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อาการต่ างๆหลังคลอดบุตร
หลังจากที่คุณแม่ให้กาํ เนิดลูกน้อยแล้ว อาจเกิดความผิดปกติข้ ึนกับร่ างกาย เช่น นํ้าคาวปลาไหลไม่
หยุด นํ้านมน้อย ท่อนํ้านมอุดตัน หรื อปวดตามตัว ตามข้อต่อต่างๆ ในร่ างกาย เป็ นต้น ล้วนแล้วแต่สร้าง
ความรําคาญกายและใจให้คุณแม่เป็ นอย่างมาก แพทย์แผนจีนมีมุมมองต่ออาการต่างๆ เหล่านี้อย่างไรมาดูกนั
ครับ
1.

นํ้าคาวปลาไหลไม่ หยุดหลังคลอด

นํ้าคาวปลา หมายถึงของเหลวที่ออกมาทางช่องคลอดหลังคลอด โดยในช่วงแรกจะมีสีแดง และ
เปลี่ยนเป็ นสี เหลือง ก่อนจะเป็ นลักษณะใสในที่สุด ส่ วนมากนํ้าคาวปลาจะหมดภายใน 4 -6 สัปดาห์หลัง
คลอด ถ้าหากเวลาเกินกว่านี้จะถือว่าเป็ นความผิดปกติ นํ้าคาวปลาจะมีกลิ่นเหมือนประจําเดือนในยามปกติ
หากมีกลิ่นแรงก็หมายความว่าอาจมีการติดเชื้อขึ้น
ข้ อควรระวัง
การทีน่ ํ้าคาวปลายังไม่ หมดนั้นต้ องระวังสาเหตุต่างๆ เหล่ านี้
1. มีชิ้นส่ วนรกค้างอยูข่ า้ งใน ต้องไปพบสู ตินรี แพทย์ทนั ที
2. มีการติดเชื้อในเยือ่ บุโพรงมดลูก
3. มดลูกเข้าอู่ไม่สนิท
4. มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
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โดยปกติแล้ว ร่ างกายสามารถที่จะขับนํ้าคาวปลาได้เอง แต่ในคนไข้บางรายอาจจะใช้เวลาค่อนข้าง
นานเป็ นเดือนๆ แพทย์แผนจีนสามารถจ่ายยาที่จะช่วยขับนํ้าคาวปลาให้ออกได้อย่างสะดวก ย่นระยะเวลาที่
จะขับนํ้าคาวปลา และช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็ วขึ้นได้
แพทย์ จีนมองว่ าสาเหตุของนํ้าคาวปลาไหลไม่ หยุดมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ
1. ชี่ (พลังลมปราณ)ไม่ เพียงพอ คุณแม่บางท่านหลังคลอดบุตรจะสู ญเสี ยชี่ไปมากทั้งจากการเบ่งคลอด หรื อ
ว่าการเสี ยเลือดจากการผ่าคลอด ชี่เป็ นตัวที่คอยคุมให้เลือดไหลเวียนในร่ างกายอย่างเป็ นระเบียบไม่แตกแถว
หากว่าชี่ไม่เพียงพอ เลือดก็จะออกนอกเส้นเลือด ทําให้เลือดไหลไม่หยุดได้ คุณแม่จะมีอาการอ่อนเพลีย
หายใจไม่อมิ่ นํ้าคาวปลาที่ออกมาจะเป็ นสี ซีดๆ ไม่ค่อยมีกลิ่น วิธีการรักษาต้องบํารุ งชี่ เมื่อร่ างกายมีชี่
เพียงพอแล้ว ชี่จะคอยควบคุมเลือดให้เดินได้อย่างเป็ นระเบียบ นํ้าคาวปลาจึงจะหมดลง
2. ในเลือดมีความร้ อน คุณแม่บางท่านพื้นฐานอาจจะเป็ นคนที่ร้อนในง่ายอยูเ่ ป็ นทุนเดิม หลังคลอดบุตร
หากเสี ยเลือดไปมาก ร่ างกายขาดเลือดซึ่ งเป็ นธาตุเย็น จึงทําให้อาการร้อนในยิง่ เป็ นมากขึ้น เลือดจะถูกความ
