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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ส่อื สารชนิดพกพาสาหรับ
ส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)นี้ สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ที่ปรึกษาโครงการ และผูท้ รงคุณวุฒิในการแปลเนื้อหา
จากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ประกอบด้วย คุณ ทวี รุ่งโรจน์ขจรกุล
เลขาธิการสมาคมชาวเวียดนาแห่งประเทศไทย Dr. Sisoulath Anousone และ Mr. Soun Visal
ผูว้ ิจัยขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทาง
วิชาการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อินทราพิเชฐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ไทยแท้
ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน แพทย์หญิง อมรรัตน์ ปาริจฉัตต์ คุณ เพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์ คุณ สุจติ รา สุมนนอก และ
คุณ อรทัย วงศ์พิกุล ตลอดจนมารดาตั้งครรภ์และผูท้ ี่ download โปรแกรมไปใช้งานผ่านระบบ Play

Store ทุกท่าน ที่ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็นประโยชน์สาหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์
มากที่สุด และที่สาคัญที่สุดขอขอบคุณกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้งบประมาณสนับสุนการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ส่อื สารชนิดพกพาสาหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล
3.0 หรือ PREG-CAL 3.0) นี้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่มารดาตั้งครรภ์ นักศึกษา บุคลากรทีม
สุขภาพ และประชาชนทั่วไป
ท้ายที่สุดนี้ขอบคุณ คุณสุวัฒน์ กาญจนเวทางค์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแอพลิเคชั่น เพร็ก-แคล 3.0 (PREG-CAL 3.0) ตลอดระยะเวลาของ
โครงการจนสาเร็จลงด้วยดี
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บทคัดย่อ
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ การตั้งครรภ์ถือว่าเป็นภาวะวิกฤติตามระยะพัฒนาการ
(Maturation crisis) พฤติกรรมสุขภาพเป็นสิ่งทีส่ าคัญยิง่ ของสตรีตั้งครรภ์ เนื่องจากสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์จะมีผลโดยตรงกับสุขภาพของทารกในครรภ์
PREG-CAL 3.0 ถือเป็น แอพพลิเคชั่น บน
อุปกรณ์สื่อสารในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์ (android) ที่พัฒนาขึน้ เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์และครอบครัว ที่เป็น ภาษาไทย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา
วิธดี าเนินการ
เริ่มจากการประเมินสภาพปัญหาและนวัตกรรมที่หญิงตัง้ ครรภ์ตอ้ งการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ แล้วกาหนดประเด็น /ขอบเขตความสามารถของ PREG-CAL 3.0
ส่งเนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนือ้ หา (Content validity) หลังจาก
นั้นส่งข้อมูลด้านวิชาการและศัพท์ทางเทคนิคที่เป็นภาษาไทยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของแต่ละประเทศ
แปลเป็นภาษาเวียดนาม กัมพูชา และลาว ในขณะเดียวกันก็เริ่มออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์
PREG-CAL 3.0 เฉพาะ version ภาษาไทย ด้วยภาษาจาวาเพื่อเป็นต้นแบบ ก่อนที่จะสร้างเป็น version
ภาษาเวียดนาม กัมพูชา และลาว ปัจจุบันเปิดให้ download เพื่อใช้งานจริงเฉพาะ version ภาษาไทย
เท่านั้น
ผลการศึกษา PREG-CAL 3.0 version ภาษาไทย กาลังได้รับความนิยมและเป็นที่รจู้ ัก ปัจจุบัน
เปิดให้ Download ฟรี ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2559 ผ่าน Play store พบว่า
1. จานวนครัง้ ของการ download จนถึงปัจจุบัน ณ เดือน เมษายน 2561 มีจานวน มากกว่า
50,000 ครั้ง และในขณะเดียวกันก็มีผู้กาลังงานจริง มากกว่า 15,000 users
2. คะแนนความพึงพอใจ จากผูแ้ สดงความคิดเห็นจานวน 273 คน พบว่า มีคะแนนความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประมาณ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5
3. ความคิดเห็น ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็นโปรแกรมที่มีเป็นมีประโยชน์มาก ได้สาระความรู้
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้อย่างครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อย่างตรงประเด็น แต่มีสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรขยายขอบเขตให้ครอบคลุมระบบปฏิบัติการ
อื่นๆ เช่น ios และควรมีชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิธีการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดจาก function ต่างๆ ของโปรแกรม
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
การตั้งครรภ์ถือว่าเป็นภาวะวิกฤติตามระยะพัฒนาการ (Maturation crisis) ของวงจรชีวิต
ครอบครัว การดูแลครรภ์หรือการฝากครรภ์เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่สาคัญยิ่งของสตรีที่ตั้งครรภ์
เนื่องจากสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์จะมีผลโดยตรงกับสุขภาพของทารกในครรภ์ การปฏิบัติตนที่ไม่
ถูกต้องของมารดาในระยะตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทั้งมารดาและทารกในครรภ์ความเสี่ ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดได้ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ แท้ง
บุตร คลอดก่อนกาหนด คลอดบุตรน้าหนักตัวต่ากว่าเกณฑ์ ฯลฯ แต่หากหญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง คือ มีการปฏิบัติในชีวิตประจาวันเพื่อให้ตนเองมีสุข ภาพดี เช่น ฝากครรภ์
สม่าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อน และออกกาลังกายอย่างหมาะสม เป็นต้น ก็จะช่วยป้องกัน
และควบคุมภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถู กต้องและเหมาะสม นับว่าเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่ง กิจกรรมหนึ่งของการ
ให้บริการฝากครรภ์แต่ละครั้ง ซึ่งการให้คาแนะนาแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์แต่ละครั้งจะ
แตกต่ า งกั น ตามอายุ ค รรภ์ โดยจะสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงของร่ า งกายและ
พัฒนาการของทารกในครรภ์ ซึ่งการให้คาแนะแก่หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็นการ
ให้คาแนะนาแบบเผชิญหน้า (face to face) ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือการสอนสุขศึกษาแบบกลุ่ม
(grouped health education) และบ่อยครั้งที่หญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถจดจาข้อมูลได้ทั้งหมด เมื่อ
หลงลืม ไม่เข้าใจ หรือต้องการทบทวนความรู้เพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะนาไปปฏิบั ติก็ กระท าได้ยาก
แม้ว่าหญิงตั้งครรภ์บางรายอาจจะได้รับแผ่นพับความรู้แจกก่อนกลับบ้านมาบ้าง แต่ความรู้ที่ได้รับ
ก็เป็นเฉพาะเรื่องที่บางสถานการณ์อาจไม่ตรงกั บความต้องการในขณะนั้นหรือไม่สามารถอ่าน
ทบทวนได้เพราะทาแผ่นพับหาย ปัญหาในเรื่องการปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ์ จึงมักส่งผลให้หญิง
ตั้งครรภ์เกิดความคับข้องใจ หรือไม่มั่นใจการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับอายุครรภ์ของตนในขณะนั้นๆ
ในโลกแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน อินเตอร์เน็ต (internet) ได้เข้ามามีบทบาท
ต่อการเข้าถึ งข้อมูล ข่าวสารได้แทบทุก เรื่องแม้แต่ข้อมูลด้านสุขภาพ แต่ก ารใช้อินเตอร์เ น็ตก็ มี
ข้อจากัดเรื่องค่าใช้จ่ายและการเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดเวลาการใช้งาน ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ
(mobile phone) และแทปเล็ต (tablet) จัดว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารยอดนิยมจนแทบจะกลายเป็น
ปัจจัยพืน้ ฐานของมนุษย์อกี อย่างหนึ่งที่มใี ช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีขนาดเล็ก พกพาง่าย และใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในรูปแบบของการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต การเชื่อมโยงกับสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) และโปรแกรมประยุกต์ (application) ที่หลังจาก download แล้ว
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สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันนีม้ ีการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาที่สามารถใช้ได้ทั้งกับโทรศัพท์มอื ถือ และแทปเล็ตหลายชนิด
รวมถึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แต่โปรแกรมประยุกต์ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเป็น
ภาษาอังกฤษ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นโปรแกรมประยุกต์ ทางด้านสุขภาพที่เป็นภาษาไทยและพัฒนา
โดยคนไทย
PREG-CAL ถือว่าเป็นนวตกรรมทางด้านสุขภาพที่พัฒนาเป็นภาษาไทย โดยเป็นโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ android ซึ่งเป็นอุปกรณ์พกพาที่คน
ส่ว นใหญ่ใ ช้กั นอย่างแพร่ หลายและราคาไม่สู งจนเกินไป โปรแกรมนี้ไ ด้ มีก ารพัฒนาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา PREG-CAL ในระยะแรกๆ นั้น (version 1 และ
2) มุ่งเน้นที่การคานวณอายุครรภ์ (gestational age) และกาหนดวันคลอดบุตร (expected date of
delivery) ซึ่งได้เปิดให้มีการ download โปรแกรมไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและพบว่ามีผู้สนใจ
ประกอบด้วย บุคลากรด้านสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ และบุคคลทั่วไป ได้ download โปรแกรมไปใช้
เป็นจานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และบุคคลทั่วไป จึงทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดว่า PREG-CAL
version 2.1 ที่ใ ช้ในปัจจุบันยั งไม่ส ามารถตอบสนองความต้องการของหญิงตั้งครรภ์ไ ด้อย่าง
ครอบคลุม เนื่องจากตัวโปรแกรมยังขาดข้อมูลที่จาเป็นสาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและ
กระตุ้นเตือนให้หญิงตั้งครรภ์เ กิ ด แรงจูงใจในการดูแลตนเองที่เ หมาะสม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ทีมผู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวตกรรมที่ใช้สาหรับเสริมสร้าง
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองที่ยั่งยืนของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ด้วยการพัฒนา PREGCAL version 3.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะพัฒนาต่อยอดจาก PREG-CAL version 2.1 เพื่อยกระดับ
ความสมารถของโปรแกรมให้ เ ป็ นทางเลือ กหนึ่ง ในการเข้ า ถึ งข้ อมู ลสุ ขภาพที่ จาเป็ น และเป็ น
แหล่งข้อมูลสาหรับสร้างเสริมสุขภาพที่หญิงตั้งครรภ์สามารถศึกษาและทบทวนด้วยตนเองได้ทุกที่
ทุ ก เวลา โดยเพิ่ ม ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต นในระยะตั้ ง ครรภ์ รวมถึ ง พั ฒ นาการและการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันกระแสของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พศ. 2558 ได้ ส่ ง ผลต่ อ ทิ ศ ททางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ซึ่ ง ได้ ก าหนด
เป้าประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานที่
สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมภูมิภาคได้ ดังนั้นทีมผู้พัฒนา PREG-CAL
version 3.0 จึงได้ขยายขอบเขตความสามารถของโปรแกรมให้รองรับภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ประกอบด้วย ภาษาเวียดนาม กัมพูชา และลาว เพื่อให้ประชากรในกลุ่มประเทศอาเซี ยนสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก PREG-CAL version 3.0 ได้อย่างกว้างขวาง อันเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้าง
สุ ข ภาพหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ข องประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นที่ ส อดรั บ กั บ เป้ า ประสงค์ ข องแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ
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วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสาหรับส่งเสริมสุขภาพสตรี
ตั้งครรภ์(เพร็ก-แคล 3.0) ทั้งรุ่นภาษาไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาว
ประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะได้รับ
1. ประโยชน์สาหรับหญิงตัง้ ครรภ์และครอบครัวในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน
1.1 ใช้สาหรับคานวณอายุครรภ์และกาหนดวันคลอดบุตรด้วยตนเองเพื่อเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเป็นบิดา-มารดาในอนาคต
1.2 เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ตนเองและทารกในครรภ์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
1.3 ใช้สาหรับการเข้าถึงและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ์ที่เชื่อมโยงกับอายุครรภ์ที่คานวณได้ด้วยตนเอง
2. ประโยชน์สาหรับสถานบริการและสถานศึกษาในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน
2.1 เป็นเครื่องมือในการคานวณและตรวจสอบความถู กต้องเกี่ย วกั บอายุ ครรภ์และ
กาหนดวันคลอดบุตร ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพบริการฝากครรภ์
2.2 เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการให้คาแนะนาแก่หญิงตั้งครรภ์และสามี
เกี่ ย วกั บ การปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ ตลอดจนความรู้เ กี่ย วกั บ
พัฒนาการของทารกในครรภ์แก่ผรู้ ับบริการฝากครรภ์
2.3 เป็นอุปกรณ์ประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณวรรณ
การพัฒนา PREG-CAL 3.0 นี้ ทีมผู้วิจัยได้ทบทวนนวัตกรรม และรวบรวมเนือ้ หาที่จาเป็น
สาหรับการเสริมสร้างสุขภาพมารดาตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ นอกจากนีย้ ังได้แปลเนือ้ หาเป็นภาษา
เวียดนาม กัมพูชา และลาว แต่จะขอนาเสนอเฉพาะภาษาไทย โดยสรุป ประกอบด้วย
1. พัฒนาการของทารกในครรภ์
2. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในระยะตั้งครรภ์
3. อาการไม่สุขสบายในระยะตั้งครรภ์
4. สัญญาณอันตรายในระยะตั้งครรภ์
5. โภชนาการในระยะตั้งครรภ์
6. การออกกาลังกายในระยะตัง้ ครรภ์
7. การปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์
8. การมีเพศสัมพันธ์ในระยะตัง้ ครรภ์
1. พัฒนำกำรของทำรกในครรภ์
พัฒนาการของทารกในครรภ์จะเริ่มตัง้ แต่เมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึน้ แต่การนับอายุครรภ์
ตามหลักสากลนั้นจะเริ่มนับอายุครรภ์ตั้งแต่วันแรกของการมีประจาเดือนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ
กาหนดคลอด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน ดังนี้
อำยุครรภ์ 1 สัปดำห์
ในสัปดาห์แรกนี้ แม้ยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริงแต่การนับอายุครรภ์ตามหลักสากลได้
เริ่มต้นขึ้นแล้ว คุณหมอจะเริ่มนับอายุครรภ์ของคุณแม่ตั้งแต่วันแรกของประจาเดือนครั้งสุดท้าย
เรียกว่า “แอลเอ็มพี” (LMP ย่อมาจาก Last Menstrual Period) และจะนับต่อไปจนครบ 40 สัปดาห์
ซึ่งจะตรงกับวันครบกาหนดคลอด หรือ เรียกว่า “อีดีซี” (EDC ย่อมาจาก Expected Date of
Confinement) ความจริงแล้วคุณแม่อาจคลอดก่อนหรือหลังจากวันครบกาหนดคลอดได้ถึง 2 สัปดาห์
และโดยทั่วไปพบว่า มีคุณแม่เพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่คลอดลูกตรงกับวันครบกาหนดคลอด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับคุณแม่เมื่ออายุครรภ์ 1 สัปดาห์ คือ เยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอก
ออกมาเป็นเลือดประจาเดือน และเมื่อประจาเดือนหยุดไหลแล้ว ไข่ออ่ นในรังไข่จะถูกกระตุ้นให้
ค่อยๆ โตขึน้ จนพร้อมที่จะสุกและแตกออกจากรังไข่ในช่วงท้ายของสัปดาห์ถัดไป ดังนั้นในช่วงอายุ
ครรภ์ 1 สัปดาห์น้ีแท้ที่จริงแล้วยังไม่มกี ารปฏิสนธิเกิดขึ้น หรือยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริงนั่นเอง
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อำยุครรภ์ 2 สัปดำห์
ในสัปดาห์นี้ ยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริง ไข่อ่อนจานวนมากที่อยู่ในรังไข่ของคุณแม่จะ
ถูกกระตุ้นให้ค่อยๆสุก จากนั้นถุงที่ห่อหุ้มไข่ที่สุกแล้วจะแตกออกเป็นช่องปล่อยให้ไข่หลุดออกมา
จากรังไข่ เรียกว่า “การตกไข่” โดยปกติการตกไข่จะเกิดกับรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งเพี ยงรอบเดือนละ
1 ฟองเท่านั้น ไข่ที่หลุดออกมาจากรังไข่จะถูกพัดพาเข้าสู่ปีกมดลูกทางปลายเปิดที่อยู่ติดกับรังไข่
การมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 12-24 ชั่วโมงหลังไข่ตก จะมีโ อกาสเกิดการปฏิสนธิมากที่สุด
เนื่องจากสเปิ ร์มของเพศชายโดยเฉลี่ย ประมาณ 250 ล้านตัว จะใช้เ วลาเดินทางมากกว่า 10
ชั่วโมงในการแหวกว่ายผ่านช่องคลอดเข้าสู่โพรงมดลูกไปจนถึงส่วนที่กว้างที่สุดของปีกมดลูกเพื่อ
ผสมกับไข่ของคุณแม่ ซึ่งจะมีสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถเจาะเข้าไปผสม
กับไข่ได้สาเร็จ เรียกว่า การปฏิสนธิ หลังจากนั้น 10-30 ชั่วโมง นิวเคลียสของไข่และสเปิร์มจะ
ผสมรวมกันเป็นเซลล์ตัวอ่อนเพียง 1 เซลล์ เรียกว่า ไซโกต ซึ่งเป็นเซลล์ที่จะเจริญพัฒนาไปเป็น
ทารก
การปฏิสนธิ เป็นกระบวนการที่ทาให้รหัสพันธุกรรมของคุณพ่อและคุณแม่รวมกันเป็นโคโม
โซมของลูก ซึ่งก็คือพิมพ์เขียวในการสร้างอวัยวะต่างๆ ของทารกในระยะต่อไป นอกจากนี้เพศของ
ลูกน้อยยังได้ถูกกาหนดแล้วตั้งแต่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น กล่าวคือ ถ้าสเปิร์มที่มีโครโมโซม Y (วาย)
ผสมกับไข่ก็จะได้ลูกน้อยเพศชาย แต่ถ้าสเปิร์มที่มีโครโมโซม X (เอ็กซ์) ผสมกับไข่ก็จะได้ลูกน้อย
เพศหญิง
ส่วนถุงหุ้มไข่ หลังจากแตกให้ไข่ห ลุดออกไปแล้ว ก็ยังคงทาหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน
(estrogen) เพื่อกระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงมดลูกมากขึ้นและมีการสร้างผนังเยื่อบุโพรงมดลูกทดแทน
ส่วนที่หลุดลอกออกไปเป็นเลือดประจาเดือน ขณะเดียวกันก็ผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อหล่อ
เลี้ยงตัวอ่อน หรือ ไซโกต ให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในโพรงมดลูกของคุณแม่ต่อไปได้ ในกรณีที่ถุงหุ้ม
ไข่ไม่สามารถสร้างโปรเจสเตอโรนได้ ก็จะทาให้ตัวอ่อนเสียชีวิตและอาจเกิดการแท้งตามมาได้
อำยุครรภ์ 3 สัปดำห์
ในสัปดาห์น้ี เซลล์ตัวอ่อนหรือไซโกตเดินทางจากปีกมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูก โดยอาศัย
อาหารที่อยู่ในไข่เพื่อการดารงชีวติ ขณะเดียวกันเซลล์ตัวอ่อนก็มกี ารแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจานวนเซลล์
แบบทวีคูณอย่างรวดเร็ว จาก 1 เซลล์ เป็น 2 - 4 – 8 เซลล์ ไปเรื่อยๆ จนประมาณวันที่ 3-4 หลัง
ปฏิสนธิ เซลล์ตัวอ่อนจะประกอบด้วยกลุ่มเซลล์เล็กๆ ที่มลี ักษณะเหมือนกันจานวน 16 เซลล์
เรียกว่า โมรูลา (Morula) หลังจากนั้นอีก 1-2 วัน เซลล์ตัวอ่อนที่เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะเริ่ม
จับกลุ่มและเบียดกันไปชิดด้านใดด้านหนึ่งของผนังหุ้มเซลล์เกิดเป็นโพรงน้าคร่าเล็กๆ ส่วนเซลล์ที่
จับกันเป็นกลุ่มจะเรียงตัวซ้อนกันเป็นสองชั้น
ระยะนี้เรียกเซลล์ตัวอ่อนว่า “บลาสโตซีสต์”
(blastocyst)
โดยเซลล์ชั้นในของบลาสโตซีสต์จะพัฒนาไปเป็นทารก ช่องว่างที่บรรจุน้าก็จะ
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กลายเป็นถุงน้าคร่า ส่วนเซลล์ชั้นนอกจะค่อยๆ แทรกตัวเข้าไปในเยื่อบุผนังโพรงมดลูก และเติบโต
กลายเป็นรกที่สามารถผลิตฮอร์โมนเอชซีจี (HCG: human chorionic gonadotropin) ซึ่งฮอร์โมนนีจ้ ะส่ง
สัญญาณให้รังไข่หยุดสร้างไข่ออ่ น แต่กระตุ้นให้รังไข่สร้างโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้น
ผลที่ตามมาคือผนังโพรงมดลูกยังคงหนานุ่มแทนที่จะหลุดลอกออกมาเป็นเลือดประจาเดือน ทาให้
เซลล์ชั้นนอกของตัวอ่อนสามารถฝังตัวอยู่ในผนังโพรงมดลูกและเจริญเติบโตกลายเป็นรกในระยะ
ต่อไป ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์จงึ ไม่มีการตกไข่และไม่มีประจาเดือน การฝังตัวของ
ตัวอ่อนในผนังโพรงมดลูกจะเกิดขึน้ ประมาณวันที่ 7-9 หลังการปฏิสนธิ
อำยุครรภ์ 4 สัปดำห์ เริ่มพัฒนาการของตัวอ่อน รก และถุงน้าคร่า
โดยความเป็นจริงแล้ว ระยะนี้ตัวอ่อนยังเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีอายุเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น แต่
เมื่อนับอายุครรภ์แล้วคุณแม่จะตั้งครรภ์ได้เท่ากับ 4 สัปดาห์ เนื่องจากคุณหมอจะเริ่มนับอายุครรภ์
จากวันแรกของประจาเดือนครั้งสุดท้าย (ซึ่งรวมระยะเวลาก่อนการปฏิสนธิอีก 2 สัปดาห์) ดังนั้น
การนับอายุของตัวอ่อนจะน้อยกว่าอายุครรภ์ของคุณแม่อยู่ 2 สัปดาห์
ในสัปดาห์นี้ เซลล์ตัวอ่อนได้ฝังตัวแทรกเข้าไปในผนังโพรงมดลูกเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน
กลุ่มเซลล์ชั้นในที่จะเติบโตกลายเป็นทารกก็ได้เพิ่มจานวนย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่มี
การเรียงตัวเป็นเนือ้ เยื่อ 3 ชั้น ประกอบด้วย เนือ้ เยื่อชั้นนอกจะพัฒนาเป็นระบบประสาท ผมและขน
ผิวหนัง และดวงตา เนือ้ เยื่อชั้นกลางจะพัฒนาเป็นหัวใจ กระดูก กล้ามเนื้อ ไต และอวัยวะสืบพันธุ์
ส่วนเนือ้ เยื่อชั้นในจะพัฒนาเป็นระบบทางเดินอาหาร ตับ และปอด
ปลายสัปดาห์ที่ 4 ตัวอ่อนจะมีการสร้างถุงไข่แดงเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร และสร้างโพรง
น้าคร่าเพื่อห่อหุ้มและปกป้องตัวอ่อนในครรภ์คุณแม่ ขณะเดียวกัน กลุ่มเซลล์ชั้นนอกที่จะกลายเป็น
รกก็เริ่มสร้างฮอร์โมน “เอชซีจี” (Human chorionic gonadotropin: HCG) มากขึ้น ดังนัน้ ในระยะ
ปลายสัปดาห์น้ีถ้าเซลล์รกสามารถสร้าง เอชซีจี ได้มากพอ ผลตรวจการตั้งครรภ์จากน้าปัสสาวะ
ของคุณแม่อาจให้ผลบวก ซึ่งแสดงว่าคุณแม่กาลังตัง้ ครรภ์ และในระยะต่อจากนี้จะเรียกเซลล์ตัว
อ่อนว่า “ตัวอ่อน” (embryo)
อำยุครรภ์ 5 สัปดำห์ หัวใจและระบบไหลเวียนเลือด
ในสั ป ดาห์ นี้ ตั ว อ่ อ นฝั ง ตั ว เข้ า ไปอยู่ ภ ายในผนั ง โพรงมดลู ก เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตั ว อ่ อ นจะ
ประกอบด้วยเซลล์เล็กๆ มากมายนับล้านเซลล์ที่ยังคงแบ่งตัวต่อไปอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับสร้างอวัยวะต่างๆ เริ่มจากกลุ่มเซลล์ชั้นนอกจะม้วนเอาขอบทั้ง 2 ด้านมาชิดกันกลายเป็น
ท่อโค้งยาว เรียกว่า นิวรอนทิวบ์ หรือท่อประสาท มีรูป ร่างคล้ายตัวซี “C” กลุ่มเซลล์ชั้นนอกของ
ท่อประสาทนีจ้ ะพัฒนาต่อไปเป็นสมอง ไขสันหลัง ผิวหนัง ขน และ เล็บ กลุ่มเซลล์ชั้นกลางของท่อ
ประสาทจะพัฒนาไปเป็นเส้นเลือด หัวใจ กระดูก กล้ามเนื้อ และ อวัยวะสืบพันธ์ ส่วนกลุ่มเซลล์
ชั้นในของท่อประสาทจะพัฒนาเป็นปอด ลาไส้ ทางเดินอาหาร และต่อมไทรอยด์
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ในสัปดาห์นี้ หัวใจของตัวอ่อนซึ่งมีเพียง 2 ห้องได้เริ่มเต้นเป็นจังหวะสม่าเสมอ และระบบ
ไหลเวียนเลือดก็เริ่มท างานได้แล้วเช่นกั น ตัวอ่อนเริ่มสร้างท่อไขสันหลังและส่วนที่จะกลายเป็น
กระดูกสันหลัง ส่วนของใบหน้าได้เริ่มก่อรูปร่างเป็นใบหูและตาเล็กๆ ตัวอ่อนระยะนี้จะประกอบด้วย
ส่วนของศีรษะ ลาตัว หลัง และหาง นอกจากนี้ตัวอ่อนยังเริ่มสร้างตุ่มเล็กๆ ซึ่งจะเจริญกลายเป็น
แขนและขาในระยะต่อมา ตัวอ่อนมีถุงน้าคร่าและถุงไข่แดงที่ใช้เป็นแหล่งอาหารในระยะแรกๆ ของ
การดารงชีวติ
อำยุครรภ์ 6 สัปดำห์ การก่อรูปของอวัยวะบนใบหน้า
ในสัปดาห์น้ี แม้ว่าตัวอ่อนดูจะคล้ายกับมีแต่หัวและหาง แต่จริงๆ แล้วอวัยวะที่มีพัฒนาการ
อย่างโดดเด่น คือ จมูก ปาก และใบหู ส่วนที่เป็นศีรษะมีขนาดโตกว่าลาตัวมากและเริ่มมีโครงหน้า
คล้ายมนุษย์ มีตาเป็นจุดดาเล็กๆ 2 จุด รูจมูกเริ่มก่อรูปขึ้น ใบหูก่ อรูปคล้ายรอยกดเล็กๆ ที่ข้าง
ศีรษะทั้ง 2 ด้าน และปากได้เริ่มก่อรูปขึ้นคร่าวๆ แขนและขาเป็นตุ่มเล็กๆ เห็นได้ชัด หัวใจของตัว
อ่อนระยะนี้มีครบ 4 ห้อง สามารถตรวจการเต้นของหัวใจได้จาก เครื่องอัลตราซาวด์ (ultrasound)
ในอัตราประมาณ 100-160 ครั้ง/นาที และมีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกาย ท่อไขสันหลังยังโค้งงอและมี
ขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนปลายบนของท่อประสาทได้ปิดแล้วเพื่อก่อรูปเป็นสมอง ประกอบด้วย สมอง
ส่วนหน้าซึ่งจะทาหน้าที่เกี่ยวกับความจา การแสดงอารมณ์ และ การรับความรู้สึก สมองส่วนกลาง
จะทาหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สมองส่วนหลังจะทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การหายใจและการเต้นของหัวใจ สาหรับกระเพาะอาหารและลาไส้ก็เริ่มก่อรูปขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้
รกเริ่มทาหน้าที่นาอาหารและออกซิเจนจากคุณแม่ไปหล่อเลีย้ งตัวอ่อนผ่านทางสายสะดือ
อำยุครรภ์ 7 สัปดำห์ สร้างสายสะดือ ตุ่มแขนและขา
ระยะแรกของสัป ดาห์นี้ ตัวอ่อนยังคงมีลักษณะคล้ายลูกกบเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในน้า หรือ
เรียกว่า “ลูกอ๊อด” เมื่อถึงช่วงท้ายของสัปดาห์หางของตัวอ่อนจะหดสั้นลงจนกลายเป็นกระดูกก้น
กบ รูป ร่างของตัว อ่อนจะดู คล้ายมนุษ ย์ตัวเล็ก ๆ มากขึ้น มีลาตัวยาวขึ้น ตุ่มขาและแขนยื่นยาว
ออกมาแต่ยังดูอว้ นๆ ป้อมๆ นิ้วมือและนิว้ เท้าเริ่มก่อรูปขึ้น ส่วนแขนอ้วนๆ จะโค้งไปโอบรอบหัวใจที่
เต้นเป็นจังหวะโดยมีเส้นเลือดอยู่ใต้ผิวหนัง กระดูกทั้งหมดของตัวอ่อนยังเป็นกระดูกอ่อน
อวัยวะของตัวอ่อนที่เริ่มก่อรูปร่างในระยะนี้ ได้แก่ หน่ อเล็กๆ ในเหงือกที่จะพัฒนาไปเป็น
ฟัน อวัยวะในช่องท้อง เช่น ปอด ไต ตับ ม้าม ตับอ่อน และท่อทางเดินอาหาร สาหรับสมองยังคง
เติบโตและมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ท่อประสาทที่จะเจริญไปเป็นไขสันหลังได้ปิดและเชื่อมต่อกับ
สมองแล้ว ส่วนดวงตาเริ่มมีเลนส์ในลูกตา นอกจากนี้รกเริ่ มทาหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
และนาสารอาหารจากคุณแม่มาหล่อเลีย้ งตัวอ่อนผ่านทางสายสะดือได้สมบูรณ์มากขึ้น
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อำยุครรภ์ 8 สัปดำห์ การก่อรูปของอวัยวะบนใบหน้า
สัปดาห์นี้ ตัวอ่อนลอยตัวอยู่ในถุงน้าคร่าขนาดเล็ก ลาตัวและตุ่มแขนขาขยับบ้างเล็กน้อย
แต่คุ ณแม่จะยั งไม่รู้สึก ว่าลู ก ดิ้น กล้ามเนื้อมัดโตๆ แขน และขาเจริญ งอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นิ้วมือ
นิ้วเท้าเล็กๆ งอกยื่นออกมามากขึ้นจนมองเห็นนิ้วเล็กๆ ทั้ง 10 นิ้ว ใบหน้าของตัวอ่อนเริ่มมองเห็น
ว่า คล้ า ยใบหน้ า มนุษ ย์ ประกอบด้ ว ยใบหู ริ ม ฝี ป าก และลิ้ น เล็ ก ๆ อยู่ ใ นช่ องปาก ดวงตามี จ อ
ประสาทตา เลนส์แก้วตา และหนังตาบางๆ จุดดาที่เป็นดวงตามีขนาดโตขึ้นมาก สมองมีขนาดโตขึ้น
และพัฒนาอย่างรวดเร็ว หัวใจมีครบ 4 ห้อง โดยมีอัตราการเต้นประมาณ 120-160 ครั้งต่อนาที
ระยะนี้เลือดในร่างกายทารกมีการไหลเวียนผ่านหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดาทั่วร่างกายและ
สายสะดือแล้ว ส่วนเม็ดเลือดของตัวอ่อนจะถูกสร้างจากตับแทนการสร้างที่ถุงไข่แดง หลอดลมเริ่ม
สร้างทอดยาวไปเชื่อมกับปอด ลาไส้มีการเคลื่อนไหว อวัยวะสืบพันธุ์เริ่มก่อรูปขึ้นแต่ก็ ยังเล็กมาก
จนยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวอ่อนเป็นเพศใด
อำยุครรภ์ 9 สัปดำห์ เปลี่ยนจากระยะตัวอ่อนเป็นระยะทารก
สัปดาห์นี้ ตัวอ่อนได้เข้าสู่ระยะทารก เนื่องจากเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายพร้อมที่จะ
เจริญเติบโตกลายเป็นอวัยวะที่สมบูรณ์ ระยะนี้ ไต ตับ สมอง และปอดของทารกเริ่มทาหน้าที่ได้
แล้ว ทารกเริ่มมีรูปร่างหน้าตามองดูคล้ายมนุษย์มากขึ้น ศีรษะมีขนาดโตมากเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับ
ลาตัว ภายใต้ผิวหนังที่บางใสสามารถมองเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจน หัวใจพัฒนาได้สมบูรณ์ ใบหู ฟัน
เล็กๆ และเพดานปากได้ก่อรูปอย่างต่อเนื่อง มีเปลือกตาแต่ยังหลับตาอยู่ สันหลังเริ่มตรง หางเล็กๆ
หดสั้นจนหายไปแล้ว กล้ามเนื้อเริ่มพัฒนา ทาให้ทารกสามารถเคลื่อนไหวคล้ายกับกาลังว่ายน้าอยู่
ในถุงน้าคร่าเล็กๆ แม้ว่ามารดายังไม่สามารถรับรู้ได้ว่าลูกดิ้นแต่ก็สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของ
ทารกได้จากการตรวจอัลตราซาวด์ (ultrasound) แขนและมือทารกจะยื่นยาวเร็วกว่าขาและเท้า
ส่วนนิ้วมือนิว้ เท้างอกออกมาแล้ว มีพังผืดเชื่อมนิ้วให้ตดิ กันเป็นแผง แต่สามารถมองเห็นแต่ละนิ้วได้
ทารกสามารถงอข้อศอกและข้อมือได้ อวัยวะเพศก่อรูปแล้วแต่มีลักษณะภายนอกคล้ายกันจึงยัง
แยกเพศชาย-หญิงไม่ได้ ส่วนรกมีพัฒนาการมากพอที่จะสร้างฮอร์โมนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
อำยุครรภ์ 10 สัปดำห์ เริ่มสร้างกระดูกและฟัน
ในสัปดาห์น้ีทารกตัวเล็กๆ กาลังลอยตัวอยู่ในถุงน้าคร่า ทารกมีอวัยวะภายในครบสมบูรณ์
โดยเฉพาะหัวใจ ศีรษะขนาดใหญ่มากและโค้งงอเข้าหาหน้าอก สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ใน
แต่ละนาทีสมองจะมีการสร้างเซลล์ประสาทประมาณ 250,000 เซลล์ ทารกเคลื่อนไหวตลอดเวลา
แต่คุณแม่จะยังไม่สามารถรับรู้ได้เพราะทารกยังเล็กมาก กล้ามเนือ้ และเส้นประสาทเริ่มทางาน มือ
และเท้าก่อรูปขึน้ ข้อศอกงอคล้ายพยายามกอดอก นิ้วมือและนิว้ เท้าแต่ละนิว้ เริ่มแยกออกจากกัน
และเล็บมือเล็บเท้าเริ่มงอกแล้ว ทารกเริ่มมีลาคอ ส่วนขากรรไกร ช่องปาก และจมูกเริ่มเชื่อมถึงกัน
ต่อมรับรสและตุ่มฟันเริ่มก่อรูปขึ้น สามารถมองเห็นใบหูและจมูกได้ชัดเจน ส่วนจุดดา 2 จุดที่เป็น
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ดวงตาได้เคลื่อนจากด้านข้างศีรษะมาอยู่บนใบหน้า ทารกสามารถกลืนน้าคร่าได้ บางครั้งทารก
อาจสะอึกเนื่องจากมีการสร้างกล้ามเนือ้ กระบังลมแล้ว ระยะนีเ้ ริ่มมีการสร้างอัณฑะหรือรังไข่แต่
ยังมองไม่ออกว่าทารกเป็นเพศใด
อำยุครรภ์ 11 สัปดำห์ สร้างเล็บมือเล็บเท้า
ระยะนีศ้ ีรษะทารกมีขนาดโตมาก สมองมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว มีการสร้างใยประสาท
จานวนมาก หัวใจพัฒนาจนเกือบสมบูรณ์ การแลกเปลี่ยนออกซิเจนยังคงเกิดขึน้ ที่รก ทารกมีใบหน้า
คล้ายมนุษย์มากขึน้ มีสว่ นของคอชัดเจน หลังตรง ผิวหนังหนาขึ้น เปลือกตายังปิดอยู่และจะเปิดเมื่อ
อายุครรภ์ประมาณ 27 สัปดาห์
มีขอ้ มือ ข้อเท้า และเล็บ ส่วนนิ้วมือและนิว้ เท้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทารกสามารถ
เตะได้แต่คุณแม่อาจยังไม่รู้สึกว่าทารกดิ้นเพราะทารกยังมีขนาดเล็กมาก ทารกเริ่มเรียนรู้การกลืน
สามารถกลืนน้าคร่าได้และจะถ่ายปัสสาวะในน้าคร่า จึงทาให้น้าคร่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
สาหรับอวัยวะเพศเริ่มก่อรูปแต่ยังบอกไม่ได้ว่าทารกเป็นเพศใด
อำยุครรภ์ 12 สัปดำห์ ระบบทางเดินอาหารเริ่มทางาน
มือและเท้าของทารกมีเล็บที่ออ่ นนุ่ม และเริ่มมีผมบนหนังศีรษะ ระบบกล้ามเนือ้ และระบบ
ประสาททางานตอบสนองซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ทารกสามารถขยับนิว้ มือนิว้ เท้าได้และเริ่มเคลื่อนไหว
ได้รวดเร็วขึน้ จนสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของทารกจากการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
(ultrasound) ระยะนี้คุณหมออาจฟังเสียงหัวใจทารกเต้นได้ดว้ ยอุปกรณ์ช่วยฟัง โดยมีอัตราการเต้น
ประมาณ 160 ครั้งต่อนาที ระยะนี้ใบหน้าทารกคล้ายมนุษย์มากขึ้น มีเส้นเสียงแล้วและทารก
สามารถร้องเสียงเบาๆ ได้เป็นบางครัง้ สมองถูกสร้างสมบูรณ์ทาให้ทารกสามารถรับรู้ถึงความ
เจ็บปวด สามารถดูดนิว้ โป้งและสะอึกได้ เปลือกตายังคงปิดลูกตาไว้เพื่อปกป้องใยประสาทตา ไต
สร้างปัสสาวะได้แล้วจากน้าคร่าที่ทารกกลืนเข้าไป ลาไส้มกี ารเคลื่อนไหวและสามารถดูดซึมน้าตาล
ได้ ส่วนตับอ่อนสามารถสร้างน้าย่อยและฮอร์โมนอินซูลินได้ สาหรับระบบกระดูกพร้อมที่จะทางาน
อย่างเต็มที่เพื่อสร้างกระดูกที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย ทารกยังไม่จาเป็นต้องใช้ปอดในการแลก
เปลี่ยนออกซิเจนกับอากาศภายนอกจนกว่าจะคลอด ดังนั้นออกซิเจนทั้งหมดจึงได้มาจากเลือดแม่
ผ่านทางรกและสายสะดือ ในช่วงนีอ้ วัยวะเพศภายนอกจะเริ่มแยกได้ว่าเป็นหญิงหรือชาย
อำยุครรภ์ 13 สัปดำห์ เริ่มเจริญเติบโตรวดเร็วมาก
กล้ามเนือ้ ก่อรูปชัดเจนขึ้น ทารกสามารถกามือและคลายออก งอแขน เตะขา และเต้น
กระตุกได้แต่มารดาจะยังไม่รู้สกึ ว่าลูกดิน้ กระดูกเจริญจนเห็นกระดูกซี่โครง คางและดัง้ จมูก ทารก
เริ่มมีลายนิว้ มือที่เฉพาะของตัวเองและเริ่มเรียนรู้การดูดนิว้ หัวแม่มือ อ้าปาก ปิดปากได้ ฟันเล็กๆ
20 ซี่กาลังก่อรูปอยู่ในเหงือก อวัยวะของระบบทางเดินอาหารมีรูปร่างสมบูรณ์ เช่น กระเพาะ
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อาหาร ตับ ลาไส้ และตับอ่อนก็สามารถสร้างอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ระยะนีร้ ก
ทาหน้าที่นาสารอาหารและออกซิเจนจากมารดาไปหล่อเลี้ยงทารกผ่านทางสายสะดือ รกสามารถ
ผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตัง้ ครรภ์แทนรังไข่ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้ทารกสามารถเติบโตและมี
ชีวติ รอดในครรภ์มารดา ซึ่งตั้งแต่สัปดาห์ที่ 13 เป็นต้นไปทารกจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
อำยุครรภ์ 14 สัปดำห์
ระยะนี้ทารกในครรภ์มีใบหน้าคล้ายทารกแรกเกิดมาก ดวงตาได้เคลื่อนมาอยู่ที่ส่วนกลาง
ของใบหน้า จมูกยื่นเด่นขึน้ ใบหูมรี ูปร่างชัดเจน เริ่มมีเส้นผมและขนคิว้ ผิวหนังยังคงบางใสจน
มองเห็นเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดาใต้ผวิ หนัง และมีขนเส้นเล็กๆ ปกคลุมอยู่ทั่วร่างกาย ทารก
สามารถหมุน บิด ขยับข้อต่อต่างๆ ได้ทุกข้อ และมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง ส่วน
กระดูกของทารกแข็งแรงขึ้นทุกๆ วัน แขนยาวขึน้ แต่ขายังคงสั้นอยู่ ทารกสามารถทาหน้าย่น ขมวด
คิ้ว แสยะยิม้ ชาเลืองตาได้ ไตสร้างปัสสาวะเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ โดยทารกจะถ่ายปัสสาวะออกมาเป็น
ส่วนหนึ่งของน้าในถุงน้าคร่า
ปอดของทารกขยับขึ้นลงคล้ายกาลังหายใจแต่เป็นการหายใจเอา
น้าคร่ากลับเข้าสู่ปอดแทนที่จะเป็นอากาศ ต่อมไทรอยด์ก็สามารถสร้างฮอร์โมนได้ ในทารกเพศ
หญิงรังไข่จะเคลื่อนเข้าไปในอุ้งเชิงกราน ส่วนในทารกเพศชายมีการสร้างอัณฑะ
อำยุครรภ์ 15 สัปดำห์ มีรูปร่างลักษณะเหมือนมนุษย์
ทารกมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากและมีลักษณะคล้ายมนุษย์มากขึ้นทุกวัน จะพบ
ขนคิว้ และเส้นผมอ่อนนิ่มบนหนังศีรษะงอกยาวขึน้ ใบหูเริ่มอยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้องและสามารถได้
ยินเสียง ทารกจะสะอึกอยู่บ่อยๆ แต่ไม่มเี สียงเนื่องจากหลอดลมยังเต็มไปด้วยน้าคร่า ลิ้นมีต่อมรับ
รสและทารกอาจรับรู้รสได้ มือของทารกสามารถคว้าจับสายสะดือหรืออวัยวะในร่างกายได้แล้ว
ผิวหนังยังคงบางใสจนมองเห็นเส้นเลือดและปกคลุมด้วยขนอ่อน ขายาวกว่าแขน ลาตัวยาวกว่า
ศีรษะ ปลายนิ้วมีเล็บมือเล็บเท้า กระดูกและกล้ามเนื้อเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
บางครัง้ คุณแม่อาจรูส้ ึกว่าทารกเคลื่อนไหวเบาๆ คล้ายกาลังเตะ หมุน หรือกลิง้ ตัว แต่ถ้าคุณแม่ยัง
ไม่รู้สกึ ว่าลูกดิน้ ในช่วงนี้ก็ไม่ควรกังวลมากจนเกินไปโดยเฉพาะคุณแม่ที่ตงั้ ครรภ์เป็นครั้งแรกอาจ
รับรู้ช้ากว่านีอ้ ีก 2-4 สัปดาห์
อำยุครรภ์ 16 สัปดำห์ ผิวหนังบางใส กรอกตาไปมา ได้ยินเสียง และแม่เริ่มรู้สึกว่าลูกดิน้
ทารกแม้ยังตัวเล็กมาก แต่หัวใจก็สามารถสูบฉีดเลือดได้ถึงประมาณ 28 ลิตรต่อวัน ทารก
มีการตื่นตัวมาก สามารถแสดงออกทางสีหน้า เช่น หรี่ตา ย่นหน้าผาก และขมวดคิ้ว สามารถกา
มือและคลายออกซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการหยิบจับสิ่งของ ทารกมักเตะ หรือ แม้แต่หกคะเมน
ตีลังกาบ่อยๆ คุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์แล้วมักเริ่มรับรู้ว่าทารกดิ้น ระยะนี้ทารกจะเริ่มได้ยินเสียงจาก
ภายนอก นอนหลับ และฝัน ตวงตายังปิดแต่จะขยับเปลือกตาเล็กน้อยถ้ามีแสงจ้าส่องผ่านหน้าท้อง
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คุณแม่ ทารกเริ่มเรียนรู้การหายใจด้วยการเคลื่อนไหวทรวงอกขึ้น-ลง และหายใจเอาน้าคร่าเข้าออกจากปอดซึ่งเป็นการช่วยให้ปอดพัฒนาและเติบโตขึ้น ส่วนผิวหนังยังคงถูกปกคลุมด้วยไขและ
ขนที่อ่อนนุม่ ไขมันใต้ชั้นผิวหนังจะช่วยให้ทารกสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีข้นึ กระดูกมี
การสะสมแคลเซียมมากขึ้นจนสามารถมองเห็นเงากระดูกได้ดว้ ยภาพจากเครื่องตรวจอัลตราซาวด์
(ultrasound)
อำยุครรภ์ 17 สัปดำห์ ดูดและกลืนน้าคร่าได้
เส้นเลือดที่เคยมองเห็นชัดเจนผ่านผิวหนังที่บางใส จะเริ่มเห็นอย่างเลือนรางเนื่องจากมีการ
สร้างไขมันสะสมไว้ใต้ผวิ หนังของทารก ไขมันเป็นแหล่งสะสมพลังงานและช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิ
ร่างกายของทารกภายหลังคลอด สมองและระบบประสาทสามารถควบคุมการทางานของกล้ามเนื้อ
ได้ ทารกสามารถอ้าปากขยับริมฝีปาก ศีรษะ แขน ข้อมือ มือ ขา เท้า และนิว้ มือนิว้ เท้าได้ ทาให้
คุณแม่เริ่มรับรู้ถึงการดิน้ ของทารก สาหรับจอประสาทตาก็เริ่มรับรู้และไวต่อแสงแต่ทารกยังไม่ลมื
ตา แม้วา่ ลิน้ ของทารกมีตอ่ มรับรสแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแยกแยะรสชาติต่างๆ ได้
รกและสายสะดือมีเยื่อหุ้มที่หนาและแข็งแรงขึ้น รกทาหน้าที่ นาอาหารและออกซิเจนจาก
คุณแม่มาเลี้ยงทารก
ขณะเดียวกันก็นาของเสียออกจากร่างกายทารกไปสู่คุณแม่ได้เป็นอย่างดี
ทารกกลืนน้าคร่าและปัสสาวะออกมาประมาณ 1 ลิตรต่อวัน ลาไส้เริ่มมีขเี้ ทาซึ่งสร้างจากเซลล์
ผิวหนังที่หลุดลอกออกมาในน้าคร่าที่ทารกกลืนเข้าไป
อำยุครรภ์ 18 สัปดำห์ หาว และระบบประสาทมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
ทารกเรียนรู้การหายใจในน้าคร่า ทรวงอกกระเพื่อมขึ้นลงเป็นจังหวะราวกับหายใจในอากาศ
ทารกเริ่มไวในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกครรภ์มารดาด้วยการเตะหรือดิ้น สามารถได้
ยินเสียงการเต้นของหัวใจมารดา เสียงลาไส้มารดาเคลื่อนไหว เสียงเลือดที่ไหลเวียนในสายสะดือ
และเสียงอื่นๆ นอกครรภ์มารดา รวมถึงจะแสดงอาการตกใจเมื่อได้ยินเสียงที่ดังมาก ทารกเริ่มหาว
มีช่วงเวลานอนและตื่นเช่นเดียวกับทารกแรกคลอด ส่วนผิวหนังยังคงเคลือบด้วยไขสีขาว เริ่มมีการ
สร้างถุงลมปอดและเส้นเสียงทาให้ทารกสามารถร้องได้แต่ยังไม่มีเสียงออกมา
ระยะนี้คุณหมอ
สามารถฟังเสียงหัวใจทารกเต้นผ่านทางหน้าท้องของคุณแม่ได้โดยใช้หูฟัง (stethoscope)
สาหรับระบบภูมคิ ุ้มกันกาลังพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกครรภ์
มารดา ระยะนีเ้ หมาะสาหรับการตรวจหาความพิการหรือความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายทารกใน
ครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์
อำยุครรภ์ 19 สัปดำห์ สร้างไขสีขาวคลุมผิวหนัง
ร่างกายของทารกถูกปกคลุมด้วยไขสีขาวเพื่อปกป้องผิวหนังไม่ให้บาดเจ็บขณะอยู่ในครรภ์
มารดา ซึ่งไขนี้จะลดลงมากเมื่ออายุครรภ์ใกล้คลอด ระยะนี้อวัยวะบนใบหน้าปรากฏชัดเจน แขน
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และขายาวได้สัดส่วนและดูอวบอ้วน ทารกมักนอนหลับเกือบตลอดวันโดยจะตื่นเพียงประมาณ 6
ชั่วโมงต่อวัน คุณแม่จะรับรู้ถึงการดิน้ ของทารกแรงขึน้ หรือหากยังไม่เคยรับรู้มาก่อนจะรับรู้ได้ใน
ระยะนี้ ขาของทารกมีขนาดเหมาะสมและมีกล้ามเนือ้ มากขึ้น ขนที่ผวิ หนังก็กาลังงอก เราสามารถ
มองเห็นรูปร่างหัวใจและอวัยวะเพศของทารกได้อย่างชัดเจนด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ ในทารก
เพศหญิงจะเริ่มปรากฏรูปร่างมดลูก ช่องคลอด และปีกมดลูกขึน้ แล้ว แต่ต้องระวังความผิดพลาด
ในการบอกเพศแก่คุณแม่ ซึ่งอวัยวะเพศภายนอกของทารกสามารถแยกได้วา่ เป็นเพศหญิงหรือชาย
ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุครรภ์ 18 สัปดาห์ แต่ถ้าเป็นผู้ที่มคี วามเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์สูง อาจจะ
สามารถแยกเพศได้ตงั้ แต่ อายุครรภ์ 14 สัปดาห์
อำยุครรภ์ 20 สัปดำห์ ดูเพศได้จากการตรวจอัลตราซาวด์
ทารกเริ่มมีช่วงเวลานอนหลับและตื่นอย่างสม่าเสมอ คุณแม่จะรู้สกึ ว่าลูกดิน้ บ่อยขณะอยู่
ในท่านอน ซึ่งคุณแม่สว่ นมากจะรับรู้ ว่าทารกดิ้นเป็นครั้งแรกในระยะนี้ ส่วนทารกสามารถได้ยิน
และจาเสียงของมารดาได้
ทารกมีการตอบสนองต่อเสียงที่ดังและได้ยินเสียงจากภายนอกโพรง
มดลูก เสียงที่คุ้นเคย เสียงเพลง ซึ่งเสียงที่ทารกเคยได้ยินหรือคุ้นเคยตั้งแต่ในระยะนีจ้ ะทาให้ทารก
ที่คลอดออกมาแล้วหยุดร้องกวนได้หากได้ฟังเสียงเหล่านั้นอีกครั้ง ช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่สาคัญ
สาหรับพัฒนาการของระบบประสาทการรับรู้ เช่น การรับรส กลิ่น การได้ยิน แสง และการสั มผัส
ส่วนด้านร่างกายจะมีเส้นขนเจริญขึ้นปกคลุมทั่วลาตัว ผิวหนังที่เคยบางใสจะหนาขึน้ และยังคงปก
คลุมด้วยไขสีขาว เส้นผมและเล็บเท้างอกยาวขึน้ ในทารกที่เป็นเพศชายลูกอัณฑะจะเริ่มเคลื่อนลงสู่
ถุงอัณฑะ สาหรับทารกเพศหญิงมดลูกมีพัฒนาการสมบูรณ์แล้ว ส่วนรกยังคงทาหน้าที่นา
สารอาหารและออกซิเจนจากมารดามาหล่อเลีย้ งทารก รวมถึงนาของเสียออกจากร่างกายทารกได้
อย่างสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะคลอดออกมาสู่โลกภายนอก
อำยุครรภ์ 21 สัปดำห์ เริ่มรูร้ ส หลับและตื่น
ระยะนี้ทารกมีลักษณะเหมือนทารกแรกคลอดมากเพียงแต่ตัวเล็กกว่าเท่านั้น
ทารกใน
ครรภ์จะยุ่งอยู่กับการดูดนิว้ หัวแม่มอื หาว และเตะหน้าท้องคุณแม่ได้แรงและบ่อยมากขึ้น ทารกจะ
มีน้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการสะสมไขมันในร่างกายมากขึน้ ผิวหนังถูกปกคลุมด้วยไขสีขาว
ไขกระดูกสามารถสร้างเม็ดเลือดแทนตับและม้าม ลาไส้เริ่มดูดซึมน้าตาลที่มอี ยู่เล็กน้อยในน้าคร่าที่
ทารกกลืนเข้าไป ทารกสามารถกระพริบตา ได้ยินเสียงและจาเสียงคุณแม่ได้ รวมถึงสามารถ
ตอบสนองต่อเสียงเพลงที่ฟังสบายๆ ในทารกเพศหญิงช่องคลอดมีรูปร่างชัดเจนและรังไข่ทางานได้
แล้ว สาหรับเพศชายอัณฑะเริ่มเคลื่อนออกจากช่องท้องลงสูถ่ ุงอัณฑะแต่ยังไม่สามารถสร้างอสุจไิ ด้
จนกว่าจะเข้าสู่วัยรุ่น ส่วนรกทาหน้าที่เป็นแหล่งให้สารอาหารและออกซิเจนได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่
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อำยุครรภ์ 22 สัปดำห์ มีเปลือกตา ขนคิ้ว กามือ และได้ยินเสียง
ทารกมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน อวัยวะต่างๆ สามารถทางาน
ตามหน้าที่ได้ สมองทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทารกสามารถเรียนรู้
เกี่ยวกับร่างกายของตนเองและสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวผ่านการสัมผัสสิ่งเหล่านั้น ทารกมักลูบใบหน้าหรือ
คลาแขนขาตนเองซึ่งจะช่วยให้ระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ทางผิวหนังได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ตนเองต้องการ ทารกเริ่มมีช่วงเวลา
นอนหลับและตื่นที่สม่าเสมอ เสียงที่ดังหรือการเคลื่อนไหวของมารดาอาจทาให้ทารกตื่น ทารก
สามารถได้ยินเสียงพูดคุยสนทนากัน รวมถึงเสียงอ่านหนังสือ หรือเสียงเพลง ส่วนต่อมรับรสบนลิน้
ถูกสร้างขึ้น ระยะนีห้ นังตาและคิว้ มีรูปร่างชัดเจน ทารกมีลายนิ้วมือปรากฏอยู่ทุกนิ้ว ขนที่ผวิ หนัง
อ่อนนุม่ มีสีขาวเนื่องจากเซลล์ที่สร้างเม็ดสียังไม่ทางาน ผิวหนังบางมีสีชมพูถึงแดงและมีรอยย่นอยู่
ทั่วไป แขนและขายื่นยาวแต่ทารกยังดูผอมมาก
อำยุครรภ์ 23 สัปดำห์
สมองส่ วนหน้ า (cerebrum) ซึ่ งท าหน้าที่ เกี่ ยวกั บความจ า การเรี ยนรู้ และ ทั กษะการ
เคลื่อนไหว มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทารกจะเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันคล้ายกับออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอในโพรงมดลูก จนคุณแม่สามารถรับรู้ได้ ทารกอาจดิ้นจากท้องด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งหรือ
กลิ้งหมุนกลับศีรษะและเท้า ทารกสามารถดูดนิ้วโป้งได้ดี และยังคงกลืนน้าคร่าแล้วปัสสาวะออกมา
ในน้าคร่า บางครั้งคุณแม่อาจรู้สกึ ว่าทารกกระตุกเบาๆ เนื่องจากอาการสะอึกขณะกลืนน้าคร่า
ระยะนี้ทารกในครรภ์มีลักษณะทั่วไปคล้ายทารกแรกเกิดแต่บอบบางกว่าเนื่องจากไขมันใต้
ผิวหนังยังสร้างได้ไม่สมบูรณ์มากพอ ทารกเริ่มสร้างเม็ดสีได้แล้ว ผิวหนังและเส้นผมจึงมีสีชัดเจนขึ้น
กระดูกและอวัยวะยังคงมองเห็นผ่านผิวหนัง และจะเห็นชัดเจนน้อยลงเมื่อมีการสะสมไขมันใต้ผิวหนัง
มากขึ้น หูชั้นในมีพัฒนาการสมบูรณ์ทาให้ทารกสามารถทรงตัวอยู่ในถุงน้าคร่าได้อย่างสมดุล ขณะ
ทารกหลับจะพบว่าทารกเริ่มมีการกรอกตาไปมาอย่างรวดเร็ว (rapid eye movement: REM) ซึ่งแสดง
ว่าทารกอาจกาลังฝัน ส่วนตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินเพื่อช่วยนาน้าตาลไปเผาผลาญเป็นพลังงาน
ได้ดีข้นึ
อำยุครรภ์ 24 สัปดำห์
ผมของทารกมีสีเช่นเดียวกับสีผมของทารกแรกคลอด อวัยวะพืน้ ฐานต่างๆ บนใบหน้ามี
รูปร่างสมบูรณ์แล้ว ดวงตาและเปลือกตายังปิดอยู่และอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม ใบหูเลื่อนมาอยู่
ด้านข้างศีรษะ เส้นผมค่อยๆ งอกยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รูปร่างลักษณะทั่วไปของทารกคล้ายกับทารก
แรกเกิด ปอดมีการสร้างแขนงหลอดลมเล็กๆ และสารเคลือบถุงลมปอด ซึ่งเป็นสารป้องกันไม่ให้
เกิดปอดแฟบขณะทารกหายใจออก ระยะนีท้ ารกจะฝึกหัดหายใจเข้าด้วยการเอาน้าคร่าเข้าออก
จากปอด เสียงดังจากภายนอกจะทาให้ทารกผวาตกใจซึ่งมารดาจะรับรู้ได้จากอาการกระตุกใน
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มดลูก ทารกสามารถรับรู้รสชาติอาหารที่มารดารับประทานได้ และ ตอบสนองต่อรสขมหรือรสชาติ
แปลกๆ ด้วยการแสดงสีหน้าว่าไม่ชอบ ผิวหนังของทารกจะย่น มีไขมันอยู่ใต้ชั้นผิวหนัง ปกคลุมด้วย
เส้นขนเล็กๆ และเคลือบด้วยไขสีขาว เริ่มสร้างต่อมเหงื่อใต้ผวิ หนัง
ระยะนี้น้าหนักของทารกจะเพิ่มขึ้นจากการเจริญของกระดูก กล้ามเนือ้ และอวัยวะต่างๆ
ของร่างกาย กล้ามเนือ้ มือทางานได้ดีข้นึ จากการดูดนิว้ หัวแม่มอื เริ่มปรากฏเส้นลายเล็กๆ บนฝ่ามือ
และฝ่าเท้า มองเห็นหนังตาชัดเจน ระยะนีท้ ารกมีการเจริญเติบโตเร็วมากจนทาให้พืน้ ที่ว่างในโพรง
มดลูกลดน้อยลงมาก
หากทารกคลอดในระยะนีจ้ ะมีโอกาสรอดชีวติ ได้บ้างแต่ ทารกจะมีความพิการหรือเจ็บป่วย
จากการคลอดก่อนกาหนด และจากภาวะที่ทารกมีน้าหนักตัวน้อยมาก
อำยุครรภ์ 25 สัปดำห์
ทารกมีการสะสมไขมันรวดเร็วมาก ดังนัน้ น้าหนัก ขนาดและรูปร่างที่อวบอ้วนของทารกแต่
ละคน จะแตกต่างกันตามภาวะโภชนาการที่ทารกได้รับจากคุณแม่ ระยะนี้อวัยวะต่างๆ ของทารกมี
ขนาดค่อนข้างสมส่วน แต่ผิวหนังยังบางและมีไขมันใต้ผิวหนังเล็กน้อย โครงสร้างของกระดูกสันหลัง
เริ่มก่อรูป มือของทารกสามารถหยิบจับและกาวัตถุไว้ในมือได้ สามารถใช้มือสัมผัสใบหน้า จับมือ
กันเอง กาเท้า สัมผัสขา จับสายสะดือ เป็นต้น ซึ่งการสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายนีจ้ ะช่วยกระตุ้น
ประสาทรับสัมผัสของทารก หลอดเลือดเล็กภายในปอดเริ่มก่อรูปขึ้น รูจมูกเริ่มเปิด ใยประสาท
รอบๆ ปากและริมฝีปากมีความไวต่อการกระตุ้นมากขึน้ สามารถดูดกลืนน้าคร่าได้
สมองส่วนหน้าที่ทาหน้าที่ควบคุมอารมณ์ ความจา การใช้เหตุผล การวางแผน และ การ
แก้ปัญหา เป็นสมองส่วนที่สาคัญต่อระดับความฉลาดของทารก ในระยะนี้สมองส่วนหน้าของทารก
จะมีพัฒนาการที่โดดเด่น ทารกสามารถจดจาเสียงของบิดามารดาหรือเสียงเพลงบรรเลงเบาๆได้
ทารกจะถูกระตุ้นได้ง่ายด้วยเสียงที่แหลมสูง ซึ่งหากหูชั้นในมีพัฒนาการไม่ดีจะมีผลเสียต่อการได้
ยินเสียงของทารก
หากทารกต้องคลอดในระยะนี้ ก็ยังมีโอกาสรอดชีวิตได้แต่ตอ้ ง ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
เช่น ตู้อบ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ช่วย ชีวติ ต่างๆ ต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็น
เวลาหลายเดือน และยังเสี่ยงต่อภาวะติดเชือ้ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังนัน้ การอยู่ในครรภ์จน
ครบกาหนด จึงเป็นสิ่งที่ดที ี่สุด
อำยุครรภ์ 26 สัปดำห์
ร่างกายทารกจะมีการสะสมไขมันใต้ผวิ หนังจนกว่าจะคลอด แต่ระยะนีท้ ารกยังดูตัวผอมๆ
ผิวหนังมีสแี ดงและ ย่นๆ เต็มไปด้วยริว้ รอย เปลือกตาทารกที่เคยปิดอยู่จะเริ่มเปิดออกและดวงตามี
พัฒนาการเกือบสมบูรณ์แล้ว
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ทารกสามารถลืมตามองได้ ทรวงอกจะกระเพื่อมหายใจแต่ไม่มีอากาศไหลเข้าปอด มีการ
สร้างถุงลมปอดเล็กๆ (alveoli) ที่มผี นังบางมากจนสามารถให้ออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ซึม
ผ่านได้ ระบบการไหลเวียนเลื อดทางานได้สมบูรณ์ มือใช้งานได้ดี มือและระบบประสาททางาน
ประสานกันดี ทารกสามารถยกมือขึ้นมาดูดนิว้ ได้ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อแก้มและขากรรไกรแข็งแรง
ขึน้ ทารกสามารถรับรู้และตอบสนองด้วยการเตะ ถีบ หรือเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อคุณแม่หยอกล้อ
ผ่านทางผนังหน้าท้อง สมองตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น เสียง แสง และการสัมผัส สมอง
ส่วนควบคุมการมองเห็นและการได้ยินพัฒนา ขณะฟังเพลงคุณแม่อาจรับรู้ได้ว่าทารกตอบสนอง
ต่อเสียงเพลงด้วยการดิน้ อย่างเป็นจังหวะ
ระยะนี้คุณแม่อาจเริ่มรูส้ ึกว่าผนังหน้าท้องตึงและคลายลงแบบไม่สม่าเสมอ ไม่รสู้ ึกเจ็บ ซึ่ง
เกิดจากมดลูกซ้อมหดรัดตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการคลอด (Braxton hicks contraction)
อำยุครรภ์ 27 สัปดำห์
สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงที่สิ้นสุดระยะไตรมาสที่สอง น้าคร่าในโพรงมดลูกเริ่มมีปริมาณลดลง
จึงทาให้คุณแม่สามารถรับรู้การดิ้นของทารกได้ดีขึ้นจนรู้สึกว่าทารกดิ้นเก่งมาก ทารกเริ่มพัฒนาการ
ดูดกลืน (sucking reflex) เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการดูดนมคุณแม่ ทารกสามารถกระพริบตา
หลับตา และลืมตาได้เอง ทารกสามารถมองเห็นแสง และตอบสนองด้วยการแกว่งศีรษะขณะที่มีการ
ฉายแสงไฟกระทบผนังหน้าท้องของคุณแม่ ระยะนี้ลักษะทารกคล้ายกับเด็กแรกเกิด มีขนคิ้ว ขนตา
งอกเพิ่มขึ้นในทุกวัน มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น ลาตัวอวบอ้วน สมองยังคงพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จึงควรเปิดเพลง พูดคุย หรืออ่านหนังสือให้ทารกฟัง ทารกจะเริ่มจาเสียงพ่อแม่ได้จึงควรพูด
ถึงแต่ส่งิ ดีๆ ให้ทารกฟัง
หากทารกต้องคลอดในระยะนี้ก็ยังมีโอกาสสูงที่จะมีชีวิตรอด แต่ทารกต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ เช่น ตู้อบ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาล และยัง
เสี่ยงต่อการติดเชือ้ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังนั้นการอยู่ในครรภ์คุณแม่จนครบกาหนดจึงเป็นสิ่ง
ที่ดที ี่สุด
อำยุครรภ์ 28 สัปดำห์
ทารกมีช่วงการหลับและตื่นที่สม่าเสมอเป็นของตนเอง สามารถมองเห็นเส้นผมบนหนังศีรษะ
ได้ชัดเจน ฟั นน้านมใต้เหงือกเริ่มก่ อนรูป ทารกสามารถกรอกลูกตาไปมา ลืมตาได้ และสามารถ
ตอบสนองต่อแสงในระดับต่างที่ผ่านผนังหน้าท้องมารดาได้ คลื่นสมองของทารกแสดงให้เห็นว่าทารก
มีการเคลื่อนไหวลูกตาขณะหลับซึ่งแสดงว่าทารกอาจกาลังฝันอยู่ ส่วนร่างกายทารกมีการสะสมไขมัน
ใต้ผิวหนัง ผิวหนังมีรอยย่นมากขึน้ กล้ามเนื้อแข็งแรงและมีกาลัง (muscle tone) มากขึ้น การพูดคุยกับ
ทารกบ่อยๆ เช่น การเล่านิทาน หรือ ร้องเพลงจะทาให้ทารกสงบและหัวใจเต้นช้าลง ทารกจะจาเสียง
มารดาได้ ในระยะหลังคลอดจะสงบลงหากได้ยินเสียงที่คุ้นเคยของมารดา
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หากทารกคลอดในระยะนีจ้ ะมีโอกาสรอดชีวติ ประมาณ 90% แต่ทารกจะมีภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ จากการคลอดก่อนกาหนดและน้าหนักตัวน้อย
อำยุครรภ์ 29 สัปดำห์
ศีรษะทารกมีขนาดโตมากเพื่อบรรจุเนื้อสมองที่มพี ัฒนาการของเซลล์ประสาทนับพันล้าน
เซลล์ สมองทารกเริ่มทาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมริ ่างกายและการหายใจ ทารกสามารถกรอกตาไป
มา กระพริบตาเมื่อมีแสงจ้ามากระทบ รูม่านตาตอบสนองต่อแสงโดยหดตัวเมื่อมีแสงจ้ามากระทบ
และ ขยายกว้างในที่มดื ทารกสามารถแยกแยะระหว่างแสงแดดและแสงไฟที่สอ่ งผ่านหน้าท้อง
มารดาได้ ทารกสามารถรับรู้รสและตอบสนองต่อรสที่ชอบหรือไม่ชอบได้ สามารถตอบสนองต่อ
ความเจ็บปวดได้ ทารกสามารถเคลื่อนตัวไปด้านซ้าย-ขวาของมารดาได้แต่ศีรษะยังคงอยู่ด้านบน
ในระยะนี้มารดาจะรู้สกึ ถึงการเคลื่อนไหวของทารกบ่อยมาก ทารกยังเตะ ยืดตัว และกระทุ้งศอก
บ่อยครั้ง ทารกสามารถได้ยินเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนรอบๆ ตัว และสามารถแยกเสียงทั่วไป
และเสียงพูดได้ ดังนั้นควรให้ทารกได้ฟังเพลง อ่านหนังสือให้ฟัง และพูดคุยด้วย
ระยะนี้อวัยวะภายในทั้งหมดมีพัฒนาการและพร้อมทาหน้าที่ ลาตัวดูอวบอ้วนขึ้น ผิวหนังมี
รอยย่นน้อยลงเนื่องจากมีไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้น ซึ่งไขมันนีจ้ ะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
ทารกภายหลังคลอดอีกด้วย กล้ามเนือ้ และปอดของทารกค่อนข้างสมบูรณ์
อำยุครรภ์ 30 สัปดำห์
สมองของทารกมีพัฒนาการที่รวดเร็วมาก ทารกยังคงมีชีวติ อยู่ได้ดว้ ยการรับสารอาหาร
และออกซิเจนจากคุณแม่ และส่งของเสียในร่างกายสู่เลือดของคุณแม่ผ่านรกและสายสะดือ ทารก
สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้เองที่ไขกระดูก เริ่มสะสมธาตุเหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส ระยะ
ต่อจากนี้ไปทารกจะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นถึงประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์จนกว่าอายุครรภ์จะครบ
38 สัปดาห์ รอยย่นบนผิวหนังเริ่มหายไปเนื่องจากมีไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนังมากขึน้ มีเส้นขนอ่อน
ปกคลุมทั่วร่างกาย ทารกจะอวบอ้วนขึ้นและสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายตนเองได้ ขนตาและ
ขนคิว้ สร้างได้สมบูรณ์แล้ว ผมบนศีรษะหนามากขึ้น สัดส่วนของศีรษะและลาตัวคล้ายเด็กแรกเกิด
มือและเล็บมีรูปร่างสมบูรณ์ ทารกสามารถลืมตา หลับตา กรอกตาไปมาได้รวดเร็วขึน้ หากทารก
กลืนน้าคร่าผิดจังหวะก็จะสะอึกจนคุณแม่สามารถรับรู้ได้
อำยุครรภ์ 31 สัปดำห์
ทารกลืมตาได้อย่างสมบูรณ์และรูม่านตาสามารถตอบสนองต่อแสงสว่างหรือความมืดด้วย
การหดหรือขยายตัวได้ เสียงดังใกล้ๆ ท้องคุณแม่อาจทาให้ทารกกระโดดโลดเต้น ทารกอาจเต้น
ตามจังหวะเสียงเพลงได้ เสียงเพลงที่ทารกชอบหรือไม่ชอบจะรู้ได้จากอัตราการเต้นของหัวใจที่
เปลี่ย นไป ปอดและทางเดินอาหารมีความสมบูรณ์เกือบเต็มที่ อวัยวะสาคัญ เกือบทั้งหมดของ
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ร่างกายกาลังทางานและเข้าสู่วุฒิภาวะ ร่างกายมีปริมาณกล้ามเนื้อและไขมันเพิ่มขึ้น ผิวหนังหนา
ขึ้นและเป็นสีชมพูแทนสีแดง เล็บยาวจนถึงปลายนิ้วและแข็งแรงขึ้นจนอาจขีดข่วนผิวหนังตัวเองได้
ระยะนี้ถุงลมปอดและแขนงหลอดลมเล็กเริ่มพร้อมที่จะทางาน กระดูกหนาและแข็งแรงขึ้นเพื่อเป็น
โครงสร้ า งหลั ก ของร่ า งกายภายหลั ง คลอด ต่ อ มหมวกไตสามารถผลิ ต ฮอร์ โ มนสเตี ย รอยด์
(steroid) ที่มผี ลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการของปอด และอวัยวะเพศ
อำยุครรภ์ 32 สัปดำห์
ทารกสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ ง 5 ในการมอง และคว้าจับสิ่งต่างๆ รอบตัว เรียนรู้การ
รับรสจากน้าคร่าที่กลืนเข้าไป ฟังเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงที่คุ้นเคยของคุณแม่หรือคุณพ่อ หาก
ทารกเป็นเพศชายลูกอัณฑะจะเคลื่อนจากขาหนีบลงสู่ถุงอัณฑะ แต่ถ้าเป็นเพศหญิงทารกจะมีปุ่ม
กระสัน (clitoris) นูนเด่น ไขมั นใต้ผิวหนังหนาขึ้น รอยย่นบนผิวหนังหายไป เล็บมือและเล็บเท้า
สมบูรณ์ การดูดและกลืนสัมพันธ์กันและพร้อมสาหรับการดูดนมแม่
ระยะนี้ทารกอาจหลับตลอดทั้งวัน พื้นที่ว่างภายในโพรงมดลูกสาหรับให้ทารกเคลื่อนไหวได้
สะดวกมีขนาดลดลง จึงทาให้คุณแม่รู้สึกว่าทารกดิ้นน้อยลง ทารกพยายามจะเคลื่อนไหวมากขึ้น
แต่พื้นที่ที่มีจากัดจึงได้แต่ขยับศีรษะไปมาซ้าย-ขวา และขยับมือ โดยมากทารกจะอยู่ในท่าก้มหน้า
กอดอก งอเข่าชิดหน้าอก กลับศีรษะลงข้างล่าง และจะอยู่ในลักษณะนีจ้ นกระทั่งคลอด
อำยุครรภ์ 33 สัปดำห์
ระยะนี้ทารกสามารถทาทุกอย่างได้เหมือนทารกแรกคลอด ยกเว้นการส่งเสียงร้อง แม้ว่า
กระดูกทารกจะหนาและแข็งแรงขึ้น แต่กระดูกกะโหลกศีรษะยังไม่แข็งแรงและยังไม่เชื่อมติดกัน ซึ่ง
จะช่วยให้ศรี ษะทารกถูกบีบให้มีขนาดเล็กลงได้งา่ ย
และสามารถคลอดผ่านช่องคลอดออกมา
ภายนอกได้ สมองของทารกสามารถแยกแยะการทาหน้าที่ได้ เช่น ควบคุมการหายใจ การทางาน
ของระบบทางเดินอาหาร และการหายใจ เป็นต้น ทารกสามารถแยกความแตกต่างระหว่างแสง
สว่างและความมืดได้ ทารกจะลืมตาเมื่อตื่นและหลับตาเมื่อนอนหลับ หากทารกต้องคลอดในช่วงนี้
ปอดของทารกก็มีความพร้อมสาหรับการทาหน้าที่หายใจได้เองภายนอกครรภ์มารดา แต่ก็ยังต้อง
ใช้ยาช่วยกระตุ้นการทางานอีกเล็กน้อย ขนอ่อน(lanugo hair) ตามผิวหนังจะหลุดร่วงไปในน้าคร่า
และมีขนจริงงอกขึน้ มาแทนที่ เล็บเริ่มยาวถึงปลายนิว้ หรืออาจยาวกว่าทาให้ทารกอาจขีดข่วนหน้า
ตัวเองได้ตงั้ แต่ยังไม่คลอด
อำยุครรภ์ 34 สัปดำห์
ผิวหนังเรียบตึงมากขึ้น ไขที่เคลือบผิวหนังเริ่มหายไปหรืออาจเหลือเพียงเล็กน้อย ศีรษะ
ทารกจะกลับลงด้านล่างเพื่อเตรียมตัวคลอด กระดูกกะโหลกศีรษะทารกมีความยืดหยุ่นเล็กน้อย
แต่ยังไม่เชื่อมติดกันอย่างสมบูรณ์ จึงทาให้ศรี ษะถูกบีบให้เล็กลงได้งา่ ยขณะ คลอดผ่านช่องทาง
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คลอด มดลูกจะหดรัดตัวบ่อยและแรงขึ้นโดยที่คุณแม่ยังไม่รู้สกึ เจ็บ ระยะนี้ทารกจะได้รับภูมิ
ต้านทานจากคุณแม่ผ่านทางรกเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ซึ่งจริงๆแล้วทารกเริ่มได้รับภูมติ ้านทานจาก
คุณแม่ตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 10 สัปดาห์ และได้รับเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ระบบทางเดินอาหารสามารถ
ทางานได้ที่ ยิ่งกว่านั้นทารกอาจถ่ายขี้เทา (meconium) เล็กน้อยในน้าคร่า
ในระยะนี้แม้ว่าทารกยังคงได้รับสารอาหารและออกซิเจนจากมารดาผ่านทางรก
แต่ว่า
ตั้งแต่สัปดาห์นีเ้ ป็นต้นไปรกจะเริ่มค่อยๆแก่ตัวและทางานลดลง สาหรับทารกที่คลอดออกมาในช่วง
อายุครรภ์นีจ้ ะมีโอกาสรอดชีวติ สูง
อำยุครรภ์ 35 สัปดำห์
ทารกจะสร้างและสะสมไขมันสีนาตาลไว้
้
บริเวณหลังและไหล่เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานใน
การสร้างความร้อน ช่วยทาให้รา่ งกายอบอุ่น และป้องกันภาวะอุณหภูมริ ่างกายต่าในระยะแรก
คลอด ไตของทารกมีพัฒนาการเต็มที่แล้ว ตับสามารถกาจัดสารพิษหรือของเสียในร่างกายได้บ้าง
แล้ว อวัยวะต่างๆ ของทารกได้ถูกสร้างเรียบร้อยและสามารถทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ระยะต่อ
จากนี้จึงเป็นช่วงเวลาสาหรับการเพิ่มน้าหนักตัวของทารกจนดูอวบอ้วนขึ้น
อำยุครรภ์ 36 สัปดำห์
น้าหนักของคุณแม่อาจคงที่หรือเพิ่มเพียงเล็กน้อย แต่น้าหนักของทารกยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่ความยาวลาตัวทารกเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย ผิวหนังที่เคยเหี่ยวย่นขณะนี้จะอวบอิ่มเช่นเดียวกับ
ลาตัว ใบหน้า และคางที่ดูอวบอ้วนน่ารัก กระดูกกะโหลกศีรษะมีรูปร่างชัดเจนแต่ไม่แข็งมาก
รอยต่อของกระดูกกะโหลกศีรษะแต่ละชิ้นยังไม่เชื่อมปิดสนิท จึงทาให้กระดูกกะโหลกศีรษะเคลื่อน
เข้ามาซ้อนกันได้ขณะที่คลอดผ่านช่องคลอด ส่วนน้าคร่าจะมีปริมาณมากที่สุดในสัปดาห์นี้และจะ
ค่อยๆ ลดลงในสัปดาห์ถัดไปจนทารกคลอด คุณแม่จะรู้สกึ ว่าทารกดิน้ น้อยครั้งและเบากว่าที่เคยเป็น
อย่างไรก็ตามคุณแม่ไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไปหากยังคงรู้สกึ ว่าลูกดิน้ ในทุกๆวัน ไม่ต่ากว่าวัน
ละ 10 ครั้ง เนื่องจากทารกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนหลับเพื่อเก็บรักษาพลังงานไว้ใช้ในระยะ
คลอด แต่ถ้าคุณแม่รู้สกึ ว่าลูกไม่ด้ินหรือดิ้นน้อยครั้งมากให้รีบไปพบคุณหมอทันทีโดยไม่ต้องรอให้
ถึงกาหนดนัดตรวจครรภ์
ในสัปดาห์น้ีทารกจะพัฒนากล้ามเนือ้ เกี่ยวกับการดูดกลืนอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยให้ทารก
สามารถดูดนมคุณแม่ได้เองเป็นครั้งแรกในระยะเวลาอันสั้นภายหลังคลอด ส่วนฟันน้านมจะงอกอยู่
ใต้เหงือกยังไม่งอกโผล่ออกมาให้เห็น จนกว่าอีกหลายเดือนหลังคลอด
อำยุครรภ์ 37 สัปดำห์
ขณะนีย้ ังไม่ถึงกาหนดคลอด แต่ถ้าทารกคลอดออกมาตั้งแต่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์เป็นต้น
ไป ก็ถือว่าเป็นการคลอดครบกาหนด เนื่องจากทารกพร้อมที่จะออกมาใช้ชีวติ นอกครรภ์คุณแม่ได้
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โดยไม่จาเป็นต้องนอนในตู้อบถ้ามีนาหนั
้ กแรกคลอดไม่น้อยจนเกินไป ปอดของทารกมีความพร้อม
ที่จะหายใจได้เอง แม้ว่าทารกจะเติบโตและมีพัฒนาการเต็มที่จนพร้อมที่จะคลอดออกมาแล้ว แต่
ทารกก็ยังคงเติบต่อไปอีกในทุกๆ วันที่อยู่ในครรภ์คุณแม่ดว้ ยการสะสมไขมันไว้ในร่างกาย
ในระยะนีค้ ุณแม่ครรภ์แรกจะพบว่ามีท้องลด (lightening) คุณแม่จะรู้สกึ หายใจสะดวกขึน้
อาการจุกเสียดชายโครงหรือลิน้ ปรี่จะลดลง เนื่องจากศีรษะทารกได้เริ่มเคลื่อนต่าลงเข้าสู่องุ้ เชิง
กราน แต่สาหรับคุณแม่ที่เคยคลอดลูกมาแล้วอาจยังไม่มีอาการท้องลดเกิดขึ้นในระยะนี้ ในคุณแม่
ที่ทารกไม่ได้กลับเอาศีรษะมาไว้ดา้ นล่างเหนือกระดูกเชิงกราน อาจทาให้ไม่สามารถคลอดทารก
ทางช่องคลอดได้ ซึ่งคุณหมออาจต้องวางแผนช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้อง
(cesarean section)
อำยุครรภ์ 38 สัปดำห์
ขณะนีพ้ ืน้ ที่ว่างในโพรงมดลูกที่จะให้ทารกขยับหรือยืดเหยียดแขนขามีน้อยมาก อวัยวะทุก
ส่วนและระบบต่างๆ ของร่างกายทารก เช่น ปอด สมอง ระบบประสาทได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์
เต็มที่ ทารกสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายและระดับน้าตาลในเลือดได้ สามารถหายใจ กิน และ
ขับถ่ายได้เอง อุจจาระครั้งแรกของทารกมีสเี ขียวเข้มเกือบดา เรียกว่า ขีเ้ ทา หรือ เมคโคเนียม
(meconium) ขีเ้ ทานีเ้ ป็นกากในสาไส้ที่ประกอบด้วยขนอ่อน ไข และเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกออกมา
ปะปนอยู่ในน้าคร่าที่ทารกกลืนกินเข้าไป ปกติการถ่ายขี้เทาจะเกิดขึ้นภายหลังคลอด แต่ถ้าทารก
ถ่ายขีเ้ ทาจานวนมากในน้าคร่าตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ทารกอาจหายใจหรือสูดสาลักเอาขีเ้ ทาเข้าไป
ในปอด ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้ทารกเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยเนื่องจากกลุ่มอาการหายใจลาบากภายหลัง
คลอด
กระดูกกะโหลกศีรษะของทารกแต่ละชิน้ ยังไม่เชื่อมติดกัน ขม่อมหน้าและขม่อมหลังยังไม่
ปิดและอ่อนนุ่ม ทาให้ขณะที่ศีรษะทารกเคลื่อนผ่านช่องทางคลอดจะเกิดการเกยกันของกระดูก
กะโหลกศีรษะแต่ละชิน้ (molding) เพื่อให้ศรี ษะทารกมีขนาดเล็กลงและง่ายต่อการคลอดโดยไม่ทา
ให้เนือ้ สมองได้รับอันตราย ภายหลังคลอดไม่กี่วันศีรษะทารกจะกลับมากลมเหมือนเดิม สาหรับ
ทารกเพศชายในระยะนีล้ ูกอัณฑะจะลงมาอยู่ในถุงอัณฑะเรียบร้อยแล้ว
อำยุครรภ์ 39 สัปดำห์
ทารกยังคงสะสมไขมันไว้ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทารกมีความพร้อมที่จะออกมาใช้
ชีวติ นอกครรภ์มารดาแล้วก็ตาม รกและสายสะดือก็ยังคงทาหน้าที่ลาเลียงสารอาหารและแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนจากมารดาไปยังทารก และนาของเสียออกจากร่างกายทารกไปสู่มารดา นอกจากนี้
ทารกยังได้รับภูมิคมุ้ กันจากมารดาเพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสไปจนทารกมีอายุ
หลังคลอดถึง 6 เดือน ระบบทางเดินอาหารสามารถย่อยอาหารเหลวได้ ผิวหนังมีสีแดงอมชมพู ขน
อ่อนหลุดร่วงหายไปเหลือแต่ขนจริง เล็บมือและเท้างอกยาวจนเกินปลายนิว้ กระดูกและกล้ามเนื้อ
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แข็งแรงมากขึ้น ภายในโพรงมดลูกมีพ้ืนที่น้อยมากที่จะทาให้ทารกเคลื่อนไหวได้อย่างที่ต้องการ
อย่างไรก็ตามมารดาควรสังเกตการดิ้นของทารกว่าลดน้อยลงไปมากกว่าเดิมหรือหยุดดิ้นหรือไม่
ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายของทารกที่ควรรีบไปโรงพยาบาล
อำยุครรภ์ 40 สัปดำห์
ทารกครบกาหนดคลอดแล้ว หากคุณแม่ยังไม่เจ็บครรภ์คลอดควรไปพบคุณหมอตามนัด
ซึ่งความเป็นจริงแล้วหากทารกคลอดในช่วงอายุครรภ์ 37 - 42 สัปดาห์ ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์การ
คลอดครบกาหนด
อำยุครรภ์ 41-42 สัปดำห์
แม้ว่าจะเลยกาหนดคลอดแล้ว รกและสายสะดือก็ยังสามารถทาหน้าที่ในการนาสารอาหาร
และออกซิเจนไปหล่อเลีย้ งทารกได้ นั่นหมายความว่าทารกยังสามารถเติบโตและมีชีวติ อยู่ในครรภ์
มารดาได้จนกว่าสายสะดือจะถูกตัดขาด อย่างไรก็ตาม หากทารกคลอดภายหลังอายุครรภ์ 42
สัปดาห์จะทาให้ทารกมีน้าหนักน้อยกว่าที่ควรจะเป็น สีผวิ หนังค่อนข้างซีดและแตกแห้ง และ มีขน
ตามร่างกายมากกว่าที่ควรเป็น และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในครรภ์เนื่องจากเนื้อรกเสื่อมสภาพมาก
ขึน้ และทาหน้าที่ได้นอ้ ยลง
2. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำยในระยะตั้งครรภ์
ในระยะตั้งครรภ์ร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรรวิทยาของระบบต่างๆ
ในร่างกายเพื่อรองรับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
จนกว่าจะครบกาหนด
คลอด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์ ดังนี้
อำยุครรภ์ 1 สัปดำห์
เยื่อบุโพรงมดลูกของคุณแม่ได้หลุดลอกออกมาเป็นเลือดประจาเดือนประมาณ 3-7 วัน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับคุณแม่แต่ละคนว่าปกติจะมีประจาเดือนครั้งละกี่วัน หลังเลือดประจาเดือนหยุดแล้วต่อม
ใต้สมองของคุณแม่จะผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นไข่อ่อนในรังไข่ให้โตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไข่
อ่อนสุกเต็มที่แล้วจะแตกออกจากถุงที่ห่อหุ้มและหลุดออกจากรังไข่ เรียกว่า “ไข่ตก” ส่วนถุงที่เคย
ห่อหุม้ ไข่ไว้จะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนนี้มีฤทธิ์กระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยง
มดลูกมากขึ้นและกระตุ้นการสร้างเซลล์เยื่อบุผนังโพรงมดลูกขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนเซลล์ที่หลุด
ลอกออกไปเป็นเลือดประจาเดือน ระยะนี้ถ้าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นในร่างกายคุณแม่ ถุงหุ้มไข่
ดังกล่าวจะฝ่อและหยุดสร้างฮอร์โมนทาให้เยื่อบุผนังโพรงมดลูกที่หนาตัวขึ้นหลุดลอกออกไปเป็น
เลือดประจาเดือนอีกครั้งในรอบเดือนถัดไป
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อำยุครรภ์ 2 สัปดำห์ คือ ระยะไข่ตกและกำรปฏิสนธิ
ผนังช่องคลอดของคุณแม่จะสร้างน้าหล่อลื่นมากขึ้น เพื่อให้ตัวอสุจิหรือสเปิร์มสามารถ
แหวกว่ายเข้าไปผสมกับไข่ที่ปีกมดลูก ในช่วงท้ายของสัปดาห์น้ี ไข่ที่สุกเต็มที่แล้วจะแตกออกจาก
ถุงที่ห่อหุ้มและหลุดออกจากรังไข่ เรียกว่า “ไข่ตก” (ovulation) หลังจากนั้น ไข่จะถูกพัดพาเข้าสู่ปีก
มดลูกเพื่อรอผสมกับสเปิรม์ เรียกว่า “การปฏิสนธิ” คุณแม่อาจรับรู้ดว้ ยตนเองถึงวันที่ไข่ตกจาก
อาการแสดงดังนี้ คือ อุณหภูมิร่างกายจะสูงกว่าปกติ หรือมีไข้ต่าๆ ปวดเกร็งท้องน้อยบริเวณปีก
มดลูก ช่องคลอดเปียกแฉะ และมีมูกใสๆเหนียวๆออกมาจากช่องคลอด ส่วนปากมดลูกจะนุ่มและ
เปิดออกเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในช่วงไข่ตก เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้สเปิร์ม
ของคุณพ่อมีชีวติ อยู่ในร่างกายคุณแม่ได้นานขึน้ และสามารถแหวกว่ายเข้าไปผสมกับไข่ได้ง่ายขึ้น
ดังนัน้ ระยะที่กาลังมีไข่ตกจึงเป็นโอกาสทองสาหรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร จึงควรมีเพศสัมพันธ์กัน
ในช่วงนี้
อำยุครรภ์ 3 สัปดำห์ ตัวอ่อนเดินทำงเข้ำสู่โพรงมดลูก
หลังจากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์ที่ 2 ชีวติ น้อยๆ ก็ได้กาเนิดขึ้นในครรภ์ของ
คุณแม่แล้ว เนื้อเยื่อรอบๆ ตัวอ่อนจะผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไว้ป้องกันไม่ให้มดลูกบีบรัดตัว
เพื่อผลักดันตัวอ่อนให้หลุดออกมาจากโพรงมดลูก และช่วยกดระบบภูมติ ้านทานไม่ให้คุณแม่สร้าง
ภูมคิ ุ้มกันเพื่อปฏิเสธหรือกาจัดตัวอ่อน ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึน้ ในกระแส
เลือดคุณแม่ จะกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกมากขึน้ และสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกให้หนาตัวขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับให้ตัวอ่อนเข้าไปฝังตัวในสัปดาห์ถัดไป
แม้ว่าภายในร่างกายคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน
แต่ก ารเปลี่ย นแปลงภายนอกของคุ ณแม่นั้นมีน้อยมาก แต่คุณแม่อาจก็ จะเริ่มสังเกตพบความ
ผิดปกติบางอย่างได้บ้าง เช่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เต้านมคัดตึง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ท้องอืด
เวียนศีรษะ เป็นต้น ซึ่งคล้ายๆ กับอาการก่อนมีประจาเดือน ดังนั้นคุณแม่ ส่วนใหญ่จึงยังไม่รู้ตัวว่า
กาลังตัง้ ครรภ์
ในช่วงท้ายของสัปดาห์น้ี หรือช่วงต้นสัปดาห์ที่ 4 คุณแม่อาจมีเลือดหรือหยดเลือดออกทาง
ช่องคลอดได้ ซึ่งเกิดจากเส้นเลือดฝอยที่ผนังโพรงมดลูกแตกในขณะที่เซลล์รกของตัวอ่อนได้แทรก
และฝังตัวเข้าไปในเยื่อบุผนังโพรงมดลูก เรียกว่า “การฝังตัว” ของตัวอ่อน (implantation)

