
17. พฤษภาคม  2557 
    ณ สํานักงานสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)

โดย สํานักโภชนาการ กรมอนามยั



เคล็ดลบัการเพิ=มน ้าํนมแม่
• การเลีAยงลกูดว้ยนมแมแ่กท่ารกจนกระทั=ง 6 เดอืนแรก แลว้จงึใหอ้าหารเสรมิ
ควบคูก่บัการใหน้มแมจ่นถงึ 2 ปีหรอืนานกวา่นัAน  
–  ทารกจะลดความเสี=ยงตอ่โรคภยัไขเ้จ็บ 
–  มคีวามสมบรูณข์องรา่งกายและสตปัิญญา  
–  รวมถงึรักษาความสมัพันธท์ี=แน่นแฟ้นระหวา่งแมก่บัลกู 
–  อตัราการเสยีชวีติของทารกที=กนินมแมน่อ้ยกวา่ทารกที=ไมไ่ดก้นินมแม ่

• การสรา้งและการหลั=งน ้าํนมเป็นการทํางานประสานกนัของ 
– ปัจจัยทางสรรีะวทิยา อารมณ ์ 
– การทํางานของฮอรโ์มนหลายชนดิ  
– ฮอรโ์มนที=เชื=อวา่มผีลตอ่การสรา้งน ้าํนมมากที=สดุคอื prolactin เมื=อมกีารคลอดระดบัฮอรโ์มน 

progesterone ลดต่าํลง ทําใหก้ารสรา้งน ้าํนมเริ=มตน้ขึAน (lactogenesis II) โดยการทํางาน
รว่มกนัของสมอง ระดบั prolactin เพิ=มสงูขึAนเป็นผลใหม้กีารสรา้งน ้าํนม หลงัจากนัAนระดบั 
prolactin จะลดลงเรื=อยๆ 

–  การเพิ=มขึAนของระดบั prolactin มคีวามจําเป็นในการเพิ=มปรมิาณน ้าํนม แตไ่มจํ่าเป็นในการ
รักษาการสรา้งน ้าํนมไวใ้หค้งอยู่



ปรมิาณน ้าํนมไมเ่พยีงพอ
• กรณีที=แมพ่บวา่ปรมิาณน ้าํนมไมเ่พยีงพอควรจะมกีารพจิารณาถงึสิ=งตา่งๆ
กอ่นการตดัสนิใจใชย้าหรอืสารอื=นๆ 

      การสรา้งน ้าํนมจะยงัคงอยูเ่นื=องจากถกูกระตุน้จากการดดูนมของลกู 
• ถา้น ้าํนมไมถ่กูดดูหรอืปัV มจนเกลีAยงเตา้อยา่งสม่าํเสมอจะทําใหป้รมิาณ
น ้าํนมลดลง  

• การที=น ้าํนมเกลีAยงเตา้อยา่งสม่าํเสมอจะทําใหป้รมิาณน ้าํนมเพิ=มขึAน  
• การดดูเร็ว ดดูบอ่ย ดดูใหถ้กูวธิ ีโดยเฉพาะอยา่งยิ=งในชว่ง 3 วนัแรกหลงั
ทารกเกดิเป็นวธิทีี=ดทีี=สดุในการกระตุน้น ้าํนม  

• ภาวะจติใจของแม ่ความเครยีดของแมม่ผีลไปยบัยั Aงการกระตุน้ ไฮโพทา
ลามสั ซึ=งเป็นสาเหตใุหก้ารหลั=งน ้าํนมลดลง 

• ภาวะโภชนาการของแมร่ะหวา่งตั Aงครรภแ์ละใหน้มลกู



รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่นมเพยีงพอตอ่ลกู
• ลกูดดูนมแมท่กุครั Aงตามตอ้งการ แตล่ะมืAอไมค่วรหา่งกนัเกนิ 3 ชั=วโมง 

(ระยะ 3 เดอืนแรกเกดิ) 
• ลกูดดูเกลีAยงเตา้ทลีะขา้ง คอืเมื=อจับเตา้นมแมด่จูะรูส้กึวา่นุ่มลง 
• ปัสสาวะใสสเีหลอืงออ่นมากกวา่ 6-8 ครัAง/วนั กรณีไดน้มแมอ่ยา่งเดยีว 
• อจุจาระนุ่มสเีหลอืง 3-5 ครัAง/วนั หรอื 10 กวา่ครั Aง/วนั (ระยะ 2-3 
สปัดาหแ์รกเกดิ) 

