
สปา นมแม่   
(Lactation  Spa) 

     การปฏิบัติผ่อนคลาย  
      เพ่ือกระตุ้นสายใยแห่งความรัก 

  โดย  
                              สร้อยเพชร  วงศ์วาลย์ และคณะ 
                         โรงพยาบาลแม่แตง   จงัหวดัเชียงใหม่ 
                         



แม่งดั 

แม่ปิง 

แม่แตง 















น ำ้ตกบวัตอง 

น ำ้พุเจด็ส ี

 



         ควำมเป็นมำ    อ ำเภอแม่แตง  

            เป็นพื้นท่ีน ำร่องโครงกำรสำยใยรกัแห่งครอบครวั 

                     ในเขตภำคเหนอื  ต ัง้แต่ปี 2549 

กำรเสดจ็เยีย่มโครงกำร 



      กำรด ำเนนิงำน โรงพยำบำลสำยใยรกัแห่งครอบครวั                            

                 ของ โรงพยำบำลแม่แตง  จงัหวดัเชยีงใหม่ 

โรงพยำบำลแม่แตง  สมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร   

                   โรงพยำบำลสำยใยรกัแห่งครอบครวั  

                                           เดอืนมิถุนำยน 2550 



โรงพยำบำลแม่แตง  

เป็นโรงพยำบำลชมุุชน 60 เตียง 

บรหิำรงำนโดย  

นำยแพทยส์มศกัดิ ์โอภำสตระกูล 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่แตง 



                                      โล่ โรงพยำบำลสำยใยรกัฯระดบัทอง    

โรงพยำบำลแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โรงพยำบำลสำยใยรกัแห่งครอบครวั ระดบัทอง 

ผ่ำนกำรประเมิน โรงพยำบำลสำยใยรกัฯ ระดบัทอง ในปี 2553 



 

 

ใหค้ ำปรึกษำ 

   ตรวจครรภ ์    ฉดีวคัซนี 

       พบแพทย ์

อลัตรำซำวด ์

ตรวจเลอืด 

      โรงเรียนพ่อแม่ 

    ใหโ้ภชนศึกษำ 

พยาบาล 

แพทย ์

นกักิจกรรมบ าบดั โภชนากร วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

นกักายภาพบ าบดั 

ประเมินพฒันำกำร            ดแูลสขุภำพช่องปำก 

ทนัตบุคลากร 

งานแพทยแ์ผนไทย 

บริหำรร่ำงกำย                     ฟ้ืนฟหูลงัคลอด 



 

    

   

 

         กบักำรส่งเสรมิ 

     กำรเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่  

    โดย  สปำนมแม่ 

           

    



สปำ คืออะไร 
SPA ยอ่มาจากภาษาลาตนิ  
             Sanitas Per Aquas  

แปลวา่ กำรเสรมิสรำ้งสขุภำพดว้ยน ำ้ 

อกีความหมายหน่ึง ค าวา่ SPA เป็นรากศพัทม์าจากภาษาละตนิ  

‘Sanus Per Aqua’ หมายถึง   

Health trough water  

คือ กำรใชป้ระโยชนจ์ำกน ำ้พรุอ้น  

    หรอื น ำ้แร่ เพือ่ฟ้ืนฟสูขุภำพ  



สปำ คืออะไร 
SPA บำงทีกว่็ำ  มำจำกค ำ  

         Solus Per Aqua 

       แปลว่ำ น ำ้เพือ่สขุภำพอนำมยั 

SPA อกีควำมหมำยหนึง่   

มำจำกชือ่เมืองสปำ (Spau)  

              ในประเทศเบลเยีย่ม  

                 ซึง่มีน ำ้พรุอ้น 

และน ำ้น ัน้มีคุณสมบตัิรกัษำโรคได ้

ท่ีมำ : http://learners.in.th/blog/thitima/26072 



    สปำ ตามนิยามศพัทท์ีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป  
           หมำยถงึ  กำรบ ำบดัดแูลสขุภำพแบบองคร์วม   

           ดว้ยวิถทีำงธรรมชำติ ท่ีใชน้ ำ้เป็นองคป์ระกอบในกำรบ ำบดั      

           ควบคู่ไปกบักำรบ ำบดัดว้ยวิธีกำรแพทยท์ำงเลอืกอืน่ๆ 

   



