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สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะมี แต่ท าไมบางคนมี บางคน

ไม่มี เป็นค าถามที่เราต้องมาช่วยกันหาค าตอบ 
การมีสุขภาพดี มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ หลายอย่าง เช่น 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ปัจจัยที่ส าคัญมากต่อการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีของเราแต่ละคนในทุก

เพศและทุกวัย คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือด าเนินชีวิตใน 3 เรื่อง คือ 
อาหาร ออกก าลังกาย และอารมณ์ หรือเรียกย่อๆ ว่า “3 อ.” 

อาหาร เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยให้ร่างกาย
เจริญ เติบโต แข็งแรง ให้พลังงาน ความอบอุ่นต่อร่างกาย และช่วยควบคุม
การท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ ดังนั้น จึงควรเลือกกิน
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ สัดส่วนที่เหมาะสม 
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และลดอาหารที่มัน หวาน 
และเค็ม ด้วย 

ออกก าลังกาย ช่วยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และช่วยฟื้นฟู
สภาพร่างกาย ท าได้ทุกคน ท าด้วยความพอดีไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 
ท าอย่างสม่ าเสมอทุกวัน หรืออย่างน้อยวันเว้นวัน วันละ 30 นาที ท าได้ตาม
ความสะดวก ทั้งบ้าน นอกบ้าน และที่ท างาน 

อารมณ์ ที่เป็นสุข มั่นคง มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม แม้มีอารมณ์เครียดหรืออารมณ์ด้านลบ 
แต่รู้จักการดูแลอารมณ์นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การมีพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 อ. จึงเป็นเรื่องที่สามารถท าได้ ถ้าเรามี
ฉันทะและวิริยะ กล่าวคือมีความรักความมุ่งมั่นที่จะท า การมีสุขภาพดีจะ
เกิดได้ไม่ยากกับทุกคน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา ขุมทอง 
ผู้จัดการโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ 

มูลนิธิหมอชาวบ้าน 

ค าน า 



 
 
 

ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 
สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดร.กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ 
นักโภชนากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ 
สถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 
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ค าน า 
ผู้เรียบเรียง 

 

การบริโภคอาหารส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร 2 
ความต้องการพลังงานและสารอาหารของคุณแม่ตั้งครรภ์ 4 

และให้นมบุตร  
อาหารและพลังงานส าหรับทั้งแม่และทารกในครรภ์ 6 
แหล่งอาหารประเภทโปรตีนและแร่ธาตุที่ส าคัญกับทารกในครรภ์ 8 
กินปลาเพื่อพัฒนาการที่ดีของระบบประสาทในทารก 11 
ผักสะอาด-ผลไม้สด 12 
ความต้องการน้ าในระหว่างตั้งครรภ์ 13 
การซื้อวิตามินมากินเอง 14 
อันตรายของบุหร่ีและสุรา 15 
สุขอนามัยที่ดีของคุณแมต่ั้งครรภ์และให้นมบุตร 15 
ถาม-ตอบปัญหาโภชนาการที่พบบ่อย 16 

 

ออกก าลังกายในคุณแมต่ั้งครรภ์ 22 
ประโยชน์ของการออกก าลังกายต่อการตั้งครรภ์และทารก 22 
ออกก าลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยขณะตั้งครรภ์ 24 
ออกก าลังกายแบบแอโรบิกในคุณแม่ตั้งครรภ์ 24 
ท่าออกก าลังกายที่ก าหนดให้ท าส าหรับแม่ตั้งครรภ์ 

ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 (อายุครรภ์ระหว่าง 1-6 เดือน) 25 
ในช่วงไตรมาสที่ 3 (อายุครรภ์มากกว่า 6 เดือน) 35 
 

สารบัญ 



 
 
 
 
 

ซึมเศร้าในคุณแม่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 40 
สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าหลังคลอด 41 
การแก้ไขเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 42 
แนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 43 
กลุ่มโรคที่ต้องระวังส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ ์ 44 
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 คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรมีความต้องการพลังงานและโปรตีน
เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนตั้งครรภ์ จึงควรกินอาหารหมวดข้าวแปูงเพิ่มขึ้นวัน
ละ 1-2 ทัพพี เพิ่มเนื้อสัตว์ไขมันต่่าวันละ 2-3 ช้อนโต๊ะ และเพิ่มนมไขมัน
ต่่าวันละ 1 แก้ว จากปกติตั้งแต่การตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อให้
ทารกในครรภ์เติบโตได้ดีและมีน้่านมแม่เพียงพอส่าหรับให้ทารก 

 สารอาหารที่ควรให้ความเอาใจใส่ในช่วงเวลาอันส่าคัญนี้ ได้แก่ 
โฟเลต ธาตุเหล็ก สังกะสี ไอโอดีน และโพแทสเซียม ควรกินยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็กที่ได้จากแพทย์เป็นประจ่า เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับธาตุเหล็กอย่าง
เพียงพอ ส่าหรับสารอาหารอื่นที่กล่าวถึงนี้สามารถได้รับเพียงพอจากการ
กินอาหารจ่าพวกเนื้อสัตว์ ผักใบเขียว และผลไม้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 

 หญิงที่ก่าลังตั้งครรภ์มีน้่าหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ 12 กิโลกรัม (ระหว่าง 10-14 กิโลกรัม) เพื่อให้ทารกแรกคลอดมี
น้่าหนักตัวที่ไม่น้อยหรือมากจนเกินไป ถึงกระนั้นก็ตามค่าน้่าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมในระหว่างตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับน้่าหนักของหญิง
แต่ละคนก่อนการตั้งครรภ์ ถ้าน้่าหนักก่อนการตั้งครรภ์ต่่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน คุณแม่ควรที่จะเพิ่มน้่าหนักให้ได้อย่างน้อยเทียบเท่ากับเกณฑ์
ขั้นต่่าที่ก่าหนดไว ้

 

                                                           
*   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
** นักโภชนากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 2 



 3 ส่าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร 

การตั้งครรภ์และให้นมบุตรเป็นช่วงเวลาที่ร่างกาย 
ของสตรีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ ์
และจิตใจอย่างมาก โภชนาการที่ดีมีความสา่คัญทั้ง 
ต่อแม่และทารก คุณแมต่ั้งครรภ์และให้นมบุตรควร 
ใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีความเหมาะสม 
เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย และม ี
รสชาติไม่จัดเกินไป อาหารที่กินควรสด สะอาด 
และได้รับการปรุงให้สุกอย่างทั่วถึง ควรเลือกอาหารที่มีความหลากหลาย
ตั้งแต่อาหารมื้อหลักที่ประกอบไปด้วยอาหารประเภทข้าว แปูง เนื้อสัตว์ ไข่ 
นม ถั่วชนิดต่างๆ ผัก ผลไม้ รวมทั้งรู้จักเลือกกินขนมและของว่างที่ไม่หวาน
และเค็มจัด เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของทั้งผู้เป็นแม่และทารก 

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรให้ความสนใจกับน้่าหนักของร่างกายที่เพิ่มขึ้นใน
ระหว่างการตั้งครรภ์ว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม คือ ไม่น้อยหรือมากเกินไปกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่แนะน่า สารอาหารที่ควรให้ความเอาใจใส่ในช่วงเวลาอัน
ส่าคัญนี้ ได้แก่ โฟเลต ธาตุเหล็ก สังกะสี ไอโอดีน และโพแทสเซียม ในปัจจุบัน 
นี้สมมติฐานของบาร์กเกอร์ (Barker's Hypothesis) ได้รับการยอมรับและเชื่อ-
ถือกันมากข้ึนเร่ือยๆ ที่ได้กล่าวถึงความส่าคัญของโภชนาการของมารดาต่อ
ทารกในครรภ์ว่า มีอิทธิพลต่อสุขภาพของทารกภายหลังคลอด และยังจะ
ส่งผลไปถึงความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยและโรคภัยต่างๆ เมื่อทารกคนนั้นๆ 
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ 

การที่ทารกได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา เป็นปัจจัยส่าคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการ 

ที่สมบูรณ์ของอวัยวะที่ส่าคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พัฒนาการทางสมองและระบบประสาท ซึ่งพัฒนาการ
อันสมบูรณ์จะน่าไปสู่การเรียนรู้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของ
ร่างกาย 



 

ความต้องการพลังงานและสารอาหาร 
 

ความต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ ในคุณแม่ตั้งครรภ์
และให้นมบุตร จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่ได้มีการตั้งครรภ์  
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณพลังงานและสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ่าวัน (Dietary 
Reference Intake, DRI) ส่าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร 

พลังงานและสารอาหาร
ชนิดต่างๆ ในแต่ละวัน 

หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 

ไตรมาส 
ที ่1 

ไตรมาส 
ที ่1 

ไตรมาส 
ที ่1 

0-5 
เดือน 

6-11 
เดือน 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) +0 +300 +300 +500 +500 
โปรตีน (กรัม) +25 +25 +25 +25 +25 
วิตามินเอก (ไมโครกรัม) +200 +200 +200 +375 +375 
วิตามินซี (มิลลิกรัม) +10 +10 +10 +35 +35 
วิตามินดีข (ไมโครกรัม) +0 +0 +0 +0 +0 
วิตามินอีค (มิลลิกรัม) +0 +0 +0 +4 +4 
วิตามินเค (ไมโครกรัม) +0 +0 +0 +0 +0 
ไธอะมิน (มิลลิกรัม) +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 
ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม) +0.3 +0.3 +0.3 +0.5 +0.5 
ไนอะซินง (มิลลิกรัม) +4 +4 +4 +3 +3 
วิตามินบี 6 (มิลลิกรัม) +0.6 +0.6 +0.6 +0.7 +0.7 
โฟเลตจ (ไมโครกรัม) +200 +200 +200 +100 +100 
วิตามินบี 12 (ไมโครกรัม) +0.2 +0.2 +0.2 +0.4 +0.4 
กรดแพนโทเธนิก (มิลลิกรัม) +1.0 +1.0 +1.0 +2.0 +2.0 
ไบโอติน (ไมโครกรัม) +0 +0 +0 +5 +5 

โคลีน (มิลลิกรัม) +25 +25 +25 +125 +125 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) +0 +0 +0 +0 +0 

 

ของคุณแม่ต้ังครรภ์และให้นมบตุร 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
พลังงานและ 

สารอาหารชนิด 
ต่างๆ ในแต่ละวัน 

หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 

ไตรมาส 
ที ่1 

ไตรมาส 
ที ่1 

ไตรมาส 
ที ่1 

0-5 
เดือน 

6-11 
เดือน 

ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) +0 +0 +0 +0 +0 
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) +30 +30 +30 +0 +0 
ฟลูโอไรด์ (มิลลิกรัม) +0 +0 +0 +0 +0 
ไอโอดีน (ไมโครกรัม) +50 +50 +50 +50 +50 
เหล็ก (มิลลิกรัม) แพทย์จะให้ยาเมด็เสรมิธาตเุหล็กฉ ปฏิบัติตามค่าแนะน่าแพทย์ช 

