โภชนาการสําหรับแมที่ใหนมบุตรและอาหารเพิ่มน้ํานม
สมใจ เนียมหอม*

โภชนาการสําหรับแมที่ใหนมบุตรมีความสําคัญเชนเดียวกับระยะตั้งครรภ โภชนาการ
ของแมที่ใหนมบุตรที่สมบรูณมีความสําคัญตอแมและลูก เพราะลูกยังตองกินนมแม แมจึงตอง
ไดรับอาหารที่เพียงพอในการสรางน้ํานมเพื่อสรางน้ํานมใหลูก เพราะใน 6 เดือนแรก ลูกจะ
ได รั บ น้ํ า นมจากแม เ ป น หลั ก จะช ว ยให แ ม ผ ลิ ต น้ํ า นมอย า งเพี ย งพอและมี คุ ณ ภาพดี จาก
การศึกษาขององคการอนามัยโลก ปริมาณน้ํานมแมในชวง 6 เดือนแรกมีประมาณ 700-850
มล./วัน ในชวง 6-12 เดือนลดลงเปน 600มล./วัน และเปน 550 มล./วัน ในระยะ 12-24 เดือน
หลังคลอด ดังนั้น ในระยะใหนมบุตร แมจําเปนตองไดรับสารอาหารตางๆใหเพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย เพื่อที่จะใชในการสรางน้ํานมสําหรับทารกและสรางเสริมซอมแซมสุขภาพ
ของแมใหสมบรูณ
สารอาหารสําหรับแมที่ใหนมบุตรตองการมากกวาในระยะตั้งครรภคือ โปรตีน วิตามินเอ
อี ซี บี1 บี2 ไนอาซีน บี12 แมกนิเซียม สังกะสี ไอโอดีน และเซเลเนียม ซึ่งมีอยูในอาหาร
ประเภทเนื้ อ สั ต ว นม ไข ผั ก ผลไม สารอาหารที่ มั ก ขาดในระยะนี้ คื อ แคลเซี ย ม สั ง กะสี
แมกนีเซียม วิตามินบี6 และโฟเลต ถาแมไดรับสารอาหารครบหาหมู จะทําใหไดรับสารอาหาร
เหลานี้มากกวาการใหวิตามินเสริม แตแมที่มีภาวะโภชนาการไมดี และไมสามารถรับประทาน
ไดครบตองใหวิตามินเสริม สําหรับปริมาณน้ํา แมตองไดรับน้ําจากปกติ 8-10 แกว/วัน เพิ่มอีก
5 แกว/วัน
ปญหาโภชนาการที่พบบอยในหญิงใหนมแม สวนใหญมักเกิดจากการไดรับพลังงาน
และสารอาหารไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย ปญหาที่เกี่ยวกับการขาดพลังงานพบ
นอยกวาปญหาที่เกิดจากการขาดสารในกลุมจุลโภชนาสาร ปญหาที่พบบอย เชน โรคกระดูก
ออนและฟนผุ เนื่องจากการขาดแคลเซียมซึ่งอาจมีการขาดตั้งแตชวงตั้งครรภ เนื่องจากไดรับ
แคลเซียมนอยและทารกดึงแคลเซียมไปใช โรคกระดูกออนในหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร เรียก
“osteomalacia” นอกจากนี้ในบางรายอาจมีอาการฟนผุเนื่องจากขาดแคลเซียมในการสราง
กระดูกและฟน
โรคขาดสารอาหาร มักพบในมารดาที่มีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร เชน “หลังคลอดตองกินขาวกับเกลือ” ทําใหขาดสารอาหารที่จําเปน เชน โปรตีน เหล็ก
และวิตามินเอ

* พยาบาลระดับ 6 หอผูปวย 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร ชั้น 13/2

