงบวมรู้สึกแข็งเวลาสัมผัสอาจจะมีหรือไม่มีอาการ

แสดงของโฮแมนส์ (Homan’s sign) ถ้ามีอาการแสดงของโฮแมนส์  คือ เมื่อมีการกระดกข้อเท้า  

(Dorsiflexion of foot) จะท้าให้กล้ามเนื อบริเวณน่องกดเส้นเลือดด้าบริเวณหน้าแข้งและ 

ท้าให้รู้สึกเจ็บปวดมีข้อส้าคัญที่ควรระวังไว้คือการเกิดหลอดเลือดด้าอุดตันในเลือดด้าที่อยู่ชั นลึกเข้าไป 

(Deep vein thrombosis) อาจจะเกิดขึ นโดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดก็ได้ 

10. การเปลี่ยนแปลงของความดันและชีพจร 
ในระยะคลอดพบว่าค่าความดันโลหิตจะใกล้เคียงกับตอนไม่ตั งครรภ์แต่อาจมีค่าความดันโลหิตต่้าได้จาก

การเสียเลือดมากกว่าปกติจนท้าให้ปกติจนท้าให้ปริมาณเลือดน้อยเกินไป (Hypovolemia) จากการขยายตัว

ของหลอดเลือดอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนมีการลดลงของความดันในช่องท้องเป็นเหตุให้เลือดไปรวมตัว
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บริเวณอวัยวะในช่องท้อง (Splanchnic engorgement) หรือจากการเสียเลือดปกติแต่ต้องใช้เวลานาน  

2-3 ชั่วโมง เพ่ือปรับปริมาณเลือดในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยจะแสดงออกในรูปของอาการเวียนศีรษะ

หน้ามืดเป็นลม ดังนั นในการลุกขึ นจากเตียงครั งแรกๆถ้าเปลี่ยนท่าทันทีก็จะมีโอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตต่้า

จากการเปลี่ยนท่าในทันที (Orthostatic hypotension) เพราะการลุกขึ นทันทีจากท่านอนหงายเป็นท่านั่ง 

ท้าให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจไม่ทันเลือดที่ส่งไปเลี ยงสมองไม่เพียงพอท้าให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมและความ

ดันโลหิตลดต่้าลงประมาณ 20 มิลลิลิตรปรอทหรือมากกว่านอกจากนี การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดยังมี

ผลท้าให้ชีพจรในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดจะต่้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติคือประมาณ 50-70 ครั งต่อนาทีการที่อัตรา

การเต้นของชีพจรลดลงเป็นผลจากภายหลังคลอดรกแล้วเลือดที่เคยไปเลี ยงรกจะไหลในขณะเดียวกันหญิง

ระยะคลอดก็จะถ่ายปัสสาวะมากขึ น (Postpartum diuresis) ท้าให้ปริมาณเลือดและความดันโลหิตต่้าลงเป็น

ผลให้อัตราการเต้นของชีพจรค่อยๆเพิ่มขึ นจนกระทั่งเข้าสู่ระดับปกติภายใน 7-10 วันหลังคลอด 

11. การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจ  
ขนาดของช่องท้องและช่องทรวงอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะหลังคลอดท้าให้  

ความจุภายในช่องท้องและกะบังลมลดลงปอดขยายได้ดีขึ นการหายใจสะดวกขึ น 

12. การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินปัสสาวะ 
12.1 ท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ 

ขณะทารกผ่านช่องคลอดจะท้าให้เกิดการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ  

โดยที่กระเพาะปัสสาวะจะบวมและมักมีอาการบวมช ้ารอบๆ รูเปิดของท่อปัสสาวะความตึงตัวของกล้ามเนื อ 

กระเพาะปัสสาวะลดลงท้าให้มีความจุมากขึ นแต่ความไวต่อแรงกดจะลดลงด้วยเหตุนี หลังคลอดใหม่ๆ  มารดา

จึงมักถ่ายปัสสาวะล้าบากและจะเป็นมากขึ นถ้ามีอาการบวมของฝีเย็บ ถ้ามารดาได้รับยาระงับความรู้สึกใน

ระยะคลอดอาหารจะยิ่งเพ่ิมมากขึ นเพราะประสาทถูกรบกวนมารดาบางคนอาจถ่ายได้แต่ไม่หมดมีปัสสาวะ

ค้างอยู่หลังถ่ายปัสสาวะทุกครั ง จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะสูงในรายเช่นนี   

ควรหลีกเลี่ยงการลดการคั่งของปัสสาวะโดยการสวนปัสสาวะให้และมีการที่มีกระเพาะปัสสาวะเต็มอาจ

ส่งเสริมให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดีเพราะตัวใดลูกถูกเบียดท้าให้อยู่ผิดต้าแหน่งและขัดขวางการกดรัดตัวของมดลูก 

เป็นสาเหตุให้มีการตกเลือดหลังคลอดได้จึงควรกระตุ้นให้ถ่ายปัสสาวะทุก 4-6 ชั่วโมง 

12.2 การท้างานของไต (Renal function)  

การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในระยะตั งครรภ์ท้าให้ไตท้างานเพ่ิมขึ นในทางตรงข้ามระยะหลัง

คลอดเมื่อระดับฮอร์โมนลดลงไตก็จะท้างานลดลงด้วยกลูโคสยูเรีย (Glocosuria) ที่เกิดขึ นในระยะตั งครรภ์จะ

หายไปคริเอทินินเคลียแรนซ์ (Cretinine clearance) จะเป็นปกติในปลายสัปดาห์แรกหลังคลอด 

ยูเรียไนโตรเจนในเลือด (Blood urea nitrogen) จะเพ่ิมขึ นในระยะหลังคลอดเนื่องจากมีการแตกตัวของ

กล้ามเนื อมดลูกอาจพบแลคโตยูเรีย (Lactosuria)ในมารดาที่เลี ยงบุตรด้วยน ้านมตนเองในระยะตั งครรภ์อัตรา
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ของรีนัลพลาสมาโฟล (Renal plasma flow)และกลอมเมอรูลาฟินเทรซัน (Glumerular fiiltration)  

จะเพ่ิมขึ นประมาณ 25-50 เปอร์เซ็นต์และในสัปดาห์แรกหลังคลอดยังคงสูงอยู่ภายใน 12  ชั่วโมงหลังคลอด

มารดาจะเริ่มถ่ายปัสสาวะมาก ปัสสาวะที่ออกจากร่างกายรวมกับน ้าที่สูญเสียทางเหงื่อจะท้าให้น ้าหนักมารดา

ลดลงในระยะหลังคลอดประมาณ 2-25 กิโลกรัมหลังจากนั นน ้าหนักจะลดลงอีกเนื่องจากมีการขับน ้าและ

อิเล็คโทรลัยที่สะสมตั งแต่ระยะตั งครรภ์การท้างานของไตจะกลับสู่สภาพปกติใน 4-6 สัปดาห์ 

12.3 น ้าหนักลด (weight loss)  

ขณะตั งครรภ์จะมีน ้าหนักเพ่ิมขึ นประมาณ 10-12 กิโลกรัมเมื่อทารกและรกคลอดออกมาน ้าหนัก

ของมารดาจะลดลงประมาณ 5-6 กิโลกรัม และช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดน ้าหนักตัวจะลดลงอีก 

ประมาณ 2-4 กิโลกรัม จากการขับปัสสาวะและเหงื่อจนเมื่อถึง 6 สัปดาห์หลังคลอดก็จะมีน ้าหนักตัวคงที่

เหมือนระยะก่อนตั งครรภ์ 

13. การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร 
ปกติหลังคลอดมารดามักรู้สึกตัวและกระหายน ้าในระยะ 2-3 วันแรกมักมีความอยากอาหารและ 

ดื่มน ้ามากเพราะสูญเสียน ้าระหว่างคลอดและหลังคลอดระยะแรกคลอดมารดามีแนวโน้มที่จะท้องผูกจากการที่

สูญเสียแรงดันภายในช่องท้องทันทีกล้ามเนื อหน้าท้องหย่อนตัวประกอบกับการมีการเคลื่อนไหวของล้าไส้ช้า

ตั งแต่ในระยะตั งครรภ์และได้รับการสวยอุจจาระในระยะที่ 1 ของการคลอด นอกจากนี มารดาอาจไม่กล้าแบ่ง

เพราะกลัวแผลแยกหรือกลัวเจ็บแผลท้าให้เกิดอาหารท้องผูกภายหลังคลอดได้และล้าไส้จะท้างานได้ดีประมาณ

ปลายสัปดาห์แรกหลังคลอด 

การสร้างและการหลั่งน ้านม 

การสร้างน ้านม (Lactogenesis) เมื่อมีการตั งครรภ์จะมีการเพ่ิมของระดับฮอร์โมนที่ส้าคัญ 4 ชนิด 

เอสโตรเจสเตอโรนโปรแลคติน (prolactin) humanplacental lactogen ซึ่งการเพ่ิมระดับฮอร์โมน 

ทั ง 4 ชนิดในขณะตั งครรภ์มีผลกระตุ้นทั งต่อมน ้านมและระบบท่อน ้านมให้เจริญสมบูรณ์เต็มที่เป็นเซลล์ที่

พร้อมจะหลั่งน ้านมระดับเอสโตรเจนที่สูงขึ น การตั งครรภ์จะกระตุ้นต่อมใต้สมองกลีบหน้าให้สร้างหลั่งฮอร์โมน 

โปรแลคตินซึ่งจะมีระดับสูงขึ นเรื่อยๆจนสูงเต็มท่ี 200 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เมื่อครรภ์ครบก้าหนดขณะเดียวกัน

เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนก็ขัดขวางฤทธิ์ของโปรแลคตินซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักในการสร้างน ้านมด้วยการลด 

binding site ของโปรแลคตินที่อยู่บนเยื่อเซลล์ของถุงน ้านมเป็นการป้องกันไม่ให้น ้านมไหลก่อนก้าหนดใน

ระยะหลังคลอดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากรกจะลดลงอย่างรวดเร็ว 

โปรแลคตินจึงไม่ถูกยับยั งและเริ่มมีอิทธิพลต่อเต้านมที่ท้าให้เริ่มมีการสร้างน ้านมจึงเป็นผลให้หญิงตั งครรภ์หลัง

คลอดใน 2-3 วันแรกจะเริ่มรู้สึกเต้านมคัดตึงมากขึ น 

การหลั่งน ้านม (Galactokinesis) ขั นตอนนี จะเป็นขั นตอนที่ท้าให้น ้านมถูกบีบให้ไหลออกมาภายนอกซึ่ง

ต้องอาศัยการดูดของทารก (Sucking reflex หรือ milk-ejection reflex) เมื่อทารกดูดนมจะมีการกระตุ้น
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บริเวณหัวนมและลานหัวนมท้าให้เกิดการส่งสัญญาณไปตามเส้นประสาททรวงอกที่ 3, 4, 5  

(Thoracic nerve)และถูกส่งไปตามใยเส้นประสาท (Sensoryfiber) ไปสู่ไขสันหลังขึ นไปสู่สมองไฮโปธาลามัส

ซึ่งส่วนนี เองกระตุ้นนิวโรน (neurones) ของ praventricular และ supraventricular nuclei ให้มีการสร้าง

และหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินซึ่งจะถูกส่งผ่านมาทาง neurohypophysis และเข้าสู่กระแสโลหิตออกซิโตซิน 

ที่หลั่งเข้าสู่กระแสโลหิตจะมีผลต่อเต้านมโดยตรงโดยออกฤทธิ์กระตุ้นเซลล์อิพิทีเลียล (epithelial cells)  

ที่ล้อมรอบอัลวิโอลัส (aveolus) ท้าให้เกิดการหดรัดตัวบีบให้น ้านมไหลออกมาทางท่อน ้านมท้าให้เกิดการหลั่ง

น ้านมนอกจากนี ออกซิโตซินยังมีผลต่อกล้ามเนื อท้าให้กล้ามเนื อมดลูกบีบรัดตัวอีกด้วยดังนั นขณะที่ทารกดู ด

นมมารดาอาจรู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยจากการที่มดลูกบีบรัดตัว 

การคงสภาพให้มีการสร้างน ้านมทดแทนไว้ตลอดเวลา (Galactopoiesis) เป็นกระบวนการที่ท้าให้น ้านม

เกิดขึ นทดแทนตลอดเวลาหลังจากที่ทารกดูดนมแม่หมดแล้วโดยอาศัยการกระต้นจากการดูดของทารก 

เช่นเดียวกันคือเมื่อทารกดูดนมจะเกิดแรงกระตุ้นซึ่งจะถูกส่งไปยังส่วนไฮโปธาลามัสของสมองผ่านประสาท

ทรวงอกที่ 3, 4, 5 และไขสันหลังที่ไฮโปธาลามัส สัญญาณนี จะมีผลยับยั งการหลั่งของสารยับยั งฮอร์โมน 

โปรแลคติน (Prolactin inhibitibitingfactor : PLF) ท้าให้ต่อมใต้สมองสามารถสร้างและหลั่งฮอร์โมน 

โปรแบคตินออกมากขึ นซึ่งระดับโปรแลคตินในระยะหลังคลอดจะสัมพันธ์กับการดูดของทารกถ้าไม่ให้ทารกดูด

นมแม่ฮอร์โมนโปรแลคตินจะลดลงสู่ระดับปกติ (3-30 นาโนกรัม/มิลลิลิตร) ภายใน 7 วันหลังคลอดแต่ถ้ายังคง

ให้ทารกดูดนมไปเรื่อยๆใน 2-3 เดือนหลังคลอดฮอร์โมนโปรแลคตินจะลดลงอยู่ในระดับประมาณ  

50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร แต่จะเพ่ิมขึ น 20 เท่าหลังทารกดูดนมหลังจากนั นการดูดของทารกอาจไม่ท้าให้ระดับ 

โปรแลคตินเพ่ิมขึ นอีกแต่การดูดของทารกจะมีผลกระตุ้นไฮโปธาลามัสท้าให้เกิดผลสองประการ คือ 

ประการที่ 1 ยับยั งไม่ให้มีการหลั่งสารยับยั งโปรแลคติน (PIF) ท้าให้โปรแลคตินหลั่งจากต่อมใต้สมองกลีบ

หน้ากระตุ้นต่อมน ้านมมากขึ นท้าให้มีน ้านมส้าหรับเลี ยงลูกเพียงพอ 

ประการที่ 2 กระตุ้นให้มีการหลั่งออกซิโตซินซึ่งจะกระตุ้น myoepithelial cell ที่อยู่รอบๆ ถุงน ้านมของ

ต่อมน ้านมให้หดรัดตัวบีบน ้านมเข้าท่อน ้านม ท้าให้น ้านมเข้ามาขังอยู่ในท่อน ้านม (milk let down) รอการดูด

จากทารกดังนั นการดูดของทารกจึงเป็นทั งกระตุ้นให้มีการหลั่งและการสร้างน ้านมไว้ทดแทนตลอดเวลาและ

การให้ทารกดูดเต็มร้อยละ 95 จะสามารถคุมก้าเนิดได้ถึง 70 วันหลังคลอดหลังจากนั นการให้ทารกดูดนมก็จะ

ไม่สามารถป้องกันการมีบุตรได ้

การขับน ้านมออกจากเต้านม (Milk expulsion)ภายหลังการสร้างและคัดหลั่งน ้านมเข้าสู่ถุงน ้านมแล้ว

การที่จะให้น ้านมไหลไปตามท่อน ้านมและขับออกจากเต้านมได้นั นต้องอาศัยกลไกการท้างานของระบบ

ประสาทและต่อมไร้ท่อ (neuro-endocrinologic) คือ ปฏิกิริยาสะท้อนเล็ตดาวน์ปฏิกิริยานี จะเริ่มเกิดขึ น 

เมื่อทารกดูดท่ีหัวนมและลานนมของมารดาซึ่งเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทมาเลี ยงมากมายจะเป็นผลให้กระแส

ประสาทวิ่งไปตามเส้นประสาทแอฟเฟอเรนท์ (Afferent nerve)ไปสู่ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) กระแส
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ประสาทจากไฮโปทาลามัสจะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินออกมาซึ่งจะไป

กระตุ้นให้มีการสร้างน ้านมดังกล่าวแล้วขณะเดียวกันต่อมใต้สมองส่วนหลังจะถูกกระตุ้นให้มีการหลั่ง  

อ๊อกซิโทซินเข้าสู่กระแสเลือดเป็นจังหวะสม่้าเสมอในขณะที่ทารกดูดนมท้าให้มีการกดรัดตัวของเซลล์กล้ามเนื อ

รอบๆ ถุงน ้านมและท่อน ้านมถกูขับออกมาน ้านมที่ถูกขับออกมาอยู่ในท่อน ้านมและกระเปาะน ้านมท้าให้ทารก

สามารถดูดออกมาได้สะดวกการดูดนมของทารกนอกจากท้าให้ทารกได้รับน ้านมแล้วยังเป็นตัวกระตุ้นเบื องต้น 

(primary stimulus) ที่ท้าให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนเล็ตดาวน์ขึ นการท้าหน้าที่ของปฏิกิริยาสะท้อนเล็ดดาวน์จึงมี

การความส้าคัญเพราะท้าให้น ้านมถูกขับออกจากถุงน ้านมจึงท้าให้เต้านมว่าง นอกจากปฏิกิริยาสะท้อนเล็ด

ดาวน์จะเกิดจากการถูกกระตุ้นทารกบริเวณหัวนมและลานนมของมารดาแล้วการที่มารดาได้มองเห็นทารกที่

เป็นบุตรของตนหรือเมื่อถึงเวลาที่มารดาต้องให้นมทารกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อน

เล็ดดาวน์ได้เม่ือปฏิกิริยาสะท้อนเล็ดดาวน์เกิดขึ นจะมีข้อบ่งชี หรือแสดงอาการ ดังนี  

1. มารดาจะมีอาการปวดท้องน้อยขณะให้นมบุตรเกิดจากการท้างานปฏิกิริยาสะท้อนเล็ดดาวน์ออกซิโทซิน

จะหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดและเป็นเหตุให้มีการหดรัดตัวของมดลูก 

2. ขณะที่ทารกดูดนมมารดาจะมีน ้านมหยดจากหัวนมของเต้านมด้านตรงกันข้ามสาเหตุจากน ้านมในถุง

น ้านมถูกบีบออกมาสู่ท่อน ้านมท่ีมีนน ้านมขังอยู่เต็มต้องระบายออกทางรูเปิดที่หัวนม 

3 .เมื่อมารดาได้ยินเสียงทารกร้องไห้หรือเม่ือเวลาที่มารดามองเห็นทารกที่เป็นบุตรของตนจะมีน ้านมหยด

หรือรู้สึกเจ็บเสียว (Tingling Sensation) ภายในเต้านม 

4. เมื่อทารกเริ่มดูดนมมารดาได้ 2-3 วินาทีมารดาจะหยุดเจ็บหัวนมทั งนี เพราะการดูดนม 2-3 ครั งแรก

ของทารกท้าให้เกิดดันลบ (Negative pressure) บริเวณหัวนมท้าให้มารดารู้สึกเจ็บหัวนมได้ขณะนี ปฏิกิริยา

สะท้อนเล็ตดาวน์ได้และอาจจะพบปัญหาจากความขัดข้องดังกล่าวได้เช่นการเกิดอาการคัดตึงเต้านม เป็นต้น 

(เตชาทวีวรรณ, 2559, หน้า 1-33) 

กลไกการสร้างและการหลั่งน ้านม 

เมื่อทารกดูดนม (suckling) จะกระตุ้นปลายประสาทที่หัวนมและลานหัวนมส่งกระแสประสาทไปตามไขสัน

หลังสู่สมอง กระตุ้น hypothalamus ท้าให้เกิดผลต่อร่างกายมารดา 2 ประการ 

1. Anterior lobe ของ pituitary gland หลั่ง prolactin เข้าสู่เลือดซึ่งจะไหลผ่านไปยังเต้านมไปกระตุ้น 

alveolar cells ให้สร้างน ้านม (prolactin reflex) prolactin จะสูงขึ นอย่างรวดเร็วและ พบว่า ระดับ 

prolactin ในเลือดจะสูงประมาณ 30 นาทีหลังหยุดให้ทารกดูดนม มีผลกระตุ้นเต้านมให้สร้างน ้านมในมื อ

ต่อไป ปริมาณ prolactin จะถูกสร้างในเวลากลางคืนมากกว่า เพราะฉะนั นการให้ทารกดูดนมในเวลากลางคืน 

จะช่วยให้มีการสร้างน ้านมได้มากกว่าเวลากลางวัน พบว่า ถ้าดูดนมน้อย เต้านมก็จะสร้างน ้านมน้อย ถ้าดูดนม

มากเต้านมก็จะสร้างน ้านมมาก หรือถ้าหยุดดูดนมเต้านมก็จะหยุดสร้างน ้านมไม่นานหลักจากนั น มารดาส่วน

ใหญ่สามารถสร้างน ้านมได้มากกว่าที่ทารกต้องการ และได้มากเพียงพอส้าหรับทารกอย่างน้อย  2 คน ขึ นอยู่
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ความแรงที่กระตุ้นที่หัวนม พบว่าระดับ prolactin จะสูงขึ นเป็น 2 เท่าในมารดาที่คลอดลูกแฝดและให้ทารก

ดูดนมพร้อมๆกัน 2 เต้า การหลั่ง prolactin จะไม่เกี่ยวข้องประสาทสัมผัสต่างๆ prolactin จะสูงขึ นทันทีที่

ทารกดูดนม แต่จะไม่สูงขึ นขณะสัมผัสหรือเล่นกับลูก และระดับ prolactinจะขึ นสูงสุดหลังทารกหยุดดูดนม 

30 นาทีระดับฮอร์โมนในเลือดจะค่อยๆลดลงถึง baseline ประมาณ 3 ชั่วโมงหลังหยุดดูดนม ดังนั นเพ่ือให้มี

ฮอร์โมนในเลือดสูงตลอดเวลา ต้องให้ทารกดูดนมบ่อยๆและสม่้าเสมอ เพ่ือให้เต้านมมีการสร้างน ้านมเพ่ิมขึ น

ตลอดเวลา  

2. Posterior lobe ของ pituitary gland หลั่ง oxytocin เข้าสู่กระแสเลือด กระตุ้น myoeplthelial 

cells ให้หดตัวบีบน ้านมจากทุกๆ alveoli ไหลผ่านท่อน ้านมออกมา (milk ejection reflex หรือ oxytocin 

reflex) การหลั่ง oxytocin ยังขึ นกับการกระตุ้นและการยับยั งโดยประสาทสัมผัสทั ง 5 เมื่อได้ยินเสียงทารก

ร้องหรือมองเห็นทารก จะเกิดการกระตุ้นให้มีการหลั่ง oxytocin ท้าให้น ้านมไหลได้ หรือในทางตรงกันข้าม 