                                       องคป์ระกอบของ สปำ 

 น ำ้ ท่ีใชเ้ป็นองคป์ระกอบในกำรบ ำบดั ไดแ้ก่ 

       น ำ้แร่  น ำ้ทะเล  น ำ้ล ำธำร  น ำ้สระ  น ำ้อำบ 

 กำรแพทยท์ำงเลอืกอืน่ๆ เช่น  

       อบไอน ำ้ อบสมุนไพร นวดดว้ยน ำ้มนั ประคบดว้ยน ำ้   

       หมกัดว้ยโคลน ออกก ำลงักำยในน ำ้ ฯลฯ  

 รวมทัง้เครือ่งมือเกีย่วกบัน ำ้ เช่น  

        อ่ำงน ำ้วน  อบไอนำ้ ซำวน่ำ                                  

        กำรใชอ้่ำงน ำ้ระบบหวัฉดีดว้ยแรงดนัตำมร่ำงกำย  

        กำรลอยตวัในบ่อน ำ้เกลอืท่ีมีควำมถ่วงจ ำเพำะ 



  
  สปำ  

       เป็นท ัง้ ศำสตร ์และ ศลิป์ แห่งกำรบ ำบดัเพือ่สขุภำพ  

   โดยรวมเอำหลกักำรของประสำทสมัผสัท ัง้ 5 เขำ้ไวด้ว้ยกนั  

   ใชส้มัผสัท ัง้ 5 เป็นปัจจยัในกำรสรำ้งภำวะสมดลุ ระหว่ำง     

   ร่ำงกำย จติใจ  จติวิญญำณ และอำรมณ ์  

   สมัผสัท ัง้ 5 ไดแ้ก่ 

   รปู  รส  กลิน่  เสยีง  สมัผสั     

    
    



รปู 

   สรำ้งบรรยำกำศใหผ่้อนคลำย เพิม่ควำมสดใส สดชืน่  

   ใหก้บัสถำนท่ีดว้ยสเีขยีวจำกตน้ไมน้ำนำชนดิ แต่งแตม้ดว้ยสสีนั    

   สวยๆ ของดอกไม ้ฯลฯ 



รส 
    กำรกนิอำหำรสขุภำพ ถูกสดัส่วนตำมท่ีร่ำงกำยตอ้งกำร  

   เนน้ ผกัและผลไมส้ด ควรมีปรมิำณมำก วตัถุดบิตอ้งสดจำกไร่ 

ไรส้ำรพษิ และดนู่ำกนิ  

   กำรดืม่เครือ่งดืม่สมุนไพรแต่ละแกว้ เช่น น ำ้ขงิ ชำเขยีว ลว้นมี  

   สรรพคุณช่วยขบัสำรพษิท่ีตกคำ้งภำยในร่ำงกำยใหส้ลำยออกมำ 

 



 กลิน่   

   กำรใชก้ลิน่หอมบ ำบดั  

   ตำมหลกักำรของอโรมำเธอรำปี 



เสยีง 

  กำรไดฟั้งดนตรเีบำสบำยแนว spiritual music 

หรอื เป็นเสยีงเลยีนแบบธรรมชำติ เช่น เสยีงน ำ้ไหล 

เสยีงน ำ้หยด เสยีงคลืน่ลม หรอืเสยีงนกรอ้ง 

 



 สมัผสั  

กำรไดร้บัสมัผสัท่ีอ่อนโยน ทะนุถนอม  

จำก Spa Therapist  เพือ่บ ำบดัร่ำงกำย 

และจติใจใหเ้ขำ้สู่ภวงัค ์น ำสู่กำรผ่อนคลำยอย่ำงล ำ้ลกึ 

 



ปัญหำท่ีพบ ในหญงิมีครรภแ์ละหลงัคลอด 

1. ปวดหวั 

2. ปวดคอ คอแขง็ 

3. ไหล่ชำ 

4. ปวดหลงั 

5. ขำเป็นตะครวิ 

6. เจบ็เตำ้นม 

7. น ำ้นมมำนอ้ย 



ของดท่ีีมีอยู่ในโรงพยำบำลหลำยๆแห่ง 

 กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ 

 กำรนวดเพือ่สขุภำพ 

 บรกิำรเสรมิอืน่ๆ เช่น  

    กำรอบสมุนไพรเพือ่สขุภำพ  

    กำรออกก ำลงักำยเพือ่สขุภำพ   

    โภชนำบ ำบดัและกำรควบคุมอำหำร    

    โยคะและกำรท ำสมำธิ 

 สมุนไพร  



 

    

   

 

      สปำนมแม่ 

         ใน รปูแบบ 

   ของโรงพยำบำลแม่แตง 

  

    



1. ลดควำมเครยีด ท ำใหแ้ม่ผ่อนคลำย 
    กระตุน้กำรหล ัง่ของฮอรโ์มนออกซทิอกซนิ  

    ช่วยเพิม่ปรมิำณน ำ้นมใหมี้มำกขึ้น 
2. ใชก้ำรแพทยแ์ผนไทยช่วยฟ้ืนฟแูม่หลงัคลอด 

    ใหก้ลบัสู่สภำพปกติและแขง็แรงโดยเรว็    

    ท ำใหมี้จติใจแจม่ใส และมีควำมพรอ้ม 

    ส ำหรบัดแูลและใหน้มลกู 

วตัถุประสงค ์ 
                

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2&hl=th&sa=G&biw=1435&bih=544&gbv=2&tbm=isch&tbnid=xMMEMBsQ3n8EnM:&imgrefurl=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=a-tom&month=19-11-2005&group=5&gblog=3&docid=QPjdvjMzFhK5ZM&w=205&h=154&ei=QwxaTtKNL9HxrQfDzOnXCg&zoom=1