สารอาหารที่แมควรไดรับในระยะใหนมบุตร 1, 2
ในระยะ 3 เดือน ทารกจะไดรับนมแมเปนอาหารหลัก การเจริญเติบโตของทารกขึ้นอยูกับ
ปริมาณและคุณภาพของน้ํานม ดังนั้นในระยะนี้ แมจึงจําเปนตองไดรับสารอาหารใหเพียงพอ
เพื่อ
1. ใชในการผลิตน้ํานมสําหรับทารก
2. ใหมีพลังงานเพียงพอที่จะผลิตน้ํานมสําหรับทารก
3. เสริมสรางสุขภาพของแมใหสมบูรณ
ดังนั้น ในกระบวนการสรางน้ํานม จําเปนตองใชสารอาหารโดยเฉพาะ ในสตรีที่ใหนม
บุตรเปนเวลาหายเดือน ปริมาณอาหารที่ตองการเพิ่มในสตรีใหนมบุตร ไดแสดงไวในตารางที่ 1
พลังงาน
แมที่ใหนมบุตรตองการพลังงานสูงกวาในระยะตั้งครรภมาก เพราะน้ํานมที่ผลิตเลี้ยง
ทารกนั้ น ประกอบด ว ยพลั ง งานและสารอาหารหลายชนิ ด ร า งกายของมารดาจึ ง ต อ งใช
สารอาหารเหลานั้นสูงกวาปกติเพื่อผลิตน้ํานมโดยเฉลี่ยประมาณ 850 มล./วัน ดังนั้นหญิงใหนม
บุตรจึงควรไดรับพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 500 กิโลแคลอรี สําหรับมารดาที่ทํางานเบา
หรือ 1,000 กิโลแคลอรีสําหรับมารดาที่ทํางานหนัก
พลังงาน หญิงใหนมบุตรตองไดรับพลังงานเพิ่มจากปกติ วันละ 500 กิโลแคลอรี เชน
กอนตั้งครรภตองการพลังงานวันละ 1, 900 กิโลแคลอรี ในระยะใหนมบุตรตองเพิ่มขึ้นวันละ
500 กิโลแคลอรี ดังนั้นจึงควรไดรับพลังงานวันละ 2,400 กิโลแคลอรี
ความตองการพลังงานของหญิงใหนมบุตร ความตองการพลังงานของผูหญิงใหนม
บุตรยังคงสูง เพราะน้ํานมที่ผลิตเลี้ยงทารกนั้น ประกอบดวยพลังงานและสารอาหารหลายชนิด
รางกายของมารดาจึงตองใชสารอาหารเหลานั้นสูงกวาปกติ โดยทั่วไปหญิงใหนมบุตรผลิต
น้ํานมประมาณวันละ 20 – 30 ออนซ ซึ่งจะตองใชพลังงานประมาณ 120 กิโลแคลอรีตอการ
ผลิ ต น้ํ า นม 100 ลู ก บาศก เ ซนติ เ มตร ดั ง นั้ น หญิ ง ให น มบุ ต รจึ ง ควรได รั บ พลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณวันละ 500 กิโลแคลอรี สําหรับมารดาที่ทํางานเบา หรือ 1,000 กิโลแคลอรีสําหรับ
มารดาที่ทํางานหนัก สําหรับเรื่องโปรตีนนั้นมีผูรายงานวา ถาไดรับอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพ
สมบูรณ 2 กรัมจะเปลี่ยนเปนโปรตีนในน้ํานมได 1 กรัม โภชนากรจึงแนะนําใหหญิงใหนมบุตร
ไดรับโปรตีนเพิ่มขึ้นจากปกติวันละ 25 กรัม เพื่อใหเพียงพอกับปริมาณโปรตีนที่เสียไปในการ
สรางน้ํานม และปริมาณที่ใชในการซอมแซมรางกายและอวัยวะของมารดา

ตารางที่ 1

ความตองการสารอาหารประจําวันในหญิงใหนมบุตร อายุ 15 ปขึ้นไป
(Recommended dietary allowances for lactating women 15 year old)

สารอาหาร
พลังงาน (กก.แคลอรี)
โปรตีน (กรัม)
เกลือแร
แคลเซียม (มก.)
ฟอสฟอรัส (มก.)
เหล็ก (มก.) 15
แมกนีเซียม (มก.)
ไอโอดีน (มคก.)
สังกะสี (มก.)
ซิลิเนียม (มคก.)
วิตามิน
วิตามิน เอ (มคก.RE*)
วิตามิน ดี (มคก.)
วิตามิน อี (มก.αTE**)
วิตามิน เค (มคก.)
วิตามิน ซี (มก.)
ไธอะมีน (มก.)
ไรโบฟลาวิน (มก.)
ไนอะซิน (มก.NE*.)
โฟเลท (มคก.)
วิตามิน บี หก (มก.)
วิตามิน บี สิบสอง (มคก.)