อำยุครรภ์ 4 สัปดำห์ ตัวอ่อนฝังตัวในผนังโพรงมดลูก
ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์นี้ (ก่อนถึงกาหนดมีประจาเดือนตามปกติ) คุณแม่บางรายอาจมี
เลือดหรือหยดเลือดสีแดง หรือสีน้าตาลอ่อนออกทางช่องคลอดเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากเซลล์รกของ
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ตัวอ่อนได้แทรกตัวเข้าไปในผนังโพรงมดลูก (การฝังตัว) ทาให้หลอดเลือดฝอยแตกแล้วมีเลือดไหล
ซึมออกมาทางช่องคลอด ซึ่งจะตรงกับวันที่ 6-12 หลังปฏิสนธิ เซลล์รกจะเริ่มสร้างฮอร์โมนการ
ตั้งครรภ์ที่เรียกว่า เอชซีจี (HCG) ซึ่งมีฤทธิ์กดการทางานของรังไข่ ทาให้ประจาเดือนที่เคยมาตรง
เวลาขาดหายไป คุณแม่อาจรู้สึกลังเลไม่มั่นใจว่าตนเองตั้งครรภ์จริงหรือไม่ ถ้าคุณแม่ซื้อชุดตรวจ
ครรภ์มาตรวจปัสสาวะแล้วพบว่าได้ผลบวก คือ เกิดเส้นสีชมพู 2 เส้นที่แถบทดสอบ แสดงว่ากาลัง
ตั้งครรภ์
ส าหรั บ คุ ณแม่ที่ตรวจแล้ ว ได้ผ ลลบ คือ เกิดเส้ นสีชมพูเ พีย ง 1 เส้น คุ ณแม่ ไ ม่ควรด่ว น
สรุปว่าตนเองไม่ได้ตั้งครรภ์ แต่ควรตรวจซ้าในสัปดาห์ถัดไป เนื่องจากในสัปดาห์นี้เซลล์รก ยังสร้าง
ฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่เรียกว่า เอชซีจี (HCG) ได้น้อย การตรวจปัสสาวะในสัปดาห์ถัดไปอาจได้
ผลบวก เพราะเอชซีจี จะสร้างได้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรกมีพัฒนาการตามอายุครรภ์ที่มากขึ้น
ระยะนี้คุณแม่อาจเริ่มมีอาการแพ้ท้องมากหรือน้อยแตกต่างกัน หรืออาจมีอาการคล้ายๆ
กับช่วงที่มปี ระจาเดือนตามปกติ เช่น เจ็บตึงเต้านม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวด
เกร็งท้องน้อย หงุดหงิดง่าย และปัสสาวะบ่อย คุณแม่บางรายอาจมีเพีย งบางอาการเท่านั้น หรือ
อาจไม่มีอาการเหล่านี้เลย เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์แน่นอนแล้ว คุณแม่บางรายอาจรู้สึกประหลาดใจ
ตื่นเต้น หรือกังวลใจว่าตนเองกาลังจะกลายเป็นแม่จริงๆ แล้วหรือ โดยเฉพาะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เป็น
ครั้งแรก
อำยุครรภ์ 5 สัปดำห์ ประจำเดือนขำดหำยไป
ระยะนี้ประจาเดือนที่เคยมาตรงเวลาจะขาดหายไป ซึ่งเป็นอาการแสดงแรกที่ทาให้คุณแม่
ส่วนมากสงสัยว่าตนเองอาจกาลังตั้งครรภ์ และถ้าคุณแม่ซื้อชุดตรวจครรภ์สาเร็จรูปมาตรวจก็จะ
เริ่มได้ผลบวกในสัปดาห์นี้ คุณแม่ที่ยังไม่มีอาการแพ้ท้องในช่วงที่ผ่านมา ในสัปดาห์นี้จะเป็นระยะที่
คุณแม่เริ่มมีอาการแพ้ท้อง เช่น อ่อนเพลียมาก เจ็บตึงเต้านม ปวดศีรษะ คลื่นไส้หรืออาเจียนในช่วง
เช้าๆ หรือ เวลาใดก็ได้ รู้สกึ เปรีย้ วปากอยากกินของเปรี้ยวๆ หรืออยากกินอาหารแปลกๆ ที่ปกติไม่
ค่อยชอบกินมาก่อน อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย และปัสสาวะบ่อย
ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป มดลูกของคุณแม่จะโตขึ้นเรื่อยๆ จนไปกดและเบียดกระเพาะ
ปัสสาวะ ทาให้คุณแม่รู้สึกปวดปัสสาวะจนต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ ส่วนเต้านมก็เริ่มมีอาการเจ็บและ
ตึงเนื่องจากต่อมน้านมขยายตัวเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับสร้างน้านม ฮอร์โมนการตั้งครรภ์หลายตัว
ที่มีระดับสูงขึ้น เช่น เอชซีจี เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน จะทาให้คุณแม่มีอาการอ่อนเพลีย
น้าลายมาก คลื่นไส้ อาเจียน อยากกินอาหารแปลกๆ
คุณแม่อาจไม่รู้ตัวว่าตนเองเริ่มมีอารมณ์แปรปรวนจนคนรอบข้างแปลกใจ เช่น หงุดหงิดง่าย
หรือร้องไห้ง่ายโดยไม่สมเหตุผล บางครั้งรู้สึ กมีความสุข แต่บางครั้งก็รู้สึกกลัว ตื่นเต้น สลับกันไป
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ในวันเดียวกัน อาการอารมณ์แปรปรวนง่ายนี้เกิดจากผลของฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วร่วมกับความไม่สุขสบายจากอาการแพ้ท้อง
อำยุครรภ์ 6 สัปดำห์ ช่วงแพ้ท้อง
ร่างกายภายนอกของคุณแม่ดูเหมือนจะยังไม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่คุณแม่จะรู้สึกปวด
ปัสสาวะจนต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ เนื่องจากฮอร์โมน“เอชซีจี”จะทาให้เลือดมาเลี้ยงอวัยวะในอุ้งเชิง
กรานมากขึ้น มดลูกเริ่มโตขึ้นจนไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะให้มีความจุลดลง ไตของคุณแม่เอง
กาจัดของเสียออกทางปัสสาวะได้ดีขึ้น จึงทาให้ป วดปัสสาวะบ่อยกว่าปกติทั้งใน ช่วงกลางวันและ
กลางคืน นอกจากนี้ “เอชซีจี” ยังทาให้คุณแม่แพ้ท้องหนักขึ้น อ่อนเพลียและคลื่นไส้มากกว่าระยะ
ที่ผ่านมา คุณแม่อาจรู้สึกร้อน ปวดศีรษะ เจ็บตึงเต้านม ท้องอืด หรือ แสบร้อนยอดอก ซึ่งเป็น
อาการปกติ คุณแม่บางรายอาจคลื่นไส้อาเจี ยนมากจนรับประทานอาหารไม่ค่อยได้และมีน้าหนัก
ตัวลดลงบ้างเล็กน้อย สาหรับคุณแม่ที่ไม่มีอาการแพ้ท้องหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยจะมีน้าหนักตัว
เพิ่มขึน้ และจะรู้สกึ ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เริ่มคับ
อำยุครรภ์ 7 สัปดำห์ อยำกกินของแปลกๆ
คุณแม่อาจรูส้ ึกว่าเสื้อผ้าที่เคยสวมสบายๆเริ่มคับ เพราะมดลูกโตขึ้นสองเท่าตัว เต้านมเอง
ก็โตขึ้นมากและคัดตึงจนรู้สึกเจ็บเพราะมีไขมันสะสมและมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงเต้านมมากขึ้น
หัวนมและลานนมมีสีคล้า อ่อนนุ่มและกว้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเต้านมและหัวนมนี้เป็นการ
เตรียมพร้อมสาหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่วนหัวนมและลานนมที่มีสีคล้าขึ้นก็เพื่อให้ลูกน้อย
มองเห็นหัวนมได้ชัดเจน ซึ่งหัวนมและลานนมจะมีสคี ล้า และจางลงภายหลังคลอดบุตรแล้ว
ระยะนี้รกสร้างฮอร์โมน เอชซีจี (HCG) ได้มาก การเพิ่มขึ้นของ “เอชซีจี” เป็นตัวบ่งชี้ถึงการ
เจริญเติบโตของรกและภาวะสุขภาพที่ดีของลูกน้อยในครรภ์ ขณะเดียวกัน“เอชซีจี” ก็ทาให้คุณแม่
มีอาการแพ้ท้อง อ่อนเพลีย เบื่ออาหารและรู้สกึ เหมือนจะป่วยในตอนเช้าๆ ส่วนฮอร์โมนโปรเจสเตอ
โรนจะท าให้คุ ณแม่ท้องอืด อาหารไม่ย่อย อารมณ์เ ปลี่ย นแปลงง่าย จมูก ไวต่อกลิ่นอาหารจน
กระตุ้นให้คลื่นไส้และอาเจียนได้ง่าย คุณ แม่บางรายอาจอยากกินของเปรี้ยวๆ เค็มๆ หรืออาหาร
แปลกๆ ซึ่งแสดงว่าร่างกายอาจต้องการสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารเหล่านั้น เช่น วิตามินซี เกลือ
แคลเซียม หรือโปรตีนมากขึ้น
สาหรับคุณแม่ที่โชคดีไม่มีอาการแพ้ท้อง หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรกังวล เพราะ
คุณแม่แต่ละคนจะตอบสนองต่อ การเพิ่มขึ้นของ “เอชซีจี” มากน้อยแตกต่างกัน ระยะนี้ฮอร์โมน
เอสโตรเจนยังกระตุน้ ให้ปากมดลูกสร้างมูกใส เหนียวๆ มาอุดปิดปากมดลูกจานวนมาก เพื่อปิดกั้น
เชื้อโรคจากช่องคลอดไม่ให้เข้าสู่ภายในโพรงมดลูก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการตกขาวในระยะ
ต่อมา ส่วนมดลูกที่โตขึน้ ก็ยังคงกดเบียดกระเพาะปัสสาวะทาให้คุณแม่รู้สึกปวดปัสสาวะจนต้องเข้า
ห้องน้าบ่อยขึน้
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อำยุครรภ์ 8 สัปดำห์ คลำได้มดลูกทำงหน้ำท้อง
สัปดาห์น้ีคุณแม่จะรู้สึกว่ากางเกงที่เคยสวมคับกว่าปกติเพราะมดลูกโตขึ้นจนสามารถคลา
หน้าท้องได้เป็นก้อนกลมๆ เล็กๆ บางครัง้ คุณแม่อาจรูส้ ึกปวดเกร็งท้องน้อยบริเวณมดลูก หรือรู้สึก
คล้ายกับมดลูกบีบตัวเบาๆ ซึ่งไม่ใช่อาการที่น่ากังวลใจ เพราะเป็นการบีบตัวเพื่อให้เลือดในมดลูก
ไหลเวียนไปเลี้ยงรกได้มากขึ้น คุณแม่บางรายอาจมีอาการปวดแปลบคล้ายถูกเข็มแทง โดยเริ่มปวด
จากสะโพก หลังส่วนล่าง ร้าวไปต้น ขา ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาถูกกดทับ
โดยน้าหนักของมดลูกที่โตขึน้
ระยะนี้ คุ ณ แม่ จ ะมี อ าการอ่ อ นเพลี ย เหนื่ อ ยง่ า ย รู้ สึ ก ง่ ว งและอยากนอนมากว่ า ปกติ
เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 1) แพ้ท้อง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด อาหารไม่ย่อย แสบร้อนยอ
ดอก 2) นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท และปัสสาวะบ่อย 3) ฮอร์โมน “เอชซีจี” ซึ่งมีฤทธิ์ทาให้ง่วง
นอนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และ 4) ปริมาณน้าเลือดในร่างกายที่เพิ่มขึ้นทาให้หัวใจคุณแม่ทางาน
หนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรกและลูกน้อยในครรภ์
นอกจากนี้ ระดับฮอร์โมนต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นยังทาให้เต้านมโตและคัดตึงมากกว่าปกติเพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการสร้างและกักเก็บน้านมในระยะต่อไป
อำยุครรภ์ 9 สัปดำห์ อ่อนเพลียและเหนื่อยล้ำ
ระยะนี้ ร่ า งกายคุ ณ แม่ ต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การหล่ อ เลี้ ย งลู ก น้ อ ยในครรภ์ ใ น
เจริญเติบโต ดังนั้นระบบต่างๆ ในร่า งกายจึงมีการเปลี่ยนแปลงและทางานหนักตลอดเวลา เป็น
สาเหตุให้คุณแม่มีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมาก นอกจากนีอ้ าการคลื่นไส้ อาเจียน กินอาหาร
ไม่ได้ ยังทาให้ระดั บน้าตาลในเลือดลดลง อีกทั้งภาวะซีดอันเนื่องมาจากร่างกายมีเลือดเพิ่มขึ้น
มากกว่ า เม็ ด เลื อ ดแดง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ร่ า งกายคุ ณ แม่ มี เ ลื อ ดมากพอที่ จ ะขนส่ ง ออกซิ เ จนและ
สารอาหารไปเลี้ยงลูกน้อยได้อย่างเพียงพอ แต่น้าเลือดที่เพิ่มขึ้นก็ทาให้หัวใจของคุณแม่ต้องทางาน
หนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดทั่วร่างกาย คุณแม่จึงรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจได้
ง่ายกว่าปกติ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึน้ จะทาให้ลาไส้ของคุณแม่เคลื่อนไหวช้าลงเพื่อให้อาหารได้
พักอยู่ในลาไส้เล็กนานขึ้น ลาไส้เล็กจึงมีเวลาดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ได้มากขึ้น แต่การที่
ลาไส้เคลื่อนไหวช้าลงกลับทาให้คุณแม่มีอาการท้องอืด ท้องผูก อาหารไม่ย่อย มีลมในกระเพาะ
และแสบร้อนยอดอกจากกรดไหลย้อนได้งา่ ย
ระยะนี้ รู ป ร่ า งของคุ ณ แม่ ยั ง ไม่ เ หมื อ นคนที่ ตั้ ง ครรภ์ ม ากนั ก แต่ แ พทย์ ห รื อ พยาบาลก็
สามารถคลาพบมดลูกที่โตขึ้นซึ่งจะอยู่สูงกว่าระดับหัวเหน่าเล็กน้อย ระยะนี้ฮอร์โมน “เอชซีจี” มี
ระดับสูงมากจนทาให้ผิวของคุณแม่ดูมีน้ามีนวล รูปร่างก็อวบอัดขึ้นเล็กน้อย คุณแม่จะรู้สึกเจ็บตึง
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เต้านมมากโดยเฉพาะเวลาถูกจับหรือลูบคลา หัวนมและลานนมมีสีคล้าขึน้ เริ่มมีฝา้ บนใบหน้า มีตก
ขาวออกมาทางช่องคลอดมากขึน้ มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงขึน้ ลงง่าย หรืออารมณ์เสียโดยไม่มีเหตุผล
อำยุครรภ์ 10 สัปดำห์ อำรมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ำย
คุณแม่เริ่มคลื่นไส้อาเจียนลดลงและเริ่มกินอาหารได้มากขึ้น น้าหนักตัวจึงเพิ่มขึ้น หน้าท้องก็
เริ่มยื่นนูนชัดเจน ซึ่งหน้าท้องที่โตขึ้นในระยะนี้เกิดจากอาการท้องอืดมากกว่าขนาดของตัวอ่อนที่โตขึ้น
อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือท้องผูกเกิดจากฤทธิ์ ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งทาให้ลาไส้ใหญ่
บีบตัวช้าลง
นอกจากนี้โปรเจสเตอโรนยังมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ประกอบกับอาการอ่อนเพลียเพราะ
หัวใจคุณแม่ต้องทางานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปหล่อเลีย้ งตัวอ่อนในครรภ์ จึงยิ่งทาให้คุณแม่เฉื่อยชา
อ่อนเพลีย หน้ามืดเป็นลมง่าย หรือง่วงนอนและอยากนอนพักผ่อนมากกว่าปกติ
ปริมาณน้าเลือดที่เพิ่มขึ้นมากในระยะนี้จะทาให้มเี ลือดไปเลี้ยงผิวหนังมากขึ้นคุณแม่จึงรู้สึก
ร้อนกว่าปกติ และยังทาให้เส้นเลือดบริเวณเต้านมและต้นขาขยายตัวจนมองเห็นเป็นรอยเส้นเลือดสี
เขียวที่ผิวหนัง คุณแม่อาจมีอาการปวดศี รษะได้เป็นครั้งคราวเนื่องจากอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่พอ
เครียด หิวหรือน้าตาลในเลือดต่า เต้านมมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ จนทาให้คุณแม่รู้สึกเจ็บตึงมากขึ้น
ลานหัวนมมีสีคล้าขึ้น สาหรับอาการปวดปัสสาวะบ่อยยังคงมีอยู่ ซึ่งเกิดจากมดลูกโตขึ้นมากจนไป
กดเบียดกระเพาะปัสสาวะให้จุปัสสาวะได้นอ้ ยลง ขณะเดียวกันไตของคุณแม่ก็สร้างปัสสาวะได้มาก
ขึ้น เพื่อขับของเสีย ที่เกิ ดจากคุณแม่และลูกน้อยออกจากร่างกาย นอกจากนี้น้าหนักและขนาด
มดลูกที่โตขึ้นเรื่อยๆ ยังไปดึงรั้งให้เอ็นที่รองรับมดลูกยืดและตึงตัว จนทาให้คุณแม่รู้สึกเจ็บ และ
เสีย วแปลบในท้อง ส่ ว นต่อมไทรอยด์คุณแม่ก็ เริ่มโตขึ้นเล็กน้อยเพราะร่างกายมีก ารเผาผลาญ
สารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานเพิ่มมากขึ้น คุณแม่อาจมีเหงือกบวมหรือเหงือกนุ่มลงจนมีเลือดออก
ตามไรฟันหรือทาให้เหงือกอักเสบได้ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจน
ด้านอารมณ์ คุณแม่ยังคงมีอารมณ์ปรวนแปรง่าย เนื่องจากฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่สูงมาก
จนร่างกายปรับตัว ไม่ทัน คุณแม่ส่ว นใหญ่รู้สึก ว่าตนเองหงุดหงิด ฉุ นเฉีย ว ร้องไห้ง่าย อารมณ์
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงง่าย บางครั้งจะมีความรู้สึก ว่ารูปร่างเริ่มอ้วนไม่น่าดึงดูดใจเหมือนเมื่อก่อน
กังวลว่าหลังคลอดแล้วรูปร่างจะไม่กลับมาเหมือนเดิม เป็นต้น
อำยุครรภ์ 11 สัปดำห์ คลื่นไส้อำเจียนลดลง
คุณแม่จะเริ่มรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนน้อยลง จึงทาให้รู้สึกหิวและอยากกินอาหารมากขึ้น และ
ตั้งแต่สัปดาห์น้ีเป็นต้นไป มดลูกและหน้าท้องคุณแม่จะโตและยื่นนูนออกมาจนเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
สัปดาห์น้ีคุณแม่ควรมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นจากก่อนตั้งครรภ์ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม น้าหนักตัวของ
คุณแม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์
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ระยะนี้คุณแม่จะมีอาการท้องอืด เรอ และผายลมบ่อยขึ้น ซึ่งเกิดจากผลของฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรนที่ทาให้ลาไส้คลายตัวและบีบตัวน้อยลง ส่งผลให้อาหารอยู่ในลาไส้นานขึ้นและมีเวลาให้ลาไส้
ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้มากขึน้ ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปหล่อเลีย้ งลูกน้อยในครรภ์
ปริ ม าณเลื อ ดที่ เ พิ่ม ขึ้ น ในร่า งกายคุณ แม่ จะเป็ น ตั วกลางในการขนส่ง สารอาหารและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงลูกน้อยในครรภ์ ขณะเดียวกันปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นก็ทาให้คุณแม่รู้สึกร้อนและ
กระหายน้ามากกว่าปกติ เส้นผมเปียกเป็นมัน หรือผมร่วง ถ้าปริมาณน้าเลือดหรือเม็ดเลือดใน
ร่างกายคุ ณแม่เพิ่มขึ้นไม่เ พีย งพอ ก็จะท าให้คุณแม่เ กิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้บ่อยๆ สาหรับ
อาการอยากกินของแปลกๆ จะลดลงหรือหายไปในอีก 1-2 สัปดาห์ คุณแม่ที่มีอาการปวดไมเกรน
อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ช่วงนี้อาจทาให้มีอาการปวดไมเกรนบ่อยขึ้น ส่วนเต้านมยังคงมีขนาดโต
ขึน้ เรื่อยๆ จนทาให้คุณแม่รสู้ ึกเจ็บตึงมากขึ้น ลานหัวนมมีสีคล้าขึน้ สาหรับอาการปวดปัสสาวะบ่อย
ยังคงมีอยู่ นอกจากนี้น้าหนักและขนาดมดลูกที่โตขึ้นเรื่อยๆ ยังไปดึงรั้งให้เอ็นที่รองรับมดลูกให้ยืด
และตึงตัวจนคุณแม่รู้สกึ เจ็บและเสียวแปลบในท้อง ต่อมไทรอยด์ก็เริ่มโตขึ้นเล็กน้อยเพราะร่างกาย
มีการเผาผลาญสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้น คุณแม่อาจมีเหงือกนุ่มหรือเหงือกบวมจนมี
เลือดออกตามไรฟัน หรือเหงือกอักเสบได้ ซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจน
คุณแม่ยังคงมีอารมณ์ปรวนแปรง่ายเนื่องจากระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่เพิ่มสูงมากจน
ร่างกายปรับ ตัวไม่ทัน คุ ณแม่ส่ว นใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองหงุดหงิด ฉุนเฉีย ว ร้องไห้ง่าย อารมณ์
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงง่าย บางครั้งจะมีความรู้สึก ว่ารูปร่างเริ่มอ้วนไม่น่าดึงดูดใจเหมือนเมื่อก่อน
กังวลว่าหลังคลอดแล้วรูปร่างจะไม่กลับมาเหมือนเดิม เป็นต้น
อำยุครรภ์ 12 สัปดำห์ อำกำรแพ้ท้องเริ่มลดลง
สั ป ดาห์ นี้คุ ณแม่อ าจรู้ สึก ว่า ตนเองมีพ ละก าลัง กลั บ คืน มาเหมือ นก่ อนตั้ งครรภ์ เพราะ
อาการแพ้ท้องลดลง คุณแม่จะรู้สึกหิวบ่อยและกินจุ แต่ก็ยังคงมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อและแน่น
ท้องเนื่องจากลาไส้เคลื่อนไหวน้อยลง คุณแม่บ างรายอาจคลื่นไส้ อาเจียนต่อไปอีกสองถึงสาม
สัปดาห์ หรืออาจมีอาการต่อไปตลอดการตั้งครรภ์ก็ได้ คุณแม่จะเริ่มรู้สึกว่าตนเองอ้วนขึ้ น สะโพก
และต้ น ขาใหญ่ ขึ้ น มดลู ก มี ข นาดโตขึ้ น และลอยตั ว อยู่เ หนื อ ระดับ กระดู ก หัว เหน่ า ซึ่ง จะท าให้
กระเพาะปัสสาวะถูกมดลูกกดเบียดน้อยลง และอาการปวดปัสสาวะบ่อยก็ลดน้อยลง ถ้าคุณแม่
คลาที่หน้าท้องจะพบมดลูกเป็นก้อนกลมเล็กๆ บริเวณเหนือหัวเหน่า และอาจเริ่มสังเกตเห็นเส้นสี
น้าตาลเข้มๆ ขึน้ ชัดที่หน้าท้องระหว่างหัวเหน่าถึงสะดือ คุณแม่บางรายอาจมีฝ้าคล้าที่หน้าผาก และ
โหนกแก้ม ซึ่งฝ้าหรือสีผิวหนังที่คล้าขึน้ นีจ้ ะหายไปหรือจางลงในระยะหลังคลอด
ระยะนี้ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่สูงขึ้นมาก จะทาให้หลอดเลือดดาและหลอดเลือด
แดงขยายตัวใหญ่ข้นึ ทาให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกและลูกน้อยในครรภ์มากขึ้น ขณะเดียวกันก็
ทาให้ความดันโลหิตลดลงเล็กน้อย เลือดในหลอดเลือดดาไหลเวียนกลับคืนสู่หัวใจช้าลง หัวใจจึง
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สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองของคุณแม่ลดลง ทาให้คุณแม่ปวดศีรษะ หน้ามืด หรือเป็นลม ได้ง่าย คุณ
แม่ต้องระมัดระวังตัวเอง ไม่ลุกนั่ง หรือลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว เพราะจะทาให้หน้ามืด เสียการทรง
ตัว และล้มได้ง่าย อีก เหตุผลหนึ่งที่ท าให้คุณ แม่มีอ าการหน้ามืด หรือวิ งเวีย นได้ง่า ย คือ ภาวะ
น้าตาลในเลือดต่า เพราะกินอาหารไม่ตรงเวลา ปล่อยให้หิวมาก หรืออดอาหารบางมื้อ คุณแม่บาง
รายอาจรู้สึกว่าตนเองมีอาการหลงลืมบ่อยหรือไม่ค่อยมีสมาธิซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของฮอร์โมนการ
ตั้งครรภ์และความตึงเครียดที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
อำยุครรภ์ 13 สัปดำห์ ไตรมำสที่ 2 ของกำรตั้งครรภ์
ขณะนี้ได้เริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์แล้ว อาการแปลกๆ ที่ทาให้รู้สึกไม่สุข
สบายในช่วง 2-3 เดือนก่อนจะลดลงมาก ในสัปดาห์นี้คุณแม่จะรู้สึกสดชื่น กระฉับกระเฉง อยาก
กินอาหารมากกว่าเมื่อก่อน อาการแพ้ท้องเริ่มหายไป หรือมีอาการน้อยมาก ระยะนี้จึงเป็นช่วงที่
คุณแม่เริ่มมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คุณแม่อาจรู้สึก ว่าความต้องการทางเพศที่หายไปใน
ช่วงแรกๆ ได้กลับคืนมา แต่อาการนอนไม่หลับหรือหลับยาก ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก แสบ
ร้อนยอดอก และเจ็บตึงเต้านมอาจยังคงมีอยู่ ตั้งแต่สัปดาห์นี้คุณแม่จะมีตกขาวทางช่องคลอดมาก
ขึ้น ซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจน ตกขาวจะช่วยป้อ งกันเชื้อโรคในช่องคลอดไม่ให้เข้าสู่
โพรงมดลูกหรือไม่ทาอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ ลักษณะ “ตกขาวปกติ” คือ มีสีขาวขุ่นคล้าย
แป้งเปียก ปริมาณไม่มาก กลิ่นเปรี้ยวเล็กน้อย และไม่มีอาการคันในช่องคลอด ส่วนตกขาวที่เกิด
จาก “การติดเชื้อในช่องคลอด” จะมีสีเหลือง เทา หรือเขียว และมีกลิ่นเหม็นมาก หรือตกขาวเป็น
ก้อนคล้ายแป้งเปียกหลุดออกมาทางช่องคลอดเยอะว่าปกติมาก และมีอาการคันหรือแสบร้อนใน
ช่องคลอดร่วมด้วย
คุณแม่อาจมีรอยผิวหนังแตกลายที่เต้านมและหน้าท้อง รอยแตกลายนี้จะชัดเจนมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับความตึงตัวของผิวหนัง ถ้าผิวหนั งยืดหยุ่นดีรอยแตกลายนี้จะมีสีเลือนรางจนอาจ
แทบมองไม่เห็น ส่วนเส้นสีนาตาลเข้
้
มๆ ที่กลางหน้าท้องตั้งแต่หัวเหน่าถึงสะดือและฝ้าที่ใบหน้าจะมี
สีเข้มขึ้น มดลูกมีขนาดโตขึ้นแต่ยังอยู่ต่ากว่าระดับสะดือ คุณแม่อาจเริ่มรู้สึกปวดหน่วงท้องน้อย
เนื่องจากมดลูกที่โตขึน้ ได้ดึงรั้งเอ็นที่ยึดมดลูกให้ยืดขยายและตึงตัวมาก ระยะนี้คุณแม่ควรเริ่มใส่ชุด
ที่หลวมสบายหรือชุดคลุมท้องได้แล้ว
อำยุครรภ์ 14 สัปดำห์ มดลูกเริ่มโตขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
สัปดาห์นี้ เป็นช่วงที่คุณแม่ได้ผ่อนคลายจากอาการไม่สุขสบายในช่วงที่ผ่านมา อาการแพ้
ท้องและปัสสาวะบ่อยจะลดลงมาก แต่อาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้ายังคงมีอยู่ คุณแม่จะเริ่ม
อยากอาหารมากขึ้น หิวบ่อย และกินเก่ง น้าหนักก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแต่ละสัปดาห์มดลูก
จะโตขึ้นเรื่อยๆ จนคนรอบข้างสังเกตเห็นชัดเจน หากคุณแม่คลาที่หน้าท้องจะพบมดลูกเป็นก้อน
กลมแข็งอยู่เ หนือกระดู ก หัวเหน่า มดลูกที่โ ตขึ้นจะท าให้คุณแม่ป วดเสีย วแปลบหรือปวดหน่วง
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ด้านข้างในท้องน้อย โดยเฉพาะขณะลุกยืน นอนราบ หรือไอ เนื่องจากเอ็นยึดมดลูกถูกหน่วงและดึง
รั้งให้ยืดขยายตามขนาดและน้าหนักมดลูก
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงนี้ อาจทาให้คุณแม่เริ่มมีริดสีดวงทวาร ท้องอืด อาหาร
ไม่ย่อย แสบร้อนยอดอกเพราะมีกรดไหลย้อน เส้นเลือดขอด คัดจมูก เต้านมจะโตขึ้นจนมองเห็น
เส้นเลือดที่ผวิ หนังบริเวณเนินอกชัดเจน แต่อาการเจ็บตึงเต้านมจะลดลง เส้นสีน้าตาลเข้มๆ ที่กลาง
หน้าท้องตั้งแต่หัวเหน่าถึงสะดือ ฝ้าที่ใบหน้า และลานนมรอบๆ หัวนมจะมีสีเ ข้มขึ้นและขยายกว้าง
ขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเต้านมและลานหัวนมนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอด นอกจากนี้คุณแม่บางรายอาจมีอาการนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับยาก
ส่วนด้านอารมณ์จะค่อนข้างคงที่มากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อำยุครรภ์ 15 สัปดำห์ สุขภำพเหงือกและฟัน
ตั้งแต่สัปดาห์น้ีเป็นต้นไป คุณแม่จะดูมีความสุข สดชื่นขึ้นเพราะอาการคลื่นไส้อาเจียนควร
หายไปแล้ว นอกจากนี้ท้องของคุ ณแม่ก็ยังไม่โ ตมากจนเกินไป คุณแม่สามารถนอนหงายนานๆ
เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดมากนัก ระยะนี้เหงือกคุณแม่
อาจบวมและเลือดออกตามไรฟันได้ง่าย ถ้าคุณแม่รักษาความสะอาดปากฟันไม่ดีพอก็จะทาให้ฟันผุ
และเกิดปัญหาโรคเหงือกตามมาได้ ซึ่งอาการเหงือกบวมที่เกิดในช่วงนีจ้ ะหายเองภายหลังคลอด
หัวใจของคุณแม่จะทางานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้นาสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อ
เลี้ยงลูกน้อยในครรภ์ที่กาลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณแม่จะสังเกตพบว่าหน้าท้องโตขึ้นแบบวัน
ต่อ วั น เช่ น เดี ย วกั บ การเติ บ โตของลู ก น้ อ ยในครรภ์ และสามารถคลาพบมดลู ก เป็ นก้ อนกลมๆ
บริเวณท้องน้อยในระดับกึ่งกลางระหว่างหัวเหน่าและสะดือ ซึ่งคุณหมอจะเริ่มวัดระดับยอดมดลูก
ของคุณแม่เพื่อเปรีย บเทียบกับขนาดของลูกน้อยตามอายุครรภ์ มดลูกที่โตขึ้นยังคงดึงรั้งเอ็นยึด
มดลูกทาให้คุณแม่มีอาการปวดแปลบในช่องท้อง และรู้สึกว่ามดลูกบีบรัดตัวนานๆ ครั้งแต่ไม่รู้สึก
เจ็บปวด ซึ่งเป็นภาวะปกติ ไม่มอี ันตรายต่อคุณแม่หรือลูกน้อยในครรภ์
ส่วนลาไส้และกระเพาะอาหารก็ถูกเบียดให้มีพ้ืนที่นอ้ ยลง ทาให้คุณแม่มีอาการแสบร้อนยอ
ดอก เพราะกรดจากน้าย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนไประคายเคืองหลอดอาหาร นอกจากนี้คุณ
แม่บางรายอาจนอนไม่ค่อยหลับ หลับยาก และขีห้ ลงขี้ลมื
อำยุครรภ์ 16 สัปดำห์ กำรเพิ่มของน้ำหนักตัว
คุณแม่รู้สึกอยากกินอาหารเพิ่มขึ้น และรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับหรือกระตุกเบาๆ
ในท้องน้อยด้านล่างเหนือหัวเหน่า ความรู้สึกนี้เกิดจากลูกน้อยมีกระดูกแขน ขาแข็งแรง และโตพอ
ที่คุณแม่จะรับรู้ได้ว่าลูกกาลังดิ้น แต่ถ้าคุณแม่ยังไม่รู้สึกว่าลูกดิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็ไม่ต้องตกใจ
เพราะคุณแม่จะรับรู้เองในอีก 2-3 สัปดาห์ต่อมา ช่วงนี้มดลูกมีขนาดโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนคุณแม่
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อาจรูส้ ึกปวดหน่วงท้องน้อยและปวดหลังได้ นอกจากนี้น้าหนักมดลูกที่เพิ่มขึ้นจะกดทับหลอดเลือด
ในอุ้งเชิงกรานและ ขาหนีบ ซึ่งจะทาให้คุณแม่มีริดสีดวงทวารและเส้นเลือดขอดได้
คุณแม่อาจมีเลือดกาเดาออกเล็กน้อย หรือคัดจมูก หายใจ ไม่สะดวก ซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของ
ฮอร์โ มนเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นทาให้ หลอดเลือดฝอยขยายตัวและเยื่อบุจมูก บวม ขณะเดีย วกั น
ฮอร์โมน ซึ่งสร้างจากรก ที่เรียกว่า “เอชซีจี” ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทาให้คุณแม่มีอาการปวดศีรษะ
มึนงง อารมณ์เปลี่ยนแปลง หงุดหงิดบ่อยๆ ส่วนเต้านมมีขนาดโตขึ้นจนรู้สึกคัดตึงและมองเห็นเส้น
เลือดลางๆ ที่ผิวหนังเพราะมีเลือดมาเลี้ยงเต้านมมากขึ้น
หัวใจคุณแม่จะทางานหนักขึ้นเพราะต้องสูบฉีดเลือดออกจากร่างกายมากกว่าปกติถึงร้อยละ
20 เพื่อให้เลือดสามารถนาออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงลูกน้อยในครรภ์ที่กาลังเจริญเติบโต
อย่ างรวดเร็ ว ได้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ องการ คุ ณแม่ จึ ง มี หั วใจโตขึ้ น เล็ ก น้ อยและรู้ สึ ก เหนื่ อยล้ า
อ่อนเพลียตลอดทั้งวัน
อำยุครรภ์ 17 สัปดำห์ หิวบ่อยและกินจุ
ในแต่ละวันร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลูก
น้อยในครรภ์ เช่น เต้านมและท้องขยายขนาดอย่างต่อเนื่อง ทาให้กล้ามเนื้อและผิวหนังตึงตัวจน
รู้สึกคัน มีรอยแตกลายที่ผิวหนัง และมีเส้นสีน้าตาลกลางหน้าท้องตั้งแต่สะดือยาวลงมาที่หัวเหน่า
หรือถ้ าคุ ณแม่มีเ ส้นสีน้าตาลอยู่ก่ อนแล้วก็ จะมี สีคล้าขึ้น ทั้ งรอยแตกลายและเส้น สี น้าตาลบน
ผิวหนังนีแ้ ต่จะจางลงหรือหายไปเองภายหลังคลอด
คุ ณ แม่ จ ะเริ่ ม ปวดหลั ง เนื่ อ งจากมดลู ก โตขึ้ น ทุ ก ๆวั น ท าให้ ท้ อ งยื่ นนู น ออกมาข้ า งหน้ า
ขณะเดียวกันน้าหนักมดลูกที่โตขึน้ ก็จะส่งแรงกดบนกระดูกสันหลังส่วนเอวทาให้ปวดหลัง เอ็นที่ยึด
มดลูกก็จะถูกดึงรั้งจนตึง ทาให้คุณแม่ปวดเกร็งหรือเสียวแปลบๆ ในท้องน้อย กระเพาะอาหารก็ถูก
มดลูกกดเบียดทาให้มีพื้นที่รับอาหารน้อยลง คุณแม่จึงมีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือมีกรด
น้าย่อยไหลย้อนไประคายเคืองหลอดอาหารจนมีอาการแสบร้อนยอดอก คุณแม่บางรายอาจมี
ปัญหาฟั นโยกคลอนหรือฟั นหลุด ได้ เนื่องจากฤทธิ์ ของฮอร์โ มนตั้งครรภ์ทาให้เหงือก เอ็น และ
กระดูกในช่องปากหย่อนตัว ส่วนอาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ในช่วงนี้ ได้แก่ เลือดกาเดา เลือดออก
ตามไรฟัน ฝ้าที่ใบหน้า เท้าบวม และตกขาว เป็นต้น
ระยะนี้ คุ ณ แม่ จ ะรู้สึ ก หิ ว บ่ อย กิ น จุ จนท าให้มี น้ าหนัก ตั ว เพิ่ มขึ้ น เรื่ อ ยๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อง
สาหรับคุณแม่ที่เริ่มรับรู้ว่าลูกดิน้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะรับรู้ว่าลูกดิ้นแรงและบ่อยขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่
บ่งบอกว่าลูกน้อยแข็งและยังมีชีวติ อยู่
อำยุครรภ์ 18 สัปดำห์ จุดศูนย์ถ่วงของร่ำงกำยเริ่มเปลี่ยนไป
ระยะนี้คุณแม่จะเริ่มปวดหลังมากขึ้น เพราะมดลูกโตขึ้ นทุกวันและท้องยื่นนูนมากขึ้นทาให้
กล้ามเนื้อหลังตึงตัวมาก เอ็นและกระดูกข้อต่อที่หย่อนตัวจะทาให้คุณแม่ปวดกระดูกเชิงกรานและ
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ข้อสะโพกจนทาให้ไม่สบายตัวขณะนอนหลับ การนอนตะแคงโดยใช้หมอนนุ่มๆ รองใต้เข่าและท้อง
จะช่วยให้คุณแม่หลับสบายขึ้น คุณแม่ควรปัสสาวะก่อนเข้านอนเพื่อลดปัญหาปวดถ่ายปัสสาวะจน
ต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ ในตอนกลางคืน
คุ ณ แม่ จ ะมี อ าการเวี ย นศี ร ษะ มึ น งง หรื อ หน้ า มื ด ในบางครั้ ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งปกติ
เนื่องจากหลอดเลือดขยายตัวทาให้ความดันโลหิตลดลงเล็กน้อย แต่ถ้ามีอาการหน้ามืด เป็นลม
บ่อยๆ ต้องบอกคุณหมอเพื่อหาสาเหตุ การเปลี่ยนท่าทางหรือเคลื่อนไหวร่างกายเร็วเกินไป เช่น
หมุนตัว ลุกนั่ง หรือยืนเร็วเกินไปก็ทาให้คุณแม่หน้ามืดและเป็นลมได้งา่ ย ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยน
ท่าทางหรือเคลื่อนไหวให้ช้าลงเพื่อให้รา่ งกายมีเวลาปรับสมดุล
คุณแม่อาจมีเลือดออกตามไรฟันได้ง่ายขณะแปรงฟัน หรือมีน้าลายมากเกือบตลอดเวลา
แต่ก็ไม่ได้เกิดกับคุณแม่ทุกคน คุณแม่อาจมีผิวแห้งและผื่นคัน ตกขาวออกทางช่องคลอดมากขึ้น
บางรายอาจมีฝ้าขึ้นที่หน้าผาก โหนกแก้ม และคาง ลักษณะคล้ายกาลังสวมหน้ากากสีคล้าๆ ซึ่ง
อาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้ นในระยะตั้งครรภ์ และจะหายไปเอง
ภายหลังคลอด ในคุณแม่ที่ยังไม่รู้สึกว่าลูกดิ้นอาจเริ่มรู้สึกในระยะนี้เนื่องจากลูกน้อยตัวน้อยๆ ได้
เริ่มขยับแขนและขาแรงขึน้ ส่วนน้าหนักตัวของคุณแม่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อำยุครรภ์ 19 สัปดำห์ ตะคริว
คุณแม่จะเริ่มเป็นตะคริวที่น่องบ่อยๆ โดยเฉพาะตอนกลางคืน อาการตะคริวที่น่องมักเกิด
จากกล้ามเนื้อขาเหนื่อยล้าเพราะต้องแบกรับน้าหนักตัวของคุณแม่ตลอดทั้งวัน อีกทั้งน้าหนักของ
มดลูกที่โตขึน้ เรื่อยๆ ยังไปกดทับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนือ้ ขาทาให้การไหลเวียนเลือดที่ขาไม่ดี
นอกจากนีย้ ังเกิดจากคุณแม่ได้รับแคลเซียมหรือเกลือแร่บางชนิดไม่เพียงพอ
ระยะนี้คุณแม่อาจรูส้ ึกคล้ายๆ กับหายใจลาบากหรือหายใจไม่เต็มอิ่ม ปวดบั้นเอว ปวดถ่าย
ปัสสาวะบ่อย ปวดหน่วงท้องน้อยเนื่องจากมดลูกโตขึ้นจนเกือบถึงระดับสะดือ หน้าท้องก็ยื่นนูนจน
เห็นชัดเจน ผิวหนังหน้าท้องแห้ งและคัน มีฝ้าที่ใบหน้า เส้นสีน้าตาลที่หน้าท้องจะมีสีคล้าขึ้น ซึ่ง
อาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นอาการปกติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนใน
ระยะตัง้ ครรภ์และจะหายไปเองภายหลังคลอด
น้าหนักตัวคุณแม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณแม่ควรเริ่มควบคุ มให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑ์ เพราะการเพิ่มขึ้นของน้าหนักตัวและการดิ้นของลูกน้อยเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโต
และสุขภาพของลูกน้อยตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้น การกินอาหารมากเกินไป อาหารรสหวานจัด และมี
ไขมันสูง จะเป็นสาเหตุ ทาให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปวดหลัง
เส้นเลือดขอด และข้ออักเสบ คุณแม่ที่มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไปอาจทาให้ลูกน้อยในครรภ์ตัว
โตมากจนมีสามารถคลอดทางช่องคลอดได้ หรืออาจเสี่ยงต่อการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
ดังนัน้ การกินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ามากๆ จะช่วยให้คุณแม่มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
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อำยุครรภ์ 20 สัปดำห์ กำรเปลี่ยนแปลงของผมและเล็บ
ครึ่งทางของการตั้งครรภ์แล้ว คุณแม่จะหิวบ่อยและกินจุเพราะไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
ระยะนี้ จึงเป็ นช่ว งที่เ หมาะส าหรับ การเลื อกกิน อาหาร เพื่ อเพิ่ม น้าหนั ก ตัวให้เ หมาะสมกั บ การ
เจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ ในช่วงกลางคืนคุณแม่อาจรู้สึกนอนหลับยากหรือไม่สุขสบายขณะ
นอน เพราะมดลู ก ที่ โ ตขึ้ นจะเบี ย ดปอด กระเพาะอาหาร และไต ท าให้รู้สึ ก หายใจไม่ เ ต็ม ปอด
ปัสสาวะบ่อย อาหารไม่ย่อย
แม้ว่ามดลูกที่โตขึน้ จะทาให้คุณแม่ไม่สุขสบาย เพราะทาให้อาหารไม่ย่อย ปวดแสบยอดอก
ปวดหลัง บวมที่เท้าและข้อเท้า แต่ขณะเดียวกันคุณแม่ก็รู้สึกยินดีกับมดลูกที่โตขึ้ นเพราะแสดงว่า
ลูกน้อยในครรภ์เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระยะนี้ยอดมดลูกของคุณแม่จะสูงถึงระดับสะดือหรือ
เหนือระดับสะดือเล็กน้อย ส่วนลูกน้อยในครรภ์จะเริ่มสะอึกจนคุณแม่รู้สึกว่าลูกน้อยกระตุกเบาๆ
บ่อยครั้ง หรือรู้สกึ ว่าลูกดิน้ เมื่อได้ยินเสียงเพลง เสียงพูดคุยของคุณแม่และคุณพ่อ
คุณแม่อาจกังวลเรื่องตุ่มสิวบนใบหน้าหรือตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งตุ่มสิวนี้จะค่อยๆ
จางหายไปเองภายหลังคลอด ส่วนอารมณ์หงุดหงิด เปลี่ยนแปลงง่ายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะคงที่
และมีเหตุผลมากขึ้น ซึ่งแสดงว่าคุณแม่สามารถปรับตัวต่อระดับฮอร์โมนตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นได้ดี
อำยุครรภ์ 21 สัปดำห์ ผิวหนังแตกลำย
ระยะนี้รอยแตกลายบนผิวหนังบริเวณหน้าท้อง เต้านม ต้นขา และสะโพกจะเห็นชัดเจน
สาหรับคุณแม่ที่ตงั้ ครรภ์ครัง้ แรกรอยแตกลายจะมีสชี มพูหรือชมพูอมม่วง แต่ในแม่ที่เคยคลอดบุตร
มาแล้วรอยแตกลายจะมีสีขาว รอยแตกลายนี้ ไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์และจะจางลง
ภายหลังคลอด หน้าท้องคุณแม่จะยื่นออกมาชัดขึ้นจนต้องเริ่มสวมชุดคลุมท้อง ส่วนความรู้สึก
อยากอาหารที่เคยลดลงจะกลับคืนมาเป็นปกติ หรืออาจรูส้ ึกอยากอาหารมากขึ้น
คุณแม่อาจมีขาหรือเท้าบวมในช่วงบ่ายๆ ซึ่งแก้ไขได้ดว้ ยการยกเท้าขึ้นพาดเก้าอี้เป็นระยะๆ
อาการบวมจะลดลง แต่ถ้ารู้สึกว่ามีอาการบวมมาก ใบหน้า หนังตา และนิ้วมือก็บวมด้วย ควรแจ้ง
ให้คุณหมอทราบเพื่อค้นหาสาเหตุ การออกกาลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอจะช่วยควบคุม
ไม่ให้คุณแม่อ้วนหรือมีน้าหนักเกิน ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและเส้นเลื อดขอดได้ คุณแม่อาจ
รู้สกึ ร้อนและเหงื่อออกง่ายมากกว่าปกติเนื่องจากปริมาณเลือดในร่างกายเพิ่มขึ้น การดื่มน้าบ่อยๆ
ให้เพียงพอจะช่วยบรรเทาอาการได้
ช่วงนีอ้ ารมณ์ขึน้ ๆ ลงๆ ของคุณแม่จะลดลงมากและรู้สึกว่าเริ่มปรับตัวต่อการตั้งครรภ์ได้ดี
ความต้องการทางเพศที่เ คยหายไปก็ จะเริ่มกลับ คืนมา คุณแม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ถ้าไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่คุณหมอให้งดมีเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอด เคย
แท้งเอง หรือ เจ็บป่วยรุนแรง การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ระยะนี้เป็นต้นไปต้องเลือกใช้ท่าที่เหมาะสม
คือ ท่าที่คุณพ่อไม่ออกแรงกดทับหน้าท้องมากเกินไป หรือสอดใส่อวัยวะเพศลึกเกินไป
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อำยุครรภ์ 22 สัปดำห์ มดลูกหดรัดตัว
สัปดาห์น้ี มดลูกจะสูงเหนือระดับสะดือประมาณ 1 นิ้วฟุต คุณแม่จะรู้สึกว่าลูกดิ้นบ่อย ดิ้น
เกือบตลอดทั้งวัน บางครั้งคุณแม่จะรู้สึกท้องปั้นแข็งนานๆ ครั้ง ไม่สม่าเสมอ และไม่รู้สึกเจ็บปวด
ซึ่งเป็นอาการปกติที่ไม่มีอันตรายใดๆ ต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ การหดรัดตัวของมดลูกใน
ลักษณะนีเ้ กิดขึ้นเพื่อให้การไหลเวียนเลือดในมดลูกไปเลี้ยงรกและลูกน้อยสะดวกขึ้น
ระยะนี้นาหนั
้ กตัวของคุณแม่จะเพิ่มขึน้ และมดลูกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ ตามการเจริญเติบโตของ
ลูกน้อย คุณแม่ยังคงมีอาการอาหารไม่ย่อย จุกเสียด และแสบร้อนยอดอกโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
เนื่องจากมดลูกที่โตขึ้นจะไปเบียดกระเพาะอาหารให้ จุอาหารได้น้อยลงและฮอร์โมนตั้งครรภ์ก็ทา
ให้ลาไส้บีบตัวช้าลง และตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป คุณแม่จะปวดหลังมากขึ้นเพราะท้องที่โตและ
หนัก ขึ้นจะท าให้ก ล้ามเนื้อหลั งถู ก ดึงรั้งให้ตึงตัวมาก การออกก าลังกาย การพัก ผ่อน และการ
บริหารกล้ามเนือ้ หลัง จะช่วยให้อาการปวดหลังทุเลาลงได้บ้าง คุณแม่จะมีข้อเท้าหรือเท้าบวมมาก
จนใส่รองเท้าไม่ได้โดยเฉพาะตอนเย็น นอกจากนี้คุณแม่อาจเป็นตะคริวที่น่อง ซึ่งอาการจะรุนแรง
มากถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์แฝด
นับจากสัปดาห์น้ีเป็นต้นไป อาจมีน้านมไหลซึมออกมาจากหัวนมซึ่งเป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก
เต้านมเตรียมความพร้อมสาหรับสร้างน้านมเพื่อใช้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สาหรับคุณแม่ที่ผิวหนังยังไม่
แตกลายมาก่อนก็จะเริ่มพบว่าผิวหนังเริ่มแตกลายในสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ส่วนน้าเลือดในร่างกาย
ของคุณแม่ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเลือดเพียงพอที่จะนาสารอาหารและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงลูกน้อยในครรภ์ น้าเลือดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเม็ดเลือดแดงจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้คุณ
แม่อาจเกิดภาวะโลหิตจางเนื่องจากการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นหากคุณแม่รู้สึกอ่อนเพลียมาก เหนื่อย
ง่าย และซีด ควรแจ้งให้คุณหมอทราบเพื่อเจาะเลือดตรวจดูความรุนแรงของภาวะซีด
อำยุครรภ์ 23 สัปดำห์ สีผิวหนังเปลี่ยนไป
สัปดาห์นี้ มดลูกจะสูงเหนือระดับสะดือประมาณ 1½ นิ้วฟุต คุณหมอจะเริ่มวัดความสูงของ
มดลูกด้วยสายเทป ซึ่งความสูงของยอดมดลูกมีหน่วยเป็นเซนติเมตรจะเทียบเคียงได้กับอายุครรภ์ของ
คุณแม่ในอัตรา 1 เซนติเมตร ต่อ 1 สัปดาห์ ขนาดท้องและมดลูกที่โตขึ้นเรื่อยๆ จะทาให้คุณแม่นอน
หลับยาก หรือต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆ เพราะปวดถ่ายปัสสาวะ เป็นตะคริว จุกเสียดหรือแสบร้อนยอ
ดอกจากกรดไหลย้อน ความไม่สุขสบาย ความวิตกกังวล และการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีผล
ต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ หากคุณแม่นอนไม่หลับควรทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายก่อน
นอนซึ่งอาจช่วยให้หลับง่ายขึน้ เช่น ทาสมาธิ อ่านหนังสือ ฟังเพลงที่ชอบเบาๆ เป็นต้น
คุณแม่อาจมีอาการท้องปั้นแข็งนานๆ ครั้งโดยไม่รู้สึกเจ็บเพราะมดลูกหดรัดตัวเบาๆ การ
หดรัดตัวของมดลูกแบบนี้จะเกิดขึ้นตลอดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็ นอันตราย ซึ่งจะทาให้ลูกน้อยรู้สึก
คล้ายๆ กั บก าลังถู ก มดลู กนวดเบาๆ ระยะนี้คุณแม่จะเริ่มทุก ข์ท รมานกั บอาการปวดหลัง โดย
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อาการปวดหลังจะรุนแรงมากขึ้นตามขนาดท้องที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประคบหลังด้วยความ
ร้อนหรือความเย็น และการนวดเบาๆ ที่ไม่รุนแรงจะช่วยบรรเทาอาการลงได้บ้าง
การเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยในช่วงนี้ คือ สีผิวหนัง คุณแม่จะ สังเกตเห็นว่าฝ่ามือ ฝ่าเท้ามีสี
แดงเข้ม มีผดผื่นตามผิวหนัง หรือเป็นจ้าแดงๆ ที่ตน้ ขา ส่วนหัวนม ลานนม และเส้นสีน้าตาลที่กลาง
ท้องมีสีเข้มขึ้น อาจมีฝ้าที่หน้าผาก ปลายจมูก แก้ม และคางเข้มขึ้น มี ติ่งเนื้อเล็ก ๆ ตามคอ มี
อาการชาหรือเสียวแปลบๆ ที่นิ้วและฝ่ามือ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ระยะหนึ่งแล้วจะหายไปเอง
หลังคลอดและไม่เป็นอันตรายใดๆ ต่อคุณแม่หรือลูกน้อยในครรภ์
อำยุครรภ์ 24 สัปดำห์
ตั้งแต่สัปดาห์นี้ มดลูกจะมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาก คุณแม่อาจเจ็บแปลบชายโครง
เนื่องจากกล้ามเนื้อมดลูกยืดตัวหรือลูกดิ้นแรง คุณแม่จะรู้สึกว่าลูกดิ้นบ่อยมากทั้งวันทั้งคืนเหมือน
ลูกไม่หลับไม่นอน ท้องของคุณแม่จะโตและยื่นนูนมากขึ้นจนทาให้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายเปลี่ยนไป
ประกอบกับฮอร์โมนตั้งครรภ์เพิ่มสูงขึ้นมากจนทาให้เอ็นและข้อต่อต่างๆ หย่อนตัว ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ทาให้คุณแม่มีอาการโคลงเคลงทรงตัวไม่ค่อยดี ดังนั้นคุณแม่ควรระมัดระวังอุบัติเหตุขณะก้าวเดิน
หรือขึน้ ลงบันได นอกจากนีม้ ดลูกที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วยังทาให้เกิดรอยแตกลายตามผิวหนังชัดเจน
ขึ้นบางครั้งอาจมีอาการคันร่วมด้วย คุณแม่บางรายอาจปวดไหล่เพราะเต้านมมีขนาดโตขึ้นและ
หนักขึ้นจนทาให้กล้ามเนื้อไหล่ที่ช่วยพยุงเต้านมตึงตัวมาก คุณแม่อาจมีอาการชา หรือเจ็บ เสียว
แปลบที่นิ้วมือ ฝ่ามือ และข้อมือ ซึ่งเกิดจากเส้นประสาทที่ไปเลี้ ยงมือและนิ้วมือถูกกดทับ ที่ข้อมือ
บวม เพราะคุณแม่นอนทับข้อมือ หรือนอนยกแขนสูงพาดหมอนในตอนกลางคืน การสะบัดข้อมือ
เบาๆ อาจช่วยทาให้อาการชา หรือเจ็บเสียวแปลบลดลงได้ได้ และอาการเหล่านี้จะหายไปเองใน
ระยะหลังคลอด
คุณแม่อาจปวดหลัง ปวดขา และข้อเท้า ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ มีเลือดออก
ตามไรฟัน ซีด หรือมีอาการแสดงอื่นๆ ที่ผิดปกติไปจากเดิม ดังนั้นขณะไปฝากครรภ์ควรแจ้งให้คุณ
หมอทราบถึ ง อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากอาการบางอย่ า งอาจบ่ ง บอกถึ ง ภาวะผิ ด ปกติ ห รื อ
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ได้
อำยุครรภ์ 25 สัปดำห์
มดลูกที่โตขึ้นจะเบียดกระเพาะปัสสาวะ ทาให้คุณแม่ปวดถ่ายปัสสาวะบ่อยและต้องตื่นเข้า
ห้องน้าในตอนกลางคืนบ่อยครั้ง กระเพาะอาหารก็ถูกเบียดให้อยู่ใกล้กับหลอดอาหารและมีความจุ
น้อยลง ประกอบกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็ทาให้ลาไส้บีบตัวช้าลง กล้ามเนื้อหูรูดที่กั้นระหว่าง
หลอดอาหารและกระเพาะอาหารหย่อนตัว จึงทาให้คุณแม่มีท้องอืด อาหารไม่ย่อย จุกเสียด หรือ
แสบร้อนยอดอกจากกรดไหลย้อนง่าย นอกจากนี้น้าหนักมดลูกที่กดทับบนลาไส้ใหญ่ส่วนล่างและ
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ทวารหนัก ยั งทาให้หลอดเลือดบริเ วณทวารหนัก ขอดพอง หรือ โผล่ออกมาภายนอก เรีย กว่า
“ริดสีดวงทวาร”
คุณแม่อาจมีอาการเจ็บ หรือปวดอวัยวะที่ไม่เคยปวดมาก่อน เช่น ปวดน่อง เจ็บแปลบๆ ที่
ปลายนิว้ เป็นตะคริว เป็นต้น ซึ่งเกิดจากเส้นประสาทหรือหลอดเลือดถูกกด เพราะคุณแม่อยู่ในท่า
เดียวนานๆ ส่วนอาการปวดศีรษะและเจ็บชายโครงก็เป็นอาการปกติที่เกิดได้ในระยะนี้ คุณแม่จะ
รู้สึกคันหน้าท้องเพราะผิว หนังแตกลาย และอาจรู้สึกว่ามดลูกหดรัดตัวเบาๆ สั้นๆ นานๆ ครั้งโดย
ไม่รู้สกึ เจ็บปวด ซึ่งเป็นการหดรัดตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูก รก และลูกน้อยในครรภ์ได้ดีข้นึ
อำยุครรภ์ 26 สัปดำห์
ระยะนี้ท้องที่โตขึน้ เรื่อยๆ จะทาให้คุณแม่นอนหลับได้ยากขึ้น เพราะมีอาการปวดหลั ง ปวด
ศีรษะ เป็นตะคริว รูส้ ึกหน่วงและตึงท้องมากขึ้น ทากิจวัตรประจาวันลาบากขึน้ เช่น ก้มสวมรองเท้า
ขับรถยนต์ เป็นต้น เนื่องจากหน้าท้องและลูกน้อยโตขึ้นจนทาให้คุณแม่เจ็บชายโครงเมื่อลูกดิ้น และ
คุณพ่อก็รับรู้วา่ ลูกดิน้ จากการสัมผัสหน้าท้องคุณแม่ อาการปวดหลังที่คุณแม่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้
จะปวดมากยิ่งขึ้น ในช่วงเย็นจะมีเท้าและข้อเท้าบวมได้เพราะระยะนี้ร่างกายคุณแม่จะสะสมน้าไว้ใน
ร่างกายมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดให้เพียงพอสาหรับการลาเลียงอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยง
ทารกในครรภ์ ส่วนเส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ ก็ ขยายตัวจนทาให้คุณแม่คัดจมูก มี
เลือดกาเดาไหล หรือมีเลือดออกตามไรฟันได้ง่าย นอกจากนี้คุณแม่จะรู้สึกเหนื่อยล้ามากในช่วง
เย็น ดังนั้นการงีบหลับบ้างในช่วงกลางวันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าได้มาก คุณแม่บางรายอาจมี
ปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจามได้เพราะน้าหนักของมดลูกได้กดลงบนกระเพาะปัสสาวะอีกครั้ง
อำยุครรภ์ 27 สัปดำห์
ระยะนี้คุณแม่เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์แล้ว มดลูกคุณแม่เริ่มสูงขึ้นจนเกือบถึง
ระดับชายโครง จึงทาให้ราคาญเพราะหายใจไม่เต็มอิ่มและไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย มดลูกที่โตขึ้น
จะกดกระเพาะปัสสาวะทาให้ปวดปัสสาวะบ่อ ย เบียดกระเพาะอาหารทาให้กรดไหลย้อนและแสบ
ร้อนยอดอกได้ง่าย คุ ณแม่จะรู้สึก ว่ามดลูก มีการหดรัดตัวช่วงสั้นๆ บ่อยขึ้นจนท าให้รู้สึก อึดอัด
เพราะท้องแข็งตึงเป็นพักๆ แต่ไม่เจ็บปวด คุณแม่หลายรายจะบวมที่มือ ฝ่าเท้า หน้าแข้ง หรือพบว่า
แหวนที่สวมอยู่คับจนถอดออกไม่ได้ รองเท้ าที่เคยสวมสบายก็คับแทบสวมไม่ได้ ความดันโลหิต
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอาจพบเส้นเลือดขอดที่น่องและต้นขาซึ่งถือว่าเป็นอาการปกติ อาการเหล่านี้
เกิดจากปริมาณเลือดในร่างกายเพิ่มขึ้น ซึ่งการดื่มน้าน้อยลงไม่ได้ช่วยให้อาการบวมลดลงแต่อย่าง
ใดแต่กลับเป็นผลเสียต่อร่างกาย คุณแม่ควรระมัดระวังเรื่องอาการเหงือกอักเสบด้วยการแปรงฟัน
และรักษาสุขภาพช่องปากให้ดี
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คุณแม่อาจเริ่มกลัวการคลอด กลัวความเจ็บปวดขณะคลอด และกังวลหลายเรื่อง ไม่ว่าจะ
เรื่องค่าใช้จ่าย หรือสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ควรพูดคุย
ปรึกษาและให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
อำยุครรภ์ 28 สัปดำห์
ในระยะไตรมาสที่สามนี้ คุณแม่จะมีอาการปวดแปลบในอุ้งเชิงกรานเนื่องจากเอ็นที่ดึงรั้ง
มดลูกไว้ถูกยืดขยายตามขนาดมดลูกที่โตขึ้นเรื่อยๆ ถ้าลูกน้อยกลับเอาศีรษะลงสู่อุ้งเชิงกราน คุณ
แม่อาจมีอาการปวดชาที่หลัง เริ่มจากบั้ นเอวแล้วเจ็บร้าวไปที่สะโพก ต้นขาและน่อง เนื่องจาก
น้าหนัก ศีรษะของลูก กดลงบนเส้นประสาทใกล้ก ระดูกสันหลังส่วนล่างที่ไ ปเลี้ย งสะโพกและขา
อาการปวดอาจลงได้บ้างเมื่อคุณแม่เปลี่ยนท่าทางและจะหายไปเองหลังคลอด ส่วนอาการแสดง
อื่นๆ ที่มักพบในระยะนี้ คือ แสบร้อนยอดอกเพราะกรดไหลย้อน ริดสีดวงทวาร ท้องผูก ปัสสาวะ
บ่อย ตะคริว บวมที่เท้า ข้อเท้า หรือหน้าแข้ง คันผิวหนัง และอาจมีน้านมไหลซึมออกมาจากหัวนม
ซึ่งเป็นอาการปกติ
ระยะนี้คุณแม่อาจหลงลืมง่ายกว่าปกติเพราะนอนไม่ค่อยหลับ เนื่องจากน้าหนักตัวและ
น้าหนักมดลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน คุณแม่รู้สึกอึดอัดและเสริมด้วยมดลูกหดรัดตัวบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนจึงยากที่จะนอนหลับสบาย
อำยุครรภ์ 29 สัปดำห์
ตั้งแต่ระยะนี้ ลูกน้อยจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้พื้นที่ว่างในช่องท้องคุณแม่เหลือน้อยลง
มาก ดังนั้นคุณแม่ไม่ควรกินอาหารครั้งละมากๆ หรือกินอิ่มเกินไป เพราะจะทาให้จุกเสียดหรือแสบ
ร้อนยอดอกจากกรดไหลย้อนได้ง่าย ช่วงนี้อาการท้องผูก ริดสีดวงทวาร และปวดหลังจะรุนแรงขึ้น
อาการปวดเกร็งกล้ามเนือ้ ขาจากตะคริวในช่วงกลางคืนจะปวดมากและเป็นบ่อย ส่วนอาการบวมที่
เท้านั้นมักทาให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องรองเท้าคับในช่วงบ่ายๆ ดังนั้นควรพักเท้าและขาบ้าง ไม่ควรยืน
หรือเดินติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่นั่งพัก คุณแม่มักเริ่มรู้สึกว่าระยะนี้ไม่ค่อยมีแรง เหนื่อยล้า
ง่าย หายใจไม่เต็มอิ่ม และคันตามตัว อาการไม่สุขสบายเหล่านี้อาจทาให้คุณแม่เกิดความราคาญ
และตึงเครียดได้ ซึ่งคุณแม่สามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ด้วยการฝึกควบคุมลมหายใจ พยายาม
ผ่อนคลาย และทาใจให้สบาย
ส่วนเต้านมก็ยังคงเตรียมความพร้อมในการสร้างน้านมต่อไป ระยะนี้อาจมีน้านมสีเหลือง
ไหลออกมาจากหัวนมเล็กน้อยหรือเปรอะเปื้อนเสื้อบ้าง น้านมเหลืองนี้จะเป็นอาหารในวันแรกหลัง
คลอดสาหรับลูกน้อยที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเต้านมมีความพร้อมในการสร้าง
น้านมในระยะหลังคลอด

