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การศึกษาผลของตาํรับยาสมุนไพรหลงัคลอดทีใชใ้นโรงพยาบาลกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ทีมีต่อมารดา
หลังคลอด โดยเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลพานทอง  จังหวดัชลบุรี ทีไม่ได้มีการใช้ยาสมุนไพรหลงัคลอด 
ประชากรทีศึกษาเป็นมารดาหลงัคลอดอายรุะหวา่ง 18 ถึง 35 ปี คลอดแบบปกติระยะ 1-7 วนั ทีมารับบริการใน
โรงพยาบาลทงัสองแห่งระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2554  กลุ่มตวัอยา่งเป็นมารดาหลงัคลอด ทีมา
รับบริการทีโรงพยาบาลกาบเชิง  จาํนวน 39 ราย และกลุ่มควบคุมเป็นมารดาหลังคลอด ทีมารับบริการที
โรงพยาบาลพานทอง  จาํนวน 78 ราย   รูปแบบของการวจิยัเป็นการวจิยักึงทดลอง   ทาํการเก็บขอ้มูลในวนัที 1, 2, 

3, 5 และ 7  หลงัคลอด เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบบนัทึกการวดัระดบัยอดมดลูก  2) แบบประเมิน
ลกัษณะนาํคาวปลา  3) แบบสอบถามสุขภาพหลงัคลอด   ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการลดระดบัของ
ยอดมดลูก  วนัทีนาํคาวปลาหมดโดยสงัเกตจากสีและกลินของนาํคาวปลาในวนัทีนาํคาวปลาเปลียนเป็นสีเหลือง
ปนขาวและหมดกลิน และประเมินสุขภาพทวัไปของมารดาหลงัคลอด ผลการศึกษาพบว่า การหดตวัของมดลูก
โดยการวดัระดบัยอดมดลูกในกลุ่มทีไดรั้บยามีการลดลงมากกวา่กลุ่มทีไม่ใชย้าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 โดยเริมเห็นความแตกต่างตงัแต่วนัที 2 หลงัคลอด และลดลงมากทีสุดในวนัที 7  หลงัคลอด  โดยมีค่าลดลง
เฉลีย วนัที 2, 3, 5 และ 7 คิดเป็น ร้อยละ 13.96, 21.97, 30.72 และ 49.00  ตามลาํดบั ในขณะทีกลุ่มไม่ใชย้ามีค่า
ลดลงร้อยละ  9.23, 16.00, 23.53 และ 33.43  ตามลาํดบั   ดา้นวนัทีนาํคาวปลาหมดพบวา่ กลุ่มทีใชย้าจะมีการหมด
ของนาํคาวปลาเร็วกวา่กลุ่มไม่ใชย้าโดยในวนัที 6 หลงัคลอดมีจาํนวนร้อยละของกลุ่มผูใ้ชย้า 46.15 นาํคาวปลา
กลายเป็นสีเหลืองปนขาวและหมดกลิน แต่กลุ่มไม่ใชย้ามีเพียงร้อยละ 28.21     ส่วนในดา้นสุขภาพโดยรวม
ประเมินผลจากแบบสอบถามในวนัที 7 หลงัคลอด พบวา่การปวดกระดูกบริเวณ สะโพก  ขอ้ต่อ กระดูกสันหลงั  
การปวด หรือบวม บริเวณแผลฝีเยบ็ ปริมาณนาํนมและอาการคดัตึงเตา้นม และการถ่ายอุจจาระกลุ่มใชย้าดีกว่า
กลุ่มไม่ใชย้า  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  จากผลวิจยันียืนยนัไดว้า่ตาํรับยาสมุนไพรหลงัคลอดของ
โรงพยาบาลกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ มีผลต่อการหดรัดตวัของมดลูก  การขบันาํคาวปลา และสุขภาพโดยรวมของ
มารดา  ซึงน่าจะมีประโยชน์ต่อมารดาหลงัคลอดและหากมีการศึกษาเรืองความปลอดภยัในการใชก็้น่าจะมีการ
ส่งเสริมนาํมาใหใ้ชใ้นการดูแลมารดาหลงัคลอดต่อไป 
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 This research studied the effect of postpartum herbal formula used to women after child birth at 

Kabchoeng Hospital by comparing with a control group at Panthong Hospital. The data were collected from May to 

July 2011 from 39 women at Kabchoeng Hospital and 78 women at Pantong Hospital aged between 18-35 years. 