ทองแดง (ไมโครกรัม) +100 +100 +100 +400 +400 

สังกะสี (มิลลิกรัม) +2 +2 +2 +1 +1 

ซีลีเนียม (ไมโครกรัม) +5 +5 +5 +15 +15 

โครเมียม (ไมโครกรัม) +5 +5 +5 +20 +20 

แมงกานีส (มิลลิกรัม) +0.2 +0.2 +0.2 +0.8 +0.8 

โมลิบดีนัม (ไมโครกรัม) +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 

โซเดียม (มิลลิกรัม) +0 +(50-200) +(50-200) +(125-350) +(125-350) 

โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) +0 +(350-575) +(350-575) +(575-975) +(575-975) 

คลอไรด ์(มิลลิกรัม) +0 +(100-
200) 

+(100-
200) 

+(175-350) +(175-350) 
 

หมายเหตุ : ตัวเลขแสดงปริมาณพลังงานและสารอาหารแต่ละชนิดที่อ้างอิงนั้นเป็นค่าที่แนะน่า
ให้เพิ่มขึ้นจากสตรีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตรในช่วงวัยเดียวกัน 

ก เป็นค่า Retinol Activity Equivalent (RAE), 1 RAE = 1 ไมโครกรัม retinol, 12 ไมโครกรัม 
–carotene, 24 ไมโครกรัม -carotene, หรือ 24 ไมโครกรัม -cryptoxanthin 

ข cholecalciferol, 1 ไมโครกรัม cholecalciferol = 40 IU (หน่วยสากล) vitamin D 
ค
 -tocopherol รวมทั้ง RRR--tocopherol และ -tocopherol ที่พบตามธรรมชาติในอาหาร
และ 2 R-stereoisomeric forms ของ -tocopherol (RRR-, RSR-, RRS-, และ RSS--toco-
pherol ที่พบในอาหารเพิ่มคุณค่า (fortified food) และอาหารเสริม (supplement food) 

ง Niacin Equivalent (NE), 1 มิลลิกรัม niacin = 60 มิลลิกรัม tryptophan 

จ Dietary Folate Equivalent (DFE), 1 DFE = 1 ไมโครกรัมโฟเลตจาก
อาหาร = 0.6 ไมโครกรัมกรดโฟลิกจากอาหารเพิ่มคุณค่า (fortified food) 

ฉ คุณแมต่ั้งครรภ์ควรได้รับยาเม็ดธาตุเหล็กเสริมวันละ 60 มิลลิกรัม 

ช หญิงให้นมบุตรควรได้รับธาตุเหล็กจากอาหาร 15 มิลลิกรัมต่อวัน เนื่องจากหญิงให้นมบุตรไม่
มีประจ่าเดือนจึงไม่มีการสูญเสียธาตุเหล็ก 



 

อาหารและพลังงานส าหรับทั้งแม่และทารกในครรภ์ 
ความต้องการพลังงานของร่างกายคุณแม่ตั้งครรภ์

ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์นั้น จะเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อนการตั้งครรภ์ หลัง 
จากเดือนที่สี่ คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องการพลังงานมากข้ึน ซึ่ง
จะสอดรับกับน้่าหนักที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จน  

กระทั่งมีอัตราการเพิ่มของน้่าหนักตัวสูงที่สุดในระยะสาม
เดือนสุดท้ายก่อนคลอด พลังงานที่ร่างกายต้องการเพิ่มขึ้น
นี้ ควรได้มาจากการเพิ่มปริมาณอาหารที่กินเป็นหลัก 

โดยทั่วไปคุณแม่ตั้งครรภต์ั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ควรกินอาหารหมวดข้าว
แปูงเพิ่มขึ้น 1-2 ทัพพี เนื้อสัตว์ไขมันต่่าเพิ่มขึ้น 2-3 ช้อนโต๊ะ และนมไขมัน
ต่่า 1 แก้ว เพื่อให้ได้พลังงานและโปรตีนเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอส่าหรับทารกใน
ครรภ์ และเตรียมพร้อมกับการให้นมบุตรภายหลังคลอด ซึ่งในช่วงที่ให้นม
บุตรร่างกายของหญิงให้นมบุตรต้องการพลังงานมากกว่าช่วงตั้งครรภ์เพื่อ
น่าไปสร้างน้่านม ดังนั้น หญิงให้นมบุตรยังควรกินอาหารเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการตั้งครรภ์เช่นเดิม และอาจเพิ่มอาหารหมวดข้าวแปูงอีกเล็กน้อย 
เพื่อให้ร่างกายสร้างน้่านมได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของทารก
อย่างไรก็ตาม ควรจ่ากัดอาหารที่ให้พลังงานสูงประเภทของว่างและขนม  
ขบเคี้ยวที่หวานมัน รวมทั้งควบคุมการกินผลไม้ที่มีรสหวานจัดแต่น้อยๆ 
เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก ล่าไย ลิ้นจี่ รวมไปถึงผลไม้เชื่อม 
และแช่อิ่มชนิดต่างๆ 

น้่าหนักร่างกายที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่และ 
เหมาะสม จะส่งผลต่อสุขภาพของแม่และ 
ทารก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปใน 
อนาคต ถ้าในระหว่างตั้งครรภ์แม่มีน้่าหนัก 
เพิ่มข้ึนต่่ากว่าเกณฑ์แล้วทารกแรกคลอด 
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จะมีขนาดร่างกายเล็กและน้่าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน ส่วนคุณแม่ที่มี
น้่าหนักมากเกินเกณฑ์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่อาจเกิด 

ขึ้นได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลให้ทารกมีน้่าหนักมากเกิน
พอดี และอาจน่าไปสู่โรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
ภายหน้า องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะให้คุณแม่ที่ก่าลังตั้งครรภ์มีน้่าหนัก
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12 กิโลกรัม (ระหว่าง 10-14 กิโลกรัม) 
เพื่อให้ทารกแรกคลอดมีน้่าหนักตัวที่ไม่น้อยหรือมากจนเกินไป ถึงกระนั้นค่า
น้่าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมในระหว่างตั้งครรภ์ จะขึ้นอยู่กับน้่าหนัก
ของสตรีแต่ละคนก่อนการตั้งครรภ์ ถ้าน้่าหนักก่อนการตั้งครรภ์ 
ต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คุณแม่ควรที่จะเพิ่มน้า่หนักให้ได้ 
อย่างน้อยเทียบเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่่าที่ก่าหนดไว้ เพื่อหลีก- 
เลี่ยงไม่ให้ทารกแรกคลอดมีน้่าหนักร่างกายต่่ากวา่เกณฑ์ 
แต่ถ้าก่อนการตั้งครรภ์คุณแม่มีน้่าหนักเกินมาตรฐาน 
จนถึงระดับอ้วน น้า่หนักตัวก็ไมค่วรเพิ่มขึ้น 
มากในระหว่างตั้งครรภ ์

ปริมาณน้่าหนักที่ควรเพิ่มขึ้นพิจารณาจากค่าดัชนีมวลกาย (body mass 
index, BMI) ก่อนตั้งครรภ์แสดงในตารางที่ 2 โดยค่าดัชนีมวลกายค่านวณ
ได้จากน้่าหนักร่างกาย (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูงยกก่าลังสอง (เมตร2) ซึ่ง
สามารถใช้บ่งชี้ความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยและการตายของสุขภาพประชากร 
งานวิจัยพบว่าคุณแม่ที่มีน้่าหนักเพิ่มขึ้นมากๆ จนเกินพอดีในระหว่างตั้งครรภ์
จะกลับมามีน้่าหนักเท่ากับก่อนการตั้งครรภ์หลังจากคลอดบุตรแล้วได้ยาก 
การปูองกันไม่ให้น้่าหนักเพิ่มมากเกินไป คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก 
เช่น อาหารผัดที่ใช้น้่ามันมาก อาหารทอด รวมทั้งหลีกเลี่ยงขนม อาหารและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด ข้อส่าคัญคือ ห้ามใช้อาหารเพื่อการลดน้่าหนักใน
ระหว่างตั้งครรภ์ และไม่ควรลดน้่าหนักในระหว่างการตั้งครรภ์โดยเด็ดขาด 
ทั้งนี้เพราะอาจเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ด้วย 

 



 

ตารางที่ 2 น้่าหนักร่างกายที่แนะน่าให้เพิ่มในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยอาศัยค่า
ดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์เป็นเกณฑ์อ้างอิง และปรับให้เหมาะ-
สมกับสตรีชาวเอเชีย 

ดัชนีมวลกาย 
ก่อนตั้งครรภ ์

(กิโลกรัม/เมตร2) 

น้้าหนักร่างกายที่ควรเพิ่มขึ้น
ทั้งหมดในช่วงการตั้งครรภ์ 

(กิโลกรัม) 

น้้าหนักที่แนะน้าให้เพิ่มขึ้น 
ต่อสัปดาห์หลังจาก 3 เดือนแรก 

(กิโลกรัม/สัปดาห์) 

น้อยกว่า 18.5 12.5 ถึง 18.0 0.5 
18.5 ถึง 22.9 11.5 ถึง 16.0 0.4 

23.0 ถึง 27.5 7.0 ถึง 11.5 0.3 

มากกว่า 27.5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 - 
 

แหล่งอาหารประเภทโปรตีนและแร่ธาตุ 
ที่ส าคัญกับทารกในครรภ์ 

โปรตีนเปน็สารอาหารที่มีความส่าคัญ 
ประเภทหนึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์และ 
ให้นมบุตร เพราะนอกจากร่างกายจะใช้ 
เป็นแหล่งพลังงานแล้ว ร่างกายยังน่า 
โปรตีนไปใชส้ร้างเนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ 
รวมทั้งโครงสร้างของร่างกายและน้่านมให้แก่ทารก อาหารที่ให้โปรตีนใน
ปริมาณมากพบในเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด สัตว์น้่าจืด และ
สัตว์ทะเล ได้แก่ ปลา ปู กุ้งหอย) ไข่ นม และผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งถั่วเมล็ด
แห้งชนิดต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ถ่ัวเขียว ถั่วแดง ถั่วด่า เป็นต้น 

คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรเลือกอาหารที่มีเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
มากมาปรุงหรือกินเพื่อควบคุมปริมาณไขมันและน้่ามันที่เข้าสู่ร่างกาย เนื้อ
แดง เช่น เนื้อวัวและเนื้อหมู นอกจากจะให้คุณค่าของโปรตีนสูงแล้ว ยังมี
ธาตุเหล็กและสังกะสีเป็นส่วนประกอบอยู่มาก เหมาะส่าหรับคุณแม่ที่ก่าลัง
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่ให้ได้ทั้งโปรตีน ธาตุเหล็ก 
และสังกะสี 
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นอกจากเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ แล้ว ไข่ไก่และไข่เป็ดก็จัดเป็นแหล่งที่มาของ
โปรตีนและสารอาหารหลากหลายชนิดที่มีราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ ควรเลือกกินไข่ที่ปรุงสุกให้ได้วันละฟองในระหว่างตั้งครรภ์ 
นอกจากนี้ คุณแม่ที่ก่าลังตั้งครรภ์และให้นมบุตรยังสามารถกินถั่วลิสงและ
ถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆ ได้ เพราะไม่ส่งผลให้ทารกมีความเสี่ยงต่ออาการแพ้
ถั่ว ยกเว้นในคนที่มีประวัติการแพ้ถั่วเหล่านี้ จ่าเป็นต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด 

ข้อควรระวังที่ส่าคัญ คือ ไม่ควรกินเนื้อสัตว์และไข่ที่ดิบ 
หรือก่ึงสุกก่ึงดิบ เพื่อหลีกเลี่ยงพยาธิและ 
เชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ 
และเปลือกไข่เหล่านั้น ซึ่งอาจท่าให้ 
เกิดความเจ็บปุวยทั้งแม่และทารกได้ 

 

โฟเลต 
โฟเลตมีความส่าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของระบบประสาทในทารก 

นับจากวันที่ไข่ได้รับการปฏิสนธิไปจนถึง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ 
อาหารที่อุดมไปด้วยโฟเลต ได้แก่ ผักใบเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วงอก 
เมล็ดทานตะวัน มะละกอสุก ส้ม รวมทั้งอาหารส่าเร็จรูปชนิดอื่นๆ ที่เสริม
สารอาหารประเภทโฟเลต เช่น ธัญชาติอบกรอบส่าเร็จรูปบรรจุกล่อง ฯลฯ 
คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ได้รับโฟเลตไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของการพัฒนาระบบ 
ประสาทไขสันหลังของทารกในครรภ์ 

สตรีในวัยเจริญพันธุ์และที่ต้องการมีบุตร ควรได้รับ 
โฟเลตอย่างสม่า่เสมอในปริมาณ 400 ไมโครกรัมต่อวัน 
ไม่ว่าจะได้มาจากอาหารหรืออาหารเสริมประเภทต่างๆ 
ส่วนคุณแมต่ั้งครรภ์และให้นมบตุรควรได้รับโฟเลต 
อย่างน้อย 600 ไมโครกรัมต่อวัน 
 



 

ธาตุเหล็ก 
คุณแมต่ั้งครรภ์และให้นมบุตรควรเลือก 

กินอาหารหลากหลายชนิดที่เป็นแหล่ง 
ของธาตุเหล็กตลอดระยะเวลาการตั้ง- 
ครรภ์และเลี้ยงดูทารกด้วยน้า่นม อาหาร 
ที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบในปริมาณ 
สูง ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู เลือดหมู ถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆ ผักใบเขียว เป็น
ต้น ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กที่มีอยู่ในสัตว์และพืชได้ไม่เท่ากัน 
กล่าวคือ ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากแหล่งอาหารที่มาจากสัตว์ได้ดีกว่าใน
แหล่งอาหารจากพืช แต่มีวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุ
เหล็กที่มีอยู่ในพืชได้ดีขึ้นหรือมากข้ึน คือ การกินอาหารที่มีวิตามินซีสูง เช่น 
ฝรั่งและส้ม ร่วมด้วยในมื้ออาหาร ในขณะที่การดื่มชาหรือกาแฟจะไปกีด
ขวางการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารที่กินร่วมกัน โดยทั่วไปความต้องการ
ธาตุเหล็กในคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นสูงขึ้นมาก และเป็นการยากต่อการกินให้ได้
เพียงพอจากอาหาร ดังนั้น แพทย์มักจะให้ยาเสริมธาตุเหล็กมากิน ซึ่งคุณแม่
ตั้งครรภ์ควรกินยาเสริมธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 2 
จนถึงระยะให้นมบุตรด้วย 

 
แคลเซียมและวิตามินดี 

แคลเซียมและวิตามินดีมีความจ่าเป็นต่อกระบวนการสร้างและการ
พัฒนาของกระดูก รวมทั้งยังมีบทบาทส่าคัญต่อการสร้างมวลกระดูก อาหาร
ที่เป็นแหล่งของแคลเซียม ได้แก ่นมและผลิตภัณฑ์จากนม คุณแม่ตั้งครรภ์และ 

ให้นมบุตรควรเลือกดื่มนมไขมันต่่าวันละ 1 แก้ว หรือกิน
ผลิตภัณฑ์นม เช่น โยเกิร์ตที่มีน้่าตาลและไขมันต่่าวันละ 1 
ถ้วย ซึ่งนมประเภทไขมันต่่าหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มี
น้่าตาลและไขมันต่่านี้ มีปริมาณแคลเซียมไม่น้อยไปกว่านม
ที่มีปริมาณไขมันตามปกติจากน้่านมวัวตามธรรมชาติ หรือ 
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ผลิตภัณฑ์จากนมที่มีการเติมน้่าตาลโดยทั่วไป เพียงแต่ให้ไขมันและพลังงาน
น้อยกว่า นอกจากนี้ แคลเซียมยังมีมากในปลาเล็กปลาน้อยที่กินได้ทั้งกระดูก
และในผักใบเขียว ซึ่งคุณแมต่ั้งครรภ์และให้นมบุตรควรกินอาหารเหล่านี้ร่วม
ด้วยเป็นประจ่า ส่าหรับวิตามินดีนั้น ร่างกายสามารถสร้างได้เองจากการที่
ผิวหนังได้รับแสงแดดตามธรรมชาติ  จึงควรเดินอยู่กลางแจ้งบ้างประมาณบ้าง 

ประมาณวันละคร่ึงถึงหนึ่งชั่วโมง เพื่อร่างกายจะได้ท่า
การสร้างวิตามินดีให้เพียงพอกับความต้องการ 

 
กินปลาเพื่อพฒันาการที่ดีของระบบประสาทในทารก 

ปลาที่นิยมกินกันโดยทั่วไป มีปริมาณไขมันอยู่มากน้อยต่างกันแล้วแต่
ชนิดของปลาตามธรรมชาติ โดยเฉพาะปลาทะเลน้่าลึกจะมีปริมาณไขมัน
เป็นส่วนประกอบอยู่มากกว่าปลาน้่าจืด เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ปลาจัดเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีไขมันในกลุ่มโอเมก้า -3 
เช่น DHA และ EPA ในปริมาณมาก 

คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรกินปลาให้ได้สัปดาห์ละ 2 มื้อ เพื่อให้
ร่างกายได้รับกรดไขมันดังกล่าวมากเพียงพอ เพื่อการสร้างและพัฒนาระบบ
ประสาทส่วนกลาง คือ ส่วนของสมองและจอประสาทตาของทารกในครรภ์ 
โดยทั่วไปปลาที่มีแหล่งก่าเนิดในมหาสมุทร เช่น ปลาแซลมอน ปลาแม็คเคอ-
เรล และปลาทูน่า มีปริมาณกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า-3 มากกว่าปลาชนิดอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม ปลาที่มีแหล่งก่าเนิดในประเทศไทยหลายชนิดก็มีกรด
ไขมันในกลุ่มโอเมก้า-3 เป็นองค์ประกอบเช่นกัน ได้แก่ ปลาสวาย ปลาช่อน 

ปลาดุก ปลาสลิด ปลาตะเพียน ปลาจะละเม็ดขาว 

ปลาจะละเม็ดดา่ ปลากะพงขาว เป็นต้น 
ข้อควรระวังในการเลือกปลามากิน 

คือ การได้รับสารปนเปื้อนที่มีในปลาตาม
ธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ปลาทะเล  



 

จ่านวนมากได้รับการปนเปื้อนของโลหะหนักจ่าพวกสารตะกั่วกับสารปรอท 
สารเคมีประเภทไดออกซิน และพีซีบีที่มีอยู่ในแหล่งน้่า 
จากทะเลและมหาสมุทร สารเหล่านี้อาจสะสม 
และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ทารก 
อาจได้รับสารปนเปื้อนมากับเนื้อปลาแต่ละชนิด 
จึงขอแนะน่าให้จ่ากัดปริมาณปลาที่กินอยู่ที่สัปดาห์ละ 2 มื้อ และควรหลีก-
เลี่ยงการกินปลาฉลามและปลากระโทงดาบ (ปลากระโทงแทงดาบ) เนื่องจาก
มีข้อมูลระบุว่าปลาประเภทนี้มีปริมาณสารปรอทปนเปื้อนอยู่สูงกว่าปลา
ชนิดอื่นๆ 

 
ผักสะอาด-ผลไม้สด 
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุตามธรรมชาติ 

การกินผักและผลไม้เป็นประจ่าท่าให้มีสุขภาพดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น ทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสทั้งในแม่และทารก 
และท่าให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 

คุณแม่ที่ก่าลังตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรกินผักและ
ผลไม้ให้ได้หลากหลายชนิดทุกๆ วัน กากและใยอาหารที่ได้
จาก ผักและผลไม้ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายท่างานได้เป็นปกติ
อีกด้วย 

ปริมาณที่แนะนา่ให้กินในบุคคลทั่วไป รวมทั้งคุณแม่ 
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร คือ 400 กรัมของน้่าหนักสดต่อวัน 

ดังนั้น ควรกินผักให้ได้ 6 ทัพพี ร่วมกับผลไม้ 3-5 ส่วน 
ในแต่ละวัน 
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ข้อควรปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ดี 
ของทั้งแม่และทารก คือ ควรลา้งผักและผลไม้ใหส้ะอาดก่อน 
การบริโภค หรือน่ามาปรุงอาหาร ส่าหรับผลไม้ที่ล้าง ปอก 

เปลือก ตัด และบรรจุไว้พร้อมบริโภค ควรตรวจดูความ
สะอาด หีบห่อที่บรรจุ และลักษณะการเริ่มเน่าเสียให้
รอบคอบก่อนน่ามาบริโภค เนื่องจาก อาจมีเชื้อโรคที่
สามารถเจริญเติบโตในอุณหภูมิต่่าของตู้แช่เย็นหรือ
น้่าแข็งปนเปื้อนอยู่ในผลไม้ได้ 

นอกจากนี้ ไม่ควรกินอาหารหมักดองและผลไม้ที่
ผ่านการหมักดองเพราะมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อน
มากับผลไม้หมักดอง ทั้งยังอาจก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ อาเจียน และ
ท้องร่วงขึ้นได้ และไม่ควรกินผลไม้ที่ไม่แน่ใจในความสะอาดรวมทั้งที่เหลือ
เก็บค้างคืนไว้ ไม่ว่าจะเก็บข้างในหรือข้างนอกตู้เย็น 