เมื่อมีความเจ็บปวด ความกังวลต่างๆ การขาดความเชื่อมั่นจะมีผลยับยั งการหลั่ง  oxytocin ยังกระตุ้นให้

มดลูกหดรัดตัว ท้าให้ป้องกันการตกเลือดหลังคลอดช่วยขับน ้าคาวปลาและท้าให้มดลูกเข้าอู่ได้ดีขึ น  

มารดาจะรู้ สึ กปวดท้องน้ อย เป็ น พักๆ  (after pain)  เมื่ อ ให้ทารกดู ดนมในสัปดาห์ แรก  

(เพียรพิจารณ,์ 2558, หน้า 15-18) 

การเลี ยงทารกด้วยนมมารดา 

1. เต้านม ประกอบขึ นจากส่วนเนื อต่อมนมท่ีแบ่งออกเป็นประมาณ 15-20 กลีบและแต่ละกลีบจะแยกจาก

กันโดยแผ่นเนื อเยื่อคอนเน็คตีฟเต้านมจะถูกยึดให้คงรูปทรงอยู่ได้โดย Coopet’s ligament ที่ยึดผิวหนังที่ปก

คลุมทางด้านผิวให้ติดกับ pectoral fascia ที่อยู่ทางด้านลึกลิกาเมนท์ดังกล่าวนี จะมีความยืดหยุ่นตัวท้าให้เต้า

นมกระเพ่ือมและคงรูปอยู่ได้แต่อาจจะหมดความยืดหยุ่นไปหากถูกดึงให้ยืดตัวมากหรือนานเกินไป เช่น ขณะมี

ครรภ์และให้นมลูกขณะที่เต้านมขยายใหญ่ขึ นและมีน ้าหนักเพ่ิมขึ นแต่ไม่มียกทรงที่เหมาะสมมาพยุงเอาไว้ซึ่ง

จะถ่วงให้ลิกาเม้นท์นี  ยืดตัวอยู่ตลอดเวลาเต้านมผู้หญิงก่อนมีครรภ์จะหนักประมาณข้างละ200 กรัม ระหว่างมี

ครรภ์จะเพ่ิมขึ นประมาณ 2-3 เท่าระหว่างให้นมลูกเพ่ิมขึ น 3-4 เท่าแต่ละกลีบของต่อมนมจะประกอบด้วย

ส่วนที่สร้างน ้านมเริ่มภายในจะมีเซลล์หลั่งน ้านมที่ท้าหน้าที่สร้างน ้านมเรียงตัวกันอยู่ชั นเดียวภายในแอลวีโอลัส

เป็นโพรงส้าหรับเก็บน ้านม ที่สร้างแล้วโพรงนี จะติดต่อกับรูของท่อน ้านมฝอย (Ductule) แต่ละท่อน ้านมฝอยนี 

จะรับน ้านมจากกลุ่มของแอลวีโอลัสหลายอันท่ีรวมตัวกันเป็นกลีบฝอย lobule ของแต่ละแอลวีโอลัสจะมีเซลล์

พิเศษเรียกว่า มัยโอเอปิธีเลียลเซลล์ (Myoepithelial cells) พันประสาทกันอยู่ด้านนอกโดยรอบเมื่อเซลล์นี 

หดตัวจะบีบน ้านมไหลออกจากโพรงของแอลวีโอลัสเข้าสู่ท่อน ้านมฝอยท้าให้โพรงแอลวีโอลัสมีที่ว่างที่จะรอรับ

น ้านมที่จะถูกสร้างขึ นมาใหม่และท่อน ้านมฝอยหลายๆท่อที่รับน ้านมจากกลุ่มของแอลวีโอลัสหลายๆกลุ่มจะ

ทยอยเรียงรายกันมาเปิดเข้าสู่ท่อน ้านม (Lactiferous duct) ซึ่งจะทอดตัวลงมาหาหัวนมแต่ก่อนจะถึงโคน

หัวนมท่อน ้านมนี จะพองตัวออกเป็นกระเปาะท่อน ้านม (Lactiferous sinus) ส้าหรับเป็นที่สะสมน ้านมก่อนที่
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จะหลั่งเข้าปากมดลูกท่อน ้านมเมื่อทอดเข้าไปในหัวนมจะตีบตัวลงเพ่ือที่จะไปเปิดที่รูเปิดปลายหัวนมมีจ้านวน

น้อยกว่ากลีบต่อมที่แท้จริงของเต้านมข้างนั น 

2. ผิวหนังของเต้านม แบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆได้ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกเป็นบริเวณหัวนมจะมีสีเข้มและ

ค่อนข้างบอบบางละเอียดอ่อนจึงเกิดเป็นแผลหรือแตกได้ง่าย แม้กระทั่งความชื นหากมีอยู่เป็นประจ้าก็อาจท้า

ให้หัวนมเปื่อยและแตกได้ง่ายด้วยส่วนที่สองคือบริเวณลานหัวนม (Areola) ส่วนนี จะมีสีเข้มเช่นกันแต่ 

ไม่บอบบางเหมือนผิวหนังที่คลุมหัวนมระยะให้นมลูกจะมี Montgomery gland ที่เป็นต่อมไขมัน 

(Sebaceous gland) ขนาดใหญ่ท้าหน้าที่หลั่งสารส้าหรับหล่อลื่นหัวนมขณะที่ลูกก้าลังดูดนมสีเข้มของผิวหนัง

บริเวณลานนมนี เป็นเสมือน Landmark ที่บอกให้ทราบว่าใต้ลานหัวนมนี จะตรงกับต้าแหน่งของกระเปาะท่อ

น ้านมผิวหนังส่วนสุดท้ายคือบริเวณเต้านมส่วนอื่นโดยทั่วไปซึ่งเป็นบริเวณนอกเหนือจากบริเวณท่ีกล่าวถึงแล้ว 

3. ภายในหัวนมนอกจากจะมีเนื อเยื่อคอนเน็คตีฟซึ่งจะเป็นที่ให้ท่อน ้านมทอดฝังตัวอยู่แล้วยังมีกล้ามเนื อ

เรียบอยู่โดยรอบเรียงทั งตามทางรายเรียงเป็นวงรอบและเรียงตามทางแนวเฉียงอีกด้วยเมื่อกล้ามเนื อหดตัวจะ

ท้าให้หัวนมแข็งตัวมีขนาดเล็กลงและยื่นออกมาลานหัวนมก็จะหดตัวด้วยท้าให้ผิวของลานนมหดเล็กลงช่วยให้

ลูกอมหัวนมได้ลึกและถนัดขึ นการหดรัดตัวของกล้ามเนื อเรียบนี ยังบีบรัดกระเปาะท่อน ้านมท้าให้น ้านมไหล 

สู่ปากลูกอีกด้วย 

ชนิดของน ้านม 

1.น ้านมเหลือง (Colostrum) 

น ้านมเหลืองอาจเริ่มมีการผลิตตั งแต่ระยะแรกของการตั งครรภ์และต่อเนื่องไปจนถึงคลอด  เกิดจาก

ฮอร์โมนแลคโตเจน (Lactogen) ของรกที่ท้าหน้าที่คล้ายฮอร์โมนโพรแลคติน (Prolactin) กระตุ้น 

เซลล์แอลวิโอไล (alveoli) ของเต้านมเป็นขบวนการที่เกิดขึ นโดยอัตโนมัติ ระยะ 1-2 วันหลังคลอด 

การเปลี่ยนแปลงของเต้านมอาจมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่ชัดเจน น ้านมที่ออกมามีลักษณะสีเหลืองข้นกว่า  

น ้านมแท้ ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน น ้าตาล เกลือและน ้า มีสัดส่วนแตกต่างจากน ้านมอีก 2 ชนิด คือ มี

ไขมันและน ้าตาลน้อยกว่า แต่มีจ้านวนโปรตีนและเกลือมากกว่า นอกจากนี น ้านมเหลือง ยังมีโปรตีนที่เกี่ยวกับ

ภูมิคุ้มกันโรค (Immunoglobulin) ในระดับสูง ซึ่งเป็นแหล่งภูมิคุ้มกัน ของทารกแรกเกิด และน ้านมเหลืองมี

ฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ โดยทั่วไปภายใน 3-5 วันหลังคลอดจะมีการผลิตน ้านมก่อนน ้านมแท้มาทดแทน

น ้านมเหลือง 

2.น ้านมก่อนน ้านมแท้ (Transitional milk)  

น ้านมก่อนน ้านมแท้ เป็นน ้านมที่ผลิตต่อเนื่องจากน ้านมเหลืองจนกระทั่งประมาณ 2 สัปดาห์หลังคลอด 

น ้านมชนิดนี จะมีระดับไขมันแลคโตส (Lactose) วิตามินที่ละลายในน ้าและมีแคลอรีมากกว่าน ้านมเหลือง 
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3.น ้านมแท้ (True milk หรือ mature milk)  

หลังคลอด 2 สัปดาห์ไปแล้ว น ้านมที่ผลิตออกมาจะเป็นน ้านมแท้ มีลักษณะเป็นสีขาวข้น ประกอบด้วยน ้า
ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และวิตามิน 

4.การคัดตึงเต้านม (Breast engorgement) 
ระยะหลังคลอดมารดาจะรู้สึกคัดตึงเต้านม ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ มีการคั่งของเลือด

และน ้าเหลือง และมีน ้านมขังอยู่เต็ม alveoli ส่วนมากการคัดตึงเต้านมในระยะ 3-4 วันแรกหลังคลอด มักเกิด
จากการคั่งของเลือดและน ้าเหลือง แต่ถ้าเกิดขึ นหลังวันที่ 3-4 ไปแล้ว เกิดจากการมีน ้านมขังอยู่เต็ม alveoli 
อาการแสดงของการคัดตึงเต้านมในมารดาแต่ละคนมีระดับความมากน้อยต่างกัน 
น ้านมมารดา มีส่วนประกอบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

1.ระยะหัวน ้านม (colostrums) จะมีสีเหลืองข้นมีปริมาณไม่มากจะหลั่งช่วงระยะแรกๆหลังคลอด 
ความส้าคัญของน ้านมในระยะนี จะมีสารภูมิคุ้มกันในปริมาณสูง ช่วยลดโอกาสการติดเชื อในทารกแรกเกิด
เนื่องจากในน ้านมจะมีสารภูมิคุ้มกันที่ส้าคัญซึ่ง ได้แก่ secretary IgA, เม็ดเลือดขาว , ไลโซไซม์  
(lysozyme เอนไซม์ที่มีฤทธิ์ย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื อแบคทีเรียท้าให้เชื อตาย) , แลตโตเฟอริน  
(lactoferrin โปรตีนที่ช่วยต่อต้านเชื อโรค) และ bifidus growth factor (สารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของ
แล็กโตบาซิลัส ช่วยแบคทีเรียไม่สามารถอาศัยอยู่ในล้าไส้)  

ปริมาณของ secretary IgA จะมีระดับสูงในวันแรก มีปริมาณสูงสุดถึง 11,000 มก./วัน หากต้องการใช้
ส้าหรับการรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจะมีระดับประมาณมากกว่าถึง 50 เท่าและจะค่อยๆลดลงใน  
1-2 สัปดาห์แรกเข้าสู่ระดับประมาณ 1,000 มก./วัน ปริมาณเม็ดเลือกขาว ในช่วง 1-2 เดือนแรก น ้านมระยะ 
colostrums จะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงสุด และปริมาณนิวโตรฟิลมาก แต่พอพ้นระยะ 4 วันหลังคลอด  
เม็ดเลือดขาวจะมีปริมาณใกล้เคียงกับที่พบในกระแสเลือด คือประมาณ 2,000-3,000 เซลล์/มิลลิลิตร และ
เป็นกลุ่มมาโครเฟส (macrophage) มากกว่านิวโตรฟิล นอกจากนั น ไลโซโซม์ในน ้านมระยะนี จะมีปริมาณสูง
ประมาณ 5,000 เท่า เมื่อเทียบกับในนมวัว ปกติทารกได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่สองทาง คือ ทางกระแสเลือด 
ผ่านรกและทางน ้านม การได้รับน ้านมระยะ colostrums จึงเป็นการให้ทารกได้รับภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ 
ส้าหรับส่วนประกอบที่ส้าคัญของน ้านม colostrums ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน สารระบบภูมิคุ้มกัน เกลือแร่ 
วิตามิน โดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน K และสารช่วยการเจริญเติบโต มีปริมาณของไขมันและน ้าตาลต่้ากว่านม
ระยะหลัง ปริมาณโปรตีนที่สูงส่วนใหญ่ในน ้านม colostrums เป็นสารภูมิคุ้มกันอิมมูโนโกบูลิน 
(immunoglobulin) โดยเฉพาะ secretary IgA สารที่คอยดักจับสารแปลกปลอมเข้ามาในร่างกาย หากทารก
ดูดนมอย่างสม่้าเสมอถึงแม้colostrums จะมีปริมาณน้อยแต่ก็เพียงพอส้าหรับทารกระยะแรกเกิด เพราะใน
ระยะหลังคลอดจะมีการเคลื่อนย้ายของน ้าที่สะสมไว้มากในเซลล์มาอยู่นอกเซลล์เข้าสู่เลือดท้าให้ไม่ต้องการน ้า
มากและทารกแรกเกิดครบก้าหนดมีอาหารที่สะสมส้าหรับน้ามาใช้เป็นพลังงานได้เพียงพอในทารกระยะแรก
เกิด 1-3 วันแรก จึงต้องการน ้าและอาหารปริมาณไม่มาก  

นอกจากนี น ้านม colostrums ยังมีวิตามินที่ละลายได้ในไขมันปริมาณสูง ได้แก่ วิตามินเอ แคโรทีน และ
วิตามินอีสูงกว่าน ้านมแม่ปกติ 3,10 และ 2-3 เท่าตามล้าดับ ทั งๆที่มีปริมาณไขมันต่้ากว่านมระยะหลัง  
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มีปริมาณ epithelial growth factor สูงกว่านมระยะหลัง 5 เท่า มีสารควบคุมการเจริญเติบโต 
(growth factor) และสารปกป้องอาหารอื่นๆจ้านวนมาก ช่วยท้าให้ระบบเซลล์มีความสมบูรณ์เร็วขึ น ในทารก
ก่อนก้าหนดจะมีปริมาณมากกว่าทารกคลอดครบก้าหนด และมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ ท้าให้ขี เทาถูกขับถ่าย
สะดวก ช่วยลดปัญหาตัวเหลือง 

สารอาหาร (ต่อ 100 ซีซี) Colostrum Mature milk 
พลังงาน 58-67 70-75 
โปรตีน 2.3 0.9 

น ้าตาลแลคโตส 5.3 7.3 
ไขมัน 2.9 4.2 

หมายเหตุ. ตารางแสดงเปรียบเทียบส่วนประกอบน ้านมระยะ colostrums กับน ้านมระยะหลัง 
(ท่ีมา: ศิราภรณ์ สวัสดิวร, กุสุมา ชูศิลป์ และกรรณิการ์ บางสายน้อย, 2550) 

2.ระยะน ้านมปรับเปลี่ยน (transitional milk) เป็นระยะระหว่างการเปลี่ยนจากหัวน ้านมแม่เป็นน ้านมแม่ 
ซึ่งจะหลั่งในช่วง 7-10 วัน จนถึง 2 สัปดาห์หลังคลอด 

3.ระยะน ้านมแม่ (mature milk) ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จ้าเป็นในการเติบโตของทารกซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 องค์ประกอบ คือ สารเกี่ยวข้องกับการปกป้องร่างกายและสารอาหารต่างๆ 

3.1 ส่วนที่ปกป้องร่างกาย   
3.1.1 ส่วนที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น อิมมูโนโกลบูลิน ( immunnoglobulins), เม็ดเลือดขาว 

(White blood cell), โปรตีนที่ช่วยต่อต้านเชื อโรค ได้แก่ แลคโตเฟอริน (lactoferrin), ไลโซไซม์ 
(lysozyme), โปรเท็กทีป ลิปิค (protective lipids), น ้าตาลโอลิแซคคาไรด์ (oligosaccharides) 

3.1.2 ส่วนที่เกี่ยวกับการเติบโต (maturation) เช่น growth factor : epidermal growth factor, 
nerve growth factor, insulin like growth, transforming growth, factor cytokines, 
immunomodulator 

3.2 สารอาหาร 
3.2.1 สารอาหารกลุ่มให้พลังงาน (macronutrient) ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 
3.2.2 สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน (micronutrient) ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่สารที่เกี่ยวกับการ

ปกป้องร่างกาย เป็นสารที่เป็นความจ้าเพาะของน ้านมแม่ จะน้าไปกล่าวรวมในตอนประโยชน์ของการเลี ยงลูก
ด้วยนมตอนจ้าเพาะของน ้านมแม่ แหล่งพลังงานที่ส้าคัญที่สุดในน ้านมแม่คือไขมัน ซึ่งในน ้านม colostrums  
มีประมาณ 2 กรัมและจะเพ่ิมเป็น 4-4.5 กรัม/100 มล. ในน ้านมระยะปกติ ไขมันในน ้านมแม่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับสารอ่ืน เช่น ในระหว่างการดูดแต่ละครั งน ้านมแม่ส่วนหลัง (hind milk) 
จะมีปริมาณไขมันมากกว่าส่วนหน้าอาจจะถึง 5 เท่า ถ้าเราเว้นระยะการดูดระหว่างมือนานขึ นปริมาณไขมันใน
น ้านมแม่จะมีน้อยลง มีการศึกษาในประเทศแกมเบีย ซึ่งแม่ให้ลูกดูดนมกลางคืนบ่อยครั ง น ้านมในตอนเช้าจะมี
ปริมาณไขมันมากกว่าน ้านมในแม่กลุ่มประเทศตะวันตกที่นิยมให้ลูกนอนกลางคืนติดต่อกันนาน ดังนั น การดูด
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นมแม่ให้ถูกต้อง ควรดูดให้หมดเต้าเพ่ือจะได้รับทั งน ้านมส่วนหลังและดูดบ่อยตามที่เด็กต้ องการ จึงเป็นการ
ปฏิบัติที่ส้าคัญ 
นมแม่ช่วยป้องกันโรคในทารก 

ทารกที่เคยกินนมแม่ (ever breastfeeding) มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยชนิดที่ต้องนอนโรงพยาบาล
เพราะโ รคติ ด เชื อ  เช่ น  ทาง เดิ นหาย ใจ  ท้ อง เสี ย  น้ อยกว่ าทารกที่ ไ ม่ เ คย ได้ รั บน ้ านมแม่ เ ลย  
(never breastfeeding) จ้านวน 35 การศึกษา ใน 14 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศก้าลังพัฒนา พบว่า
ทารกท่ีดีรับน ้านมแม่อย่างเดียวในระยะ 4 เดือนแรก จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคต่างๆ
น้อยกว่าทารกที่ได้รับนมผสม ดังนี  

อาการป่วยจากการติดเชื อแบคทีเรีย อาการเจ็บป่วยจากโรคเรื อรัง 
อาการป่วยจากการติดเชื อในทารก อัตราการ

เจ็บป่วย 
อาการเจ็บป่วยจากโรคเรื อรัง อัตราการ

เจ็บป่วย 
ป่วยด้วยโรคท้องเสีย-ปอดบวม < 3.5- 4.9 โรคภูมิแพ้ ภูมิแพ้ผิวหนัง < 2-7 
ป่วยด้วยหูชั นกลางอักเสบ < 3-4 โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 < 2-4 
ป่วยด้วยโรคล้าไส้อักเสบ < 20 โรคล้าไส้อักเสบเรื อรัง < 1.5-1.9 
ป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ < 3.8 Hodgkin’s lymphoma <1-6.7 
ป่วยด้วยโรคทางเดินปัสสาวะ < 2.6- 5.5 Sudden Infant Death 

Syndrome (SIDS) 
< 2 

ป่วยด้วยโรคท้องเสีย < 5 
- 

- 
 เสียชีวิตจากโรคท้องเสีย < 14 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราการเจ็บป่วยของทารกที่ได้รับน ้านมผสมกับอัตราการเจ็บป่วยของทารกท่ีได้รับ
น ้านมแม่ 

(สวัสดิวร, ชูศิลป์, และ บางสายน้อย, 2550) 

ปัจจัยลดความเสี่ยงการเกิดภูมิแพ้ในทารก 

ทารกในช่วงอายุ 4-6 เดือน มีเยื่อบุล้าไส้ไม่แข็งแรง การเกาะยึดระหว่างเซลล์ยังหลวมอยู่และน ้าย่อย
อาหารยังพัฒนาไม่เต็มที่ หากได้รับสารอาหารที่มีโปรตีนแปลกปลอม เช่น โปรตีนในนมผสมหรืออาหารอ่ืนๆ 
ทารกจะไม่สามารถย่อยหรือจ้ากัดออกได้ เปิดโอกาสให้โปรตีนเหล่านี หลุดออกไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ
ทารกก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้ น ้านมแม่ลดโอกาสเกิดปัญหาภูมิแพ้ได้เพราะ โปรตีนในน ้านมแม่เป็นโปรตีนของ
คน ไม่ใช่โปรตีนแปลกปลอมและน ้านมแม่ยังมีสารภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะ secretory IgA และสารต่อต้านการ
อักเสบต่างๆปกป้องเยื่อบุทางเดินอาหาร ท้าให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นท้าให้เกิดภูมิแพ้โดยสาร
แปลกปลอมได ้(สวัสดิวร, ชูศิลป์, และ บางสายน้อย, 2550, หน้า 18) 
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แนวปฏิบัติเพื่อความส้าเร็จของนมแม่ (Guideline for Successful Breastfeeding) 

การเลี ยงลูกด้วยนมแม่จะส้าเร็จได้ด้วยดีนั น บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ (Team work) 

โดยสูติแพทย์จะต้องเป็นผู้น้า (Leader) ท้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผลดี

ของการเลี ยงลูกด้วยนมแม่จึงจะเกิดทั งในระยะสั นและระยะยาว 

ผลดีของนมแม่ในระยะสั น ขณะที่แม่ยังอยู่ในโรงพยาบาล 

1. แม่ที่ยังไม่พร้อมมีลูก ทิ งลูกจ้านวนน้อยลง เมื่อน้าลูกมาวางบนอกแม่ (bonding) แม่จะรู้สึกถึง 

ความเป็นแม่ (motering the mother) การน้าลูกไปวางบนหน้าอกแม่ในระยะหลังคลอดแล้วถามว่าแม่รู้สึก

อย่างไร ทุกคนจะตอบเหมือนกันคือรู้สึกรักและผูกพันกับลูก ความเจ็บปวดที่เกิดจากคลอดบุตรหายไปทันที 

2. ผลดีต่อลูกที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหาหลังคลอด เช่น คลอดก่อนก้าหนด (premature labor) หรือลูกเกิด