วิธีด ำเนนิกำร 

 รปู  จดัสถานทีใ่หบ้รกิาร เป็นสดัสว่น เงียบสงบ  

    สวยงาม ตามความเหมาะสม 

 รส  มีน า้สมุนไพรส าหรบัดืม่ แก่ผูใ้ชบ้รกิาร  

    เชน่ น า้สมุนไพรจากตน้นมนาง  น า้ขิง 

 กลิน่  ใชก้ลิ่นจากสมุนไพรทีห่าไดใ้นทอ้งถ่ิน 

 เสยีง เปิดเพลงเบาสบาย ในขณะใหบ้รกิาร 

 สมัผสั นวดกดจดุ และ ทบัหมอ้เกลือ 



  ผลกำรด ำเนนิงำน 

   ควำมส ำเรจ็ในกำรกระตุน้ใหมี้น ำ้นม ปีงบประมำณ 54 

   หญงิหลงัคลอด    382     คน 

  - มีน ำ้นมในวนัแรกหลงัคลอด    185     คน ( รอ้ยละ48.4) 

  - ไม่มีน ำ้นมในวนัแรกหลงัคลอด   197   คน (รอ้ยละ51.5) 

  - ไดร้บักำรกระตุน้ใหมี้น ำ้นม   197  คน 

  - หลงักระตุน้เริม่มีน ำ้นมออก   197  คน 



ผลกำรด ำเนนิงำน 

 1. อตัราการครองเตยีงของเด็กแรกเกิดลดลง 

แผนภมูเปรยีบเทยีบอตัราการครองเตยีงของ

มารดาและทารกหลงัคลอด
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

  2.ภาวะตวัเหลือง ลดลงจากเดมิ 
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แผนภมูแสดจ านวนทารกแรกคลอดทีม่อีาการตวัเหลอืง
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

 3.ลดคา่ใชจ้า่ยในการนอนโรงพยาบาล 
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ปีงบประมาณ

แผนภมูแสดงคา่ใชจ้า่ยของเด็กทารกแรกเกดิ

ทีม่ภีาวะตวัเหลอืง

คา่ใชจ้า่ย



      กำรนวดกดจุดของ  สปำนมแม่ 

            ในแบบโรงพยำบำลแม่แตง  
              



             ประโยชนข์องกำรนวดกดจุด 
 1. ช่วยลดอำกำรปวดคดัตึงของเตำ้นม 

2. ช่วยกระตุน้กำรไหลของน ำ้นมใหม้ำมำกขึ้น  
3. ท ำใหร้ะบบไหลเวียนโลหิตในร่ำงกำยดขีึ้น     
4. ผ่อนคลำยและลดอำกำรปวดเม่ือย  
5. ช่วยลดอำกำรเสน้เลอืดขอด  รดิสดีวงทวำร    
    และอำกำรปวดบวมตำมตวั  

 



        วิธีกำรนวดกดจุด  
             1. ประคบบ่ำ ไหล่ สะบกั 2 ขำ้ง    



        วิธีกำรนวดกดจุด 

     2. ประคบบรเิวณเตำ้นม  โดยรอบ   

         ยกเวน้ หวันม  



 

                   วิธีกำรนวดกดจุด 

3. นวดบ่ำ 2 ขำ้งเบำ ๆ 

       แม่แตง                               Shiatsu 

      



             วิธีกำรนวดกดจุด 

   4.นวดกดจุดแนวขอบปีกสะบกัดำ้นบน         

      ตรงกบักระดกู-อก ซีท่ี่ 1 

  
แม่แตง                               

                               Shiatsu 



                 วิธีกำรนวดกดจุด 

    5.กดบนร่องชดิกระดกูสนัหลงั  และ 

        นวดกดจุดบนร่องชดิกระดกูตน้คอ  

 
  แม่แตง                                   Shiatsu 



                วิธีกำรนวดกดจุด 

              6. นวดพื้นฐำนแขนดำ้นใน ,   

                          นวดพื้นฐำนแขนดำ้นนอก 



                    วิธีกำรนวดกดจุด 

  7. นวดเตำ้นม  เริม่จำกฐำนดำ้นขำ้ง      

     โดยกำรใชน้ิ้วมือนวดเบำ ๆ  

     เป็นวงกน้หอยไปรอบ ๆ เตำ้นม  

 
    แม่แตง                               Shiatsu 



            วิธีกำรนวดกดจุด 

  8. ลบูหนำ้อกจำกดำ้นบน (ใตไ้หปลำรำ้)      