36
อำยุครรภ์ 30 สัปดำห์
มดลูกที่โตขึ้นและระดับฮอร์โมนตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น จะทาให้คุณแม่มีอาการไม่สุขสบายต่างๆ
มากขึ้น เช่น แสบร้อนยอดอก อาหารไม่ย่อย ท้องผูก อึดอั ด หายใจไม่เต็มอิ่ม ปัสสาวะบ่อ ปวด
หลัง เท้าบวม หัวนมโตและมีสีคล้า อาจมีน้านมเหลืองซึมออกมาจากหัวนม การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นภาวะปกติของการตัง้ ครรภ์ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด หรือในไตรมาสที่ 3
ของการตั้งครรภ์
ระยะนี้เป็นต้นไป น้าหนักตัวของคุณแม่จะเพิ่มขึน้ รวดเร็วมาก จนรู้สึกอุ้ยอ้าย เคลื่อนไหวไม่
คล่องแคล่ว ทาอะไรไม่สะดวก คุณแม่ต้องระวังเรื่องลื่นหรือหกล้ม สาหรับอาการปวดหลังอาจ
บรรเทาลงได้ถ้าคุณแม่มีท่าทางการเดิน การนั่ง ยกของที่ถูกต้อง หรือตะแคงตัวก่อนลุกจากที่นอน
ทุกครั้งเพราะจะช่วยลดการเกร็งตัวของกล้ามเนือ้ ท้องและหลัง และถ้าคุณแม่พบว่าตนเองมีอาการ
บวมที่หน้า หนังตา มือ และเท้าบวมมากอย่างรวดเร็ว ต้องไปพบคุณหมอทันที เนื่องจากเป็ น
อาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะครรภ์เป็นพิษ
ระยะนี้คุณแม่อาจรู้สึกลูกน้อยดิ้นน้อยครั้งลง ซึ่งเกิดจากลูกน้อยตัวโตขึ้นมาก ทาให้พื้นที่
ว่างในโพรงมดลูกลดลงจึงเคลื่อนไหวลาบาก แต่คุณแม่ก็ยังคงรู้สึกว่าลูกดิ้นอย่างสม่าเสมอเป็น
ปกติ นอกจากนี้คุณแม่อาจคลาหน้าท้องแล้วบอกได้ว่าเป็นส่วนใดของลูกน้อย เช่น ข้อศอก หั วเข่า
เท้า หรือก้น เป็นต้น
อำยุครรภ์ 31 สัปดำห์
สัปดาห์นี้มดลูกจะอยู่สูงกว่าระดับสะดือประมาณ 4 ½ นิ้ว มดลูกที่โตขึ้นมากจะไปเบียด
อวัยวะในช่องท้องและช่องอก ทาให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ คุณแม่จึงรู้สึกเหมือนหายใจสั้นและตื้น
หายใจไม่เ ต็ มอิ่ม ล าไส้บี บ ตัว ช้าเพราะฤทธิ์ข องฮอร์โ มนตั้ งครรภ์ท าให้ คุณแม่มีอ าการท้อ งอื ด
ท้องผูก อาหารไม่ย่อย จุกเสียดแสบร้อนยอดอกเนื่องจากกรดไหลย้อน เอ็นที่ยึดกระดูกเชิงกราน
หย่อนตัวเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการคลอด คุณแม่จะรู้สึกเหมือนกระดูกหัวเหน่าและกระดูกเชิง
กรานแต่ละชิน้ จะแยกออกจากกันจนทาให้เดินลาบาก ในคุณแม่ที่ยังไม่มีอาการปวดหลังมาก่อนจะ
เริ่มมีอาการปวดหลังมากในสัปดาห์นี้ และอาจปวดขาในตอนกลางคืนมากขึ้น เต้านมก็จะเริ่มผลิต
น้านมเหลืองมากขึ้นอาจมีสะเก็ดน้านมแห้งติดที่หัวนมเล็กน้อย น้าหนักตัวคุณแม่ที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้
จะสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและน้าหนักของลูกน้อยในครรภ์
คุณแม่อาจตึงเครียดหรือกังวลใจเพราะทากิจวัตรต่างๆ ได้น้อยลงกว่าปกติมาก ประกอบ
กับความกังวลที่ต้องรอคอยการคลอดบุตรในเวลาอันใกล้ การหดรัดตัวของมดลูกโดยไม่มีอาการ
เจ็บครรภ์ก็เกิดบ่อยขึน้ ในคุณแม่ที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกาหนดต้องระวังและสังเกตการหดรัดตัว
ของมดลูกที่ทาให้ท้องปั้นแข็งและเจ็บครรภ์ถี่ๆ ร่วมด้วย
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อำยุครรภ์ 32 สัปดำห์
สัปดาห์นี้ มดลูกจะสูงกว่าระดับสะดือประมาณ 5 นิ้วฟุต และหดรัดตัวบ่อยขึ้น มดลูกที่โต
มากจะทาให้คุณแม่รู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก ท้องผูก จุกเสียด และแสบร้อนยอดอกเป็นประจา
ทุกวัน นอกจากนี้ฤทธิ์ของฮอร์โมนตั้งครรภ์ยังทาให้ข้อต่อกระดูกสะโพกและเชิงกรานหย่อนตัว เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการคลอดบุตร คุณแม่จึงรู้สึกเดินไม่ค่อยสะดวก ระยะนี้ส่วนมากลูกน้อยใน
ครรภ์จะกลับเอาศีรษะลงข้างล่างให้ตรงกับช่องกระดูกเชิงกราน ดังนั้นขณะที่ลูกน้ อยยืดตัวหรือเตะ
เท้าของลูก จะยันอยู่ที่บ ริเวณชายโครงจึงท าให้คุณแม่เ จ็บ ชายโครงมาก อาการเจ็บ ชายโครงนี้
บรรเทาได้ดว้ ยการนั่งตัวหลังตรง สาหรับตกขาวที่ออกทางช่องคลอดจะยังมีไปจนถึงระยะคลอด
อำยุครรภ์ 33 สัปดำห์
สัปดาห์น้ีมดลูกจะสูงกว่าระดับสะดือประมาณ 5 ¼ นิ้ว น้าหนักตัวของคุณแม่อาจเพิ่มมาก
ขึ้นถึงสัปดาห์ละประมาณ 0.5 กิโลกรัม โดยน้าหนักที่เพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งจะเป็นน้าหนักของลูกน้อย
น้าคร่าจะมีปริมาณมากที่สุดในระยะนี้ อาการเท้าหรือขาบวมมากกว่าเดิมในระยะนี้ถือเป็นเรื่อง
ปกติ แต่สิ่งสาคัญคือต้องแยกให้ออกระหว่างอาการบวมตามภาวะปกติกับอาการบวมจากภาวะ
ครรภ์เป็นพิษ ซึ่งถ้าคุณแม่มอี าการบวมมากและบวมทั่วตัว อย่างรวดเร็ว คือ บวมตามใบหน้า หนัง
ตา และนิ้วมือ ร่วมกับมีอาการจุกเสียดที่ลิ้นปรี่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะรุนแรง สายตาพร่ามัว
หรือเห็นจุดแสงไฟวาบๆ ต้องรีบไปพบคุณหมอทันที
คุณแม่จะมีภาวะซีดได้ง่ายเพราะเม็ดเลือดแดงถูกสร้างเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าน้าเลือด จึงทาให้
คุณแม่รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียกว่าระยะที่ผ่านมา มดลูกโตขึ้นมากในระยะนี้จะกดทับกระเพาะ
ปัสสาวะ ทาให้คุณแม่ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้าบ่อยครั้ง นอกจากนี้
น้าหนักของมดลูกยังกดลงบนหลังส่วนล่างและเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขา ทาให้คุณแม่มีอาการปวด
หลัง ปวดร้าวไปที่ก้น ต้นขา และน่องมากขึ้น ปวด หรือชาที่มือและเท้า ซึ่งอาการไม่สุขสบายที่
เกิดขึ้น เช่น ตะคริว ปวดปัสสาวะบ่อย แสบร้อนยอดอก อาหารไม่ย่อย และมดลูกหดรัดตัว เป็ นต้น
อีกทั้งความกังวล และกลัวความเจ็บปวดขณะคลอดบุตร ล้วนเป็นสาเหตุที่ทาให้คุณแม่นอนไม่หลับ
ทั้งๆ ที่การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งจาเป็นมากสาหรับการเตรียมตัวเพื่อคลอด
อำยุครรภ์ 34 สัปดำห์
สัปดาห์นี้ ยอดมดลูกสูงกว่าระดับสะดือประมาณ 5 ½ นิ้ว น้าหนักตัวที่เพิ่มจะเป็นน้าหนัก
ของลูกเป็นส่ว นใหญ่ คุณแม่อาจรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า มึนงง ปวดศีรษะ หรือใจสั่นก่อนมื้อ
อาหาร ซึ่งเป็นผลมาจากระดับน้าตาลในเลือดต่า คุณแม่ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองหิวมากเกินไป ควร
กินอาหารว่างระหว่างมื้อ ซึ่งช่วยลดอาการปวดศีรษะจากน้าตาลในเลือดต่าให้ ดีขึ้นได้ คุณแม่บาง
รายอาจรู้ สึก ตาแห้ งและระคายเคือ งในตา หรือยิ่ งไปกว่า นั้นอาจมี อาการมองเห็นภาพชั ดเจน
น้อยลง อาการเหล่านีจ้ ะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เนื่องจากมีปริมาณน้าหลังเลนส์แก้วตาเพิ่มสูงขึ้น คุณ
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แม่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่ค่อยหลับ เนื่องจากความไม่สุขสบาย และความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการคลอดและสุขภาพลูกน้อยในครรภ์
ระยะนี้ อาการหดรัดตัวของมดลูกจะเกิดบ่อยและแรงขึ้น ซึ่งอาจทาให้คุณแม่สับสนและคิด
ว่าเป็นอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ถ้าคุณแม่ลุกเดินรอบๆ หรือทากิจกรรมอื่นๆ แล้วทาให้
มดลูกคลายตัวและไม่เจ็บปวดก็ แสดงว่าไม่ใช่อาการเจ็บครรภ์คลอด นอกจากนี้ลูกน้อยได้เคลื่อน
ศีรษะต่าลงเพื่อเตรียมเข้าสู่ช่องเชิงกราน จนทาให้คุณแม่รู้สึกเหมือนมีแรงกดหรือรู้สึกเจ็บแปลบๆ
บริเวณเชิงกราน ซึ่งเป็นอาการปกติไม่มีอะไรต้องกังวลและอาการนี้จะยังคงอยู่จนกว่าลูกน้อยจะ
คลอดออกมา
อำยุครรภ์ 35 สัปดำห์
สัปดาห์น้ี ยอดมดลูกสูงกว่าระดับสะดือประมาณ 6 นิว้ ฟุต มดลูกที่โตขึ้นมากนี้จะทาให้คุณ
แม่ปวดข้อต่อกระดูกเชิงกรานและหัวเหน่ามากขึ้น รู้สึกอึดอัด หายใจไม่เต็มอิ่ม และอาหารไม่
ย่อย ถ้าลูกน้อยกลับเอาศีรษะลงด้านล่างคุณแม่จะรับรู้ได้ว่า ลูกน้อยเตะหรื อถีบบริเวณชายโครง
ซึ่งเป็นสัญญาณว่าลูกน้อยอยู่ในตาแหน่งที่ดีสาหรับการคลอด แต่ขณะเดียวกันศีรษะของลูกน้อยก็
จะกดบนกระเพาะปัสสาวะทาให้คุณแม่ปวดปัสสาวะจนต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ หรือบางทีอาจทาให้
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะเล็ดขณะที่หัวเราะ ไอ และจามได้ น้าหนักตัวของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
ในระยะนีส้ ่วนมากเป็นน้าหนักของลูกน้อยที่เพิ่มขึ้น ยิ่งใกล้คลอดคุณแม่จะยิ่งรู้สึกว่ามดลูกหดรัดตัว
เบาๆ บ่อยขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณให้คุณแม่เตรียมพร้อมสาหรับคลอดบุตร การขมิบช่องคลอดเพื่อ
บริหารกล้ามเนื้อฝีเย็บและอุ้งเชิงกรานให้ยืดหยุ่น และแข็งแรง จะช่วยให้กลั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นและ
ทาให้กล้ามเนือ้ ช่องคลอดกระชับเร็วขึ้นภายหลังคลอด
คุณแม่จะกังวลและตึงเครียดเกี่ยวกับการคลอดมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นมดลูกที่โตขึ้นก็ยิ่ง
ทาให้คุณแม่นอนหลับยากขึ้น คุณแม่ควรหาวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการพูดคุยกับญาติ
เพื่อน หรือผูท้ ี่เคยคลอดบุตรมาก่อน
อำยุครรภ์ 36 สัปดำห์
ระยะนี้ เอ็นและข้อต่อของกระดู กเชิงกรานจะหย่อนตัวมาก ทาให้คุณแม่เดินลาบาก หรือ
รู้สึกคล้ายกระดูกเชิงกรานจะแยกออกจากกัน ซึ่งการหย่อนตัวของข้อต่อนี้จะช่วยให้ช่องเชิงกราน
ขยายขนาดให้กว้างขึ้นเพื่อให้ลูกน้อยแทรกตัวเคลื่อนผ่านออกมาในระยะคลอด ในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์
เป็นครั้งแรกจะเริ่มมีอาการท้องลดหรือยอดมดลูกลดระดับลงจากเดิมเล็กน้อย เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ได้เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องกระดูกเชิงกรานบ้างแล้ว อาการท้องลดนี้จะทาให้คุณแม่หายใจ
สะดวกขึ้น อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือแสบร้อนที่ยอดอกก็จะลดลง แต่ในคุณแม่ที่เคยคลอด
บุตรแล้ว จะยั งไม่มีอาการท้องลดจนกว่าจะใกล้คลอดดังนั้นคุณแม่ก็ยั งคงมีอาการไม่สุขสบาย
ดังกล่าวข้างต้น
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หลังจากสัปดาห์น้ี น้าหนักของคุณแม่อาจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แม้ว่าคุณแม่จะกินอาหารที่
มีประโยชน์ได้ตามปกติ เนื่องจากน้าคร่ามีปริมาณลดลงเล็กน้อยในขณะที่ลูกน้อยยังคงโตขึ้นเรื่อยๆ
พืน้ ที่ในโพรงมดลูกจึงลดลงจนลูกน้อยขยับตัวได้น้อยลง คุณแม่จึงรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงกว่าระยะที่
ผ่านมา ช่วงสัปดาห์นี้คุณแม่อาจพบว่ามีมูกใสๆ หลุดออกมาจากช่องคลอดจานวนมากหรือค่อยๆ
ไหลออกมาวันละเล็กวันละน้อย ซึ่งมูกนี้เป็นมูกที่อุดปากมดลูกไว้เพื่อปิดกั้นไม่ให้เชื้อโรคจากช่อง
คลอดเข้าสู่ภายในโพรงมดลูก มูกใสๆที่ออกมานีไ้ ม่ได้แสดงว่าคุณแม่จะคลอดแล้ว ระยะนี้คุณแม่ไม่
ควรออกแรงทางานจนเหนื่อยเกินไป ควรพักผ่อนและเก็บแรงไว้สาหรับการคลอดบุตร
อำยุครรภ์ 37 สัปดำห์
คุณแม่จะเริ่มมีมูกใสออกทางช่องคลอด ซึ่งแสดงว่าร่างกายเตรียมพร้อมสาหรับการคลอด
ด้วยการสร้างมูกที่ปากมดลูกเพิ่มขึ้น ลูกน้อยในครรภ์ที่กลับศีรษะลงแล้วจะยังคงอยู่ในท่าเดิม แต่
สาหรับลูกน้อยที่ยังไม่กลับศีรษะลงก็จะไม่สามารถกลับศีรษะลงมาได้เอง (ทารกอยู่ในท่าก้น) ซึ่ง
คุณหมออาจต้องพิจารณาผ่าตัดเอาลูกน้อยออกทางหน้าท้อง ขณะที่ลูกน้อยเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ช่อง
กระดูกเชิงกรานเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเดินทางออกมาสู่โลกภายนอก ผลที่ตามมาคือคุณแม่
จะรู้สกึ สบายขึ้น คลายความอึดอัดลง และหายใจสะดวกขึ้น เพราะยอดมดลูกที่เคยดันอยู่แถวลิ้นปี่
จะลดระดั บลง ในระยะนี้รกจะเริ่มท าหน้าที่ลดลง หากคุณแม่รู้สึกเจ็บครรภ์คลอด หรือคลอด
ในช่วงสัปดาห์น้ี ก็ยังถือว่าเป็นการคลอดครบกาหนด เนื่องจากอายุครรภ์ได้ครบ 37 สัปดาห์แล้ว
อำยุครรภ์ 38 สัปดำห์
คุ ณแม่อาจจะคลอดประมาณ 1-2 สัป ดาห์หลังจากมีมูก ใสๆ หลุดออกจากช่องคลอด
จานวนมาก ระยะนี้คุณแม่จะรู้สึกว่ามดลูกที่เคยหดรัดตัวโดยไม่มีอาการเจ็บปวดจะเริ่มมีอาการ
เจ็บปวดร่วมด้วย แต่ยังคงเป็นการหดรัดตัวแบบไม่สม่าเสมอ นานๆ ครั้ง และอาการปวดจะทุเลา
ลงเมื่อคุณแม่ลุกเดิน หรือทากิจวัตรอื่นๆ เรียกว่า “เจ็บครรภ์เตือน” ซึ่งอาจเกิดขึ้นเกือบตลอดวัน
แต่ถ้าคุณแม่เข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์จริงหรือเจ็บครรภ์คลอด มดลูกจะเริ่มหดรัดตัวจากยอดมดลูก มี
ท้องปั้นแข็งอย่างสม่าเสมอ บ่อยขึ้น และแข็งนานขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณแม่มีอาการท้องปั้นแข็งและปวด
มากทุก 5-10 นาที ท้องแข็งแต่ละครัง้ นานกว่า 30 วินาที ควรเตรียมสิ่งของที่จาเป็น เช่น ผ้าขนหนู
เสื้อผ้าลูกน้อย ผ้าอ้อม ฯลฯ แล้วไปโรงพยาบาล การเจ็บครรภ์จริงอาจเกิดขึ้นวันใดและเวลาใดก็ได้
ตั้งแต่สัปดาห์น้ี ซึง่ ถือว่าเป็นการคลอดครบกาหนด
คุ ณ แม่ยั ง สามารถท ากิ จวั ต รได้ ตามปกติ เช่ น ล้ า งชาม กวาดบ้า น ดู โ ทรทั ศน์ เป็ น ต้ น
สาหรับเต้านมจะเตรียมพร้อมเพื่อผลิตน้านมเหลืองที่อุดมไปด้วยภูมติ ้านทานสาหรับลูกน้อย ในคุณ
แม่บางรายอาจมีน้านมเหลืองไหลซึมติดเสื้อได้ แต่ถ้าไม่มีน้านมเหลืองไหลซึมออกมาในระยะนี้ ก็
จะหลั่งออกมาในระยะ 1-2 วันแรกหลังคลอด
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คุณแม่บางรายอาจมีอาการซึมเศร้า ในช่วงท้ายๆ ของการตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลาย
อย่างร่วมกัน เช่น ความวิตกกังวลหรือกลัวการคลอด เจ็บครรภ์เตือน และความไม่สุขสบายต่างๆ
จะทาให้คุณแม่อ่อนเพลียเพราะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ ในระยะนี้คุณพ่อหรือบุคคลใกล้ชิดควรอยู่
ด้วย พูดคุย และให้กาลังใจแก่คุณแม่
อำยุครรภ์ 39 สัปดำห์
สัปดาห์นี้ คุณแม่ใกล้ครบกาหนดคลอดมากแล้ว จึงสับสนวุ่นวายใจ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก
โดยเฉพาะในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรก คุณแม่จะรู้สึกปวดหลังมาก ตัวบวม เนื่องจากผลของ
ฮอร์โมนตั้งครรภ์ที่ทาให้มีน้าสะสมในเนื้อเยื่อของร่างกายมาก ในระยะนี้คุณแม่อาจเริ่มเจ็บครรภ์
เตือน คือเจ็บท้องขณะมดลูกหดรัดตัวแบบไม่สม่าเสมอ คุณแม่ยังไม่ต้องรีบไปโรงพยาบาล และ
ควรรอจนกว่าจะมีอาการเจ็บครรภ์จริง คือ รู้สึกท้องแข็งร่วมกับเจ็ บครรภ์อย่างสม่าเสมอ บ่อยขึ้น
และนานขึน้ จึงเตรียมตัวไปโรงพยาบาล
ระยะนี้ พื้นที่ว่างภายในโพรงมดลูกเหลือน้อยลงมากจนทาให้คุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยครั้ง
กว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ลูกต้องดิน้ อย่างน้อย 10 ครั้งต่อวัน ถ้าลูกไม่ดิ้นหรือดิ้นไม่ถึง 10 ครั้งต่อวัน
คุณแม่ต้องรีบไปโรงพยาบาล ท้องที่โตขึ้นมากจะทาให้คุณแม่เคลื่อนไหวลาบาก อึดอัด หายใจไม่
เต็มอิ่ม กินอาหารได้น้อย อาหารไม่ย่อย ดังนั้นคุณแม่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายครั้งละน้อยๆ แต่
บ่อยครั้ง เพื่อให้รา่ งกายไม่อ่อนเพลียและมีพลังงานสะสมไว้ใช้ในระยะเบ่งคลอด
อำยุครรภ์ 40-42 สัปดำห์
แม้ว่าจะถึงวันครบกาหนดคลอดแล้ว แต่คุณแม่บางรายอาจยังไม่แสดงอาการเจ็บครรภ์
คลอด คุณแม่ควรรอจนกว่าจะมีอาการเจ็บครรภ์คลอดอย่างสงบ หรืออาจลุกเดินบ้าง ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งที่ดี คือ นอกจากคุณแม่จะได้ออกกาลังกายหรือสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วยังเป็นการกระตุ้นให้
เจ็บครรภ์คลอดได้อกี ด้วย ไม่ว่าคุณแม่จะเจ็บครรภ์หรือไม่ก็ตาม ถ้าหากถุงน้าคร่าแตกหรือมีน้ารั่ว
ออกมาทางช่องคลอดที่เรียกว่า “น้าเดิน” ซึ่งเป็นอาการแสดงที่บอกให้รู้ว่าการคลอดจะเกิดขึ้น
ภายใน 24 ชั่วโมง ดังนั้นคุณแม่ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที แต่ถ้าคุณแม่มีเลือดสดๆ ออกทางช่อง
คลอดจานวนมากร่วมกับมีหรือไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ก็ให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะแสดงว่ารก
เริ่มลอกตัวแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ คุณแม่
ควรสังเกตการดิ้นของลูก ถ้าดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้งต่อวัน หรือไม่ดนิ้ ควรรีบพบแพทย์
ในกรณีที่คุณแม่ยังไม่รู้สกึ เจ็บครรภ์คลอด แม้ว่าจะเลยกาหนดวันคลอดแล้วก็ตาม ถ้าหาก
อายุครรภ์คุณแม่ยังไม่เกิน 42 สัปดาห์ ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงคลอดครบกาหนด คุณหมอจะติดตาม
สุขภาพคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะคลอด สาหรับการคลอดที่อายุครรภ์เกิน
42 สัปดาห์ถือว่าเป็นการคลอดเกินกาหนด ซึ่งคุณหมอต้องทาการกระตุ้นให้คุณแม่เกิดอาการเจ็บ
ครรภ์คลอดตามแผนการรักษา
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3. อำกำรไม่สุขสบำยในระยะตั้งครรภ์
อาการไม่สุขสบายที่เกิดขึน้ ในระยะคุณแม่ตั้งครรภ์นั้น ไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนตั้งครรภ์ และขนาดของมดลูกที่โต
ขึน้ เรื่อยๆ จนกดเบียดอวัยวะต่างๆ ระบบการไหลเวียนเลือด และทางเดินอาหาร อาการไม่สุข
สบายที่เกิดขึน้ จะไม่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ และจะหายไปเองหรือดีข้ึนมาก
ภายหลังคลอด อาการไม่สุขสบายในคุณแม่แต่ละคนจะรุนแรง และมีอาการมากหรือน้อยแตกต่าง
กัน ถ้าคุณแม่ได้รับคาแนะนาและปฏิบัติตัวถูกต้อง อาการไม่สุขสบายต่างๆ จะทุเลาหรือหายไปได้
แต่ถ้าคุณแม่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหรือไม่ทาตามที่คุณหมอแนะนา ก็อาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่
เป็นอันตรายขึ้นได้
3.1 คลื่นไส้ อำเจียน (Nausea and vomiting)
“แพ้ท้อง” คือ อาการคลื่นไส้ อาเจียนเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ คุณแม่
อาจมีอาการแพ้ท้องในช่วงเวลาใดของวันหรืออาจเกิดขึ้นเกือบตลอดวัน ซึ่งอาการจะรุนแรงมาก
น้อยแตกต่างกันไปแต่ละคน ส่วนใหญ่คุณแม่จะเริ่มแพ้ท้องประมาณอายุครรภ์ 6-8 สัปดาห์ และ
จะหายไปเองเมื่ออายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์
สาหรับคุณแม่ที่คลื่นไส้อาเจียนมากตลอดทั้งวัน กินอะไรไม่ได้เลยจนทาให้ร่างกาย
ขาดน้า เสียสมดุลของแร่ธาตุ และขาดอาหาร หรืออายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนแล้วยังคงคลื่นไส้
อาเจียนมาก กรณีนี้เรียกว่า ภาวะแพ้ท้องรุนแรง หรือ อาเจียนไม่สงบ ซึ่งจาเป็ นต้องได้รับการ
รักษา
สำเหตุ ยังไม่ทราบชัดเจนว่าอาการแพ้ท้องเกิดจากสาเหตุอะไร แต่เชื่อว่าอาจเกิด
จาก
1) ฮอร์โมนเอชซีจี (HCG) หรือ โปรเจสเตอโรนมีระดับ สูงขึ้น ทาให้กระเพาะอาหาร
และลาไส้บีบตัวน้อยลง อาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารเคลื่อนผ่านลาไส้ช้าลง ทาให้เ กิดอาการ
ท้องอืดท้องเฟ้อและอาหารไม่ย่อย
2) สาเหตุทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น ความเครียด ความกังวล เป็นต้น
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ไม่ปล่อยให้ท้องว่างหลังตื่นนอนตอนเช้า ควรกินขนมอบกรอบ เช่น ขนมปังปิ้ง
แครกเกอร์ หรือเครื่องดื่มอุ่นๆ เช่น โอวัลติน น้าข้าวอุ่นๆ ก่อนลุกจากที่นอน หลังจากนั้นนอนต่อ
อีก 15-30 นาที แล้วจึงค่อยๆ ลุกขึ้นทากิจวัตรประจาวัน เนื่องจากเมื่อกระเพาะอาหารว่างจะทา
ให้กล้ามเนือ้ ของระบบทางเดินอาหารถูกกระตุน้ ให้บีบตัวได้ง่ายและรุนแรงกว่าปกติ จนเกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน
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2) กินอาหารอ่อนที่ย่อยง่าย และกินมื้อละน้อยไม่อิ่มเกินไป แต่กินบ่อยครั้งขึ้น โดย
แบ่งเป็นวันละ 5-6 มื้อ เช่น มื้อหลัก 3 มื้อ ตามด้วยอาหารว่างอีก 2-3 มื้อ หลีกเลี่ยงอาหารรส
จัด อาหารทอด ที่มไี ขมันมาก อาหารมีกลิ่นแรง หรือทาให้มแี ก๊สในลาไส้
3) กินวิตามินที่คุณหมอจ่ายให้ เช่น วิตามินบี 6 เพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน
แต่ไม่ควรซือ้ ยากินเองเพราะอาจมีผลเสียต่อลูกน้อย
4) ดื่มน้าขิงอุ่นๆ หรือ ลูกอมที่มขี ิงเป็นส่วนผสม อาจช่วยลดอาการคลื่นไส้ลงได้ ดื่ม
นม น้าเต้าหู้ น้าผลไม้ใส่นาแข็
้ ง จะช่วยลดน้าย่อยที่ตกค้างอยู่ในหลอดอาหารลงได้
5) ถ้ามีความเครียดหรือวิตกกังวลมากต้องหาวิธีผ่อนคลาย หรือทางานอดิเรก ทา
จิตใจให้สบาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
6) หากคุณแม่อาเจียนไม่รุนแรงมาก จะหายอาเจียนได้เองเมื่ออายุครรภ์ 3-4 เดือน
หรือเร็วกว่านั้น
7) ควรหาลูกอมหวานๆ ไว้ใกล้ตัวเมื่อมีอาการแพ้ท้อง เพราะอาจเกิดหน้ามืดเป็นลม
เนื่องจากมีน้าตาลในเลือดต่าได้
8) หลีกเลี่ยงกลิ่นอาหาร หรือ ควันบุหรี่ เพราะจะกระตุน้ ให้อาเจียนมากขึ้น
9) หลังอาเจียนควรบ้วนปากให้สะอาด
3.2 เจ็บชำยโครง
คุณแม่จะรู้สึกจุกแน่นบริเวณชายโครง คล้ายๆกับลูกน้อยเตะหรือถีบอย่างแรง พบ
บ่อยในช่วงเดือนท้ายๆ ของการตั้งครรภ์
สำเหตุ
1) มดลูกขยายใหญ่ข้ึน ทาให้กะบังลมซึ่งอยู่ระดับชายโครงทั้งสองข้างถูกดันให้สูงขึ้น
จึงรูส้ ึกแน่นอึดอัด และเจ็บชายโครง
2) ลูกน้อยโตขึ้นจะดิน้ เตะ ถีบ กระทุ้งตัวแรงขึ้น และเมื่อลูกดิ้นมากระทบกับกระดูก
ชายโครงจะทาให้คุณแม่รู้สกึ เจ็บ
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) นั่งตัวตรง ยืดตัว จะทาให้อาการเจ็บชายโครงน้อยลง
2) สวมเสื้อผ้าหลวมสบาย
3) ทากายบริหาร โดยยกแขนข้างหนึ่งชูขึ้นเหนือศีรษะช้าๆ พร้อมกับสูดลมหายใจ
ลึกๆ ค่อยๆ ลดแขนลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจออก ทาสลับแขนซ้าๆ หลายๆ ครั้งจนอาการหายไป
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3.3 เจ็บเต้ำนม
เต้านมของคุณแม่จะมีขนาดโตและคัดตึงตลอดระยะเวลา ที่ตั้งครรภ์ อาการคัดตึงเต้านม
เจ็บเต้านม มักเป็นอาการแรกๆ เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ ยิ่งใกล้กาหนดคลอด เต้านมจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
และ หนักมากขึ้น จนทาให้รู้สึกปวดและถ่วงที่ฐานเต้านม ซึ่งแสดงว่าเต้านมเตรียมพร้อ มสาหรับ
การสร้างน้านมให้ลูกน้อย
ในช่วง 3 เดือนก่อนคลอดคุณแม่อาจมีน้านมสีเหลืองข้นไหลซึมออกมาจากหัวนมเล็กน้อย
ซึ่งเป็นน้านมที่อุดมไปด้วยภูมติ ้านทานที่จะป้องกันไม่ให้ลูกน้อยติดเชือ้ ได้ง่าย
สำเหตุ
1) ฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นระหว่างตัง้ ครรภ์ทาให้เต้านมขยายใหญ่ข้นึ
2) โครงสร้างของเต้านมจะถูกถ่วงดึงจากน้าหนักที่เพิ่มขึ้น
3) ต่อมน้านมจะคัดตึงเพื่อเตรียมสร้างน้านม
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) เปลี่ยนยกทรงให้มีขนาดพอดีกับเต้านม เลือกยกทรงที่ทาจากผ้าฝ้ายที่สวมใส่
สบาย ถ้าเต้านมใหญ่มาก คุณแม่ควรสวมยกทรงขณะนอนด้วย
2) สวมแผ่นซับน้านมไว้ใต้เสื้อยกทรงเพื่อซับน้านมที่ไหลออกมา
3) ทาความสะอาดเต้านมและหัวนมวันละครั้ง ขณะอาบน้าด้วยสบู่แล้วซับให้แห้ง
4) ทาหัวนมด้วยโลชั่นหรือออยด์สาหรับเด็กอ่อน
3.4 ใจสั่น เป็นลม
คุณแม่จะมีอาการหวิวๆ เป็นลม หน้ามืด ใจสั่น อึดอัด หรือแน่นหน้าอก และเป็นลมได้
ง่าย เนื่องจากออกซิเจนหรือน้าตาลไปเลี้ยงสมองลดลง
สำเหตุ
1) ผลของฮอร์โ มนขณะตั้งครรภ์ท าให้หลอดเลือดขยายตัว ความดันโลหิตต่าลง
เลือดไปเลี้ยงสมองได้นอ้ ยลง
2) อดอาหารหรือปล่อยให้หวิ มากจนน้าตาลในเลือดต่า
3) นอนหงายนานเกินไป มดลูกจึงกดทับเส้นเลือดดาที่นาเลือดเข้ าสู่หัวใจ ทาให้
หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆ ได้นอ้ ยลง
4) เปลี่ยนอิริยาบถเร็วเกินไปจนร่างกายปรับตัวไม่ทัน เช่น ท่านอนเป็นท่านั่ง และ
ลุกยืนเร็วเกินไป
5) อยู่ในที่รอ้ นอบอ้าวทาให้หลอดเลือดขยายตัว ความดันเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว
6) เจ็บป่วย เช่น โรคโลหิตจาง โรคหัวใจ เป็นต้น
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กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) เปลี่ยนอิรยิ าบถช้าๆ
2) กินอาหารบ่อยครั้งขึ้น ควรพกลูกอมที่มีน้าตาลติดตัวไว้ยามฉุกเฉิน เพื่อป้องกัน
ภาวะน้าตาลในเลือดต่า
3) หลีกเลี่ยงการนอนหงายเป็นเวลานาน ให้เปลี่ยนเป็นท่านอนตะแคงหรือนอนกึ่งนั่ง
4) ไม่สวมเสื้อผ้าที่คับแน่น ไม่อยู่ในที่ที่แออัดและอากาศร้อน ควรพกพัดหรือผ้าเย็น
เพื่อคลายร้อนในยามฉุกเฉิน
5) กินยาบารุงครรภ์ที่คุณหมอจัดให้เพื่อรักษาและป้องกันภาวะซีด
3.5 ตกขำว
ตกขาว คือ มูกที่ร่างกายคุณแม่สร้างขึ้นมาเพื่ออุดที่ปากมดลูกไว้ไม่ให้เชื้อโรคผ่านเข้า
สู่โพรงมดลูก ตกขาวที่ปกติจะมีสีขาวใสหรือขาวขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ทาให้คันช่องคลอด ตกขาว
ประกอบด้วยน้า เซลล์เยื่อบุปากมดลูก เม็ดเลือดขาว และแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในช่องคลอด
ตกขาวจึงไม่เป็นอันตรายต่อคุณแม่หรือลูกนอกจากทาให้ราคาญ และไม่สบายใจ
แต่ถ้าคุณแม่มีตกขาวมากกว่าปกติ มีสีเหลือง เขียว หรือเทา กลิ่นเหม็น คันหรือแสบ
ร้อนช่องคลอด ให้สงสัยว่าอาจมีการติดเชื้อราหรือแบคทีเรีย กรณีนี้คุณแม่ต้องไปพบคุณหมอเพื่อ
ทาการรักษา
สำเหตุ
1) เป็นผลจากฮอร์โมนเอสโตรเจน กระตุน้ ปากมดลูกให้ผลิตมูกมากขึ้น
2) การติดเชื้อในช่องคลอดจะทาให้ตกขาวผิดปกติ
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ หมั่นล้างให้สะอาดแล้วซับให้แห้ง
2) ไม่สวนล้างช่องคลอด เพราะสารคัดหลั่งในช่องคลอด ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้อ
อย่างดีจะถูกล้างออกไปด้วย
3) สวมกางเกงที่หลวมสบาย ถ่ายเทอากาศได้ดี ควรใช้กางเกงในที่ทาจากผ้าฝ้าย
เมื่อซักแล้วให้นาออกตากแดดจัดๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรค
4) ไปพบคุณหมอเมื่อสงสัยว่าอาจมีการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศ
5) สังเกตลักษณะตกขาวที่เปลี่ยนไป เช่น สีเหลืองเข้ม หรือสีปนเขียว ขุ่นข้นเป็นก้อน
คล้ายนมบูด กลิ่นเหม็น และมีอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อนบริเวณช่องคลอด ซึ่งแสดงว่ามีการ
ติดเชือ้ ต้องไปพบคุณหมอ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัย
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3.6 ตะคริว
ตะคริว คือ อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อขา เท้า และน่องอย่างรุนแรงจนรู้สึกเจ็บและ
ปวดมาก มักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงกลางคืนและอาจแทบทุกวันในช่วงอายุครรภ์ 6 เดือนขึ้นไป
สำเหตุ
1) มดลูกที่โตขึน้ กดทับเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขา
2) อาการอ่อนเพลีย หรือใช้กล้ามเนือ้ ขามาก
3) ขาดแคลเซียม วิตามินบีรวม โปแตสเซียม หรือเกลือแร่
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) กระตุน้ การไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงขาดีข้ึน โดยอาบน้าอุ่น นอนห่มผ้า ไม่นอนให้
พัดลมเป่าบริเวณปลายเท้า
2) กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และกินแคลเซียมให้เพียงพอ กินอาหารที่มีแคลเซียมสูง
เช่น ปลาเล็กปลาน้อย และดื่มนมทุกวัน
3) วิธีแก้ไขเมื่อเป็นตะคริวที่ขาหรือน่อง คือ เหยียดขา ให้ตรง กดเข่าให้แนบกับพื้น
แล้วดันปลายเท้าเข้าหาลาตัวค้างไว้จนอาการปวดดีข้ึน ทาซ้าอีก 2-3 ครั้งอาการปวดเกร็งจะหายไป
3.7 ท้องผูก
อาการท้องผูกมักพบร่วมกับท้องอืด แน่นอึดอัดท้อง หรืออาจมีอาการจุกเสียดแสบ
ร้อนยอดอกเพราะกรดไหลย้อนร่วมด้วย อาการท้องผูกจะรุนแรงมากในคุณแม่ที่ไม่ชอบกินผักและ
ผลไม้ สาหรับคุณแม่ที่ปกติถ่ายอุจจาระวันเว้นวัน ไม่รู้สึกอึดอัดมาก และอุจจาระไม่แข็งจนต้อง
ออกแรงเบ่ง ถือว่าเป็นภาวะปกติไม่ได้ท้องผูก คุณแม่ที่ออกแรงเบ่งอุจจาระเป็นประจาจะทาให้เป็น
ริดสีดวงทวารได้
สำเหตุ
1) เกิด จากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทาให้ลาไส้เคลื่อนไหวและบีบตัวเพื่อขับ กาก
อุ จ จาระออกจากร่ า งกายได้ ช้ า ลง อุ จ จาระที่ ค้ า งในล าไส้ น านจะถู ก ดู ด ซึ ม น้ าออกไปมากจน
กลายเป็นก้อนแข็ง
2) มดลูกมีขนาดโตขึน้ ไปกดหรือเบียดลาไส้ ทาให้กากอาหารผ่านได้ยากขึ้น
3) คุณแม่กินผัก ผลไม้ หรืออาหารที่มีกากใยน้อย หรือ ดื่มน้าน้อย
4) ผลของยาบารุงที่มีธาตุเหล็ก หากกินแล้วท้องผูก อุจจาระแข็ง ต้องแจ้งให้คุณ
หมอทราบ ห้ามหยุดกินยาเองเป็นอันขาด
5) ไม่ออกกาลังกาย
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กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) กินอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ และดื่มน้าวันละ 8-10 แก้ว
2) ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา ในตอนเช้าถ้ายังไม่รู้สึกอยากถ่ายอุจจาระ ควรดื่มน้าอุ่น
นมอุน่ ๆ น้าส้ม น้ามะเขือเทศ หรือน้ามะนาว จะช่วยให้รู้สกึ อยากถ่ายอุจจาระ
3) อุจจาระทันทีที่รสู้ ึกปวด ไม่กลั้นอุจจาระ
4) ออกกาลังกายทุกวัน เช่น เดิน ว่ายน้า ออกกาลังเบาๆ 20-30 นาทีต่อวัน หรือ
ฝึกบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง อุ้งเชิงกราน และทวารหนัก โดยหายใจเข้าหน้าท้องป่อง หายใจออก
หน้าท้องแฟบ และฝึกขมิบก้นแล้วคลายบ่อยๆ
5) ไม่ซอื้ ยาระบายมากินเอง หากท้องผูกบ่อยควรปรึกษาคุณหมอ
3.8 ท้องอืด
ท้องอืด คือ อาการมีลมแน่นในท้อง จนทาให้คุณแม่ราคาญ อึดอัด ผายลมหรือเรอ
บ่อยครั้ง มักพบตั้งแต่อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไปจนกระทั่งคลอด
สำเหตุ
1) เกิดจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีระดับสูงขึน้ ทาให้ลาไส้เคลื่อนไหวและบีบตัว
เพื่อขับกากอาหารออกมาเป็นอุจจาระได้ช้าลง แบคทีเรียในลาไส้จึงย่อยกากอาหารเหล่านั้นจนเกิด
แก๊สคั่งค้างในลาไส้จานวนมาก
2) การกินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่ทาให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร เช่น นม ถั่ว
ข้าวโพด กะหล่าปลี หัวหอม ผักกาด น้าอัดลม เป็นต้น
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทไขมัน และอาหารที่ ทาให้เกิดแก๊สในลาไส้
2) กินอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้งขึน้ และเคี้ยวให้ละเอียด
3) ระวังอย่าให้ท้องผูก
4) ออกกาลังกายสม่าเสมอ เปลี่ยนอิรยิ าบถบ่อย ๆ เช่น เดินช้าๆ สบายๆ วันละ 2030 นาที เพื่อกระตุน้ ให้ลาไส้บีบตัวดีข้นึ
3.9 เท้ำและข้อเท้ำบวม
อาการบวมที่ขอ้ เท้าและหลังเท้า ถือว่าเป็นอาการปกติในระยะตั้งครรภ์ แต่ถ้ามีอาการ
บวมที่มอื ใบหน้า หรือบวมทั่วตัว ถือว่าเป็นอาการผิดปกติ และให้นกึ ถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ
สำเหตุ
1) น้าหนักของลูกน้อยกดทับเส้นเลือดใหญ่ ทาให้เลือดไหลเวียนกลับจากขาไม่สะดวก
2) ฮอร์โมนเอสโตรเจน ทาให้น้าและเกลือโซเดียมคั่งในร่างกายมากขึ้น และทาให้
น้ารั่วผ่านผนังหลอดเลือดฝอยมาขังอยู่ที่เนือ้ เยื่อเพิ่มมากขึ้น