ปัญหาจากการคลอด (birth asphyxia) เนื่องจากน ้านมแม่มีภูมิต้านทานช่วยลดหรือป้องกันการติดเชื อในลูก

โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร 

ผลดีของนมแม่ในระยะยาว เมื่อเด็กโตขึ น 

1. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อ แม่ และลูก ซึ่งเกิดจากความรักความผูกพันที่มีต่อกัน เป็นครอบครัวที่อบอุ่น 

2. เด็กมีสุขภาพดี เด็กท่ีเลี ยงด้วยนมแม่จะเกิดการเจ็บป่วยน้อย 

3. พัฒนาการของเด็กที่กินนมแม่จะดีกว่าเด็กที่กินผสม ซึ่งพัฒนาการเหล่านี รวมทั งพัฒนาการทางร่างกาย 

สมอง จิตใจและเชาว์ปัญญา ตลอดจนการเรียนรู้ (cognitive development) จากการศึกษาด้านจิตใจ พบว่า

เด็กที่ท้า bonding และ attachment ตั งแต่แรกคลอดจะลดการเกิดปัญหาสังคมลงได้มาก เช่น การต่อต้าน

สังคม ปัญหาการพูดและการใช้ภาษา 

4. การเลี ยงลูกด้วยนมแม่ประหยัดเงินให้กับครอบครัวเพราะปัจจุบันนมผงมีราคาแพง เงินที่ต้องใช้จ่ายใน

การเลี ยงลูกด้วยนมผสม ซึ่งได้แก่ ค่านมผง ค่าขวดนม ค่าพลังงานที่ใช้ในการต้มขวดนม ค่าน ้ายาล้างขวดนม

และค่ากระติกน ้าร้อน นมผงทั งหมดต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ ถ้าคนไทยช่วยกันส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนม

แม่ ในปีหนึ่งๆ เด็กเกิดใหม่ประมาณ ปีละ 1,475,000 คน จะประหยัดเงินค่านมผลไปได้ปีละหลายพันล้าน

บาทเป็นการลดการสูญเสียเงินตราของประเทศไทย  

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO,2005) และกองทุนช่วยเหลือเด็กของ

สหประชาชาติ (The United Nations International Children’s Fund : UNICEF) ได้ร่วมกันจัดท้าแนว

ปฏิบัติ บันได 10 ขั น เพ่ือความส้าเร็จในการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ (Ten steps to successful breastfeeding) 

ตั งแต่ปี ค.ศ.1989 ต่อมาในปี ค.ศ.1991 องค์การนามัยโลกและกองทุนช่วยเหลือเด็กของสหประชาชาติได้

ร่วมกันวางแผนประมานโรงพยาบาลที่มีบริการคลอดบุตร เรียกว่า Baby friendly Hospital Initiative 

(BFHI) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่ตั งแต่แรกคลอด หลังจากนั นมีการตื่นตัวเรื่องการเลี ยง

ลูกด้วยนมแม่ ท้าให้อัตราการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ท่ัวโลกเพ่ิมขึ นปัญหาเกี่ยวกับเต้านมของแม่ เช่น ปัญหานมคัด  
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หัวนมแตก น ้านมออกน้อยหรือออกไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้แม่หยุดให้นมลูกก่อนเวลาอันสมควรลดลง

อย่างมาก ในปัจจุบันจะพบปัญหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท้าให้ผู้หญิงต้อ งไป

ท้างานนอกบ้านมากขึ น เวลาในการเลี ยงลูกน้อยลง บุคลากรที่เก่ียวข้องจ้าเป็นต้องให้ค้าปรึกษา เพ่ือให้ความรู้

และแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ให้แม่ที่ไปท้างานสะดวกขึ น น ้านมที่เก็บในตู้เย็นธรรมดาจะเก็บไว้ได้ 3 วัน ส่วนน ้านม

ที่ใส่ในช่องแช่แข็งจะเก็บไว้ได้ 2 สัปดาห์ 

ในประเทศไทยได้มีการรณรงค์การเลี ยงลูกด้วยนมแม่ตั งแต่ปี พ .ศ. 2525 โดยมีเป้าหมายให้

ประกาศนียบัตรโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่และลูก (baby friendly hospital) มีโรงพยาบาลจ้านวนมาก

ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องนมแม่จนได้เกียรติบัตร หลังจากนั นปัญหาการเลี ยงลูกด้วนนมแม่ ยัง

เกิดขึ นมากซึ่งเป็นสาเหตุให้แม่หยุดการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจากรณรงค์ท้าสิ่งใดก็ตามลักษณะงานจะ

เหมือนเป็นงานเฉพาะกิจ ความจริงแล้วการเลี ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเนื องานของบุคคลากรทางการแพทย์ที่

เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ และการคลอดซึ่งหมายถึงแพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

ประโยชน์ของนมมารดาต่อทารก 

1. มีสารอาหารครบถ้วน สมดุลและพอเหมาะแก่ความต้องการของทารก ไม่ท้าให้ทารกเป็นโรคขาด

สารอาหารหรือโรคอ้วน 

2. ได้รับฮอร์โมน เอ็นไซม์และสารควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะ (growth factor) ที่จะช่วยในการ

เจริญของร่างกายและการท้างานบางระบบของอวัยวะ 

3. มีภูมิต้านทานส้าหรับทารก โดยเฉพาะในหัวน ้านม (colostrum) ซึ่งเป็นน ้านมที่ออกครั งแรก มีลักษณะ

สีเหลือง ปริมาณไม่มาก แต่มี antibody มากมาย ทั ง antibacterial, antifungal และ antivirus โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโรคในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลายชนิด เช่น  

โรคท้องร่วง ไข้หวัด หูชั นกลางอักเสบ 

4. ลดการเกิดโรคภูมิแพ้ในทารก โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ ควรให้ทารกได้รับนมแม่

อย่างเดียวในระยะ 6 เดือนแรก และลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานในเด็ก 

5. สามารถให้ทารกดูดนมได้ตามความต้องการ 

6. สะอาดและปลอดภัยส้าหรับทารก 

โรคที่เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์ให้นมบุตรมารดาหลังคลอดทางการแพทย์แผนไทย 

อาการต่างๆขณะสตรีหลังคลอดบุตร 

ภาวะเต้านมคัด คือ ภาวะน ้านมไม่ไหลได้โดยหัวนมแข็งท้าให้ช่องน ้านมจะไหลออกมาตีบตีน ส้าหรับการ

ดูแลช่วยเหลือ ให้ใช้วาสลิน หรือขี ผึ งทาปาก ทาที่หัวนมแล้วหัวนมเอาน ้าอุ่นๆ ประคบหรือใช้ที่ดูดนมที่เป็น

หลอดแก้วก้นยางปั๊มภาวะนมคัดมาตั งแต่ก้าเนิด โรคนี ไม่มีช่องน ้านม ท้าให้น ้านมไหลออกมาไม่ได้หรือเกิดบุตร
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ตายแล้ว 2-3 วัน นมจะคัดมาก ถ้าทิ งไว้อาจเป็นฝี การดูแลช่วยเหลือ ให้น้าการบูร 2 ออนซ์และแอลกอฮอล์ 

12 ออนซ์ ละลายเข้าด้วยกัน ใช้ทาหัวนมวันละหลายๆครั ง เมื่อน ้านมแห้ง นมที่คัดก็จะเล็กลงไป  

(กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2549, หน้า 59-65) 

โรคที่เกี่ยวข้องกับภาวการณ์ให้นมบุตรมารดาหลังคลอดทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 

1. ท่อน ้านมอุดตัน  
ท่อน ้านมอุดตัน (blocked duct) จะเป็นก้อนไตแข็งๆ ที่บริเวณของเต้านม โดยไม่ได้เป็นทั งเต้าเมื่อกดลง

ไปจะรู้สึกเจ็บและอาจบวมแดง แต่ไม่มีไข้ อาการท่อน ้านมอุดตันนั นเกิดจากการที่น ้านมไหลไม่สะดวกจากการ

อุดตันของท่อส่งน ้านม ท้าให้เต้านมแข็งเป็นแผ่นหนา หรือเป็นก้อนอยู่ใต้ผิวหนัง คล้าพบก้อนแข็งบริเวณที่ท่อ

น ้านมอุดตัน ลักษณะหัวนมและลานนมผิดรูป บางครั งอาจมีอาการเส้นเลือดปูดออกมาอย่างเห็นได้ชัด  

ลูกดูดนมไม่ออก หรือดูดได้เพียง 20 % บางครั งท่อน ้านมอาจพบจุดสีขาวที่หัวนม (White dot) อาการท่อ

น ้านมอุดตัน สามารถพัฒนาไปเป็นเต้านมอักเสบได้ หากปล่อยทิ งไว้นานและไม่ได้รับการรักษา 

สาเหตุของอาการท่อน ้านมอุดตัน 

1.ผู้ที่มีน ้านมมากจนเกินไป และไม่ได้ระบายออกตามเวลา 

2.ปล่อยให้เต้านมคัดเป็นเวลานาน 

3.ดื่มน ้าไม่เพียงพอหรือร่างกายขาดน ้า 

4.ใส่เสื อชั นในที่คับแน่นจนเกินไป ท้าให้น ้านมไหลเวียนได้ไม่สะดวก 

5.ใส่เสื อชั นในที่หลวม ไม่กระชับ ท้าให้เต้านมหย่อนคล้อย กดทับท่อส่งน ้านม 

การปฏิบัติตัวส้าหรับมารดาที่มีอาการท่อน ้านมอุดตัน 

1.การใช้ความร้อนลึก ด้วยการท้าอัลตราซาวด์บริเวณเต้านม คลื่นอัลตราซาวด์จะท้าให้เกิดการสั นสะเทือน

ในท่อน ้านม ช่วยขยายท่อน ้านมและเปิดท่อน ้านม 

2.การใช้ความร้อนตื นประคบบริเวณเต้านม เพราะความร้อนจะช่วยขยายท่อน ้านมและช่วยสลายไตและ

ก้อนแข็ง 

3.การนวดเต้านม 

4.ส้าหรับจุดขาว (White dot) ที่หัวนม ให้ใช้เข็มสะอาดสะกิดออก หรือบีบออกตอนอาบน ้าอุ่นก็ได้ ผลที่ได้

อาจจะเป็นน ้านมไหลพุ่งออกมาได้ แต่ต้องแน่ใจว่าเข็มหรือมือสะอาดเพียงพอเพราะ หากไม่สะอาดหลังจาก

หัวนมเปิด อาจติดเชื อเข้าสู่ท่อน ้านม ท้าให้เป็นเต้านมอักเสบได้ บางที white dot ก็จะหลุดออกได้เองจาก

การดูดนมของลูก 

5.วิธีระบายน ้านม ป้องกันเต้านมคัด ควรใช้วิธีใช้นิ วมือรีดน ้านมออก มากกว่าการปั๊มนม เพราะการปั๊มนม

เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน ้านมเพ่ิมขึ น นั นอาจจะไม่เป็นผลดีหากน ้านมเยอะเกินกว่าที่ลูกต้องการและ
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เครื่องปั๊มนม จะไม่ได้รีดกระเปาะน ้านมที่อยู่รอบๆ ลานนม ท้าให้น ้านมคั่งค้าง อันเป็นสาเหตุให้เกดอาการท่อ

น ้านมอุดตัน หากใช้ 2 นิ วมือ 2 นิ ว คือ นิ วโป้งและนิ วชี รีดน ้านมโดยรีดจากบริเวณลานนมจะพุ่งออกมาได้ดี 

การป้องกันไม่ให้เกิดโรค 

1.อย่าใส่เสื อในที่คับหรือหลวมจนเกินไป 

2.หลีกเลี่ยงเสื อในที่มีโครงหรือรัดใต้ราวนมจนแน่น 

3.ดื่มน ้ามากๆ เพราะในน ้านมจะมีตะกอนอยู่ จะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่ดื่มน ้าไม่เพียงพอ เวลาปั๊มนมออกมา 

น ้านมจะมีตะกอนปนออกมาด้วย ตะกอนนี แหละที่จะท้าให้ท่อน ้านมอุดตัน 

4.หมั่นนวดเต้านมทุกครั งระหว่างอาบน ้า ท้าให้เต้านมไม่แข็งเป็นก้อน หรืออาจระบายน ้านมอออกโดยการ

ใช้มือรีดน ้านมระหว่างที่อาบน ้าด้วยก็ได้ 

ข้อควรระวัง 

1.อย่าปล่อยให้อาการท่อน ้านมอุดตันนานเกิน 24 ชั่วโมง อาจจะท้าให้เกิดฝีได้ หากเกิดฝีการกระบวนการ

รักษาจะต้องท้าการผ่าฝีออก และไม่สามารถให้นมบุตรได้ระยะหนึ่ง 

2.อย่าบีบเค้นก้อนไตที่เต้านม เพราะอาจท้าให้เกิดการอักเสบได้ การนวดเต้านม ควรท้าหลังจากที่ประคบ

ร้อนแล้วทุกครั ง เพราะจะช่วยขยายท่อน ้านมและช่วยย่อยสลายได้บ้าง 

3.สามารถประคบเย็นได้หลังจากการนวดเต้านมเสร็จแล้ว เพ่ือลดอาการปวด บวม หากมีปัญหาหัวนมเจ็บ

หรือแตก ควรใช้ครีมทาตามแพทย์สั่ง และงดให้นมข้างนั นจนกว่าจะหาย ระหว่างให้นมควรบีบนมทิ งเพ่ือการ

กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของน ้านม เมื่อหายเจ็บหัวนมแล้วจะมีน ้านมให้ทารกได้ตามปกติ 

(โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, 2559, น. 1-4) 

2.หัวนมสั น (short nipple) หัวนมบอด (flat nipple) หัวนมบุ๋ม (inverted nipple) 
โดยทั่วไปหัวนมจะมีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หากหัวนมสั นมากเช่นสั นกว่า 0.5 เซนติเมตร  

แบนราบ หรือบุ๋มลึกลงไป อาจท้าให้ทารกดูดนมได้ยาก วิธีทดสอบหัวนมท้าได้โดยให้ผู้ตรวจใช้นิ วชี และ

นิ วหัวแม่มือวางที่ขอบลานหัวนม กดนิ วลงที่ขอบลานหัวนมเล็กน้อยแล้วรูดไปตามหัวนม ถ้าหัวนมยื่นยาว

ออกมามากกว่า 0.5 – 1 เซนติเมตร แสดงว่าปกติ   

 

 
(ที่มา: เฟ่ืองลดา ทองประเสริฐ, 2553) 
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ภาวะหัวนมสั นกว่าปกติ หัวนมบอด หรือหัวนมบุ๋ม จะมีวิธีแก้ไขดังนี  

2.1 Hoffmann exercise เป็นการบริหารกล้ามเนื อของหัวนมและลานหัวนมโดยไม่ใช้อุปกรณ์ ท้าได้โดย

วางนิ วหัวแม่มือ 2 ข้างชิดโคนหัวนมในแนวตรงกันข้ามกัน ดึงหัวนมให้ยื่นออกเบาๆ เปลี่ยนต้าแหน่งของนิ วมือ

ไปรอบๆ หัวนม อาจท้าร่วมกับ nipple rolling คือการใช้นิ วหัวแม่มือและนิ วชี จับที่โคนหัวนมแล้วยกขึ น ปั่น

หัวนมเบาๆ ควรท้าข้างละประมาณ 30  ครั งต่อวัน 

 2.2 Nipple puller เป็นอุปกรณ์ช่วยแก้ไขหัวนมสั น โดยใช้มือบีบกระเปาะยางพร้อมกับวางขอบแก้ว

ครอบหัวนมจนชิดลานหัวนม ปล่อยมือที่บีบกระเปาะยางจะท้าให้ เกิดภาวะสุญญากาศขึ นภายใน  

(negative pressure) หัวนมจะถูกดึงยืดออกมา ท้าข้างละ 5 – 10 นาทีต่อวัน อาจใช้หลอดฉีดยา (syringe) 

ขนาด 20 ซีซี ตัดส่วนปลายแหลมออก ถอดแกนพลาสติกด้านในแล้วใส่กลับด้าน ใช้ปลายด้านที่ไม่ถูกตัดวาง

ครอบหัวนม จากนั นดึงแกนพลาสติกเพ่ือให้เกิด negative pressure 

2.3 ปทุมแก้ว (breast cup) ท้าด้วยพลาสติกใส 2 ฝาประกบกัน ฝาบนมีรูเล็กๆ ที่ขอบเพ่ือระบายอากาศ 

ฝาล่างมีรูใหญ่ตรงกลางให้สอดหัวนมเข้าไป วิธีใช้ให้ครอบปทุมแก้วบนหัวนมและใส่เสื อชั นในทับไว้ในเวลา

กลางวัน ปทุมแก้วจะช่วยดึงให้หัวนมยื่นยาวออก นอกจากนี ปทุมแก้วยังช่วยนวดลานหัวนมให้นุ่ม ช่วยแก้ไข

ภาวะลานหัวนมแข็ง (hard areola) ท้าให้ทารกสามารถดูดนมได้ง่ายขึ น (เฟ่ืองลดา ทองประเสริฐ, 2553) 

 
(ที่มา: เฟื่องลดา ทองประเสริฐ, 2553) 

3.หัวนมเจ็บ (sore nipple) หัวนมแตก (cracked nipple)  
เกิดจากการถลอกเป็นแผลหรือมีรอยแตกที่หัวนม สาเหตุอาจเกิดจากการท้าความสะอาดหัวนมที่ไม่ถูกวิธี 

ทารกอมหัวนมไม่ถูกต้อง หรือมีการติดเชื อราเช่น candida albicans ร่วมด้วย วิธีป้องกันคือให้ทารกอมหัวนม
ให้ถูกต้องโดยอมให้ลึกถึงลานหัวนม ไม่ควรท้าความสะอาดหัวนมด้วยสบู่หรือน ้ายาอ่ืนใด นอกจากน ้าสะอาด
และเช็ดให้แห้งทุกครั ง หรือใช้น ้านมแม่ทาบริเวณหัวนมหลังจากให้นมลูกและปล่อยให้แห้งเอง หากพบว่ามีการ
ติดเชื อราอาจใช้ยาฆ่าเชื อราชนิดทารักษา เช่น nystatin, clotrimazole, miconazole หรือ gentian violet 
หากอาการรุนแรงมากหรือเชื อดื อยาให้รักษาด้วย fluconazole ชนิดรับประทาน หากพบว่ามีเชื อราในปากลูก 
ควรรักษาไปพร้อมกันด้วย หากมีอาการเจ็บมากระหว่างให้ลูกดูดนม อาจใช้ nipple shield ใส่เพ่ือป้องกัน
ไมใ่ห้ปากลูกสัมผัสกับหัวนม (เฟ่ืองลดา ทองประเสริฐ, 2553) 
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(ที่มา: เฟื่องลดา ทองประเสริฐ, 2553) 

4. เต้านมคัด (breast engorgement)  
ภาวะที่น ้านมคั่งค้างอยู่ภายในเต้านมมากเกินไป ร่วมกับมีการขยายของหลอดเลือดด้าและท่อน ้าเหลือง  

เต้านมจะมีขนาดใหญ่ บวมตึง กดเจ็บทั่วๆ เต้านม มักจะเป็นทั งสองข้างและอาจพบมีไข้ได้แต่ไม่สูงมากและ

เป็นไม่นาน สาเหตุเกิดจากน ้านมสร้างมากเกินไปโดยที่ไม่สามารถระบายออกได้ทัน หรือการระบายน ้านมออก

จากเต้าได้ไม่ดีพอ เช่นลูกดูดนมไม่ถูกวิธีดูดไม่บ่อย ได้รับนมผสม หรือเจ็บป่วยไม่สามารถดูดนมได้ วิธีป้องกัน

คือให้ทารกดูดนมให้ถูกต้องและดูดบ่อยสม่้าเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้นมผสมหรือน ้าเลี ยงทารก หากทารกไม่

สามารถดูดนมได้ให้บีบน ้านมออกเป็นระยะเพ่ือไม่ให้น ้านมคั่งค้างและต่อมน ้านมสามารถสร้างน ้านมใหม่ได้

อย่างต่อเนื่อง หากเต้านมคัดมากจนลูกไม่สามารถดูดได้ มีวิธีแก้ไขดังนี  คือ ประคบเต้านมด้วยผ้าชุบน ้าอุ่นจัด 

ประมาณ 3 – 5 นาทีก่อนให้ลูกดูดนม หากเต้านมคัดมากจะท้าให้หัวนมสั นลง ลานนมตึง ลูกจะอมหัวนมไม่

ติด ก่อนให้ลูกดูดนมให้บีบน ้านมออกเล็กน้อยหรือจนลานหัวนมนิ่ม ลูกจะดูดนมได้ง่ายขึ น เน้นย ้าให้ลูกดูดนม

ใ ห้ 

ถูกวิธี  สม่้าเสมอและดูดให้เกลี ยงเต้า  หากยังมีน ้านมค้างอยู่อาจบีบทิ งหรือบีบเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง  

หลังให้นมลูกประคบเต้านมด้วยผ้าชุบน ้าเย็นเพ่ือลดอาการบวมของเต้านม  หากมีอาการปวดมาก  

ให้รับประทานยาแก้ปวดเช่น acetaminophen หรือ ibuprofen ได้ตามความเหมาะสม 

 
(ที่มา: เฟื่องลดา ทองประเสริฐ, 2553) 

5.ท่อน ้านมอุดตัน (blocked duct) 
การที่ท่อน ้านมบางส่วนอุดตันจากน ้านมที่ข้นมากเกินไป ท้าให้น ้านมที่สร้างใหม่ไม่สามารถระบายออกจาก

ต่อมน ้านมได้ ท้าให้เต้านมมีลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นบางต้าแหน่ง กดเจ็บแต่ไม่มีลักษณะของการอักเสบ  

เกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น ลูกดูดนมไม่เกลี ยงเต้า ดูดนมข้างเดียว หรือท่อน ้านมถูกกดทับจากเสื อชั นใน

รัดแน่นเกินไป มีวิธีแก้ไขดังนี  คือ ประคบเต้านมด้วยผ้าชุบน ้าอุ่นจัด 3 – 5 นาทีก่อนให้ลูกดูดนม ให้ลูกดูดนม

ข้างที่มีท่อน ้านมอุดตันก่อน แรงดูดของลูกจะท้าให้น ้านมที่ข้นหลุดออกจากท่อน ้านม ขณะระหว่างที่ลูกดูดนม
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ให้นวดเต้านมบริเวณที่เป็นก้อนแข็ง โดยนวดไปตามท่อน ้านมที่ทอดเข้าสู่หัวนมเน้นย ้าให้ลูกดูดนมให้ถูกวิธี 