หญิงปกติ

800
800
30
300
150
15+
55+

หญิงใหนมบุตร
0-6 เดือน
2,500
(0-5 ด.) 63-65
(6+ ด.) 58-62
1,200
1,200
15
450
200
25
75+

ปริมาณ
ที่ใหเสริม
500
15-19
12-14
400
400
200
150
50
10
20

รอยละของการ
เปลี่ยนแปลง***
125
130-143
124-132
150
150

600
5-10
8

1,000
10
11

400
5
3

167
200
138

35
60
1.1
1.3
15
150
2
2

55
100
1.5
1.8
20
400
2.5
2.5

20
40
0.5
0.5
5
250
0.5
0.5

157
167
145
138
133
267
125
126

2,000
44-50

0-5 ด.= 0-5 เดือน, 6+ ด.= ตั้งแต 6 เดือนหลังคลอดขึน้ ไป , *RE = Retinal equivalents,

150
133
167
136

NE* = niacin equivalents

** as milligrams of α-tocopherol
*** ความตองการสารอาหารในหญิงตั้งครรภ ∻ หญิงไมไดตั้งครรภอายุ 15 ปขึ้นไป x 100
ที่มา: คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารประจําวันที่รางกายควรไดรับของประชาชนไทย. ขอกําหนดสารอาหารที่ควร
ไดรับประจําวันและแนวทางการบริโภคอาหารสําหรับคนไทย กรุงเทพฯ:โรงพิมพทหารผานศึก.2532.และ Food and
National Board, National Research Council Recommended Dietary Allowances.10th ed. Washington DC.,National
Academy Press,1989.

โปรตีน
แมที่ใหนมบุตรตองการอาหารประเภทโปรตีนสูงขึ้นเพื่อใชในการผลิตน้ํานมสําหรับลูก
และบํารุงรางกายของแม โดยควรไดรับเพิ่มขึ้นวันละ 20 กรัม ซึ่ง 2 ใน 3 ของโปรตีนทั้งหมด
ควรจะแปนโปรตีนจากสัตว เชน เนื้อสัตวตางๆที่ไมมีมันมาก นม ไข สัตวปกตางๆ ปลา และถั่ว
เมล็ดแหง ในแมที่ขาดโปรตีนจะพบวามีพลาสมาโปรตีนต่ํา ถาขาดโปรตีนมากจะทําใหเกิดการ
บวม ดลหิตจาง ภูมิตานทานโรคต่ํา และปริมาณน้ํานมนอยลงไมพอสําหรับเลี้ยงลูก การที่
รางกายจะนําโปรตีนไปใชประโยชนอยางเต็มที่ แมตองไดรับพลังงานไมต่ํากวา 36 กิโลแคลอรี/
กก./วัน

เกลือแร

เกลือแรที่สําคัญและตองการเพิ่มขึ้น

เหล็ก เปนสารอาหารที่สําคัญที่ประกอบอยูในฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดงซึ่งเปนตัวนํา
ออกซิเจนไปสูสวนตางๆของรางกาย ความตองการของเหล็กสูงขึ้นในระยะนี้ สําหรับการสราง
เม็ดเลือดเพื่อทดแทนในสวนที่แมสูญเสียในระหวางการคลอด และเพื่อรักษาระดับฮีโมโกบินให
อยูในระดับปกติ คือประมาณ 12 กรัม/ดล. จึงแนะนําใหมีการเสริมเหล็ก 30-60 กรัม/ดล. จึง
เพียงพอกับความตองการของรางกาย อาหารที่ใหเหล็กมาก ไดแก ตับ เนื้อแดง ไข กุง ปู หอย
ผักใบเขียว พืชประเภทถั่ว ธัญพืชที่สีดวยมือ และผลไมแหง
แคลเซียม
เปนสารอาหารที่สําคัญในการสรางเสริมน้ํานมแมใหมีคุณภาพสําหรับ
ลูกในการนําไปสรางกระดูกและฟน แมที่ใหนมลูกเปนระยะเวลานาน 10 เดือนโดยไมไดรับ
แคลเซียมเพิ่มขึ้น กระดูกอัลนาจะบางลงเนื่องจากการสลายตัวของแคลเซียมออกจากกระดูก
ดังนั้น เพื่อปองกันการสลายตัวของแคลเซียมออกจากกระดูกซึ่งจะทําใหแมเปนโรคกระดูกพรุน
เมื่ออายุมากขึ้น แมจึงควรไดรับแคลเซียมเพิ่มขึ้น 400 มก./วัน ใน 3 เดือนแรกหลังคลอดบุตร
จะตองการแคลเซียมวันละ 1200 มิลลิกรัม ซึ่งปริมาณนี้ไดจากนม 2 แกว อาหารที่มีแคลเซียม
ได แก นมและผลิต ภั ณฑ จ ากนม ปลาเล็ก ปลาน อย กุง แหง กุง ฝอย ปลาร า ยอดแค สะเดา
แคลเซียม ตองการมากขึ้นในการสรางน้ํานมใหทารก ความตองการแคลเซียมจะเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณการหลั่งของน้ํานมแม
ฟอสฟอรัส มีความสัมพันธกับแคลเซียมในการสรางกระดูกและฟน ควรไดรับเพิ่ม
เทาๆกับแคลเซียมเชนกัน อาหารที่มีฟอสฟอรัสมากไดแก นม และผลิตภัณฑจากนม และ
เนื้อสัตวที่ไมมีไขมัน