The decreasing of the uterus-apex level and the changing of color and odor of amniotic fluid was measured on day 

1, 2, 3, 5 and 7 after child birth. The results showed that the uterus contraction measured by uterus-apex level of the 

sample group had higher value than that of the control group significantly at p-value 0.05. The difference in value 

was observed on day 2 and the highest decreases were found on day 7 and the average decreasing value was found 

on days 2, 3, 5 and 7 at 13.96%, 21.97%, 30.72% and 49.00% respectively, compared  with  the control group at 

9.23 %, 16.00%, 23.53% and 33.43 % respectively. On the amniotic fluid changing days, the findings showed that 

in the group that used herbs, there was a change in color and odor of amniotic fluid faster than that of the control 

group and on day 6 after child birth, in 46.15% of women in the study group, the color of the amniotic fluid had 

been changed to white and there was absence of odor compared with that of the control group with only 28.21%. 

For the overall results of health assessment, on the 7th day the group that used herb got more health scores than the 

control group significantly at p-value 0.05 especially for symptoms as hipbone and joint pain, lactation , breast 
engorgement and defecation. Those results confirm that the postpartum herbal formulas of Kabchoeng Hospital, 

Surin province are effect for uterus contraction, amniotic fluid and health after giving birth and they should be more 

educated about the toxicity and safety in future researches. 
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 ในการทาํวิทยานิพนธ์เรือง ผลของตาํรับยาสมุนไพรหลงัคลอด ของโรงพยาบาลกาบเชิง 
จงัหวดัสุรินทร์ นีไดรั้บการสนบัสนุนบางส่วนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  และสําเร็จ
ลงตามวตัถุประสงค์ไดเ้ป็นอย่างดีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจากเภสัชกร รองศาสตราจารย ์ 
สินธพ   โฉมยา ทีให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํต่างๆ รวมถึงการตรวจแกไ้ขจนวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลง
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

ขอขอบพระคุณเภสัชกร รองศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  โสธนะพนัธ์ุ  เภสัชกรหญิง รอง
ศาสตราจารย ์รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษก์ุล  เภสัชกรหญิง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัดี  ญาณไพศาล  และ
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร ทีให้ความกรุณาเป็นประธาน และ
คณะกรรมการสอบในครังนี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านทีให้ความรู้ และ
ใหค้าํปรึกษาอยา่งดีเสมอมา  

ขอขอบพระคุณผู้อ ํานวยการโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ และผู ้อ ํานวยการ
โรงพยาบาลพานทอง  จงัหวดัชลบุรี  ตลอดจนหวัหนา้ตึกหลงัคลอด  พยาบาลและเจา้หนา้ทีทุกๆ ท่านที
ให้ความช่วยเหลือในการใช้สถานที  และอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่ผูว้ิจ ัย  
ขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งทีใหค้วามร่วมมือในทุกดา้น  
 ขอขอบคุณเพือนๆ สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (วท.ม.) และเพือนๆ ทีให้กาํลังใจ 
รวมทงัอาํนวยความสะดวกในทุกเรือง 
 และสุดทา้ยขอขอบคุณครอบครัว พ่อ แม่ และพีๆ  ทีคอยให้คาํปรึกษา และแนะนาํในเรือง
ต่างๆ รวมทงัเป็นกาํลงัใจทีดีเสมอมา 
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