สม่้าเสมอ และดูดให้เกลี ยงเต้า  

6. เต้านมอักเสบ (mastitis)  
การอักเสบ บวมแดงร้อนของเต้านม เป็นก้อนแข็ง กดเจ็บ มักจะเป็นข้างเดียวและเป็นบางต้าแหน่ง แม่จะมี

ไข้สูงนานหากไม่ได้รับการรักษา สาเหตุเกิดจากหัวนมแตก ท่อน ้านมอุดตันหรือเต้านมคัดที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ท้าให้เกิดการอักเสบขึ น อาจมีการติดเชื อร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ เชื อที่พบว่าเป็นสาเหตุ  เช่น staphylococcus 
aureus และ streptococcus species เป็นต้น 

 

 
(ที่มา: เฟื่องลดา ทองประเสริฐ, 2553) 

วิธีการป้องกันคือการวินิจฉัยและรักษาสาเหตุดังกล่าวข้างต้นให้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดการอักเสบขึ น  

หากมีการอักเสบของเต้านมแล้วให้รักษา ดังนี  ประคบเต้านมด้วยผ้าชุบน ้าอุ่นจัด 3 – 5 นาทีก่อนให้ลูกดูดนม 

ให้ลูกดูดนมข้างที่มีการอักเสบก่อน เพ่ือไม่ให้น ้านมคั่งมากเกินไป แต่หากมีอาการเจ็บมากให้ดูดข้างที่ดีก่อน 

เมื่อน ้านมไหลดีแล้วจึงเปลี่ยนมาดูดข้างที่อักเสบ กรณียังมีน ้านมค้างอยู่ให้บีบทิ งหรือบีบเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง

จนเกลี ยงเต้า หรือกรณมีีอาการปวดมาก ให้รับประทานยาแก้ปวดเช่น acetaminophen หรือ ibuprofen ได้

ตามความเหมาะสม ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น dicloxacillin, cloxacillin, cephalexin หรือ erythromycin  

(ในกรณีที่แพ้ยากลุ่ม penicillin) รับประทาน 1 – 2 สัปดาห์ 

 7. เต้านมเป็นฝี (breast abscess) 
ภาวะเต้านมอักเสบที่มีก้อนฝีหนองอยู่ภายใน เกิดต่อเนื่องมาจากภาวะเต้านมอักเสบที่ไม่ได้รับการรักษา 

การดูแลรักษาคล้ายกับการรักษาเต้านมอักเสบดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับการระบายหนองออกโดยการใช้เข็ม

เจาะดูด (needle aspiration) หรือใช้มีดกรีดระบายหนอง (incision and drainage) ไม่จ้าเป็นต้องงดให้ลูก

นมจากเต้านมข้างนั น ยกเว้นมีอาการเจ็บมากหรือต้าแหน่งแผลที่กรีดรบกวนการดูดนมของลูก  

ควรบีบน ้านมออกไม่ให้น ้านมค่ังค้าง และให้ลูกดูดนมจากเต้านมข้างที่ปกติอย่างสม่้าเสมอ   

8. ปริมาณน ้านมน้อย  
น ้านมมีปริมาณน้อยมักพบภายในสัปดาห์แรกหลังคลอดถือว่าเป็นภาวะปกติ เนื่องจากน ้านมจะเริ่มสร้าง

เต็มที่ใช้เวลาประมาณ 2 – 7 วันแตกต่างกันในแต่ละคน และในช่วงนี ทารกยังไม่ต้องการปริมาณน ้านมมากนัก

นอกจากต้องการเพียง colostrums ปริมาณเล็กน้อยเท่านั น แต่หากพบในระยะต่อมาหลังจากให้นมแม่ไป

ระยะหนึ่งแล้ว เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ทารกดูดนมช้า ดูดไม่ถูกวิธี ดูดไม่บ่อย ดูดไม่เกลี ยงเต้า ทารกได้รับ
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นมผสม น ้า หรืออาหารอ่ืนๆ ทารกเจ็บป่วย แม่มีปัญหาทางจิตใจ มีความกังวล เครียด แม่มีปัญหาทางกาย  

มีโรคประจ้าตัว อ่อนเพลีย หรือเสียเลือดมากจากการคลอด แม่ได้รับสารอาหารและน ้าที่ไม่พอเพียงต่อ 

การสร้างน ้านม แม่ได้รับยาบางอย่างเช่น ยาคุมก้าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม บุหรี่ หรือสารเสพติดอ่ืนๆ  

(เฟ่ืองลดา ทองประเสริฐ, 2553) 

โรคที่พบในเด็กขณะมารดาให้นมบุตร  

อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด  
อาการตัวเหลืองเป็นลักษณะที่ผิวหนังของลูกมีสีเหลือง มักพบใน 2-3 วันแรกหลังเกิด ซึ่งพบได้บ่อย 

ถ้าไม่เหลืองมากจะไม่มีอันตราย การที่ผิวหนังมีสีเหลืองเกิดจากสารสีเหลืองที่เรียกว่า บิลิรูบิน โดยอาการ

สามารถสังเกตได้จากดูที่ตาและผิวหนังของลูก ถ้าตัวเหลืองมากจะเห็นที่ผิวหนังของทั งตัว  สาเหตุของอาการ

ตัวเหลืองเกิดจากเม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุแล้วแตกตัวเสื่อมสลายไป ซึ่งปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงนี จะเกิดในตับ 

และบิลิรูบินจะถูกขับออกมาทางล้าไส้ออกมาในอุจจาระ โดยส่วนใหญ่มักพบในเด็กแรกเกิด การป้องกันอาการ

ตัวเหลืองเป็นภาวะที่สามารถพบได้ตามปกติ คุณแม่จะสามารถป้องกันไม่ให้ลูกตัวเหลืองเพ่ิมจนถึงกับต้องให้

การรักษาได้ โดยกระตุ้นให้ทารกดูดนมจากมารดาตั งแต่เกิดใหม่ให้บ่อยเกินกว่า 8 ครั งต่อวัน หัวน ้านมในวัน

แรกๆกระตุ้นการขับถ่ายทางล้าไส้ของลูก ท้าให้ขับขี เทาออกมาได้รวดเร็ว และท้าให้ไม่มีสารบิลิรูบินตกค้างใน

ร่างกาย ภาวะตัวเหลืองที่สัมพันธ์กับการกินนมแม่ ( jaundice associated with breastfeeding)  

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. ภาวะตัวเหลืองจากนมแม่ (breast milk jaundice) ทารกกลุ่มนี มีภาวะตัวเหลืองในช่วง 2-4 สัปดาห์

แรกหลังเกิด ซึ่งกลไกที่ท้าให้ทารกที่กินนมแม่มีระดับบิลิรูบินสูงนั นเชื่อว่าเกิดจากมีการเพ่ิมการดูดซึมกลับ  

บิลิรูบินผ่านทางล้าไส้ไปสู่กระแสเลือด โดยในนมแม่มีสารประกอบของ progesterone เป็นตัวยับยั ง 

การท้างานของเอนไซม์ urdine diphophate glucuronyl transferase ภาวะตัวเหลืองจากนมแม่นั นพบได้

ในทารกที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียว (exclusive breastfeeding) มักพบในทารกหลังอายุ 5 วันเป็นต้นไปซึ่ง

จะเป็นช่วงที่ทารกได้รับน ้านมปรับเปลี่ยน (transitional milk) หรือน ้านมสมบูรณ์ (mature milk) แต่ใน

ทารกบางรายอาจได้รับบิลิรูบินสูงนานถึง 12 สัปดาห์ โดยระดับบิลิรูบินจะค่อยๆลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

อุจจาระสีเหลืองปกติและไม่มีลักษณะอาการท่ีบ่งบอกถึงภาวะติดเชื อรวมถึงไม่มีโรคทางเมตาบอลิก นอกจากนี  

ภาวะตัวเหลืองจากนมแม่อาจท้าให้ทารกตัวเหลืองมากจนถึงภาวะ kernicterus 

2. ภาวะตัวเหลืองที่เกิดจากทารกได้รับนมแม่ไม่เพียงพอ (breastfeeding jaundice) เป็นภาวะตัวเหลืองที่

พบในทารกอายุ 2-4 วัน ที่ได้รับนมแม่ไม่เพียงพอ ท้าให้กระบวนการดูดซึมกลับบิลิรูบินจากล้าไส้ไปสู่ตับ 

(enterohepatic circulation) เพ่ิมขึ น ส่งผลให้ทารกมีระดับ unconjugated bilirubin สูงขึ น ร่วมกับใน

ช่วงแรกเกิดแบคทีเรียในล้าไส้ที่ท้าหน้าที่เปลี่ยนบิลิรูบิน เพ่ือขับออกจากร่างกายทางอุจจาระและปัสสาวะมี

น้อยทารกที่มี breastfeeding jaundice จะมีอาการตัวเหลืองร่วมกับตรวจพบว่าน ้าหนักตัวลดลงมากผิดปกติ 
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หรือน ้าหนักเพ่ิมขึ นไม่เหมาะสม ทารกบางรายอาจมีอาการของภาวะขาดน ้า การวินิจฉัยโรคภาวะตัวเหลือง 

วินิจฉัยอาศัยการซักประวัติการตรวจร่างกายเป็นส้าคัญ ได้การ อายุที่เริ่มมีอาการตัวเหลือง ประวัติการให้นม 

วิธีการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ ลักษณะและจ้านวนครั ง การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ รวมทั งตรวจร่างกายอย่าง

ละเอียดเพ่ือประเมินภาวะแทรกซ้อน และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะตัวเหลือง

จากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น ภาวะ physiologic jaundice ภาวะตัวเหลืองที่เกิดจากการสร้างบิลิรูบินเพ่ิมขึ น  

เช่น ABO incompatibility, Rh incompatibility, ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD และความผิดปกติของ

โครงสร้างเม็ดเลือดแดง เป็นต้น ในทารกที่มีภาวะตัวเหลืองนาน (prolonged unconjugated 

hyperbilirubinemia)  ต้องวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะพร่องเอนไทรอยด์ฮอร์ โมน ( hypothyroidism)  

และภาวะติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 

การรักษา  

1. การรักษาภาวะตัวเหลืองจากนมแม่ (breast milk jaundice) จะขึ นอยู่ดับระดับความรุนแรงของอาการ 

และยังคงสามารถให้ทารกกินนมแม่ต่อไปได้ ทารกที่มีภาวะตัวเหลืองมากจะพิจารณาการรักษาภาวะตัวเหลือง 

ด้วยการส่องไฟตามเกณฑ์ การรักษาและขณะรักษาด้วยการส่องไฟสามารถให้ทารกกินมแม่ต่อเนื่องได้  

หากทารกมีระดับบิลิรูบินสูงมากจนถึงระดับอันตราย ทารกจะได้รับการพิจารณางดนมแม่ชั่วคราวเป็นเวลา  

24-48 ชั่วโมง โดยจะพบว่ามีค่าบิลิรูบินลดลงอย่างรวดเร็ว จึงควรแนะน้าวิธีการบีบน ้านมด้วยมือให้แก่มารดา

หรือการใช้เครื่องปั๊มนมให้ถูกต้องในระหว่างที่มีความจ้าเป็นต้องหยุดให้นมแม่ชั่วคราว  

2. การรักษาภาวะตัวเหลืองที่เกิดจากทารกได้รับนมแม่ไม่เพียงพอ (breastfeeding jaundice) รักษาด้วย

การส่องไฟรักษาโดยใช้การรักษาเกณฑ์เดียวกับภาวะตัวเหลืองจากสาเหตุอ่ืน รวมทั งควรตรวจร่างกายเพ่ือ

ประเมินภาวะขาดน ้า ทารกที่มีอาการและอาการแสดงหรือผลตรวจที่บางชี ว่ามีภาวะขาดน ้า เช่น ภาวะ

โซเดียมในเลือดสูง มีน ้าหนักตัวลดลงมากเกินค่าน ้าหนักปกติควรลดลงในทารกแรกเกิด (physiologic weight 

loss) 

ควรพิจารณาการให้น ้านมแก่ทารกเพ่ิมขึ นและกรณีที่ทารก มีข้อบ่งชี จึงพิจารณาให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า

และประเมินแก้ไขสาเหตุที่ท้าให้ทารกได้รับนมไม่เพียงพอ  

สาเหตุ 

1. ปัจจัยทางมารดา ด้านความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ลักษณะหัวนมและลานหัวนม หัวนมบอด 

หัวนมสั น ลานหัวนมตึงแข็ง ไม่ยืดหยุ่น เต้านมคัด (breast engorgement) การประคบเต้านมและระบาย

น ้านม เพื่อให้ลานหัวนมนิ่มและยืดหยุ่นดีขึ นจะช่วยให้ทารกดูดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ น นอกจากนี ยังมี

ภาวะความเครียด ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอด ท้าให้ส่งผลต่อการสร้างและ 

การหลั่งน ้านม  
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2. ปัจจัยทางด้านทารก เช่น มีพังผืดใต้ลิ นหากเป็นรุนแรงและดูดนมแม่ไม่มีประสิทธิภาพ พิจารณาส่ง

ปรึกษากุมารศัลยกรรมเพ่ือตัดพังผืดใต้ลิ น ทารกที่เคยดูดนมจากขวดนม หรือดูดจุกปลอม ทารกอาจเกิดความ

สับหัวนม (nipple confusion) และท้าให้ทารกปฏิเสธเต้านมของมารดา 

โรคของมารดาที่ส่งผ่านทารกด้วยการในนม 

ในน ้านมมีสารต่อต้านการติดเชื อที่สามารถพบในนมแม่ เมื่อมีเชื อโรคเข้ามาในระบบทางเดินอาหาร  

สารต่อต้านเชื อโรคจะท้าการยับยั งเชื อโรคไม่ให้มีโอกาสเข้าไปสู่ร่างกาย หรือเข้าไปได้ในปริมาณต่้า  

ไม่สามารถก่อโรคได้ เริ่มตั งแต่ lysozyme จะเข้าย่อยสลายเชื อโรคและ secretory IgA จะเข้าจับกับเชื อโรค

ทันที แล้วกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวมาจับกินเชื อโรค โดยมี fibronection เป็นตัวช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบ 

complement ท้าให้มีการย่อยสลายและการจับกินเชื อโรคเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง Interferon จะท้าลายเชื อ

ไวรัสเป็นหลัก และส่งเสริมการท้างานของเม็ดเลือดขาว ส่วน oligosaccharide จะเคลือบทางเดินอาหาร เพ่ือ

แย่งจับเชื อโรคหรือสารพิษท้าให้เชื อโรคไม่สามรถเกาะผิวเยื่อบุทางเดินอาหารและไม่สามารถก่อโรคได้ 

ในน ้านมแม่จะมีปริมาณของ oligosaccharide มากกว่าในนมวัว 100 เท่า จึงเพียงพอในการเป็นเกาะป้องกัน

ผิวเยื่อบุตลอดแนวทางเดินอาหาร เมื่อ oligosaccharide ถึงล้าไส้ใหญ่จะถูกใช้เป็นอาหารของแบคทีเรียที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น Lactobacilli,Bifidobacteria ซึ่งจะช่วยขัดขวางการเติบโตของเชื อก่อโรค 

นอกจากนี นมแม่ยังมี lactoferrin ที่ช่วยแย่งธาตุในล้าไส้ไม่ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคได้ใช้เพ่ือการเติบโตและก่อ

โรคได้ สารเหล่านี ต้านเชื อโรคสามารถรอดพ้นจากน ้าย่อยในกระเพาะอาหารของทารกได้ เนื่องจากใน

กระเพาะอาหารของทารกมีน ้าย่อยมีความเป็นกรดต่้าและยังมี protease ในนมแม่ช่วยป้องกันการย่อยสลาย

ของโปรตีนเป็นสารต้านเชื อโรคในนมแม่ จะช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคในร่างกายซึ่งจะช่วยก้าจัดเชื อโร คหาก

เชื อโรคเข้าไปในร่างกาย แต่ในน ้านมแม่สามารถพบไวรัสบางชนิดที่ได้ โดยไม่มีการติดเชื อในทารก  

เช่น cytomegalovirus (CMV), hepatitis B, heoatitls C, herpes simplex virus (HSV), Rubella จึง

สามารถให้นมบุตรได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากจะมีภูมิคุ้มกันจากแม่ส่งต่อลูกได้ ยกเว้นในทารกคลอดก่อน

ก้าหนด จะมีแอนติบอดีไม่เพียงพอ จึงมีโอกาสติดเชื อ CMV แบบรุนแรงได้ นอกจากนี ยังมีโรคของมารดาที่

ส่งผ่านทางน ้านมแก่บุตร ดังนี  

1. โรคเอดส์ (HIV) และ HTLV ควรงดให้นมแม่โดยตลอด เพราะเป็นโรคติดเชื อรุนแรงที่ถึงแก่ชีวิต และยัง

ไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ จึงควรป้องกันการติดเชื อนี ในทารกทุกวิถีทาง นับว่าการติดเชื อ HIV และ HTLV  

ในมารดานั นที่เป็นขอ้ห้ามในการให้นมแม่ (กุลกัญญา โชคไพบูลย์, 2540, น.30-36) 

2. มารดาที่เป็นวัณโรค 

วัณโรคเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ (airborne transmission) โดยเมื่อผู้ป่วยวัณโรคปอด 

หลอดลม หรือกล่องเสียง ไอจาม พูดดังๆ ตะโกน หัวเราะหรือร้องเพลง จะท้าให้ เกิดละอองฝอย 

(droplet nuclei) ฟุ้งกระจายออก ละอองฝอยที่มีขนาดใหญ่มากจะตกลงสู่พื นดิน ละอองฝอยขนาดเล็ก  
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1-5 ไมโครเมตร จะลอยและแพร่กระจายอยู่ในอากาศ ดังนั นหากมารดาที่ เป็นวัณโรคควรงดการให้นมบุตร 

(กรมควบคุมโรค, 2561, หน้า 5) 

3. มารดาติดเชื อเริม (HSV) มารดามีรอยโรคที่เต้านมที่ปกปิดไม่ได้ในขณะให้นมลูก ควรงดการให้นมแม่

ชั่วคราวจนกว่าจะหายเป็นปกติ ถ้ามารดามีรอยโรคบริเวณอ่ืนๆให้ปกปิดให้มิดชิด สามารถให้นมลูกได้ตามปกติ 

เช่นเดียวกับมารดาที่เป็นโรคหัดเยอรมัน สามารถให้นมลูกได้ถึงแม้จะมีเชื อไวรัสในน ้านม แต่ไม่ก่อให้เกิดโรคที่

รุนแรงแก่ทารก 

ดังนั นจากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อมารดามีโรคที่สามารถส่งต่อผ่านทางน ้านมสู่บุตรได้ ควรยกเว้นการให้

นมบุตรเพ่ือให้บุตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป ปราศจากโรคติดเชื อต่างๆหรือบางรายอาจรุนแรงถึงขั น

เสียชีวิตได้ (กุลกัญญา โชคไพบูลย์, 2540, น.30-36) 

      รร กรร      พร    าร   า   ก   า      ก         
ยาสามัญประจ้าบ้าน หมายถึง ยาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก้าหนดขึ น ภายใต้

หลักการของการเพ่ิมการเข้าถึงยาประชาชนที่สะดวกและปลอดภัย เพ่ือดูแลสุขภาพและรักษาอาการเจ็บป่วย

เบื องต้นที่ประชาชนสามารถดูแลรักษาตนเองได้ ทั งนี  ยาสามัญประจ้าบ้านได้รับการยกเว้นให้จ้าหน่ายได้ 

โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขายยา  

ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายส้าหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือการบ้าบัดโรค

สัตว์ ซึ่งอยู่ในต้ารับยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นต้ารับยาแผนโบราณที่

ได้รับการประกาศให้เป็นยาสามัญประจ้าบ้าน โดยการปรุงยาใช้หลักการเช่นเดียวกับยาแผนโบราณทั่วไป 

ยาปลูกไฟธาตุ ตามคัมภีร์มหาโชตรัต  

ยาปลูกยาไฟธาตุจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์

นรีเวชวิทยา ตามประกาศคณะการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ .ศ.2561 ประกาศ  

ณ วันที่ 4  มกราคม พ.ศ.2561  

สูตรต้ารับยาปลูกไฟธาตุ (ยาแคปซูล, ยาลูกกลอน) ในผงยา 100  กรัม ประกอบด้วย 

1.พริกไทยล่อน 50 กรัม  

2.ดอกดีปลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ทั งต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าว่านน ้า หัวแห้วหมู 

ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา หนักสิ่งละ 5 กรัม  

ข้อบ่งใช้   กระตุ้นน ้านม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด  

ขนาดและวิธีใช้   รับประทานครั งละ 500 มิลลิกรัม-1.5 กรัม วันละ 3 ครั ง ก่อนอาหาร 

ข้อห้ามใช้  ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั งครรภ์ และผู้ที่มีไข้ 

ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ

rifampicin เนื่องจากต้ารับนี มีพริกไทยปริมาณสูง  
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อาการไม่พึงประสงค ์ แสบร้อนยอดอก  

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ แพทย์แผนไทยดั งเดิมใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด 

5.1 สรรพคุณสมุนไพรในต้ารับ 

5.1.1 พริกไทย  

 
ชื่ออ่ืน  พริกไทย (กลาง), พริกน้อย (เหนือ) 

ชื่อสามัญ Pepper 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Piper nigrum L. 

ชื่อวงศ์   PIPERACEAE 

ชื่อพ้อง  Muldera multinervis Miq. 