• น ้าํหนักขึAน 150-200 กรัม/สปัดาห ์หรอื 500 กรัม - 1 กโิลกรัม/เดอืน 
(ระยะ 6 เดอืนแรกเกดิ) 

• เมื=ออายเุกนิ 1 สปัดาห ์น ้าํหนักตวัของลกูจะเพิ=มวนัละ 25-30 กรัม หรอื 
2-1 ขดีตอ่สปัดาห์



คณุภาพน ้าํนมแมนั่AนจะขึAนอยูก่บัภาวะโภชนาการของแม ่

• แมท่ี=ใหน้มลกูผลติน ้าํนมประมาณวนัละ 23-27 ออนซต์อ่วนั  
• นมแมจ่ะมแีคลเซยีมและสารอาหารอื=นๆ ที=ลกูตอ้งการ 
• จงึจําเป็นอยา่งยิ=งที=แมไ่ดรั้บพลงังานเพิ=มอกี 500 กโิลแคลอรตีอ่
วนั  

• แมค่วรกนิอาหารใหค้รบ 5 หมู ่ 
• ดื=มนมใหไ้ดว้นัละ 3 แกว้ และการดื=มนมกจ็ะชว่ยไดม้าก เพราะ
นมมสีว่นประกอบของน ้าํและสารอาหารที=ดดูซมึไดง้า่ย 

• ดื=มน ้าํวนัละ 1-2 ลติร 



กนิอยา่งไรเพื=อเพิ=มน ้าํนม และใหไ้ดน้มคณุภาพ
• ขณะใหน้มลกูสารอาหารที=แมรั่บเขา้ไปตอ้งแบง่ใหล้กูผา่นน ้าํนมดว้ย 
เรยีกวา่ตอ้งบํารงุทั Aงคณุแมค่ณุลกู ชว่งนีAคณุแมจ่งึตอ้งเอาใจใสก่บัอาหาร
การกนิใหม้าก  คณุแมก่นิอยา่งไรลกูกไ็ดก้นิอยา่งนัAน 

• เร ิ$มที$กนิอาหารใหเ้พยีงพอ ซึ=งแมใ่หน้มลกูโดยทั=วไปตอ้งการพลงังาน
ประมาณ 2,500 กโิลแคลอรตีอ่วนั จงึจะทําใหม้นี ้าํนมมากพอแกค่วาม
ตอ้งการของลกูนอ้ยและการฟืAนตวัหลงัคลอดของคณุแมเ่อง   

• กนิอาหารครบคณุคา่  คอือาหารที=มโีปรตนี แรธ่าตแุละวติามนิตา่งๆ 
เชน่ธาตเุหล็ก แคลเซยีม โฟเลท ไอโอดนี ซึ=งสารอาหารเหลา่นีAมอียูม่าก
ในเนืAอสตัว ์เนืAอปลา อาหารทะเล ตบั เครื=องในสตัว ์นม ไข ่ถั=ว งา ผัก
และผลไม ้ ซึ=งสําคญักบัคณุแมช่ว่งนีAเป็นอยา่งมาก เพราะปรมิาณ
แคลเซยีมและแมกนเีซยีมในรา่งกายที=เพยีงพอมผีลตอ่กลไกน ้าํนมใหน้ม
ไหลไดอ้ยา่งตอ่เนื=องและมปีรมิาณเยอะ



• เพิ=มปรมิาณเนืAอสตัว ์และอาหารที=ทดแทนเนืAอสตัว ์เชน่ ไขว่นัละ 
1 ฟอง นมแบบไขมนัต่าํ 3 แกว้ 

• กนิอาหารจําพวกธญัพชืใหไ้ดป้ระมาณรอ้ยละ 40 ของปรมิาณ
อาหารที=ไดรั้บตอ่วนั ธญัพชืที=ควรกนิ ไดแ้ก ่ขา้วกลอ้ง ขนมปังโฮ
ลวตี แป้งไมข่ดัส ีเพราะในอาหารจําพวกธญัพชืบตีา-กลแูคน 
ชว่ยเพิ=มการหลั=งของน ้าํนม 