47
3) การกินอาหารเค็มจัดหรือขาดโปรตีน
4) ภาวะครรภ์เป็นพิษ
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ยกขาสูงบ่อยๆ เพื่อลดอาการบวม และหลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งห้อยเท้านานๆ
ควรนอนตะแคงซ้ายหรือยกขาพาดบนเก้าอีไ้ ว้ขณะนั่งพัก และพักผ่อนให้มากขึ้น
2) ไม่กินอาหารเค็มจัด ช็อกโกแลต กาแฟ หรือชาที่มีคาเฟอีน ให้กินอาหารประเภท
โปรตีนเพิ่มขึน้
3) สวมรองเท้าที่ใส่สบาย เพราะเท้ าจะบวมมากกว่าปกติในช่วงบ่ายและเย็นของแต่
ละวัน ไม่สวมแหวนเพราะเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นแหวนจะคับนิว้ จนถอดไม่ออก
4) ไม่ใช้ถุงน่องที่รัดแน่นเกินไป ไม่ใช้ผ้ายืดพันส่วนขา
5) สังเกตอาการของภาวะครรภ์เป็นพิษ ได้แก่ มือบวม ใบหน้าบวม น้าหนักเพิ่ม
อย่างรวดเร็ว ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ปัสสาวะออกน้อย ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบ
ไปตรวจและรับการรักษาทันที
3.10 นอนไม่หลับ
อาการนอนไม่หลับ หรือ หลับยาก เป็นสาเหตุที่ทาให้คุณแม่อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
และหงุดหงิด ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะทาให้สุขภาพคุณแม่ทรุดโทรมจนเป็ นผลเสียต่อลูก
ในครรภ์
สำเหตุ
1) ลูกน้อยในครรภ์ยังไม่ทราบความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน เมื่อลูกตื่นก็
จะสร้างสารกระตุน้ ให้รา่ งกายทางาน แล้วส่งผ่านรกเข้าสู่กระแสเลือดของคุณแม่ จึงทาให้คุณแม่
ตื่นตัวและนอนไม่หลับ
2) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างการตั้งครรภ์ อาจทาให้คุณแม่อารมณ์
แปรปรวน ซึมเศร้า หงุดหงิด กระวนกระวาย จนนอนไม่หลับ
3) ความเครียด ความคิดฟุ้งซ่าน ความวิตกกังวลของคุณแม่เอง
4) ปวดปัสสาวะจนต้องตื่นขึน้ มาเข้าห้องน้าบ่อยๆ ในตอนกลางคืน
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ห้องนอนควรสงบ ไม่มแี สงสว่างมากเกินไป และอากาศเย็นสบาย
2) ไม่กังวลกับการนอนไม่หลับมากเกินไป อ่านหนังสือ ฟังเพลงเบาๆ หาสิ่งที่ชอบ
ทาจนรูส้ ึกอยากนอนจึงเข้านอน
3) ไม่ควรกินยานอนหลับ
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4) นอนตะแคงซ้าย หาหมอนรองขาให้สบาย เพราะทาให้หลังไม่ต้องรับน้าหนักของ
ท้องทั้งหมด จะช่วยให้หลับสบายขึ้น และช่วยให้เลือดไหลเวียนไปมดลูกได้ดียิ่งขึน้
5) กินอาหารที่มีโพแทสเซียมจะช่วยให้รู้สกึ ผ่อนคลาย เช่น ส้ม ลูกพรุน กล้วย ผักปว
ยเล้ง ผักกาดหัว แครอท ว่านหางจระเข้ เป็นต้น
6) ออกกาลังมากขึ้น เช่น ทางานช่วงกลางวันจะช่วยให้เหนื่อยและหลับตลอดคืน แต่
ต้องไม่หักโหมจนเกินไป และไม่ออกกาลังกายก่อนเข้านอน เพราะร่างกายจะสดชื่นจนทาให้ไม่
สามารถนอนหลับได้อย่างที่ต้องการ
7) งดดื่มน้า หรือเครื่องดื่มหลังอาหารเย็นหรือก่อนเข้านอน เพราะจะทาให้ตื่นขึ้นมา
ปัสสาวะบ่อยๆ ช่วงกลางคืน แต่ควรดื่มน้ามากๆ ในเวลากลางวัน
3.11 น้ำลำยออกมำก
อาการน้ าลายสอ หรื อ มี น้ าลายมากในปากอยู่ ต ลอดเวลา มั ก ท าให้ คุ ณ แม่ รู้ สึ ก
พะอืดพะอม มักเกิดขึ้นในระยะแรกของการตัง้ ครรภ์ อาการนี้ไม่มีอันตรายใดๆ แต่ทาให้คุณแม่รู้สึก
ราคาญ ต้องบ้วนทิ้งบ่อยๆ และมักมีกลิ่นเหม็น การรักษาด้วยยาไม่ได้ผลแต่จะหายเองเมื่ออายุ
ครรภ์ประมาณ 12 สัปดาห์หรือเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น
สำเหตุ
1) ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอน
2) อาจเกิดจากกินอาหารประเภทแป้งมากเกินไปจึงกระตุ้นต่อมน้าลายให้ทางานมากขึ้น
3) อาการคลื่นไส้ อาเจียน ทาให้ผะอืดผะอม ไม่อยากกินอาหาร
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ไม่กินอาหารที่มีแป้งมากเกินไป
2) บ้วนปากบ่อยๆ และรักษาความสะอาดของปากและฟัน
3) ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ
4) เคี้ยวหมากฝรั่ง
3.12 ปวดท้องด้ำนข้ำง หรือปวดบริเวณปีกมดลูก
อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณสีข้างและปีกมดลูก อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
คุณแม่จะมีอาการปวดแปลบแล้วตามด้วยอาการเกร็งคล้ายกับเวลาลุกจากที่นอน และบางครั้ง
อาจมีอาการเคล็ดร่วมด้วย อาการเหล่านี้จะเป็นๆ หายๆ ถ้าไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดก็ไม่มี
อันตรายใดๆ แต่ทาให้ราคาญหรือไม่สุขสบายเท่านั้น
สำเหตุ
มดลูกมีขนาดโตขึน้ ทาให้กล้ามเนือ้ สีขา้ งและเอ็นยึดปีกมดลูกทั้งสองข้างถูกตึงรั้งและ
ตึงตัวมาก
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กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ระมัดระวังการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ไม่นอนหงายเกร็งหน้าท้องแล้วดีดตัวลุก
จากที่นอน ควรนอนตะแคงแล้วท้าวแขนยันที่นอนเพื่อลุกจากเตียง
2) นอนพักอาการจะค่อยๆ ดีขึ้น หรือกินยาแก้ปวด พาราเซตามอล ครั้งละ 1 เม็ด
เมื่อมีอาการ
3) ใส่กางเกงที่ช่วยพยุงท้องจะช่วยให้รู้สกึ ดีข้นึ ได้
4) ถ้ า มีเ ลือ ดออกทางช่ องคลอดพร้อ มกั บ มี อาการปวดเกร็ งท้ องน้อ ยต้ องรีบ ไป
โรงพยาบาลทันที
3.13 ปวด ชำฝ่ำมือและนิ้วมือ
อาการปวด ชา หรือเจ็บยิบๆ ที่ฝ่ามือ หรือนิ้วมือของคุณแม่มักมีอาการตอนกลางคืน
และตอนเช้า เป็นอาการที่พบได้ไม่บ่อยนักและจะหายไปเองหลังคลอด
สำเหตุ
1) เกิดจากการบวมของเนื้อเยื่อพังผืดที่ข้อมือแล้วไปบีบรัดเส้นประสาทที่ทอดผ่าน
จากแขนไปสู่น้ิวมือ ทาให้เกิดอาการชาบริเวณปลายประสาท
2) เส้น ประสาทที่รั ก แร้ถู ก กด เพราะน้ าหนั ก ของมดลูก และเต้ านมที่ โ ตขึ้น ขณะ
ตั้งครรภ์ ไปดึงรั้งรักแร้หรือไหล่ให้กดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนและมือ ทาให้เกิดอาการชาบริเวณ
ปลายประสาท
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) แช่มอื ด้วยน้าอุ่น เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดที่ฝา่ มือดีข้ึน
2) นวดข้อมือและฝ่ามือบ่อยๆ ขยับนิ้วมือขึ้นลง หรือ กางนิ้วมือออกกว้างๆ ค้างไว้
2-3 วินาทีแล้วหุบนิว้ มือ
3) ขณะนอนควรวางมือบนหมอนให้สูงจากที่นอนเล็กน้อย จะช่วยลดอาการข้อมือ
บวม และไม่นอนทับแขน หรือนอนงอแขน
4) สวมยกทรงขนาดที่เหมาะสม แต่ไม่รัดแน่นจนเกินไปเพื่อช่วยพยุงรับน้าหนักเต้านม
3.14 ปวดศีรษะ
อาการปวดศีรษะ และต้นคอ มักเกิดจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะ
ขมับและต้นคอ พบบ่อยในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ และอาการจะดีข้ึนในช่วง 3 เดือนถัดมา
สำเหตุ ไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร แต่เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน
ในร่างกายขณะตั้งครรภ์ ร่วมกับอาการเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า
นอนไม่หลับ คัดจมูก หิว น้าตาลในเลือดต่า และขาดน้า
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กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ผ่อนคลายตนเองด้วยการทากิจกรรมที่ชอบ เช่น เดินเล่น ฟังเพลง นั่งสมาธิ
สวดมนต์ นอนหลับสบายๆ
2) นวดผ่อนคลายจากต้นคอด้านข้างที่ฐานของกะโหลกศีรษะ ลาคอ ขมับ ใบหน้า
และไหล่
3) ประคบหน้าผาก ต้นคอ ขมับ หรือบริเวณที่ปวดด้วยความร้อนอุ่นๆ หรือความ
เย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ
4) สังเกตว่ามีสิ่งใดที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะ และหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มี
ตัวกระตุ้นเหล่านั้น เช่น เสียงดัง ไฟกระพริบ อากาศร้อนหรือเย็นจัด กลิ่นเหม็น เป็นต้น
5) หลีกเลี่ยงอาหาร ที่อาจเป็นตัวกระตุน้ ให้ปวดศีรษะ เช่น อาหารที่มีไนเตรท ได้แก่
อาหารที่มีสารกันบูด หรือสารเติมแต่ง เช่น เนื้อหมัก เบคอน แฮม ไส้กรอกรมควัน เนื้อกระป๋อง
เป็นต้น หรืออาหารที่มีสารซัลไฟต์ เช่น สารฟอกขาว น้าตาลเทียม อาหารหมักดอง ช็อคโกแลต
เป็นต้น
6) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทั้งกลางวัน และกลางคืน
7) กินอาหารให้เป็นเวลา อย่าปล่อยให้รู้สกึ หิว ควรมีขนม ลูกอมติดตัวไว้กินเมื่อรู้สึก
หิว เพื่อป้องกันน้าตาลในเลือดต่า
8) อยู่ใ นที่อากาศถ่ ายเทสะดวก ไม่ มีควั นบุหรี่ และไม่ อยู่ใ นบริเ วณที่ มีคนแออั ด
เพราะจะทาให้สมองได้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
9) ไม่ควรซื้อยากินเอง หากจาเป็นควรซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรและแจ้งด้วย
ว่ากาลังตัง้ ครรภ์
*** ข้อควรระวัง ***
หากมีอาการปวดศีรษะติดต่อกันนานเป็นชั่วโมงๆ ปวดศีรษะหลายครั้งต่อวัน หรือมี
อาการไข้ ตาพร่ามัว บวมที่หน้า แขน มือ และนิ้วมือ ต้องรีบไปพบคุณหมอโดยเร็ว
3.15 ปวดหลัง
คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนมากมักมีอาการปวดหลังบริเวณบั้นเอว และจะปวดมากในช่วง 3
เดือนสุดท้ายก่อนคลอด คุณแม่อาจมีอาการปวดหลังส่วนล่างต่ากว่าเอวและร้าวลงไปที่สะโพก ขา
หัวเข่า หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากน้าหนักของมดลูกไปกดทับเส้นประสาทไขสันหลังที่ลงไป
เลี้ยงขาจนถึงเท้า
ในคุณแม่ที่สวมรองเท้าส้นสูง หรือมีท่วงท่าในการนั่ง นอน เดิน ก้ม หรือยกของไม่
ถูกต้องและทาเป็นประจา จะมีอาการปวดหลังรุนแรง
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สำเหตุ
1) มดลูกโตขึน้ และมีน้าหนักมากขึ้น ทาให้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายเปลี่ยนไป คุณแม่
จึงต้องยืนแอ่นหลังรับน้าหนักมดลูกเพื่อให้สามารถทรงตัวอยู่ได้ การแอ่นหลังจะทาให้กล้ามเนื้อ
หลังตึงตัวและทางานหนักจึงเป็นสาเหตุทาให้กระดูกสันหลังแอ่น และเกิดอาการปวดหลังตามมา
2) ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่สูงขึ้นในระยะตั้งครรภ์ทาให้เอ็นและข้อต่อกระดูก
สันหลัง ข้อสะโพก และกระดูกเชิงกราน หย่อนตัวเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการคลอด จึงทาให้
กล้ามเนือ้ หลังตึงตัวมากขึ้นเพื่อพยุงน้าหนักของมดลูกไว้
3) อาการปวดหลังบริเวณบั้นเอวขณะพลิกตะแคงตัว เกิดจากลูกน้อ ยไปกดทับข้อ
ต่อกระดูกเชิงกราน และเกิดจากการขยับเคลื่อนของข้อต่อที่หย่อนตัว
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) อยู่ใ นท่าที่เ หมาะสม เช่น ขณะนั่งควรมีหมอนรองรั บ ความโค้งบริเ วณบั้นเอว
ควรนอนท่าตะแคงและใช้หมอนหนุนรองที่ ใต้ข้อเข่า ท้อง และคอ ควรตะแคงตัวแล้วใช้มือหรือ
ข้อศอกยันตัวก่อนลุกขึ้นหรือล้มตัวลงนอน หากต้องยืนเป็นเวลานานควรหาเก้าอี้เตี้ยๆ มารองรับ
เท้าข้างใดข้างหนึ่งเพื่อให้กล้ามเนือ้ หย่อนตัว ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการปวดหลังได้
2) ไม่ยกของหนัก และหากจาเป็นต้องยกของ ให้ย่อเข่าแล้วใช้กล้ามเนื้อต้นขาทั้ง
สองข้างดันตัวขึ้นยืน ห้ามเกร็งกล้ามเนือ้ ท้องและหลัง หรือก้มหลังยกของเด็ดขาด
3) นอนบนฟูกหรือที่นอนที่ไม่ออ่ นนุ่มจนเกินไป
4) เลือกรองเท้าส้นเตีย้ ที่สวมสบาย
5) ออกกาลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรง โดยยืนเอาหลังแนบฝาผนังจะช่วยป้องกั น
และผ่อนคลายอาการปวดหลัง
6) ให้ผู้ใกล้ชิด เช่น สามีช่วยนวดบริเวณหลังจะช่วยผ่อนคลายได้
7) หากมีอาการปวดร้าวไปที่แก้มก้นและขาให้บีบนวดที่ก้น ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ยืน
จับพนักเก้าอีแ้ ล้วแกว่งขาไปมาด้านข้างเฉียง 45 องศา หลายๆ ครั้งทุกวัน และถ้าไม่ดีขึ้นหรือปวด
มากควรปรึกษาคุณหมอ
8) การบริหารกายที่ช่วยลดอาการปวดหลังและทาให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง ดังนี้
- คุณแม่นอนหงายชันเข่า
- มือทั้งสองข้างวางใกล้ลาตัวหรือประสานไว้ใต้ศรี ษะ
- หายใจเข้าพร้อมกับแขม่วท้อง
- เกร็งหลังบริเวณบั้นเอวกดกับพืน้ มากที่สุด อาจพบว่าก้นจะยกขึน้ เล็กน้อย
- หายใจออกพร้อมกับคลายกล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ เข้าสู่ท่าปกติดังเดิม
- ทาเช่นนีส้ ลับกันช้าๆ ประมาณ 10 ครั้ง
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*** ข้อควรระวัง ***
1) ไม่ควรทาท่านีน้ านเกิน 5 นาที เพราะจะทาให้ใจสั่น หายใจไม่สะดวก
2) ไม่ควรทาถ้าตัง้ ครรภ์เกิน 6 เดือนขึ้นไป
3.16 ปวดหัวเหน่ำและเชิงกรำน
คุณแม่มักเจ็บ มีข้อเคล็ดขณะลุกเดินหรือขยับตัวเปลี่ยนท่านอน หรือรู้สึกราวกับว่า
กระดูกหัวเหน่าและข้อต่อกระดูกเชิงกรานจะขยับแยกออกจากกันได้ มักพบในช่วงเดือนท้ายๆ
ก่อนคลอด
สำเหตุ
1) ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่สูงมาก ทาให้เอ็นและข้อต่อกระดูกสะโพก กระดูก
หัวเหน่า และกระดูกเชิงกรานหย่อน หลวม และยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการคลอด
2) ลูกน้อยกลับเอาศีรษะลงข้างล่าง และกดตรงกระดูกข้อต่อกระดูกหัวเหน่า
3) อาการเจ็บแปลบที่หัวเหน่าอาจเกิดจากศีรษะลูกน้อยไปชนหรือกดบนกระเพาะ
ปัสสาวะที่มนี ้าปัสสาวะอยู่เต็ม
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ออกกาลังกาย เพื่อให้กล้ามเนือ้ บริเวณข้อต่อแข็งแรง
2) นั่งเอนตัวไปข้างหน้า อย่าให้น้าหนักกดบริเวณอุ้งเชิงกรานมากเกินไป หลีกเลี่ยง
การยืนหรือเดินติดต่อกันนานๆ
3) ไม่นอนบนที่นอนที่แข็งจนเกินไป ควรนอนตะแคงกอดหมอนข้าง หรือวางหมอน
นิ่มๆ ระหว่างหัวเข่าทั้งสองข้างและใต้ท้อง
4) ไม่กลั้นปัสสาวะ และปัสสาวะก่อนเข้านอน
5) กรณีที่อาการปวดไม่ลดลง ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อรับฟังคาแนะนาที่เหมาะสม
3.17 ปัสสำวะบ่อย
ปัญหาปวดปัสสาวะบ่อยเป็นสิ่งที่พบบ่อยในระยะตั้งครรภ์ คุณแม่จะรู้สึกปวดปัสสาวะ
และต้องรีบเข้าห้องน้าบ่อยกว่าปกติ แม้วา่ แต่ละครั้งจะปัสสาวะออกมาเพียงเล็กน้ อย หรืออาจต้อง
ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้าในตอนกลางคืนบ่อยๆ อาการปวดปัสสาวะบ่อยนี้เป็นอาการเริ่มแรกของการ
ตั้งครรภ์ อาจเกิดได้เมื่อตั้งครรภ์เพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น โดยมากพบบ่อยในช่วง 3 เดือนแรก และ
2 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด
สำเหตุ
1) ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน มีระดับสูงขึ้น ขณะเดียวกันตัวอ่อนก็เริ่มสร้างฮอร์โมน
ตั้งครรภ์ที่ เรียกว่า เฮชซีจี (HCG) ทาให้ไตผลิตปัสสาวะเพิ่มขึ้น เพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย
คุณแม่ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นของเสียที่ได้รับจากลูกน้อยและของเสียจากร่างกายคุณแม่เอง
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2) คุณแม่ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ขณะไอหรือจาม เกิดจากกล้ามเนื้อพื้นเชิงกราน ที่อยู่
บริเวณรอบรูเปิดท่อปัสสาวะและทวารหนักหย่อนตัว
3) หากมีก ระเพาะปัส สาวะอัก เสบร่วมด้วย จะท าให้ป วดปั สสาวะบ่อยและปวด
ท้องน้อย หรือปวดแสบขณะปัสสาวะ
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ช่วงกลางวันให้คุณแม่ดื่มน้ามากๆ และดื่มน้อยลงในช่วงกลางคืนหรืองดดื่มน้า
ก่อนเข้านอน งดเครื่องดื่มที่มคี าเฟอีน เช่น ชา กาแฟ เพราะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ
2) ปัส สาวะทุก ครั้งที่ปวด และไม่ก ลั้นปัสสาวะ เพราะจะ ท าให้ก ระเพาะปัสสาวะ
อักเสบติดเชือ้ ได้
3) ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์หลังถ่ายปัสสาวะทุกครั้ง
4) ฝึกขมิบช่องคลอด เพื่อให้กล้ามเนือ้ อุ้งเชิงกรานแข็งแรง
5) ดื่ ม น้ าสมุ น ไพร เช่ น อ้ อ ยแดง สั บ ปะรด กระเจี๊ ย บ เพื่ อ ให้ ขั บ ปั ส สาวะได้ ดี ขึ้ น
ป้องกันการคั่งค้างของปัสสาวะ ซึ่งจะเป็นแหล่งสะสมเชือ้ แบคทีเรีย
6) สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปัสสาวะแสบขัด สีเข้ม มีเลือดปน มีไข้ ปวดหลัง
ปวดบั้นเอว ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบคุณหมอก่อนกาหนดนัดตรวจครรภ์
3.18 ผิวหนังเปลี่ยนแปลง
คุณแม่อาจกังวลใจไม่นอ้ ยเมื่อเห็นผิวพรรณเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งไม่ได้
เป็นอันตรายต่อคุณแม่หรือลูกน้อย และจะหายหรือจางลงภายหลังคลอด ได้แก่
1) เกิ ด รอยด าคล้ าบริ เ วณต่ างๆ เช่ น มี เ ส้ น สี น้ าตาลคล้ าๆ ที่ ก ลางท้ อ ง ผิ ว หนั ง
บริเวณข้อพับแขนและขา รักแร้ ขาหนีบ ต้นขาด้านใน หัวนม และอวัยวะเพศมีสีเข้มขึ้น มีฝ้าขึ้นที่
ใบหน้า กระที่เป็นอยู่แล้วก็มีเพิ่มขึน้ และมีสเี ข้ม
2) เม็ดสิวเห่อขึ้นที่หน้า หรือตามลาตัว แต่คุณแม่บางรายที่เคยเป็นสิวอาจมีใบหน้า
ผ่องขึ้น สิวที่มีอยู่กลับหายไปก็เป็นได้
3) รอยแตกลายที่ผิ ว หนัง เกิด ขึ้นจากการยืดตั วของผิวหนังขณะตั้ง ครรภ์ มัก พบ
บริเวณหน้าท้อง สะโพก ก้น หน้าอก ต้นขา และอาจคันด้วย คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกอาจเป็นสี
ชมพู ม่วง หรือ ดาในคนผิวคล้า สาหรับคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มาแล้วรอยแตกลายจะเป็นสีขาวหรือ
สีเงินยวง
4) ติ่งเนือ้ สีนาตาลด
้
า มักเกิดขึ้นที่คอ รักแร้
5) 5. ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ตุ่มแดง หรือคันตามผิวหนังซึ่งไม่ได้เกิดจากคุณแม่แพ้อาหาร
หรือสารเคมี คุณแม่บางรายอาจคันมากและคันทั้งวันทั้งคืนจนนอนไม่หลับ ถ้าเกาก็ จะระคาย
เคืองและคันรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่มเี หงื่อชุ่ม
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สำเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผิวหนังคุณแม่ ไม่วา่ จะเป็นลักษณะใดก็ตาม มัก
เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างตั้งครรภ์ ทาให้เม็ดสีของผิวหนังทางานมาก
ขึน้ จึงทาให้มีสเี ข้มกว่าปกติ โดยเฉพาะผิวหนังที่มกี ารเสียดสีบ่อยๆ ส่วนรอยแตกลายของผิวหนัง
เกิดจากกล้ามเนือ้ และไขมันใต้ผวิ หนังขยายตัวเร็วเกินไปทาให้ผิวหนังขยายตัวไม่ทัน
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ใส่ใจเรื่องอาหารและควบคุมน้าหนักตัวอย่าให้เพิ่มมากเกินเกณฑ์ ผิวหนังของคุณ
แม่จะได้มเี วลาปรับตัว ไม่ต้องรับภาระขยายตัวมากเกินไป
2) ทาครีมบารุงผิวสาหรับหญิงตั้งครรภ์เป็นประจา จะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและยืดหยุ่น
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อยื ดขยายตั ว ควรเลือกครี มหรื อโลชั่ นที่ ใช้ทาหลั งอาบน้าและทา
ต่อเนื่องจนกระทั่งหลังคลอด เพราะผิวต้องรับภาระหดตัวกลับคืนสู่สภาวะปกติ แต่ครีมหรือโลชั่นที่ใช้
ไม่ควรมีสว่ นผสมของวิตามินเอ
3) หลีกเลี่ยงการอาบน้าร้อนหรืออุ่นจัดๆ เพราะความร้อนจะชะล้างไขมันที่เคลือบผิว
ออกไป ทาให้ผิวแห้ง แตกลอกได้ง่าย คุณแม่ที่มผี วิ แห้งจะมีโอกาสหน้าท้องแตกลายได้ง่าย
4) หลีกเลี่ยงการเกา เพราะจะทาให้ผิวอักเสบ เกิดเป็นแผล และมีโอกาสติดเชื้อ หรือ
เป็นรอยดาตามมาได้ ถ้าคุณแม่คันมาก สิ่งที่ควรทาคือพยายามทาครีมบารุงให้มากหรือบ่อยขึน้
5) การรักษาสิวขณะตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะยาที่ใช้รักษาสิวล้วนมี
ส่วนประกอบของสารเคมีที่ไม่ปลอดภัยต่อคุณแม่แทบทั้งสิน้ คุณแม่ตอ้ งปรึกษาคุณหมอว่ายารักษา
สิวชนิดใดปลอดภัย นอกจากนี้คุณแม่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นด้วยการล้างหน้าด้วยสบู่หรือเจลล้างหน้าที่
อ่อนโยนต่อสุขภาพผิวหน้า หลีกเลี่ยงการล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทาให้หน้าแห้งหลังล้างหน้า
เพราะอาจจะทาให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าและเป็นสิวได้ กินอาหารไขมันสูงให้น้อยลงและเลือกกิน
อาหารที่มีประโยชน์กับผิว เช่น ผักสด ผลไม้ เป็นต้น
6) รอยด าคล้าและติ่งเนื้อ ในบริเ วณต่างๆ โดยปกติจะหายได้เ องภายหลังคลอด
ดังนั้นคุณแม่ไม่ควรกังวลใจและไม่ควรไปหาซื้อยามาทาเองเด็ดขาด เพราะตัวยาบางชนิดที่ช่วยทา
ให้ผิวขาวขึน้ อาจมีผลต่อเสียต่อลูกในครรภ์โดยตรง คุณแม่ควรอดทนรอจนกว่าจะคลอด หรือหาก
ต้องออกไปนอกบ้านก็สวมเสือ้ ผ้าที่ปกปิดบริเวณผิวที่คล้าไว้
7) อาการคันตามผิวหนัง ถ้าคันมากควรบอกให้คุณหมอทราบ โดยเฉพาะถ้ามีไข้
ร่วมกับเป็นผื่นเล็กๆ สีชมพู อ่อนกระจายไปทั่ว เริ่มจากหน้าผากแถวชายผม รอบปาก และใบหู
ก่อนที่อื่น แล้วลงมาที่ลาคอ ลาตัว แขนขา และอาจมีอาการคัน แสบเคืองตา เจ็บคอ ปวดเมื่อย
ตามตัว เพราะอาจเป็นผื่นที่เกิดจากหัดเยอรมันซึ่งเป็นโรคที่ทาอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ คุณแม่
ที่มผี ่นื คันทั่วไปอาจบรรเทาได้ ดังนี้
- ดื่มน้าหรือเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น น้าผลไม้ นม รวมกันอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน
- หลีกเลี่ยงแสงแดดให้มากที่สุด กางร่มทุกครั้งเมื่อต้องตากแดด
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- สวมเสื้อผ้าและชุดชัน้ ในที่ใส่สบาย บางเบา ซับเหงื่อ
- ไม่ถูสบู่หรือฟอกบริเวณที่เป็นผื่น และเลี่ยงการอาบน้าอุ่นเพื่อไม่ให้ระคายเคือง
เพิ่มมากขึ้น
- ไม่สวมเครื่องประดับที่ทาจากนิกเกิล เช่น ตุ้มหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เพราะ
อาจแพ้นกิ เกิลได้
3.19 มดลูกหดรัดตัว
การหดรัดตัวของมดลูก มักเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ 5 ของการตั้งครรภ์หรือเร็วกว่านั้น
คุณแม่จะรู้สกึ ว่าท้องแข็งไม่สม่าเสมอ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง และไม่รู้สึกเจ็บปวด หรือถ้ามีอาการปวด
ร่ว มด้ว ยก็ จะคล้ายกั บ ปวดประจาเดือน คุณแม่จะปวดขึ้นเล็ก น้อยเมื่อใกล้ครบก าหนดคลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกน้อยกลับหัวลงแล้ว แต่ถ้ามดลูกหดรัดตัวหรือปั้นแข็งแล้วคลายเป็น
จังหวะอย่างสม่าเสมอ รุนแรงขึ้น และถี่ขึ้นเรื่อยๆ จนคุณแม่ปวดท้องมาก ปวดร้าวไปหลัง ก้น และ
ต้นขา แสดงว่าคุณแม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด ถ้าคุณแม่ไม่แน่ใจว่าอาการท้องแข็งที่เกิดขึ้นเป็น
อาการเจ็บครรภ์คลอดหรือการซ้อมหดรัดตัวของมดลูก คุณแม่ควรไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยเร็ว
สำเหตุ
1) มดลูกต้องการให้มีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงรกมากขึ้น
2) คุณแม่ทางานหนักเกินไป หรือร่างกายขาดน้า
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) นั่งพัก ตอนตะแคง ขยับเปลี่ยนท่าทางบ้าง พร้อมกับหายใจเข้า-ออกลึกๆ
2) ดื่มน้าให้เพียงพอเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลีย้ งมดลูกได้ดีอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้า
3) หางานอดิเรกทาให้เพลิดเพลิน ไม่จับจดหรือเครียดมากเกินไป
4) แช่ตัวในอ่างน้าอุ่นที่สะอาดจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้
3.20 ริดสีดวงทวำร
ริดสีดวงทวาร เกิดจากหลอดเลือดดาบริเวณลาไส้ส่วนล่างของทวารหนักขอดพอง
เป็นก้อนนุ่มๆ โผล่ออกมาทางทวารหนัก ถ้ามีการอักเสบจะปวดมากและอาจมีเลือดสดๆ ออกเป็น
หยดๆ ขณะเบ่งถ่ายอุจจาระ เพราะอุจจาระที่เป็นก้อนแข็งจะครูดกับเส้นเลือดที่โป่งพองจนฉีกขาด
ในคุณแม่ที่เป็นริดสีดวงทวารมาก่อนตั้งครรภ์จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น โดยมากมักเกิดริดสีดวง
ทวารในช่วงเดือนที่ 4-6 ของการตั้งครรภ์และจะหายไปเองในระยะหลังคลอด
สำเหตุ
1) ท้องผูกเป็นประจา คุณแม่ที่มรี ิดสีดวงทวารอยู่ก่อนแล้วจะมีอาการมากขึ้น
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2) น้าหนักของลูกน้อยในครรภ์ที่โตขึ้นเรื่อยๆ จะกดลงบริเวณอุ้งเชิงกราน ทาให้การ
ไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนล่างไม่ดี ความดันในหลอดเลือดดาสูง เกิดการคั่งของเลือดในเส้น
เลือดบริเวณทวารหนักจนผนังเส้นเลือดที่ลาไส้ใหญ่ส่วนล่างหรือทวารหนักโป่งพอง
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ระวังอย่าให้ท้องผูก กินอาหารที่มีกากใย ผัก ผลไม้ และดื่มน้าอย่างน้อยวันละ
8-10 แก้ว
2) ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน ไม่นั่งเบ่งอุจจาระนาน
3) ถ้ามีหัวริดสีดวงโผล่ออกมาให้แช่ก้นด้วยน้าอุ่นประมาณ 15 นาที แล้วใช้นิ้วมือ
ค่อยๆ ดันกลับเข้าไปในรูทวารหนัก
4) นอนในท่าหงายชันเข่า ประมาณ 15 นาทีทุกวัน หรือนอนยกสะโพกสูงโดยใช้
หมอนรองก้น จะทาให้เลือดไหลเวียนดีข้นึ
5) บริหารด้วยการขมิบกล้ามเนือ้ บริเวณอวัยวะเพศ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
6) ปรึกษาคุณหมอ ถ้ามีอาการอักเสบหรือมีเลือดออกและไม่ควรซือ้ ยาใช้เอง
7) หลีกเลี่ยงการยกของหนักเพราะจะไปเพิ่มความดันภายในช่องท้อง ทาให้เ ส้น
เลือดขอดที่ทวารหนักโป่งพองมากขึ้น
3.21 เวียนศีรษะและเป็นลม หน้ำมืด
เกิดได้ตลอดระยะตั้งครรภ์ แต่มักเกิดบ่อยในช่วงอายุครรภ์ 3 เดือนแรก และ 3 เดือน
สุดท้ายก่อนคลอด มักพบในกรณีที่คุณแม่เปลี่ยนท่าทางเร็วเกินไป หรือนอนหงายราบนานๆ
สำเหตุ
1) ปริมาตรโลหิตเพิ่มขึ้นท าให้เ กิดภาวะโลหิตจาง ออกซิเ จนจึงไปเลี้ ย งสมองได้
น้อยลง
2) อากาศร้อนทาให้หลอดเลือดขยายตัว จนเกิดความ ดันโลหิตต่า ทาให้เลือดไป
เลี้ยงสมองไม่เพียงพอจึงเกิดอาการหน้ามืด
3) การนอนหงายราบกับพืน้ ทาให้น้าหนักของมดลูกกดทับบนหลอดเลือดบริเวณหลัง
มีผลให้เลือดกลับเข้าสู่หัวใจ และไปเลี้ยงสมองน้อยลง
4) การอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้า หรือปล่อยให้หิวมากจะท าให้ระดับ น้าตาลใน
เลือดต่า และสมองขาดน้าตาล
5) การเปลี่ยนอิรยิ าบถรวดเร็วเกินไป
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ และกินยาบารุงเลือดตามที่คุณหมอจัดให้
เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางและภาวะน้าตาลในเลือดต่า
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2)
3)
4)
5)

พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการนอนหงายเป็นเวลานาน ควรนอนตะแคง
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด อากาศร้อน ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ
เปลี่ยนอิรยิ าบถช้าๆ เช่น ตะแคงตัวก่อนลุกจากที่นอน นั่งสักพักก่อนลุกยืน
ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ ขณะมีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ

3.22 เส้นเลือดขอด
ระยะแรกจะเห็นเป็นตาข่ายหลอดเลือดตื้นๆ สีม่วงๆ ถ้าเป็นมากขึ้นจะเห็นเป็นปมขอด
หรือหลอดเลือดโป่งพองขดไปมาและเจ็บปวดมาก ส่วนใหญ่เป็นที่ขาใกล้ข้อพับเข่า ปากช่องคลอด
มักพบตั้งแต่เดือนที่ 4 ไปจนครบกาหนดคลอด อันตรายที่สาคัญคือแตกเป็นแผล และถ้าเป็น
บริเวณฝีเย็บหรือรอบช่องคลอด อาจฉีกขาดขณะคลอดบุตรจนทาให้เสียเลือดมาก นอกจากนี้ยัง
เสี่ยงต่อการอักเสบของหลอดเลือดดาภายหลังคลอดได้
สำเหตุ
1) ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทาให้ผนังหลอดเลือดหย่อนตัวมากกว่าปกติ
2) มดลู กที่ขยายใหญ่ขึ้นกดทับ หลอดเลือดดาใหญ่ ทาให้ความดันในหลอดเลือด
บริเวณขาเพิ่มขึน้ เนื่องจากเลือดไหลกลับสู่หัวใจไม่สะดวก ส่งผลให้หลอดเลือดบริเวณโคนขา น่อง
เท้า โป่งพอง
3) การนั่ง ยืน หรือเดินทั้งวัน
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือหลีกเลี่ยงการยืน หรือเดินนานๆ ไม่นั่งไขว้ห้าง และ
ควรหาเวลานั่งพักยกเท้าพาดเท้ากับเก้าอีเ้ พื่อให้เลือดไหลเวียนกลับสู่หัวใจดีข้นึ
2) สวมกางเกงพยุงครรภ์ และหลีกเลี่ยงการรัดส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะ
หน้าท้อง เพราะจะทาให้เลือดไหลเวียนไม่ดี
3) บริหารร่างกายอย่างสม่าเสมอในท่านอนยกขาสูงหรือพิงผนังห้องวันละ 3 ครั้ง
4) บี บ นวดกล้ า มเนื้ อ ขา ยกเว้ น บริ เ วณที่ เ ป็ น เส้ น เลื อ ดขอด เพื่ อ ช่ ว ยให้ โ ลหิ ต
ไหลเวียนดีข้ึน
5) ใช้หมอนหนุนเท้าให้สูงเล็กน้อยขณะนอน เพื่อไม่ให้เลือดไหลไปกองที่เท้า ช่วย
บรรเทาอาการของเส้นเลือดขอด ถ้าเป็นที่อวัยวะสืบพันธุ์ควรใช้หมอนรองใต้ก้นขณะนอน หรือนอน
ตะแคงกึ่งคว่า
6) กรณี ที่ มี เ ส้ น เลื อ ดขอดมากๆ สามารถหาสมุ น ไพร เช่ น ไพล มาประคบเพื่ อ
บรรเทาอาการอักเสบและกระตุน้ การไหลเวียนเลือด

58
2.23 แสบร้อนยอดอกหรือกรดไหลย้อน
อาการแสบร้อนหรือจุกเสียดยอดอก คือ ความรู้สึกแสบร้อนที่หลอดอาหาร และอาจ
ร้าวไปที่ยอดอกและลาคอ บางครั้งอาจรู้สึกขมในปากและลาคอ อาการแสบร้อนยอดอกนี้ เกิด
จากน้าย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดได้ไหลย้อนขึน้ ไประคายเคืองเยื่อบุหลอดอาหาร จน
เกิดอาการแสบร้อนหรือจุกเสียดบริเวณยอดอกใต้ลิ้นปี่ มั กเริ่มมีอาการตั้งแต่เดือนที่ 4 ของการ
ตั้งครรภ์ โดยทั่วไปอาการแสบร้อนหรือจุกเสียดยอดอกมักเกิดขึ้นเมื่อคุณแม่นอนราบ ไอ ยกของ
หนัก หรือตึงเครียดขณะเบ่งถ่ายอุจจาระ
สำเหตุ
1) เกิดจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ไปลดการทางานของระบบทางเดินอาหาร ทา
ให้กล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารคลายตัว กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไประคาย
เคืองเยื่อบุในหลอดอาหาร
2) เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น มดลูกจะดันกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก ทาให้น้าย่อย
ในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหารได้งา่ ยขึ้น
3) อาการปวดแสบยอดอก มักเกิดร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน ความเครียด
และสภาพอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4) อาการท้องอืด หรือการกินอาหารที่ทาให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารมากเกินไป
เช่น ผักชะอม กระถิน ถั่วลิสง มะม่วงดิบ หรือชอบดื่มชา กาแฟ น้าอัดลม เป็นต้น จะทาให้เรอเอา
น้าย่อยไหลย้อนมาระคายเคืองหลอดอาหารได้
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) นั่งหรือเดินเล่นหลังกินอาหาร และไม่นอนราบ หรือนั่งหลังงอหลังกินอาหารทันที
เมื่อรูส้ ึกแน่นท้องให้ดื่มน้าขิง และเดินเล่นสักพัก
2) หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัดและอาหารที่ทาให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร เช่น
ถั่ว ข้าวโพด กะหล่าปลี หัวหอม เป็นต้น
3) กินอาหารช้าๆ ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง หรือเพิ่มมื้ออาหารให้มากขึ้นเป็นมื้อ
เล็กๆ วันละ 6-8 มื้อ แทนที่จะกินมื้อใหญ่ๆเพียง 3 มื้อ เพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารเต็มจนเกินไป
4) หลีกเลี่ยงการดื่มน้ามากๆ ระหว่างกินอาหาร แต่ควรดื่มให้ได้ 8-10 แก้วต่อวัน
5) หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมัน เพราะย่อยยากและจะไปกระตุ้นการหลั่งกรด
ในกระเพาะอาหาร
6) หลีกเลี่ยงการดื่มน้าหรือกินอาหาร 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้านอน อาจดื่มนม 1 แก้ว
เพื่อช่วยลดความเป็นกรดของน้าย่อยในกระเพาะอาหารได้
7) หลีกเลี่ยงการกินผลไม้ ดื่มน้าผลไม้รสเปรีย้ ว หรืออาหารที่เผ็ดร้อน
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8) ดื่มน้ามะตูม น้าขิง หรือน้ากระชายร้อนๆ กับขมิน้ ขาว หรือขมิ้นชัน เพื่อช่วยขับลม
ช่วยย่อยอาหาร และแก้ลมจุก
9) หากมีอาการรุนแรง ให้นอนศีรษะสูงหรือหนุนหมอนหลายใบรองตั้งแต่เหนือเอว
ถึงศีรษะ
10) ถ้าอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นให้พบคุณหมอ หากคุณหมอให้กินยาลดกรดหรือยา
เคลือบทางเดินอาหารเพื่อบรรเทาอาการ ก็ไม่ควรกินยาพร้อมกับผลไม้รสเปรี้ยว เช่น น้าส้มคั้น
เพราะจะไปต้านฤทธิ์ยา
3.24 หำยใจลำบำก
อาการอึดอัด หายใจไม่สะดวก หรือหายใจตื้นไม่เต็มอิ่ม มักเกิดในระยะท้ายๆ ของการ
ตั้ง ครรภ์ และอาการจะดี ขึ้น เมื่ อ ท้อ งลด ซึ่ง อาการเหล่ านี้ ไ ม่ ไ ด้แ สดงว่ าลู ก น้ อยในครรภ์ ไ ด้ รั บ
ออกซิเจนไม่พอ แต่เกิดจากมดลูกที่โตขึน้ ไปเบียดพืน้ ที่ในช่องท้องและช่องอก
สำเหตุ
1) มดลูกที่โตขึน้ ไปดันกระบังลม ทาให้หายใจลาบาก เพราะปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่
2) ฮอร์ โ มนที่ ส ร้ า งขณะตั้ ง ครรภ์ ท าให้ ห ลอดเลื อ ดฝอยของทางเดิ น หายใจบวม
กล้ามเนือ้ ปอดและหลอดลมคลายตัวทาให้หายใจเอาลมเข้าปอดได้ไม่เต็มที่
3) มดลูกไปกดหลอดเลือดดาบริเวณหลัง ทาให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจลดลง
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ไม่นอนหงายเป็นเวลานาน ใช้หมอนหนุนศีรษะและหลังส่วนบน หรือนอนตะแคง
ซ้ายเพื่อไม่ให้หลอดเลือดดาบริเวณหลังถูกกด
2) บริหารร่างกายโดยยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าช้าๆ วางมือลงพร้อม
หายใจออกช้าๆ หรือ กางแขนออกแล้วยกมือขึน้ แตะกันเหนือศีรษะ หายใจเข้าช้าๆ จากนั้นกางแขน
ออกช้าๆ พร้อมหายใจออก จะทาให้ช่องออกยืดออกกว้างขึ้น
3) ไม่ทาอะไรรีบร้อน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มคี นแออัด
3.25 เหงือกบวม หรืออักเสบ
เหงือกของคุ ณแม่จะบวมและอ่อนนุ่มขึ้น ถ้ามีแผลหรือรอยขีดข่วนที่เ หงือก มีเ ศษ
อาหารติดตามซอกฟัน ก็จะทาให้เกิดการติดเชื้อและเหงือกอักเสบได้ง่าย อาการเหงือกบวมจะหาย
ได้เองหลังคลอด
สำเหตุ เกิดจากการกระตุ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจน ทาให้มเี ลือดคั่งที่เนือ้ เยื่อเหงือก
มากขึ้น ทาให้เหงือกบวมและมีเลือดออกได้ง่าย
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กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) ดูแลสุขภาพปากและฟัน ใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแผล
หรือรอยขีดข่วนที่เหงือก
2) หากมีเศษอาหารติดตามซอกฟันให้ใช้ไหมขัดฟันเอาเศษอาหารออกอย่างเบามือ
แทนการใช้ไม้จ้ิมฟัน
3) กินอาหารที่ได้สัดส่วน เพิ่มอาหารโปรตีน ผักและผลไม้
4) พบทันตแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพปากและฟัน
3.26 เหนื่อยล้ำ
คุณแม่จะรู้สึกเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียเหมือนไม่มีแรง หรือง่วงนอนตลอดเวลาแม้ว่าจะ
นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม มักเกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เมื่อ
เนื้อเยื่อลูกน้อยและรกสร้างได้สมบูรณ์แล้ว คุณแม่จะกลับมามีเรี่ยวแรง ความเหนื่อยล้าจะค่อยๆ
หายไป และอาการเหนื่อยล้าจะกลับมาอีกครั้งในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด ซึ่งเป็นอาการ
เตือนร่างกายของคุณแม่ว่าต้องลดการทางานและพักผ่อนให้มากขึ้นเพื่อเตรียมพลังงานไว้สาหรับ
การคลอด
สำเหตุ
1) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ทาให้ระบบ
ต่างๆ ในร่างกายต้องทางานเพิ่มกว่าปกติหลายเท่าตัว เพื่อสร้างและตรียมพร้อมสาหรับการให้
กาเนิดลูกน้อยในครรภ์
2) หัวใจทางานมากขึ้น เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายคุณแม่ และรก
เพื่อหล่อเลี้ยงลูกน้อยในครรภ์
3) คุณแม่ต้องแบกรับน้าหนักตัวและน้าหนักของลูกที่โตขึ้นทุกวัน ทางานหนักเกินไป
หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ทาให้เหนื่อยล้าได้
4) ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด มดลูกที่โตขึน้ มาก และความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การคลอดจะไปรบกวนจิตใจและการนอนหลับทาให้พักผ่อนไม่เพียงพอ
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) พักผ่อนให้เพียงพอ นอนวันละ 8-10 ชั่วโมงในช่วงกลางคืน และงีบหลับบ้างช่วง
กลางวัน 30-60 นาที
2) หลีกเลี่ยงการทางานที่ต้องออกแรงมาก ทางานติดต่อกันนานๆ โดยไม่หยุดพัก
หรือเคร่งเครียดตลอดเวลา
3) ผ่อนคลายความตึงเครียดในแต่ละวัน ด้วยการเดินเล่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง ดู
ละครที่ชอบ ฯลฯ
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4) กินอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบทั้ง 5 หมู่ อย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยให้หิวหรือท้อง
ว่างนานๆ
5) ออกกาลังกายเบาๆ ด้วยการเดินเล่นวันละประมาณ 30 นาที
3.27 อำรมณ์แปรปรวน
คุณแม่จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ในหนึ่งวันคุณแม่อาจรู้สึกดีใจ อยู่ดีๆ ก็หงุดหงิด
อารมณ์เสีย น้อยใจกับเรื่องเล็กน้อย บางครั้งก็รู้สึกเศร้าๆ โดยไม่มีเหตุผล ซึ่งแม้แต่คนใกล้ชิดก็ยัง
รู้สกึ ถึงอารมณ์ที่แปรปรวนของคุณแม่ได้
สำเหตุ เกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มสี ูงขึ้น ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละช่วงของ
การตัง้ ครรภ์ ดังนี้
1) ช่วงไตรมาสแรก หรือ สามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ ระดับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้น
จากปกติอย่างรวดเร็วจนทาให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อีกทั้งความไม่สุขสบายจากอาการแพ้ท้อง
ย่อมส่งผลให้คุณแม่นอกจากอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ หงุดหงิดง่าย และขี้ราคาญ เอาแต่ใจตัวเอง ขี้
น้อยใจ หรืออยู่ๆ ก็อาจรูส้ ึกเศร้า อารมณ์อ่อนไหว ร้องไห้ฟูมฟายได้ง่ายอย่างไม่สมเหตุผล
2) ไตรมาสสอง หรือ ตั้งครรภ์ 4-6 เดือน ช่วงนี้อารมณ์คุณแม่จะเริ่มคงที่ขึ้น เริ่มมี
ความสุข และรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น เพราะร่างกายสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้ แต่บางครั้งก็รู้สึกเหงาๆ เบื่อๆ อยู่บ้าง เนื่องจากรู ปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ร่วมกับต้องเผชิญอาการไม่สุขสบายที่เกิดขึน้ ในช่วงนี้
3) ไตรมาสที่สาม หรือสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ คุณแม่จะรู้สึกตื่นเต้นและ
เริ่มนับถอยหลั งถึงวั นที่จะได้พบหน้าลูกน้อย แต่อีกด้านหนึ่งก็ รู้สึกกลัวการคลอด กังวลเกี่ยวกั บ
สุขภาพตนเองและลูกน้อย เครียดกับอีกหลายเรื่อง เช่น การเลีย้ งลูก ค่าใช้จ่ายที่จะตามมา เป็นต้น
กำรป้องกันและบรรเทำอำกำร
1) คุณแม่และคุณพ่อรวมถึงคนใกล้ชิดต้องเข้าใจสาเหตุและอารมณ์ของคุณแม่ที่
เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีในการรับมือกับอารมณ์ต่างๆ อย่างรูเ้ ท่าทัน
2) ผ่อนคลายความตึงเครียดบ้าง เช่น ฟังเพลงสบายๆ อ่านหนังสือที่ชอบ ดูหนัง
สนุกๆ หางานอดิเรกทาให้เพลิดเพลิน ไม่คิดฟุ้งซ่านหรือหมกมุ่นอยู่กับตัวเองจนเกินไป
3) ออกก าลั งกายเบาๆ หรือ การนั่งสมาธิเ พื่อจิตท าจิตใจให้สงบและผ่อนคลาย
นอกจากจะทาให้ร่างกายคุณแม่หลั่งสารแห่งความสุขที่ทาให้อารมณ์ดีแล้ว ยังทาให้ทั้งคุณแม่และ
ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพดีอีกด้วย
4) ทากิจกรรมนอกบ้านเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไม่ให้รสู้ ึกซ้าซากจาเจ จับเจ่าอยู่แต่ใน
บ้าน เช่น นัดสังสรรค์กับเพื่อนๆ นัดรวมญาติเพื่อกินข้าวนอกบ้าน เดินเล่นดูของ หรือไปเที่ยว
พักผ่อนกับคุณพ่อบ้าง เป็นต้น
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5) ความรักและความเข้าใจจากคุณพ่อและคนใกล้ชิด คอยรับฟังปัญหา ความกังวล
ใจ หรือความไม่สุขสบายต่างๆ อยู่เป็นเพื่อนคุยบ้าง สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นกาลังใจให้คุณแม่เผชิญ
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. สัญญำณอันตรำยในระยะตั้งครรภ์
ในระยะตั้งครรภ์ คุณแม่ควรเฝ้าสังเกตอาการแสดงที่เป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะแทรกซ้อน
หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในแต่ละระยะของการตัง้ ครรภ์ ดังนี้
ไตรมำสแรก (อำยุครรภ์ 1-13 สัปดำห์)
อำกำรฉุกเฉินที่ต้องรีบไปโรงพยำบำลทันที
1) มีเ ลือ ดออกทำงช่อ งคลอด ซึ่ งอาจเป็ นอาการน าก่อนที่จ ะแท้งบุตร หรือเป็ น
อาการแสดงว่าคุณแม่อาจท้องนอกมดลูก
การแท้งบุตรในช่วงไตรมาสแรก ส่วนมากเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของ
ตัวอ่อน กล่าวคือ หลังเกิด การปฏิสนธิแล้วมีก ารแบ่งเซลล์หรือสร้างโครโมโซมที่ผิดปกติจนไม่
สามารถทาให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกที่ปกติได้ ร่างกายของคุณแม่จะมีปฏิกิริยาเพื่อขับ
ตัวอ่อนออกจากร่างกาย ส่วนสาเหตุรองลงมา คือ ร่างกายของคุณแม่ไม่พร้อมสาหรับการตั้งครรภ์
ทาให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวในโพรงมดลูกได้
ในระยะอายุครรภ์ 3-4 สัปดาห์ คุณแม่หลายคนอาจมีเลือดหรือหยดเลือดออกทาง
ช่องคลอดเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักเป็นเลือดที่เกิดจากรกฝังตัวเข้าไปในผนังโพรงมดลูก กรณีนี้คุณแม่
ไม่ต้องรีบไปพบคุณหมอก็ได้
 แต่ถ้ำ เลือดที่ออกจากช่องคลอดจะมีปริมาณมากขึ้นหรือมีอาการปวดเกร็ง
ท้องน้อยร่วมด้วย อาการเลือดออก ทางช่องคลอดในระยะหลังอายุครรภ์ 4 สัปดาห์ ไม่ว่าจะมาก
หรือน้อย จะเป็นเลือดสดๆ หรือ เลือดจางๆ ก็ต้องรีบไปพบคุณหมอที่ฝากครรภ์ไว้ก่อน เพราะ
อาการเลือดออกที่พบบ่อยในระยะนี้ คือ อาการแท้ง หรือ ท้องนอกมดลูก
2) ปวดท้องน้อยรุนแรง อาจเป็นอาการนาของการแท้ง ท้องนอกมดลูก หรือมีการ
อักเสบของอวัยวะในช่องท้อง เช่น ไส้ต่งิ มดลูก หรือ ปีกมดลูก เป็นต้น
เมื่อเริ่มตัง้ ครรภ์คุณแม่อาจมีอาการปวดท้องน้อยไม่รุนแรงมากหรือปวดคล้ายๆกับ
เวลามีประจาเดือนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากมดลูกของคุณแม่ขยายตัวเพื่อรองรับลูกน้อยที่
กาลังเติบโตทาให้เอ็นยึดมดลูกถูกดึงรั้งจนรู้สึกปวดท้องน้อยเป็นๆ หายๆ เมื่อนั่งหรือนอนพักผ่อน
สักครู่ก็จะรู้สกึ ดีข้ึน
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 แต่ถ้ำ คุณแม่มีอาการปวดรุนแรงมากและปวดอยู่นานพักอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น ถ้า
มีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอดด้วยแสดงว่าคุณ แม่อาจกาลังแท้ง หรือท้องนอกมดลูก ถ้ามีไข้
ร่วมด้วยแสดงว่ามีการอักเสบติดเชือ้ เกิดขึ้น คุณแม่ต้องรีบไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลโดยด่วน
อำกำรที่ต้องมำพบแพทย์ก่อนกำหนดนัดตรวจ
1) ตกขำวผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นหรือคันช่องคลอด แสดงว่ามีการติดเชื้อในช่องคลอด
โดยทั่วไปขณะตั้งครรภ์คุณแม่ก็จะมีตกขาวมากกว่าปกติอยู่แล้ว ลักษณะของตก
ขาวปกติ จะเป็นมูกใสหรือขาวขุ่นคล้ายแป้งเปียก ปริมาณไม่มากนัก อาจมีทุกวัน วันละเล็กน้อย
และไม่มอี าการคันหรือปวดแสบในช่องคลอด
 แต่ถ้ำ ตกขาวของคุณแม่มีลักษณะสี กลิ่น และปริมาณเปลี่ยนไป แสดงว่าตก
ขาวผิดปกติ ซึง่ เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 การอั ก เสบติ ด เชื้ อ ราในช่ อ งคลอด พบบ่ อ ยมาก คุ ณ แม่ จ ะมี ต กขาวเยอะ
กว่าเดิมมาก ลักษณะเป็นน้าหรือก้อนสีขาวเล็กๆ และที่สาคัญคือมีอาการคันช่องคลอดหรือบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกร่วมด้วย
 การอักเสบติดเชือ้ พยาธิในช่องคลอด เกิดจากพยาธิ ตัวเล็ กๆ ซึ่งเป็นคนละชนิด
กับพยาธิในลาไส้ คุณแม่จะมีตกขาวเป็นสีเหลืองๆ หรือเขียวๆ ลักษณะคล้ายเป็นฟอง ปริมาณมาก
บ้างน้อยบ้าง มักมีอาการคันมากๆ บริเวณช่องคลอดและอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
 การอักเสบติดเชือ้ จากแบคทีเรียในช่องคลอด ลักษณะ ตกขาวมักไม่ชัดเจนเหมือน
การอั ก เสบติ ด เชื้ อราหรื อเชื้ อพยาธิ แต่ มั กมี ตกขาวออกมาเยอะมาก มี สี เ หลื องหรื อเทาๆ ข้ นๆ
เหนียวๆ อาจมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ หรืออาจมีอาการแสบร้อนหรือคันบริเวณช่องคลอดร่วมด้วย
2) คลื่นไส้อำเจียนมำก อาจเกิดจากตั้งครรภ์แฝด หรือตั้งครรภ์ ไข่ปลาอุก แพ้ท้อง
คลื่นไส้อาเจียนในช่วง 3 เดือนแรกนี้เป็นเรื่องปกติของคนท้อง
 แต่ถ้ำ แพ้ท้องรุนแรงมาก อาเจียน คลื่นไส้ทั้งวัน จนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ
น้าหนักลด ปากแห้ง ตาโบ๋ลกึ ปัสสาวะน้อยและ สีเหลืองเข้ม เพราะแสดงว่าร่างกายคุณแม่ขาดน้า
รุนแรงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สาเหตุที่ทาให้คุณแม่คลื่นไส้อาเจียนรุนแรงอาจเนื่องจากคุณแม่
อาจกาลังตั้งครรภ์แฝด หรือ ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก ดังนั้นถ้ามีอาการแพ้ท้องรุนแรงแบบนี้ต้องรีบไป
พบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ
3) มีไข้สูง ไม่ทรำบสำเหตุ แสดงว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย อาการมีไข้สูงเป็นสิ่ งที่
กาลังบ่งบอกว่ามีการติดเชื้ออะไรบางอย่างในร่างกาย คุณแม่ต้องรู้ว่าเป็นไข้เพราะอะไร ถ้าคุณแม่
มีไข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร โดยเฉพาะถ้ามีไข้พร้อมกับมีผ่ืนแดงตาม
ผิวหนังร่วมด้วย ควรรีบไปพบคุณหมอโดยเร็ว เพราะการติดเชื้อหัดเยอรมันในช่วงนี้ อาจก่อให้เกิด
ความพิการต่อลูกน้อยในครรภ์ได้
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4) ปัสสำวะแสบ ขัด หรือเป็นเลือด เกิดจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะ ท่อไต
กรวยไต และไต
อาการปวดปัสสาวะ และปัสสาวะบ่อยเป็นอาการปกติในคุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องจาก
ไตจะทางานมากขึ้น ท่อไตยืดขยายและบีบตัวได้ช้าลง กระเพาะปัสสาวะมีความจุลดลงเพราะถูก
มดลูกกดเบียด
 แต่ถ้ำ คุณแม่ปวดปัสสาวะบ่อย ต้องรีบปัสสาวะทันที และมีปัสสาวะขุ่น แสบ
หรือมีเลือดปน โดยเฉพาะเวลาปัสสาวะสุด ทั้งหมดนี้เป็นอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบติด
เชื้อ และถ้า คุ ณแม่ป ล่อยไว้นาน ไม่รักษา การติดเชื้ออาจลุก ลามจนกลายเป็นกรวยไตอัก เสบ
เฉี ยบพลันได้ คุ ณแม่จะมีไข้สู ง หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจีย น เบื่ออาหาร และปวดตื้อบริเ วณหลัง
ส่วนล่างใกล้บั้นเอว (ตาแหน่งของไต) ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
ไตรมำสที่สอง (อำยุครรภ์ 14-27 สัปดำห์)
อำกำรฉุกเฉินที่ต้องรีบไปโรงพยำบำลทันที
1) ปวดท้องน้อยรุนแรง หรือเจ็บครรภ์ อาจเป็นอาการนาของการแท้ง ท้องนอก
มดลูก หรือมีการอักเสบของอวัยวะในช่องท้อง เช่น ไส้ต่งิ มดลูก หรือ ปีกมดลูก เป็นต้น
คุณแม่ที่ปวดรุนแรงมากและปวดอยู่นาน พักอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น หรือถ้ามีเลือดไหล
ออกมาทางช่องคลอดด้วย แสดงว่าคุณแม่อาจจะกาลังแท้ง หรือท้องนอกมดลูก แต่ถ้าคุณแม่ปวด
ท้องและมีไข้รว่ มด้วยแสดงว่ามีการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้น ต้องรีบไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลโดยด่วน
แท้ง คือ การเจ็บครรภ์และมีเลือดออกทางช่องคลอดก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์
โดยคุณแม่จะมีอาการปวดท้องและท้องปั้นแข็งเป็นก้อนสลับกับคลายตัวเป็นพักๆ อย่างต่อเนื่อง
นอนพักแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้น ทารกที่แท้งออกมาในระยะนี้มีโอกาสรอดชีวิตน้อย ถ้ารอดชีวิตก็มี
โอกาสพิการจากสมองขาดออกซิเจน เนื่องจากปอดของทารกยังทางานไม่สมบูรณ์เมื่อคลอดออก
มาแล้วจึงไม่สามารถหายใจได้เอง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและนอนในตู้อบ
2) มีเลือดออกทำงช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นอาการนาของการแท้ง หรือรกเกาะต่า
อาการเลือดออกทางช่องคลอดในระยะนี้ไม่ว่าจะออกมากหรือน้อย ไม่ว่าจะสีเข้ม
หรือสีจาง คุณแม่ก็ต้องรีบไปพบคุณหมอไว้ก่อนเพื่อตรวจให้แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจาก
อาการเลือดออกทางช่องคลอดร่วมกับปวดเกร็งท้องน้อยเป็นอาการแสดงของการแท้ง ส่วนอาการ
มีเลือดออกโดยไม่มีอาการปวดเกร็งท้องน้อยส่วนมากเกิดจากภาวะรกเกาะต่า
3) ทำรกในครรภ์ดิ้นน้อย หรือไม่ดิ้น ปกติทั่วไปคุณแม่จะเริ่มรู้สึกว่าลูกดิ้นในช่วง
อายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ โดยคุณแม่ท้องแรกจะรู้สึกช้ากว่าคุณแม่ที่เคยคลอดบุตรแล้ว และเมื่อ
อายุครรภ์มากขึ้นก็จะรู้สกึ ว่าลูกดิน้ ชัดและดิน้ แรงขึ้นเป็นลาดับ
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 แต่ถ้ำ คุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงกว่าทุกวัน หรือไม่ดิ้นเลยทั้งวัน ต้องรีบไป
พบคุณหมอทันที เพราะลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากภายหลังจากดิ้นน้อยลงหรือหยุด
ดิน้ ได้ไม่นาน
4) จุกแน่นหน้ำอก ปวดศีรษะ ตำพร่ำมัว เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะครรภ์
เป็นพิษ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตงั้ แต่อายุครรภ์ประมาณ 5 เดือนขึ้นไป
คุณแม่ที่มักปวดศีรษะรุนแรง มีอาการตาพร่ามัว หรือมองเห็นแสงเป็นจุดๆ หรือ
เห็ น เป็ น แสงวู บ วาบร่ ว มด้ ว ย เมื่อ วั ด ความดัน โลหิ ต จะพบว่ า สู ง กว่ า เกณฑ์ ป กติ คือ สู งตั้ ง แต่
140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึน้ ไป โดยอาจมีอาการเหล่านีร้ ่วมด้วย เช่น
 จุกแน่นใต้ลิน้ ปี่
 คลื่นไส้อาเจียน
 มี อ าการบวมตามใบหน้ า มื อ ข้ อ มื อ และเท้ า โดยอยู่ ๆ ก็ บ วมขึ้ น มาก
อย่างกะทันหัน
 น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไปอย่างรวดเร็ว คือ มากกว่า 3 กิโลกรัมต่อเดือน
ถ้าคุณแม่มีอาการข้างต้น อย่านิ่งนอนใจต้องรีบไปพบคุณหมอก่อนกาหนดนัดเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยและทาการรักษาให้เร็วที่สุด
5) ขนำดท้องเล็กลง หรือน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสำเหตุ แสดงว่าลูกน้อยในครรภ์
มีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ
การที่ทารกในครรภ์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพที่ควรจะเป็นเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น รกเสื่อม ทารกเจ็บป่วย มารดามีโรคแทรกซ้อน เป็นต้น โดยคุณแม่จะ
สังเกตพบว่าน้าหนักตัวของคุณแม่ลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุแม้ว่าจะรับประทานอาหารได้ตามปกติ
ขนาดท้องก็ไม่โตขึ้นตามอายุครรภ์หรือมีขนาดลดลง และมักพบว่าลูกน้อยในครรภ์ก็ดิ้นน้อยกว่า
ปกติ แต่ถ้าคุณแม่พบว่าท้องมีขนาดลดลงร่วมกับลูกน้อยในครรภ์หยุดดิ้นแสดงว่าทารกในครรภ์
อาจเสียชีวิตแล้ว ดังนั้นหากคุณแม่มีขนาดท้องหรือน้าหนักตัวลดลงควรรีบไปพบแพทย์ก่อนกาหนด
นัดทันที
อำกำรที่ต้องมำพบแพทย์ก่อนกำหนดนัดตรวจ
1) มีไข้สูง ไม่ทรำบสำเหตุ แสดงว่ามีการติดเชือ้ ในร่างกาย
อาการมีไข้สูง เป็นสิ่งที่กาลังบ่งบอกว่ามีการติดเชื้ออะไรบางอย่างในร่างกาย คุณ
แม่ต้องรู้วา่ เป็นไข้เพราะอะไร ถ้าคุณแม่มไี ข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ควร
รีบไปพบคุณหมอโดยเร็ว
2) ปัสสำวะแสบ ขัด หรือเป็นเลือด เกิดจากการติดเชื้อที่กระเพาะปัส สาวะ ท่อไต
กรวยไต และไต
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อาการปวดปัสสาวะ และปัสสาวะบ่อยเป็นอาการปกติในคุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องจาก
ไตจะทางานมากขึ้น ท่อไตยืดขยายและบีบตัวได้ช้าลง กระเพาะปัสสาวะมีความจุลดลงเพราะถูก
มดลูกกดเบียด
 แต่ถ้ำ คุณแม่ปวดปัสสาวะบ่อย ต้องรีบปัสสาวะทันที และมีปัสสาวะขุ่ น แสบ
หรือมีเลือดปน โดยเฉพาะเวลาปัสสาวะสุด ทั้งหมดนี้เป็นอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบติด
เชื้ อ และถ้ าคุ ณแม่ป ล่อ ยไว้น านไม่ รัก ษา การติด เชื้ ออาจลุก ลามจนกลายเป็น กรวยไตอัก เสบ
เฉี ยบพลันได้ คุ ณแม่จะมีไข้สู ง หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจีย น เบื่ออาหาร และปวดตื้อบริเ วณหลั ง
ส่วนล่างใกล้บั้นเอว (ตาแหน่งของไต) ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
3) ตกขำวผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นหรือคันช่องคลอด แสดงว่ามีการติดเชื้อในช่อง
คลอด โดยทั่วไปขณะตั้งครรภ์คุณแม่ก็จะมีตกขาวมากกว่าปกติอยู่แล้ว ลักษณะของตกขาวปกติ
จะเป็นมูกใสหรือขาวขุ่นคล้ายแป้งเปีย ก ปริมาณไม่มากนัก อาจมีทุกวัน วันละเล็กน้อย และไม่มี
อาการคันหรือปวดแสบในช่องคลอด
 แต่ถ้ำ ตกขาวของคุณแม่มีลักษณะสี กลิ่น และปริมาณเปลี่ยนไป แสดงว่าตก
ขาวผิดปกติ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 การอักเสบติดเชือ้ ราในช่องคลอด พบบ่อยมาก คุณแม่จะมีตกขาวเยอะกว่าเดิม
มาก ลักษณะเป็นน้าหรือก้อนสีขาวเล็กๆ และที่สาคัญคือมีอาการคันช่องคลอดหรือบริเวณอวัยวะ
สืบพันธุ์ภายนอกร่วมด้วย
 การอักเสบติดเชือ้ พยาธิในช่องคลอด เกิดจากพยาธิตัวเล็ก ๆ ซึ่งเป็นคนละชนิด
กับพยาธิในลาไส้ คุณแม่จะมีตกขาวเป็นสีเหลืองๆ หรือเขียวๆ ลักษณะคล้ายเป็นฟอง ปริมาณมาก
บ้างน้อยบ้าง มักมีอาการคันมากๆ บริเวณช่องคลอดและอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
 การอั ก เสบติ ด เชื้ อ จากแบคที เ รี ย ในช่ องคลอด ลั ก ษณะตกขาวมั ก ไม่ ชั ดเจน
เหมือนการอักเสบติดเชือ้ ราหรือเชือ้ พยาธิ แต่มักมีตกขาวออกมาเยอะมาก มีสีเหลืองหรือเทาๆ ข้นๆ
เหนียวๆ อาจมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ หรืออาจมีอาการแสบร้อนหรือคันบริเวณช่องคลอดร่วมด้วย
4) คลื่นไส้อำเจียนมำก ปกติในระยะนี้อาการแพ้ท้อง คลื่นไส้อาเจียนควรมีเพียง
เล็กน้อย หรือไม่มอี าการแล้ว
 แต่ถ้ำ แพ้ท้องรุนแรงมาก อาเจียน คลื่นไส้ทั้งวัน จนกินไม่ได้ นอนไม่ หลับ
น้าหนักลด ปากแห้ง ตาโบ๋ลึก ปัสสาวะออกน้อยและสีเหลืองเข้ม เพราะแสดงว่าร่างกายคุณแม่ขาด
น้าอย่างรุนแรงจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ภาวะเช่นนี้เรียกว่า อาเจียนไม่สงบ (hyperemesis
gravid arum) ดังนั้นถ้ามีอาการแพ้ท้องรุนแรงแบบนีต้ ้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทาการรักษา
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ไตรมำสที่สำม (อำยุครรภ์ 28-42 สัปดำห์)
อำกำรฉุกเฉินที่ต้องรีบไปโรงพยำบำลทันที
1) ปวดท้องน้อยรุนแรง หรือเจ็บครรภ์ อาจเป็นอาการนาของการเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกาหนด หรือมีการอักเสบของอวัยวะในช่องท้อง เช่น ไส้ต่งิ มดลูก หรือ ปีกมดลูก เป็นต้น
 แต่ถ้ำ คุณแม่มีอาการปวดรุนแรงมากและปวดอยู่นานพักอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น
ขณะที่มีอายุครรภ์ยังไม่ถึง 37 สัปดาห์ และไม่ว่าจะมีน้าคร่า หรือไม่มีน้าคร่าไหลออกมาทางช่อง
คลอดหรื อไม่ ก็ ตามแสดงว่าคุ ณแม่ อาจก าลังเจ็บ ครรภ์ คลอดก่ อนก าหนด หรือ ถ้าคุ ณแม่ ป วด
ท้องน้อ ยและมีไ ข้ร่ ว มด้ว ยแสดงว่ า มีก ารอัก เสบติด เชื้ อเกิด ขึ้น คุ ณแม่ ต้อ งรี บ ไปพบคุ ณหมอที่
โรงพยาบาลโดยด่วน
2) มีเลือดออกทำงช่องคลอด อาจเป็นอาการนาของการตกเลือดก่อนคลอด
ในระยะนี้ถ้าคุณแม่มีเลือดสดๆ ไหลออกมาทางช่องคลอด ไม่ว่าจะมีอาการปวด
ท้องหรือไม่ก็ตาม คุณแม่ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุและป้องกันภาวะตกเลือดก่อน
คลอด ซึ่งภาวะตกเลือดก่อนคลอดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณแม่และลูกน้อย
ในครรภ์พร้อมๆ กัน สาเหตุของการมีเลือดสดๆ ออกทางช่องคลอดอาจเกิดจากภาวะรกเกาะต่า
หรือภาวะรกลอกตัวก่อนกาหนด
3) ลูกน้อยในครรภ์ดิ้นน้อย หรือไม่ดิ้น ทารกในครรภ์ดิ้นน้อยลง เป็นข้อบ่งชี้อย่าง
หนึ่งว่าทารกอาจมีภาวะขาดออกซิเจน หรืออยู่ในภาวะอันตราย โดยมากทารกจะดิ้นน้อยลงหรือ
หยุดดิ้นเป็นเวลาประมาณ 12-48 ชั่วโมง ก่อนที่จะเสียชีวิต ดังนั้นการนับลูกดิ้นตามคาแนะนาของ
คุณหมอ จึงเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ทารกเสียชีวิตโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม
หากคุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นดี แสดงว่าสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์ยังดีอยู่ แต่ถ้าคุณ
แม่รู้สกึ ว่าลูกน้อยในครรภ์ด้ินน้อยลงหรือดิน้ น้อยกว่า 10 ครั้งต่อวัน แสดงว่าเป็นสัญญาณอันตราย
ต้องรีบมาพบคุณหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไปว่าลูกน้อยในครรภ์ยังมีสุขภาพดีหรือไม่
4) ขนำดท้องเล็กลง หรือน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสำเหตุ แสดงว่าลูกน้อยใน
ครรภ์มีการเจริญเติบโตข้ากว่าปกติ
โดยปกติเมื่อใกล้ครบกาหนดคลอด หรือ ในระยะ 1 เดือนก่อนคลอด คุณแม่จะ
รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงกว่าเดือนที่ผ่านๆ มา แต่นับแล้วจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ มากกว่า 10 ครั้งต่อ
วัน น้าหนักตัวคุณแม่อาจคงที่หรือลดลงเล็กน้อย และในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกจะมีอาการท้อง
ลด ซึ่งถือว่าเป็นภาวะปกติ
แต่ในคุณแม่ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์ แล้วสังเกตพบว่าน้าหนักตัวลดลง
โดยไม่ทราบสาเหตุแม้วา่ จะรับประทานอาหารได้ตามปกติ ขนาดท้องก็ไม่โตขึ้นตามอายุครรภ์หรือมี
ขนาดลดลง และลูกน้อยในครรภ์ก็ดิ้นน้อยกว่าปกติ แสดงว่าลูกน้อยในครรภ์อาจจะไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพที่ควรจะเป็น ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น รกเสื่อม ลูกน้อย