ส่วนที่ใช้  เมล็ด  

เป็นไม้เถาเลื อย มีรากเกาะตามข้อ สูงประมาณ 5 ม. ข้อพองมีต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย ใบเหมือนใบพลู  

แต่เล็กเรียวกว่าเล็กน้อย ดอกช่อสีขาวออกตามข้อ ผลกลมเล็กเขียวเป็นช่อยาว ผลแก่สีและแดง ปลูกมากทาง

ภาคใต้ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 314) ไม้เถาเนื อแข็ง ทั งต้นมีกลิ่นหอมล้าต้น

ยาว มีข้อบริเวณข้อพองออกและมีรากมัดท่อล้าเลียงชั นนอกเรียงเป็นวง ชั นในกระจายเป็น 1 หรือ 2 ชุด  

มีโพรฟิลล์และมักเชื่อมติดกับก้านใบ ก้านใบหลุดร่วงง่าย ท้าให้เกิดรอยแผลเป็นวงรอบข้อ ใบ เป็นใบเดี่ยว 

เรียงสลับรูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-9 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร หนาหรือค่อนข้าง

เหนียว เกลี ยง โคนใบโค้งกว้าง มักเบี ยวเล็กน้อย ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ด้านล่างอาจมีนวล  

เส้นใบมี 5-7 เส้น เส้นใบ 2 เส้นบนเรียงสลับ เส้นใบอ่ืนออกจากโคนใบ เส้นใบย่อยแตกเป็นร่างแหสามารถเห็น

ชัดเจน ก้านใบยาว 1.2-3.7 เซนติเมตร อวบ ช่อดอกแบบช่อเชิงลด เรียงตรงข้ามใบ ยาวเกือบเท่าความยาวใบ 

เกลี ยง มีดอกเพศเดียวและดอกสมบูรณ์เพศร่วมต้น  ส่วนใหญ่ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ใบประดับเป็นรูปช้อน 

แกมรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกับแกนกลางช่อดอก 

ปลายโค้งกว้างบุ๋มเล็กน้อย เกสรเพศผู้มี 2 อันอยู่สองข้างรังไข่ ก้านชูอับเรณู สั น อวบ อับเรณูรูปไต รังไข่กลม  

มีออวุล 1 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียมี 2-4 อัน ผลแบบผลผนังชั นในแข็ง ผลสุกสีแดง เมื่อแห้งจะเป็นสีด้า 

รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มิลลิเมตร  

ลักษณะเครื่องยา พริกไทยเป็นเม็ดค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-6 มิลลิเมตร สีน ้าตาลเทาถึงสีด้าแกม 

สีน ้าตาล ผิวมีรอยย่นแบบร่างแห มักพบรอยแผลตรงที่หลุดจากแกนช่อผล กลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดร้อน 
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องค์ประกอบทางเคม ีพริกไทยมีน ้ามันระเหยง่าย (volatile oil) ที่ประกอบด้วยสารกลุ่มเทอร์ฟีน (terpenes) 

เช่น (อี)-บีตา-แคริโอฟิลลีน [(E)-β-caryophyllenel, ไลโมนีน (limonene), บีตา-ไพนิน (β-pinene), เดลตา 

3-แครีน  , แซบินีน (sabinene), แอลฟา-ไพนีน (α-pinene), ยูจีนอล (eugenol), เทอร์พิเนน-4-ออล 

(terppinen-4-ol), แอลคาลอยด์ (alkaloid) สารส้าคัญได้แก่ พิเพอรีน (piperine) และพิเพอเรตทีน  

(piperettine)  แอลคาลอยด์ อ่ืนๆ  เช่ น  แชวิ ซี น  ( chavi-cine) , พิ เพอไรลี น (piperyline) ,  

พิเพอโรเลอีนเอ (piperoleine A), พิเพอโรเลอีนบี (piperoleine B), พิเพอโรเลอีนซี (piperoleine C) และพิ

เพอรานีน (piperanine) โดยแชวิซีน piperine และพิเพอรานีนเป็นส่วนประกอบที่มีรสฉุน 

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า พริกไทยมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ต้านเชื่อ

แบคทีเรีย ลดการอักเสบ กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร  การศึกษาวิจัยในคนพบว่า สาร piperine 

ในพริกไทยมีฤทธิ์ช่วยเพ่ิมสภาพพร้อมใช้ทางชีวภาพ (bioavailability) ของยาอ่ืน ได้แก่ เคอร์คิวมิน 

(curcumin) ฟีนีโทอิน (phenytonin) โพรพราโนออล (propranolol) ไรแฟมพิซิน (rifampicin) ทีโอฟิลลีน 

(theophylline) 

(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2551, หน้า 220-221) 

สรรพคุณ 

ใบ รสเผ็ดร้อน แก้ลมจุดเสียดแน่น ปวดมวนในท้อง 

ดอก รสเผ็ดร้อน แก้ตาแดง เนื่องจากความดันโลหิตสูง 

เมล็ด รสร้อนเผ็ด แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ้ารุงธาตุ แก้ท้องขึ นอืดเฟ้อ  แก้เสมหะเฟ่ือง แก้มุตกิด 

เถา รสร้อน แก้อุระเสมหะ แก้อติสาร  

(วุฒิธรรมเวช, สารานุกรมสมุนไพรรวมหลักเภสัชกรรมไทย, 2540, หน้า 314) 

5.1.2 ดีปลี 

 
ชื่ออ่ืน ประดงข้อ, ปานนุ, พิษพญาไฟ, ดีปลีเชือก (ใต้), ปิกผัววะ(จีน)  

ชื่อสามัญ Javanese pepper, Balinese pepper 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper chaba Hunter., P. retrofractum Vahl. มาจากอินโดนีเซีย และไทย 

  Piper longum Linn., P . peepuloides Roxb. มาจากอินเดีย 

ชื่อวงศ์   PIPERACEAE 



46 
 

 
 
 

ชื่อพ้อง  Piper chabaHunt.  Chavica officinarum Miq. , Piper officinarum (Miq.) C. DC. 

ส่วนที่ใช้  ดอก 

เป็นไม้เถาคล้าย มีรากช่วยยึดเกาะงอกออกตามข้อ ใบเดี่ยวรูปหอก ดอกช่อเป็นแท่งตั งปลายขึ นสีเขียว เมื่อ

แก่สีส้มแดง เกิดในป่าดงดิบเขาชื นเขตร้อนทั่วไป ผลดีปลีนิยมเก็บขณะยังไม่สุก มีสีเขียวอยู่ จะมีกลิ่นหอมฉุน

ที่สุด น้ามาตากแห้งจนเปลี่ยนเป็นสีเทา เถาใช้ท้าสีย้อมผ้า ได้สีน ้าตาลอ่อน เมื่อผสมกับแก่นฝางจะได้สีน ้าตาล

แดง 

สรรพคุณ 

ใบ รสเผ็ดร้อน แก้เส้นสุมนา (เส้นศูนย์กลางท้อง) 

ผล ตามต้ารับยา นิยมเรียกว่า ดอกดีปลี รสเผ็ดร้อนขม แก้ปถวีธาตุพิการ แก้ท้องร่วง ขับลมในล้าไส้ แก้หืดไอ 

แก้ลมวิงเวียน  แก้ริดสีดวงทวารหนัก  แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้โรคนอนไม่หลับ  

โรคลมบ้าหมู ขับน ้าดีในกรณีที่มีการอุดตันของท่อน ้าดี ขับระดู ท้าให้แห้งขับพยาธิ ใช้ภายนอกแก้ปวด

กล้ามเนื อ รักษาอาการอักเสบ 

เถา รสเผ็ดร้อน แก้เสมหะพิการ แก้ปวดฟัน แก้ปวดท้อง จุกเสียดแก้ริดสีดวงทวาร แก้ ลม เจริญอาหาร  

ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื อเรียบ 

ราก รสเผ็ดร้อนขม  แก้เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต ดับพิษปัตคาด แก้หืดไอ แก้ลมวิงเวียน แก้เสมหะ แก้ปวดท้อง 

บ้ารุงธาตุ รักษาโรคล้าไส้ใหญ่อักเสบ 

สารส้าคัญ ผลดีปลีให้น ้ามันหอมระเหย 0.7% มีอัลคาลอยด์ Piperine, Piplartine และ Liquid alkaloid อีก 

2 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์ขับน ้าลายและท้าให้ชา และราก รสเผ็ดร้อนขม ท้าให้ลิ นชา มี Piplartine และอัลคาลอยด์ 

สีเหลืองอีกเล็กน้อย (วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 193) 

ลักษณะเครื่องยา ช่อผลแห้ง สีน ้าตาลอมแดง รูปกรวยแกมรูปทรงกระบอก ยาว 2.5-4.3 เซนติเมตร เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5-8 มิลลิเมตร ผิวค่อนข้างขรุขระ ยอดเกสรเพศเมียติดทน อาจมีหรือไม่มีก้านช่อผล 

องค์ประกอบทางเคมี ดีปลีองค์ประกอบเคมีเป็นน ้ามันระเหยง่าย (volatile oil) และอัลคาลอยด์ (alkaloid) 

หลายชนิด เช่น พิ เพอรีน  (piperine)  พิ เพอรานีน  (piperannine)  พิ เพอร์ โนนาลีน (pipernoline)  

ดีไฮโดรพิเพอร์โนนาลีน (dehydropipernonaline) พิเพอร์ลองกูมินีน (piperlonguminine) เมทิลพิเพอเรต 

(methyl piperate) นอกจากนั น มีสารเซซามิน (sesamin) อีกด้วย ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิก 

พบว่า สารสกัดดีปลีมีฤทธิ์กระตุ้นกล้ามเนื อเรียบ ฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรียบางชนิด ฤทธิ์ต้านเชื อราบางชนิด 

นอกจากนั น สารหลายชนิดในดีปลียังแสดงฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร (gastroprotective) 

ไดใ้นระดับปานกลาง  

(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2558, น.114-115) 
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5.1.3 ช้าพลู  

 
ชื่ออ่ืน ช้าพลู (กลาง), นมวา (ใต้) , ผักปูนา (เหนือ) , ผักพลูนก (เหนือ) , พลูลิง (เหนือ), เย่เท้ย 

(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 

ชื่อสามัญ Betal, Vietnamese pepper 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Piper sarmentosum Roxb. 

ชื่อวงศ์   PIPERACEAE 

ชื่อพ้อง  Piper albispicum C. DC. , Piper lolot C. DC. , Piper baronii C. DC. , Piper 

brevicaule C. DC., Piper brevicaule C. DC. , Piper saigonense C. DC.  

ส่วนที่ใช้          ราก  

เป็นพืชจ้าพวกผัก ต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุต ล้าต้นเป็นข้อๆ ใบเดี่ยวรูปหัวใจคล้ายพลู ดอกช่อเหมือนดอก

ดีปลีแต่สั นกว่า กลีบดอกสีขาวเล็กมาก ปลูกเป็นอาหารได้ทั่วไป ตามที่ลุ่มชื นแฉะขยายพันธุ์ด้วยล้าต้น  

ทอดนอนไปงอกเป็นต้นใหม่ หรือปักช้า 

สรรพคุณ 

ใบ รสเผ็ดร้อน เจริญอาหาร ขับเสมหะ ท้าให้เสมหะงวด ท้าให้เลือดลมซ่าน 

ดอก(ลูก) รสเผ็ดร้อน แก้ศอเสมหะ ท้าให้เสมหะแห้ง ช่วยย่อยอาหาร ขับลมในล้าไส้ 

ราก รสเผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตกทางทวารหนัก บ้ารุงธาตุ ขับลมในล้าไส้ ท้าให้เสมหะแห้ง 

ต้น รสเผ็ดร้อน  แก้เสมหะในทรวงอก ขับเสมหะ 

(วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 185) 

ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี  ปริมาณความชื นไม่เกิน 10% w/w ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไม่เกิน 

7.0% w/w ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 20% w/w ปริมาณสารสกัดเอทานอลไม่น้อยกว่า 7% w/w ปริมาณสาร

สกัดน ้าไม่น้อยกว่า 20% w/w(THP) 

องค์ประกอบทางเคม ี สารสกัดใบช้าพลู พบสารประกอบ hydrocinnamic acid และ β-sitosterol 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา 

การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน ้าตาลในเลือด ศึกษาในหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-dawley ให้หนูได้รับ

สารอาหารไขมันสูง ร่วมกับสารสกัดน ้าของรากช้าพลูเปรียบเทียบกับกลุ่ มที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับยา
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มาตรฐาน metformin เมื่อเลี ยงหนูจนครบ 4 สัปดาห์ จึงท้าการทดสอบการตอบสนองของอินซูลินต่อระดับ

น ้าตาลในเลือดระดับอินซูลินในซีรั่ม น ้าหนักของตับอ่อน ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื อเยื่อตับอ่อน 

อิมมูโนพยาธิวิทยาของ beta-galactosidase ระดับของ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็นสารบ่งชี การเกิด

ออกซิเดชัน และศึกษาการแสดงออกของยีนเป้าหมายของตับอ่อน ผลการศึกษาพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับอาหาร

ไขมันสูงร่วมกับสารสกัดน ้าของรากช้าพลู และกลุ่มท่ีได้รับสารอาหารไขมันสูงร่วมกับยามาตรฐาน metformin 

สามารถเพ่ิมการแสดงออกของยีน glucose transporter-2-(GLUT-2) ของตับอ่อนได้และควบคุมการ

แสดงออกของยีน nuclear factor-kappa B p65 (NF-kappa B p65) เพ่ิมขึ น โดยสรุปผลการศึกษาพบว่า

สารสกัดน ้าจากรากช้าพลูสามารถลดระดับน ้าตาลในเลือดและปรับปรงโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของเซลล์

ไอส์เลต และเซลล์อะซินาร์ของตับอ่อนในหนูที่ได้รับสารอาหารไขมันสูงให้มีลักษณะที่ดีขึ น นอกจากนี ยังท้าให้

ภาวการณ์อักเสบและการชราภาพของตับอ่อนในหนูที่ไดรับสารอาหาไขมันสูงดีขึ น โดยการควบคุมการแสดง

ของยีน NF-kappa B p65 และลดระดับ MDA ที่ตับอ่อน โดยรวมพบว่าสารสกัดสามารถเพ่ิมการตอบสนอง

ของส้าหรับการปรับสมดุลของน ้าตาลกลูโคสได้ 

ฤทธิ์ยับยั งการท้างานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส เป็นการทดสอบฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์  

อะเซทิ ล โ คลี น เ อส เทอ เรส ในหลอดทดลองของสารสกั ด เมทานอลจากล้ าต้ น  และใบช้ าพลู  

(อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส เป็นเอนไซม์ที่ท้าลายสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนในสมอง ที่มีผลต่อการเรียนรู้และ

ความจ้า การยับยั งเอนไซม์นี จึงสามารถน้าไปใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้) ทดสอบด้วยวิธี Ellman’s 

colorimetric mesthod ผลการทดสอบ พบว่าสารสกัดเมทานอลของล้าต้นช้าพลูและใบช้าพลู ในขนาดความ

เข้มข้น 100 µg/ml มีฤทธิ์ในการยับยั งการท้างานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสได้ดีมาก โดยมีค่า IC50 

เท่ากับ 13.39 และ 26.74 µg/ml ตามล้าดับ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สารมาตรฐาน serine 

hemisulfate มีค่า IC50 เท่ากับ 0.023 µg/ml  

ฤทธิ์ยับยั งเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน ศึกษาฤทธิ์ยับยั งการเกิดลิปิดออกซิเดชันในหลอดทดลองของสาร

สกัดน ้าจากใบช้าพลู หาความสามารถรวมในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเปรียบกับกราฟมาตรฐาน  

แกลลิกแอซิค ด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรีที่ค่าดูดกลืนแสง 704 nm พบว่าสารสกัดน ้าจากใบช้าพลู  

มีความสามารถรวมในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 0.144±0.0032 mg/ml เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟ

มาตร ฐ านแกลลิ ก แอซิ ค  ก า รทดสอบฤทธิ์ ยั บ ยั ง ก า ร เ กิ ด ลิ ปิ ด เ ปอร์ อ อกซิ เ ด ชั น  โ ดย วั ด ค่ า  

การดูดกลืนแสงที่ 532 nm ใช้สารสกัดน ้าจากใบช้าพลูขนาด 0.3125, 0.625, 1.25, 2.50, 5.0 และ 10.00 

ออกซิเดชัน โดยไม่มีสารสกัดทุกขนาดสามารถยับยั งการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชันโดยใช้เฟอร์รัสซัลเฟต

เหนี่ยวน้า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน โดยไม่มีสารสกัดช้าพลู  โดยสาร

สกัดช้าพลูที่ความเข้มข้น 1.25 mg/ml สามารถลดการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชันได้ดีที่สุด สังเกตได้จาก 
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ระดับ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็นสารที่หลั่งออกมาเมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ( lipid 

peroxidation) ลดลงอีกด้วย 

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ การทดสอบฤทธิ์ลดปวดและต้านการอักเสบของสารสกัดน ้าจากใบช้าพลูใน

สัตว์ทดลองโดยฤทธิ์ลดปวดทดสอบด้วยวิธี writhing test (ใช้กรดอะซิติกเหนี่ยวน้าเกิดการหดตัวช่องท้องของ

หนูถีบจักรเพศผู้) และวิธี hot plate (โดยจับเวลาที่หนูถีบจักรสามารถทนอยู่บนแผ่นความร้อน โดยสังเกต

จากพฤติกรรมการเลียเท้า หรือกระโดดหนีความร้อน) ฤทธิ์ต้านการอักเสบดูผลการยับยั งการบวมที่อุ้งเท้าหนู

ขาวสายพันธุ์Sprague Dawley เมื่อเหนี่ยวน้าด้วยคาราจีแนน (carrageenan-inducedpaw dema assay)  

ผลการทดสอบฤทธิ์ลดปวดพบว่าเมื่อฉีดสารสกัดสมุนไพรเข้าใต้ผิวหนังหนูสามารถลดการปวดได้ทั ง 2 วิธีการ

ทดสอบ ฤทธิ์ลดปวดด้วยวิธี writhing testของสารสกัดใบช้าพลูขนาด 300 mg/kg และสารมาตรฐาน 

acetylsalicylic acid (ASA; 100 mg/kg) มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั งเท่ากับ 61.6 และ 76.6% ตามล้าดับ และ

เมื่อให้สารสกัดสมุนไพรร่วมกับ naloxone ในขนาด 5 mg/kg พบว่าฤทธิ์ระงับปวดถูกยับยั งได้ด้วยนาลอก

โซน โดยพบว่าค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั งเท่ากับ 1.4% แสดงว่ากลไกการออกฤทธิ์ระงับปวดของสมุนไพร 

น่าจะเก่ียวข้องกับตัวรับ opioidการทดสอบให้ผลเช่นเดียวกันในวิธี hot plate วิธีการทดลองโดยใช้คาราจีนิน

เหนี่ยวน้าให้เกิดการบวมของอุ้งเท้าในหนู พบว่า การให้สารสกัดขนาด 100 และ  300 mg/kg ทั งสองขนาดมี

ฤทธิ์ลดการบวมของอุ้งเท้าหนูได้  

ฤทธิ์ ต้ านอนุมู ล อิสระ และฤทธิ์ ต้ านการก่อกลายพันธุ์  ศึกษาฤทธิ์ ต้ านอนุมู ล อิสระ  

และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบช้าพลู สกัดใบช้าพลูแห้งด้วยการหมัก โดยตัวท้าละลาย  

ชนิดต่างๆ คือ petroleum ether, hexane, dichloromethane, ethyl acetate และ methanol ทดสอบ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ใช้วิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) และ วิธี Ferric Reducing 

Antioxidant Power (FRAP) การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ใช้วิธี Ames test 

ในเชื อแบคทีเรีย Samonella typhimurium 2 สายพันธุ์คือ TA98 และ TA100 ผลการวิจัยพบว่า วิธี DPPH 

สารสกัด hexane มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันดีที่สุด โดยให้ค่า EC50 เท่ากับ 29.63±0.56 μg/mL และ วิธี FRAP 

สารสกัด methanol ให้ฤทธิ์ดีที่สุด ค่า Fe equivalent เท่ากับ 0.56±0.12 μmol/mg สารสกัดใบชะพลูไม่มี

ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ และสารสกัด dichloromethane มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบโดยวิธี Ames 

test ได้ดีที่สุดในทั งสองสายพันธุ์ จากงานวิจัยในหลอดทดลองครั งนี สรุปได้ว่า สารสกัดจากช้าพลูมีศักยภาพใน

การน้ามาศึกษาต่อเพ่ือที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพ่ือบ้ารุงร่างกายได้  (คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553) 
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5.1.4 ผักแพรวแดง 

 
ชื่ออ่ืน  ผักแผ่วสวน (กลาง), ผักแผ่วแดง , ผักแผ่วสวน (กลาง), อีแปะ (กรุงเทพฯ) 

ชื่อสามัญ Beefsteak plant, bloodleaf, chicken gizzard 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Iresin herbstii Hook. 

ชื่อวงศ์   AMARANTHACEAE 

ส่วนที่ใช้  ทั งต้น  

เป็นไม้ขนาดเล็กล้าต้นตั งเหนือดิน สูงราว 1-2 ฟุต ใบเดี่ยวกลม ขอบห่อโค้งขึ นมารอบ แผ่นใบเป็นลอน 

เกลี ยงมัน ต้นสีแดงสด ใบสีแดง มีลายสีเขียวอมน ้าตาลแทรก รากมีกาบสีน ้าตาลอมแดงห่อหุ้มหนาแน่น เกิด

ตามท่ีรกร้างว่างเปล่าในป่าดงดิบเขาสูง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 

สรรพคุณ 

ราก รสเผ็ดร้อน แก้ลม  แก้ธาตุพิการ แก้ริดสีดวง แก้หืด ไอ แก้ปวดท้อง  แก้ท้องขึ น อืด เฟ้อ จุกเสียด  

ขับผายลม แก้ท้องมาน แก้กระเพาะอาหารพิการ แก้อุจจาระพิการ แก้เส้นประสาทพิการ แก้ปวดเมื่อยตามข้อ

กระดูก 

ใบ รสร้อน แก้ริดสีดวงแห้ง แก้หืดไอ บ้ารุงประสาท 

(วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 297) 

องค์ประกอบทางเคมี การศึกษาการต้านเชื อแบคทีเรีย จากใบ (leaf) และล้าต้น (stem)ของผักแพวแดงด้วย

การสกัดด้วยวิธี soxhlet extracts สกัดด้วยสาร ethanol ,acetone, dichloromethane และ  

petroleum ether เพ่ือศึกษาฤทธิ์การยับยั งเชื อแบคทีเรีย พบว่า ใบและล้าต้นของผักแพวแดง  

มีสาร alkaloid carbohydrates flavonoids glycosides phenols phytosterols proteins resins 

saponins tanins และ thiols ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ยับยั งเชื อแบคทีเรียได ้(chaudhuri & sevanan, 2012) 
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5.1.5 สะค้าน   

 
ชื่ออ่ืน  ตะค้านหยวก (นครราชสีมา) , ตะค้านเล็ก (ตาก) 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Piper ribesioides Wall. 

ชื่อวงศ์   PIPERRACEAE 

ชื่อพ้อง  Cubeba wallichii Miq. 