ไอโอดีน ควรไดรับไอโอดีนวันละ 150 ไมโครกรัม เพื่อใหน้ํานมมีไอโอดีน หากทารก
ขาดไอโอดีนจะทําใหมีผลตอสติปญญา
สังกะสี มี ค วามสํ า คั ญ เพราะเป น โคเอ็ น ไวน ที่ สํ า คั ญ ของสารน้ํ า ย อ ยหลายชนิ ด
โดยเฉพาะเมตาบอลิซึมของโปรตีนและคารโบไฮเดรท อาหารที่มีสังกะสีมากไดแก ตับ ไข
อาหารทะเล โดยเฉพาะจําพวกหอย เนื้อ นม ผัก และผลไมทั่วไป
วิตามินเอ
เปนสวนประกอบสําคัญในน้ํานมแม ในวันหนึ่งรางกายจะผลิตน้ํานม
600-850 มิลลิลิตร ดังนั้นความตองการสําหรับแมในระยะนี้ควรไดเพิ่มจากปกติประมาณ
เทียบเทากับเรตินอล 400 มก. (2000 หนวยสากล) อาหารที่มีวิตามินเอมากมาจากสัตว คือ
ไขแดง ตับ ไต เนยเทียม นมสด น้ํามันตับปลา และจากพืช ซึ่งพบในผักใบเขียวจัดและเหลือง
จัด เชน ผักคะนา ผักโขม ผักกาดเขียว บรอคโคลี แครอท มันเทศ ฟกทอง ผลไมสีเหลือง แดง
เชน มะมวงสุก มะละกอสุก เปนตน
วิตามินดี
แม ที่ ใ ห น มบุ ต รอาจไม จํ า เป น ต อ งได เ พิ่ ม จากคนปกติ (400 หน ว ย
สากล) อาหารที่มีวิตามินดี ไดแก ไขแดง น้ํามันตับปลา ยีสต ตับสัตว ปลาน้ําเค็มที่มีไขมันสูง
นมสดที่เติมวิตามินดี (400 หนวยสากล)
วิตามินเค

หากวิตามินเคในน้ํานมของแมต่ํา จะสงผลใหทารกขาดวิตามินเค

วิตามินบี 1

หากทารกขาดวิตามินบี1 จะทําใหเปนโรคเหน็บชา

วิตามินบี 2

เปนสวนประกอบที่สําคัญในน้ํานมแม ควรไดรับเพียงพอ คือ ประมาณ
101 มิลลิกรัม

วิตามินซี

เพื่อใหนมแมมีวิตามินซีเพียงพอสําหรับทารก
ปริมาณอาหารที่แนะนําใหบริโภค

ปริมาณอาหารที่แนะนําใหบริโภค ในที่นี้ขอยกตัวอยางโดยใชปริมาณพลังงาน 2, 400
กิโลแคลอรี เปนตัวอยางในการอางอิงปริมาณอาหารที่แนะนําใหบริโภค ดังนี้
1. ขาว แปงและผลิตภัณฑ เชน กวยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีนขนมปง ควรไดรับวันละ
12 สวน ควรหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด เชน ขนมหวาน น้ําหวาน เพราะใหคารโบไฮเดรตสูงและ
ทําใหอวนงาย แตอาจจําเปนตองบริโภคบางในบางมื้อ เพื่อลดปริมาณอาหารที่ตองบริโภคลง
เพื่อใหไดรับพลังงานตามความตองการของรางกาย