68
เจ็บป่วย คุณแม่มีโรคแทรกซ้อน เป็นต้น แต่ถ้าคุณแม่พบว่าท้องมีขนาดลดลงร่วมกับลูกน้อยใน
ครรภ์ไม่ดิน้ เลยทั้งวัน แสดงว่าลูกในครรภ์อาจเสียชีวิต ดังนั้นหากคุณแม่มีขนาดท้องหรือน้าหนักตัว
ลดลงควรรีบไปพบแพทย์ก่อนกาหนดนัดทันที
5) มีน้ำเดิน หรือ ถุงน้ำคร่ำแตก น้าเดิน เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถุงน้าคร่าที่ห่อหุ้มตัว
ทารกอยู่ได้แตกหรือรั่วแล้ว ทาให้มนี ้าคร่าสีใสๆ ไหลออกมาเปียกหน้าขาหรือผ้าถุง หากคุณแม่เพิ่ง
ลุกจากที่จะพบว่าที่นอนเปียกคล้ายปัสสาวะรดที่นอน ถ้าคุณแม่มีน้าเดินไม่ว่าจะมีอาการเจ็บครรภ์
หรือไม่ก็ตาม ให้รีบไปโรงพยาบาล เพราะหลังจากมีน้าเดินหรือถุงน้าแตกแล้วต้องวางแผนให้
ทารกคลอดภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารกและในโพรงมดลูก
6) เจ็บ ครรภ์ ค ลอด คือ อาการเจ็บ ท้องร่ วมกั บ มีท้อ งแข็ง ปั้นแข็งเป็ นพัก ๆอย่า ง
สม่าเสมอ ทุก 10 นาทีหรือน้อยกว่า และไม่ว่าคุณแม่จะลุกเดิน หรือนั่งพัก อาการปวดก็ไม่ทุเลาลง
แต่กลับเจ็บถี่ขึน้ เรื่อยๆ
คุณแม่ที่ยังไม่เคยคลอดลูกมาก่อน อาจไม่แน่ใจว่าจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อ
คลอดเมื่อใด จึงทาให้วิตกกังวลและกลัวว่าจะไปโรงพยาบาลช้าหรือ เร็วเกินไป อาการแสดงที่บ่ง
บอกว่าคุณแม่ควรมาโรงพยาบาลเพื่อคลอดได้แล้วไม่วา่ จะมีอายุครรภ์เท่าใดก็ตาม มีดังนี้
 มดลู ก บี บ ตั ว อาจเริ่ ม ด้ ว ยอาการปวดท้ อ งหน่ ว งๆ หรื อ ปวดร้ า วไปต้ น ขา
ร่วมกับมีท้องแข็งเป็นพักๆ อย่างสม่าเสมอทุก 10 นาที หรือน้อยกว่า หรือ อย่างน้อย 6 ครั้งใน 1
ชั่วโมง และเมื่อเวลาผ่านไปทั้งการบีบตัวของมดลูก และอาการปวดท้องจะถี่ขึ้น ในแต่ละครั้งจะ
ปวดนานขึ้นเรื่อยๆ เรียกกว่า “อำกำรเจ็บครรภ์จริง”
 มูกเลือด เป็นก้อนมูกใสข้นมีเลือดปนออกมาทางช่องคลอด แสดงว่าปากมดลูก
เริ่มเปิด ขยายแล้ว ท าให้เ ส้นเลือดฝอยบริเ วณปากมดลูก ฉีก ขาด มูก ที่อุดปากมดลูก อยู่จึงหลุ ด
ออกมาทางช่องคลอดพร้อมกับมีเลือดปนออกมาเล็กน้อย
 น้ำเดิน เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถุงน้าคร่าที่ห่อหุ้มตัวทารกอยู่ได้แตกหรือรั่วแล้ว ทา
ให้มนี ้าคร่าสีใสๆ ไหลออกมาเปียกหน้าขาหรือผ้าถุง หากคุณแม่นอนอยู่จะพบว่าที่นอนเปียกคล้าย
ปัสสาวะรดที่นอน ถ้าคุณแม่มีน้าเดินไม่ว่าจะเจ็บครรภ์หรือไม่ก็ตาม ให้รีบไปโรงพยาบาล เพราะ
การที่มีถุงน้าคร่าแตกเป็นเวลานานจะเพิ่มโอกาสติดเชือ้ สูงขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายกับลูกน้อยในครรภ์
 มีเลือดออกทำงช่องคลอด แสดงว่าอาจมีภาวะรกลอกตัวก่อนคลอด ซึ่งถือว่า
เป็นภาวะฉุกเฉินที่คุณแม่ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที เนื่องจากเป็นภาวะที่ทาให้ทั้งคุณแม่และลูก
น้อยในครรภ์เสียเลือดมากจนเป็นอันตรายต่อชีวิต นอกจากจะทาให้เสียเลือดมากแล้ว เนื้อรกที่
หลุดลอกตัวออกจากผนังโพรงมดลูกยังทาให้ ทางเชื่อมต่อเพื่อขนถ่ายออกซิเจนจากคุณแม่ไปยัง
ลูกน้อยในครรภ์ถูกตัดขาดอีกด้วย ลูกน้อยในครรภ์อาจขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตได้ตั้งแต่ก่อนที่จะ
คลอดออกมา

69
7) จุกแน่นหน้ำอก ปวดศีรษะ ตำพร่ำมัว เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะ
ครรภ์เป็นพิษ คุณแม่ที่มักปวดศีรษะรุนแรง มีอาการตาพร่ามัว หรือมองเห็นแสงเป็นจุดๆ หรือเห็น
เป็นแสงวูบวาบร่วมด้วย และเมื่อวัดความดันโลหิตจะพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ คือ สูงตั้งแต่ 140/90
มิลลิเมตรปรอท ขึน้ ไป โดยอาจมีอาการเหล่านีร้ ่วมด้วย เช่น
 จุกแน่นใต้ลิน้ ปี่
 มี อ าการบวมตามใบหน้ า มื อ ข้ อ มื อ และเท้ า โดยอยู่ ๆ ก็ บ วมขึ้ น มากอย่ า ง
กะทันหัน
 น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไปอย่างรวดเร็ว คือ มากกว่า 3 กิโลกรัมต่อเดือน
ถ้าคุณแม่มอี าการข้างต้น อย่านิ่งนอนใจต้องรีบไปพบคุณหมอทันที
อำกำรที่ต้องมำพบแพทย์ก่อนกำหนดนัดตรวจ
1) มีไข้สูง ไม่ทรำบสำเหตุ แสดงว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย อาการมีไข้สูง เป็นสิ่งที่
กาลังบ่งบอกว่ามีการติดเชื้ออะไรบางอย่างในร่างกาย คุณแม่ต้องรู้ว่าเป็นไข้เพราะอะไร ถ้าคุณแม่
มีไข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ควรรีบไปพบคุณหมอโดยเร็ว
2) ปัสสำวะแสบ ขัด หรือเป็นเลือด เกิดจากการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต
กรวยไต และไต อาการปวดปัสสาวะ และถ่ายปัสสาวะบ่อย เป็นอาการปกติในคุณแม่ตั้งครรภ์
เนื่องจากไตจะทางานมากขึ้น ท่อไตยืดขยายและบีบตัวช้าลง กระเพาะปัสสาวะมีความจุลดลง
เพราะถูกมดลูกกดเบียด
 แต่ถ้ำ คุณแม่ปวดปัสสาวะบ่อยและมีปัสสาวะขุ่น รู้สึกปวดแสบ หรือมีเลือด
ปนขณะปัสสาวะสุด ทั้งหมดนีเ้ ป็นอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อ ถ้าคุณแม่นิ่งเฉยและ
ปล่อยไว้นานไม่รักษา การติดเชื้ออาจลุกลามจนกลายเป็นกรวยไตอักเสบเฉียบพลันได้ คุณแม่จะมี
ไข้สูง หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร และปวดตื้อบริเวณหลังส่วนล่างใกล้บั้นเอว (ตาแหน่ง
ของไต) ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
3) ตกขำวผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็นหรือแสบ คันช่องคลอด แสดงว่ามีการติดเชื้อใน
ช่องคลอด โดยทั่วไปขณะตั้งครรภ์คุณแม่ก็จะมีตกขาวมากกว่าปกติอยู่แล้ว ลักษณะของตกขาว
ปกติ จะเป็นมูกใสหรือขาวขุ่นคล้ายแป้งเปียก ปริมาณไม่มากนัก อาจมีทุกวัน วันละเล็กน้อย และ
ไม่มอี าการคันหรือปวดแสบในช่องคลอด
แต่ถ้ำ ตกขาวของคุณแม่มลี ักษณะ สี กลิ่น และปริมาณเปลี่ยนไป แสดงว่าตก
ขาวผิดปกติ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 การอักเสบติดเชื้อราในช่องคลอด พบบ่อยมาก คุณแม่จะมีตกขาวเยอะกว่าเดิม
มาก ลักษณะเป็นน้าหรือก้อนสีขาวเล็กๆ และที่สาคัญคือมีอาการคันช่องคลอดหรือปากช่องคลอด
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 การอักเสบติดเชื้อพยาธิในช่องคลอด เกิดจากพยาธิตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นคนละชนิด
กับพยาธิในลาไส้ คุณแม่จะมีตกขาวเป็นสีเหลืองๆ หรือเขียวๆ ลักษณะคล้ายเป็นฟอง ปริมาณมาก
บ้างน้อยบ้าง มักมีอาการคันมากๆ ในช่องคลอดและปากช่องคลอด
 การอักเสบติดเชือ้ จากแบคทีเรียในช่องคลอด มักมีตกขาวออกมาเยอะมาก มีสี
เหลืองหรือเทาๆ ข้นๆ เหนียวๆ อาจมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ หรืออาจมีอาการแสบร้อนหรือคันบริเวณ
ช่องคลอดร่วมด้วย
4) คลื่นไส้อำเจียนมำก ปกติในระยะนี้อาการแพ้ท้อง คลื่นไส้อาเจียนควรมีเพียง
เล็กน้อย หรือไม่มอี าการแล้ว
 แต่ถ้ำ แพ้ท้องรุนแรงมาก อาเจียน คลื่นไส้ทั้งวัน จนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ
น้าหนักลด ปากแห้ง ตาโบ๋ลึก ปัสสาวะออกน้อยและสีเหลืองเข้ม เพราะแสดงว่าร่างกายคุณแม่ขาด
น้าอย่างรุนแรงจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ภาวะเช่นนี้เรียกว่า อาเจียนไม่สงบ (hyperemesis
gravid arum) ดังนัน้ ถ้ามีอาการแพ้ท้องรุนแรงแบบนีต้ ้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทาการรักษา
5. โภชนำกำรในระยะตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์เดือนแรก (ช่วง 1-4 สัปดำห์)
คุณแม่ที่วางแผนมีลูกล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ หรือในสัปดาห์แรกที่มปี ระจาเดือนครั้ง
สุดท้าย คุณแม่จะได้กินอาหารหรือวิตามินที่มี กรดโฟลิก (หรือโฟเลต) ตามคาแนะนาของคุณหมอ
ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งกรดโฟลิก จะช่วยลดโอกาสที่ลูกน้อยจะเกิดความผิดปกติของระบบประสาทและไข
สันหลังได้ แต่ถ้าคุณแม่ไม่ได้กินกรดโฟลิกก่อนตัง้ ครรภ์ การกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่
งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ ไม่กินยาเกินความจาเป็น หรือไม่ใช้สารเสพติด ก็จะช่วยให้ลูก
น้อยในครรภ์ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง และข้อสาคัญถ้าต้องการมีลูกที่แข็งแรง
ทั้งคุณแม่และคุณพ่อต้องงดดื่มเหล้า งดสูบบุหรี่ และไม่ใช้สารเสพติดอย่างเด็ดขาด เพราะสาร
เหล่านีอ้ าจทาให้การปฏิสนธิระหว่างไข่และสเปิรม์ ล้มเหลว เนื่องจากคุณพ่อที่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า
จะสร้างสเปิรม์ ได้น้อยและ ไม่แข็งแรงเท่าคุณพ่อที่ไม่สูบบุหรี่หรือไม่ดื่มเหล้า
ทันทีที่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น เซลล์ตัวอ่อนที่จะเจริญเติบโตต่อไปกลายเป็นลูกน้ อย จะแบ่ง
เซลล์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแบบทวีคูณ สารอาหารที่จาเป็นต่อการแบ่งเซลล์ใ นระยะนี้ คือ
กรดโฟลิก แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ซึ่งมีอยู่ในวิตามินก่อนตั้งครรภ์หรือในอาหารบาง
ชนิด โฟเลต และโอเมก้า 3 จะส่งผลดีต่อการทางานของเซลล์สมองของลูก เนื่องจากช่วงอายุครรภ์
4 สัปดาห์ ตัวอ่อนจะเริ่มสร้างเซลล์ระบบประสาท แคลเซียมช่วยให้ตัวอ่อนสามารถมีชีวิตอยู่ใน
ครรภ์และช่ว ยเสริมสร้างกระดูกและฟันของ คุณแม่ให้แข็งแรง แมกนีเ ซียมช่วยการทางานของ
ระบบสืบพันธ์ การสังเคราะห์โปรตีนและการยืดหดกล้ามเนื้อของคุณแม่ คุณแม่ที่ขาดสังกะสีอย่าง
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รุนแรงจะทาให้การปฏิสนธิล้มเหลวได้ ส่วนไอโอดีนเป็นสารจาเป็นสาหรับสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่ง
มีผลต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาของทารก
ในช่วงท้ายๆ ของเดือนแรกหลังมีการปฏิสนธิ คุณแม่อาจรู้สึกอยากกินอาหารแปลกๆ หรือ
อาหารรสเปรี้ย วๆ เพราะเริ่มมีอาการแพ้ท้อง ซึ่งถ้าคุณแม่กินอาหารเหล่านี้มากเกินไปและกิน
อาหารที่มีประโยชน์ได้น้อย อาจทาให้คุณแม่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับการเจริญเติบโตของ
เซลล์ตัวอ่อนในครรภ์ได้
ระยะนี้ตัวอ่อนอยู่ในช่วงฝังตัวเข้าไปในเยื่อบุผนังมดลูกและเริ่มสร้างระบบไหลเวียนเลือด
ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นคุณแม่ควรกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อใช้สาหรับสร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือด
แดง ซึ่งท าหน้าที่ขนส่งออกซิเจนจากคุ ณแม่ไปสู่ตัวอ่อน ส่วนวิ ตามิน ซี นอกจากจะช่วยซ่อมแซม
เนื้อเยื่อแล้วยังช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก คุณแม่ควรกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเพราะกรดอะมิโนที่มีอยู่
ในโปรตีนจะช่วยให้ลูกมีเสบียงเพียงพอในการสร้างเม็ดเลือดและอวัยวะต่างๆ ในระยะต่อไป
สาหรับ คุ ณแม่ที่ติดกาแฟและต้องดื่มทุก เช้าก่อนไปทางาน แม้ว่า อันตรายโดยตรงของ
คาเฟอีนในชาและกาแฟต่อเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์ยังไม่รู้แน่ชัด แต่คาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะซึ่งจะ
ทาให้แคลเซียมและวิตามินที่จาเป็นสาหรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ถูกขับออกมาพร้อมกับ
ปัสสาวะมากเกินไป นอกจากนั้นคาเฟอีนยังขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กอีกด้วย ดังนั้นคุณแม่ควร
งดดื่มชา กาแฟ และงดสูบบุหรี่
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. กินอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และต้อง
รับประทานยาบารุงครรภ์ตามคาแนะนาของคุณหมอ นอกจากนี้คุณแม่ควรกินเนื้อปลาและอาหาร
จากทะเลอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
2. กินผลไม้ ผักสด เมล็ดธัญพืช และถั่วชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการขาดเกลือแร่และวิตามิน
ที่จาเป็น ผัก สดและผลไม้จะเพิ่มกากอาหารในลาไส้ท าให้ขับ ถ่ายอุจจาระสะดวก และป้องกั น
อาการท้องผูกได้ เพื่อให้คุณแม่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนจึงควรกินผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวัน
ละ 2-3 ชนิด
3. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น นมจืดพร่องมันเนย น้าผลไม้
สด และน้าซุป
4. กินอาหารให้ครบ 3 มื้อ ไม่งดกินอาหารเช้าหรืออาหารบางมื้อ เพราะลูกน้อยในครรภ์
ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดทั้งวัน
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. วิตามินเอสังเคราะห์ในรูปอาหารเสริม ยา หรือน้ามันตับปลา นอกจากนี้การใช้ยารักษา
สิว ครีมหน้าขาวไม่ว่าจะเป็นแบบกินทาผิว หรือทาแต้มที่หน้า ถ้ามีส่วนผสมของวิตามินเอเข้มข้นก็
ควรหลีกเลี่ยง เพราะวิตามินเอจะส่งผลต่อความผิดปกติของลูกในครรภ์ได้
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2. เนื้อสัตว์และไข่ที่ปรุ งไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้มากที่สุด
3. อาหารที่มีประโยชน์นอ้ ย เช่น อาหารหมักดองหรืออาหารแช่อิ่ม คุณแม่ควรดื่มน้าผลไม้
เย็นๆ หรือไอศกรีมที่มีรสเปรี้ยวแทน เพราะของหมักดองที่ไม่ได้มาตรฐานมักใช้สารแซคคารีนหรือ
ขันฑสกรเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล เพราะราคาถูกแต่ไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาลและไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ ทาให้คุณแม่
อ้วนแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงดโดย
เด็ดขาด เพราะจะทาให้การปฏิสนธิของไข่และสเปิร์มล้มเหลวได้
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุงครรภ์ แต่ยังไม่รู้แ น่ชัดว่าจะมีผลต่อ
ลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
8. อาหารที่เคยรับประทานแล้วมีอาการแพ้
อำยุครรภ์ 2 เดือน (ช่วง 5-8 สัปดำห์)
ในช่วงเดือนที่ 2 นี้ ลูกน้อยต้องการสารอาหารสาหรับสร้างรก สมอง เซลล์ประสาท และ
นัยน์ตา แต่ระยะนี้คุณแม่สว่ นมากยังมีอาการคลื่นไส้และอาเจียน ทาให้สูญเสียน้าและสารอาหารที่
จาเป็นบางอย่าง ดังนั้นคุณแม่ควรฝืนใจกินอาหารบ้างเพื่อให้ได้สารอาหารที่เสริมสร้างพัฒนาการ
ของลูก และรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้า
คุณแม่ควรกินอาหารที่มีโอเมก้า 3 เพราะเป็นช่วงที่สมอง ระบบประสาท และไขสันหลัง
ของลูกกาลังพัฒนา แคลเซียมเป็นสารอาหารที่ช่วยสร้างกระดูกของลูกให้แข็งแรง นอกจากนี้คุณ
แม่ควรออกไปรับวิตามินดีจากแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้าเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น
วิตามินบี 2 จาเป็นต่อเอนไซม์ต่างๆ ที่ช่วยให้การเผาผลาญพลังงานทางานได้ดี ช่วยป้องกันไขมัน
อุ ด ตั น ในเส้ น เลื อ ด ธาตุ เ หล็ ก เป็ น สารอาหารที่ ข าดไม่ ไ ด้ เ พราะร่ า งกายต้ อ งน ามาใช้ ส ร้ า ง
ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารที่ทาหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปยังลูกน้อยในครรภ์ โปรตีนเป็นเสบียงกรดอะ
มิโนสาหรับให้ลูกน้อยใช้สร้างเนื้อรกและเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆ การกินผักสด ผลไม้
และเมล็ดธัญพืชที่เป็นขนมขบเคี้ยว เช่น เมล็ดทานตะวัน ถั่วลิสงอบ เมล็ดฟักทอง เป็นต้น จะช่วย
ให้ร่างกายได้สารอาหารทีจ่ าเป็นอีกทางหนึ่ง ส่วนไอโอดีนจะช่วยพัฒนาสมองและสติปัญญาทารก
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. คุณแม่ที่กินเนื้อวัว เนื้อหมู แล้วทาให้อยากอาเจียน ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ควรเปลี่ยน
มากินเนือ้ ปลา นมสด เต้าหู้ ไข่ที่ปรุงสุก หรือถั่วชนิดต่างๆ ซึ่งกินง่ายกว่า และหลังจากอาการแพ้
ท้องดีข้ึนค่อยเปลี่ยนมากินเนือ้ สัตว์
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2. ถ้ามีอาการแพ้ท้องรุนแรงมาก ให้ฝานขิงอ่อนเป็นแผ่นบางๆ แช่ในน้าร้อน จิบทีละน้อย
จะช่วยให้ดีขึ้น สาหรับวิตามินบี 6 จะช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่รุนแรงได้ แต่ควรใช้
ตามคาสั่งคุณหมอ
3. กินอาหารหลากหลายชนิดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ได้กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และคุณแม่
ต้องกินยาบารุงครรภ์ตามที่คุณหมอแนะนา หากคุณแม่อาเจียนมากหรือมีอาการแพ้วิตามินต้อง
แจ้งให้คุณหมอที่ตรวจครรภ์ทราบ นอกจากนี้คุณแม่ควรกินเนื้อปลาและอาหารจากทะเลอย่าง
น้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
4. กิ น ผลไม้ ผัก สด เมล็ ด ธั ญ พื ช และถั่ ว ชนิ ดต่ างๆ เพื่ อ ป้อ งกั นการขาดเกลื อแร่แ ละ
วิตามินที่จาเป็น และยังช่วยเพิ่มใยอาหารในลาไส้ ทาให้ถ่ายอุจจาระสะดวก ช่วยบรรเทาอาการ
ท้องผูก
5. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น น้าซุป นมจืดพร่องมันเนย
และ น้าผลไม้สด
6. กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทาให้มี
น้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. อาหารที่มีวิตามินเอสูง เช่น ตับและน้ามันตับปลา เพราะอาหารกลุ่มนี้จะมีกรดไขมัน
อิ่มตัวสะสมในร่างกาย และส่งผลต่อพัฒนาการของลูกน้อยในช่วง 3 เดือนแรก
2. เนื้ อ สั ต ว์ และไข่ ที่ ป รุ ง ไม่ สุ ก หรื อ ไม่ ส ะอาด อาจมี ไ ข่ พ ยาธิ ห รื อ เชื้ อ โรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ ก่อนกินต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้ างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
มากที่สุด
3. อาหารที่มีประโยชน์น้อย เช่น อาหารหมักดอง หรือ แช่อิ่ม แต่ถ้าคุณแม่อยากกินมาก
ให้หันไปดื่มน้าผลไม้เย็นๆ หรือไอศกรีมที่มีรสเปรี้ยวแทน เพราะของหมักดองที่ไม่ได้มาตรฐานมัก
ใช้ ส ารแซคคารี น หรื อ ขั น ฑสกรเป็ น สารให้ ค วามหวานแทนน้ าตาลเพราะมี ร าคาถู ก แต่ ไ ม่ มี
ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาล และไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมี
ไขมันอิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อ้วน แต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อยในครรภ์
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงดโดย
เด็ดขาด เพราะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุงครรภ์ แต่ยัง ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมี
ผลต่อลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
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อำยุครรภ์ 3 เดือน (ช่วง 9-12 สัปดำห์)
มดลูกที่โตขึ้นจะกดทับกระเพาะปัสสาวะ จนทาให้คุณแม่ปวดปัสสาวะและต้องเข้าห้องน้า
บ่อยๆ คุณแม่ต้องดื่มน้าให้เพียงพอเพื่อทดแทนน้าที่สูญเสียไปกับปัสสาวะ คุณแม่บางรายอาจ
เริ่มท้องผูกเพราะลาไส้เคลื่อนไหวช้าลง การดื่มน้ามากๆ กินผักสด และ ผลไม้จะช่วยให้คุณแม่
ถ่ายอุจจาระง่ายขึ้น คุณแม่ควรกินอาหารที่มีวิตามินซีสูง เพราะนอกจากจะช่วยให้กระดูกและ
ฟันของลูกน้อยแข็งแรงแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคเหงือกบวมและเลือดออกตามไรฟัน ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้ผิวหนัง ลดริ้วรอยแตกลายบริเวณหน้าท้อง และช่วยให้ร่ างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี
ยิ่งขึ้นด้วย
ระยะนี้ลูกน้อยในครรภ์จะเริ่มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องอาศัยโปรตีนในการสร้าง
เนื้ อ เยื่ อ และกล้ า มเนื้ อ ต้ อ งการแคลเซี ย มในการสร้ า งฟั น และกระดู ก ซึ่ ง หากคุ ณ แม่ ไ ด้ รั บ
แคลเซียมไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการสร้างฟันและกระดูกของลู กน้อย คุณแม่ควรกินอาหารที่มี
แมกนีเซียมเพราะจะช่วยให้ลาไส้ดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น และควรงดอาหารที่ขัดขวางการดูดซึม
แคลเซียม เช่น น้าอัดลม กาแฟ เป็นต้น ส่วนธาตุเหล็กและโฟเลตมีความสาคัญต่อการสร้างเม็ด
เลือดและระบบประสาท สาหรับไอโอดีนจะช่วยในการพัฒนาสมองและสติปัญญาของลูกน้อย
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. คุณแม่ที่กินเนื้อวัว เนื้อหมู แล้วทาให้อยากอาเจียน ไม่ค่อยสบายท้อง ควรเปลี่ยนมากิน
เนือ้ ปลา นมสด เต้าหู้ ไข่ที่ปรุงสุก หรือถั่วชนิดต่างๆ ซึ่งกินง่ายกว่า และเมื่ออาการแพ้ท้องดีขึ้นค่อย
เปลี่ยนมากินเนือ้ สัตว์
2. ถ้ามีอาการแพ้ท้องรุนแรงมากให้ฝานขิงอ่อนเป็นแผ่นบางๆ แช่ในน้าร้อน แล้วค่อยๆ
จิบจะช่วยให้ดีข้ึน สาหรับวิตามินบี 6 จะช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่รุนแรงได้ แต่ควรกิน
ตามคาสั่งของคุณหมอ
3. กินอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และต้อง
กินยาบารุงครรภ์ตามคาสั่งของคุณหมอหากคุณแม่อาเจียนมากหรือมีอาการแพ้วิตามิน ต้องแจ้ง
ให้คุณหมอที่ตรวจครรภ์ทราบ นอกจากนี้คุณแม่ควรกินเนื้อปลาและอาหารจากทะเลอย่างน้อย 3
ครั้งต่อสัปดาห์
4. กินผลไม้ ผักสด ธัญพืช และถั่วชนิดต่างๆ นอกจากจะป้องกันการขาดเกลือแร่และ
วิตามินที่จาเป็นแล้ว ยังช่วยเพิ่มปริมาณใยอาหารในลาไส้ทาให้ขับถ่ายอุจจาระสะดวก บรรเทา
อาการท้องผูกได้
**หมำยเหตุ:
การกินผลไม้แต่ละมื้อจะแตกต่างกันตามชนิดของผลไม้ ดังนี้

75
- ผลไม้ลูกโต เช่น แตงโม มะละกอ สับปะรด ควรกินมื้อละ 6-8 ชิ้น ชิ้นละขนาด
พอดีคา
- ผลไม้ลูกขนาดกลาง เช่น กล้วยน้าว้า ส้ม ชมพู่ ควรกินมือ้ ละ 1-2 ผล
- ผลไม้ลูกเล็ก เช่น ลาไย ลองกอง องุน่ ควรกินมือ้ ละ 6-8 ผล
5. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น ซุป นมจืดพร่องมันเนย น้า
ผลไม้สด
6. กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทาให้มี
น้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. ตับและน้ามันตับปลา เพราะอาหารกลุ่มนีม้ ีวติ ามินเอสูง ซึ่งถ้าสะสมอยู่ในร่างกายมาก
จะมีผลต่อพัฒนาการของลูกน้อยในช่วง 3 เดือนแรก
2. เนื้อสัตว์ และไข่ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ก่อนกินต้องล้างให้ส ะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
มากที่สุด
3. อาหารที่มีประโยชน์น้อย เช่น อาหารหมักดองหรือแช่อิ่ม ถ้าคุณแม่อยากกินอาหาร
รสชาตินี้ให้เปลี่ยนไปดื่มน้าผลไม้เย็นๆ หรือไอศกรีมที่มีรสเปรี้ยวแทน เพราะของหมักดองที่ไม่ได้
มาตรฐานมักใช้สารแซคคารีน หรือ ขันฑสกรเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล ซึ่งมีราคาถูก แต่
ไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาลและไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมี
ไขมันอิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อ้วนแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงด
โดยเด็ดขาด
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุงครรภ์ แต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะมีผลต่อ
ลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
อำยุครรภ์ 4 เดือน (ช่วง 13-16 สัปดำห์)
ระยะนี้เป็นช่วงที่คุณแม่ส่วนใหญ่จะมีความสุขมากที่สุด เพราะอาการแพ้ท้องลดลงมาก
หรือหายไป แม่ควรเริ่มกินอาหารเพื่อสะสมสารอาหารไว้สาหรับการเจริญเติบโตของลูกน้อยใน
ครรภ์โดยเฉพาะโปรตีนและสังกะสี ส่วนวิตามินบี 1 จะช่วยป้องกันอาการเหน็บชาเนื่องจากเลือด
ไหลเวียนไม่สะดวกเพราะเส้นเลือดถูกน้าหนักของมดลูกกดทับ ไอโอดีนจะช่วยพัฒนาสมองและ
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สติปัญญาทารก คุณแม่ต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างเม็ดเลือดและป้องกันไม่ให้โลหิตจาง
คุณแม่ควรกินอาหารที่มีวิตามินซีควบคู่กันด้วยเพราะวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก นอกจากนี้
วิตามินซี ยังช่วยให้กระดูก ฟันและเหงือกของคุณแม่ที่มีภาวะเหงือกบวมแข็งแรงขึ้น และช่วยให้
คอลลาเจนของคุณแม่รวมตัวกันได้ดีทาให้เซลล์ผิวหนังยืดหยุ่นสูง ผิวหนังบริเวณหน้าท้องและเต้า
นมของคุณแม่จะแตกลายน้อยลง ถ้าคุณแม่สามารถมองทะลุเข้าไปในโพรงมดลูกได้จะเห็นว่า
ผิวหนังของลูกน้อยบางและโปร่งแสงจนมองเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจน คุณแม่สามารถช่วยให้ลูกน้อย
สร้างผิวหนังให้หนาขึน้ ได้ด้วยการกินอาหารที่มีวติ ามินเอ ที่อยู่ในรูปของ “แคโรทีน”
โปรตีน มีความจาเป็นต่อการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ ของคุณแม่และลูกน้อย โปรตีนมีบทบาท
สาคัญต่อทุกระบบในร่างกาย เป็นสารประกอบที่สาคัญของเอนไซม์ ฮอร์โมน ฮีโมโกลบิน และเป็น
สารตั้งต้นของวิตามินต่างๆ หากคุณแม่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอจะทาให้เซลล์สมองของลูกมีจานวน
น้อยและมีขนาดเล็ก ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง ทาให้เรียนรู้ได้ช้า แหล่งโปรตีนที่สาคัญ
และมีคุณภาพ ได้แก่ โปรตีนจากเนื้อสัตว์ นม ไข่ ปลา และถั่วเหลือง
คุณแม่ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมมากๆ เพื่อสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน อีกทั้ง
ยังช่วยให้กล้ามเนือ้ เจริญเติบโต ช่วยควบคุมการทางานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อของลูกน้อย
สาหรับตัวคุณแม่เองแคลเซี ยมจะช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง สาหรับฟอสฟอรัสจะทา
หน้าที่สร้างและบารุงรักษากระดูกและฟันให้แข็งแรงเช่นเดียวกับแคลเซียม และยังมีความสาคัญต่อ
การสร้างน้านม สารอาหารที่ทางานร่วมกับแคลเซียมในการสร้างกล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท และ
เส้นประสาทของลูกน้อยอีกอย่าง คื อ แมกนีเซียม และแมกนีเซียมยังจาเป็นต่อการทางานของตับ
และหัวใจ อีกทั้งยังช่วยการเผาผลาญโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอีกด้วย ช่วงนี้คุณแม่อาจเริ่มมี
อาการท้องผูกจึงควรกินอาหารที่มีเส้นใย เช่น ผักสด ผลไม้ เพิ่มขึ้นด้วย
ข้อควรระวัง คุณแม่ควรชั่งน้าหนักเพื่อติดตามให้น้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์
โดยเฉลี่ยน้าหนักตัวคุณแม่ควรเพิ่มขึน้ ประมาณสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัม หรือ 2 กิโลกรัม/เดือน
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. กินอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ได้กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และต้อง
กินยาบารุงครรภ์ตามคาสั่ งคุณหมอ หากคุณแม่มีอาการแพ้วิตามินต้องแจ้งให้คุณหมอที่ตรวจ
ครรภ์ทราบ นอกจากนีค้ ุณแม่ควรกินเนื้อปลาและอาหารจากทะเลอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
2. กินผลไม้ ผักสด ธัญพืช และถั่วชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการขาดเกลือแร่และวิตามินที่
จาเป็น และยั งช่ว ยเพิ่มปริมาณใยอาหารในลาไส้ท าให้ขับ ถ่ายอุจจาระสะดวก บรรเทาอาการ
ท้องผูกได้
3. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น นมจืดพร่องมันเนย น้า
ผลไม้สด และน้าซุป
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4. กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทาให้มี
น้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. ไม่กินกะหล่าปลีดิบๆ เพราะมีสารยับยั้งการสร้างฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ของลูกน้อย
ในครรภ์
2. เนื้อสัตว์ และไข่ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ก่อนกินต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
มากที่สุด
3. อาหารที่มีประโยชน์น้อย เช่น อาหารหมักดองหรือแช่อิ่ม ถ้าคุณแม่อยากกินอาหาร
รสชาติอย่างนี้ให้ดื่มน้าผลไม้เย็ นๆ หรือไอศกรีมที่ มีรสเปรี้ย วแทน เพราะของหมัก ดองที่ไ ม่ไ ด้
มาตรฐานมักใช้สารแซคคารีน หรือ ขันฑสกรเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลเนื่องจากมีราคาถูก
แต่ไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาลและไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมี
ไขมันอิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อว้ นแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงด
โดยเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านีท้ าให้ลูกเจริญเติบโตได้ไม่ดเี ท่าที่ควร
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุงครรภ์ แต่ยัง ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมี
ผลต่อลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
อำยุครรภ์ 5 เดือน (ช่วง 17-20 สัปดำห์)
ระยะนี้สมองและระบบประสาทของลูกน้อยเจริญเติบโตอย่าง ไม่หยุดยั้ง ระบบประสาท
สั ม ผั ส และหู ก็ พั ฒ นาจนสามารถได้ ยิ น เสี ย งและรั บ รู้ก ารสั ม ผั สทางผิ ว หนัง คุ ณ แม่ค วรได้ รั บ
สารอาหารที่จาเป็นต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของลูกน้อย ได้แก่ ดีเฮชเอ (DHA) โฟ
เลต สังกะสี และวิตามินบี 12 สาหรับวิตามินบี 12 นอกจากจะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วยังช่วย
บารุงระบบประสาทอีกด้วย ไบโอติน ช่วยสร้างไขสีขาวคลุ มผิวหนังลูกน้อยเพื่อลดการสูญเสีย
ความร้อนออกจากร่างกาย และมีความสาคัญต่อการพัฒนาระบบประสาท วิตามินบี 1 จะช่วย
เปลี่ยนน้าตาลให้เป็นพลังงาน สาหรับใช้ในการทางานของระบบประสาทของลูกน้อย และยังช่วย
ป้องกันเหน็บชาในคุณแม่ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไหลเวียนเลือดไม่ดีเพราะหลอดเลือดถูกกดทับด้วย
น้าหนักของมดลูก
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มดลูกที่โตขึน้ มากได้เบียดเข้าไปในช่องท้อง คุณแม่อาจมีปัญหาท้องผูกบ่อยๆ ซึ่งถ้าปล่อย
ไว้ก็จะเป็นสาเหตุทาให้เกิดริดสีดวงทวารตามมา ช่วงนี้คุณแม่ควรกินอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก
ผลไม้ และธัญพืชต่างๆ เพื่อช่วยให้ขับถ่ ายอุจจาระได้สะดวก ป้องกัน ท้องผูกและริดสีดวงทวาร
คาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยนอกจากจะให้พลังงานแล้วยังช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้อีกด้วย สิ่งสาคัญ
อีกอย่างในระยะนี้คือต่อมไทรอยด์ของคุณแม่ทางานมากขึ้น ดังนั้นคุณแม่จึงต้องการไอโอดีนสูง
กว่าปกติ และระหว่างตั้งครรภ์ คุณแม่จะสูญ เสียไอโอดีนทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น ถ้าคุณแม่ขาด
ไอโอดีนอย่างรุนแรงจะทาให้ลูกน้อยในครรภ์แคระแกรน และมีความผิดปกติของระบบประสาท
รวมถึงภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย แต่ถ้าคุณแม่ได้รับไอโอดีนมากเกินไปจะทาให้ต่อมไทรอยด์ของ
ลูกน้อยสร้างฮอร์โมนน้อยลง ทาให้ลูกน้อยเป็นโรคคอพอกในครรภ์ได้
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. กินอาหารเพื่อพัฒนาสมองของลูกน้อย เช่น นม ไข่ เนื้อปลา อาหารทะเล เครื่องในสัตว์
ใบเขียว เนือ้ สัตว์ เมล็ดทานตะวัน ฯลฯ
2. กินอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และต้องกิน
ยาบารุงครรภ์ตามคาสั่งคุณหมอ ถ้าคุณแม่อาเจียนมากหรือมีอาการแพ้วิตามินต้องแจ้งให้คุณ
หมอที่ตรวจครรภ์ทราบ นอกจากนี้คุณแม่ควรกินเนื้อปลาและอาหารจากทะเลอย่างน้อย 3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์
3. กินผลไม้ ผักสด ธัญพืช และถั่วชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการขาดเกลือแร่และวิตามินที่
จาเป็น และยั ง ช่ว ยเพิ่มปริมาณใยอาหารในลาไส้ท าให้ขับ ถ่ายอุจจาระสะดวก บรรเทาอาการ
ท้องผูกได้
4. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น นมจืดพร่องมันเนย น้า
ผลไม้สด และน้าซุป
5. กินอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลู ก
น้อยในครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทา
ให้มนี ้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้งา่ ย
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. หลีกเลี่ยงการกินกะหล่าปลีดิบๆ เพราะมีสารยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์
ซึ่งในระยะนี้ ลูกน้อยสามารถผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนได้เอง
2. เนื้อสัตว์ และไข่ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ก่อนกินต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
มากที่สุด