ส่วนที่ใช้  เถา 

เป็นไม้เถาขนาดกลาง เนื อไม้เป็นเส้นยาว หน้าตัดเป็นรัศมี เปลือกค่อนข้างอ่อน เนื อสีขาว ใบเดี่ยวรูปหอก

กว้างคล้ายใบพริกไทยหรือใบพลู แต่แคบกว่า ปลายแหลม สีเขียวเข้ม เกิดตามป่าดงดิบชื นทั่วไป และมีอีกชนิด

หนึ่ง คือสะค้านแดง มีเนื อสีแดงส้ม เนื อละเอียดกว่าเล็กน้อย มีฤทธิ์ร้อนแรงกว่ามาก ใช้เข้ายาบ้ารุงเพศชาย 

พบตามป่าแถวชายแดนกาญจนบุรี สะค้านทั งสองมีสรรพคุณเหมือนกัน แต่สะค้านแดงฤทธิ์แรงกว่า 

สรรพคุณ  

ใบ รสเผ็ดร้อน แก้ลมในกองเสมหะและโลหิต  ขับลมในล้าไส้ แก้แน่นจุกเสียด แก้ธาตุพิการ 

ดอก รสเผ็ดร้อน  แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมปัตคาดเนื่องจากพรรดึก  

ลูก รสเผ็ดร้อนอ่อนๆ แก้ลมแน่นในทรวงอก บ้ารุงธาตุ 

เถา รสเผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับลมในล้าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ้ารุงธาตุ 

ท้าให้ผายเรอราก รสเผ็ดร้อน แก้ไข้  แก้หืด แก้จุกเสียด รักษาธาตุ 

(วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 429)  

องค์ประกอบทางเคมี ล้าต้นสะค้านพลูที่แห้ง น้ามาสกัดด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ น้าสิ่งสกัดที่ได้มาแยกด้วย

คอลัมน์โครมาโทรกราฟี  สามารถแยกสารประกอบได้ 7 ชนิด จากสมบัติทางกายภาพ และ 

ข้อมูลทาง สเปกโทรสโคปี  สามารถทราบโครงสร้างทางเคมีของ สารประกอบได้  7 ชนิด 

คือ methyl-5- 3’, 4’methylenedioxyphenyl)penta-2-4-dienoate (m.p. 141-143°C, C13H12O4, 

ผลึ กรู ป เข็มสี เหลื อง ) , 2- 3’-hydroxy-4’-methoxyphenyl)-3-methyl-5-trans-propenyl-7-

methoxybenzofuran (m.p. 102-105°C, C20H20O4, ของแข็งสีขาว), 2- 3’,4’methylenedioxpheny)-

3-methyl-5-trans-propenyl-7-methoxybenzofuran (m.p.146-148°C, C20H18O4, ผลึกรูปเข็มสีขาว), 
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(-)-borneol phydroxycinnamide (m.p. 153-154°C, ผลึกรูปเข็มสีขาว), heteropeucenin-8-

methyether (m.p.105-107 °C, C16H18O4, ผลึกรูปเข็มสีเหลือง), crotepoxide (m.p.149-150°C, 

C18H18O8, ของแข็งสีขาว)และN-isobutyl-13-(3,4-methylenedioxyphenyl) trideca-2,4,12-

trinamide (m.p.116-117°C, C24H33NO3,ผลึกรูปเข็มสีขาว) 

การแยกสารบริสุทธิ์จากสารสกัดคลอโรฟอร์มของล้าต้นสะค้าน (Piper ribesioides Wall.) พบ สารใน

กลุ่ม aristololactam ซึ่งเป็นชนิดที่มีหมู่ N-methyl ในสูตรโครงสร้าง นอกจากนี ยังแยกสารอีก 5 ชนิดได้ คือ 

methyl 2E, 4E, 6E, -7-phenyl-2,4,6heptatrienoate,methylpiperate,crotepoxide,eupomatenoid

และ β–sitosterol ส่วนสิ่งสกัดในชั นคลอโรฟอร์มของผล น้ามาแยกได้สารบริสุทธิ์ 2 ชนิด ได้แก่  

hinokinin และ bornyl p-coumarate จากการศึกษาทางเภสัชวิทยา ศึกษาฤทธิ์ลดการอักเสบ โดยให้สาร

สกัดเอทานอลจากล้าต้นสะค้าน (Piper interruptum Opiz) ทาที่หูหนูขาวเพศผู้ สายพันธุ์ Sprague-

Dawley ขนาด 1 mg (20 μL) ต่อหูหนู 1 ข้าง ก่อนที่จะกระตุ้นให้หูหนูเกิดการบวมจากการทา  

ethyl phenylpropiolate  (EPP) ในขนาด 1 mg/20 μL ต่อหูหนู 1 ข้าง จากการทดลองพบว่าสารสกัดจาก

สะค้านสามารถยับยั งการบวมของหูหนูได้ โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งใช้ phenylbutazone 1 mg 

พบว่ามีฤทธิ์ยับยั งการบวมของหูหนูได้ไม่แตกต่างกัน ฤทธิ์ต้านการอักเสบเมื่อเหนี่ยวน้าให้อุ้งเท้าหนูบวมด้วย

การฉีดคาราจีแนน (carrageenan-induced paw edema assay) ผลการทดสอบพบว่าเมื่อป้อนสารสกัด

ขนาด 300, 600 และ 1,200 mg/kg เป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนให้คาราจีแนน สามารถลดการบวมได้ 

ตั งแต่ชั่วโมงท่ี 1, 3 และ 5  

ฤทธิ์ระงับปวด ท้าการทดสอบฤทธิ์ระงับปวดในหนูถีบจักรเพศผู้สายพันธุ์ ICR โดยแบ่งหนูเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 

6 ตัว หนูแต่ละกลุ่มจะได้รับสารสกัดเอทานอลของล้าต้นสะค้าน (Piper interruptum Opiz) ในขนาด 300, 

600 และ 1,200 mg/kg ตามล้าดับ  ซึ่งกลุ่มควบคุมจะได้รับ 5% Tween80 และกลุ่มอ้างอิงจะได้รับ aspirin 

(300 mg/kg) และ morphine (10 mg/kg) วิธีทดสอบ Formalin Test แบ่งออกเป็น 2 phase คือ ระยะ 

early phase จะป้อนสารสกัดแก่หนูก่อน หลังจากนั น 1 ชั่วโมง จึงฉีด 1% formalin, 20 μL เข้าไปในชั นใต้

ผิวหนังบริเวณเท้าหลังด้านซ้ายของหนู (หากเป็น morphine จะฉีดเข้าช่องท้องหนูเป็นเวลา 30 นาที ก่อนฉีด 

formalin) บันทึกระยะเวลาที่หนูยกเท้าขึ นเลีย ภายในเวลา 5 นาที หลังฉีด formalin ระยะ late phase จะ

ฉีด formalin หลังป้อนสารสกัดแล้ว 40 นาที หรือหลังจากฉีด morphine แล้ว 10 นาที บันทึกระยะเวลาที่

หนูยกเท้าขึ นเลีย ภายในเวลา 20-30 นาที หลังฉีด formalin ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดสะค้านทุกขนาด 

สามารถยับยั งอาการปวดได้ โดยออกฤทธิ์ต่อระยะ late phase ได้ดีกว่าระยะ early phase เช่นเดียวกับยา

มาตรฐาน aspirin และ morphine (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553) 
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5.1.6 ขิง  

 
ชื่ออ่ืน  ขิงแดง (จันทบุรี) , สะเอ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) , ขิงแกง (จันทบุรี) , ขิงเผือก (เชียงใหม่) 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Zingiber officinale Rosc.(ชนิดที่นิยมใช้ในภาคกลาง ขิงท้าให้แห้งแล้วใช้เป็นสมุนไพรขิง

แห้ง)  

  Zingiber ligulatum Roxb. (ชนิดนิยมใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   

  Zingiber mekongense Gagnep. (ชนิดนิยมใช้ภาคตะวันออก)  

  Zingiber zerumbet Smith. (ชนิดนิยมใช้ภาคตะวันออก) 

  Zingiber sp. (ชนิดนิยมใช้ภาคตะวันออก) 

  Hedvchium gomezianum Wall. (ชนิดนิยมใช้ภาคใต้) 

ชื่อวงศ์   ZINGIBERACEAE 

ชื่อพ้อง Amomum zingiber L. , Curcuma longifolia Wall. 

Zingiber cholmondeleyi (F.M.Bailey) K.Schum. 

ส่วนที่ใช้  เหง้าขิง 

เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สูงประมาณ 1 ม. ใบรูปพายกาบใบยาวหุ้มล้าต้น ดอกเล็กๆเป็นช่อทรงกระบอก

ตั งออกจากเหง้าใต้ดิน กาบสีแดง กลับสีเหลืองอมเขียว ผลกลมนิยมปลูกไว้ปรุงอาหาร ทั่วประเทศ ขยายพันธุ์

โดยการแยกหน่อ 

สรรพคุณ 

เหง้า รสหวานเผ็ดร้อน  ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด 

เจริญอากาศธาตุ สาระส้าคัญในน ้ามันหอมระเหย จะออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและล้าไส้

ใช้เหง้าสด ต้าคั นเอาน ้าผสมน ้ามะนาว เติมเกลือเล็กน้อย จิบแก้ไอ ขับเสมหะ 

ข้อควรระวัง น ้าขิงท่ีเข้มข้นมากๆ จะออกฤทธิ์ตรงข้ามกัน คือ ระงับการบีบตัวของล้าไส้ ควรใช้ปริมาณที่พอดี  

ต้น รสเผ็ดร้อน  ขับลมให้ผายเรอ แก้จุกเสียด แก้ท้องร่วง 

ใบ รสเผ็ดร้อน บ้ารุงก้าเดา แก้ฟกช ้า แก้นิ่ว แก้ขัดปัสสาวะ แก้โรคตา ฆ่าพยาธิ 

ดอก รสเผ็ดร้อน แก้โรคประสารทซึ่งท้าใจให้ขุ่นมัว ช่วยย่อยอาหาร แก้ขัดปัสสาวะ 
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ราก รสหวานเผ็ดร้อนขม แก้แน่น แก้ศอเสมหะ เจริญอาหาร แก้ลม แก้เสมหะ แก้บิด บ้ารุงเสียง  

แก้พรรดึก 

ผล รสหวานเผ็ด บ้ารุงน ้านม แก้ไข้ แก้คอแห้ง เจ็บคอ แก้ตาฟาง เป็นยาอายุวัฒนะ 

สารส้าคัญ เหง้าแก่ มีสารจ้าพวก Oleo-resin ซึ่งเป็นสารที่ท้าให้มีรสเผ็ดกลิ่นหอม น้ามากลั่นได้น ้ามันหอม

ระเหย 1-3%, แป้ง กว่า 50 % ในน ้ามันหอมระเหย ประกอบด้วย sasquiterpene, bisabolene, 

zingiberene & zingiberol ใน Olen-resin มี aromatic ketone, zingerone & shogaol 

(วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 135) 

ขิงแห้ง  

ไม้ล้มลุกลงเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายแหลม ออกสลับบนต้นเทียม มีกาบสีเขียว  หุ้มลงไปถึงโคน 

เหง้าเล็กเรียวยาว 

เหง้า รสหวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียดแน่นเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาตุ  (วุฒิธรรมเวช, เครื่องยาไทย, 2552) 

โชติกา เทียบค้า, ศุภชัย ติยวรนันท์ และธนิสร์ ปทุมานนท์ (2561) ได้ท้าการศึกษาขิงแห้ง สมุนไพรที่ใช้ทาง

เภสัชกรรมไทยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผลการศึกษาพบว่า ขิงแห้งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งตามต้ารายา

ไทยใช้เป็นตัวยาประจ้าอากาศธาตุมีรสหวานร้อน สรรพคุณแก้พรรดึก แก้ไข้ นอนไม่หลับและแก้ลม ขิงแห้ง

เป็นส่วนประกอบอยู่ในต้ารับยาสามัญประจ้าบ้านแผนโบราณ 7 ขนาน ในบัญชียาสมุนไพรจากบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2556 มีเหง้าขิงแห้งเป็นส่วนประกอบอยู่ในต้ารับ 5 ขนาน ได้แก่ 

ยาเลือดงาม ยาบ้ารุ ง โลหิต ยาเบญจกูล  ยาปลูกไฟธาตุและยาตรี พิกัด  ในโดยขิ งแห้ งที่ ได้จาก 

สมุนไพรขิงท้าให้แห้ง (Zingiber officinale Rosc.) เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีความสับสนเกี่ยวกับชื่อ

วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้ารายาไทยบางเล่มปรากฏค้าว่า “ขิงแห้ง” อยู่ในต้ารับเดียวกันจึงเป็นไปได้ว่าขิงแห้งเป็นพืช

ชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ขิงท้าให้แห้ง (Zingiber officinale Rosc.) สอดคล้องกับหมอพื นบ้านส่วนใหญ่ที่ใช้สมุนไพร

ชนิดหนึ่งชื่อ ขิงแห้ง ปัจจุบันการใช้สมุนไพรขิงแห้งใช้ตามความเชียวชาญของหมอพื นบ้านแต่ละคน อาจ

เหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละพื นที่ โดยสมุนไพรขิงแห้งที่พบทั งหมดเป็นพืชในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) 

มีทั งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ขิงชนิดที่นิยมใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Zingiber ligulatum Roxb.), ขิงชนิดที่

นิยมใช้ภาคตะวันออก (Zingiber mekongense Gagnep.), ขิงชนิดที่นิยมใช้ภาคตะวันออก (Zingiber 

zerumbet Smith.), ขิงชนิดที่นิยมใช้ภาคตะวันออก (Zingiber sp.), ขิงชนิดที่นิยมใช้ภาคใต้ (Hedvchium 

gomezianum Wall.) และขิงชนิดนิยมใช้ในภาคกลาง (Zingiber officinale Rosc.) สมุนไพรขิงท้าให้แห้ง 

ลักษณะเครื่องยาสมุนไพรขิง (Zingiber ligulatum Roxb.)  เหง้าแห้งรูปร่างไม่แน่นอนค่อนข้างแบน  

แตกแขนงเป็นแง่งคล้ายนิ วมือ ยาว 3-7 เซนติเมตร หนา 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีเหลืองแกมสีเทาหรือสี

น ้าตาลอ่อนแกมสีเทาไม่เรียบ มีรอยย่นตามยาว แบะมีข้อเห็นได้ชัดเจน แง่งมักมีส่วนใบที่ลดรูปเป็นเกล็ด
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เหลืออยู่ ส่วนบนอาจพบรอยแผลเป็นจากต้นหรือตา เนื อแน่นรอยหักสีขาวแกมสีเหลือง หรือสีขาวแก้มสีเทามี

เม็ดละเอียด มีเนื อเยื่อชั นในที่สุดของคอร์เทกซ์เป็นวงชัดเจน มีมัดท่อล้าเลียงและเซลล์น ้ามันสีเหลืองกระจาย

อยู่ทั่วไป 

องค์ประกอบทางเคมีสมุนไพรขิง (Zingiber ligulatum Roxb.) ขิงมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นน ้ามันระเหย

ง่าย (volatile oil) ร้อยละ 2.5-3 โดยองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันระเหยง่าย อาจแตกต่างกันไปตาม

แหล่งที่มาของขิง แต่โดยทั่วไปมักมีสารกลุ่มเซสควิเทอร์ฟีน (sesquiter-penes) เป็นหลัก เช่น (-)-ซิงจิเบอรีน  

[(-)-zingiberenel], เออาร์-เคอร์คิวมีน (ar-curcumene), บีตา-บิซาโบลีน (β-bisabolene), (อี)-แอลฟา-

ฟาร์นีซีน [(E)-α-farnesenel], ซิงเจอโรน (zingerone) นอกจากนั น ยังมีสารรสเผ็ดร้อนที่ไม่ระเหยในกลุ่ม 

ฟี นิ ล แ อ ล ค า โ น น  ( phenylal-kanones)  ห รื อ ก ลุ่ ม ฟี นิ ล แ อ ล ค า โ น น อ ล  ( phenylalkanonols)  

เรียกสารกลุ่มนี รวมกันว่า สารจินเจอรอล (gingerols) และกลุ่มโชกาออล (shogaols) 

ข้อบ่งใช้   ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนเหตุเมารถ เมาเรื อและหลัง

ผ่าตัด ต้าราสรรพคุณยาไทยว่าขิงมีรสเผ็ดร้อนหวาน สรรพคุณขับลม แก้ท้องอืด จุดเสียด แน่นเฟ้อ  

คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญอากาศธาตุ  ข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิก  

พบว่า ขิงผงมีสรรพคุณในการป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนเหตุเมารถเมาเรือ ป้องกันและ

บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนเหตุตั งครรภ์ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบ้าบัดได้เฉพาะ

ในช่วงท้ายของการบ้าบัด 

ค้าเตือน ขิงอาจท้าให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหารและอาการระคายเคืองบริเวณปากและคอได้ 

ข้อควรระวัง  

1.ผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการใช้ยากันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) ควร

ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขิงร่วมด้วย 

2. ผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน ้าดี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขิง 

3. ไม่ควรใช้ขิงกับเด็กอายุต่้ากว่า 6 ขวบ 

ขนาดและวิธีใช้ 

1.แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ กินผงขิงแห้งครั งละ 2-5 กรัมต่อวัน 

2.บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน เหตุเมรถเมาเรือ กินผงแห้งวันละ 1-2 กรัม แบ่งให้ครั งละ 0.5 กรัม  

 วันละ 2-4 ครั ง 

3.บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังการ 

(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552, น.128-132) 
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5.1.7 ผักชีล้อม  

 
ชื่ออ่ืน  ผักอัน(เชียงใหม่) , ผักอ้นอ้อ (เชียงใหม่), ผักหนอกช้าง (น่าน), จุ้ยคึงไฉ่ (จีน) 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Oenanthe javanica (Blume) DC.  
ชื่อวงศ์   APIACEAE 

ช่ือพอ้ง Cyssopetalum javanicum Turcz., Dasyloma corticatum Miq., Dasyloma 

japonicum Miq., Dasyloma javanicum (Blume) Miq. Dasyloma latifolium 

Lindl., Dasyloma subbipinnatum Miq. 

ส่วนที่ใช้ ลูก 

เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ล้าต้นกลวง สูงราว 1-2 ฟุต ใบประกอบ มี 2-3 คู่ที่ปลาย มีใบเดี่ยว ใบย่อยรูปหอก

เกือบเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขอบจักฟันเลื่อย กลิ่นหอมฉุน ดอกเล็กๆสีขาวเหมือนดอกผักชี เป็นช่อ เมล็ด

เหมือนเทียนเยาวพาณี ใบสามารถรับประทานเป็นผักหรือประกอบอาหารได ้

สรรพคุณ 

ทั งต้น รสหอมฉุน แก้บวม แก้เหน็บชา ขับเหงื่อ 

เมล็ด รสหอมร้อน ขับลมในล้าไส้ ท้าให้ผายเรอ แก้ธาตุพิการ แก้หอบ บ้ารุงปอด แก้ไอ แก้ลมท้าให้ สะอึก  

แก้ลมวิงเวียน แก้อาเจียน 

(วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 291) 

องค์ประกอบทางเคม ี 

สารกลุ่ม flavonoids และ flavonoid glycoides ประกอบด้วย apigenin, isorhamnetin-3-O-β-D-

glucopyranoside, quercetin, isorhamnetin-3-O-galactoside, afzelin, persicarin, isorhamnetin, 

hyperoside, luteolin, kaempferol, rutin, nictoflorin และ quercetin-3-L-rhamnoside 

สารกลุ่ม coumarins ประกอบด้วย xanthotoxin, bergapten, isopimpinellin, sioimperatorin, 

imperatorin, columbiana และ scopoletin ส่วนประกอบเหล่านี จัดอยู่ในกลุ่ม isoamylenoxy 

สารกลุ่ม phenolic ประกอบด้วย neochlorogenic acid, cholorogenic acid, caffeic acid, gallic 

acid, α-tocopherol, lunularin, p-hydroxyphenylethanol ferulate, 5-p-trans-coumaroylquinic 

acid, carvacrol, ferullic acid และ catechin 
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สารกลุ่มน ้ามันหอมระเหย ได้แก่ β-caryophyllene,  -cadinene, β-bisabolene, α-terpinolene, 

 -terpinene, α-amorphene  (Lu & Li, 2019) 

ฤทธิ์การต้านเชื อรา ศึกษาสารประกอบทางเคมีพบว่าผักชีล้อม (Foeniculum vulgare mill) ได้แก่ 

estragole (84.8%), limonene (7.8%), fenchone (3.1%) และ α-pinene (1.3%) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื อรา 

การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านการติดเชื อ (Belabdelli, et al., 2020) 

5.1.8 ว่านน ้า  

 
ชื่ออ่ืน ส้มชื่น (เหนือ), ฮางคาวน ้า (เหนือ) , ตะไคร้น ้า (แพร่) , คาเจี ยงจี  (เหนือ) , ไคร้น ้า 

(เพชรบูรณ์) , ฮางคาวบ้าน (เหนือ) , ฮางคาวผา (เชียงใหม่) , ทิสีปุตอ (กระเหรี่ยง

แม่ฮ่องสอน) , ผมผา (เหนือ) , ว่านน ้า (เชียงใหม่) , ว่านน ้าเล็ก (เชียงใหม่)  

ชื่อสามัญ Beewort, Sweet Flag, Calamus Root, Myrtle Grass, Sweed Sedge, Cinnamon 

Sedge, Sweet cinnamon 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Acorus calamus Linn. 

ชื่อวงศ์   ACRORACEAE 

ชื่อพ้อง Acorus angustatus Raf., Acorus angustifolius Schott, Acorus aromaticus Gilib., 

Acorus belangeri Schott., Acorus calamus var. angustifolius (Schott) Engl. 