2. ผัก ควรบริโภคทั้งผักใบเขียวและผักสีเหลือง สม แสด แดง เพื่อใหไดรับ ทั้งวิตามิน
ซี และแคโรทีน ควรบริโภคทั้งผักสดและผักสุก ปริมาณที่ควรบริโภค คือ วันละ 6 สวน
3. ผลไม ควรเปนผลไมสดที่ไมผานกระบวนการเชื่อม แชอิ่ม ดอง เพราะตองการให
ไดรับวิตามิน ซี ปริมาณที่แนะนําใหบริโภค คือ วันละ 5 สวน
4. เนื้อสัตว ควรเปนชนิดที่ไมติดไขมัน หรือมีไขมันนอย เชน ปลา ไก กุง ถาใชเนื้อ
หมู เนื้อวัวควรเลือกที่มีไขมันติดนอย ในระยะใหนมบุตรควรไดรับเนื้อสัตว วันละ 12 สวน โดย
แบงมื้อละ 3 – 4 ชอนโตะ และควรบริโภคไขวันละ 1 ฟอง เพื่อใหไดรับวิตามินและเกลือแร
5. นม ควรดื่ม อยางนอยวันละ 2 แกวเพราะนมใหสารอาหารครบทุกชนิดตามที่
รางกายตองการ และเปนแหลงแคลเซียมที่ดีจึงควรพยายามดื่มเปนประจํา
6. เกลือ น้ําตาล น้ํามัน ควรไดรับในปริมาณนอย น้ํามันไมเกินวันละ 3 ชอนโตะ เพื่อใช
ในการประกอบอาหาร
พยาบาลกับโภชนาการของแมระยะใหนมลูก
พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือแมในการใหนมลูกไดประสบผลสําเร็จ โดยให
แมมีความมั่นใจวามีน้ํานมเพียงพอ รวมทั้งน้ํานมมีคุณภาพ โดย
1. กระตุนใหแมรับประทานอาหารที่หลากหลาย ที่มีความแตกตางของลักษณะอาหารและ
รสชาติ เชน ผักใบเขียว เหลือง ผลไมรสเปรี้ยว เนื้อสัตวทุกประเภท
2. กระตุนใหแมรับประทานอาหารทุกชนิดที่เคยรับประทานกอนตั้งครรภ และในระหวาง
ตั้งครรภ ดูแลใหไดอาหารสมดุล โดยเฉพาะอยางยิ่งแมที่รับประทานอาหารมังสะวิรัติ
ควรไดรับวิตามินบีเสริม
3. น้ําหนักของแมไมควรลดลงเร็วเกินไป ในระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอด ควรมีน้ําหนัก
มากวามาตรฐาน 3-4 กิโลกรัม ในระยะ 6 เดือนหลังน้ําหนักจะคอยลดลงจนเปนปกติ
เมื่อทารกอายุ 10-12 เดือน ถาแมน้ําหนักลดลงมากไปจะมีผลตอปริมาณน้ํานม
4. งดเครื่องดื่มและอาหารที่มีแอลกอฮอล รวมทั้ง ยาดองเหลา กาแฟ บุหรี่ สําหรับยาทุก
ชนิดควรปรึกษาแพทย จากประสบการณ พบวา สตรีหลังคลอดสวนใหญมักจะมี
ความเชื่อเรื่อง การรับประทานยาดองเหลา หรือวานชักมดลูก ซึ่งมีแอลกอฮอลเปน
สวนผสม และแอลกอฮอลที่ขับออกทางน้ํานม ทําใหลูกไดรับแอลกอฮอลไปดวย สวน
คาเฟอีน มีผลตอปริมาณของเหล็กในน้ํานม มียาบางอยางที่ขับออกทางน้ํานม สงผล
ถึงทารกได