 
ความต้องการน้ าในระหว่างตั้งครรภ ์

ร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรมีความต้องการน้่ามากกว่า
ก่อนตั้งครรภ์ประมาณ 750-1,000 ซีซี. หรือ 1 ลิตรต่อวัน ซึ่งสัดส่วนที่
แนะน่าอาจเพิ่มขึ้นบ้างในช่วงหน้าร้อนที่ร่างกายอาจมี 
การสูญเสียเหงื่อมากขึ้น 

ความต้องการน้่าที่เพิ่มขึ้นนี้ ร่างกายน่าไปสร้าง 
เป็นน้า่คร่่าและใช้ผลิตน้่านมเพือ่เลี้ยงทารก ส่วนทารก 
เองก็ใช้น้่าเพื่อการเจริญเติบโตตลอดระยะเวลาที่อยู่ 
ในครรภ์ น้่าในปริมาณ 750-1,000 ซีซี. นี้ อาจได้มา 
จากการดื่มน้่านมและเครื่องดื่มชนิดตา่งๆ ตลอดทั้งวัน 
รวมทั้งที่ได้มาจากอาหาร ผัก และผลไม้ที่กินในแต่ละ 



 

มื้อหรือที่กินเป็นของว่างระหว่างมื้ออาหาร 
คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงดการบริโภคเครื่องดื่ม 

ที่มีกาเฟอีน เนื่องจากการได้รับกาเฟอีนเข้าสู่ 
ร่างกายในปริมาณมากๆ ระหว่างตั้งครรภ์อาจ 
ส่งผลให้ทารกมีน้า่หนักแรกคลอดต่า่ผิดปกติ 
หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร ผู้ที่เคยชิน  

กับการดื่มกาแฟวันละหลายๆ ถ้วยก่อนการ
ตั้งครรภ์ควรต้องงดและอาจเลือกเครื่องดื่มที่มีโกโก้เป็นองค์ประกอบ เช่น 
เครื่องดื่มช็อกโกแลตทั้งร้อนและเย็นแทน เนื่องจากโกโก้มีปริมาณกาเฟอีน
เป็นส่วนประกอบอยู่น้อยกว่าทั้งกาแฟและน้่าชา คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นม
บุตรสามารถตรวจสอบปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มแต่ละประเภทได้จาก 
Caffeine Content of Food & Drugs (Center for Science in the Public 
Interest)  ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.cspinet.org/new/cafchart.htm# 
table/ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม 

 

การซื้อวิตามินมากินเอง 
คุณแม่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อหาวิตามินรวมบ่ารุงร่างกาย 

หรืออาหารเสริมมากินในระหว่างตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วิตามินรวมชนิดที่มีวิตามินเอเป็นส่วนประกอบ 
เนื่องจากวิตามินเอในปริมาณมากเกินพอดีอาจ
เป็นอันตรายต่อทารก หรือท่าให้เกิดความผิดปกติ
กับพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้ 

 
 
 

 

 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 14 

http://www.cspinet.org/new/cafchart.htm


 15 ส่าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร 

อันตรายของบหุรี่และสุรา 
สตรีที่ต้องการจะมีบตุรและคุณแมต่ั้งครรภ์ 

ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็น 
ส่วนประกอบทุกชนดิ รวมทั้งควรงดสูบบุหร่ีด้วย 
เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์จะเพิ่ม 
ความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรอย่างมาก ทั้งยังส่งผลให้ทารก 
มีพัฒนาการของร่างกายและอวัยวะต่าง  ๆผิดปกติ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ส่าหรับแม่ที่เลี้ยง 
ทารกด้วยน้่านมแม่ก็ไม่ควรให้นมทารกหลังการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดจะถูกขับลงในน้่านมแม่ด้วย 
ส่วนการสูบบุหร่ีนั้นพบหลักฐานการศึกษาว่า อาจท่าให้ลูกมีน้่าหนักเกินและ
น่าไปสู่โรคอ้วนได้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหรือเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ 

 

สุขอนามัยที่ดีของคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร 
ในระหว่างการตั้งครรภ์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสตรีจะท่างานได้

อย่างจ่ากัดตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะเกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย 
คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อและกินอาหาร และ
รู้จักรักษาสุขอนามัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและทารก หลีกเลี่ยง
อาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ควรดูแลเอาใจใส่เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ภายในบ้าน 
และเครื่องนอนให้สะอาดอย่างสม่่าเสมอ ไม่สัมผัสสิ่งขับถ่ายและมูลของสัตว์
เลี้ยงภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หมู ไก่ เป็ด รวมทั้งสัตว์จ่าพวกนก 
เพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคและพยาธิที่อาจปะปนมาไม่ให้เข้า 
สู่ร่างกาย เช่น Toxoplasma gongii จัดเป็นปรสิต 
ที่พบได้ในมูลของแมวและในดิน ซึ่งอาจส่งผลให้ 
ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกตไิด้ถ้าเข้าสู่ 
ร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์ 



 

ถาม-ตอบปัญหาโภชนาการที่พบบ่อย 
1. ถาม ได้ยินมาว่าน้่ามันปลา (fish oil) 

มีประโยชน์ต่อทารกในครรภ์ ไม่ 
ทราบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ควรกิน 

อาหารเสริมพวกน้่ามันปลาดี 
หรือไม่? 

ตอบ ในระหว่างตั้งครรภ์ไม่ควรซื้อ 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆ รวมทั้ง 

น้่ามันปลามากินเอง การกินยาหรือ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรอยู่ภายใต้ 
การดูแลของแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ 

ตาม คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลือกกินปลา 

หลากหลายชนิดที่ปรุงสุกและหาซื้อ  

ได้ทั่วไป เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาทู 
ปลากะพง ปลาอินทรี ปลาจะละเม็ด ปลาทูน่า ปลาแซลมอน 
เป็นต้น เป็นประจ่าประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้ได้
โปรตีนและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆ  รวมทั้งกรดไขมัน
โอเมก้า-3 โมเลกุลยาวที่จ่าเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนา-
การในการมองเห็นของลูกน้อยได้อย่างเพียงพอ 

2. ถาม การกินมังสวิรัติหรือกินเจในขณะที่ตั้งครรภ์จะเป็นอันตราย
หรือ ไม่? 

ตอบ การกินอาหารมังสวิรัติหรือกินเจอย่างถูกต้อง และท่าให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารครบ  5 หมู่   จะช่วยให้ร่างกายของคุณแม่และ  

  ทารกได้รับสารอาหารที่จ่าเป็นต่อร่างกายอย่างเพียงพอ 

   เนื่องจากความต้องการพลังงานและสารอาหารของ 

คุณแม่ตั้งครรภ์มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนที่ 
ร่างกายต้องการมากขึ้น เพื่อการสร้างเนื้อเยื่อ อวัยวะ 
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และระบบต่างๆ ของทารกในครรภ์ ดังนั้น จึงมีความจ่าเป็นต้อง
กินให้มากข้ึน โดยเฉพาะอาหารจ่าพวกถั่วเมล็ดแห้ง ถั่วเปลือก
แข็ง โปรตีนเกษตร เต้าหู้ งา และต้องคอยดูแลน้่าหนักตัวให้มี
การเพิ่มข้ึนอย่างเหมาะสม แต่ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นไม่สามารถ
กินอาหารดังกล่าวเพิ่มขึ้น เกิดอาการท้องอืด และมีน้่าหนักตัว
เพิ่มขึ้นน้อยจนต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ขอให้ลดความเคร่งครัดของการเป็นมังสวิรัติลงชั่วคราว อยาก
แนะน่าให้กินไข่ไก่หรือไข่เป็ดและนมเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้โปรตีน
และแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นเพียงพอส่าหรับทารกในครรภ์ 

3. ถาม ในระหว่างการตั้งครรภ์แม่ยังสามารถดื่ม
กาแฟหรือน้่าชาได้หรือไม่? 

ตอบ น้่าชาและกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ 
ซึ่งพบว่าการได้รับกาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากในขณะ
ตั้งครรภ์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือทารกมีน้่าหนัก
ตัวน้อยกว่าปกติ จึงขอแนะน่าให้งดการดื่มน้่าชาและกาแฟเป็น
การชั่วคราว อาจเลือกหาเครื่องดื่มโกโก้หรือช็อกโกแลตแทน 
เนื่องจากโกโก้มีปริมาณกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบอยู่น้อยกว่า
กาแฟและน้่าชามาก นอกจากนี้ควรระวังไม่ดื่มเครื่องดื่มประเภท
น้่าอัดลมที่มีกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบด้วยมากเกินไปเช่นกัน 

4. ถาม ตั้งครรภ์แล้วยังดื่มไวน์ได้หรือไม่? 

ตอบ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นอันตรายต่อทารก
ในครรภ์ การดื่มไวน์ 1 แก้ว ซึ่งมีแอลกอฮอล์ไม่มากจะเป็น
อันตรายหรือไม่ ในขณะนี้ยังไม่มีค่าตอบที่ชัดเจน 
ว่าจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือไม่ ดังนั้น 
เพื่อความปลอดภัยจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่ม 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดระหว่าง 
ตั้งครรภ์ไว้จะเป็นการดีที่สุด 



 

5. ถาม ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กระหว่างตั้งครรภ์จากหมอ กินแล้วไม่ค่อย
สบายท้อง หยุดกินได้หรือไม?่ 

ตอบ ธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่มีความส่าคัญส่าหรับทั้งแม่  
และทารกในครรภ์ เพราะธาตุเหล็กช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง  

ซึ่งจะเป็นตัวน่าอาหารและออกซิเจนมาให้ลูก ท่าให้คุณแม่ที่
ตั้งครรภต์้องการปริมาณธาตุเหล็กเพิ่มข้ึน เพราะถ้าทารกได้รับ
ธาตุเหล็กไม่เพียงพอก็จะท่าให้ได้รับสารอาหารและออกซิเจน
น้อยตามไปด้วย ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์ นอกจากนี้ในขณะตั้งครรภ์ คุณแม่จะมีฮอร์โมนที่ท่าให้
น้่าในร่างกายเพิ่มขึ้นจนคุณแม่ดูเปล่งปลั่งมีน้่ามีนวล แต่ เมื่อ
น้่าเพิ่มข้ึน ความความเข้มข้นของเลือดก็จะลดลง ส่งผลต่อการ
สร้างเม็ดเลือดและการน่าสารอาหารและออกซิเจนต่างๆ มาให้
ทารก ด้วยเหตุนี้ธาตุเหล็กจึงเป็นสิ่งจ่าเป็นที่คุณแม่ตั้งครรภ์
ขาดไม่ได้เลย การได้รับธาตุเหล็กจากอาหารเพียงอย่างเดียว 
มักไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น แพทย์จึงมักให้
ยาเม็ดยาเม็ดธาตุเหล็กเสริมให้ คุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรพยายาม
กินยาเม็ดธาตุเหล็กเสริม บางคนกินแล้วอาจเกิดอาการระคาย
เคืองในระบบทางเดินอาหาร การกินยาเม็ดธาตุเหล็กเสริม 
พร้อมๆ กับอาหารจะช่วยให้อาการทุเลาลงได้ 
โดยทั่วไปหลังจากกินยาเม็ดธาตุเหล็กเสริมไป 
ระยะหนึ่งร่างกายจะปรับตัว และยอมรับได้ 
ดีขึ้น อาการไม่สบายท้องจะดีขึ้น 