• ผักสดและผลไมห้ลากส ี 
• ไขมนัชว่ยใหร้า่งกายดดูซมึวติามนิ เพื=อสขุภาพที=ดคีวรเลอืกใช ้
ไขมนัคณุภาพ เชน่ ไขมนัพชืแทนไขมนัสตัว ์ไมต่อ้งเพิ=มปรมิาณ
มากขึAน โดยวนัหนึ=งควรไดรั้บไขมนัทั Aงหมดวนัละไมเ่กนิ 6 ชอ้น
ชา

กนิอยา่งไรเพื=อเพิ=มน ้าํนม และใหไ้ดน้มคณุภาพ



• พยายามหมนุเวยีน  
• รสไมจ่ดั เพราะอาหารรสจัดอาจทําใหค้ณุแมท่อ้งเสยีและลกูทอ้งเสยี
ตามไปดว้ย 

• อาหารสดใหม ่ปรงุสกุ 
• น้าํสะอาด คณุแมอ่ยา่ลมืดื=มน ้าํสะอาดไมน่อ้ยกวา่ 8 แกว้ ยิ=งถา้  เป็นน ้าํ
อุน่จะชว่ยใหน้ ้าํนมไหลดขีึAน เพราะน ้าํอุน่จะชว่ยทําใหร้า่งกายอบอุน่ 
เลอืดไหลเวยีนไดด้ ีเป็นการกระตุน้ใหน้ ้าํนมไหลไดด้ขี ึAนอกีทางหนึ=ง 
และถา้ดื=มกอ่นใหน้มทกุครั Aง ทําใหน้ ้าํนมไหลดขีึAนดว้ย

กนิอยา่งไรเพื=อเพิ=มน ้าํนม และใหไ้ดน้มคณุภาพ



อาหารพชืผักเพิ=มน ้าํนม
• กนิอาหารหรอืสมนุไพรที=มรีสรอ้น เพื=อไปเพิ=มการไหลเวยีนของเลอืด อนัจะ
ทําใหอ้วยัวะตา่งๆ ทํางานไดด้ขี ึAน รวมถงึการหลั=งของน ้าํนมเพิ=มขึAนดว้ย อาหาร
หรอืสมนุไพร ที=มรีสรอ้น เชน่ ขงิ แกงเลยีง สว่นผักที=มลีกัษณะกรอบ แข็ง (ผัก
กาด กะหล่าํปล ีบร็อกโคล ีและแครอต เวลานํามาปรงุเป็นอาหารควรใสส่มนุไพร
ที=มรีสรอ้นลงไปดว้ย เพื=อใหร้า่งกายของแมย่อ่ยและดดูซมึอาหารไดม้ากขึAน 

      หวัปล ี
• คณุคา่ อดุมไปดว้ยแคลเซยีม (มากกวา่กลว้ยสกุถงึ 4 เทา่) โปรตนี ธาตเุหล็ก 
ฟอสฟอรัส วติามนิซ ีบตีาแคโรทนี  

• สรรพคณุ แกโ้รคกระเพาะอาหาร ลําไส ้บํารงุเลอืด ตั Aงแตโ่บราณสอนกนัตอ่ๆ
มาวา่ผูห้ญงิที=คลอดลกูใหม่ๆ  ใหก้นิหวัปลมีากๆ จะไดม้นี ้าํนมใหเ้ลีAยงลกูนานๆ  

• อาหารแนะนํา แกงเลยีงหวัปล ียําหวัปลกีุง้สด ลวกจิAมน ้าํพรกิ ทอดมนัหวัปลี



อาหารพชืผักเพิ=มน ้าํนม
กยุชา่ย  

• คณุคา่ แคลเซยีม ฟอสฟอรัส เหล็ก คารโ์บไฮเดรต บตีาแคโรทนี วติามนิซ ี 
• สรรพคณุ ชว่ยขบัน ้าํนม แกท้อ้งอดื ทอ้งเฟ้อ ขบัลม  
• อาหารแนะนํา นําสว่นดอกมาผัดกบัเนืAอสตัว ์หรอืนําใบมากนิสดแกลม้กบัอาหารอื=นๆ 
คอื ใสผั่ดไทย 