ส่วนที่ใช้  เหง้า 

เป็นพืชล้มลุกจ้าพวกเหง้า ใบเล็กเรียวขอบขนานยาว ปลายแหลมสูง 1-2 ม. ไม่มีก้านใบ ออกจากเหง้าใต้

ดิน ดอกเล็กอัดกันเป็นช่อแท่ง รูปหอกกลม สีเหลืองอมเขียว ผลสุกสีแดง มักขึ นตามริมน ้าหรือที่ชื นแฉะทั่วไป 

สรรพคุณ 

ใบ รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย แก้ปวดกล้ามเนื อ ปวดตามข้อ แก้ปวดศีรษะ  

เหง้า รสหอมร้อน ต้มหรือบด รับประทาน แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องขึ นอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด ขับลมใน

กระเพาะและล้าไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี ลืม แก้ชัก แก้อาการสะลึมสะลือ  

แก้ปวดตามข้อ แก้แผลมีหนอง ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้มชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น 

ฝนกับสุราทาหน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ รับประทานแก้หอบหืด บ้ารุงหัวใจ เผาให้เป็น

ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด (วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 409) 
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องค์ประกอบทาง เคมี  จากการศึกษาเอกลักษณ์ทาง เคมีของ เหง้ าว่ านน ้ า ในประเทศไทยด้ วย 

วิธี Thin-layer chromatographic fingerprints โดยปริมาณสารสกัดเหง้าว่านน ้าด้วยเอทานอล โดยใช้ตัวท้า

ละลาย toluene and ethyl acetate (9:1) เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ พบว่าเหง้าว่านน ้าประกอบด้วย β-

asarone (67.5%) และ α-asarone (22.4%) องคป์ระกอบหลกัของสารสกดั  นอกจากนี เมื่อตรวจภายใต้

แสงอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรละความยาวคลื่น 365 นาโนเมตรมีค่า Rf เท่ากับ 0.58 

เท่ากับปริมาณน ้ามัน(volatile oil content) ของเหง้าว่านน ้า (สมนึก, 2555) 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา   

1. ศึกษาฤทธิ์ลดอาการปวดเส้นประสาทของสารสกัด 50% เอทานอลของเหง้าว่านน ้า ขนาด 100 และ 

200 mg/kg เมื่อป้อนให้หนูขาวแต่ละกลุ่มกินเป็นระยะเวลา 14 วัน หนูได้รับ vincristine ขนาด 75 µg/kg 

ฉีดเข้าทางช่องท้อง เป็นระยะเวลา 10 วัน เพ่ือไปกระตุ้นให้เกิดการเจ็บปวดที่เส้นประสาท ผลการทดสอบ

พบว่าในวันที่ 21 สารสกัดว่านน ้าสามารถลดฤทธิ์ของ vincristine ที่ท้าให้เกิดการเจ็บปวดที่เส้นประสาทได้ 

คาดว่ากลไกเกิดผ่านการยับยั งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ต้านการอักเสบ และลดการสะสมของแคลเซียม  

2. ศึกษาฤทธิ์ขับปัสสาวะของสารสกัดเอทานอลจากว่านน ้าในหนูขาว โดยใช้สารสกัด ขนาด 250, 500 

และ 750 mg/kg แล้วท้าการวัดปริมาณปัสสาวะ และความเข้มข้นของ electrolytes (Na+และ K+) ผลการ

ทดสอบพบว่าสารสกัดขนาด 750 mg/kg สามารถเพ่ิมปริมาณปัสสาวะได้ และเพ่ิมการขับออกของ 

electrolytes (Na+และ K+) ได้โดยออกฤทธิ์ได้ใกล้เคียงกับยามาตรฐาน furosemide  

3. ฤทธิ์ยับยั งการสะสมเซลล์ไขมัน ท้าการศึกษาผลของน ้ามันหอมระเหย และสาร β-asarone ซึ่งเป็น

สารส้าคัญที่พบในน ้ามันหอมระเหยจากว่านน ้า ต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เริ่มต้นของเซลล์ไขมัน 

(preadipocyte) ไปเป็นเซลล์ไขมัน (adipocyte) โดยท้าการศึกษาในหลอดทดลองกับเซลล์ 3T3-L1 

preadipocyte ท้าการกระตุ้นให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมัน ให้น ้ามันหอมระเหย ขนาด 25, 

62.5 และ 125 µg/ml ในหนูแต่ละกลุ่มการทดสอบตามล้าดับ ทุก 3 วัน เป็นระยะเวลารวม 9 วัน  และ

ตรวจสอบการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์โดยวิธี RT-PCR และ western 

blot analysis ผลการทดลองพบว่าน ้ามันหอมระเหย สามารถยับยั งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 3T3-L1 

preadipocyte ไปเป็นเซลล์ไขมัน (ตรวจสอบจากปริมาณไตรกลีเซอไรด์) ได้ โดยขึ นกับขนาดความเข้มข้นที่ใช้ 

โดยที่ความเข้มข้น 125 µg/ml ท้าให้มีการสะสมไขมันภายในเซลล์เพียง 35% และที่ความเข้มข้นนี ไม่ท้าให้

เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์เมื่อทดสอบด้วยวิธี MTT assay ผลการทดสอบของสารบริสุทธิ์ β-asarone ขนาด 

0.25 mM พบว่าสามารถลดปริมาณไขมันภายในเซลล์ได้ใกล้เคียงกับภาวะที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น

เซลล์ไขมัน และยังลดการแสดงออกของโปรตีน และ mRNA ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์

ไขมันได้แก่ C/EBPβC/EBPα และ PPARγ อย่างมีนัยส้าคัญ โดยลดระดับ mRNA ได้ 24, 34 และ 56% 

ตามล้าดับ ลดระดับการแสดงออกของโปรตีนได้ 44, 33 และ 45% ตามล้าดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็น
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ว่าสาร β-asarone ในน ้ามันหอมระเหยจากต้นว่านน ้า มีฤทธิ์ยับยั งการสะสมเซลล์ไขมัน ซึ่งอาจน้ามา

ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อลดความอ้วนได้ 

การศึกษาทางพิษวิทยา การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดรากด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 

10 กรัม ต่อน ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 1,111 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และเมื่อให้โดยการ

ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ในขนาด 10 กรัมต่อน ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจพบไม่อาการเป็นพิษ   

การศึกษาพิษเฉียบพลัน และพิษก่ึงเฉียบพลัน 

เหง้าว่านน ้าสกัดจาก 50% เอทานอล การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยสังเกตลักษณะพฤติกรรม 

และอัตราการตายภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลันในหนูขาว จะประเมินการตาย น ้าหนัก

ร่างกาย การตรวจทางโลหิตวิทยา การตรวจทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยา ผลการวิจัยพบว่า

การให้สารสกัดว่านน ้าทางปากครั งเดียวในขนาด 2,500-10,000 mg/kg จะชักน้าให้เกิดความผิดปกติของ

พฤติกรรมในหนู และอัตราการตายจะเพ่ิมขึ นเมื่อให้สารสกัดว่านน ้าในปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ น (LD50 = 5,070.59 

mg/kg) เมื่อให้สารสกัดว่านน ้าทุกวันทางปาก วันละ 1 ครั ง ในขนาด 200, 500 และ 1,000 mg/kg เป็นเวลา 

28 วัน ในหนูแต่ละกลุ่ม พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญต่อร่างกาย และน ้าหนักของหนูทดลอง  

แต่พบว่ามีปริมาณของเอนไซม์ตับ ได้แก่ alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST) 

เพ่ิมขึ นเล็กน้อย เมื่อให้สารสกัดในขนาด 1,000 mg/kg พบลักษณะเนื อเยื่อตับเปลี่ยนแปลงซึ่งแสดงถึงความ

เป็นพิษต่อตับ   

5.1.9 แห้วหมู  

 
ชื่ออ่ืน  หญ้าแห้วหมู, ซาเฉ่า,  มุสดาคนทรา (สันสกฤต), หญ้ามะนิ่ว(เหนือ) และหญ้าขนหมู 

ชื่อสามัญ Nut grass 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus rotundus L. 

ชื่อวงศ์    CYPERACEAE 

ชื่อพ้อง  Chlorocyperus rotundus (L.) Palla., Chlorocyperus salaamensis Palla., Cyperus 

agrestis Wild. ex Spreng&Link., Cyperus arabicus Ehrenb. Ex Boeckeler. 

ส่วนที่ใช้  หัว 
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เป็นพืชจ้าพวกหญ้าลงหัว ใบเล็กแคบเรียวยาว เป็นร่องและสันตามยาวปลายแหลมเหมือนแห้วหมูเล็ก แต่

ใบยาวกว่า สีเขียวเข้ม ดอกเล็กเป็นช่อพวง สีน ้าตาลแดง ใบประกอบคล้ายใบ แต่ไม่ยาวมากนัก ก้านตั งตรงรูป

สามเหลี่ยม เหลี่ยมมน เนื อเหนียว ถ้าน้ามาฟ่ันหมุนเป็นสปริงได้ สูง 20-40 ซม. หัวรูปกระสวยสีน ้าตาลด้า 

คล้ายแห้วไทย ขนาดเท่าเมล็ดพุทราเกิดตามท่ีรกร้างว่างเปล่าทั่วไป เกิดง่ายขยายเร็ว 

สรรพคุณ 

หัว รสเผ็ดหอมปร่า บ้ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมล้าไส้ แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ้ารุงก้าลัง  บ้ารุงธาตุ 

แก้ไข้ บ้ารุงทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ ลดความดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย แก้อาเจียน  

แก้โรคตับอักเสบ และยับยั งการเติบโตของเชื อมาลาเรียชนิด ฟิลซีรัมได้ 

(วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 471)  

ลักษณะเครื่องยา แห้วหมูมีลักษณะเป็นรูปกลม รูปไข่ หรือรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร  

ยาว 1-3.5 เซนติเมตร ผิวนอก สีน ้าตาลเข้มหรือสีน ้าตาลด้า มีรอยย่นตามยาวค่อนข้างชัดเจน 6-10 เส้น มีข้อ

เป็นวงหลายวง มีขนเส้นเล็กๆ สีน ้าตาลติดอยู่ มีรอยแผลจากรากหรืออาจพบผิวค่อนข้างเรียบ มีรอยแผลเป็น

ไม่ชัดเจน เนื อแข็งหักยาก รอยหักของเหง้าแห้งที่ผ่านการนึ่งแล้ว จะมีสีน ้าตาล ปนสีเหลืองหรือสีน ้าตาลแดง 

ส่วนรอยหักของเหง้าแห้งไม่ผ่านการนึ่งจะมีสีขาว เนื อมีแป้ง ผิวชั นในเห็นวงแหวนชัดเจน ตรงกลางสีเข้มกว่า มี

จุดกระจายอยู่ทั่วไป มีกลิ่นเฉพาะตัว รสเผ็ดขมเล็กน้อย 

องค์ประกอบทางเคมี แห้วหมูมีน ้ามันหอมระเหยง่าย (volatile oil) ประมาณร้อยละ 1 น ้ามันหอมระเหยง่าย

นี  ประกอบด้วย แอลฟา-ไซเพอรีน (α-cyperene) และบีตา-ไซเพอรีน (β-cyperene) ร้อยละ 30-40, 

แอลฟา-ไซเพอรอล (α-cyperol) และบีตา-ไซเพอรอล (β-cyperol) ร้อยละ 0.3 นอกจากนี  ยังพบสารกลุ่ม

แอลคาลอยด์ (alkaloid) ไกลโคไซด์ที่แสดงฤทธิ์ต่อหัวใจ (cardiac glycosides), เฟลโวนอยด์ (flavonoids)  

(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552, น.266-267) 

5.1.10 มะกรูด  

 
ชื่ออ่ืน ส้มกรูด, ส้มมั่วผี (ใต้), มะหูด (หนองคาย), มะขู (กระเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), โกร้ยเชียด (เขมร), 

มะขุน (เหนือ), มะกรูด (กลาง), มะขูด (เหนือ) 

ชื่อสามัญ Leech Lime, Makrut lime, Mauritius papeda 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC.  

ชื่อวงศ์  RUTACEAE 
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ชื่อพ้อง Citrus × aurantium var. saponacea Saff., Citrus auraria Michel., Citrus 

balincolong (Yu.Tanaka) Yu.Tanaka., Citrus × bergamia var. unguentaria 

M.Roem., Citrus × bergamia var. ventricosa (Michel) M.Roem. 

ส่วนที่ใช้  ผิว 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งก้านมีหนามโตแหลมยาว ใบหนาแข็งมีต่อมน ้าหอม ขอบข้างเว้าแหลมลึก  

ดูเหมือนมีสองใบต่อกัน ดอกเล็กกลีบหนาสีขาว ผลกลมมีจุก เปลือกฉ่้าน ้ามีต่อมมันมาก ขรุขระ เนื อในเหมือน

มะนาว เมล็ดแบนรูปหยดน ้า ผลโตกว่ามะนาว ปลูกไว้ปรุงอาหาร ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 

สรรพคุณ 

ใบ รสปร่าหอม แก้ไอ แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้ช ้าใน ดับกลิ่นคาว 

ลูก รสเปรี ยว กัดเสมหะในคอ แก้น ้าลายเหนียว กัดเถาดานในท้อง แก้ระดูเสีย ฟอกโลหิตระดู ขับระดู ขับลม

ในล้าไส้ เอาไส้ออกใส่มหาหิงคุ์แทน สุมไฟให้เกรียม บดกวาดปากลิ นเด็กอ่อน ขับขี เทา ขับลม แก้ปวดท้อง ปิ้ง

ไฟให้สุกผ่าครึ่งลูก เอาถูฟอกสระผม ท้าให้ผมดกด้าเป็นเงางาม นิ่มสลวย แก้คันศีรษะ แก้รังแค 

ผิวลูก รสปร่าหอมร้อน ขับลมในล้าไส้ ขับระดู ขับผายลม 

น ้าในลูก รสเปรี ยว แก้ศอเสมหะ กัดเสมหะ ฟอกโลหิตระดู ขับลมในล้าไส้  

ราก รสจืดเย็น แก้ไข้ก้าเดา ถอนพิษผิดส้าแดง แก้ลมจุกเสียด กระทุ้งพิษไข้ แก้พิษฝีภายใน แก้เสมหะเป็นโทษ 

(วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 340) 

ลักษณะเครื่องยา ผิวมะกรูดเป็นชิ นส่วนเปลือกของผลมะกรูด ลักษณะเป็นแถบ ความยาวไม่แน่นอน ผิวด้าน

นอกสีเขียวเข้มถึงน ้าตาลผิวหยาบมีรอยเว้าของต่อมน ้ามัน ผิวด้านในมีเยื่อสีขาวคล้ายฟองน ้า กลิ่นหอมเฉพาะ 

รสขม  

องค์ประกอบทางเคมี  ผิวมะกรูดมีน ้ ามันระเหย (volatile oil)  ที่ประกอบด้วย บีตา -ไพนีน 

(β-pinene) , ไลโมนีน (limonene) , บีตา-เฟล-แลนดรีน (β-phellandrene) และซิโทรเนลลาล 

(citronellal) เป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากนี พบพิมเสน (borneol), การบูร (camphor) , ซาบินีน 

(sabinene), เจอร์มาครีนดี (germacrene D), อาวิพริน (aviprin), อุมเบลลิเฟอโรน (umbelliferone), บีตา

ซิ โ ท ส เ ต อ ร อ ล  

(β-sitosterol), เบอกามอตทิน (bergamottin), ออกซีฟิวเซดามิน (oxypeucedamin) เป็นต้น จากข้อมูล

การศึกษาวิจัยพรีคลินิก พบว่า ผิวมะกรูดมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ต้านเชื อแบคทีเรีย และพบว่าน ้ามันผิวมะกรูด 

มีฤทธิ์ฆ่าแมลง ต้านเชื อแบคทีเรีย  

(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2558, น.192-193) 
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5.1.11 พิลังกาสา  

 
ชื่ออ่ืน  ผักจ ้าแดง (เชียงใหม่, เชียงราย), ตีนจ้า (เลย) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia polycephala Wall.ex A.DC. 

ชื่อวงศ์  PRIMULACEAE 

ชื่อพ้อง  Tinus polycephala (Wall. ex A. DC.) Kuntze 

.ส่วนที่ใช้ ลูก 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม สูง 2-5 ม. แตกกิ่งก้านสาขารอบๆต้นมาก ต้นตั งตรง ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายแหลม 

ผิวและขอบเรียบ หนามัน สีเขียว ก้านใบส้นสีแดง ยอดอ่อนสีแดง ดอกเล็กๆสีขาวแกมชมพู เป็นช่ออกตาม

ยอดและข้างก่ิง ผลกลมโตกว่าเมล็ดพริกไทย สุกสีด้าเป็นพวง เกิดตามป่าดงดิบเขาท่ัวไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 

สรรพคุณ 

ใบ รสเฝื่อน แก้ตับพิการ แก้ปอดพิการ 

ดอก รสเฝื่อน ฆ่าเชื อโรค  

ลูก รสร้อนฝาดสุขุม แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซางขโมย  

ต้น รสเฝื่อน ฆ่าพยาธิผิวหนัง เรื อน กุฏฐัง   

ราก รสเฝื่อนเปรี ยวเล็กน้อย แก้กามโรค หนองใน ต้าพอกเอาน ้ากิน แก้พิษง ู 

(วุฒิ วุฒิธรรมเวช และ ธนศักดิ์ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 320) 

องค์ประกอบทางเคมี จากการศึกษาปริมาณสารเอ็มบริลินของลูก(ผล)พิลังกาสาในประเทศไทยด้วย 

วิธี Thin-layer chromatographic fingerprints โดยปริมาณสารสกัดเหง้าว่านน ้าด้วยเอทานอล โดยใช้ตัวท้า

ละลาย chloroform, ethyl acetate และ formic acid (5:4::1) เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ พบว่าลูกของ

พิลังกาสา นอกจากนี เมื่อตรวจภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรละความยาวคลื่น 

365 นาโนเมตรมีค่า Rf เท่ากับ 0.35 เช่นเดียวกับการฉีดพ่นด้วยน ้ายากรดฟอสโฟโมลิบดิก (พงศธร อยู่คงพัน, 

2555) 

ตัวยาอ่ืนๆที่ออกฤทธิ์ขับน ้านมและบ้ารุงน ้านม 

1.หัวและเหง้ากะทือ รสร้อนขื่นปร่า สรรพคุณ บ้ารุงให้เกิดน ้านม แก้ปวดบวม แก้บิด ขับผายลม ขับ

ปัสสาวะ 
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2. รากละหุ่งทั ง 2 รสจืดขื่น สรรพคุณ แก้ช ้ารั่ว แก้เลือดและลม ขับน ้านม แก้ไข้พิษร้อน แก้ไข้เซื่องซึม 

3.โคกกระออม รสขม สรรพคุณ ขับน ้านม จะท้าให้เกิดน ้านมมาก ระบายพิษไข้ แก้ไข้ บ้ารุงโลหิตและดี  

ใบ แก้หืด เถา แก้ไข้ ดอก ขับโลหิต ลูก ดับพิษ ไฟลวก ราก แก้ตา ฯลฯ 

4.เมล็ดเร่ว รสเผ็ดเล็กน้อย สรรพคุณ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับผายลม และเป็นยาขับน ้านมของสตรี 

5.เปลือกต้นนมนางหรือนมสาว รสฝาดมัน สรรพคุณ แก้ร้อนภายในและแก้ไขหัว เป็นยาบ้ารุงน ้านมให้

เจริญ 

6.รากต้นนมวัว รสเย็นมัน สรรพคุณ แก้ผอมแห้ง สตรีคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้และบ้ารุงให้เกิดน ้านม 

7.ผลน ้าเต้าอ่อน รสเย็นหวาน สรรพคุณ รับประทานเป็นอาหารท้าเป็นผักได้ ขับปัสสาวะ และท้าให้เกิด

น ้านม บ้ารุงน ้านม 

8. ต้นน ้านมราชสีห์ รสขมเย็น สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ บ้ารุงน ้านมในหญิงคลอดบุตรใหม่ๆ 

ฟอกและขับน ้านมให้บริบูรณ์ 

9.รากระย่อม รสขมร้อน สรรพคุณ แก้กาฬเลือด แก้บ้าเพ่ือดีและโลหิต เจริญอาหาร แก้นอนไม่หลับ และ

บ้ารุงท้าให้เกิดน ้านมได้มาก 

10.ลูกกระวาน รสร้อน สรรพคุณ ขับลมในผาย ขับเสมหะและโลหิต บ้ารุงธาตุและท้าให้เกิดน ้านม 

11.พญารากขาว รสขมเย็น สรรพคุณ รับประทานบ้ารุงธาตุเจริญอาหาร แก้อ่อนเพลีย ชูก้าลัง และบ้ารุง

น ้านม 

12. หัวแห้วหมู รสขมมัน สรรพคุณ บ้ารุงธาตุ เป็นยาอายุวัฒนะ เจริญอาหารและบ้ารุงน ้านม 

(เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2549, หน้า 39) 
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สมุนไพรในต้ารับยาปลูกไฟธาตุ 

ล้าดับ ชื่อไทย ชื่ออื่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ อัตราส่วนในต้ารับ 
1 พริกไทย พริกไทย (กลาง), พริกน้อย (เหนือ) Piper nigrum L. PIPERACEAE 50 กรัม (50%) 
2 ดีปล ี ประดงข้อ, ปานน,ุ พิษพญาไฟ, 

ดีปลีเชือก (ใต้), ปิกผัววะ(จีน)  
Piper chaba Hunter., P. retrofractum Vahl. 
มาจากอินโดนเีซีย และไทย 
Piper longum Linn., P . peepuloides Roxb. 
มาจากอินเดยี 

PIPERACEAE 5 กรัม (5%) 

3 ช้าพลู ช้าพลู (กลาง), นมวา (ใต้) , ผักปูนา (เหนือ) , ผักพลูนก (เหนือ) ,  
พลูลิง (เหนือ), เย่เท้ย (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 

Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE 
 

5 กรัม (5%) 

4 สะค้าน ตะค้านหยวก (นครราชสมีา) , ตะค้านเล็ก (ตาก) Piper ribesioides Wall. PIPERRACEAE 5 กรัม (5%) 

5 พิลังกาสา ผักจ ้าแดง (เชียงใหม,่ เชียงราย), ตีนจ้า (เลย) Ardisia polycephala Wall.ex A.DC. 
 

PRIMULACEAE 
 

5 กรัม (5%) 

6 มะกรูด ส้มกรดู, ส้มมั่วผ ี(ใต้), มะหูด (หนองคาย), มะขู (กระเหรี่ยงแมฮ่่องสอน), โกร้ยเชียด 
(เขมร), มะขุน (เหนือ), มะกรูด (กลาง), มะขูด (เหนือ) 

Citrus hystrix DC. RUTACEAE 
 

5 กรัม (5%) 

7 ผักชีล้อม ผักอัน(เชียงใหม่) , ผักอ้นอ้อ (เชียงใหม่), ผักหนอกช้าง (น่าน), จุ้ยคึงไฉ่ (จีน) Oenanthe javanica (Blume) DC.  
 

APIACEAE 5 กรัม (5%) 

8 ว่านน ้า ส้มชื่น (เหนือ), ฮางคาวน ้า (เหนือ) , ตะไคร้น ้า (แพร่) , คาเจี ยงจี  (เหนือ) , ไคร้น ้า 
(เพชรบูรณ์) , ฮางคาวบ้าน (เหนือ) , ฮางคาวผา (เชียงใหม่) , ทิสีปุตอ (กระเหรี่ยง
แม่ฮ่องสอน) , ผมผา (เหนือ) , ว่านน ้า (เชียงใหม่) , ว่านน ้าเล็ก (เชียงใหม่)  

Acorus calamus Linn. 
 

ACRORACEAE 
 

5 กรัม (5%) 

9 ผักแพวแดง ผักแผ่วสวน (กลาง), ผักแผ่วแดง , ผักแผ่วสวน (กลาง), อีแปะ (กรุงเทพฯ) Iresin herbstii Hook. AMARANTHACEAE 
 

5 กรัม (5%) 

10 แห้วหม ู หญ้าแห้วหมู, ซาเฉ่า,  มุสดาคนทรา (สันสกฤต), หญ้ามะนิ่ว(เหนือ) และหญ้าขนหมู Cyperus rotundus L. 
 