สรุปอาหารสําหรับแมที่ใหนมลูกคือ ใหแมรับประทานอาหารเหมือนระยะตั้งครรภ
แตมีปริมาณเพิ่มขึ้น 500 Kcal โปรตีน 19 กรัม/วัน ใหแมมีน้ําหนักมากกวามาตรฐาน 3-4
กิโลกรัม ชวง 6 เดือนแรกใหดื่มน้ํา นม หรือเครื่องดื่มทุกครั้งหลังจากใหนมแมไมมีความ
กังวล พักผอนได จะทําใหมีปริมาณน้ํานมเพียงพอสําหรับบุตร
หลักการกําหนดรายการอาหาร มีขอแนะนําดังนี้
1.จัดใหบริโภคอาหารครบ 5 หมู ในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย
2.ไม จั ด อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล เช น ข า วหมาก ผลไม ด อง พั้ น ซ ไวน
รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เชน ชา กาแฟ น้ําอัดลมประเภทโคลา
3.ไมควรกําหนดรายการอาหารใหมีอาหารหวานจัด เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
ถึงจะมีไขเปนองคประกอบหลักก็ตามรวมถึงขนม และอาหารที่ทอดในน้ํามัน เชน
กลวยทอด มันทอด อาหารที่ทําจาก เนื้อหมูติดมัน ขาหมู เพราะอาหารเหลานี้ให
พลังงานสูงแตคุณภาพต่ําเพราะมีกรดไขมันที่อิ่มตัวอยูในปริมาณมาก

ตัวอยางรายการอาหาร
เชา

- ขาวตม ไขเจียว ผัดผักบุงไฟแดง ยํากุงแหง
- สมเขียวหวาน

วาง

- นมสด ขนมตม

กลางวัน

- ขาวคลุกกะป แกงจืดเตาหูออนหมูสับ
- ฟกทองแกงบวด

วางบาย

- นมสด ขาวเกรียบปากหมอ

เย็น

- ขาวสวย
- แกงเลียงผักรวม ปลากะพงทอด ผัดผักรวมมิตร
- มะละกอ

กอนนอน

- นมสด

ปญหาที่พบในแมที่ใหนมบุตร1, 2
1. แมมีความวิตกกังวลเรื่องน้ําหนักเกิน โดยเฉพาะแมที่อยูในระยะวัยรุน คือ มีอายุนอย
กวา 20 ป จึงจําเปนตองไดรับคําแนะนําที่ถูกตอง
2. แมที่มีบริโภคนิสัยที่ไมดี มักกินอาหารที่ทําใหอิ่มทองเทานั้น หรือรับประทานแตของ
ขบเคี้ยวที่เปนจําพวกแปงและมีน้ําตาลสูง
3. แมที่จํากัดอาหารบางประเภท เชน มีความเชื่อวาภายหลังคลอดไมควรกินไข อาหาร
คาวและอาหารแสลงไมดี
4. แมที่ออนเพลียจากการเลี้ยงลูกทั้งกลางวันและกลางคืน ทําใหไมอยากอาหาร
5. แมที่ดื่มนมแลวมีอาการปวดทอง ทองอืด มวนทอง หรือทองเสีย ควรแนะนําใหดื่ม
ทั น ที ภ ายหลั ง รับ ประทานอาหาร โดยระยะแรกดื่ ม เพี ย งครึ่ ง แก ว เมื่ อ ไม มีอ าการ
ดังกลาว จึงควรเพิ่มจํานวนจนครบแกวในวันตอมา
6. แมกินอาหารมังสวิรัติ ควรแนะนําใหดื่มนมและกินไข เพราะถาเปนมังสวิรัติแทะจะ
ขาดวิตามินบี12 และเหล็กได
ความเชื่อเรื่องอาหารของแมระยะใหนมบุตร
อาหารของแมระยะนี้ขึ้นกับความเชื่อและความชอบของแตละคนซึ่งไมเหมือนกัน
บางรายจะอยูไฟหลังคลอดและจะงดกินอาหารบางชนิดระยะนี้ เชน เนื้อสัตว ไขหรือปลา
บางรายจะปฏิ บั ติ เ ช น นี้ ไ ปจนกว า ถึ ง เดื อ นที่ ส ามหลั ง คลอดจึ ง จะเริ่ ม กิ น อาหารอาหาร
ตามปกติ แมบางรายจะยังงดอาหารที่เชื่อวาแสลงไปอีกระยะหนึ่งจนกวาลูกจะหยานม
สาเหตุที่แมงดอาหารเหลานี้ พอจะสรุปได ดังนี้
1. กลัวมดลูกไมเขาอู จะกินยาดองเหลาหรืออาหารที่มีรสเผ็ดรอน เชน ขิง เพราะคิด
วาเปนอาหารที่กระตุนใหมดลูกเขาอูเร็ว
2. กลัวมดลูกไมแหง โดยเฉพาะอาหารพวกเนื้อสัตว ดังนั้นจึงกินอาหารที่ปงหรือ
ยางหรืออาหารที่มีลักษณะแหง โดยเชื่อวาถากินอาหารที่แหงแลวจะทําใหมดลูก
แหงเร็ว
3. เกิ ด อาการเวี ย นศี ร ษะ อาเจี ยน และขากรรไกรแข็ งพู ด ไม ได ชาวบ า นมัก จะ
แนะนําคือ หามกินอาหารทะเล และหามกินผัก เชน ใบชะอม ใบสระแหน เปนตน
4. ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารแสลง ความเชื่อตางๆไดแก การอดอาหารแสลงในขณะอยู
ไฟ โดยเชื่อวาการกินเนื้อสัตวในระยะนี้จะทําใหแผลชองคลอดหายชา เปนสาเหตุ
ทําใหแมเปนโรคขาดโปรตีนและแคลอรี ปริมาณน้ํานมนอย มีผลตอทารกดวย
5. ความยากจน เพราะอาหารที่มีโปรตีน เชน เนื้อสัตว นม จะมีราคาแพง ทําใหผูที่มี
ฐานะยากจนไมสามารถซื้อมาทานได