 ใบกะเพรา  
• คณุคา่ มธีาตเุหล็ก แคลเซยีม ฟอสฟอรัส เสน้ใยอาหารสงู  
• สรรพคณุ ความรอ้นจากใบกะเพราชว่ยเพิ=มการไหลเวยีนของเลอืด ชว่ยใหม้นี ้าํนม
มากขึAน แกท้อ้งอดื ทอ้งเฟ้อ หวดั คลื=นไส ้อาเจยีน ชว่ยทําใหอ้ารมณด์ขี ึAน ยิ=งถา้เด็ก
ไดรั้บจากนมแม ่กจ็ะชว่ยลดอาการทอ้งอดืทอ้งเฟ้อในเด็กดว้ย 

• อาหารแนะนํา แกงเลยีง (ใสใ่บกะเพรา) ผัดกะเพรา แกงป่าหรอืผัดเผ็ดตา่งๆ 
นอกจากไดส้รรพคณุทางยาแลว้ ในใบกะเพรายงัมกีลิ=นหอมชว่ยดบักลิ=นและรสคาว
ของเนืAอสตัวไ์ดด้ ี



กานพล ู 
• คณุคา่ น ้าํมนัที=อยูใ่นดอกกานพล ูมสีว่นประกอบสําคญัคอืยจูนีอล มฤีทธิYตอ่รา่งกาย  
• สรรพคณุ ชว่ยขบัน ้าํนม มฤีทธิYชว่ยขบัน ้าํดเีพื=อนําไปยอ่ยอาหาร ลดอาการบบีตวัของ
ลําไสบ้รรเทาอาการแน่น จกุเสยีด  

• อาหารแนะนํา นําดอกตมูแหง้มา 5-8 ดอก ชงในน ้าํเดอืด แลว้ดื=ม 
ขงิ  

• คณุคา่ มโีปรตนี ไขมนั แคลเซยีม วติามนิเอ บ ี1 บ ี2 คารโ์บไฮเดรต  
• สรรพคณุ ขบัลม แกอ้าเจยีน ชว่ยยอ่ยไขมนัไดด้ ีลดการบบีตวัของลําไส ้บรรเทา
อาการปวดทอ้งเกร็ง ขบัเหงื=อ เพิ=มการไหลเวยีนเลอืด ทําใหน้ ้าํนมไหลไดด้ ีและเชื=อ
วา่เมื=อคณุแมก่นิเขา้ไป สรรพคณุที=ดขีองขงิจะผา่นทางน ้าํนมไปสูล่กู ทําใหล้กูไมป่วด
ทอ้ง  

• อาหารแนะนํา ยําขงิ ยําปลาทใูสข่งิ ปลาผัดขงิ ไกผั่ดขงิ มนัหรอืถั=วเขยีวตม้น ้าํขงิ ไข่
หวานน ้าํขงิตม้อุน่ๆ โจก๊ใสข่งิ

อาหารพชืผักเพิ=มน ้าํนม



ใบแมงลกั  
• คณุคา่ มธีาตเุหล็ก แคลเซยีม วติามนิบ ีและวติามนิซสีงู  
• สรรพคณุ ใบแมงลกัมรีสหอมรอ้น ทําใหน้ ้าํนมไหลไดด้ ีขบัลม ขบัเหงื=อ  
• อาหารแนะนํา ใสแ่กงเลยีง กนิสดแกลม้กบัขนมจนี หรอืใสแ่กงป่าตา่งๆ 
  

พรกิไทย  
• คณุคา่ มนี ้าํมนัหอมระเหย โปรตนี คารโ์บไฮเดรต  
• สรรพคณุ มรีสรอ้น ทําใหน้ ้าํนมไหลไดด้ ีขบัลม ขบัเหงื=อ  
• อาหารแนะนํา ใสใ่นแกงเลยีง

อาหารพชืผักเพิ=มน ้าํนม



อาหารพชืผักเพิ=มน ้าํนม
มะละกอ  

• คณุคา่ มธีาตเุหล็กและแคลเซยีมสงู ฟอสฟอรัส วติามนิเอ บ ีซ ีและมเีอนไซมท์ี=
ชว่ยสรา้งภมูติา้นทานใหแ้กร่า่งกาย รวมถงึมเีสน้ใยอาหารในปรมิาณมาก  