CYPERACEAE 
 

5 กรัม (5%) 
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ล้าดับ ชื่อไทย ชื่ออื่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ อัตราส่วนในต้ารับ 
11 ขิงแห้ง ขิงแดง (จันทบุรี) , สะเอ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) , ขิงแกง (จันทบุรี) , ขิงเผือก 

(เชียงใหม่) 
 

Zingiber officinale Rosc. (ชนิดที่นิยมใช้ใน 
ภาคกลาง ขิงท้าให้แห้งแล้วใช้ 
เป็นสมุนไพรขิงแห้ง)  
Zingiber ligulatum Roxb. (ชนิดนิยมใช้ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
Zingiber mekongense Gagnep. (ชนิดนิยมใช้
ภาคตะวันออก)  
Zingiber zerumbet Smith. (ชนิดนิยมใช้ภาค
ตะวันออก) 
Zingiber sp. (ชนิดนิยมใช้ภาคตะวันออก) 

ZINGIBERACEAE 5 กรัม (5%) 
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ล้าดับ ชื่อไทย ส่วนที่ใช ้ รสยา ลักษณะเคร่ืองยา รูป สารส้าคัญ 
สรรพคุณ 

(ฤทธิ์ทางเภสชัวิทยา) 
สรรพคณุทางเภสัชกรรมไทย ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1 พริกไทย เมลด็ เผ็ดร้อน พ ริ ก ไ ท ย เ ป็ น เ ม็ ด
ค่อนข้างกลม  สีน ้าตาล
เทาถึงสีด้าแกมสีน ้าตาล 
ผิวมีรอยย่นแบบร่างแห 
มักพบรอยแผลตรงที่
หลุดจากแกนช่อผล  
กลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดร้อน 

 
 

 

Piperine 
Piperettine 

-มีฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน (antioxidant)  
-ต้านเชื อแบคทีเรีย  
-ลดการอักเสบ  
-กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร   
-มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มสภาพพร้อมใช้ทางชีวภาพ 
(bioavailability) ของยาอื่นๆ 

แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง 
บ้ารุงธาตุ แก้ท้องขึ นอืดเฟ้อ   
แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิต 

 

2 ดีปล ี ดอก เผ็ดร้อนขม ช่อผลแห้ง สีน ้าตาลอม
แดง รูปกรวยแกมรูป 
ทรงกระบอกผิวค่อนข้าง
ขรุขระ ยอดเกสรเพศ
เมียติดทน อาจมีหรือไม่
มีก้านช่อผล 

 
 

 

Piperine -ฤทธิ์กระตุ้นกล้ามเนื อเรียบ  
-ฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรียบางชนิด  
-ฤทธิ์ต้านเชื อราบางชนิดฤทธิ์ป้องกันการ
เ กิ ด แ ผ ล ใ น ก ร ะ เ พ า ะ อ า ห า ร 
(gastroprotective) ได้ในระดับปานกลาง 

แก้ปถวีธาตุพิการ แก้ท้องร่วง 
ขับลมในล้าไส้ แก้หืดไอ แก้ลม
วิงเวียน   
แก้ริดสีดวงทวาร ขับน ้าดีในกรณี
ที่มีการอุดตันของท่อน ้าดี ขับ
ระดู  ท้ า ให้แห้ งขับพยาธิ  ใ ช้
ภ ายนอกแก้ปวดกล้ าม เนื อ 
รักษาอาการอักเสบ 

 

3 ช้าพลู ราก เผ็ดร้อน ดอกช่อเหมือนดอกดีปลี
แต่สั นกว่า กลีบดอกสี
ขาวเล็กมาก ล้าต้นเป็น
ข้อๆ ใบเดี่ยวรูปหัวใจ
คล้ายพลู 

 
 

 

hydrocinnamic acid  

β-sitosterol 

-ฤทธิ์ ยั บยั ง ก ารท้ า ง านของ เอนไซม์ 
อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส 
-ฤทธิ์ลดระดับน ้าตาลในเลือด 
-ฤทธิ์ยับยั งเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน 
-ฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
-ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

ขับเสมหะให้ตกทางทวารหนัก 
บ้ารุงธาต ุแก้คูถเสมหะ  
ขับลมในล้าไส้  
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ล้าดับ ชื่อไทย ส่วนที่ใช ้ รสยา 
ลักษณะเคร่ืองยา 

รูป สารส้าคัญ 
สรรพคุณ 

(ฤทธิ์ทางเภสชัวิทยา) 
สรรคุณทางเภสัชกรรมไทย ข้อมูลเพ่ิมเติม 

4 สะค้าน เถา เผ็ดร้อน เนื อสีขาว ใบเดี่ยวรูปหอก
กว้างคล้ายใบพริกไทยหรือ
ใบพลู แต่แคบกว่า ปลาย
แหลม ใบสีเขียวเข้ม  

 

Aristololactam 

β–sitosterol 

-ฤทธิ์ลดการอักเสบ 
-ฤทธิ์ระงับอาการปวด 

แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ  
กองสมุฏฐาน ขับลมในล้าไส้  
แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ  
บ้ารุงธาตุ ท้าให้ผายเรอ 
 

สะค้านมีอีกชนิดหนึ่ง โดยมี
เนื อสีแดงส้ม เนื อละเอียด
กว่าเล็กน้อย มีฤทธิ์ร้อนแรง
กว่ามาก ใช้เข้ายาบ้ารุงเพศ
ช า ย  ส ะ ค้ า น ทั ง ส อ ง มี
สรรพคุณ เหมือนกัน  แต่
สะค้านสีแดงมีฤทธิ์แรงกว่า 

5 พิลังกาสา ลูก ร้อนฝาดสุขุม ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายแหลม 
ผิวและขอบเรียบ หนามัน สี
เขียว ก้านใบส้นสีแดง ยอด
อ่อนสีแดง ดอกเล็กๆ 
สีขาวแกมชมพู เป็นช่ออก
ตามยอดและข้างกิ่ง ผลกลม
โตกว่าเมล็ดพริกไทย สุกสีด้า
เป็นพวง 

 

embelin -ต้านเชื อแบคทีเรีย 
-ยับยั ง platelet 
activating factor 
receptor binding 

แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ  
แก้ธาตุพิการ แก้ซางขโมย 

 

6 มะกรูด ผิว ปร่าหอมร้อน ผิ ว ม ะ ก รู ด เ ป็ น ชิ น ส่ ว น
เ ป ลื อ ก ข อ ง ผ ล ม ะ ก รู ด 
ลักษณะเป็นแถบ ความยาว
ไม่แน่นอน ผิวด้านนอกสี
เขียวเข้มถึงน ้าตาลผิวหยาบ
มีรอยเว้าของต่อมน ้ามัน   

 

Linalool 
sabinene 

-ผิวมะกรูดมีฤทธิ์ต้ าน
ออกซิ เด ชัน ต้ านเ ชื อ
แบคทีเรีย  
-น ้ามันผิวมะกรูด มีฤทธิ์
ฆ่ า แ ม ล ง  ต้ า น เ ชื อ
แบคทีเรีย  
 

ขับลมในล้าไส้ ขับระดู  
ขับผายลม 
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ล้าดับ ชื่อไทย ส่วนที่ใช ้ รสยา ลักษณะเคร่ืองยา รูป สารส้าคัญ 
สรรพคุณ 

(ฤทธิ์ทางเภสชัวิทยา) 
สรรคุณทางเภสัชกรรมไทย ข้อมูลเพ่ิมเติม 
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7 ผักชีล้อม ลูก หอมร้อน ใบเดี่ยว ใบย่อยรูปหอกเกือบ
เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขอบ
ใบจักฟันเลื่ อย  กลิ่นหอมฉุน 
ดอกเล็กๆสีขาวเหมือนดอกผักชี 
เป็ น ช่อ  เมล็ ด เหมื อน เที ยน
เยาวพาณี 

 

apigenin -ฤทธิ์ต้านเชื อรา  
-การต้านอนุมลูอิสระ 
-ฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรีย  
-ฤทธิ์ต้านการติดเชื อ 

ขั บ ล ม ใ น ล้ า ไ ส้  ขั บ ล ม ใ น ล้ า ไ ส้  
ท้ า ใ ห้ ผ า ย เ ร อ  แ ก้ ธ า ตุ พิ ก า ร  
แก้หอบ บ้ารุงปอด แก้ไอ แก้ลมท้าให้
สะอึก แก้ลมวิงเวียน แก้อาเจียน 

 

8 ว่านน ้า เหง้า หอมร้อน ใบ เล็ ก เ รี ย วขอบขนานยาว 
ปลายแหลม ไม่มีก้านใบ ออก
จากเหง้าใต้ดิน ดอกเล็กอัดกัน
เ ป็ น ช่ อ แ ท่ ง  รู ป ห อ ก ก ล ม  
สีเหลืองอมเขียว ผลสุกสีแดง  

β-asarone 

α-ararone 

-ศึกษาฤทธิ์ลดอาการปวด
เส้นประสาท 
-ฤทธิ์ยับยั งการสะสมเซลล์
ไขมัน  
-ศึกษาฤทธิ์ขับปัสสาวะ 

รับประทานแก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้อง
ขึ นอืด เฟ้อ แน่นจุก เสียด ขับลมใน
กระเพาะและล้าไส้ ฝนกับสุราทาหน้าอก
เด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ เผาให้
เป็นถ่านรับประทานแก้พิษสลอด 

 

9 ผักแพวแดง ทั งต้น เผ็ดร้อน ขนาดเล็กล้าต้นตั งเหนือดิน ใบ
เดี่ยวกลม ขอบห่อโค้งขึ นมารอบ 
แผ่นใบเป็นลอน เกลี ยงมัน ต้นสี
แดงสด ใบสีแดง มีลายสีเขียวอม
น ้าตาลแทรก รากมีกาบสีน ้าตาล
อมแดงห่อหุ้มหนาแน่น  

Alkaloid ฤทธิ์การยับยั งเชื อแบคทีเรีย  ราก แก้ลม  แก้ธาตุพิการ แก้ริดสีดวง 
แก้หืด ไอ แก้ปวดท้อง  แก้ท้องขึ น อืด 
เฟ้อ จุกเสียด ขับผายลม แก้ท้องมาน 
แก้กระเพาะอาหารพิการ แก้อุจจาระ
พิการ แก้เส้นประสาทพิการ แก้ปวด
เมื่อยตามข้อกระดูก 
ใบ แก้ริดสีดวงแห้ง แก้หืดไอ บ้ารุง
ประสาท 
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ล้าดับ ชื่อไทย ส่วนที่ใช ้ รสยา ลักษณะเคร่ืองยา รูป สารส้าคัญ 
สรรพคุณ 

(ฤทธิ์ทางเภสชัวิทยา) 
สรรคุณทางเภสัชกรรมไทย ข้อมูลเพ่ิมเติม 

10 แห้วหม ู หัว เผ็ดหอมปร่า แห้วหมูมีลักษณะเป็นรูป
กลม รูปไข่ หรือรูปรี ผิว
นอก สีน ้าตาลเข้มหรือสี
น ้ า ต า ล ด้ า  มี ร อ ย ย่ น
ตามยาวค่อนข้างชัดเจน มี
ข้อเป็นวงหลายวง มีขน
เส้นเล็กๆ สีน ้าตาลติดอยู่ 
มีรอยแผลจากรากหรือ
อาจพบผิวค่อนข้างเรียบ มี
รอยแผลเป็นไม่ ชัดเจน 
เนื อแข็งหักยาก  

 

Alkaloid 
cardiac 
glycosides 
flavonoids 

-ฤทธิ์ยับยั งอาการ
ท้องร่วง 
-ฤทธิ์ต้านเชื อ
แบคทีเรียก่อโรค
ทางเดินอาหาร 
-ฤทธิ์ยับยั งเซลลม์ะเร็ง
เม็ดเลือดขาว 
-ฤทธิ์ต้านเชื อจุลชีพ 

บ้ารุ งหัว ใจ ขับเห ง่ือ ขับ
ปัสสาวะ ขับลมล้าไส้  แก้
ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ้ารุงก้าลัง 
บ้ารุงธาตุ แก้ไข้ บ้ารุงทารก
ในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ 
ลดความดันเลือด ลดการ
อักเสบ แก้บิด ท้องเสีย แก้
อาเจียน แก้โรคตับอักเสบ 
และยับยั งการเติบโตของเชื อ
มาลาเรียชนิดฟิลซิรัมได้ 

 

11 ขิงแห้ง เหง้า หวานเผ็ดร้อน เหง้าแห้งรูปร่างไม่แน่นอน
ค่อนข้างแบน แตกแขนง
เป็นแง่งคล้ายนิ วมือ ผิว
นอกเหลืองแกมสีเทาหรือ
สีน ้าตาลอ่อนแกมสีเทา มี
รอยย่นตามยาว เนื อแน่น 
มีเนื อเยื่อชั นในสุดของคอร์
เทกซ์เป็นวงชัดเจน 

 

Gingerols 
Shogaol 

-ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
-ฤทธิ์ยับยั งเซลลม์ะเร็ง
ปอด 

รสหวานเผ็ดร้อน  ขับลม แก้
ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ 
คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ 
ขับ เสมหะ แก้บิด  เจริญ
อากาศธาตุ 

ขิงแห้งที่ได้จากสมุนไพรขิงท้าให้แห้ง 
(Zingiber officinale Rosc.) จัดเป็น
สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีความสับสนเกี่ยวกับ
ช่ือวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้ารายาไทยบางเล่ม
ปรากฏค้าว่า “ขิงแห้ง” อยู่ในต้ารบัเดียวกัน
จึงเปน็ไปได้ว่าขิงแห้งเป็นพืชชนิดอื่นท่ีไม่ใช่
ขิงท้าให้แห้ง (Zingiber officinale Rosc.) 
ปัจจุบันการใช้สมุนไพรขิงแห้งใช้ อาจเหมือน
หรือแตกต่างกันไปในแต่ละพื นท่ี โดย
สมุนไพรขิงแห้งที่พบทั งหมดเป็นพชืในวงศ์
ขิง (ZINGIBERACEAE) มีทั งหมด 6 ชนิด 
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 า               ก         
สุสัณหา ยิ มแย้ม (2561) จากข้อมูลการศึกษาของ สมุนไพรกระตุ้นการผลิตน ้านมแม่ พบว่า แนวทางใน

การกระตุ้นการสร้างและการหลั่งน ้านมมีหลายวิธี ได้แก่ ประคบเต้านมด้วยอุณหภูมิอุ่นจัด หรือประคบด้วย

สมุนไพร การนวดเต้านม และการใช้สารกระตุ้นการสร้างและการหลั่งน ้านมแม่นั นเป็นที่นิยมกันอย่าง

แพร่หลายมาตั งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั งนี การใช้อาหารหรือสมุนไพรเป็นสิ่งที่สตรีสามารถเลือกปฏิบัติเองได้ 

โดยสมุนไพรที่ช่วยการไหลและปริมาณน ้านมในระยะหลังคลอด นิยมใช้สมุนไพร ปลีกล้วย และขิง อย่างไรก็

ตามการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรเพ่ือกระตุ้นการผลิตน ้านมยังมีน้อย และ

ยังไม่มีงานวิจัยที่รัดกุม บางงานวิจัยไม่มีกลุ่มควบคุม จึงท้าให้ไม่สามารถศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงได้

ชัดเจน นอกจากนี การใช้ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาว่าปลอดภัยในการใช้ดื่มหรือ

รับประทาน มีเลขทะเบียนการค้าที่ถูกต้อง เพื่อการใช้ส้าหรับมารดาให้นมบุตรสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและ

ได้ประสิทธิผลที่ถูกต้อง 

ศุภาว์ เผือกเทศ (2561) จากการศึกษาข้อมูลของการกระตุ้นการสร้างน ้านมแม่เป็นบทบาทส้าคัญอย่าง

หนึ่งโดยต้องอาศัยการส่งเสริมเลี ยงลูกด้วยนมแม่ให้ส้าเร็จ ซึ่งสาเหตุที่ท้าให้มารดาไม่มีการหลั่งน ้านมหรือมีการ

หลั่งน ้านมน้อยมีทั งปัจจัยทางด้านสุขภาพมารดาทั งร่างกายและจิตใจ ปัจจัยทางด้านทารกและปัจจัย

สิ่งแวดล้อม นอกจากการกระตุ้นการสร้างน ้านมตามหลักการดูดเร็ว ดูดบ่อยและดูดถูกวิธีแล้ว การดูแล

ผสมผสานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างน ้านมแม่ เช่น การรับประทานอาหารและสมุนไพร 

การนวดและประคบเต้านม การกดจุดและการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือฝ่าเท้า ดังนั นเพ่ือให้มารดาสามารถ

สร้างน ้านมได้อย่างสมบูรณ์จึงควรใช้ความรู้ด้านการดูแลแบบผสมผสานเพ่ือช่วยกระตุ้นให้มารดาได้รับ

ค้าแนะน้าท่ีถูกต้องในการเลี ยงลูกด้วยนมแม่และช่วยให้การสร้างน ้านมของแม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ น 

นลินี ยมศรีเคน (2561) จากการศึกษาข้อมูลของการติดเชื อในกระแสเลือดระยะท้าย (Last onset 

neonatal sepsis; L-OS) และ Necrotizing enterocolitis (NEC) เป็นปัญหาส้าคัญเนื่องจากมี morbidity 

และ mortality สูงโดยเฉพาะในทารกแรกเกิดน ้าหนักตัวน้อยมาก ในนมเหลืองมีสารอาหารมากโดยเฉพาะ 

secretory IgA และ lactoferrin การให้น ้านมเหลืองในระยะแรกหลังคลอด ผลการศึกษาพบว่าการให้น ้านม

เหลืองในระยะหลังคลอดในทารกแรกเกิด มีประโยชน์มากกับทารกแรกเกิดทุกคนโดยเฉพาะทารกป่วยน ้าหนัก

ตัวน้อยมาก ซึ่งมีโอกาสติดเชื อในกระแสเลือดสูง ควรได้รับหัวน ้านมแม่อย่างรวดเร็วและเพียงพอ ซึ่งจะช่วยลด

โอกาสการติดเชื อในกระแสเลือดสูงได้ 

ขนิษฐา มีประดิษฐ์ (2554)  ศึกษาผลของต้ารับยาสมุนไพรหลังคลอดที่ใช้ในโรงพยาบาลกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร์ที่มีต่อมารดาหลังคลอด โดยเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลพานทองจังหวัดชลบุรี ที่ไม่ได้ใช้ยา

สมุนไพรหลังคลอด พบว่าอาการปวดกระดูกบริเวณสะโพก ข้อต่อ กระดูกสันหลัง การปวดบวมบริเวณแผลฝี

เย็บ ปริมาณน ้านมและอาการคัดตึงเต้านม และการถ่ายอุจจาระกลุ่มที่ใช้ยามีผลดีกว่ากลุ่มไม่ใช้ยา ดังนั นต้ารับ
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ยาสมุนไพรหลังคลอดของโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีผลต่อการกดตัวของมดลูก การขับน ้าคาวปลา

และสุภาพโดยรวมของมารดา ซึ่งมีประโยชน์ต่อมารดาหลังคลอดได้ดี 

จันทรมาศ เสาวรส (2562) ศึกษาการบูรณาการภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด โดย
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การน้าความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือดูแลสุขภาพของมารดาตลอดระยะเวลาของการตั งครรภ์ตลอดจนระยะหลังคลอด เช่น การ
ดูแลเรื่องอาการ การนวดประคบเต้านม เพ่ือกระตุ้นให้มีน ้านมมากขึ น เป็นต้น วิธีเหล่านี มีประโยชน์ด้านการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื อและขับของเสียออกจากร่างกาย ช่วยท้าให้มดลูกเข้าอู่เร็วยิ่งขึ น ซึ่งการน้าความรู้มาใช้กับ
การบริการสาธารณสุข เป็นส่วนหนึ่งของหลักการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด ดังนั นจึงควรคงไว้ด้านความรู้
และทฤษฎีของภูมิปัญญาไทยในการศึกษาของการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์   

ภาวิน พัวพรพงษ์ และคณะ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลี ยงลูกด้วยนมในระยะหกเดือนหลัง

คลอดส้าหรับทารกในเขตนครนายก โดยส้ารวจจากสตรีหลังคลอดที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 

พ.ศ. 2552 จ้านวน 1,796 ราย พบว่าการเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหลังคลอดมีจ้านวนน้อยกว่าการเลี ยง

ลูกด้วยนมผสม เนื่องจากปัจจัยที่ท้าให้ไม่สามารถให้นมแม่อย่างเดียว พบมากที่สุด คือ แม่กลับไปท้างาน แม่มี

น ้านมไหลน้อยหรือไม่ไหล ปัญหาเรื่องน ้านม  

 การศึกษาประสิทธิผลของยาดอมเพอริโดนต่อการเพ่ิมน ้านมในสตรีหลังคลอดโดยการบีบน ้านมด้วย
มือ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จากผลการศึกษาแบบทดลองโดยผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มตัวอย่างสตรีหลัง
คลอดครบก้าหนดที่คลอดปกติ โดยกลุ่มอาสาสมัครได้รับยาดอมเพอริโดนและยาหลอก ทั งสองกลุ่มได้รับยา
และท้าการเก็บน ้านมโดยวิธีใช้มือบีบ โดยยาดอมเพอริโดนมีประสิทธิผลดีในการกระตุ้นการสร้างน ้านมใน
ระยะ 4 วันแรกหลังคลอดได้ดีกว่ายาหลอก เมื่อวัดจากปริมาณน ้านมจากการใช้มือบีบเต้านม และไม่พบ
อาการข้างเคียงใดๆของยาดอมเพอริโดนในสตรีหลังคลอดที่รับประทานยาดอมเพอริโดน (วรรณพัฒน์, สุทัศน์
วรวุฒิ, และ สุวิกรม, 2561) 
  ขวัญตา ทุนประเทือง(2560) จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาดอมเพอริโดนกับยา
ประสะน ้านมในการกระตุ้นการสร้างน ้านมในมารดาหลังผ่าตัด โดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครได้แก่มารดาหลัง
คลอดที่มีปัญหาน ้านมมาช้าที่มารับบริการในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองบัวล้าภู ช่วงอายุ 18-35 ปี ที่ได้รับการ
ผ่าตัดคลอด (C/S) พบว่าปริมาณน ้านมของมารดาในกลุ่มที่ได้รับยาประสะน ้านม มีปริมาณมากกว่ากลุ่มที่
ได้รับยาดอมเพอริโดน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน ้านมในมารดาโดยผ่าตัด (c/s) ที่ได้รับยาประสะน ้านมมี
ประสิทธิผลท้าให้มีปริมาณน ้านมมากกว่ายา Domperidone และช่วยในการกระตุ้นการหลั่งน ้านม และใน
ด้านเพิ่มปริมารน ้านม และจากการศึกษาไม่พบมารดาได้รับผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนจากยาทั งสองชนิด 
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