6. ถาม  เคยออกก่าลังกายตั้งแต่ก่อนตั้งท้อง เพื่อคุม 

น้่าหนัก ตอนนี้มีน้องแล้วจะออกก่าลังกายใน 

ระหว่างตั้งท้องได้ไหมและควรออกก่าลังกาย 

อย่างไรดีที่จะไม่กระทบกระเทือนลูกในท้อง 
ตอบ คุณแม่ที่ก่าลังตั้งครรภ์โดยทัว่ไปสามารถเลือก 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 18 



 19 ส่าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร 

การออกก่าลังกายแบบเบาๆ จนถึงท่าที่มีความยากและหนัก
หน่วงปานกลางได้ เช่น การเดิน การว่ายน้่า การออกก่าลังกาย
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวะร่างกายกลับมีผลดีต่อ
ทารกในครรภ์ 

ในแต่ละครั้ง คุณแม่ควรเริ่มออกก่าลังกายแบบง่ายๆ เบาๆ 
จน กระทั่งร่างกายคุ้นเคย ก่อนที่จะออกก่าลังกายอย่างเต็ม
ก่าลัง ข้อควรระวังคือ ไม่ใช้ท่าออกก่าลังกายที่ต้องนอนหงาย 
หรือท่าที่เสี่ยงหรืออาจท่าให้ท้องได้รับความกระทบกระเทือน
และหลีกเลี่ยงการออกก่าลังกายอย่าง หนักหน่วง การ 
ดึงรั้ง การยึดเกร็ง และการใช้แรง  มากๆ รวมทั้ง 
ไม่ควรออกก่าลังกายในสถานที่ร้อน  หรือแช่ร่างกาย 
ในน้่าอุ่นมากเกินพอด ี
สิ่งส่าคัญคือ ควรดื่ม 
น้่าให้เพียงพอกับ 
เหงื่อที่เสียไปใน 
ระหว่างการออกก่าลังกายด้วย 

7. ถาม ยายและแม่ของฉันบอกให้จิบยาดองในขณะตั้งท้องเพราะจะ
ท่าให้คลอดง่ายและมดลูกเข้าอู่เร็ว ฉันควรกินยาดองไหม? 

ตอบ ไม่ควรกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่าง
ตั้งครรภ์ เพราะจะท่าให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ อาจท่า
ให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์หรือแท้งบุตรได้ 

8. ถาม ตอนนี้เริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่มีน้่านมน้อยไม่ค่อยพอให้ลูก
ดูด อยากรู้ว่ามีอาหารชนิดไหนที่จะช่วยเพิ่มน้่านมแม่? 

ตอบ พืชผักสมุนไพรและเครื่องเทศตามต่าราแพทย์แผนไทยที่ระบุ
ไว้ว่า อาจช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และกระตุ้นให้น้่านม
ของแม่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยพริกไทย ใบแมงลัก กะเพรา หัวปลี 
ขิง ใบขี้เหล็ก ฟักทอง มะรุม กานพลู กุยช่าย ต่าลึง ฯลฯ  



 

ขอแนะน่าให้เลือกกินอาหารที่มีพืชผัก สมุนไพรและเครื่อง-
เทศเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในอาหารแต่ละมื้อ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสร้างน้่านม 

การศึกษาเก็บข้อมูลนมแม่ในต่างประเทศพบว่า 

องค์ประกอบของอาหารและเครื่องดื่มที่คุณแม่กินจะเข้า 

        ไปอยู่เป็นส่วนประกอบของนมแม่ด้วย คุณแม่จึงควร 

      หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดจัด น้่าชา กาแฟ 

     และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เพราะ 

ทารกจะได้รับสารแคบไซซินจากพริก กาเฟอีน
จากน้่าชา-กาแฟ และแอลกอฮอล์จากเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็นองค์ประกอบ เม่ือทารกดื่มนมแม่ก็จะได้รับสารต่างๆ เหล่า 
นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจท่าให้เกิดอาการไม่สบายท้อง 
งอแง และไม่นอนหลับตามปกติ 

9. ถาม มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายในท้องตลาดส่าหรับคุณแม่
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร อยากรู้ว่ามีความจ่าเป็นไหมที่ต้องซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมสารอาหารเหล่านั้นมาบริโภค? 

ตอบ ถ้าคุณแม่สามารถกินอาหารได้ตามปกติ ไม่มีอาการแพ้ท้อง
มาก จนไม่สามารถกินอาหารได้ การกินที่หลากหลายอย่าง
เพียงพอ ปรุงสุก สะอาด ซึ่งประกอบด้วยข้าวแปูง ธัญชาติ 
เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ถ่ัว นม พืชผัก และผลไม้ ก็ให้ 
สารอาหารที่จ่าเป็นได้ครบถ้วนและมากเพียงพอแก่ 
ความต้องการของร่างกายทั้งแม่และทารกแล้ว ไม่ 
มีความจ่าเป็นที่จะต้องไปซื้ออาหารเสริมส่าเร็จ 
รูปมาบริโภค ซึ่งถ้าบริโภคมากเกินพอดีอาจท่า 
ให้มีน้่าหนักร่างกายเกินมาตรฐานได้ 
 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 20 



 

   



 

 
ในคุณแม่ตั้งครรภ์ 

 
ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร* 

 
 

ในระหว่างตั้งครรภ์ ร่างกายและระบบต่างๆ จะมีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ท่าให้การออกก่าลังกายในคุณแม่  

ตั้งครรภ์มีข้อจ่ากัดบางประการ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในคุณแม่
ตั้งครรภ์ที่ต้องค่านึงถึงขณะออกก่าลังกาย 

 
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
ต่อการตั้งครรภ์และทารก 
1. ช่วยลดอาการไม่สบายต่างๆ ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ อาทิ อาการคลื่นไส้ 

เวียนศีรษะ (morning sickness) กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปูองกัน/ลดอาการ
ปวดหลัง ลดอาการท้องผูก ท้องอืด ระบบหัวใจและหลอดเลือดท่างาน
ได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อที่เก่ียวกับการคลอดแข็งแรงขึ้น นอนหลับได้ดี เป็นต้น 

2. ลดการเกิดความเสี่ยงอันตรายต่างๆ จากการคลอด ท่าให้คลอดได้ง่ายขึ้น 
ลดความเสี่ยงของทารกต่อการขาดออกซิเจนในครรภ์ 

3. เพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลือดทารกในครรภ์ ท่าให้ทารกได้ 
รับสารอาหารจากแม่ที่มากข้ึน 

4. ท่าให้คุณแมต่ั้งครรภ์มีความอดทนต่อการเจ็บครรภ์ ซึ่งจะ 
ช่วยลดปริมาณการใช้ยาบรรเทาปวด และลดผลของยาที่จะมี  
ผลต่อทารกด้วย 

                                                           
*
 วิทยาลัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ออกก าลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยขณะตั้งครรภ ์
1. ไม่ควรออกก่าลังกายในอากาศที่ร้อนและชืน้ โดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรก 
2. เลี่ยงการออกก่าลังกายแบบเกร็งค้างไว้ แล้วกลัน้หายใจ 
3. ควรดื่มน้่าก่อน/หลงัออกก่าลังกาย และมโีภชนาการที่ดี 
4. ภายหลังตัง้ครรภ์ 4 เดือนไปแล้ว ไม่ควรออกก่าลังกายในทา่นอนหงาย 
5. ไม่ควรออกก่าลังกายที่เสี่ยงตอ่เกิดการบาดเจ็บ หรือหกล้มได้ 
6. ไม่ควรออกก่าลังกายหนักและเหนื่อยมากจนเกินไป จ่าไว้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์

ไม่สามารถฝึกแบบนักกีฬาทั่วไปได้ 
7. รูว้่าจะหยุดออกก่าลังกายเมื่อใด และพบสูตินรแีพทย์ทันทีเมื่อเกิดอาการ 

 

ออกก าลังกายแบบแอโรบิกในคุณแม่ตั้งครรภ ์
ความถี่ ค่อยๆ เร่ิมจาก 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ (เต็มที่ 4 คร้ังต่อสัปดาห์) 
ความแรง ควรออกก่าลังในระดับปานกลาง คือ สามารถพูดคุยได้โดยไม่มี

อาการหอบเหนื่อย 
เวลา พยายามต่อเนื่องให้ได้ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย โดยปรับระดับความ

หนักที่เหมาะสม กรณีท่าเป็นเซ็ต ควรมีการพักระหว่างเซ็ต 
ชนิด ควรเป็นชนิดที่ไม่มีการลงน้่าหนักตัวหรือการกระแทก ใช้กล้าม -

เนื้อมัดใหญ่ เช่น การปั่นจักรยานอยู่กับที่ การว่ายน้่าหรือออก-
ก่าลังกายในน้่า 

 

คุณแม่ที่ต้ังครรภ์… 
ควรหยุดออกก าลังกายทันทีและไปพบสูตินรีแพทย์ 
เมื่อหายใจไม่ทัน เจ็บหน้าอก หน้ามืดหรือเป็นลม 

ปวดเน่ืองจากมดลูกหดตัว (มากกว่า 6-8 ครั้งต่อชั่วโมง) 
หรือมีของเหลว/เลือดออกจากช่องคลอด 

 

 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 24 



 

 

 
 

ท่าออกก าลังกายท่าออกก าลังกายท่าออกก าลังกาย 
ที่ก าหนดให้ท าส าหรับแม่ตั้งครรภ์ 

ในช่วงไตรมาสที ่1-2 
(อายุครรภ์ระหว่าง 1-6 เดือน) 

 



 

ท่ากระดกข้อเท้า 

 
ท่าเตรียม นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างลา่ตัว 
ท่าบริหาร กระดกข้อเท้าขึ้น-ลงเต็มที่ เกร็งค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที 

ท่าสลับข้างจนครบ 10 ครั้ง 
 

ผลที่ได้รบั ข้อเท้ามั่นคง ไม่พลิกงา่ย ลดน่องบวม 

 
ท่ายกก้น 

 
ท่าเตรียม นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างลา่ตัว 
ท่าบริหาร ยกก้นขึ้น เกร็งค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที ท่าจนครบ 10 ครั้ง 

 
 

ผลที่ได้รบั กล้ามเนื้อต้นขา-หน้าท้องแข็งแรง หูรูดกระชับ 
 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 26 
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ท่านอนแตะขา 