• สรรพคณุ ชว่ยขบัน ้าํนม บํารงุเลอืด บํารงุกระดกู สายตา ป้องกนัโรคลกัปิดลกัเปิด  
• อาหารแนะนํา กนิผลไมส้กุเป็นผลไม ้หรอืถา้แบบดบิ มกัจะนํามาใสแ่กงสม้ 

 ฟกัทอง  
• คณุคา่ ฟักทองมสีารอาหารสําคญัเพื=อบํารงุรา่งกายจํานวนมาก ทั Aงวติามนิเอ บ ีซ ี
ฟอสฟอรัส บตีาแคโรทนี  

• สรรพคณุ ชว่ยขบัน ้าํนม ทําใหผ้วิพรรณสดใส และอาจจะชว่ยใหห้นา้ทอ้งลาย
นอ้ยลง  

• อาหารแนะนํา ฟักทองผัดไข ่แกงเลยีง ฟักทองนึ=ง แกงบวดฟักทอง ไขเ่จยีว
ฟักทอง



อาหารพชืผักเพิ=มน ้าํนม
 เมล็ดขนนุ  

• คณุคา่ มคีารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั วติามนิบหีนึ=ง ฟอสฟอรัส เหล็ก  
• สรรพคณุ ชว่ยบํารงุน ้าํนม ทําใหน้ ้าํนมมมีาก บํารงุประสาท  
• อาหารแนะนํา เอาเม็ดขนุนตม้กนิเป็นขนมทกุวนักนิจนอิ=มวนัละ 1 ครัAงกนิ 

7-10 วนั  
พทุรา  

• คณุคา่ มวีติามนิเอ วติามนิบหีนึ=ง วติามนิบสีอง วติามนิบสีาม วติามนิซ ี
แคลเซยีม เหล็ก เสน้ใยอาหารในปรมิาณมาก  

• สรรพคณุ ชว่ยบํารงุน ้าํนม บํารงุประสาทและสมอง  
• อาหารแนะนํา เอาลกูพทุราตม้ใหเ้ดอืด 10 นาท ีแลว้เอาน ้าํมาดื=มจะทําให ้
มนี ้าํนมมาก 



อาหารพชืผักเพิ=มน ้าํนม
ตาํลงึ  

• คณุคา่ มโีปรตนี มวีติามนิเอ วติามนิบหีนึ=ง วติามนิบสีอง วติามิ
นบสีาม วติามนิซ ีแคลเซยีม เหล็ก เสน้ใยอาหารในปรมิาณมาก  

• สรรพคณุ ชว่ยบํารงุน ้าํนม ทําใหน้ ้าํนมมมีาก บํารงุเลอืด บํารงุ
กระดกู บํารงุ สายตา บํารงุผม บํารงุประสาท 

• อาหารแนะนํา แกงเลยีงตําลงึ หรอืแกงกะทลิกูตําลงึ



สารกระตุน้น้าํนม
• Galactogogues คือ ยา หรือ สารอื=นๆ ที=เชื=อว่าช่วยเริ=มต้นการสร้างนํ้านม รักษาปริมาณนํ้านมให้มีมาก อยู่เป็นเวลานานหรือช่วยใน
การกระตุ้นการสร้างนํ้านม  

• เนื=องจากการมปีรมิาณน ้าํนมนอ้ยเป็นสาเหตหุลกั การใชส้ารกระตุน้น ้าํนมสว่นใหญค่อืกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งน ้าํนมโดยที= 
• หญงินัAนไมไ่ดต้ั Aงครรภ ์(adoptive nursing)  
• ทําใหเ้กดิการสรา้งน ้าํนมขึAนมาใหมห่ลงัจากหยา่นมไปแลว้ (relactation)  
• และเพิ=มการสรา้งน ้าํนมในกรณีที=แมก่บัลกูแยกจากกนั  
• แมท่ี=ไมไ่ดใ้หล้กูดดูนมแตปั่V มนมดว้ยมอืหรอืใชเ้ครื=องปัV มมกัประสบปัญหาน ้าํนมมปีรมิาณลดลงภายใน 2-3 สปัดาห ์ 
• พบบอ่ยที=สดุคอืการเพิ=มปรมิาณน ้าํนมในแมท่ี=คลอดกอ่นกําหนดหรอืทารกป่วยตอ้งไดรั้บการรักษาในหออภบิาลทารกวกิฤต 