ร้อนเร่ งตัวทําให้เลือดไหลออกมาก ออกไม่หยุด มักมีอาการหงุดหงิด คอแห้ง หิ วนํ้า ท้องผูกร่ วมด้วย
นํ้าคาวปลาจะมีกลิ่นค่อนข้างแรง หมอจะให้สมุนไพรที่ค่อนข้างมีฤทธิ์เย็นเพื่อแก้ร้อนในและห้ามเลือด
3. เลือดคัง่ ด้วยหลายๆ สาเหตุ เช่น การทานของเย็น นํ้าแข็ง ไอศกรี ม หรื ออาบนํ้าสระผมแล้วไม่รีบเช็ดตัว
เป่ าผมให้แห้ง จะส่ งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เกิดเลือดหนืด เลือดคัง่ ขึ้น เลือดคัง่ เมื่อมาอุดตันทางเดิน
เลือดปกติ จึงทําให้เลือดที่พยายามจะไปข้างหน้าทะลักออกด้านนอกเส้นเลือดแทน ส่ งผลให้น้ าํ คาวปลาไหล
ไม่หยุด คุณแม่มกั มีอาการปวดท้อง นํ้าคาวปลามากและน้อยสลับกัน ของที่ถูกขับออกมามักจะมีลิ่มเลือด สี
คลํ้าเข้ม วิธีการรักษาจําเป็ นต้องให้ยาสลายเลือดคัง่ เมื่อเลือดคัง่ สลายแล้ว ทางเดินเลือดโล่งโปร่ ง เลือดเดิน
ไปตามทางได้ปกติ นํ้าคาวปลาจึงหมดลง
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จะเห็นว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คุณแม่จึงไม่ควรที่จะไปซื้ อยาขับ
นํ้าคาวปลาตามท้องตลาดมารับประทานเอง แต่ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง และได้
ยาที่เหมาะกับตนเองที่สุด
2.

นํ้านมน้ อย
คุณแม่บางท่านหลังคลอดบุตรแล้วนํ้านมค่อนข้างน้อย ทางแพทย์แผนจีนเราแบ่งสาเหตุของอาการ

ออกเป็ นสองประเภท คือ
1. เลือดไม่ เพียงพอ คุณแม่จะเป็ นคนค่อนข้างอ่อนแอเป็ นทุนเดิม หรื ออาจจะเสี ยเลือดมากในช่วงคลอด ทํา
ให้เลือดในร่ างกายไม่เพียงพอที่จะแปลสภาพเป็ นนํ้านม มักจะมีอาการอ่อนเพลีย ไม่อยากอาหาร เต้านมไม่
คัดตึง นํ้านมที่ออกมาค่อนข้างจาง
2. ลมปราณตับติดขัด หลังจากคลอดบุตรแล้วคุณแม่อาจจะมีอารมณ์แปรปรวน หรื อหงุดหงิดใจ ทําให้
ลมปราณที่อวัยวะตับติดขัด เส้นลมปราณของตับนั้นจะพาดผ่านหน้าอกทั้งสองข้าง เมื่อเกิดการติดขัดขึ้น
นํ้านมจึงไหลออกมาไม่สะดวกนัน่ เอง คุณแม่จะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่าย ซึ มเศร้า เจ็บคัดตึงเต้านม อาจจะคลํา
พบก้อนที่เต้านม คอแห้ง หากทิง้ ไว้นานแล้วลมปราณที่ติดขัดจะก่อให้เกิดไฟขึ้น เต้านมจะบวมแดง ซึ่ งก็คือ
เกิดการอักเสบนัน่ เอง กรณี น้ ีควรรี บรักษา เพราะหากเกิดอักเสบจนเป็ นหนองขึ้นมา จําเป็ นต้องยุติการให้นม
บุตรเพื่อทําการรักษาก่อน
แม้ทางทฤษฎีจะแบ่งสาเหตุออกเป็ นสองประเภท แต่ในการรักษานั้นมักพบว่าคุณแม่อาจมีท้งั สอง
อาการร่ วมกันได้ แพทย์จีนจึงมักให้ยาบํารุ งเลือด และเดินลมปราณตับไปพร้อมๆ กัน วิธีน้ ีนอกจากจะทําให้