79
3. อาหารที่มีประโยชน์นอ้ ย เช่น อาหารหมักดองหรือแช่อิ่ม ถ้าคุณแม่อยากกินอาหาร
รสชาติอย่างนี้ให้ดื่มน้าผลไม้เย็ นๆ หรือไอศกรีมที่มีรสเปรี้ย วแทน เพราะของหมัก ดองที่ไ ม่ไ ด้
มาตรฐานมักใช้สารแซคคารีน หรือ ขันฑสกรเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาลเนื่องจากราคาถูก
แต่ไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาลและไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมี
ไขมันอิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อ้วนแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงด
โดยเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านีม้ ีผลทาให้ทารกเจริญเติบโตได้ไม่ดเี ท่าที่ควรจะเป็น
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุงครรภ์ แต่ยัง ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมี
ผลต่อลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
อำยุครรภ์ 6 เดือน (ช่วง 21-24 สัปดำห์)
ช่วงเดือนนีร้ ะบบประสาทสัมผัสของลูกน้อยมีพัฒนาการเต็มที่ ลูกน้อยสามารถเคลื่อนไหว
และเรีย นรู้สิ่งแวดล้อมภายในครรภ์คุณแม่ วิตามินบี 12 ช่วยบ ารุงระบบประสาทส่วนกลาง
เส้นประสาทของลูกน้อย และช่วยสร้างเม็ดเลือด
เมื่อท้อง 6 เดือน คุณแม่อาจเป็นตะคริวบ่อยครั้ง จึงควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง
ร่างกายของคุณแม่ต้องการพลังงานจากการเผาผลาญอาหารเพิ่มขึ้น ไนอะซิน จะช่วยเปลี่ยน
น้าตาลและไขมันให้เป็นพลังงาน ระยะนี้คุณแม่มีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจางเนื่องจากปริมาณน้า
เลือดเพิ่มมากกว่าปริมาณเม็ดเลือดแดง คุณแม่ควรได้รับธาตุเหล็กให้เพียงพอเพื่อใช้ในการสร้าง
เม็ดเลือดแดง ส่วนวิตามินซี และ ไบโอฟลาโวนอยด์ จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้เส้นเลือด หาก
คุณแม่มีภาวะโลหิตจางรุนแรงจะทาให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยได้รับอันตราย และลูกน้อยในครรภ์ตัว
เล็กเพราะเติบโตช้า คุณแม่ควรกินผัก ผลไม้ และดื่มน้าให้มากขึ้น เพื่อให้ขับถ่ายอุจจาระสะดวก
และบรรเทาอาการท้องผูก นอกจากนี้ยังทาให้ร่างกายคุณแม่มีไขมันสะสมในร่างกายน้อยลง ช่วย
ป้องกันการเกิดเบาหวาน และริดสีดวงทวาร
ช่ว งนี้ คุ ณแม่ ค วรรับ ประทานอาหารที่มีแคลเซี ย มมากเพราะจาเป็ นต่อ การสร้างความ
แข็งแรงของกระดูกและฟัน อีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโต ช่วยควบคุมการทางานของ
เส้นประสาทและกล้ามเนื้อของลูกน้อย สาหรับคุณแม่เองแคลเซียมจะช่วยป้องกันภาวะความดัน
โลหิตสูง ฟอสฟอรัส ทาหน้าที่สร้างและบารุงรักษากระดูกและฟันให้แข็งแรงเช่นเดียวกับแคลเซียม
และยั งมีค วามส าคั ญต่อการผลิตน้านม สารอาหารที่ท างานร่วมกันกั บ แคลเซียมในการสร้าง
กล้ามเนือ้ เซลล์ประสาท และเส้นประสาทของลูกน้อยอีกอย่างหนึ่งคือแมกนีเซียม และแมกนีเซียม
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ยังจาเป็นต่อการทางานของตับและหัว ใจอีกทั้งยังช่วยการเผาผลาญโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอีก
ด้วย ช่วงนีค้ ุณแม่อาจเริ่มท้องผูกจึงควรกินอาหารที่มเี ส้นใย เช่น ผักสด ผลไม้ เพิ่มขึ้นด้วย
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. กินอาหารเพื่อพัฒนาสมองของลูกน้อย เช่น นม ไข่ เนื้อปลา อาหารทะเล เครื่องในสัตว์
ใบเขียว เนือ้ สัตว์ เมล็ดทานตะวัน ฯลฯ
2. กินอาหารหลากหลายชนิดในแต่ละหมู่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่
และต้องกินยาบารุงครรภ์ตามคาสั่งแพทย์ หากคุณแม่อาเจียนมากหรือมีอาการแพ้วิตามินต้องแจ้ง
ให้คุณหมอที่ตรวจครรภ์ทราบ นอกจากนี้คุณแม่ควรได้กินเนื้อปลาและอาหารจากทะเลอย่างน้อย
3 ครั้งต่อสัปดาห์
3. กินผลไม้ ผักสด ธัญพืช และถั่วชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการขาดเกลือแร่และวิตามินที่
จาเป็นและยังช่วยเพิ่มปริมาณใยอาหารในลาไส้ทาให้ขับถ่ายสะดวก บรรเทาอาการท้องผูกได้
4. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น นมจืดพร่องมันเนย น้า
ผลไม้สด และซุป
5. กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทาให้มี
น้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. หลีกเลี่ยงการกินกะหล่าปลีดิบๆ เพราะมีสารยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์
ซึ่งในระยะนีล้ ูกน้อยสามารถผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนได้เอง
2. เนื้อสัตว์ และไข่ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ก่อนกินต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
ได้มากที่สุด
3. อาหารที่มีประโยชน์นอ้ ย เช่น อาหารหมักดองหรือแช่อิ่ม คุณแม่อยากกินอาหารรสชาติ
อย่ า งนี้ ใ ห้ หั น ไปดื่ ม น้ าผลไม้ เ ย็ น ๆ หรื อ ไอศกรี ม ที่ มี ร สเปรี้ ย วแทน เพราะของหมั ก ดองที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐานมักใช้สารแซคคารีน หรือ ขันฑสกรเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลเนื่องจากมีราคาถูก
แต่ไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาลและไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมี
ไขมันอิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อ้วนแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้อง
งดโดยเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านีม้ ีผลทาให้ทารกเจริญเติบโตได้ไม่ดเี ท่าที่ควรจะเป็น
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
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7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ ช่วยบารุงให้มีบุตร แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมี
ผลต่อลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
อำยุครรภ์ 7 เดือน (ช่วง 25-28 สัปดำห์)
ในระยะ 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอดจะเป็นช่วงที่คุณแม่ต้องการโปรตีนสูงที่สุด เพราะลูก
น้อยจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่างกายคุณแม่ยังคงสร้างเม็ดเลือดและน้าเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึง
ต้องกินอาหารที่มีธาตุเหล็ก และวิตามินซีมากๆ เพื่อให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี บางครั้งคุณ
แม่อาจมีอาการนอนไม่หลับซึ่งอาจเกิดจากร่างกายขาดวิตามินบี 6 อาหารที่มีแคลเซียมมาก เช่น
นมอุ่นๆ ก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้น นับตั้งแต่ระยะนี้คุณแม่จะรู้สึกอ่อนล้าเพราะฮอร์โมนตั้งครรภ์
และมดลูกที่โตขึ้น คาร์โบโฮเดรต และวิตามินบี 1 จะช่วยให้คุณแม่มีพลังงานเตรียมพร้อม
สาหรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของลูกน้อยต่อไป
นับตั้งแต่ระยะนี้ลูกน้อยมีพัฒนาการของสมองรวดเร็วมาก ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จาเป็น
ต่อพัฒนาสมองของลูกน้อย คือ โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 นอกจากนี้ธาตุเหล็ก แคลเซียม และ
วิตามินซี ล้วนมีส่วนช่วยให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ลูกน้อยเริ่มลืมตา และมีการสร้างสี
นัยน์ตา ซึ่งโอเมก้า 3 มีส่วนช่วยพัฒนาระบบนัยน์ตาของลูก อวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์ก็
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน เด็กชายเริ่มมีถุงอัณฑะ ส่วนเด็กหญิงก็เริ่มมีช่องคลอด วิตามินเอจะ
ช่วยพัฒนาอวัยวะสืบพันธ์ของลูกน้อย
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ คือ กินอาหารให้ครบทั้ง 5
หมู่ และกินวิตามินบารุงครรภ์ตามคุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัด
2. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อป้องกันการขาดน้า และท้องผูก วิธีที่จะช่วยคุณแม่ดื่ม
น้าได้อย่างเพียงพอ คือ
3. ดื่มน้าหลังตื่นนอน
4. วางแก้วน้าหรือขวดน้าไว้ใกล้ๆ
5. จิบน้าบ่อยๆ ตลอดทั้งวัน แทนการดื่มน้าเป็นแก้วๆ เพราะจะทาให้จุกและปัสสาวะบ่อย
6. กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทาให้มี
น้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
7. กินอาหารที่มีกากใย และผักผลไม้ เพื่อป้องกันท้องผูก
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. กะหล่าปลีดิบๆ เพราะมีสารยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ของลูก
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2. เนื้อสัตว์ และไข่ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ก่อนกินต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
มากที่สุด
3. อาหารที่มีประโยชน์น้อย เช่น อาหารหมักดอง โดยดื่มน้าผลไม้เย็นๆ หรือไอศกรีมที่มีรส
เปรี้ยวแทน เพราะของหมักดองที่ไม่ได้มาตรฐานมักใช้ขันฑสกรเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล
เนื่องจากมีราคาถูกแต่ไม่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาลและไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมีไขมัน
อิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อว้ นแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงด
โดยเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านีม้ ีผลทาให้ลูกน้อยเจริญเติบโตได้ไม่ดเี ท่าที่ควรจะเป็น
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุงครรภ์
อำยุครรภ์ 8 เดือน (ช่วง 29-32 สัปดำห์)
ช่วงนี้เต้านมคุณแม่เริ่มผลิตน้านมได้แล้ว คุณแม่ควรกินอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก
แคลเซียม วิตามินซี และวิตามินดี เพื่อช่วยให้ร่างกายเตรียมความพร้อมสาหรับการสร้างน้านมให้
เพียงพอกับลูกน้อยในระยะหลังคลอด มดลูกคุณแม่จะซ้อมหดรัดตัวเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปยัง
มดลูกและรกมากขึ้น ไบโอติน ในผลไม้สดแช่เย็นจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและทาให้คุณแม่
รู้สึกสดชื่น ถ้าหากคุณแม่เครียดมากจะทาให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานและวิตามินที่ สาคัญ เช่น
วิตามินซี โคเอ็นไซม์คิวเทน สังกะสี และแมกนีเซียมมากขึ้น ดังนั้นคุณแม่ควรกินอาหารที่มีแร่
ธาตุเหล่านีท้ ี่สูญเสียไปกับความเครียดรวมทั้งวิตามินบี และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน การกินอาหาร
ที่มีวิตามินซี และวิตามินอี รวมทั้งกระเทียมสดจะช่วยลดความดันโลหิตสูงและช่วยให้ระบบการ
ไหลเวียนของเลือดดีขึ้น คุณแม่ควรกินเนื้อปลาและไขมันจากปลามากขึ้นซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิด
ภาวะโลหิตจาง และหลีกเลี่ยงการกินของว่างที่หวานๆ
ระยะนี้วิตามินซีจาเป็นมากเพื่อช่วยดูดซึมธาตุเหล็กสาหรับ สร้างเม็ดเลือดแดงไว้ใช้ขน
ออกซิเจนไปให้ลูกน้อยในครรภ์ และวิตามินเคก็จาเป็นสาหรับการดูดซึมแคลเซียมเพื่อช่วยบรรเทา
อาการปวดหลังของคุณแม่ ช่วงนี้ลูกน้อยจะมีลาตัวโตขึ้นมาก ศีรษะกลับลงมาอยู่ด้านล่างเริ่ม
เคลื่อนตัวลงเพื่อเข้าสู่ช่องเชิงกราน อาหารที่มีแคลเซียม วิ ตามินซี วิตามินดี และโอเมก้า3 จะช่วย
ให้กะโหลกศีรษะของลูกแข็งแรงและพร้อมที่จะคลอดผ่านช่องคลอดของคุณแม่
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
8. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ คือ กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่
และกินวิตามินบารุงครรภ์ตามคุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัด
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9. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อป้องกันการขาดน้า และท้องผูก
10. กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทาให้มี
น้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
11. กินผักสด และผลไม้ เป็นประจาทุกวัน เช่น สลัดผัก หรือ สลัดผลไม้
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. กะหล่าปลีดิบๆ เพราะมีสารยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ของลูก
2. เนื้อสัตว์ และไข่ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ก่อนกินต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
มากที่สุด
3. อาหารหมักดอง คุณแม่ควรดื่มน้าผลไม้เย็นๆ หรือไอศกรีมที่มีรสเปรี้ยวแทน เพราะ
ของหมัก ดองที่ไ ม่ไ ด้มาตรฐานมักใช้สารแซคคารีน หรือ ขันฑสกร เป็นสารให้ความหวานแทน
น้าตาลเนือ่ งจากมีราคาถูกแต่ไม่มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาลและไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมีไขมัน
อิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อว้ นแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงด
โดยเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านีม้ ีผลทาให้ทารกเจริญเติบโตได้ไม่ดเี ท่าที่ควรจะเป็น
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุงครรภ์ แต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะมีผลต่อ
ลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
อำยุครรภ์ 9 เดือน (ช่วง 33-36 สัปดำห์)
ช่วงนี้สัดส่วนน้าเลือดกับเม็ดเลือดแดงของคุณแม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าๆ กัน จึงทาให้ภาวะโลหิต
จางดีขึ้น คุณแม่จึงคลายกังวลจาก ภาวะซีดได้บ้าง แต่คุณแม่ก็ต้องกินยาบารุงตามที่คุณหมอจัด
ให้ เพราะร่า งกายลู ก น้อ ยยั งต้ องการธาตุ เ หล็ก ในการสร้า งเม็ด เลื อดมาก ส่ วนโปรตี น และ
คาร์โบไฮเดรต ก็ยังเป็นอาหารที่มีความต้องการตลอดการตัง้ ครรภ์เพื่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย
ช่วงท้ายสัปดาห์ยอดมดลูกของคุณแม่จะอยู่ระดับสูงสุด คือ ใต้กระดูกลิ้นปี่ จึงทาให้คุณแม่เกิด
อาการอาหารไม่ย่อย จุกเสียด และแสบร้อนยอดอก การกินอาหารมื้อละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง จะ
ช่วยบรรเทาอาการได้บ้าง
ส่วนลูกน้อยยังอยู่ในท่ากลับหัวลงและพร้อมที่จะคลอดออกมา แม้ว่ากะโหลกศีรษะจะเป็น
รูปร่างแล้วแต่กระดูกก็ยังไม่แข็งแรงพอ ดังนั้นแคลเซียม วิตามินซี วิตามินดี และโอเมก้า 3 จะช่วย
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ให้กะโหลกศีรษะของลูกแข็งแรงมากขึ้นและพร้อมที่จะมุดผ่านพ้นช่องเชิงกรานจนคลอดออกมาใน
ไม่อีกกี่สัปดาห์น้ี
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ คือ กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่
และกินวิตามินบารุงครรภ์ที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัด
2. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อป้องกันการขาดน้า และท้องผูก
3. กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทาให้มี
น้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
4. กินผักสด และผลไม้ เป็นประจาทุกวัน เช่น สลัดผัก หรือ สลัดผลไม้
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. กะหล่าปลีดิบๆ เพราะมีสารยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ของลูกน้อย
2. เนื้อสัตว์ และไข่ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ก่อนกินต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
มากที่สุด
3. อาหารหมักดอง คุณแม่ควรดื่มน้าผลไม้เย็น ๆ หรือไอศกรีมที่มีรสเปรี้ยวแทน เพราะ
ของหมัก ดองที่ไ ม่ไ ด้มาตรฐานมักใช้สารแซคคารีน หรือ ขันฑสกร เป็นสารให้ความหวานแทน
น้าตาลเนื่องจากมีราคาถูกแต่ไม่มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาล และไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมี
ไขมันอิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อ้วนแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงด
โดยเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านีม้ ีผลทาให้ทารกเจริญเติบโตได้ไม่ดเี ท่าที่ควรจะเป็น
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุ งครรภ์ แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีผล
ต่อลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
อำยุครรภ์ 10 เดือน (ช่วง 37-42 สัปดำห์)
ถึงแม้จะเป็นช่วงสุ ดท้ายของการตั้งครรภ์ แต่การกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ก็ ยังคง
จาเป็นเพื่อให้คุณแม่มีแรงเบ่งคลอด ในช่วงนี้ วิตามินเค จาเป็นมากเพราะช่วยให้เ ลือดแข็งตัวเร็ว
ขึ้น ป้องกันการสูญเสียเลือดมากผิดปกติในระยะคลอด ช่วยสมานแผลในโพรงมดลูกหลังจากรก
คลอดแล้ว และช่วยในการฟื้นตัวหลังคลอด ซึ่งปกติแล้วร่างกายคุณแม่จะสร้างวิตามินเคได้เอง
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จากแบคทีเรียในลาไส้ และได้รับจากอาหารที่กิน คุณแม่ควรกินธาตุเหล็กเพื่อเพิ่มปริมาณเม็ด
เลือดแดงที่สูญเสียไปในขณะคลอด ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้คุณแม่เป็นโรคโลหิตจางหลังคลอด
วิ ต ามิ น ซี และ สั ง กะสี ช่ ว ยเตรี ย มฮอร์ โ มนให้ พ ร้ อ มส าหรั บ การคลอด ขณะที่
คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่ดูดซึมผ่านกระแสเลือดได้เร็วจะช่วยให้คุณแม่มีพลังงานมากพอ
ระหว่างการคลอด อาหารที่มีเ กลือแร่และเอนไซม์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในเนื้อสัตว์ ไข่ เต้าหู้ ผัก โขม
บร็อคโคลี่ และถั่วต่างๆ จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้เซลล์กล้ามเนื้อทางานได้ดีขึ้นในระหว่างคลอด โอ
เมก้า 3 และ ดีเอชเอ (DHA) เป็นสารอาหารที่ลูกน้อยสามารถนาเข้าสู่รา่ งกายได้ดีในช่วง 3 เดือน
สุดท้ายก่อนคลอด ซึ่งนอกจากจะช่วยในการพัฒนาสมองและการมองเห็นของลูกแล้ว ยังช่วย
ป้องกันการคลอดก่อนกาหนด และภาวะซึมเศร้าของคุณแม่ในระยะหลังคลอด
เมื่อลูกน้อยเคลื่อนศีรษะลงมาอยู่ในอุ้งเชิงกรานน้าหนักของมดลูกจะไปกดทับที่กระเพาะ
ปัสสาวะ ทาให้คุณแม่รู้สึก ปวดถ่าย ปัสสาวะบ่อยขึ้น คุณแม่ต้องดื่มน้าบ่อยๆ เพื่อชดเชยน้าที่
สูญเสียไปเพราะน้าจาเป็นต่ อการดูดซึมสารอาหารภายในร่างกาย นอกจากนี้วิตามินบี 1 และ
วิตามินซี จะช่วยให้ระบบประสาทของคุณแม่ผ่อนคลายขึ้นจากความกังวล ความตึงเครียดจาก
อาการเจ็บครรภ์เตือน และการรอคอยเวลาที่จะได้เห็นหน้าลูกที่คลอดออกมา
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
1. กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ค รบ 5 หมู่ และกินวิตามินบารุงครรภ์ตามคุณหมอสั่งอย่าง
เคร่งครัด
2. ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อป้องกันการขาดน้า และท้องผูก
3. กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ห้ามงดกินอาหารมื้อเช้า หรือบางมื้อ เพราะลูกน้อยใน
ครรภ์ต้องการสารอาหารจากแม่อย่างสม่าเสมอตลอดวัน คุณแม่ที่อดอาหารบางมื้อจะทาให้มี
น้าตาลในเลือดต่าและทาให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
4. กินผักสด และผลไม้ เป็นประจาทุกวัน เช่น สลัดผัก หรือ สลัดผลไม้
อำหำรที่ต้องหลีกเลี่ยง
1. กะหล่าปลีดิบๆ เพราะมีสารยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ของลูกน้อย
2. เนื้อสัตว์ และไข่ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่สะอาด เพราะอาจมีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคปะปนอยู่
สาหรับผักสดหรือผลไม้ก่อนกินต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างไข่พยาธิหรือสารเคมีตกค้างออกให้
มากที่สุด
3. อาหารหมักดอง ให้ดื่มน้าผลไม้เย็น ๆ หรือไอศกรีมที่มีรสเปรี้ยวแทน เพราะของหมัก
ดองที่ไ ม่ ไ ด้ม าตรฐานมัก ใช้ส ารแซคคารี น หรื อ ขั น ฑสกร เป็ น สารให้ค วามหวานแทนน้าตาล
เนื่องจากราคาถูกแต่ไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
4. อาหารที่มีแป้ง น้าตาลและไขมันสูง เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท พิซซ่า เบอร์เกอร์ เพราะมี
ไขมันอิ่มตัวสูงทาให้คุณแม่อ้วนแต่ขาดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับลูกน้อย
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5. เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ต้องงด
โดยเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านีม้ ีผลทาให้ลูกน้อยเจริญเติบโตได้ไม่ดเี ท่าที่ควรจะเป็น
6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม
7. อาหารเสริม สมุนไพร หรือชาบางชนิดที่ช่วยบารุงครรภ์ แต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะมีผลต่อ
ลูกน้อยในครรภ์หรือไม่
6. กำรออกกำลังกำยในระยะตั้งครรภ์
สิ่งควรรู้ก่อนออกกำลังกำยขณะตั้งครรภ์
“ออกกาลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส” การออกกาลังกายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
ในร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นและแข็งแรง ลดอาการปวดเมื่อย ช่วยให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส
และคลายจากความเหนื่อยล้า ส่วนลูกน้อยก็มีความสุขไปด้วย เพราะขณะที่คุณแม่เคลื่อนไหว
ร่างกายลูกน้อยในครรภ์ก็จะรูส้ ึกเพลิดเพลินเหมือนได้นอนในเปลที่แกว่งไปมาเบาๆ
ประโยชน์ของกำรออกกำลังกำย
การออกกาลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะมีประโยชน์ตอ่ คุณแม่ดังนี้
1. ทาให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น การขนส่งออกซิเจนและสารอาหารจากคุณแม่เพื่อหล่อ
เลี้ยงลูกน้อยดีขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณแม่แข็งแรง ป้องกัน
เส้นเลือดขอด และลดอาการตะคริว
2. ทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์รู้สึกกระปรี้กระเปร่า เพราะขณะออกกาลังกายร่างกาย
ของคุณแม่จะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลิน ซึ่งสามารถส่งผ่านไปยังลูกน้อยในครรภ์ ทาให้ลูกก็รู้สึก
เหมือนได้ออกกาลังกายไปกับคุณแม่ด้วย
3. ทั้งคุณแม่และลูกน้อยต่างก็มีความสุขสดชื่น เพราะช่วงท้ายๆ ของการออกกาลังกายแต่
ละครั้ง ร่างกายคุณแม่จะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขที่เรียกว่า เอ็นโดรฟิน ซึ่งสามารถส่งผ่านไปยัง
ลูกทาให้ลูกก็รู้สกึ มีความสุขด้วย
4. กล้ามเนื้อยืดหยุ่นมากขึ้น ทาให้คุณแม่ทากิจวัตรประจาวันได้คล่องแคล่ว คลอดง่าย
แรงเบ่งดี หน้าท้องกระชับ หน้าท้ องแตกลายน้อยลง และป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแยก
ภายหลังคลอด
5. กล้ามเนื้อแข็งแรง สามารถรับน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ บรรเทาอาการปวด
หลัง และฟื้นตัวเร็วภายหลังคลอด
กำรออกกำลังกำยที่เหมำะสม
1. เดินเล่นรอบๆ บ้าน หรือ เดินเร็ว
2. ว่ายน้า
3. ถีบจักรยานซึ่งเป็นเครื่องออกกาลังกายที่อยู่กับที่แบบช้าๆ
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4. กายบริหารสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์
5. เทคนิคการผ่อนคลายตนเอง
คำแนะนำก่อนออกกำลังกำย
1. ให้เริ่มออกกาลังกายเมื่อตั้งครรภ์ได้ 2 เดือน สาหรับผู้ที่เคยแท้งหรือแท้งง่าย ควรเริ่ม
เมื่ออายุครรภ์ตงั้ แต่ 14 สัปดาห์ และต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มออกกาลังกาย
2. ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง หรือวันเว้นวัน
3. อบอุ่นร่างกาย 5 นาทีก่อนการออกกาลังกายและผ่อนคลาย 5 นาทีหลังออกกาลัง
กายเสร็จแล้ว
4. ออกกาลังกายครั้งละน้อยๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มขึน้ อย่างช้าๆ
5. ไม่ออกกาลังกายในที่ที่มีอากาศร้อนชื้น หรือเมื่อคุณแม่มีไข้ ไม่ออกกาลังกายจนตัว
ร้อนมาก และควรดื่มน้าระหว่างออกกาลังกาย
6. ไม่ใช้ท่าออกกาลังกายแบบกระตุกหรือเคลื่อนไหวเร็วมาก เช่น วิ่งเหยาะๆ แบบจ๊อกกิ้ง
ขี่มา้ โหนบาร์ ซิตอัป เป็นต้น เพราะจะทาให้เกิดการบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อต่างๆ
7. ไม่ออกกาลังกายหนักหรือเหนื่อยเกินไป สังเกตได้จากคุณแม่ยังสามารถพูดคุยกับผู้อื่น
ได้ในขณะออกกาลังกาย หรือ ชีพจรเต้นไม่เกิน 140 ครั้งต่อนาที
8. ภายหลังตั้งครรภ์ 4 เดือนไปแล้ว ไม่ควรออกกาลังกายในท่านอนหงายนานเกิน 5
นาที
9. ไม่ใช้ท่าที่ออกแรงเบ่งหรือกลั้นหายใจนานเกินไป เพราะจะทาให้เลือดไหลกลับเข้าสู่
หัวใจน้อยลงจนเป็นลมได้
ข้อห้ำมในกำรออกกำลังกำย
ก่อนเริ่มออกกาลังกาย คุณแม่ควรปรึกษาคุณหมอที่ตรวจครรภ์ว่าสามารถออกกาลังกาย
ได้หรือไม่ ซึ่งคุณแม่ตอ้ งไม่มปี ัจจัยเสี่ยงดังนี้
1. มีน้าคร่าไหลออกมาจากช่องคลอด
2. เจ็บท้องคลอดก่อนกาหนด
3. โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง
4. ปากมดลูกปิดไม่สนิท
5. ลูกน้อยในครรภ์เจริญเติบโตไม่ดี
6. ตั้งครรภ์แฝด
7. รกเกาะต่า หรือมีเลือดออกจากช่องคลอด
8. ไทรอยด์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ โรคเรือ้ รังที่รุนแรง
9. เคยแท้งเอง หรือคลอดก่อนกาหนด
10. โลหิตจาง (กรณีที่ซีดมาก)
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อำกำรแสดงที่ต้องหยุดออกกำลังกำยทันที
คุณแม่ต้องหยุดออกกาลังกายทันที ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ และถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้คุณแม่
รีบไปโรงพยาบาลทันที
1. ปวดท้อง หรือมดลูกบีบตัวแรง
2. มีเลือดออกทางช่องคลอด
3. มีน้าคร่าออกทางช่องคลอด
4. เจ็บหน้าอก
5. หายใจไม่ทัน เหนื่อยหอบ
6. หน้ามืดจะเป็นลม
7. ปวดปัสสาวะ
อำยุครรภ์ 1-3 เดือน (ช่วง 1-12 สัปดำห์)
ข้อควรรูก้ ่อนออกกาลังกาย
1. เริ่มบริหารร่างกายเมื่ออายุครรภ์ตงั้ แต่ 8 สัปดาห์ข้นึ ไป
2. สวมเสื้อผ้าที่สบายตัว ไม่รัดแน่น และออกกาลังกายในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
3. ควรออกกาลังกายเพียงครั้งละ 20-30 นาที
4. เริ่มต้นบริหารด้วยท่าง่ายๆ ช้าๆ ไม่รีบร้อน
5. ควรบริหารร่างกายบนพืน้ ที่ราบและในสถานที่ปลอดภัย
6. หายใจสม่าเสมออย่ากลั้นหายใจนาน เพราะจะทาให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนน้อย
7. ไม่เหยียดหรือเกร็งปลายเท้านานเกินไป เพราะอาจทาให้เป็นตะคริว
8. ถ้ารู้สกึ เหนื่อย ไม่ไหว หรือปวดท้องให้หยุดออกกาลังกายทันที
ขั้นตอนการออกกาลังกาย มี 4 ขั้นตอน คือ 1) อบอุ่นร่างกาย 2) บริหารกาย 3) ออก
กาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอด และ 4) การผ่อนคลาย
ขั้นตอนที่ 1 กำรอบอุ่นร่ำงกำย
เริ่มอบอุ่นร่างกาย ด้วยการบริหารแบบช้าๆ มีทั้งหมด 5 ท่า โดยใช้เวลาประมาณ 510 นาที ดังนี้
ท่ำที่ 1.1 นั่งหมุนไหล่
วิธีบริหำร:
1) นั่งขัดสมาธิ มือทั้ง 2 ข้างแตะบนไหล่
2) ยกข้อศอกขึ้นหมุนไปด้านหน้า 10 ครั้ง
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3) ยกข้อศอกขึ้นหมุนไปด้านหลัง 10 ครั้ง ขณะหมุนไหล่ให้หายใจเข้าและออกช้าๆ
อย่างสม่าเสมอ
ท่ำที่ 1.2 นั่งยืดเหยียดสีข้ำง
วิธีบริหำร:
1) นั่งขัดสมาธิตัวตรง มือทั้งสองวางบนตัก
2) หายใจเข้าพร้อมกับยกแขนซ้ายข้ามศีรษะไปด้านซ้ายจนรู้สกึ ว่าตึงที่สีขา้ ง
3) ลดแขนลงพร้อมกับหายใจออกแล้ววางมือบนตัก กลับสู่ท่าตัวตรง
4) ทาเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นยกแขนขวา
5) ทาสลับข้าง ซ้าย-ขวา ข้างละ 10 ครั้ง
ท่ำที่ 1.3 นั่งเอี้ยวตัวสลับซ้ำย-ขวำ
วิธีบริหำร:
1) นั่งขัดสมาธิ ยืดตัวตรง ตามองตรงไปข้างหน้า วางมือ 2 ข้าง ไว้ที่พืน้ ข้างลาตัว
2) หายใจเข้าพร้อมกับบิดลาตัวไปด้านซ้าย วางมือขวาลงบนเข่าซ้าย ใบหน้ามองตรง
3) บิดลาตัวกลับมาอยู่ในท่าเดิม พร้อมกับหายใจออก
4) ทาซ้าเช่นเดิมแต่เปลี่ยนมาบิดลาตัวไปด้านขวาแทน
5) ทาสลับข้างซ้าย-ขวา ข้างละ10 ครั้ง
ท่ำที่ 1.4 นั่งเหยียดขำและงอเข่ำ
วิธีบริหำร:
1) นั่งตัวตรงเหยียดขาทั้งสองข้าง แขนวางข้างลาตัว ปลายเท้าเหยียดตรง พร้อมกับ
หายใจออก
2) กระดกปลายเท้าทั้ง 2 ข้างขึ้น แล้วค่อยๆงอเข่า พร้อมกับหายใจเข้า
3) ทาซ้ากัน 10 ครั้ง
ท่ำที่ 1.5 นั่งพับเพียบ-ยกสะโพก
วิธีบริหำร:
1) นั่งพับเพียบ เอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย วางมือ 2 ข้างยันไว้ดา้ นหลัง
2) หายใจเข้าพร้อมกับยกสะโพกขึน้ ช้าๆ ให้พ้นพื้น เหยียดสะโพกและต้นขาให้ตงึ
3) วางสะโพกลงช้าๆ พร้อมกับหายใจออก
4) ทาซ้ากัน 10 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 กำรบริหำรกำย มีทั้งหมด 4 ท่า ดังนี้
ท่ำที่ 2.1 นอนหงำยกุมหน้ำท้อง ท่านี้จะช่วยลดหน้าท้องแตกลายและช่วยให้
กล้ามเนือ้ หน้าท้องกระชับ แข็งแรง
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วิธีบริหำร
1) นอนหงายชันเข่าขึน้ ทั้งสองข้าง วางมือไขว้กันบนหน้าท้อง
2) สูดหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับยกศีรษะขึน้ ให้พ้นจากพืน้
3) แขม่วท้อง พร้อมกับมือดึงกล้ามเนื้อหน้าท้อง 2 ข้างเข้าหาแนวกลางลาตัว เกร็ง
ค้างไว้นับ 1-5
4) ลดศีร ษะลงบนพื้นช้ าๆ พร้อมกั บ หายใจออก คลายมื อที่ดึ งกล้า มเนื้ อหน้ าท้อ ง
คลายการแขม่วท้อง
5) ทาซ้า 5-10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.2 โก่งหลัง ท่านีจ้ ะช่วยให้กล้ามเนือ้ หน้าท้องและกล้ามเนือ้ อุ้งเชิงกรานแข็งแรง
วิธีบริหำร
1) คุกเข่าในท่าคลาน แยกเข่าให้หา่ งกันพอประมาณ แขนยันพืน้ เหยียดตรง
2) สูดลมหายใจเข้าลึกๆ อย่างเต็มที่ พร้อมกับแหงนหน้าขึ้น หย่อนหน้าท้อง แอ่นหลัง
ลง และกระดกสะโพกขึ้นให้สูงสุด นับ 1-5
3) ก้มศีรษะลง ปล่อยลมหายใจออก พร้อมกับโก่งหลังขึ้นช้าๆ ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ แขม่วท้อง ขมิบก้น และเกร็งกล้ามเนือ้ ต้นขา (ท่านีจ้ ะคล้ายกับแมวโก่งหลัง) นับ 1-5
4) ทาสลับกันช้าๆ ประมาณ 5 ครั้ง
ท่ำที่ 2.3 นอนยกสะโพกขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ สะโพก
วิธีบริหำร
1) นอนหงายชันเข่าทั้งสองข้าง ยกก้นให้ลอยพ้นพื้นพร้อมกับหายใจเข้า เกร็งค้างไว้
นับ 1-5
2) คลายการเกร็ง วางก้นลงพร้อมกับหายใจออกช้าๆ
3) ทาซ้ากัน 5-10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.4 ยืนดันกำแพง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แขนและไหล่
วิธีบริหำร
1) หันหน้าเข้าหาฝาผนังที่มั่นคงแข็งแรง เท้าทั้งสองข้างแยกห่างกันประมาณช่วงกว้าง
ของไหล่
2) ยกแขนขึ้นเหยียดตรงยันผนัง ให้ฝ่ามืออยู่ระดับเดียวกับไหล่
3) งอข้อศอก ให้ลาตัวและสะโพกโน้มเข้าหาผนังพร้อมกับหายใจเข้า เท้ายังวางแนบ
กับพืน้ เกร็งค้างไว้ นับ 1-5
4) คลายการเกร็ง แล้วดันตัวกลับท่าเดิมพร้อมกับหายใจออก
5) ทาซ้า 5-10 ครั้ง
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ขั้นตอนที่ 3 กำรออกกำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของหัวใจ และปอด
ควรออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดต่อจากการบริหารกายใน
ท่าต่างๆ ข้างต้นเพียง 10-20 นาที ด้วยการเดินเล่น ยืนแกว่งแขนพอให้เหงื่อซึม หรือว่ายน้า คุณ
แม่ต้องหยุดพักถ้ารู้สกึ เหนื่อย อย่าหักโหมเกินไป
คุณแม่ที่ได้ออกกาลังขณะทางานในชีวิตประจาวันเพียงพอแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องออก
กาลังกายในขั้นตอนนี้เพิ่ม แค่การบริหารกล้ามเนือ้ ก็พอแล้ว
คุณแม่ที่นั่งทางานอยู่กับที่ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ควรได้ออกกาลังกายด้วยการเดินเร็ว
ยืนแกว่งแขนให้เหงื่อซึมๆ ว่ายน้าช้าๆ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 กำรผ่อนคลำยร่ำงกำยหลังออกกำลังกำย
ภายหลังเสร็จสิน้ การออกกาลังกาย หรือกายบริหารแล้ว คุณแม่ควรค่อยๆ ผ่อนคลาย
ให้ความร้อนในร่างกายเย็นลงด้วยการเดินช้าๆ ประมาณ 5 นาที เพื่อป้องกันอาการหน้ามืดและ
ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ หลังออกกาลังกาย
กำยบริหำรแบบคีเกล
การบริหารกล้ามเนื้อรอบรูเปิดของท่อปัสสาวะ ช่องคลอด และทวารหนักให้แข็งแรง
ที่เรียกว่า “กำรบริหำรแบบคีเกล” มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์ ระยะหลัง
คลอด และสตรีทั่วไป ดังนี้
1) ช่วยควบคุมไม่ให้ปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม
2) กล้ามเนือ้ รอบๆ ช่องคลอดกระชับและตึงตัวขณะตั้งครรภ์หรือภายหลังคลอด
3) กล้ามเนือ้ ช่องคลอดหดรัดตัวดีขนึ้ ขณะถึงจุดสุดยอด
4) ป้องกันการเกิดภาวะมดลูกหย่อน
วิธีบริหำร
ระยะเริ่มต้น คือ การฝึกบริหารให้ถูกวิธี ควรเริ่มจากการฝึก ในห้องน้า โดยคุณแม่
นั่งยองๆ แยกขา ขณะปัสสาวะให้ขมิบกล้ามเนือ้ รอบๆ ช่องคลอดเพื่อกลั้นปัสสาวะให้หยุดไหล ถ้า
ทาให้ปัสสาวะหยุดไหลได้โดยไม่เกร็งหน้าท้องแสดงว่าคุณแม่ทาได้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้ฝึกขมิบ
ช่องคลอดแบบนีโ้ ดยไม่ต้องปัสสาวะ และห้ามกลั้นปัสสาวะอีกเด็ดขาด
กำรบริหำร เริ่มจากขมิบช่องคลอดไว้นาน 10 วินาที หรือ นับ 1-10 แล้วคลาย นับ 110 ก่อนเริ่มขมิบครั้งต่อไป ให้นับเป็น 1 ชุด ทาวันละ 2-3 ครั้งๆ ละ 50 ชุด คุณแม่สามารถ
บริหารได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่วา่ จะทาในท่านั่ง ท่านอน หรือท่ายืนก็ได้ และควรทาอย่างสม่าเสมอหรือ
ทาทุกวันจะเห็นผลเร็วมาก
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อำยุครรภ์ 4-6 เดือน (ช่วง 13-23 สัปดำห์)
ข้อควรรู้ก่อนออกกำลังกำย
1. สวมเสื้อผ้าที่สบายตัว ไม่รัดแน่น และออกกาลังกายในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
2. ควรออกกาลังกายเพียงครั้งละ 20-30 นาที
3. ไม่ออกกาลังกายในท่านอนหงายติดต่อกันนานเกิน 5 นาที เพราะน้าหนักท้องที่โตขึ้น
จะกดทับหลอดเลือดนานเกินไป ทาให้คุณแม่หน้ามืดหรือใจสั่นได้
4. เริ่มต้นบริหารด้วยท่าง่ายๆ ช้าๆ ไม่รีบร้อน
5. ควรบริหารร่างกายบนพืน้ ที่ราบและในสถานที่ปลอดภัย
6. หายใจสม่าเสมอ อย่ากลั้นหายใจนาน เพราะจะทาให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจน
น้อย
7. ไม่เหยียดหรือเกร็งปลายเท้านานเกินไป เพราะอาจทาให้เป็นตะคริว
8. ถ้ารู้สกึ เหนื่อย ไม่ไหว หรือปวดท้องให้หยุดออกกาลังกายทันที
ขั้นตอนกำรออกกำลังกำย มี 4 ขั้นตอน คือ 1) อบอุ่นร่างกาย 2) บริหารกาย 3) ออก
กาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอด และ 4) การผ่อนคลาย
ขั้นตอนที่ 1 กำรอบอุ่นร่ำงกำย
เริ่มอบอุ่นร่างกาย ด้วยการบริหารแบบช้าๆ มีทั้งหมด 5 ท่า โดยใช้เวลาประมาณ 510 นาที ดังนี้
ท่ำที่ 1.1 นั่งหมุนไหล่
วิธีบริหำร:
1) นั่งขัดสมาธิ มือทั้ง 2 ข้างแตะบนไหล่
2) ยกข้อศอกขึ้นหมุนไปด้านหน้า 10 ครั้ง
3) ยกข้อศอกขึ้นหมุนไปด้านหลัง 10 ครั้ง ขณะหมุนไหล่ให้หายใจเข้าและออกช้าๆ
อย่างสม่าเสมอ
ท่ำที่ 1.2 นั่งยืดเหยียดสีข้ำง
วิธีบริหำร:
1) นั่งขัดสมาธิตัวตรง มือทั้งสองวางบนตัก
2) หายใจเข้าพร้อมกับยกแขนซ้ายข้ามศีรษะไปด้านซ้ายจนรู้สกึ ว่าตึงที่สีขา้ ง
3) ลดแขนลงพร้อมกับหายใจออกแล้ววางมือบนตัก กลับสู่ท่าตัวตรง
4) ทาเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นยกแขนขวา
5) ทาสลับข้าง ซ้าย-ขวา ข้างละ 10 ครั้ง
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ท่ำที่ 1.3 นั่งเอี้ยวตัวสลับซ้ำย-ขวำ
วิธีบริหำร:
1) นั่งขัดสมาธิ ยืดตัวตรง ตามองตรงไปข้างหน้า วางมือ 2 ข้าง ไว้ที่พืน้ ข้างลาตัว
2) หายใจเข้าพร้อมกับบิดลาตัวไปด้านซ้าย วางมือขวาลงบนเข่าซ้าย ใบหน้ามองตรง
3) บิดลาตัวกลับมาอยู่ในท่าเดิม พร้อมกับหายใจออก
4) ทาซ้าเช่นเดิมแต่เปลี่ยนมาบิดลาตัวไปด้านขวาแทน
5) ทาสลับข้างซ้าย-ขวา ข้างละ10 ครั้ง
ท่ำที่ 1.4 นั่งเหยียดขำและงอเข่ำ
วิธีบริหำร:
1) นั่งตัวตรงเหยียดขาทั้งสองข้าง แขนวางข้างลาตัว ปลายเท้าเหยียดตรง พร้อมกับ
หายใจออก
2) กระดกปลายเท้าทั้ง 2 ข้างขึ้น แล้วค่อยๆงอเข่า พร้อมกับหายใจเข้า
3) ทาซ้ากัน 10 ครั้ง
ท่ำที่ 1.5 นั่งพับเพียบ-ยกสะโพก
วิธีบริหำร:
1) นั่งพับเพียบ เอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย วางมือ 2 ข้างยันไว้ดา้ นหลัง
2) หายใจเข้าพร้อมกับยกสะโพกขึน้ ช้าๆ ให้พ้นพื้น เหยียดสะโพกและต้นขาให้ตงึ
3) วางสะโพกลงช้าๆ พร้อมกับหายใจออก
4) ทาซ้ากัน 10 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 กำรบริหำรกำย
ท่ำที่ 2.1 นั่งจับปลำยเท้ำ ท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในที่ใช้ในระยะเบ่ง
คลอดแข็งแรง
วิธีบริหำร
1) นั่งตัวตรง งอเข่า จับปลายเท้าชนกันแล้วดึงเข้าหาลาตัว
2) นั่งอยู่ในท่านีใ้ ห้นานที่สุดเท่าที่จะทนได้ พร้อมกับหายใจเข้าและออกช้าๆ
3) ปล่อยมือที่จับปลายเท้า
ท่ำที่ 2.2 นั่งยกมือดันอำกำศ ท่านี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่ ช่วยให้ทรวง
อกและปอดขยายตัว การไหลเวียนเลือดที่ศีรษะ หน้าอกและแขนดีขึ้น และช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ พยุงเต้านม
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วิธีบริหำร
1) นั่งขัดสมาธิตัวตรง มือประสานกันที่หน้าตัก ยกแขนเหยียดขึ้นตรงหงายฝ่ามือขึ้น
พร้อมกับหายใจเข้า ค้างไว้ นับ 1-5
2) ลดแขนลงพร้อมกับหายใจออก ช้าๆ
3) ทาซ้ากัน 10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.3 ผีเสื้อ ท่านี้ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขา
วิธีบริหำร
1) นั่งขัดสมาธิ หลังตรง จับฝ่าเท้าประกบเข้าหากัน
2) มือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่า กดมือลงบนเข่าพร้อมๆ กับ ออกแรงต้านแรงกดที่เข่า
และหายใจเข้า
3) คลายแรงกดบนเข่าพร้อมกับหายใจออก
4) ทาซ้าแบบเดิม 10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.4 โก่งหลัง ท่านีจ้ ะช่วยให้กล้ามเนือ้ หน้าท้องและกล้ามเนือ้ อุ้งเชิงกรานแข็งแรง
วิธีบริหำร
1) คุกเข่าในท่าคลาน แยกเข่าให้หา่ งกันพอประมาณ แขนยันพืน้ เหยียดตรง
2) สูดลมหายใจเข้าลึกๆ อย่างเต็มที่ พร้อมกับแหงนหน้าขึ้น หย่อนหน้าท้อง แอ่นหลัง
ลง และกระดกสะโพกขึ้นให้สูงสุด นับ 1-5
3) ก้มศีรษะลง ปล่อยลมหายใจออก พร้อมกับโก่งหลังขึ้นช้าๆ ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ แขม่วท้อง ขมิบก้น และเกร็งกล้ามเนือ้ ต้นขา (ท่านีจ้ ะคล้ายกับแมวโก่งหลัง) นับ 1-5
4) ทาสลับกันช้าๆ ประมาณ 5 ครั้ง
ท่ำที่ 2.5 บริหำรขำ ท่านี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อสะโพก และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขา
วิธีบริหำร
1) นอนตะแคงซ้าย มือซ้ายตั้งขึ้นรองรับศีรษะ ขาซ้ายงอเล็กน้อย
2) มือขวาวางบนพื้น ยกขาขวาขึ้นให้ตั้งฉากมากที่สุดเท่าที่จะทาได้พร้อมกับหายใจเข้า
3) วางขาขวาลงช้าๆ พร้อมกับหายใจออก ทาซ้า 10 ครั้ง
4) นอนตะแคงขวา ทาเหมือนเดิม อีก 10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.6 ท่ำนั่งแบบญี่ปุ่น
วิธีบริหำร
1) นั่งตัวตรงทับส้นเท้าทั้งสองข้าง
2) ค่อยๆ โน้มตัวโค้งไปข้างหน้า งอหลังให้มากที่สุด พร้อมกับหายใจเข้า
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3) นับ 1-5 แล้วค่อยๆ เงยตัวขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจออก กลับสู่ท่าเดิม
4) ทาซ้า 5-10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.7 ยืนดันกำแพง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แขนและไหล่
วิธีบริหำร
1) หันหน้าเข้าหาฝาผนังที่มั่นคงแข็งแรง เท้าทั้งสองข้างแยกห่างกันประมาณช่วงกว้าง
ของไหล่
2) ยกแขนขึ้นเหยียดตรงยันผนัง ให้ฝ่ามืออยู่ระดับเดียวกับไหล่
3) งอข้อศอก ให้ลาตัวและสะโพกโน้มเข้าหาผนังพร้อมกับหายใจเข้า เท้ายังวางแนบ
กับพืน้ เกร็งค้างไว้ นับ 1-5
4) คลายการเกร็ง แล้วดันตัวกลับท่าเดิมพร้อมกับหายใจออก
5) ทาซ้า 5-10 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 กำรออกกำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของหัวใจ และปอด
ควรออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดต่อจากการบริหารกายใน
ท่าต่างๆ ข้างต้นเพียง 10-20 นาที ด้วยการเดินเล่น ยืนแกว่งแขนพอให้เหงื่อซึม หรือว่ายน้า คุณแม่
ต้องหยุดพักถ้ารู้สกึ เหนื่อย อย่าหักโหมเกินไป คุณแม่ที่ได้ออกกาลังขณะทางานในวิตประจาวัน
เพียงพอแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องออกกาลังกายในขั้นตอนนี้เพิ่ม แค่การบริหารกล้ามเนื้อก็พอแล้ว
คุณแม่ที่นั่งทางานอยู่กับที่ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ควรได้ออกกาลังกายด้วยการเดินเร็ว
ยืนแกว่งแขนให้เหงื่อซึมๆ ว่ายน้าช้าๆ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 กำรผ่อนคลำยร่ำงกำยหลังออกกำลังกำย
ภายหลังเสร็จสิน้ การออกกาลังกาย หรือกายบริหารแล้ว คุณแม่ควรค่อยๆ ผ่อนคลาย
ให้ความร้อนในร่างกายเย็นลงด้วยการเดินช้าๆ ประมาณ 5 นาที เพื่อป้องกันอาการหน้ามืดและ
ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ หลังออกกาลังกาย
กำยบริหำรแบบคีเกล
การบริหารกล้ามเนื้อรอบรูเปิดของท่อปัสสาวะ ช่องคลอด และทวารหนักให้แข็งแรง
ที่เรียกว่า “กำรบริหำรแบบคีเกล” มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์ ระยะหลัง
คลอด และสตรีทั่วไป ดังนี้
1) ช่วยควบคุมไม่ให้ปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม
2) กล้ามเนือ้ รอบๆ ช่องคลอดกระชับและตึงตัวขณะตั้งครรภ์หรือภายหลังคลอด
3) กล้ามเนือ้ ช่องคลอดหดรัดตัวดีขนึ้ ขณะถึงจุดสุดยอด
4) ป้องกันการเกิดภาวะมดลูกหย่อน
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วิธีบริหำร
ระยะเริ่มต้น คือ การฝึกบริหารให้ถูกวิธี ควรเริ่มจากการฝึก ในห้องน้า โดยคุณแม่
นั่งยองๆ แยกขา ขณะปัสสาวะให้ขมิบกล้ามเนือ้ รอบๆ ช่องคลอดเพื่อกลั้นปัสสาวะให้หยุดไหล ถ้า
ทาให้ปัสสาวะหยุดไหลได้โดยไม่เกร็งหน้าท้องแสดงว่าคุณแม่ทาได้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้ฝึกขมิบ
ช่องคลอดแบบนีโ้ ดยไม่ต้องปัสสาวะ และห้ามกลั้นปัสสาวะอีกเด็ดขาด
กำรบริหำร เริ่มจากขมิบช่องคลอดไว้นาน 10 วินาที หรือ นับ 1-10 แล้วคลาย นับ 110 ก่อนเริ่มขมิบครั้งต่อไป ให้นับเป็น 1 ชุด ทาวันละ 2-3 ครั้งๆ ละ 50 ชุด คุณแม่สามารถ
บริหารได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่วา่ จะทาในท่านั่ง ท่านอน หรือท่ายืนก็ได้ และควรทาอย่างสม่าเสมอหรือ
ทาทุกวันจะเห็นผลเร็วมาก
อำยุครรภ์ 7-10 เดือน (ช่วง 24-40 สัปดำห์)
ข้อควรรู้ก่อนออกกำลังกำย
9. สวมเสื้อผ้าที่สบายตัว ไม่รัดแน่น และออกกาลังกายในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
10. ควรออกกาลังกายเพียงครั้งละ 20-30 นาที
11. ไม่ออกกาลังกายในท่านอนหงายติดต่อกันนานเกิน 5 นาที เพราะน้าหนักท้องที่โตขึ้น
จะกดทับหลอดเลือดนานเกินไป ทาให้คุณแม่หน้ามืดหรือใจสั่นได้
12. เริ่มต้นบริหารด้วยท่าง่ายๆ ช้าๆ ไม่รีบร้อน
13. ควรบริหารร่างกายบนพืน้ ที่ราบและในสถานที่ปลอดภัย
14. หายใจสม่าเสมอ อย่ากลั้นหายใจนาน เพราะจะทาให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนน้อย
15. ไม่เหยียดหรือเกร็งปลายเท้านานเกินไป เพราะอาจทาให้เป็นตะคริว
16. ถ้ารู้สกึ เหนื่อย ไม่ไหว หรือปวดท้องให้หยุดออกกาลังกายทันที
ขั้นตอนกำรออกกำลังกำย มี 4 ขั้นตอน คือ 1) อบอุ่นร่างกาย 2) บริหารกาย 3) ออก
กาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอด และ 4) การผ่อนคลาย
ขั้นตอนที่ 1 กำรอบอุ่นร่ำงกำย
ท่ำที่ 1.1 นั่งหมุนไหล่
วิธีบริหำร:
4) นั่งขัดสมาธิ มือทั้ง 2 ข้างแตะบนไหล่
5) ยกข้อศอกขึ้นหมุนไปด้านหน้า 10 ครั้ง
6) ยกข้อศอกขึ้นหมุนไปด้านหลัง 10 ครั้ง ขณะหมุนไหล่ให้หายใจเข้าและออกช้าๆ
อย่างสม่าเสมอ
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ท่ำที่ 1.2 นั่งยืดเหยียดสีข้ำง
วิธีบริหำร:
6) นั่งขัดสมาธิตัวตรง มือทั้งสองวางบนตัก
7) หายใจเข้าพร้อมกับยกแขนซ้ายข้ามศีรษะไปด้านซ้ายจนรู้สกึ ว่าตึงที่สีขา้ ง
8) ลดแขนลงพร้อมกับหายใจออกแล้ววางมือบนตัก กลับสู่ท่าตัวตรง
9) ทาเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นยกแขนขวา
10)ทาสลับข้าง ซ้าย-ขวา ข้างละ 10 ครั้ง
ท่ำที่ 1.3 นั่งเอี้ยวตัวสลับซ้ำย-ขวำ
วิธีบริหำร:
6) นั่งขัดสมาธิ ยืดตัวตรง ตามองตรงไปข้างหน้า วางมือ 2 ข้าง ไว้ที่พืน้ ข้างลาตัว
7) หายใจเข้าพร้อมกับบิดลาตัวไปด้านซ้าย วางมือขวาลงบนเข่าซ้าย ใบหน้ามองตรง
8) บิดลาตัวกลับมาอยู่ในท่าเดิม พร้อมกับหายใจออก
9) ทาซ้าเช่นเดิมแต่เปลี่ยนมาบิดลาตัวไปด้านขวาแทน
10)ทาสลับข้างซ้าย-ขวา ข้างละ10 ครั้ง
ท่ำที่ 1.4 นั่งเหยียดขำและงอเข่ำ
วิธีบริหำร:
4) นั่งตัวตรงเหยียดขาทั้งสองข้าง แขนวางข้างลาตัว ปลายเท้าเหยียดตรง พร้อมกับ
หายใจออก
5) กระดกปลายเท้าทั้ง 2 ข้างขึ้น แล้วค่อยๆงอเข่า พร้อมกับหายใจเข้า
6) ทาซ้ากัน 10 ครั้ง
ท่ำที่ 1.5 นั่งพับเพียบ-ยกสะโพก
วิธีบริหำร:
5) นั่งพับเพียบ เอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย วางมือ 2 ข้างยันไว้ดา้ นหลัง
6) หายใจเข้าพร้อมกับยกสะโพกขึน้ ช้าๆ ให้พ้นพื้น เหยียดสะโพกและต้นขาให้ตงึ
7) วางสะโพกลงช้าๆ พร้อมกับหายใจออก
8) ทาซ้ากัน 10 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 กำรบริหำรกำย
ท่ำที่ 2.1 บริหำรกล้ำมเนื้อขำ สะโพกและข้อเท้ำ ท่านีช้ ่วยให้การไหลเวียนของ
เลือดบริเวณสะโพก ขาและเท้าของคุณแม่ดขี นึ้
วิธีบริหำร
1) นั่งพิงหมอน เหยียดขาตรง วางมือข้างลาตัว
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2) กระดกปลายเท้าขึน้ โดยให้ส้นเท้าวางอยู่กับที่ พร้อมกับหายใจเข้าลึกๆ
3) กดปลายเท้าลงโดยให้ส้นเท้าวางอยู่กับที่ พร้อมหายใจออก ช้าๆ ทาซ้ากัน 10 ครั้ง
4) กดปลายเท้าลง หมุนข้อเท้าและปลายเท้าทั้งสองออกด้านข้าง หมุนเป็นวงกลม ให้
ส้นเท้าอยู่กับที่ ไม่งอเข่า ทา 10 ครั้ง แล้วทาท่าเดิมแต่หมุนข้อเท้าและปลายเท้าชี้เข้าหากัน หมุน
เป็นวงกลม 10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.2 บริหำรกล้ำมเนื้อต้นขำ ท่านีช้ ่วยให้กล้ามเนือ้ ต้นขายืดขยาย และแข็งแรง
วิธีบริหำร
1) นั่งขัดสมาธิ วางฝ่ามือบนหัวเข่า หายใจเข้าช้าๆ ยืดหลังให้ตรง และหายใจออก
ยาวๆ พร้อมกับผ่อนคล้ายกล้ามเนือ้ หลัง ทาซ้า 10 ครั้ง
2) นั่งขัดสมาธิประกบฝ่าเท้าเข้าหากันทั้งสองข้าง ดึงส้นเท้าเข้ามาให้ชิดตัว ใช้มือทั้ง
สองที่ส อดใต้ หัว เข่า ทั้งสองข้าง พยายามดั นหัว เข่า เข้ าหากั นขณะเดีย วกั น ก็ ออกแรงต้ าน โดย
พยายามกดหัวข่าลงที่พื้น นาน 3 วินาทีหรือ นับ 1-3 พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า หลังจากนั้นผ่อน
คลายการดัน หัวเข่า พร้อมกับหายใจออกช้าๆ
3) เปลี่ยนมาใช้ฝ่ามือกดหัวเข่าลงช้าๆ ขณะเดียวกันก็ออกแรงต้านโดยพยายามดันหัว
เข่าเข้าหากัน พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า นาน 3 วินาที หรือ นับ 1-3 หลังจากนั้นคลายแรงกดที่หัว
เข่า พร้อมกับหายใจออกช้าๆ
4) ทาซ้า 10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.3 นอนหงำยยกสะโพกขึ้น ท่านีช้ ่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ สะโพก
วิธีบริหำร
1) นอนหงายชันเข่าทั้งสองข้าง แล้วยกก้นให้ลอยพ้นพื้นพร้อมกับหายใจเข้า เกร็งข้าง
ไว้ นับ 1-5
2) คลายการเกร็ง วางก้นลงพร้อมกับหายใจออกช้าๆ
3) ทาซ้ากัน 5-10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.4 ท่ำคลำน-เหยียดขำ ท่านีช้ ่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ สะโพก
วิธีบริหำร
1) คุกเข่าในท่าคลาน
2) ยกขาข้างหนึ่งขึ้น เหยียดสะโพกตรง อาจจะเหยียดเข่า หรืองอเข่าก็ได้ พร้อมกับ
หายใจออก เกร็งค้างไว้ นับ 1-5 คลายการเกร็ง
3) วางขาลง พร้อมกับหายใจออก
4) ทาซ้ากันแต่ละข้าง 10-12 ครั้ง
ท่ำที่ 2.5 โก่งหลัง ท่านี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและอุ้งเชิงกราน
พร้อมๆกัน
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วิธีบริหำร
1) คุกเข่าในท่าคลาน แยกเข่าให้หา่ งกันพอประมาณ แขนยันพืน้ เหยียดตรง
2) สูดลมหายใจเข้าลึกๆ อย่างเต็มที่ พร้อมกับแหงนหน้าขึ้น แอ่นหลังเพื่อหย่อนหน้า
ท้องลง และกระดกสะโพกขึ้นให้สูงสุด นับ 1-5
3) ก้มศีรษะลง ปล่อยลมหายใจออกช้าๆ พร้อมกับโก่งหลังขึ้นช้าๆ ให้สูงที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ แขม่วท้อง ขมิบก้น และเกร็งกล้ามเนื้อต้นขา นับ 1-5 แล้วคลายการเกร็งกล้ามเนื้อ (ท่านี้
จะมีลักษณะคล้ายๆ แมวโก่งหลัง)
4) ทาสลับกันช้าๆ ประมาณ 5 ครั้ง
ท่ำที่ 2.6 ท่ำนั่งแบบญี่ปุ่น
วิธีบริหำร
1) นั่งตัวตรงทับส้นเท้าทั้งสองข้าง
2) ค่อยๆ โน้มตัวโค้งไปข้างหน้า งอหลังให้มากที่สุด พร้อมกับหายใจเข้า
3) นับ 1-5 ค่อยๆ เงยตัวขึน้ พร้อมกับสูดลมหายใจออก กลับสู่ท่าเดิม
4) ทาซ้า 5-10 ครั้ง
ท่ำที่ 2.7 ยืนดันกำแพง ท่านีช้ ่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แขนและไหล่
วิธีบริหำร
1) หันหน้าเข้าหาฝาผนังที่มั่นคงแข็งแรง เท้าทั้งสองข้างแยกห่างกันประมาณช่วงกว้าง
ของไหล่
2) ยกแขนขึ้นเหยียดตรงยันผนัง ให้ฝ่ามืออยู่ระดับเดียวกับไหล่
3) งอข้อศอกให้ลาตัวโน้มเข้าหาฝาผนังพร้อมกับหายใจเข้า เท้ายังวางแนบกับพื้น
เกร็งค้างไว้ นับ 1-5
4) คลายการเกร็งดันตัวกลับท่าเดิมพร้อมกับหายใจออก
5) ทาซ้า 5-10 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 กำรออกกำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของหัวใจ และปอด
ควรออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดต่อจากการบริหารกายใน
ท่าต่างๆ ข้างต้นเพียง 10-20 นาที ด้วยการเดินเล่น ยืนแกว่งแขนพอให้เหงื่อซึม หรือว่ายน้า คุณ
แม่ต้องหยุดพักถ้ารู้สกึ เหนื่อย อย่าหักโหมเกินไป คุณแม่ที่ได้ออกกาลังขณะทางานในวิตประจาวัน
เพียงพอแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องออกกาลังกายในขั้นตอนนี้เพิ่ม แค่การบริหารกล้ามเนื้อก็พอแล้ว
คุณแม่ที่นั่งทางานอยู่กับที่ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ควรได้ออกกาลังกายด้วยการเดินเร็ว
ยืนแกว่งแขนให้เหงื่อซึมๆ ว่ายน้าช้าๆ เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ 4 กำรผ่อนคลำยร่ำงกำยหลังออกกำลังกำย
ภายหลังเสร็จสิน้ การออกกาลังกาย หรือกายบริหารแล้ว คุณแม่ควรค่อยๆ ผ่อนคลาย
ให้ความร้อนในร่างกายเย็นลงด้วยการเดินช้าๆ ประมาณ 5 นาที เพื่อป้องกันอาการหน้ามืดและ
ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ หลังออกกาลังกาย
กำยบริหำรแบบคีเกล
การบริหารกล้ามเนื้อรอบรูเปิดของท่อปัสสาวะ ช่องคลอด และทวารหนักให้แข็งแรง
ที่เรียกว่า “กำรบริหำรแบบคีเกล” มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์ ระยะหลัง
คลอด และสตรีทั่วไป ดังนี้
5) ช่วยควบคุมไม่ให้ปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม
6) กล้ามเนือ้ รอบๆ ช่องคลอดกระชับและตึงตัวขณะตั้งครรภ์หรือภายหลังคลอด
7) กล้ามเนือ้ ช่องคลอดหดรัดตัวดีขนึ้ ขณะถึงจุดสุดยอด
8) ป้องกันการเกิดภาวะมดลูกหย่อน
วิธีบริหำร
ระยะเริ่มต้น คือ การฝึกบริหารให้ถูกวิธี ควรเริ่มจากการฝึก ในห้องน้า โดยคุณแม่
นั่งยองๆ แยกขา ขณะปัสสาวะให้ขมิบกล้ามเนื้อรอบๆ ช่องคลอดเพื่อกลั้นปัสสาวะให้หยุดไหล ถ้า
ทาให้ปัสสาวะหยุดไหลได้โดยไม่เกร็งหน้าท้องแสดงว่าคุณแม่ทาได้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้ฝึกขมิบ
ช่องคลอดแบบนีโ้ ดยไม่ต้องปัสสาวะ และห้ามกลั้นปัสสาวะอีกเด็ดขาด
กำรบริหำร เริ่มจากขมิบช่องคลอดไว้นาน 10 วินาที หรือ นับ 1-10 แล้วคลาย นับ 110 ก่อนเริ่มขมิบครั้งต่อไป ให้นับเป็น 1 ชุด ทาวันละ 2-3 ครั้งๆ ละ 50 ชุด คุณแม่สามารถ
บริหารได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่วา่ จะทาในท่านั่ง ท่านอน หรือท่ายืนก็ได้ และควรทาอย่างสม่าเสมอหรือ
ทาทุกวันจะเห็นผลเร็วมาก
7. กำรปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์
อำยุครรภ์ 1-2 สัปดำห์ กำรเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์
ว่ า ที่ คุ ณ พ่ อ และคุ ณ แม่ ค วรเตรี ย มความพร้ อ มและวางแผนที่ จ ะมี ลู ก ตั้ ง แต่ ก่ อ นมี ก าร
ปฏิสนธิเกิดขึน้ ในร่างกาย เพราะก่อนที่คุณแม่จะรู้ตัวว่าประจาเดือนขาดหายไป ลูกน้อยในครรภ์ก็
เริ่มสร้างอวัยวะสาคัญๆ แล้ว เช่น ถ้าคุณแม่รู้ ตัวว่าขาดประจาเดือนเพียง 1-2 สัปดาห์ ตัวอ่อนใน
ครรภ์ก็เริ่มสร้างท่อประสาทและหัวใจแล้ว ดังนั้นก่อนที่การปฏิสนธิจะเกิดขึ้น ว่าที่คุณพ่อและคุณ
แม่ควรปฏิบัติดังนี้
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1. คู่สมรสทั้งหญิงและชายควรพบคุณหมอเพื่อขอคาปรึกษา และรับบริการเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวินิจฉัยปัจจัยเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดอันตราย หรือก่อให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมต่อลูกน้อยในครรภ์
2. งดสู บ สู บ บุ หรี่ งดดื่ มเหล้า เบีย ร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้าชา
กาแฟ เพราะอาจทาให้การปฏิสนธิลม้ เหลว ลูกน้อยเจริญเติบโตช้า หรือมีความผิดปกติเกิดขึน้
3. ระมัดระวังการใช้ยาแม้แต่ยาที่เคยกินเป็นประจา ว่าที่คุณแม่ไม่ควรกินยาหรือทายา
ชนิดใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกร
4. กินอาหารที่มีประโยชน์ มีโฟเลต แคลเซียม ธาตุเหล็ก หรือกินวิตามินเสริมที่จ่ายโดย
คุณหมอ ปกติคุณหมอจะแนะนาให้กินกรดโฟลิกเป็นประจาก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 6 สัปดาห์ หรือ
ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดปกติเกี่ยวกับสมอง ประสาทไขสัน
หลัง ปากแหว่ง เพดานโหว่ที่อาจเกิดกับลูก
5. ออกกาลังกายสม่าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ
6. หยุ ด คุ ม ก าเนิ ด ทั น ที เ พื่ อเตรี ย มพร้ อมมี บุ ต ร และวางแผนการมี เ พศสัม พั น ธ์ อ ย่ า ง
สม่าเสมอสัปดาห์ละ 2-3 วัน
ตั้งครรภ์ 1-3 เดือน (อำยุครรภ์ 3-12 สัปดำห์)
เข้าสู่การตั้งครรภ์ ที่เรียกว่า “ไตรมาสแรก” ระยะนี้คุณแม่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ เริ่มจากอาการแพ้ท้องที่อาจทาให้การใช้ชีวิตประจาวันของคุณแม่
เปลี่ยนไป ส่วนลูกน้อยในครรภ์ก็อยู่ในช่วงของการสร้างเซลล์เพื่อก่อรูปร่างเป็นอวัยวะสาคัญๆ ของ
ร่างกาย คุณแม่สามารถช่วยลูกน้อ ยสร้างอวัยวะต่างๆ ได้ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้
ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่จาเป็นสาหรับพัฒนาการและการเจริญเติบโต ขณะเดียวกันคุณแม่ต้อง
ระวังไม่ให้ร่างกายได้รับสิ่งที่เป็นพิษ หรือสิ่งที่จะไปขัดขวางการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อน เช่น รังสี
เอ็กซ์เรย์ เชื้อโรค สารเคมี เหล้า บุหรี่ หรือยาบางชนิด เพราะสิ่งเหล่านี้อาจทาให้การสร้างเซลล์
ของตัวอ่อนผิดปกติ จนเป็นสาเหตุทาให้เกิดความพิการหรือแท้งบุตรได้ ซึ่งการแท้งเองในช่วงนี้มัก
เกิดจากตัวอ่อนมีความผิดปกติของโครโมโซมอย่างรุนแรง โดยธรรมชาติจะเป็นผู้คัดสรรและเก็บ
ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ไว้ให้เจริญเติบโตต่อไป ดังนั้นตัวคุณแม่เองก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทาให้แท้ง
โดยไม่จาเป็นด้วยเช่นกัน การปฏิบัติตัวของคุณแม่ในระยะนี้ ได้แก่
1. ฝากครรภ์ให้เร็วที่สุดทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์หรือเมื่อตรวจปัสสาวะแล้วได้ผลบวก หรือ
ภายใน 3 เดือนแรกที่ตั้งครรภ์ และต้องไปตรวจครรภ์ตามนัดอย่างสม่าเสมอ หากคุณแม่สงสัยใน
เรื่องใดก็ตามให้ซักถามคุณหมอให้หายข้องใจ ไม่ควรเก็บไว้ในใจ หรือคิดว่าเป็นเรื่องไม่สาคัญจนทา
ให้รสู้ ึกเครียด
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2. หาความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ และการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
และจิตใจที่จะเกิดขึ้นในระยะตัง้ ครรภ์
3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมี รังสี และ เชื้อโรค
4. งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่ผสมของแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และ
ไม่ควรซือ้ ยากินเอง ไม่ควรกินยาหรือทายาชนิดใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกร
5. ช่วงตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแรก คุณแม่จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เรียกว่า อาการแพ้
ท้อง ซึ่งอาการแพ้ท้องจะหายไปเมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนที่ 4 ของการตั้งครรภ์ ในช่วงที่มีอาการคลื่นไส้
อาเจียนคุณแม่ควรรับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง อย่าให้ท้องว่าง เพราะถ้าท้องว่าง
จะกระตุน้ ให้คลื่นไส้อาเจียนได้ง่าย และหลีกเลี่ยงกลิ่นฉุนๆ คุณแม่ควรไปพบคุณหมอถ้ามีอาการ
แพ้ท้องมากจนน้าหนักลดลงหรือกินอะไรไม่ได้เลยทั้งวัน
6. กินยาวิตามินเสริมธาตุเ หล็กและไอโอดีนตามที่คุณหมอจัดให้ หากคุณแม่มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียนหลังกินยา ให้เปลี่ยนมากินยาพร้อมอาหารได้ หากแพ้ยาหรือสงสัยว่าอาจได้รับ
ผลเสียจากยาต้องแจ้งคุณหมอเพื่อปรับเปลี่ยนยา ห้ามหยุดกินยาเองโดยไม่แจ้งให้คุณหมอทราบ
7. กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปกติเพียงเล็กน้อยก็พอ
เพื่อไม่ให้คุณแม่อ้วนเกินไป เพราะช่วงนี้ลูกน้อยต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนสาหรับสร้างอวัยวะ
ต่างๆ ให้สมบูรณ์มากกว่าต้องการอาหารปริมาณมากๆ ในช่วง 3 เดือนแรกนี้น้าหนัก คุณแม่ที่
เพิ่มขึ้นจะเป็นน้าหนักของลูกเพียง 48 กรัมเท่านั้น ที่เหลือจะเป็นน้าหนักของแม่ มดลูก เต้านม รก
และน้าคร่า
8. กินไข่หรือเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก และสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคและไข่พยาธิที่ติดมากั บ
เนื้อสั ตว์ ส่ว นผัก สดและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง หรือสารพิ ษ
ตกค้าง คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง และอาหารที่ฟอกจนขาวเพราะอาจมีสารเคมีตกค้าง
9. คุณแม่ต้องนอนและพักผ่อนมากขึ้น นอนหลับตอนกลางคืนให้เพียงพอประมาณวัน
ละ 8 ชั่วโมง จะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนการตั้งครรภ์ดีขึ้น และควรพักผ่อนในช่วงกลางวัน
ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จะช่วยให้รู้สกึ สดชื่นขึน้
1. ไม่ทางานออกแรงหักโหมติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่หยุดพักจนทาให้คุณแม่เหนื่อย
ล้ามากเกินไป ไม่ยืนหรือเดินติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เพราะจะทาให้คุณแม่หน้ามืดหรือปวดศีรษะ
ได้ คุณแม่ควรนั่งพักและยกเท้าพาดเก้าอี้บ้าง เพื่อให้เลือดไหลเวีย นไปเลี้ยงสมองและส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้ดีขนึ้
2. ออกกาลังกายเบาๆ เช่น เดินเล่น ยืนแกว่งแขน บริหารกาย หรือว่ายน้าช้าๆ จะช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงและผ่อนคลายความตึงเครียด ก่อนเริ่มออกกาลังกายควรปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับ
ข้อห้ามและการออกกาลังกายที่เหมาะสม
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3. สวมเสื้อผ้าที่ห ลวมและใส่สบาย ไม่รัดแน่นเกินไป เสื้อผ้าที่ รัดแน่นจะท าให้การ
ไหลเวียนเลือดไม่สะดวกอาจทาให้คุณแม่เป็นลมได้ เพิ่มขนาดเสื้อยกทรงให้พอดีกับเต้านมที่โตขึ้น
เพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายและเต้านมได้ดี เพราะเต้านมก็มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อม
สาหรับสร้างน้านม
4. ไม่กลั้นปัสสาวะแม้ว่าต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ เพราะถ้าคุณแม่กลั้นปัสสาวะนานๆ จะทา
ให้กระเพาะปัสสาวะหรือกรวยไตอักเสบติดเชือ้ ได้ง่าย
5. ทาจิตใจให้แจ่มใส และผ่อนคลายเมื่อรู้สึกเครียด ซึ่งจะช่วยให้ ลูกน้อยในครรภ์ผ่อน
คลายและหลับสนิท
6. อาบน้าและแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม คุณแม่ทุกราย
ควรได้รับการตรวจฟั นตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ถ้ามีฟันผุควรได้รับการอุดและรักษา เพราะถ้ามีการ
อักเสบของเหงือกและฟันเรือ้ รังระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด อาจจะทาให้เชื้อโรคกระจายเข้าสู่
กระแสเลือดได้
7. ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ หลังอุจจาระหรือปัสสาวะให้ล้างด้วยน้าสะอาดแล้วซับ
ให้แห้ง โดยใช้กระดาษที่สะอาดเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลัง อย่าใช้แป้งโรยตามซอกขาหนีบ ชุด
ชั้นในต้องซักและตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพราะระยะนี้จะมีตกขาวมากอาจทาให้ติดเชื้อใน
ช่องคลอดได้ง่าย
8. ปฏิบัติตัวในชีวิตประจาวันได้ตามปกติ แต่ต้องระมัดระวัง ไม่ให้หน้าท้องถูกกระแทก
ลื่น หกล้ม อุบัติเหตุจากจักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ และการเดินทางบนผิวถนนที่ขรุขระ เพราะ
อาจเกิดแรงกระแทกจนทาให้แท้งได้
9. คุ ณ พ่ อ และคุ ณ แม่ ค วรพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ ระยะเวลาที่ เ หมาะสมในการบอกข่ า วการ
ตั้งครรภ์แก่ญาติๆ และผูร้ ่วมงาน
ตั้งครรภ์ 4-5 เดือน (อำยุครรภ์ 13-20 สัปดำห์)
ระยะนี้อาการแพ้ท้องหายไปแล้ว คุณแม่จะมีความสุขกับการกินอาหารมากขึ้น คุณแม่
ควรควบคุมตัวเอง ไม่กินอะไรตามใจจนทาให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไป แต่ควรใส่ใจเรื่อง
การกินอาหารที่มีประโยชน์ให้มาก เพราะตั้งแต่ช่วงนีเ้ ป็นต้นไปลูกน้อยจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และ
ควรปฏิบัติตัวดังนี้
กำรปฏิบัติตัวที่ต้องเน้น
1) สังเกตลูกดิน้ คุณแม่จะเริ่มรับรู้วา่ ลูกดิ้นเป็นครั้งแรกลักษณะเหมือนกับมีอะไรขยับ
อยู่ในท้องคล้ายๆ กับ ถู กปลาตอดตุ๊บๆ โดยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกจะรู้สึกว่าลูกดิ้นเมื่ออายุ
ครรภ์ประมาณ 18-20 สัปดาห์ ส่วนคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์และคลอดลูกแล้วจะรับรู้เมื่ออายุครรภ์
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16-18 สัปดาห์ ถ้าคุณแม่สามารถจดบันทึกวันแรกที่รู้สึกว่าลูกดิ้นไว้ได้ก็จะเป็นข้อมูลช่วยยืนยัน
การนับอายุครรภ์ที่ถูกต้อง
2) ชั่งน้าหนัก คุณแม่ควรชั่งน้าหนักตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป
อวัยวะต่างๆ ของลูกน้อยได้ถูกสร้างขึ้นครบถ้วนแล้วและพร้อมที่จ ะเติบโตอย่างรวดเร็ว น้าหนักตัว
ของคุ ณแม่ที่เ พิ่มขึ้ นจึง เป็น สิ่งที่ ใ ช้ป ระเมินว่ าลูก น้อยในครรภ์ เ จริ ญ เติ บ โตได้ดี แต่ก็ ไ ม่ควรให้
น้าหนักตัวเพิ่มมากกว่าสัปดาห์ละ 0.5 กิโลกรัม เพราะถ้าน้าหนักตัวเพิ่มมากเกินไปจะทาให้คุณแม่
อ้วนและเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานได้
3) กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลายชนิด กินผักสด ผลไม้ทุกวัน
หรือกินเป็นอาหารว่าง (ดูรายละเอียดเรื่องโภชนาการ) และดื่มน้ามากๆ เพราะระยะนี้ร่างกายคุณ
แม่จะมีปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นมาก เพื่อใช้ขนส่งอาหารและออกซิเจนไปให้ลูกน้อยในครรภ์ได้อย่าง
เพียงพอ
4) กินไข่หรือเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกและสะอาด เพื่อป้องกันเชื้อโรคและไข่พยาธิที่อาจติด
มากับเนื้อสัตว์ ส่วนผักสดและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง หรือสารพิษ
ตกค้าง ไม่กินอาหารหมักดอง และอาหารที่ฟอกจนขาวเพราะอาจมีสารเคมีตกค้าง
5) กินยาวิตามินตามที่คุณหมอจัดให้ หากคุณแม่คลื่นไส้อาเจียนทุกครั้งหลังกินยาก็ให้
เปลี่ยนมากินยาพร้อมอาหารได้ และถ้าแพ้ยาหรือสงสัยว่าอาจได้รับผลเสียจากยา ต้องแจ้งคุณ
หมอเพื่อปรับเปลี่ยนยา ห้ามหยุดกินยาโดยไม่แจ้งให้คุณหมอทราบ
กำรปฏิบัติตัวโดยทั่วไป
1) ไปตรวจครรภ์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อติดตามภาวะสุ ขภาพและ การเจริญเติบโตของ
ลูกน้อย รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่
2) งดสูบบุหรี่ ชา กาแฟ งดดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ และ
ไม่ควรซื้อยากินเอง ไม่กินยาหรือทายาชนิดใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกร เช่น ยา
รักษาฝ้า ครีมทาป้องกันหน้าท้องลาย ครีมทาให้หน้าขาว เป็นต้น
3) นอนและพั ก ผ่ อ นมากขึ้น นอนหลับ ตอนกลางคื น ให้ เ พี ย งพอประมาณวั นละ 8
ชั่วโมง จะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนการตั้งครรภ์ดีขึ้น และควรพักผ่อนช่วงกลางวันประมาณ 30
นาที ถึง 1 ชั่วโมง จะช่วยให้รู้สกึ สดชื่นขึน้
4) ไม่ทางานออกแรงหักโหมติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่หยุดพัก จนทาให้คุณแม่
เหนื่อยล้ามากเกินไป ไม่ยืนหรือเดินติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เพราะจะทาให้คุณแม่หน้ามืดหรือ
ปวดศีรษะได้ คุณแม่ควรนั่งพักและยกเท้าพาดเก้าอี้บ้าง เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีข้นึ
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5) ออกกาลังกายเบาๆ เช่น เดินเล่น ยืนแกว่งแขน บริหารกาย หรือว่ายน้าช้าๆ จะ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและผ่อนคลายความตึงเครียด ก่อนเริ่มออกกาลังกายควรปรึกษาคุณหมอ
เกี่ยวกับข้อห้ามและการออกกาลังกายที่เหมาะสม (ดูการออกกาลังกาย)
6) สวมเสื้อผ้าที่หลวมและใส่สบาย เพิ่ มขนาดเสื้อยกทรงให้พอดีกั บเต้านมที่โ ตขึ้น
เพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายและเต้านมได้ดีข้นึ สวมรองเท้าส้นเตีย้ และมีดอกยางยึดพื้นไมให้ลื่น
หรือ หกล้ม
7) ไม่กลั้นปัสสาวะแม้ว่าต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ เพราะถ้าคุณแม่กลั้นปัสสาวะนานๆ
จะทาให้กระเพาะปัสสาวะหรือกรวยไตอักเสบติดเชือ้ ได้ง่าย
8) ทาจิตใจให้แจ่มใส และผ่อนคลายเมื่อรู้สึกเครียด ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยในครรภ์ผ่อน
คลายและหลับสนิท
9) แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม และหากมีปัญหาเกี่ยวกับ
เหงือกและฟันต้องปรึกษาทันตแพทย์
10)ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ หลังอุจจาระหรือปัสสาวะให้ล้างด้วยน้าสะอาดแล้ว
ซับให้แห้ง โดยใช้กระดาษที่สะอาดเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลัง อย่าใช้แป้งโรยตามซอกขาหนีบ
กางเกงชัน้ ในต้องซักและตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค
11) สร้างสัมพันธภาพกับลูกน้อย คุณพ่อและคุณแม่ควรลูบคลาหน้าท้องพร้อมกับเปิด
เพลงที่ชอบ ร้องเพลง พูดคุย หรืออ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟัง ซึ่งลูกน้อยจะตอบสนองต่อเสียงที่ได้
ยินด้วยการดิน้ ให้คุณแม่รับรู้ คุณพ่อและคุณแม่ควรจับหรือลูบคลาลูกน้อยผ่านทางหน้าท้อง เพื่อ
สื่อสารให้ลูกรับรู้ถึงความรักความผูกพันที่คุณพ่อและคุณแม่มีต่อลูก
ตั้งครรภ์ 6-7 เดือน (อำยุครรภ์ 21-28 สัปดำห์)
ตั้งแต่สัปดาห์น้ีเป็นต้นไป ลูกน้อยต้องการสารอาหารสาหรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
คุณแม่สามารถรับรู้ว่าลูกดิ้นได้อย่างชัดเจน ส่วนคุณแม่เองก็เริ่มได้รับผลกระทบจากท้องที่โตขึ้น
เรื่อยๆ ในระยะนี้คุณแม่ควรปฏิบัติตัวดังนี้
กำรปฏิบัติตัวที่ต้องเน้น
1) สังเกตการดิ้นของลูกทุกวัน ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงหรือไม่ดิ้นเลยต้องรีบ
ไปพบคุณหมอทันที
2) สร้างความรักความผูกพันกับลูกน้อย คุณพ่อและคุณแม่ควรลูบคลาหน้าท้อง
พร้อมกับเปิดเพลงที่ชอบ ร้องเพลง พูดคุย หรืออ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟัง เนื่องจากลูกน้อยชอบฟัง
เสีย งคุณพ่อ คุณแม่ หรือญาติค นอื่นๆ ในครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นเคยตั้งแต่อยู่ใ น
ครรภ์ ลูกน้อยจะตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยิน เช่น เตะ หรือกลิ้งตัว คุณพ่อและคุณแม่ควรจับหรือ
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ลูบคลาลูกน้อยผ่านทางหน้าท้อง เพื่อสื่อสารให้ลูกรับรู้ถึงความรักความผูกพันที่คุณพ่อและคุณ
แม่มีต่อลูก
3) ชั่งน้าหนักสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปลูกน้อยจะเติบโตอย่าง
รวดเร็ว น้าหนักตัวของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ประเมินการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์
คุณแม่ ควรให้น้าหนักตัวเพิ่มตามเกณฑ์ คือ สัปดาห์ละประมาณ 0.5 กิโลกรัม เพราะถ้าน้าหนัก
ตัวเพิ่มมากเกินไปจะทาให้คุณแม่อ้วนและเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานได้
4) หลีกเลี่ยงการนอนหงายติดต่อกันนานเกิน 10 นาที คุณแม่ควรนอนตะแคงเพราะ
เป็นท่านอนที่ทาให้เลือดไหลเวียนเพื่อนาอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงลูกน้อยได้ดี ถ้ าคุณแม่นอน
หงายอยู่นานแล้วรู้สึกหน้ามืด ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม ให้เปลี่ยนท่านอนตะแคงทันทีจะทาให้อาการ
เหล่านั้นดีขึน้ และหายไปในที่สุด
5) กินอาหารมื้อละน้อยและกินบ่อยครั้ง ไม่กินจนอิ่มมากเกินไป และเคี้ยวอาหารให้
ละเอียด จะช่วยลดอาการแน่นอึดอัดท้องจากอาหารไม่ย่อย และไม่เอนหลังหรือนอนราบหลังกิน
อาหารทันทีเพราะจะทาให้กรดไหลย้อนได้งา่ ย
6) กินผักหรือผลไม้ทุกมื้อหรือกินเป็นอาหารว่าง เพื่อเพิ่มกากใยในลาไส้ คุณแม่ควร
ระวังไม่ให้ท้องผูกเพราะการออกแรงเบ่งอุจจาระจะทาให้เป็นริดสีดวงทวารได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณแม่
เป็นริดสีดวงทวารอยู่ก่อนแล้วก็จะทาให้มีอาการมากขึ้น สาหรับคุณแม่ที่ท้องผูกจนอุจจาระเป็น
ก้อนแข็ง ก้อนอุจจาระจะครูดกับผนังหลอดเลือดที่ขอดพอง จนทาให้มีเลือดออกเป็นหยดๆ ขณะ
ขับถ่ายอุจจาระได้
กำรปฏิบัติตัวโดยทั่วไป
1) ไปตรวจครรภ์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์
รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ ถ้าพบสัญญาณอันตราย เช่น มีเลือดสดๆ
ออกทางช่องคลอด ลูกไม่ดิน้ หรือดิน้ น้อยลง ให้รบี ไปโรงพยาบาลทันที (ดูเรื่องสัญญาณอันตราย)
2) กินยาวิตามินตามที่คุณหมอจัดให้ หากคุณแม่คลื่นไส้อาเจียนทุกครั้งหลังกินยาก็ให้
เปลี่ยนมากินยาพร้อมอาหารได้ และถ้าแพ้ยาหรือสงสัยว่าอาจได้รับผลเสียจากยา ต้องแจ้งคุณ
หมอเพื่อปรับเปลี่ยนยา ห้ามหยุดกินยาโดยไม่แจ้งให้คุณหมอทราบ
3) กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลายชนิด กินผักสด ผลไม้ทุกวัน
หรือกินเป็นอาหารว่าง (ดูรายละเอียดเรื่องโภชนาการ) และดื่มน้ามากๆ เพราะระยะนี้ร่างกายคุณ
แม่จะมีปริมาณเลือดเพิ่มขึน้ มาก เพื่อให้ลูกได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่ขนส่งจากเลือดของคุณ
แม่อย่างเพียงพอ
4) กินไข่หรือเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกและสะอาด เพื่อป้องกันเชื้อโรคและไข่พยาธิที่อาจติด
มากับเนือ้ สัตว์ ส่วนผักสดและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง หรือสารพิษ
ตกค้าง ไม่กินอาหารหมักดอง และอาหารที่ฟอกจนขาวเพราะอาจมีสารเคมีตกค้าง
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5) งดสูบบุหรี่ ชา กาแฟ งดดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ และ
ไม่ควรซือ้ ยากินเอง ไม่กินยาหรือทายาชนิดใดๆโดยไม่ได้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกร เช่น ยารักษา
ฝ้า ครีมทาป้องกันหน้าท้องลาย ครีมทาให้หน้าขาว เป็นต้น
6) พักผ่อนเมื่อเหนื่อยล้ า งีบหลับบ้างช่วงกลางวัน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จะช่วยท าให้
อาการเหนื่อยล้าดีขึ้น และนอนให้พอในช่วงกลางคืนประมาณวันละ 8 ชั่วโมง จะช่วยให้ร่างกายหลั่ง
ฮอร์โมนการตั้งครรภ์ดีขึน้
7) ไม่ทางานออกแรงหักโหมติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่หยุดพัก จนทาให้คุณแม่
เหนื่อยล้ามากเกินไป ไม่ยืนหรือเดินติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เพราะจะทาให้คุณแม่หน้ามืดหรือ
ปวดศีรษะได้ คุณแม่ควรนั่งพักและยกเท้าพาดเก้าอี้บ้าง เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขนึ้
8) ออกกาลังกายเบาๆ เช่น เดินเล่น ยืนแกว่งแขน บริหารกาย หรือว่ายน้าช้าๆ จะช่วย
ให้ร่างกายแข็งแรงและผ่อนคลายความตึงเครีย ด ก่อนเริ่มออกกาลังกายควรปรึก ษาคุณหมอ
เกี่ยวกับข้อห้ามและการออกกาลังกายที่เหมาะสม (ดูการออกกาลังกาย)
9) สวมเสื้อผ้าที่หลวมและใส่สบาย เพิ่มขนาดเสื้อยกทรงให้พอดีกั บเต้านมที่โ ตขึ้น
เพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายและเต้านมได้ดีขึ้น สวมรองเท้าส้นเตี้ยและมีด อกยางยึดพื้นได้ดี
เพื่อป้องกันการลื่น หกล้ม
10)ไม่กลั้นปัสสาวะแม้ว่าต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ เพราะถ้ากลั้นปัสสาวะนานๆ จะเสี่ยง
ต่อการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ
11) ทาจิตใจให้แจ่มใส และผ่อนคลายเมื่อรู้สึกเครียด ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยในครรภ์ผ่อน
คลายและหลับสนิท
12)อาบน้า แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม ไม่ลงแช่ในอ่าง
หรือในลาคลองที่น้าไม่สะอาด เพราะเชื้อโรคจากน้าอาจเข้าสู่โพรงมดลูกได้
13)ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ หลังอุจจาระหรือปัสสาวะให้ล้างด้วยน้าสะอาดแล้ว
ซับให้แห้ง โดยใช้กระดาษที่สะอาดเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลัง อย่าใช้แป้งโรยตามซอกขาหนีบ
กางเกงชัน้ ในต้องซักและตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค
ตั้งครรภ์ 8-9 เดือน (อำยุครรภ์ 29-36 สัปดำห์)
ระยะนี้ลูกน้อยตัวโตพอที่คุณแม่จะนับจานวนครั้งที่ลูกดิ้น ในแต่ละวันได้แล้ว การนับลูกดิ้น
จะช่วยให้คุณแม่คลายความกังวลได้ว่าลูกน้อ ยยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงดีหรือไม่ คุณแม่ควรนับลูก
ดิ้นทุกวัน นอกจากนี้สิ่งสาคัญอีก อย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเวลาใดก็ได้ในช่วงนี้ คือ การเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกาหนด ดังนัน้ การปฏิบัติตัวของคุณแม่มดี ังนี้
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กำรปฏิบัติตัวที่ต้องเน้น
1) สังเกตอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด คือ คุณแม่จะเจ็บท้องร่วมกับท้องปั้น
แข็งอย่างสม่าเสมอและถี่ข้ึนเรื่อยๆ ประมาณ 8-10 ครั้งใน 1 ชั่วโมง หรือบ่อยกว่านี้
2) นับลูกดิ้นตามที่คุณหมอแนะนา ถ้ารู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ลูกก็
ยังดิน้ มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้นการนับลูกดิ้นทุกวันจะช่วยให้คุณแม่
รู้วา่ ลูกน้อยในครรภ์ยังมีชีวติ และยังแข็งแรงดี
3) สร้างความรักความผูกพันกับลูกน้อยในครรภ์ด้วยการเปิดเพลงให้ฟัง พูดคุยกับลูก
น้อย ร้องเพลง หรืออ่านหนังสือให้ฟัง เพราะลูกน้อยชอบฟังเสียงคุณพ่อ คุณแม่ หรือสมาชิกคน
อื่นๆ ในครอบครัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ลูกน้อยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียง
ที่ได้ยิน เช่น เตะ หรือกลิ้งตัว ซึ่งคุณแม่ควรตอบสนองให้ลูกน้อยรับรู้ด้วยการจับหรือคลา ลูกน้อย
ผ่านทางหน้าท้อง
4) หลีกเลี่ยงการนอนหงายเป็นเวลานาน ควรนอนตะแคง เพราะเป็นท่านอนที่ ทาให้
เลือดไหลเวียนเพื่อนาอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงลูกน้อยได้ดีขึ้น ถ้าคุณแม่นอนหงายนานๆ แล้ว
ทาให้รสู้ ึกหน้ามืด ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม ให้เปลี่ยนท่ามานอนตะแคงทันทีจะทาให้อาการเหล่านั้นดีขึ้น
แล้วหายไปในที่สุด
กำรปฏิบัติตัวโดยทั่วไป
1) ไปตรวจครรภ์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อติดตามภาวะสุขภาพและ การเจริญเติบโตของ
ลูกน้อย รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ ถ้าพบสัญญาณอันตราย เช่น มี
เลือดสดๆ ออกทางช่องคลอด ลูกไม่ดิน้ หรือดิ้นน้อยลง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที (ดูเรื่องสัญญาณ
อันตราย)
2) กินยาวิตามินตามที่คุณหมอจัดให้ หากคลื่นไส้อาเจียนทุกครั้งหลังกินยาก็ให้กิน
พร้อมอาหารได้ หากแพ้ยาหรือสงสัยว่า อาจได้รับผลเสียจากยาต้องแจ้งคุณหมอเพื่อปรับเปลี่ยน
ยา ห้ามหยุดกินยาเองโดยไม่แจ้งให้คุณหมอทราบ
3) กินอาหารทีละน้อยและบ่อยครั้ง แทนที่จะกินจนอิ่มในแต่ละมื้อ เคี้ยวอาหารให้
ละเอียดจะช่วยบรรเทาอาการแน่นอึดอัดท้องจากอาหารไม่ย่อย และไม่เอนหลังหรือนอนราบหลัง
กินอาหารทันทีเพราะจะทาให้กรดไหลย้อนได้งา่ ย
4) กินผัก และผลไม้ ที่มกี ากใยมากขึน้ หรือกินเป็นอาหารว่าง และระวังไม่ให้ท้องผูก
เพราะการเบ่งอุจจาระจะทาให้เป็นริดสีดวงทวารได้งา่ ยขึ้น และหากเป็นริดสีดวงทวารอยู่แล้วจะทา
ให้อาการรุนแรงมากขึ้น คุณแม่ที่ท้องผูกจนอุจจาระเป็นก้อนแข็ง ก้อนอุจจาระจะไปครูดผนังหลอด
เลือดที่ขอดพองจนทาให้มเี ลือดออกขณะถ่ายอุจจาระได้ ถ้ามีเลือดออกประจาต้องแจ้งให้คุณหมอ
ทราบ เพราะคุณแม่อาจมีโลหิตจางได้
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5) กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลายชนิด กินผักสดและผลไม้
ทุกวัน หรือกินเป็นอาหารว่าง (ดูรายละเอียด เรื่องโภชนาการ) และดื่มน้าให้มาก เพราะระยะนี้
ร่างกายของคุณแม่จะมีปริมาณเลือดเพิ่มขึน้ มาก เพื่อใช้ขนส่งอาหารและออกซิเจนไปให้ลูกน้อยใน
ครรภ์ได้อย่างเพียงพอ
6) กินไข่หรือเนือ้ สัตว์ที่ปรุงสุกและสะอาด ป้องกันเชื้อโรคและ ไข่พยาธิที่อาจติดมา
กับเนื้อสัตว์ ส่วนผักสดและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง หรือสารพิษ
ตกค้าง หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง และอาหารที่ฟอกจนขาวเพราะอาจมีสารเคมีตกค้าง
7) งดสูบบุหรี่ ชา กาแฟ งดดื่มเหล้า เบีย ร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
และไม่ควรซือ้ ยากินเอง ไม่กินยาหรือทายาชนิดใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกร เช่น ยา
รักษาฝ้า ครีมทาป้องกันหน้าท้องลาย ครีมทาให้หน้าขาว เป็นต้น
8) พักผ่อนเมื่อเหนื่อยล้า งีบหลับบ้างในช่วงกลางวัน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จะช่ วย
ทาให้อาการเหนื่อยล้าดีขึ้น และนอนหลับให้พอในช่วงกลางคืนประมาณวันละ 8 ชั่วโมง จะช่วยให้
ร่างกายหลั่งฮอร์โมนการตัง้ ครรภ์ดขี ึน้
9) ไม่ทางานออกแรงหักโหมติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่หยุดพักจนทาให้คุณแม่
เหนื่อยล้ามากเกินไป ไม่ยืนหรือเดินติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เพราะจะทาให้คุณแม่หน้ามืดหรือปวด
ศีรษะได้ คุณแม่ควรนั่งพักและยกเท้าพาดเก้าอี้บ้าง เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและส่วน
ต่างๆ ของร่างกายได้ดีขนึ้
10) ออกกาลังกายเบาๆ เช่น เดินเล่น ยืนแกว่งแขน บริหารกาย หรือว่ายน้าช้าๆ จะ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและผ่อนคลายความตึงเครียด ก่อนเริ่มออกกาลังกายควรปรึกษาคุณหมอ
เกี่ยวกับข้อห้ามและการออกกาลังกายที่เหมาะสม (ดูการออกกาลังกาย)
11) สวมเสื้อผ้าที่หลวมและใส่สบาย เพิ่มขนาดเสื้อยกทรงให้พอดีกับเต้านมที่โตขึ้น
เพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายและเต้านมได้ดีขึ้น สวมรองเท้าส้นเตี้ยและมีดอกยางยึดพื้ นได้ดี
เพื่อป้องกันการลื่น หกล้ม
12) ไม่กลั้นปัสสาวะแม้ว่าต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ เพราะถ้ากลั้นปัสสาวะนานๆ จะเสี่ยง
ต่อการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ
13) ทาจิตใจให้แจ่มใส และผ่อนคลายเมื่อรู้สึกเครียด ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยในครรภ์
ผ่อนคลายและหลับสนิท
14) อาบน้า แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม ไม่ลงแช่ในอ่าง
หรือในลาคลองที่น้าไม่สะอาด เพราะเชื้อโรคจากน้าอาจเข้าสู่โพรงมดลูกได้
15) ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ หลังอุจจาระหรือปัสสาวะให้ล้างด้วยน้าสะอาด
แล้วซับให้แห้ง โดยใช้กระดาษที่สะอาดเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลัง อย่าใช้แป้งโรยตามซอกขาหนีบ
กางเกงชัน้ ในต้องซักและตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค
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ตั้งครรภ์ 9-10 เดือน (อำยุครรภ์ 37-42 สัปดำห์)
ถึงระยะครบกาหนดคลอดแล้ว คุณแม่อาจรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดเวลาใดก็ได้ แต่ถ้าอายุครรภ์
ครบ 40 สัปดาห์แล้วยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด คุณแม่ควรไปพบคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพลูกใน
ครรภ์และค้นหาภาวะรกเสื่อมสภาพ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกน้อยได้ ในช่วงเดือนสุดท้ายก่อน
คลอดคุณแม่ควรเตรียมตัวเพื่อคลอดทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงเอกสารและของใช้ที่จาเป็นดังนี้
กำรปฏิบัติตัวที่ต้องเน้น
1) สังเกตอาการเจ็บครรภ์คลอด คุณแม่ต้องแยกให้ออกระหว่างเจ็บครรภ์เตือนกับ
เจ็บครรภ์คลอด และต้องรีบไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บครรภ์คลอด ถ้าคุณแม่มีเลือดสดๆ มีมูกปน
เลือด มีนาคร่
้ าไหลออกมาทางช่องคลอด ลูกไม่ดนิ้ หรือลูกดิ้นน้อยลง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่า
จะเจ็บท้องหรือไม่ก็ตาม ต้ องรีบไปโรงพยาบาลทันที อาการเจ็บครรภ์คลอดกับเจ็บครรภ์เตือน
แตกต่างกันดังนี้
เจ็บครรภ์จริง