•   
•   
• ในการใช้สารชนิดต่างๆเพื่อเริ่มต้นการให้นมแม่ รักษาปริมาณน้ำนม หรือ เพิ่มปริมาณการสร้าง
น้ำนม โดย การใช้ยา พบว่ามีประโยชน์มากในการใช้ทางคลินิก ก่อนการใช้สารกระตุ้นน้ำนมทุก
ครั้งจะต้องผ่านการประเมินและแก้ไขปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความถี่ของการดูดนมและ การ
ดูดนมจนเกลี้ยงเต้า การใช้ยาไม่สามารถแทนที่การประเมินและการให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัจจัย
เหล่านี้ เมื่อมีการสั่งยาไปแล้วจะต้องมีการนัดเพื่อติดตามผลข้างเคียงทั้งในแม่และลูก 



สารกระตุน้น ้าํนม
• สารกระตุน้น ้าํนมสว่นใหญม่กีารศกึษาเกี=ยวกบัการใชใ้นระยะสั Aน 1-3 
สปัดาห ์ 

• สารกระตุน้ที=นยิมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย เชน่ metoclopramide, 
domperidone, fenugreek (ลกูซดั/ยาประสระน ้าํนม) 

•  การใชใ้นระยะยาวยงัไมม่ขีอ้มลูที=เพยีงพอถงึผลตอ่แมแ่ละลกู 



Herbal / Natural Galactogogues  
• การใช้สมุนไพรในการกระตุ้นน้ำนมเป็นที่นิยมทั่วโลก ส่วนใหญ่ของ
สมุนไพรเหล่านี้ไม่ผ่านการประเมินทางวิทยาศาสตร์ แต่มีการใช้อย่างแพร่
หลายตามค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากการใช้มาเป็นเวลานานไม่พบ
ว่ามีอันตรายและมีประสิทธิภาพดีโดยไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ สมุนไพร
ที่มักได้รับความนิยมในการเพิ่มปริมาณ น้ำนม เช่น Fenugreek (ลูกซัด/
ยาประสระน้ำนม), Goat’s rue/French lilac (หญ้าชนิดหนึ่งพบในแถบ 
ตะวันออกกลาง ยุโรป เอเชียตะวันตก และ ปากีสถาน), Milk thistle/
Blessed thistle/Silymarin (ไม้ดอกพบ ในแถบเมดิเตอเรเนียน), ผักชี
หรือยี่หร่า, ใบโหระพา, Fennel seeds (เมล็ดเทียนข้าวเปลือก), 
Marshmallow (สมุนไพรยุโรป ใช้ประโยชน์จากส่วนใบและราก) และอื่นๆ 



Herbal / Natural Galactogogues
• Fenugreek (ลูกซัด/ยาประสระนํ้านม) เป็นพืชในตระกูลถั=ว ชื=อในภาษาไทย คือ “ลูกซัด” เป็น ส่วน
ประกอบของอาหารมุสลิมหรืออาจอยู่ในรูปของ “ยาประสระนํ้านม” เป็นสมุนไพรที=ได้รับความนิยม
มากที=สุดในการกระตุ้นนํ้านม แหล่งที=ปลูกอยู่ในแถบอินเดียและตะวันออกกลาง 

  
• รับประทาน นําไปคั=วจนหอมผสมขา้วสารหงุจนสกุ บดเป็นผงใสแ่คปซลู 

• ผลขา้งเคยีงพบไดน้อ้ย ที=มรีายงาน เชน่ เหงื=อ น ้าํนม และปัสสาวะมกีลิ=น คลา้ย maple, ถา่ยเหลว, 
และอาการของโรคหอบหดืรนุแรงขึAน  

• ไมแ่นะนําการใชใ้นระหวา่งการตั Aงครรภเ์นื=องจากมฤีทธิYกระตุน้การหดรัดตวั ของมดลกู เนื=องจากพบ
วา่สมนุไพรชนดินีAมฤีทธิYในการลดระดบัน ้าํตาลในเลอืดจงึควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