 
ท่าเตรียม นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างลา่ตัว 
ท่าบริหาร ชันเข่า 1 ข้าง ยกขาอีกข้างขึ้นตรงๆ เกร็งค้างไว้ 3 วินาท ี

พัก 3 วินาที ทา่จนครบ 10 ครั้ง สลับข้าง 
 

ผลที่ได้รับ กล้ามเนื้อต้นขา-หน้าท้องแข็งแรง ลดน่องบวม 

 
ท่านอนตะแคงยกขา 

 
ท่าเตรียม นอนตะแคงข้าง ใช้มือข้างที่ตะแคงยันศีรษะไว้ 
ท่าบริหาร ยกขาขึ้นตรงๆ เกร็งค้างไว้ 3 วนิาที พัก 3 วินาที ทา่จนครบ 

10 ครั้ง สลับข้าง 
 

ผลที่ได้รับ กล้ามเนื้อต้นขาด้านข้าง-สะโพกแข็งแรง หูรูดกระชับ 



 

ท่าคลาน 4 ขา 

 
ท่าเตรียม คุกเข่าในท่าคลาน 4 ขาให้มั่นคง แขนเหยียดตึง 
ท่าบริหาร ยกขาขวาขึ้นตรงๆ เกร็งค้างไว ้3 วินาที พัก 3 วินาที ทา่จน

ครบ 10 ครั้ง สลับข้าง 
 

ผลที่ได้รับ กล้ามเนื้อหลัง-แก้มก้นแข็งแรง 

 
ท่าแมวขู ่

 
ท่าเตรียม คุกเข่าในท่าคลาน 4 ขาให้มั่นคง แขนเหยียดตึง 
ท่าบริหาร แขม่วท้องโก่งตัวคล้ายแมวขู่ เกร็งค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที 

ท่าจนครบ 10 ครั้ง 
 

ผลที่ได้รับ กล้ามเนื้อหลัง-หน้าท้องแข็งแรง 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 28 
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ท่านั่งโยกตัว 

 
ท่าเตรียม นั่งตัวตรง กางขาเล็กน้อย ยื่นแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้า 
ท่าบริหาร โยกตัวไปข้างหลัง-หายใจเข้า ก้มตัวมาข้างหน้า-หายใจออก 

ท่าจนครบ 10 ครั้ง 
 

ผลที่ได้รับ ฝึกการหายใจควบคู่กับการเคลื่อนไหว 

 
ท่านั่งแตะขา 

 
ท่าเตรียม นั่งบนเก้าอี้ ควรเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิง 
ท่าบริหาร เตะขาขวาขึ้นจน เข่าตรง เกร็งค้างไว้ 3 วินาที 

พัก 3 วินาที ท่าจน ครบ 10 คร้ัง สลับข้าง 
 
 
 

ผลที่ได้รบั 
กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรง 

 
 



 

ท่ายืนงอเข่า 
 

ท่าเตรียม ยืนกลางขาเล็กน้อย ใช้มือเกาะ เก้าอี ้โดยหันหน้า 
เข้าหาเก้าอี้ ควรเลือกเก้าอี้ที่มี  พนักพิง 

ท่าบริหาร งอเข่าขวาขึ้น เกร็งค้างไว ้3 วินาท ี พัก 3 วินาท ี
ท่าจนครบ 10 ครั้ง สลับข้าง 

 
 

ผลที่ได้รบั 
กล้ามเนื้อข้อพับเข่า

แข็งแรง 

 
 

ท่ายืนแตะขาด้านหลัง 
 

ท่าเตรียม ยืนกลางขาเล็กน้อย ใช้มือเกาะ เก้าอีโ้ดยหันหน้า 
เข้าหาเก้าอี้ ควรเลือกเก้าอี้ที่มี พนักพิง 

ท่าบริหาร เตะขาไปดา้นหลงั ขาเหยียดตรง เกร็งค้างไว้ 3 วินาท ี
พัก 3 วินาที ท่าจนครบ 10 ครั้ง สลับข้าง 

 
 

ผลที่ได้รบั 
กล้ามเนื้อสะโพก-

แก้มก้นแข็งแรง 
 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 30 
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ท่ายืนแตะขาด้านข้าง 
 

ท่าเตรียม ยืนตรง ใช้มือข้างหนึ่ง เกาะเก้าอี้ โดยยืนหันดา้นข้าง
ให้เก้าอี้ ควรเลือก  ใช้เก้าอีท้ี่มีพนักพิง 

ท่าบริหาร เตะขาไปดา้น ข้างล่าตวั ขาเหยียด เกร็ง
ค้างไว้ 3 วินาที    พัก 3 วินาท ีท่าจน 
ครบ 10 ครั้ง  สลับข้าง 

 

ผลที่ได้รบั 
กล้ามเนื้อสะโพก

ด้านข้างแข็งแรง 

 
 

ท่ายืนเขย่งเท้า 
 

ท่าเตรียม ยืนกลางขาเล็กน้อย ใช้มือเกาะเก้าอ้ี โดยหัน 
หน้าเข้าหาเก้าอ้ี ควรเลือกใช้เก้าอ้ีที่มีพนักพิง 

ท่าบริหาร เขย่งปลายเทา้ทั้งสองข้าง ยืดตัวขึ้น เกร็ง 
ค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที ท่าจน 
ครบ 10 ครัง้ 

 

ผลที่ได้รับ 
กล้ามเนื้อเข่า-สะโพก-น่อง 

แข็งแรง 
 ให้เป็นเส้นประ 



 

ท่ายืนกางแขน 
 

ท่าเตรียม ยืนตรง ใช้มือข้างหนึ่งเกาะเก้าอี้ 
โดยยืนหันดา้นขา้งให้เก้าอี้ ควร 
เลือกใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิง 

ท่าบริหาร ยกแขนข้างที่ไมไ่ด้เกาะเก้าอี้ขึ้น 
ด้านข้าง-หายใจเข้า หุบแขน 
ลง-หายใจออก ท่าจนครบ 
10 ครั้ง สลับข้าง 

 

ผลที่ได้รบั 
ฝึกการหายใจควบคู่

การเคลื่อนไหว 
 
 

ท่ายืนแกว่งแขนสลับขึ้นลง 
 

ท่าเตรียม ยืนกลางขาเล็กน้อย ใช้มือเกาะ 
เก้าอี ้โดยหันหน้าเข้าหาเก้าอี้ 
ควรเลือกใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิง 

ท่าบริหาร ยกแขนข้างหนึ่งชูขึน้ด้านหน้าเหนือศีรษะ  
สลับกันซา้ยและขวา ทา่จนครบ 10 คร้ัง 

 
ผลที่ได้รบั 

กล้ามเนื้อหัวไหล่แข็งแรง 
 
 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 32 
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ท่าย่ าเท้าอยู่กับที่ 
 

ท่าเตรียม ยืนเกาะเก้าอี้ 
ท่าบริหาร เดินย่่าเท้าอยู่กับทีส่ลบักันซ้ายขวา 

เป็นเวลา 2 นาที ทา่จนกว่าจะครบ 
 

ผลที่ได้รบั 
กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด 

กล้ามเนื้อต้นขา-แข็งแรง 

 



 

 



 

 
 

ท่าออกก าลังกายท่าออกก าลังกายท่าออกก าลังกาย   
ที่ก าหนดให้ท าส าหรับแม่ตั้งครรภ์ 

ในช่วงไตรมาสที ่3 
(อายุครรภม์ากกว่า 6 เดอืน) 

 
 



 

ท่ากระดกข้อเท้า 

 
ท่าเตรียม นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างลา่ตัว 
ท่าบริหาร กระดกข้อเท้าขึ้น-ลงเต็มที่ เกร็งค้างไว้ 3 วนิาที พัก 3 วนิาที 

ท่าสลบัข้างจนครบ 10 ครั้ง 
 

ผลที่ได้รบั ข้อเท้ามั่นคง ไม่พลิกงา่ย ลดน่องบวม 

 
ท่านอนตะแคงยกขา 

 
ท่าเตรียม นอนตะแคงข้าง ใช้มือข้างที่ตะแคงยันศีรษะไว้ 
ท่าบริหาร ยกขาขึ้นตรงๆ เกร็งค้างไว้ 3 วนิาที พัก 3 วินาที ทา่จนครบ 

10 ครั้ง สลับข้าง 
 

ผลที่ได้รับ กล้ามเนื้อต้นขาด้านข้าง-สะโพกแข็งแรง หูรูดกระชับ 
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ท่านั่งแตะขา 
 

ท่าเตรียม นั่งบนเก้าอี้ ควรเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิง 
ท่าบริหาร เตะขาขวาขึ้น จน เข่าตรง เกรง็ค้างไว้ 3 วินาที 

พัก 3 วินาที ท่าจน ครบ 10 คร้ัง สลับข้าง 
 
 

ผลที่ได้รบั 
กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรง 

 
 

 
 
ท่ายืนแกว่งแขนสลับขึ้น-ลง 

 
ท่าเตรียม ยืนกลางขาเล็กน้อย ใช้มือเกาะ 

เก้าอ้ี โดยหันหน้าเข้าหาเก้าอ้ี 
ควรเลือกใช้เก้าอ้ีที่มีพนักพิง 

ท่าบริหาร ยกแขนข้างหนึ่งชูขึน้ด้านหน้าเหนือศีรษะ  
สลับกันซา้ยและขวา ทา่จนครบ 10 คร้ัง 

 

ผลที่ได้รบั 
กล้ามเนื้อหัวไหล่แข็งแรง 

 
 



 

ท่าเดินย่ าเท้าอยู่กับที ่
 

ท่าเตรียม ยืนเกาะเก้าอี้ 
ท่าบริหาร เดินย่่าเท้าอยู่กับทีส่ลบักันซ้ายขวา เป็น

เวลา 2 นาที ท่าจนกว่าจะครบ 
 
ผลที่ได้รบั 

กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด 
กล้ามเนื้อต้นขา-แข็งแรง 
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ในคุณแม่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 
 

พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ* 
 
 

ช่วงตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอด เป็นช่วงเวลาที่ร่างกาย
จะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและ
ร่างกายอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่ออารมณ์ของแม่ 

และลูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีการพักผ่อนน้อย นอนหลับไม่ดี ก็จะยิ่ง
ท่าให้เกิดภาวะเครียดหรืออาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ การศึกษาในประเทศ
ไทยพบว่า คุณแมต่ั้งครรภ์ 100 คน เกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอดประมาณ 10 
คน โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในคุณแม่หลังคลอด เช่น 
ความรู้สึกไม่มีความสุขช่วงตั้งครรภ์ มีการเจ็บปุวยของแม่หรือลูกน้อยช่วง
หลังคลอด รวมถึงปัจจัยจากครอบครัว ถ้ามีการช่วยเหลือประคับประคองจาก
คนรอบข้างก็มีโอกาสซึมเศร้าน้อยกว่า 