6. นิสัยการกินไมดี อาจคิดวาการกินอาหารอาหารในระยะนี้จะทําใหอวน จึงพยายาม
ลดอาหาร ทําใหรางกายทรุดโทรม มีน้ํานมไมพอแกทารก
7. ขาดความรู ด า นโภชนาการ ทํ า ให เ ลื อ กซื้ อ อาหารที่ ไ ม มี ป ระโยชน หลงคํ า เชื่ อ
โฆษณา

สูตรอาหารบํารุงน้ํานมแมพระราชทาน
สูตรอาหารที่พระองคหญิงประทานใหกับทางศูนยนมแมแหงประเทศไทย
**สูตรจากศูนยนมแมแหงประเทศไทย
ยําหัวปลีกุงสด
เครื่องปรุง
1. หัวปลีหั่นหยาบ
2. หอมแดงซอย
3. กุงแหงปนหยาบๆ
4. กุงสดลวก
5. ถั่วปนหยาบๆ
6. น้ําพริกเผา
7. น้ําตาลทราย
8. น้ําปลา
9. น้ํามะนาว
10. นมสดพรองมันเนย
11. หอมเจียว
12. พริกขี้หนูแหง
ทอด

1 หัว (ไมเอาไสใน)
6 หัว
2 ชอนโตะ
10 ตัว
2 ชอนโตะ
2 ชอนโตะ
1 ชอนโตะ
1 ชอนโตะ
1 ชอนโตะ
4 ชอนโตะ
1 ชอนโตะ

วิธีทํา
ผสมน้ําตาลทราย น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ํามะนาว นมสด ใหเขากันแลวใสกุงแหงปน กุงสด ถั่ว
ปน คลุกเคลาใหเขากันแลวใสหัวปลีหั่นหยาบ หอมแดงซอย คลุกเบาๆ ใหเขากัน ตักใสจาน
แลวโรยหนาดวยหอมเจียว พริกขี้หนูแหงทอด

แกงเลียงผักรวม
เครื่องปรุง
1. หอมแดง
2. กะป
3. พริกไทยเม็ดปน
4. ปลาทูยางแกะเอาแตเนื้อ
5. กระชายสด
6. ใบแมงลัก
7. หัวปลีหั่นหยาบ
8. บวบเหลี่ยม
9. เห็ดฟาง
10. ตําลึง
11. โปยเลง
12. ผักโขม
13. น้ําซุป
14. เกลือ
15. ซอสปรุงรส
16. นมสดพรองมันเนย