 
 



Herbal / Natural Galactogogues
• Goat’s rue (หญ้าชนิดหนึ=งพบในแถบ ตะวันออกกลาง ยุโรป เอเชียตะวันตก และ ปากีสถาน)เป็นสารกระตุ้นนํ้านมที=ได้
รับความนิยมแพร่หลายในแถบยุโรป ยังไม่มีการศึกษาที=ได้รับการรับรองและไม่พบว่ามีรายงานผลข้างเคียงในมนุษย์   

• รับประทาน ใชใ้นรปูชาซึ=งมสีว่นผสมของ Licorice (ชะเอม), Fennel seeds (เมล็ดเทยีนขา้วเปลอืก), Anise seed,  
•  ผลขา้งเคยีง มอีาการ งว่ง เซื=องซมึ กลา้มเนืAอตงึตวันอ้ย เฉื=อยชา, อาเจยีน และ ทารกดดูนมนอ้ยลง  

•   
•   
•   
•   
•  



Herbal / Natural Galactogogues
• Milk thistle/Blessed thistle/Silymarin (ไม้ดอกพบ ในแถบ
เมดิเตอเรเนียน)ไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายในยโุรป แตย่งัไมม่กีาร
ศกึษารับรอง การใชส้ารกระตุน้น ้าํนมในการเริ=มตน้การใหน้มแม ่หรอืเพิ=ม
ปรมิาณนมแม ่ พชืชนดินีAมยีางสขีาวคลา้ยน ้าํนม ซึ=งตน้ไมช้นดินีAเป็นไม ้
ดอกตน้เล็กๆ สมีว่ง และมหีนาม เป็นพชืพืAนเมอืงของยโุรป และแอฟรกิา  

• จัดใหส้มนุไพร สามารถใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัเมื=อใชใ้นขนาดที=เหมาะสม
และไมม่ขีอ้หา้มในระหวา่งใหน้มแม ่ 

• รับประทานในรปูชา 



Herbal / Natural Galactogogues

• ใบแปะตำปึง เป็นสมุนไพรจีนที่มีผลต่อการกระตุ้นกา
รสร้างน้ำนม 

• รับประทาน กินสดกับน้ำพริก กับลาบ ผัดน้ำมันหอย 
ใส่แกงเลียง 

• ผลข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง



Herbal / Natural Galactogogues

• โป๊ยกั Aก (Anise)  หรอืจันทรแ์ปดกลบี เป็นสมนุไพรจนีชว่ย
กระตุน้การผลติน ้าํนม กระตุน้การไหลเวยีนโลหติ และมฤีทธิY
เหมอืนกบัฮอรโ์มนเอสโตรเจน 

• วธิรัีบประทาน ใสเ่ป็นเครื=องเทศในอาหาร เชน่ พะโล ้กว๋ยจัVบ 
เป็นตน้ เครื=องดื=มชาสมนุไพร 

• ขอ้ควรระวงัอาจเกดิอาการแพใ้นบางราย แพท้ี=ผวิหนัง ทําให ้
ผวิหนังอกัเสบได ้



• เมล็ดเทียนข้าวเปลือก (Fennel seed) ช่วย
กระตุ้นการผลิตน้ำนม และช่วยในการขับลม 
ย่อยฃอง 

• อาหาร มีกลิ่นหอม รสหวานเผ็ด  

• วิธีรับประทาน ผสมในยอาหารประเภทบิสกิต 
เค้ก ขนมปัง ถ้ากินเพิ่มน้ำนมแม่ นำเมล็ดเทียน
ข้าวเปลือกมาบดผสมกับนมอุ่นดื่ม

Herbal / Natural Galactogogues



Herbal / Natural Galactogogues
• กรดน ้าํ 
• คนไทยใหญน่ยิมใชต้น้สด 1 กํามอื ตม้กนิหลงัคลอด เพื=อใหม้ารดาแข็งแรงและมี
น ้าํนมด ี