โรคซึมเศร้าที่เกิดระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดมีความส่าคัญอย่าง
มาก เพราะการที่คุณแม่ปุวยเป็นโรคซึมเศร้าช่วงตั้งครรภ์หรือหลังคลอดจะ
ส่งผลต่อตัวคุณแม่เอง ท่าให้มีสุขภาพเสื่อมโทรม มีสภาพจิตใจย่่าแย่และ
ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยอย่างรุนแรง โดยจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูก
น้อย อาจท่าให้มีน้่าหนักตัวน้อย สมองเติบโตช้า และจะส่งผลต่อความ
ผูกพันระหว่างแม่กับลูก ซึ่งท่าให้เกิดสถานการณ์ที่เด็กและแม่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้ ลูกจะได้รับการตอบสนองทางอารมณ์น้อย 
และท่าให้เติบโตขึ้นมามีปัญหา 

                                                           
*
 สถาบันสุขภาพจิตเดก็และวัยรุน่ราชนครนิทร์ กรมสขุภาพจิต 
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บุคลิกภาพ อารมณ์และการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ในกรณีที่เป็นรุนแรงอาจมีการท่าร้ายลูกหรือ
ทิ้งลูกได้ 

 

สัญญาณบ่งบอก 
โรคซึมเศร้าหลังคลอด 

โดยทั่วไป ความรู้สึกซึมเศร้าหลังคลอด 
(postnatal depression) จะเกิดขึ้นในช่วง 6 
สัปดาห์แรกหลังคลอด  แต่อาจเกิดข้ึนได้ตลอด  

เวลาจนกว่าลูกของคุณจะถึงวัยเตาะแตะ และมีแนวโน้มที่จะประสบภาวะ
เช่นนี้มากข้ึน หากคุณหรือคนในครอบครัวของคุณมีประวัติซึมเศร้าหรือโรค
ทางอารมณ์มาก่อน 

ความรู้สึกเช่นนี้จะมีผลกับบุคคลต่างๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่มี
อาการบางอย่างที่คุณสังเกตได้ เช่น 

 ตื่นตระหนกหรือหวั่นกลัว โดยเฉพาะเรื่องลูก เรื่องอนาคต อาจมี
พฤติกรรมหวงลูกมากหรือไม่ให้คนอื่นแตะต้องลูก 

 รู้สึกกังวลอยู่ตลอดเวลาเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยของตัวคุณ
เองและคนรอบข้าง 

 ร้องไห้บ่อย โดยไม่มีสาเหตุชัดเจนหรือไม่มีเหตุการณ์กระตุ้น 
 อยากนอนอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 
 หลับยากหรือมีปัญหาการนอน เบื่ออาหารหรือมีปัญหาการกิน 
 รู้สึกเหมือนกับว่าคุณต้องท่าเปน็ ‘ไม่กลัว’ 

ต่อหน้าคนอื่นๆ 
 ไม่สามารถพูดถึงการคลอดลูกได้หรือพูดเรื่อง

นี้ไม่หยุด เพราะรู้สึกวา่ควบคุมไม่ได ้
 รู้สึกว่าตนเองเป็นแม่ที่ไม่ดี 
 รู้สึกหมดหวังตลอดเวลา 

 



 

 แยกตัว ปฏิเสธการเข้าสังคมหรือการพูดคุยตามปกติ 
 รู้สึกว่าตัวเองไม่สบาย เชน่ เจ็บหน้าอก หายใจ ติดขัด ปวดศีรษะ 

วิงเวียน เจ็บปวุยเล็กๆ น้อยๆ และแนน่ท้อง 
 คิดว่าคุณไม่ผูกพนักับลูก หรือไม่มีความรู้สึก

ใดๆ กับลูก 
 ไม่รับรู้เร่ืองเวลา และไมส่ามารถบอกความ 

แตกต่างระหว่างสองสามนาทีกับสองสามชั่วโมง 
 

การแก้ไขเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้า 
ขณะตั้งครรภ์หรือหลงัคลอด 

ทางแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือ การปรับสภาพจิตใจและดูแลตนเอง ลูกน้อยใน
ครรภ์ พร้อมทั้งสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้าน เข้าใจถึงความรู้สึก ยอมรับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น เป็นก่าลังใจให้กันและกัน 

 พยายามหากิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายบ้าง เช่น การออกก่าลัง-
กายเบาๆ ออกไปเดินเล่นในหมู่บ้าน รับอากาศบริสุทธิ์ พูดคุยกับ
เพื่อนบ้าน แชร์ความรู้เร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยกัน นอนพัก นวดผ่อน
คลาย เล่นดนตรี หรือกิจกรรมศิลปะ หรืออาจใช้กิจกรรมทาง
ศาสนาช่วยยึดเหนี่ยวทางจิตใจ การท่าสมาธิยังช่วยให้ร่างกายหลั่ง
สารเอนดอร์ฟินส์ซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมามากขึ้นด้วย ส่งผล
ให้เด็กในครรภ์มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย 

 พยายามคิดบวก และมองถึงสิ่งดีๆ ในชีวิตให้มาก เช่น คิดถึงความ 
น่ารักของลูกน้อย มองหาสิ่งดีๆ และพยายามให้ 
ก่าลังใจตนเองว่าเร่ืองราวจะผ่านไปได้ด้วยดี เป็นตน้ 

 หากมีปัญหาหรือความกังวล ควรปรึกษาคน 
รอบข้างที่ไว้ใจได้ เพื่อมิให้เกิดความกดดัน 
มากจนเกินไป 
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 หาตัวช่วย การเลี้ยงลูกเพียงล่าพังอาจท่าให้คุณแม่รู้สึกท้อและเหนื่อย
ได้ง่ายๆ ดังนั้น คุณพ่อหรือญาติๆ ต้องคอยช่วยเหลือหยิบจับท่าแทน
คุณแม่บางเรื่อง เช่น คุณพ่อช่วยอาบน้่าลูก ซักผ้าอ้อม ท่างานบ้าน
แทนคุณแม่ ที่ส่าคัญคือต้องใหคุ้ณแม่มีเวลาพักผ่อนได้เพียงพอ 

 ปล่อยใหคุ้ณแม่มีเวลาส่วนตัวบ้าง การให้คุณแม่มีเวลาส่วนตัวบ้าง ได้
พักผ่อน คลายเครียด หรือการดูแลสุขภาพร่างกายบ้าง ก็เท่ากับเป็น
การชาร์จแบตเตอรี่ให้คุณแม่ได้ดูแลตัวเอง ก็พร้อมที่จะดูแลลูกและ
คนในครอบครัว 

 

หากพบว่ามีภาวะซึมเศร้ารุนแรงมากขึ้น 
หรือไม่ดีขึ้นภายใน 1 เดือน ควรได้รับการปรึกษาหรือ 
ไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา เพื่อให้การช่วยเหลือ 
การรักษาโรคซึมเศร้า หากมีการช่วยเหลือเร็วในช่วง 

ระยะต้นจะรักษาให้หายได้ 
 
 

แนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลงัคลอด 
การดูแลร่างกาย การพักผ่อนให้เพียงพอหลังคลอดเป็นสิ่งส่าคัญที่สุด

ที่จะช่วยปูองกันภาวะซึมเศร้าที่อาจเกิดการกระตุ้นจากการอดนอน พักผ่อน
ไม่เพียงพอ นอกจากนั้น การออกก่าลังกายเบาๆ ให้พอเหงื่อออกอย่าง
สม่่าเสมอช่วงหลังคลอด ก็พบว่าจะช่วยปูองกันโรคซึมเศร้าได้ เพราะการ
ออกก่าลังกายจะท่าให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความสุขและช่วยให้ร่างกายคุณ
แม่กลับเข้าสู่สภาพเดิมเร็วยิ่งขึ้น 

พยายามลดความคาดหวัง คุณแม่มือใหม่หลายคนพยายามท่าสิ่งต่างๆ 
มากไป หรือต้องสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง เมื่อรู้สึกว่าท่าอะไรไม่ส่าเร็จหรือ
ใครท่าไม่ดีพอ ก็เกิดความหงุดหงิด ไม่พอใจ พยายามท่าเองทุกเรื่อง ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ซึมเศร้าได้ ที่ส่าคัญคือ การปรับวิธีคิด ยอมรับความไม่สมบูรณ์ และ
ท่าจิตใจให้สบายๆ กับการดูแลลูก 



 

ไม่ควรคิดว่าตนเองเก่งไปเสียทุกเรื่อง ความพยายามที่จะเลี้ยงบุตรคน
เดียวอาจเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ควรยินดีและปรับใจกับการรับความช่วย-
เหลือจากบุคคลใกล้ชิด ที่จะช่วยในการดูแลลูก เพื่อที่จะได้มีเวลาเป็นส่วนตัว
ส่าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และท่าภารกิจส่วนตัวหรือบางสิ่งที่อยากท่าได้บ้าง 

คนรอบข้างที่ใกล้ชิดมีความส่าคัญ ควรเข้าใจสภาวะจิตใจของคุณแม่
ตั้งครรภ์หลังคลอดที่ต้องผจญกับสิ่งต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน-
แปลงของร่างกายและจิตใจหลังคลอด ความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆ มากมาย
ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องดูแลลูกน้อย โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่จะพบกับปัญหา
มากที่สุด เพราะไม่เคยผ่านสถานการณ์เหล่านี้มาก่อน เช่น ลูกร้องไห้ไม่ยอม
หยุด น้่านมไม่ไหล น้่านมไม่พอ หรือต้องตื่นให้นมเกือบทุกชั่วโมง จ่าเป็นที่
คนรอบข้างทุกคนต้องเข้าใจ ปลอบใจ ให้ก่าลังใจ ไม่ซ้่าเติม ไม่ขัดแย้งกันไป
มา การช่วยเหลือเรื่องการดูแลบุตร ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของคุณแม่เพียง
คนเดียว 

 

 
กลุ่มโรคที่ต้องระวังส าหรับคุณแม่ต้ังครรภ ์
1. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ์

อาการ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการบ่งบอกของโรคจะทราบก็ต่อเมื่อเข้ามา
รับการตรวจคัดกรอง โดยสูตินรีแพทย์จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและ
ก่าหนดเวลาที่ควรตรวจคัดกรองเบาหวาน 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 44 

http://www.pregnancysquare.com/birth/after-pregnant/148/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88/
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สาเหตุ ขณะตั้งครรภ์ รกสร้างฮอร์โมนหลายชนิดซึ่งเข้าไปในร่างกาย
คุณแม่ตั้งครรภ์ ท่าให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน เป็นเหตุให้มีระดับน้่าตาลใน
เลือดสูงจนกลายเป็นเบาหวานได้ หลังคลอดระดับน้่าตาลในเลือดคุณแม่มักจะ
กลับสู่ปกติ 

การปูองกัน ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเวลาตั้งครรภ์ต้องรีบไป. 

