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น้ํานมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก เนื่องจากประกอบดวยธาตุอาหาร โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร

ธาตุตางๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม และมีสารเสริมสรางภูมิตานทานที่ชวยเสริมสรางระบบภูมิคุมกันของทารก 

ทางองคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) แนะนําวามารดาควรใหนมบุตรอยางนอย 6 

เดือน และสามารถใหตอเน่ืองไปอีก 1-2 ป แตมารดาหลายคนมักประสบปญหามีน้ํานมนอย หรือมีน้ํานมไม

เพียงพอตอความตองการของทารก  

หัวปลีหรือปลีกลวย คือ สวนของชอดอกกลวยที่ยังไมบาน (banana inflorescence) ประกอบดวย

ใบประดับสีแดงจนถึงมวง ดานในมีดอกสีขาวครีม เรียงซอนทับกันเปนชั้น มองคลายดอกบัวตูม ตามตํารายา

ไทย ปลีกลวย ใชบํารุงน้ํานม รักษาโรคโลหิตจาง และชวยบํารุงเลือด จึงเปนอาหารที่มารดานิยมรับประทาน

ในชวงระหวางการใหนมบุตร สามารถนํามาทําอาหารไดหลากหลาย ทั้งทานสด หรือนํามาปรุงอาหาร เชน ยํา 

หรือแกง และปลีกลวยที่นิยมนํามารับประทานคือ ปลีกลวยปาและปลีกลวยตานี เนื่องจากมีรสฝาดนอยกวา

ปลีกลวยชนิดอื่น (1)  

การศึกษาในหญิงใหนมบุตร อายุ 20-35 ป จํานวน 36 คน สุมแบงกลุมใหรับประทานอาหารตามหลัก

โภชนาการระหวางใหนมบุตรเพียงอยางเดียว หรือรวมกับการรับประทานสารสกัดจากปลีกลวยตานี (Musa 
balbisiana Colla) ขนาด 250 มก. วันละ 2 คร้ัง ติดตอกัน 4 วัน มีผลทําใหระดับฮอรโมนโปรแลคตินท่ีทํา

หนาที่กระตุนตอมน้ํานมใหผลิตน้ํานม (galactogogue) จาก 270.06 เพ่ิมเปน 349.37 นาโนกรัม/มล. และ

ปริมาณตรน้ํานมเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 51.87 ± 6.36 มล./วัน สอดคลองกับการเพ่ิมน้ําหนักตัวของทารกอยางมี

นัยสําคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไมพบในกลุมที่รับประทานอาหารตามโภชนาการเพียงอยางเดียว (2) การศึกษา

ในหญิงใหนมบุตร จํานวน 16 คน แบงกลุมใหรับประทานสารสกัดจากปลีกลวยตานี วันละ 2 แคปซูล  กอน

นอน ในวันที่ 5-12 ของการใหนม (รวมระยะเวลา 7 วัน) พบวาปริมาตรน้ํานมโดยเฉล่ียของกลุมทีไดรับสาร

สกัดจากปลีกลวยสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับยาหลอกอยางมีนัยสําคัญ (470.68±65.63 และ 364.65±113.50 

มล. ตามลําดับ) และระดับฮอรโมนโปรแลคตินมีคาเพ่ิมขึ้นในกลุมที่ไดรับสารสกัดจากปลีกลวย ในขณะท่ีกลุม

ควบคุมมีระดับของฮอรโมนโปรแลคตินลดลง โดยพบวาสารฟลาโวนอยดที่พบในปลีกลวยเปนสารสําคัญในการ

ออกฤทธ์ิกระตุนการหลั่งฮอรโมนโปรแลคติน (3) 



การรับประทานปลีกลวยในรูปแบบอาหารใหผลกระตุนน้ํานมไดเชนเดียวกัน โดยการศึกษาในหญิงให

นมบุตร อายุ 25-40 ป จํานวน 58 คน สุมแบงกลุมใหรับประทานบิสกิตที่ทําจากผงปลีกลวยตีบ (Musa x 
paradisiaca) กับขาวสาลีผสมกันในอัตราสวน 50:50 (มีผงกลวย 1.62 ก./ชิ้น) ติดตอกันเปนเวลา 1 เดือน 

(4) การรับประทานอาหารที่มีปลีกลวยตีบเปนสวนประกอบ วันละ 25 ก. (5) หรือการรับประทานในรูปของ

เครื่องดื่มสมุนไพรชาปลีกลวย (ไมระบุขนาด) (6) มีผลเพ่ิมปริมาตรน้ํานมและชวยใหการหลั่งน้ํานมของมารดา

มีความสม่ําเสมอมากข้ึน และการศึกษาในหนูแรทระบุวาสารสกัดน้ําจากปลีกลวยมีผลเพ่ิมปริมาตรน้ํานม ดวย

การเพ่ิมจํานวนเซลลหลั่งน้ํานม (mammary secretory cell) และออกฤทธ์ิตานตัวรับโดพามีน (dopamine 

antagonist) เปนผลใหฮอรโมนโปรแลคตินเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเปนกลไกเดียวกับการใชยา domperidone ในการ

กระตุนน้ํานม (7)  

จากรายงานขางตนเปนการยืนยันประสิทธิผลของปลีกลวยในการเพิ่มน้ํานมตามองคความรูดั้งเดิมของ

ไทย และเปนทางเลือกที่ดีสําหรับมารดาที่มีปญหาน้ํานมไมเพียงพอตอความตองการของทารก เน่ืองจากเปน

พืชอาหารที่มีความปลอดภัยสูง ราคาไมแพง อยางไรก็ตามควรระมัดระวังการใชในผูที่มีประวัติแพกลวยหรือ

ยางกลวย  
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