• มะขาม 
• คนไทยโบราณนยิมใชก้ ิ=งหรอืตน้มะขามเป็นยาบํารงุน ้าํนมและยาอาบหลงัคลอด 
ในการใชใ้ชเ้ป็นยาบํารงุน ้าํนมนัAน จะใชก้ ิ=งหรอืตน้มะขาม 1 กํามอื ตม้กบัน ้าํ 4 
แกว้ตม้เดอืดนาน 10-15 นาท ีกนิวนัละ 4-8 ครัAงๆ ละ 1-2 แกว้ หรอืกนิไดท้ั Aงวนั
ตา่งน ้าํวนัละ 6-8 แกว้ กนิขณะอุน่ๆ มรีสหวานกนิงา่ย กนิตดิตอ่กนันาน 1 เดอืน 
และถา้ตม้อาบดว้ยจะชว่ยใหม้นี ้าํนมมากขึAน



Herbal / Natural Galactogogues
• เขยตายแมย่ายชกัปรก 
• ใชร้ากเขยตายตม้น ้าํดื=มกนิหลงัคลอดจะทําใหม้ารดามนี ้าํนมมาก  
• นมสาว นมนาง 
• ตํารับยาสมนุไพรอสีาน นยิมใชต้น้นมสาวในสตรทีี=คลอดบตุรแลว้ ไมส่ามารถใหน้มบตุร
ไดเ้นื=องจากไมม่นี ้าํนม ใหต้ดัลําตน้หรอืกิ=ง หรอืราก แลว้ผา่เป็นชิAนมาตม้ใหก้นิ ทําให ้
เพิ=มการหลั=งน ้าํนมและเพิ=มน ้าํหนักตอ่มน ้าํนม กนิไปสกัระยะหนึ=ง จะสงัเกตเห็นเตา้นมที=
โตขึAนและมนี ้าํนมผลติออกมา 

• น้าํนมราชสหี ์
• เป็นสมนุไพรที=คนสมยักอ่นใชต้ม้น ้าํใหผู้ห้ญงิที=มนี ้าํนมนอ้ยกนิ ทําใหม้นี ้าํนมมากขึAน 
โดยใชต้น้สด 30-60 กรัม (ตน้แหง้ 6-10 กรัม) ตม้กนิ



ขอ้ควรระวงั ในการใชส้มนุไพรในการกระตุน้น้าํนม
• สมนุไพรและอาหารเสรมิบางชนดิขาดการประเมนิ อยา่ง
ละเอยีดจากองคก์ารอาหารและยาซึ=งตา่งจากการใชย้า  

• สมนุไพรบางชนดิอยูใ่นรปูสารสกดัซึ=งไมท่ราบสว่น ประกอบที=
ชดัเจน  

• การใชส้มนุไพรโดยไมท่ราบแหลง่ที=มาอาจเพิ=มความเสี=ยงที=จะ
ไดรั้บสารปนเปืAอนที=อาจเป็นพษิ  

• นอกจากนีAยงัไมม่ขีนาดการใชท้ี=เป็นมาตรฐาน 



ขอ้แนะนํา
• พักผอ่นใหเ้พยีงพอ ตื=นพรอ้มลกู นอนพรอ้มลกู 
• ผอ่นคลายเวลาใหน้มลกู อยา่เรง่รบีใหเ้สร็จ ๆ ไป เพราะนํAานมจะหดหาย 
• ดื=มนํAามาก ๆ ดื=มนํAาอุน่บอ่ย ๆ ตลอดทั Aงวนั โดยเฉพาะชว่งตน้ของการให ้
นม หรอืชว่งที=ปัV มนม เพราะชว่ยเพิ=มนํAานม 

• ใชก้ระเป๋านํAารอ้นประคบรอบเตา้นมกอ่นใหน้มลกู เพื=อกระตุน้ใหนํ้Aานม
ออกมา 

• ควรใหล้กูดดูนมจากอกแมอ่ยา่งสมํ=าเสมอและเพยีงพอใหล้กูอิ=ม เพื=อกระ
ตุน้ใหนํ้Aานมมาเป็นเวลา ปรมิาณคงที= 

• สําคญัที=สดุ คงเป็นเรื=องอาหาร คณุแมก่นิอยา่งไร ลกูไดอ้ยา่งนัAน 
• หลกีเลี=ยงเครื=องดื=มแอลกอฮอล ์กาแฟ ชา ยาบางชนดิ 
• หลกีเลี=ยงอาหารแปรรปู 
• หลกีเลี=ยง ขนมอบ เบเกอรี= 