     มำยงัหวันมเบำ ๆ  

            แม่แตง                               Shiatsu 

      



            วิธีกำรนวดกดจุด 

   9. กม้ตวัเลก็นอ้ย   

   ใช ้ 2 ฝ่ำมือชอ้นหนำ้อกเขย่ำเบำ ๆ 

 แม่แตง                                     Shiatsu 



                วิธีกำรนวดกดจุด 

             10. ประคบรอ้นชื้น  ดว้ยสมุนไพรอกีคร ัง้     

               (5 - 10 นำท)ี   



   ผกัพื้นบำ้น กบักำรเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ 



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

1.ใบกะเพรำ Ocimum sanctum L. 
คุณค่ำ มีธาตุเหล็ก แคลเซยีม ฟอสฟอรสั  

           เสน้ใยอาหารสูง  

สรรพคุณ ความรอ้นจากใบกะเพราชว่ยเพ่ิมการ

ไหลเวยีนของเลือด ช่วยใหมี้น ำ้นมมำกขึ้น แกท้อ้งอดื 

ทอ้งเฟ้อ หวดั คล่ืนไส ้อาเจยีน ชว่ยท าใหอ้ารมณด์ขีึ้น 

ยิ่งถา้เด็กไดร้บัจากนมแม ่ก็จะชว่ยลดอาการทอ้งอดื

ทอ้งเฟ้อในเด็กดว้ย ในอนิโดนีเซยีใชใ้บกะเพราปรุง

อาหารกินเพ่ือขบัน า้นมเชน่กนั 

 



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

2. กุยช่ำย Allium tuberosum Roxb. 

    คุณค่ำ แคลเซยีม ฟอสฟอรสั  

             เหล็ก คารโ์บไฮเดรต  

             บีตาแคโรทนี วติามินซ ี 
     สรรพคุณ ช่วยขบัน ำ้นม  

                 แกท้อ้งอดื ทอ้งเฟ้อ  

                 ขบัลม 

 

 
 
     



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

3.ขงิ Zingiber officinale Roscoe 

คุณค่ำ มีโปรตนี ไขมนั แคลเซยีม  

   วติามินเอ บีหน่ึง บีสอง คารโ์บไฮเดรต  

สรรพคุณ ขบัลม แกอ้าเจยีน ชว่ยยอ่ยไขมนั 

   ลดการบีบตวัของล าไส ้บรรเทาอาการปวดทอ้ง 

   ขบัเหง่ือ เพ่ิมการไหลเวยีนเลือด ท ำใหน้ ำ้นมไหลไดด้ ี

ลดการอาเจยีน และเม่ือคณุแมกิ่นเขา้ไป สรรพคณุทีด่ี

ของขิงจะผา่นทางน า้นมไปสูลู่กท าใหลู้กไมป่วดทอ้ง 



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

4.ใบแมงลกั Ocimum pilosum Willd. 

คุณค่ำ มีธาตุเหล็ก แคลเซยีม วติามินบี  

          และวติามินซสีูง  

สรรพคุณ ใบแมงลกัมีรสหอมรอ้น  

               ท ำใหน้ ำ้นมไหลไดด้ ี 

               ขบัลม ขบัเหง่ือ  

 



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

5. หวัปล ี
คุณค่ำ อุดมไปดว้ยแคลเซยีม  

           (มากกวา่กลว้ยสุกถึง 4 เทา่)  
           โปรตนี ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรสั    
           วติามินซ ีบีตาแคโรทนี  
สรรพคุณ แกโ้รคกระเพาะอาหาร ล าไส ้ 

              บ ารุงเลือด  

   กนิหวัปลมีำกๆ จะมีน ำ้นมไวเ้ลี้ยงลกูไดน้ำนๆ  
  
  



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

6. มะละกอ Carica papaya L. 

คุณค่ำ มีธาตุเหล็กและแคลเซยีมสูง  

   มีฟอสฟอรสั วติามินเอ บี ซ ี 

   มีเอนไซมท์ีช่ว่ยสรา้งภูมิตา้นทานใหแ้กร่า่งกาย  

   มีเสน้ใยอาหารในปรมิาณมาก  

สรรพคุณ ช่วยขบัน ำ้นม บ ารุงเลือด บ ารุงกระดูก 

บ ารุงสายตา ป้องกนัโรคลกัปิดลกัเปิด  

                                                         



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

7. ฟักทอง Cucurbita pepo L. 