คุณแม่มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถผลิตนํ้านมออกมาได้มากขึ้นแล้ว ยังทําให้น้ าํ นมไหลออกได้ดี ป้ องกันการ
อักเสบที่เต้านมอีกด้วย อย่างไรก็ตามคุณแม่ทุกท่านควรหมัน่ ปั๊มนํ้านมไม่ให้คงั่ ค้างอยูใ่ นเต้านมเสมอหลังลูก
ดูดแล้ว เพื่อป้ องกันการอักเสบของเต้านม
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3.ปวดเมือ่ ยตามร่ างกาย
นับว่าเป็ นอีกหนึ่งโรคฮิตหลังคลอดเลยทีเดียว คุณแม่มกั จะมีอาการปวดตามข้อต่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อมือ นิ้วมือ ข้อศอก เข่า หรื ออาจจะปวดกล้ามเนื้อตามร่ างกาย ครั่นเนื้อครั่นตัว สาเหตุสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเภทได้ดงั นี้
1. เลือดน้ อย คุณแม่อาจจะอ่อนแออยูแ่ ล้ว รวมถึงเกิดการเสี ยเลือดระหว่างคลอดบุตร เมื่อเลือดน้อยไม่
เพียงพอต่อการไปเลี้ยงร่ างกายต่างๆ จึงเกิดการปวดชาได้ คุณแม่จะรู ้สึกอ่อนเพลีย ไม่อยากอาหาร หายใจไม่
เต็มอิ่ม
2. เลือดคัง่ หลังคลอดแล้วยังมีของเสี ยคัง่ ค้างอยูใ่ นร่ างกาย อุดตันตามลมปราณ ส่ งผลให้เลือดไหลเวียนช้า
เลือดมาเลี้ยงข้อต่อ กล้ามเนื้อต่างๆได้นอ้ ย จึงเกิดการปวดขึ้น มักมีอาการปวดท้อง หรื อนํ้าคาวปลาไหลไม่
หยุด เป็ นลิ่มเลือดร่ วมด้วย
3. ได้ รับพิษเย็น ประเภทนี้มกั พบได้บ่อยที่สุด ระหว่างที่คลอดบุตรหรื อหลังคลอดบุตรแล้ว คุณแม่ไม่ทนั
ระวังตัว ไปตากแอร์ สระผมแล้วไม่รีบเป่ าแห้ง ทานนํ้าเย็น นํ้าแข็ง ทําให้เลือดเดินไม่สะดวกติดขัดตาม
ร่ างกาย ส่ งผลให้ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายเป็ นหวัด บางคนอาจหนาวสั่น รู ้สึก
เหมือนมีไข้อยูต่ ลอดเวลา
4. ไตพร่ อง ระบบการสื บพันธุ์ของมนุษย์เรานั้นถูกควบคุมด้วยอวัยวะไต ถ้ายามปกติคุณแม่เป็ นคนร่ างกาย
ไม่แข็งแรง หรื อว่าคลอดบุตรหลายคน จะทําให้พลังที่ไตพร่ องลงได้ มักจะพบอาการปวดเมื่อยเอวหลัง เมื่อย
เข่า ปวดส้นเท้า เอ็นร้อยหวายเป็ นหลัก อาจพบอาการปัสสาวะบ่อยๆ หูอ้ือมีเสี ยง เวียนศีรษะร่ วมด้วยได้
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หลังคลอดบุตรร่ างกายของคุณแม่กาํ ลังอยูใ่ นช่วงที่อ่อนแอ ปัจจัยก่อโรคจากภายนอกมักเข้าสู่ ร่างกาย
ได้ง่าย ในทางแพทย์จีนนั้น “พิษลม” จะเป็ นตัวพาพิษอื่นๆเข้าสู่ ร่างกาย คุณแม่จึงควรหลีกเลี่ยงการตากลม
ตากแอร์ และควรทําร่ างกายให้อบอุ่นไว้
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