ฝากครรภ์ ถ้าตรวจพบจะได้รักษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง 
ส่าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่เคยมีประวัติเป็นเบาหวาน 
มาก่อน ควรไปรับการตรวจวัดน้่าตาลในเลือด เพื่อดูว่า 
เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) หรือไม่ ถ้าพบว่า 
เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรได้รับการดูแลจาก 
สูตินรแีพทย์ร่วมกับอายุรแพทย์อย่างจริงจัง 

 
2. การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 

อาการ ปัสสาวะกะปริดกะปรอย รู้สึกปวดขัดหรือแสบร้อนเวลาถ่าย
ปัสสาวะ อาจมีอาการปวดที่ท้องน้อยร่วมด้วย ปัสสาวะอาจมีกลิ่นเหม็น สี
มักจะใส แต่บางรายอาจขุ่นหรือมีเลือดปน 

สาเหตุ จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ระบบทางเดิน-
ปัสสาวะจะท่างานมากข้ึนกว่าเดิม ท่อไตจะเกิดการยืดขยายและเคลื่อนไหว
ได้ช้าลงกว่าเดิม กระเพาะปัสสาวะจะมีความจุลดน้อยลงจากการกดเบียดของ
มดลูกไปดันกระเพาะปัสสาวะ ท่าให้กระเพาะปัสสาวะท่างานได้ไม่ดี มีการ
คั่งค้างนาน หรืออั้นกั้นปัสสาวะนานๆ จึงเกิดการติดเชื้อได้ง่าย 

การปูองกัน พยายามดื่มน้่ามากๆ 
และระวังตัวอย่าอั้นปัสสาวะ การอั้น 
ปัสสาวะท่าให้เชื้อโรคอยู่ในกระเพาะ- 
ปัสสาวะนานๆ ท่าให้สามารถเจริญ 
แพร่พันธุ์ได้ และหลังถ่ายอุจจาระ  
ควรใช้กระดาษช่าระเช็ด ท่าความ 



 

สะอาดจากข้างหน้าไปข้างหลัง เพื่อปูองกันมิให้น่าเชื้อโรคจากบริเวณทวาร
หนักเข้าสู่ท่อปัสสาวะ รวมทั้งการดูแลความสะอาดของกางเกงในและไม่รัด
อึดอัด ระบายอากาศได้ดี 

 

3. โรคโลหิตจาง 
อาการ มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น มึนงง หน้ามืด เวียนศีรษะ 

และมักมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วย 
สาเหตุ มี 2 ชนิด คือโรคเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก กับโรคเลือดจาง

จากโรคเลือดทาลัสซีเมีย อีกทั้งคุณแมต่ั้งครรภ์มีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่ม 
ขึ้นกว่าคนปกติ เพื่อน่าไปใช้ในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ 

การปูองกัน ก่อนตั้งครรภ์ควรมีการตรวจเช็คร่างกายว่ามีภาวะโลหิตจาง 

   ถ้าเป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ควรกินอาหารเสรมิ  

  ให้ร่างกายเป็นปกติก่อนจึงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถ 

   ปูองกันได้ด้วยอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก เช่น 

 ตับ เลือดหมู นม ไข ่ ส่วนโรคโลหิตจาง 

จากโรคเลือดทาลัสซีเมียสามารถตรวจ  

คัดกรองได้ว่าลูกจะเสี่ยงไหม โดยการ
ตรวจเลือดของพ่อแม่ว่าเป็นพาหะหรือไม่ 

 

4. ภาวะแพ้ท้อง 
สาเหตุ ภาวะตั้งครรภ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆ หลายชนิดที่รกสร้าง และการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจและอารมณ์ ท่าให้เกิดอาการที่พบร่วมกันในคุณแม่ตั้งครรภ์ และอาจ
ท่าใหเ้กิดโรคและภาวะผิดปกติในคุณแมต่ั้งครรภ์บางราย 

อาการ ระยะแรกเริ่มมักมีอาการอ่อนเพลีย เต้านมคัดและเจ็บ ปัสสาวะ
บ่อย และอาจมีอาการเบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น ร่วมกับมีประวัติ
ขาดประจ่าเดือนหรือประจ่าเดือนเลยก่าหนดเป็นสัปดาห์ ส่วนผู้ที่มีอาการ
แพ้ท้องมักมีอาการคลื่นไส้ 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 46 
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การปูองกัน 

 ควรกินอาหารพวกโปรตีน อาหารที่มีธาตุ 
เหล็ก แคลเซียม ผักและผลไม้ให้มากๆ 

 ควรงดแอลกอฮอล์และบุหร่ี 

 พักผ่อนให้มากขึ้น เมื่อครรภ์ใหญ่ 
ขึ้นควรนอนตะแคง หลีกเลี่ยง 
การนอนหงาย เพราะมดลูกอาจ 
กดหลอดเลือดใหญ่และท่อเลือดด่า 

 ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไป 

 หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าสันสูง เพราะอาจท่าให้ปวดหลังได้ 
 

5. โรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 
อาการ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่อย่างใด และมักจะตรวจพบโดยบังเอิญ

ขณะไปให้แพทย์ตรวจรักษา ส่วนน้อยอาจมีอาการปวดมึนท้ายทอย เวียนศีรษะ 
หรือหากเป็นมากอาจมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ในสั่น นอนไม่หลับ มือ
เท้าชา ตามัว หรือมีเลือดก่าเดาไหล 

สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จะพบบ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุนอ้ยหรือ 

อายุมาก และมักพบในการตั้งครรภ์แรก นอกจากนั้น 
สามารถพบได้ในการตั้งครรภ์แฝด หรือมีประวัติ 

สมาชิกในครอบครัวที่แม่เคยเปน็โรคนี้ขณะ 

ตั้งครรภ์ 
การปูองกัน ควรจะตั้งครรภ์ในอาย ุ

 ที่เหมาะสม ฝากครรภ์และปรึกษาแพทย์  
เพื่อจะสามารถตรวจพบตั้งแต่แรก 
และให้การรักษาได้ทนัท่วงท ี

 
 



 

6. แท้งบุตร 
อาการ ระยะแรกที่ทารกหรือตัวอ่อนยังมีชีวิตอยู่ อาจ 

มีอาการเลือดออกทางช่องคลอดเพียงเล็กน้อย ร่วมกับ 
ปวดท้องน้อย หากผู้ปุวยได้นอนพักผ่อนเต็มที่ 3-4 วัน 
เลือดอาจหยุดได้เอง และการตั้งครรภ์อาจด่าเนินต่อ 
ไปได้เป็นปกติ แต่หากตัวอ่อนเสียชีวิตลง 
จะเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงคล้าย 
คลอดบุตร และอาจเห็นก้อนชิ้นเนื้อของตัวอ่อนหลุดออกมา ถ้าตัวอ่อนหลุด
ออกมาหมดจะเรียกว่า การแท้งโดยสมบูรณ์ แต่ถ้าหลุดออกมาไม่หมด อาจ
ต้องท่าการขูดมดลูกน่าเศษรกที่ค้างออก 

สาเหตุ มีอยู่ 2 ประการคือ แท้งเอง กับตั้งใจท่าแท้ง การแท้งเองอาจเกิด
จากไข่ที่ไม่สมบูรณ์ หรือว่าแม่มีโรคประจ่าตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน โรค
เลือดบางชนิด ก็ท่าให้แท้งได้ บางรายก็หาสาเหตุชัดเจนไม่ได้ เช่น อาจจะเกิด
จากภาวะเครียด อดนอน ท่างานหนัก 

การปูองกัน ก่อนตั้งครรภ์ต้องตรวจสุขภาพร่างกาย ถ้ามีโรคต้องรีบ
รักษาให้หาย หรือให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ จึงปล่อยให้มีการตั้งครรภ์ และ
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์ 

 

7. โรคหลอดประสาทไม่ปิด (Neural tube defects) 
อาการ เป็นความพิการแต่ก่าเนิดที่พบได้บ่อยสามารถน่าไปสู่ความพิการ

ทางร่างกายที่รุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ เกิดจากหลอดประสาทเชื่อมปิดไม่
สมบูรณ์ในครรภ์มารดา ช่วงระหว่างที่ตัวอ่อนมีอายุได้ 23-28 วันหลังปฏิสนธิ 
ซึ่งมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป 

สาเหตุ เกิดจากทั้งปัจจัยทาง 
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ภาวะขาดวิตามินโฟลิกในคุณ 
แมต่ั้งครรภ ์ได้รับยาหรือสารเคมี 
ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ยากันชัก มารดาเป็นเบาหวาน 

อยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. 48 
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การปูองกัน ภาวะหลอดประสาทไม่ปิดมีโอกาสเกิดซ้่าในบุตรคนถัดไป
การปูองกันท่าได้โดยใหคุ้ณแม่ตั้งครรภก์ินวิตามินโฟลิก 400 ไมโครกรัม อย่าง
น้อย 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือหญิงที่เคยมี
บุตรเป็นโรคหลอดประสาทไม่ปิด ปูองกันการเกิดซ้่าโดยกินวิตามินโฟลิก 
4,000 ไมโครกรัม อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ 12 
สัปดาห ์

 

8. ภาวะซึมเศร้าในคุณแมต่ั้งครรภ์ 
อาการ มีอาการที่หลากหลาย ที่ส่าคัญ คือ รู้สึกซึมเศร้าหดหู่ สะเทือนใจ

และร้องไห้ง่าย บางคร้ังอาจรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสิ่งต่างๆ ไปหมด และจิตใจไม่
สดชื่นเหมือนเดิม และมักมีอาการนอนไม่หลับร่วมด้วย 

สาเหตุ เกิดจากความเครียดหรือความ
กดดันในชีวิตจากหลายสาเหตุ อาทิ ขาด
การดูแลเอาใจใส่จากคนใกล้ชิด ปัญหา
หรือความรุนแรงในครอบครัว   มีโรคหรือ 

            ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เคยมี 
   ประวัติแท้งบุตรมาก่อน ตั้งครรภ์ในช่วง 

  ที่แม่อายุน้อยเกินไปหรือยังไม่พร้อมที่ 
จะตั้งครรภ์ ท่าให้คิดหรือตัดสินใจได้ยากล่าบากขึ้นและบางครั้งอาจท่าให้เกิด
ความผิดพลาดได้ จนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่และทารกใน
ครรภ์ และเป็นสาเหตุที่ท่าให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดตามมาด้วย 

การปูองกัน เป็นอาการธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้แต่คนที่อารมณ์
ดีเสมอ ถ้ามีอาการควรท่ากิจกรรมที่ท่าให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น การเดินออก-
ก่าลังกาย ท่าสมาธิ และการพูดคุยปรึกษาสิ่งที่กังวลใจกับคนรัก ครอบครัว 
และเพื่อนสนิทจะช่วยให้สามารถจัดการกับภาวะอารมณ์แปรปรวนและเปิด
โอกาสให้คนอื่นได้รับรู้และเข้าใจความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้ดีขึ้น 
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