8 หัว
1 ชอนชา
2 ชอนชา
3 ตัว
200 กรัม
1 ถวย
1หัว

1 กลอง

วิธีทํา
โขลกหอมแดง กะป พริกไทยปน กระชายสด เนื้อปลาแกะ เขาดวยกัน จากนั้นนําน้ําซุปใส
หมอตมใหเดือด แลวใสเครื่องที่โขลกไว แลวใสหัวปลีหั่นหยาบ จึงใสผักตางๆ ที่เหลือ ปรุงรส
ดวย เกลือ ซอสปรุงรส
หมายเหตุ
*****หัวปลีควรใสขณะน้ําเดือดจัด เพราะจะทําใหหัวปลีไมดํา

ผัดขิงปลา
เครื่องปรุง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เนื้อปลาหั่นชิ้นเล็ก
ขิงออนซอย
เห็ดหอมหั่นบางๆ
ตนหอมหั่นทอน
น้ําตาลทราย
เตาเจี้ยว
กระเทียมสับหยาบๆ
ซอสปรุงรส
น้ํามันมะกอก

1 ถวย
2 ถวย
2 ชอนโตะ
1 ชอนชา
1ชอนโตะ
1 ชอนโตะ
1 ชอนโตะ
2 ชอนโตะ

วิธีทํา
ตั้งกระทะใสนา้ํ มัน พอรอนใสกระเทียมเจียว พอเหลืองใสขิงลงผัดใหหอมพรอมเห็ดหอม พอ
หอมดีแลว ใสเนื้อปลาลงผัดพอสุก ปรุงรสดวยเตาเจี้ยว ซอสปรุงรส น้ําตาลทราย เติมรสตาม
ชอบ ใสตนหอมผัดพอสุก
อาหารเพิ่มน้ํานม
ชื่อ
กลวยน้ําวา
กะเพรา
กานพลู
กุยชาย
กรดน้ํา
ขนุน
เขยตาย
ชบาดอกแดง
ชื่อ

วิธีใช
หัวปลี (ชอดอกของตนกลวย) ไมจํากัดปริมาณ ใสแกงเลียง
รับประทานบอยๆ หลังคลอด
ใบสด 1 กํามือ ใสแกงเลียงรับประทานบอยๆ หลังคลอด
ดอกตูมแหง 5-8 ดอก ชงน้ําเดือดดื่มเฉพาะหรือใชเคี้ยว
ใบและตนสด ไมจํากัด ใสในแกงเลียงรับประทานบอยๆ หลัง
คลอด ใชทั้งตน กินเปนผักชวยขับน้ํานม
ทั้งตนสด 1 กํามือ ตมกับน้ํา ดื่มหลังคลอด
เมล็ดตมสุกรับประทาน
รากตมน้ําดื่ม
ดอกสด 10-15 ดอก ใสแกงเลียงรับประทานติดตอกัน 5-6 มื้อ
วิธีใช

ไทรยอยใบแหลม
นมวัว
นมนาง
น้ํานมราชสีห
ผักกาดหอม
ผักโขมหนาม
ผักชีลาว
ผักเปดแดง
ฟกทอง
มะรุม
มะละกอ
มะลิ
เรว

รากนํามาทําเปนยาบํารุงน้ํานม
รากตมน้ําดื่ม
เปลือก หรือราก ตมน้ําดื่ม บํารุงรางกาย
ตนสด 1 กํามือ ตมน้ําดื่ม
เมล็ดตากแหง 5 กรัม ชงน้ํารอน 1 ถวยกาแฟ ดื่มกอนอาหาร
เชา-เย็น
ทั้งตนสด 1 กํามือ ตมกับน้าํ 3 ถวย ใหเหลือ 1 1/2 ถวย ดื่ม
เชา-เย็น
สวนใบทําใหมีน้ํานมมาก
ใชทั้งตน รับประทานเปนผัก ชวยขับน้ํานม
ผลฟกทองชวยใหน้ํานมมาก
ใบออนมีสรรพคุณในการขับน้ํานม
เนื้อมะละกอสุกหรือดิบ มียางมะละกอบํารุงน้ํานม เอายาง
มะละกอไปปรุงแตงรับประทานจะชวยในการยอยโปรตีน สวน
รากนั้นเอาไปตมน้ํา ดื่มบํารุงน้ํานม
สวนใบชวยขับน้ํานม ใชใบสด 3-6 กรัม ตมดื่ม 1 ถวยกาแฟกับ
น้ํา 1 ถวย
เมล็ดใชเปนยาขับน้ํานม
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