คุณค่ำ มีสารอาหารส าคญั 

  เพ่ือบ ารุงรา่งกายจ านวนมาก    

  ท ัง้วติามินเอ บี ซ ีฟอสฟอรสั บีตาแคโรทนี  

สรรพคุณ ช่วยขบัน ำ้นม ชว่ยเสรมิสรา้งคอลลาเจน

ใตผ้ิวหนงั ท าใหผ้ิวพรรณสดใส และอาจจะชว่ยให ้

หนา้ทอ้งลายนอ้ยลง 



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

8. มะรมุ Moringa Oleifera Lam. 

คุณค่ำ ใบมะรุมมีวติามินซสีูงกวา่สม้ 7 เทา่  

   มีแคลเซยีมสูงกวา่นม 4 เทา่  

   มีวติามินเอสูงกวา่แครอต 4 เทา่  

   มีโพแทสเซยีมสูงกวา่กลว้ย 3 เทา่  

   มีโปรตีนสูงกวา่นม 2 เทา่ 
สรรพคณุ มีสารอาหารทีด่มีากส าหรบัมารดาและทารก  

  ใบและดอกของมะรมุมีสรรพคุณในกำรขบัน ำ้นม  

                                                    
 



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

9.ต ำลงึ Coccinia indica Wight & Arn. 

คุณค่ำ มีโปรตนี มีวติามินเอ  

   วติามินบีหน่ึง วติามินบีสอง  

   วติามินบีสาม วติามินซ ี 

   แคลเซยีม เหล็ก เสน้ใยอาหารในปรมิาณมาก  
สรรพคุณ ชว่ยบ ารุงน า้นม ท ำใหน้ ำ้นมมีมำก  

   บ ารุงเลือด บ ารุงกระดูก บ ารุง สายตา บ ารุงผม    

   บ ารุงประสาท 
 



สมุนไพรท่ีช่วยสรำ้งน ำ้นม 

10. พรกิไทย Piper nigrum Linn. 

คุณค่ำ มีน า้มนัหอมระเหย  

           โปรตนี คารโ์บไฮเดรต  

สรรพคุณ มีรสรอ้น ขบัลม ขบัเหง่ือ 

              ท ำใหน้ ำ้นมไหลไดด้ ี 

            

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1435&bih=544&gbv=2&tbm=isch&tbnid=OuK0bR72wslTsM:&imgrefurl=http://board.postjung.com/409284.html&docid=02APkttQOwI9oM&w=257&h=320&ei=3iBbTt6OBZHRrQeN_JjYCg&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1435&bih=544&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Bqy8IiBdAAOb0M:&imgrefurl=http://health-variety.blogspot.com/2010/02/blog-post_23.html&docid=6oaitX6I43_UxM&w=290&h=320&ei=3iBbTt6OBZHRrQeN_JjYCg&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1435&bih=544&gbv=2&tbm=isch&tbnid=9JtdrQVvUOD9uM:&imgrefurl=http://www.thaiherbalplus.com/wizContent.asp?wizConID=91&txtmMenu_ID=7&docid=rC9IDvgHgRKcNM&w=450&h=360&ei=3iBbTt6OBZHRrQeN_JjYCg&zoom=1


    สวสัดคีรบั 

จบแลว้ 



  

  



หลงัคลอด 1 วนั  ประคบเตำ้นม 



หลงัคลอด 2 – 7 วนั 

1. นวดไทยและนวดกดจุด (30 นำท)ี 



2. ประคบสมุนไพร (30 นำท)ี 



3. กำรทบัหมอ้เกลอื (45 นำท)ี 



4. อบสมุนไพร (5-10 นำท/ีคร ัง้ รวม 15 นำท)ี 



5. ใหค้ ำแนะน ำกำรปฏบิตัติวัหลงัคลอด (15 นำท)ี 



วตัถุประสงคข์องโครงกำรสยร. 
1.ส่งเสรมิกำรเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ 

  ใหก้นินมแม่นำนท่ีสดุเท่ำท่ีจะท ำได ้

  เนน้ นมแม่อย่ำงเดยีวใน 6 เดอืนแรก 

 
2.สรำ้งครอบครวั ใหอ้บอุ่นและเขม้แขง็ 



 

 

           

                      

 เดมิ 

เกีย่วกบัสถำนท่ีในกำรใหบ้รกิำร 



 

 

           

                      

ปัจจุบนั จดับรกิำรงำนแม่และเดก็ ใหอ้ยู่ Zone  

                                                                           เดยีวกนั 

 



               มีเบอรห์อ้งก ำกบั  ในแต่ละจุดบรกิำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC   WBC  FP Clinic       ตรวจหลงัคลอด  Pap Smear   ตรวจครรภ ์ ฉดีวคัซนี  ฉดียำคุม 

 

 

 

 

 

  หอ้งรอคลอด หอ้งคลอด            แผนกหลงัคลอด            ร.ร. พ่อแม่  คลนิิกนมแม่ 



 

 

โครงกำรสง่เสริมสขุภำพช่องปำกแม่และเดก็  ภำยใตโ้ครงกำรสำยใยรกัแห่งครอบครวั 

ฝำก 

ครรภ ์

 

หลงั

คลอด 

 

คลนิิก 

เดก็ด ี

 

ใน 

ชมุชน 



ควำมภำคภมิูใจ 

ระดบัเขต  

รำงวลัอนัดบัท่ี 2  

ในกำรประกวดCUP  

ท่ีมีกำรส่งเสรมิสขุภำพ 

ช่องปำกแม่และเดก็ดเีด่น 

ภำยใตโ้ครงกำรสำยใยรกั 

แห่งครอบครวั ปี 2553 



 

 

           

                      

เป็นโรงพยำบำลชมุชนตวัอย่ำง  คลนิกิพฒันำกำรเดก็ 

 ของกรมสุขภาพจติ โดยสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครนิทร ์



 

    

   

 

         กบักำรส่งเสรมิ 

         กำรเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่  

   โดย  สปำนมแม่ 

 และกจิกรรมทบัหมอ้เกลอื 

   นวดกดจุด ประคบ อบสมุนไพร   

      กระตุน้สำยใยแห่งควำมรกั 

          ในมำรดำหลงัคลอด 



สคุนธบ ำบดั (AROMATHERAPY) 
 

กลิน่บ ำบดัเพือ่สขุภำพ 

อะโรมาเทอราพี (aromatherapy) มาจากรากศพัท ์2 ค า คอื aroma ซึง่

หมายถึงกลิ่นหอม และ therapy ซึง่หมายถึง การบ าบดั ดงันัน้ จงึหมายความถึง 
ศาสตรข์องการใชก้ลิ่นหอมโดยเจาะจงจากการน า้มนัหอมระเหยจากพืชเพ่ือสง่เสริมให ้

สุขภาพจติและสุขภาพกายใหด้ขีึ้น และมีชือ่เป็นทางการคอื คนัธบ าบดั จดัไดว้า่เป็นศาสตร์

เก่าแก่ของโลก เริ่มจากสมยัอยีิปตแ์ละจนีเมื่อ 6,000 ปีทีผ่่านมา นอกจากน้ียงัมีการใชใ้น

อนิเดยีในศาสตรก์ารแพทยอ์ายุรเวทเมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแลว้ การใชป้ระโยชนข์องน า้มนั

หอมระเหยตอ่ร่างกายและจติใจ สว่นใหญม่กัจะท าโดยการสดูดมและการใชผ้่านผิวหนงั ในกรณี

การใชผ้่านผิวหนงัมกัจะมีการเจอืจางก่อนเสมอโดยใชน้ า้มนัพืช เชน่ sweet almond 

oil, apricot kernel oil และ grape seed oil เป็นตน้ 



การออกฤทธิข์องน า้มนัหอมระเหย 

1.โดยน า้มนัหอมระเหยเขา้สูก่ระแสโลหติไปท าปฏิกริยากบัฮอรโ์มน เอนไซม ์ฯลฯ  การออกฤทธิ์ที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยน า้มนัหอมระเหยจะซมึเขา้สูก่ระแสโลหติ ไปท าปฏิกิริยา

กบัฮอรโ์มนและเอนไซม ์เป็นตน้ 

2. ท างานของร่างกาย เชน่ ไปกระตุน้หรือ ระงบัระบบประสาท ท าใหม้ีผลตอ่การท างานของร่างกาย 

เชน่ กลิ่นแคลรีเซจ (clary sage) และกลิ่นเกรพฟรุต (grape fruit) จะท าให ้

สมองหลัง่สารชนิดหน่ึงเรียกวา่ enkephalins ซึง่เป็นสารทีช่ว่ยลดความเจ็บปวด 
เป็นตน้ 

3. ฤทธิ์ทางดา้นจติใจโดยเมื่อสดูดมกลิ่นเขา้ไปก็จะมีปฏิกริยากบักลิ่นนัน้ๆ โดยน า้มนัหอมระเหยมี

อทิธิพลตอ่จติใจเรามานาน คอื เมื่อสดูดมกลิ่นหอมเขา้ไปก็จะมีปฏิกิริยากบักลิ่นนัน้ ๆ แลว้

แสดงออกในรูปของอารมณห์รือความรูส้กึ ผลของกลิ่นทีม่ีตอ่แตล่ะบุคคลจะแตกตา่งกนัไป 

ขึ้นอยู่กบั  ปัจจยัหลายอย่าง เชน่ อายุ เพศ บุคลิก บรรยากาศรอบ ๆ ตวัขณะดมกลิ่น 

นอกจากน้ี ยงัขึ้นอยู่กบัความสามารถในการรบักลิ่นทีไ่ม่เทา่กนัของแตล่ะคน บางคนอาจได ้

กลิ่นชนิดหน่ึงมาก ในขณะทีบ่างคนไดก้ลิ่นชนิดเดยีวกนัเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่ไดก้ลิ่นเลย 

  

 



คณุคา่ของการนวด 

 เป็นวธิีการ ทีม่ีประสทิธิผลในการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัแม่ เพ่ือทีจ่ะไดเ้ลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ เป็น

การสือ่สารดัง้เดมิทีใ่ชค้วามอบอุน่จากมือทัง้สองขา้งเพ่ือการเยียวยาและการเสริมสรา้งพลงั

อ านาจ 

 การนวดเบาๆ การจบัตอ้ง  สมัผสั อย่างออ่นโยน การใหก้ารดูแล แม่อย่างใกลช้ดิ เป็นการ

ถ่ายทอดทีม่ีพลงัท ัง้ดา้นกายภาพ อารมณแ์ละจติใจ 

 การนวด จะชว่ยแม่ลดความตงึเครียด ความหวาดกลวั ความกงัวล ซึง่อารมณเ์หล่าน้ีมีผลตอ่

จติใจ และท าใหก้ารสรา้ง การหลัง่น า้นมลดลง 

 ถา้แม่รูส้กึผ่อนคลาย สบายใจ สบายตวั แม่จะพรอ้มทีจ่ะใหน้มลูกตอ่ไป การนวดเบาๆจะชว่ย

สง่เสริมการสรา้งการหลัง่น า้นม ท าใหแ้ม่ตดัสนิใจในการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ 



ประโยชนข์องการนวด 

1.ชว่ยระบบวนเวยีนไหลของเลือดสมดุล 

2.คลายความกงัวล คลายความซมึเศรา้ 

3.คลายความไม่สบายจาก การปวดหลงั ปวดตน้คอ ปวดหวั  ขอ้เทา้และเทา้บวม 

4.ชว่ยกระตุน้การไหลของน า้นม และเพ่ิมการสรา้งน า้นม 

5.ชว่ยคนืความแข็งแรงใหก้บัแม่เร็วกวา่เดมิ และลดภาวะเครียดหลงัคลอด 



ประโยชนข์องกำรนวดขณะต ัง้ครรภ(์ถ่ำยรปูถำ้มี) 

 ลด sciatic nerve pain ลดการปวดคอ หลงั ขอ้ การท างานของกลา้มเน้ือ และ
ขอ้ตอ่ดขีึ้น 

 ลดการเป็นตะคริว 

 ท าใหก้ารยืดหยุ่นของผิวหนงัด ี ร่างกายท างานสมดุลย ์

 กระตุน้การไหลเวยีนของเลือด   

 ลด catecholamines ซึง่เป็น stress hoemone จะท าใหค้ลาย
ความเครียด รูส้กึผ่อนคลาย จงึชว่ยลดปัญหาปวดหวั นอนไม่หลบั ลดความดนัโลหติ 

 กระตุน้ self esteem ในหญงิตัง้ครรภ ์ลดความรูส้กึวา้เหว ่ใหค้วามรูส้กึเหมือนอยู่ที่

บา้น  

 ชว่ยใหเ้กิดความตระหนกั และความผ่อนคลาย ซึง่เป็นเรื่องส าคญัส าหรบัการคลอดธรรมชาต(ิ 

active birth) 



นวดโดยผูเ้ชีย่วชาญ(Licensed specialist) ซึง่ใชว้ธิีการทีป่รบัใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของแม่ต ัง้ครรภเ์ป็นรายบุคคล 

สามารถนวดในทา่ตะแคงขา้ง ครึ่งนัง่ครึ่งนอน หรือแมแ้ตบ่นทอ้งโดยมีหมอนทีอ่อกแบบเป็นพิเศษ  

สามารถนวดไดท้ ัว่ร่างกาย 

 

 

การนวดขณะตัง้ครรภ ์



PRENATAL MASSAGE 



 

 

 

 

 

 

 

กำรนวดหลงัคลอดร่วมกบักำรเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่  
สามารถนวดไดต้ ัง้แตห่ลงัคลอดทนัที 

วตัถุประสงคค์อื เตรยีมแมใ่หอ้ยู่

ในภาวะทีส่งบ 

ไมใ่หแ้มเ่กิดความเครยีด เพราะ

ความเครยีดจะท าใหก้ารสรา้ง

การหลัง่น า้นมลดลง 

การนวดชว่ยแมผ่อ่นคลาย 

กระตุน้การหลัง่ของฮอรโ์มนออกซิ

ทอกซนิ  
ชว่ยใหม้ีน า้นมไดง้่ายขึ้น 



ประโยชนข์องสปำนมแม่   
 

1.ชว่ยกระตุน้ใหน้ า้นมไหลสะดวก 

  และเพ่ิมปรมิาณน า้นมใหมี้มากข้ึน  
2.ชว่ยฟ้ืนฟแูม่หลงัคลอด  
  ใหค้นืสูส่ภาพปกต ิ  

  ผอ่นคลาย  จติใจแจม่ใส  
  มีความพรอ้มส าหรบัดูแล 

  และใหน้มลูก 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2&hl=th&sa=G&biw=1435&bih=544&gbv=2&tbm=isch&tbnid=xMMEMBsQ3n8EnM:&imgrefurl=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=a-tom&month=19-11-2005&group=5&gblog=3&docid=QPjdvjMzFhK5ZM&w=205&h=154&ei=QwxaTtKNL9HxrQfDzOnXCg&zoom=1


ประโยชนข์องกำรประคบ 
 1. ลดอำกำรปวดคดัตึงของเตำ้นม 

2. ท ำใหเ้นื้อเยือ่พงัผดืคลำยตวั  
   ช่วยลดอำกำรปวดตำมกลำ้มเนื้อ 

3. ลดกำรติดขดัของขอ้ต่อ 

4. ลดอำกำรบวมท่ีเกดิจำกกำรอกัเสบ 

5. ช่วยเพิม่กำรไหลเวียนเลอืด 
6. กลิน่ของสมุนไพร (น ำ้มนัหอมระเหย) ก่อใหเ้กดิควำมพงึพอใจ     

   มีผลต่อร่ำงกำยและอำรมณ ์ท ำใหผ่้อนคลำย  ท ำใหน้อนหลบัได ้

   ดขีึ้น   
 



ประโยชนข์องกำรนวดกดจุด 
 1. ชว่ยลดอาการปวดคดัตงึของเตา้นม 

2. ชว่ยกระตุน้การไหลของน า้นมใหม้ามากขึ้น  
3. ท าใหร้ะบบไหลเวยีนโลหติในรา่งกายดขีึ้น     
4. ผอ่นคลายและลดอาการปวดเม่ือย  
5. ชว่ยลดอาการเสน้เลือดขอด  รดิสดีวงทวาร    
    และอาการปวดบวมตามตวั  

 



         สปำ นมแม่และทบัหมอ้เกลอื   
กจิกรรมหลกั  ประกอบดว้ย 
• กำรนวด กดจุด ประคบ    
• อบดว้ยสมุนไพร และใหค้วำมรู ้



อปุกรณส์ ำหรบัใหบ้รกิำร 

       1.ลกูประคบ           2.หมอ้เกลอื 

• หมอ้ทะนน 

• ผำ้ดบิ 50 X 50 ซม. 

• เตำแกส๊ 

• เกลอื 

• ไพล ว่ำนนำงค ำ   อย่ำงละ 50 กรมั 

• ใบพลบัพลงึ กำรบูร อย่ำงละ 1.5 กรมั 

อปุกรณ ์

ทบัหมอ้เกลอื 

ประกอบดว้ย 



กำรติดตำมและประเมินผล 

1. กำรประเมินผลทำงดำ้นร่ำงกำย/จติใจ หลงัเสรจ็สิ้นกจิกรรม 4 – 5 คร ัง้                                            
(ระดบัควำมคดิเห็น ควำมพงึพอใจ) 

 

 

     

รำยกำร มำก ปำนกลำง นอ้ย 

1.กำรแหง้ของแผลฝีเยบ็ - รอ้ยละ30 รอ้ยละ70 

2.กำรขบัน ำ้คำวปลำ รอ้ยละ90 รอ้ยละ10 - 

3.มดลกูเขำ้อู่ รอ้ยละ90 รอ้ยละ10 - 



กำรติดตำมและประเมินผล 

   1.กำรประเมินผลทำงดำ้นร่ำงกำย/จติใจ หลงัเสรจ็สิ้นกจิกรรม 4 – 5 คร ัง้                                         
(ระดบัควำมคดิเห็น ควำมพงึพอใจ) 

 

 

     

รำยกำร มำก ปำนกลำง นอ้ย 

4.ปรมิำณน ำ้นม รอ้ยละ95 รอ้ยละ5 - 

5.ไขมนัหนำ้ทอ้ง - รอ้ยละ20 รอ้ยละ80 

6.อำกำรปวดเม่ือย รอ้ยละ98 รอ้ยละ2 - 



กำรติดตำมและประเมินผล 

   1.กำรประเมินผลทำงดำ้นร่ำงกำย/จติใจ หลงัเสรจ็สิ้นกจิกรรม 4 – 5 คร ัง้                                         
(ระดบัควำมคดิเห็น) 

 

 

     

รำยกำร มำก ปำนกลำง นอ้ย 

7.กำรไหลเวียนโลหิต รอ้ยละ90 รอ้ยละ10 - 

8.กระชบัสดัส่วน - รอ้ยละ20 รอ้ยละ80 