เจ็บครรภ์เตือน

เจ็บท้องและท้องปั้นแข็งสม่าเสมอ 6-8 ครั้งต่อ
ชั่ ว โมง เจ็ บ ถี่ ขึ้ น และเจ็ บ แต่ ล ะครั้ ง จะนานขึ้ น
เรื่อยๆ ไม่วา่ จะนอนพักหรือลุกเดินก็ไม่หายเจ็บ
เจ็บที่ท้องแล้วร้าวไปที่เอวและต้นขา
มีน้าคร่าไหลออกมาทางช่องคลอด
มีมูกปนเลือดออกทางช่องคลอด

เจ็บท้อง หรือท้องปั้นแข็งบ้างนานๆ ครั้ง ไม่
สม่าเสมอ เมื่อลุกเดินหรือนอนพักจะรู้สกึ ดีข้นึ
เจ็บหน่วงที่ท้อง ไม่ปวด ร้าวไปบริเวณอื่น
ไม่มคี ร่าไหลออกมาทางช่องคลอด
อาจมีมูกเหนียวขาวใสออกทางช่องคลอด

1) เตรียมของใช้สาหรับคุณแม่และลูกน้อย สมุดฝากครรภ์ บัตรโรงพยาบาล และถ่าย
สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนทั้งของคุณแม่และคุณพ่อให้เรียบร้อย แล้วรวบรวมไว้ในตะกร้า
ให้พร้อมก่อนไปโรงพยาบาล
2) จดรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคนที่สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ และ
นาติดตัวตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาล
3) นับลูกดิ้นตามที่คุณหมอแนะนา ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงกว่าระยะที่ผ่านมา
แต่ก็ยังดิ้นมากกว่า 10 ครัง้ ต่อวัน ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ การนับลูกดิ้นทุกวันจะช่วยให้คุณแม่รู้
ว่าทารกในครรภ์ยังมีชีวติ และยังแข็งแรงดี
4) งดเดิ น ทางไกลเพราะคุ ณ แม่ อ าจเจ็ บ ครรภ์ ค ลอดเวลาใดก็ ไ ด้ ถ้ า จ าเป็ น ต้ อ ง
เดินทางให้หยุดพักระหว่างทางทุก 2 ชั่วโมง เพื่อให้คุณแม่ได้ยืดเส้นยืดสายกระตุ้นการไหลเวียน
เลือดบ้าง
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5) สร้างความรักความผูกพันกับลูกน้อยในครรภ์ด้วยการเปิดเพลงให้ฟัง พูดคุยกับลูก
น้อย ร้องเพลง หรืออ่านหนังสือให้ฟัง เพราะลูกน้อยชอบฟังเสียงคุณพ่อ คุณแม่ หรือสมาชิกคน
อื่นๆ ในครอบครัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ลูกน้อยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียง
ที่ได้ยิน เช่น เตะ หรือกลิ้งตัว ซึ่งคุณแม่ควรตอบสนองให้ลูกน้อยรับรู้ด้วยการจับหรือคลา ลูกน้อย
ผ่านทางหน้าท้อง
กำรปฏิบัติตัวโดยทั่วไป
1) ไปตรวจครรภ์ตามนัดทุก ครั้ง เพื่อติดตามภาวะสุขภาพของ ลูก น้อย และเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ ถ้าพบสัญญาณอันตราย เช่น มีเลือดสดๆ ออกทาง
ช่องคลอด ลูกไม่ดิน้ หรือดิน้ น้อยลง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที (ดูเรื่องสัญญาณอันตราย)
2) กินยาวิตามินตามที่คุณหมอจัดให้ หากคุณแม่คลื่นไส้อาเจียนหลังกินยาก็ให้กิน
พร้อมอาหารได้ หากแพ้ยาหรือสงสัยว่าอาจได้รับผลเสียจากยาต้องแจ้งคุณหมอเพื่อปรับเปลี่ยน
ยา ห้ามหยุดกินยาเองโดยไม่แจ้งให้คุณหมอทราบ
3) หลีกเลี่ยงการนอนหงายเป็นเวลานาน ควรนอนตะแคง เพราะเป็นท่านอนที่ทาให้
เลือดไหลเวียนเพื่อนาอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงลูกน้อยได้ดีขึ้น ถ้าคุณแม่นอนหงายนานๆ แล้ว
ทาให้รสู้ ึกหน้ามืด ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม ให้เปลี่ยนท่ามานอนตะแคงทันทีจะทาให้อาการเหล่านั้นดีขึ้น
แล้วหายไปในที่สุด
4) กินอาหารทีละน้อยและบ่อยครั้ง แทนที่จะกินจนอิ่มในแต่ละมื้อ เคี้ยวอาหารให้
ละเอียดจะช่วยบรรเทาอาการแน่นอึดอัดท้องจากอาหารไม่ย่อย และไม่เอนหลังหรือนอนราบหลังกิน
อาหารทันทีเพราะจะทาให้กรดไหลย้อนได้ง่าย
5) กินผัก และผลไม้ ที่มีกากใยมากขึ้น หรือกินเป็นอาหารว่าง และระวังไม่ให้ท้องผูก
เพราะการเบ่งอุจจาระจะทาให้เป็นริดสีดวงทวารได้ง่ายขึ้น และหากเป็นริดสีดวงทวารอยู่แล้วจะทาให้
อาการรุนแรงมากขึน้ คุณแม่ที่ท้องผูกจนอุจจาระเป็นก้อนแข็ง ก้อนอุจจาระจะไปครูดผนังหลอดเลือด
ที่ขอดพองจนทาให้มีเลือดออกขณะถ่ายอุจจาระได้ ถ้ามีเลือดออกประจาต้องแจ้งให้คุณหมอทราบ
เพราะคุณแม่อาจมีโลหิตจางได้
6) กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลายชนิด กินผักสดและผลไม้
ทุกวัน หรือกินเป็นอาหารว่าง (ดูรายละเอียด เรื่องโภชนาการ) และดื่มน้าให้มาก เพราะระยะนี้
ร่างกายของคุณแม่จะมีปริมาณเลือดเพิ่มขึน้ มาก เพื่อใช้ขนส่งอาหารและออกซิเจนไปให้ลูกน้อยใน
ครรภ์ได้อย่างเพียงพอ
7) กินไข่หรือเนือ้ สัตว์ที่ปรุงสุกและสะอาด ป้องกันเชื้อโรคและ ไข่พยาธิที่อาจติดมา
กับเนื้อสัตว์ ส่วนผักสดและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดเพื่อชะล้างเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง หรือสารพิษ
ตกค้าง หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง และอาหารที่ฟอกจนขาวเพราะอาจมีสารเคมีตกค้าง
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8) งดสูบบุหรี่ ชา กาแฟ งดดื่มเหล้า เบีย ร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
และไม่ควรซื้อยากินเอง ไม่กินยาหรือทายาชนิดใดๆโดยไม่ได้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกร เช่น ยา
รักษาฝ้า ครีมทาป้องกันหน้าท้องลาย ครีมทาให้หน้าขาว เป็นต้น
9) พักผ่อนเมื่อเหนื่อยล้า งีบหลับบ้างในช่วงกลางวัน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จะช่วย
ทาให้อาการเหนื่อยล้าดีขึ้น และนอนหลับให้พอในช่วงกลางคืนประมาณวันละ 8 ชั่วโมง จะช่วยให้
ร่างกายหลั่งฮอร์โมนการตัง้ ครรภ์ดขี ึน้
10) ไม่ทางานออกแรงหักโหมติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่หยุดพักจนทาให้คุณแม่
เหนื่อยล้ามากเกินไป ไม่ยืนหรือเดินติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เพราะจะทาให้คุณแม่หน้ามืดหรือปวด
ศีรษะได้ คุณแม่ควรนั่งพักและยกเท้าพาดเก้าอี้บ้าง เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและส่วน
ต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึน้
11) ออกกาลังกายเบาๆ เช่น เดินเล่น ยืนแกว่งแขน บริหารกาย หรือว่ายน้าช้าๆ จะ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและผ่อนคลายความตึงเครียด ก่อนเริ่มออกกาลังกายควรปรึกษาคุณหมอ
เกี่ยวกับข้อห้ามและการออกกาลังกายที่เหมาะสม (ดูการออกกาลังกาย)
12) สวมเสื้อผ้าที่หลวมและใส่สบาย เพิ่มขนาดเสื้อยกทรงให้พอดีกับเต้านมที่โตขึ้น
เพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายและเต้านมได้ดีขึ้น สวมรองเท้าส้นเตี้ยและมีดอกยางยึดพื้นได้ดี
เพื่อป้องกันการลื่น หกล้ม
13) ไม่กลั้นปัสสาวะแม้ว่าต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ เพราะถ้ากลั้นปัสสาวะนานๆ จะเสี่ยง
ต่อการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ
14) ทาจิตใจให้แจ่มใส และผ่อนคลายเมื่อรู้สึกเครียด ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยในครรภ์
ผ่อนคลายและหลับสนิท
15) อาบน้า แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม ไม่ลงแช่ในอ่าง
หรือในลาคลองที่น้าไม่สะอาด เพราะเชื้อโรคจากน้าอาจเข้าสู่โพรงมดลูกได้
16) ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ หลังอุจจาระหรือปัสสาวะให้ล้างด้วยน้าสะอาด
แล้วซับให้แห้ง โดยใช้กระดาษที่สะอาดเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลัง อย่าใช้แป้งโรยตามซอกขาหนีบ
กางเกงชัน้ ในต้องซักและตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค
8. กำรมีเพศสัมพันธ์ในระยะตั้งครรภ์
สิ่งควรรู้เกีย่ วกับกำรมีเพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์
การมีเพศสัมพันธ์หรือการร่วมเพศขณะตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อ
และคุณแม่ได้ไม่น้อย คุณพ่อและคุณแม่ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถพูดคุยถึงความรู้สึก
ความกังวล และความต้องการทางเพศที่แท้จริงของตนอย่างเข้าอกเข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อและ
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คุณแม่มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่ตลอดการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณ
พ่อคุณแม่ควรรู้มดี ังนี้
ข้อห้ำมของกำรมีเพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์
คุณแม่ต้องงดร่วมเพศ ในกรณีตอ่ ไปนี้
1. เคยแท้งมาก่อนที่จะตั้งครรภ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะคุณแม่ที่เคยแท้งเองติดต่อกันตั้งแต่ 3
ครั้งขึน้ ไป หรือคุณหมอแนะนาให้งด ต้องงดร่วมเพศในช่วง 3 เดือนแรกอย่างเด็ดขาด
2. เคยคลอดก่อนกาหนด ควรงดร่วมเพศตัง้ แต่อายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป
3. ปวดท้องคลอดก่อนกาหนด หรือ มีน้าคร่ารั่วออกมาทางช่องคลอด
4. มีเลือดออกทางช่องคลอดระหว่างร่วมเพศ หรือหลังร่วมเพศ ควรงดการร่วมเพศ และ
ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุและรับคาแนะนา
5. คุณหมอวินิจฉัยว่าคุณแม่เสี่ยงต่อการแท้งบุตร เช่น ปากมดลูกไม่แข็งแรง หรือเสี่ยง
ต่อการคลอดก่อนกาหนด ต้องงดร่วมเพศเด็ดขาด
6. มีอาการปวดท้อง มดลูกบีบตัวอย่างรุนแรง หรือลูกไม่ดิ้นเลยขณะร่วมเพศและหลัง
ร่วมเพศ
7. คุณแม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ รกเกาะต่า ต้องงดการร่วมเพศเด็ดขาดเพราะอาจแท้ง
บุตรหรือคลอดก่อนกาหนดได้งา่ ย
8. คุณพ่อมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ น
หนองในแท้ หนองในเทียม แผลเริมอ่อน หูดหงอนไก่ หรือ เอชไอวี เป็นต้น
9. เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ไม่ควรร่วมเพศเพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้
สิ่งที่ไม่ควรทำขณะมีเพศสัมพันธ์ระหว่ำงตั้งครรภ์
1. ไม่สอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในช่องคลอดเพราะจะทาให้ช่องคลอดและปากมดลูกเป็น
แผล หรือติดเชือ้ ขึน้ ได้
2. ไม่เป่าลมเข้าช่องคลอดของคุณแม่ เพราะอาจทาให้ลมผ่านเส้นเลือดที่ฉีกขาดขณะ
ร่วมเพศเข้าไปในหลอดเลือด กลายเป็นฟองอากาศในระบบไหลเวียนเลือดของคุณแม่ ซึ่งอาจเป็น
อันตรายถึงชีวติ ได้
3. ไม่กระตุ้นหัวนมและเต้านมขณะร่วมเพศ เพราะจะไปกระตุ้นให้มดลูกบีบรั ดตัวรุนแรง
อาจทาให้คุณแม่คลอดก่อนกาหนดได้
กำรเลือกท่วงท่ำในกำรร่วมเพศ
1. ไม่ใช้ท่าพิสดาร พลิกแพลง หรือกระทารุนแรง
2. ไม่ใช้ท่าที่อาจเกิดอุบัติเหตุต่อคุณแม่ เช่น ให้คุณแม่ห้อยหัวลง ร่วมเพศในที่คับแคบ ที่
สูง ที่ล่นื ในอ่างน้า ในคลอง น้าทะเล เป็นต้น
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อำยุครรภ์ 1-3 เดือน (ช่วง 1-12 สัปดำห์)
ระยะนี้ คุ ณ แม่ อ าจมี ค วามรู้ สึ ก ทางเพศลดลงเนื่ อ งจากยั ง มี อ าการคลื่ น ไส้ อาเจี ย น
อ่อนเพลีย และปวดปัสสาวะบ่อยคอยรบกวนกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์ แต่ในคุณแม่ที่แพ้ท้อง
เพียงเล็กน้อยอาจมีความรู้สึกทางเพศมากขึ้น เพราะระยะนี้คุณแม่จะดูอวบอิ่ม เต้านมเต่งตึง ช่อง
คลอดชุ่มชืน้ ขึน้ มาก
อย่างไรก็ ตาม คุ ณพ่อคุ ณแม่ บ างรายอาจพยายามหลีก เลี่ย งการมีเ พศสัมพันธ์ใ นช่ว ง
ตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะกระทบกระเทือนจนเกิดอันตรายต่อลูกน้อยใน
ครรภ์ หรือ อาจท าให้แ ท้ง ได้ ซึ่ งความพยายามนี้ อาจมี ผลกระทบต่ อความรู้ สึก ของอี ก ฝ่ ายจน
กลายเป็นปัญหาครอบครัวได้ เนื่องจากระยะนี้คุณแม่เองก็ต้องการที่จะได้รับความรัก ความทะนุ
ถนอม และความพึ ง พอใจจากคุ ณ พ่อ มากขึ้น ส่ว นคุ ณพ่ อ เองก็ ยั ง คงมี ความต้ องการทางเพศ
ตามปกติ
กำรมีเพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง
1) คุ ณ แม่ ที่ ตั้ ง ครรภ์ ป กติ ไม่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นหรื อ ข้ อ ห้ า ม สามารถร่ ว มเพศได้
ตามปกติ แต่อย่าหักโหมหรือรุนแรงจนเกินไป
2) สาหรับคุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพและคุณหมอแนะนาให้งดร่วมเพศทางช่องคลอด
ในช่วงนี้ไว้ก่อน ก็อาจร่วมเพศโดยใช้ปาก (oral sex) หรือใช้วิธีช่วยตัวเองทดแทนได้ ซึ่งการช่วย
ตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นการปลดปล่อยความต้องการอย่างปลอดภัย ทั้งคุณพ่อและคุณแม่
ควรเปิดใจคุยกันว่าแต่ละคนรู้สึกและมีความต้องการอย่างไร เพราะหากทั้งคู่ไม่เข้าใจกัน หรือไม่
กล้าเปิดใจคุ ย กั น ก็ อาจท าให้คุณพ่อไปมีเ พศสัมพันธ์กั บ หญิงอื่น ซ้าร้ายถ้าคุณพ่อไม่ไ ด้สวม
ถุงยางอนามัยป้องกันก็อาจติดโรคทางเพศสัมพันธ์และนาโรคร้ายมาสู่คุณแม่และลูกในครรภ์ เช่น
หนองใน เริม และน่ากลัวที่สุดคือ เอดส์ เป็นต้น
ท่ำในกำรร่วมเพศ
ในคุ ณ แม่ ที่ ไ ม่ มี ข้ อ ห้ าม สามารถร่ ว มเพศได้ ทุ ก ท่ า เพราะรู ป ร่ า งของคุ ณ แม่ ยั ง ไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อย่าให้คุณแม่ออกแรงมาก และหลีกเลี่ยงการกดหรือกระแทกที่ท้องน้อย
ตัวอย่างท่าร่วมเพศที่ปลอดภัย ได้แก่
1) ท่ ำ คู่ ช้ อ นและส้ อ ม คุ ณ พ่ อ นอนตะแคงซ้ อ นด้ า นหลั ง คุ ณ แม่ ลั ก ษณะเหมื อ น
ช้อนส้อมวางซ้อนกัน โดยให้คุณพ่อและคุณแม่นอนตะแคง คุณพ่อหันหน้าประกบหลังคุณแม่ ท่านี้
จะช่วยให้คุณแม่ไม่ต้องแบกรับน้าหนักท้อง เพราะน้าหนักท้องจะทิ้งลงบนที่นอน และคุณแม่ไม่
ต้องออกแรงจึงไม่เหนื่อยมากเกินไป ท่านีส้ ามารถใช้ได้กับทุกระยะของการตัง้ ครรภ์
2) ท่ำนอนก่ำยหมอนข้ำง เป็นท่าที่ไม่มีแรงกดบนหน้าท้องคุณแม่ เริ่มจากคุณพ่อ
และคุณแม่นอนหันหน้าเข้าหากัน คุณแม่นอนวางขาพาดบนสะโพกคุณพ่อแบบสบายๆ เหมือนเอา
ขาวางก่ายบนหมอนข้าง ท่านีอ้ าจไม่เหมาะสาหรับคุณแม่ที่ท้องโตมาก
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3) ท่ำนำรีขี่ม้ำ คุณพ่อนอนหงาย คุณแม่นั่งคร่อมลาตัวคุณพ่อหรือนั่งคุกเข่าคร่อม
คุณพ่อไว้ ใช้เข่าและขารับน้าหนักตัว หรือใช้มือทั้งสองช่วยเพื่ อควบคุมน้าหนักและการเคลื่อนไหว
ท่านี้คุณแม่สามารถกาหนดจังหวะ ทิศทาง น้าหนัก และความลึกได้ด้วยตนเอง เป็นท่าที่ค่อนข้าง
ปลอดภัยไม่มีแรงกดบนท้องของคุณแม่ ขนาดของท้องไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมเพศแต่คุณแม่จะ
เหนื่อยมากเพราะเป็นคนออกแรง
4) ท่ำเข้ำด้ ำนหลัง คุณแม่คุกเข่าในท่าคลาน อาจคุกเข่าบนพื้นหรือขอบเตียงก็ไ ด้
ส่ ว นคุ ณ พ่ อ จะยื น หรื อ นั่ ง คุ ก เข่ า ประกบด้ า นหลั ง ประโยชน์ ข องท่ า นี้ คื อ การสอดใส่ จ ะไม่ ลึ ก
จนเกินไป และไม่มีการกดน้าหนักตัวลงบนท้องของคุณแม่ ส่วนคุณแม่ไม่ต้องออกแรงจึงไม่เหนื่อย
มาก แต่คุณพ่อต้องควบคุมจังหวะให้ช้าๆ เบาๆ นุ่มนวล และอย่าสอดใส่อวัยวะเพศลึกจนเกินไป
ท่านีใ้ ช้ได้ทุกระยะของการตัง้ ครรภ์
อำยุครรภ์ 4-7 เดือน (ช่วง 13-28 สัปดำห์)
ระยะนี้คุณแม่จะมีความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้น เพราะอวัยวะใน อุ้งเชิงกรานมีเลือดมาเลี้ยง
มากขึ้น อวัยวะเพศของคุณแม่จะอวบอูมและมีน้าหล่อลื่นมากขึ้นทาให้ไวต่อความรู้สึกและถึงจุดสุด
ยอดง่ายกว่าปกติ ส่วนอาการแพ้ท้องและอาการไม่สุขสบายก่อนหน้านี้ ก็หายไปหรือลดลงมาก
ร่างกายจึงมีก ารตอบสนองทางเพศดีขึ้น คุ ณแม่บ างรายอาจรู้สึ ก ว่าตนเองมีเ สน่ห์และคุณพ่ อ
ส่วนมากก็รู้สกึ เช่นเดียวกัน
กำรมีเพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง
1) คุณแม่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หรือไม่มีข้อห้าม สามารถร่วมเพศ
ทางช่องคลอดได้ แต่ควรเลือกใช้ท่าร่วมเพศ ที่เหมาะสม เนื่องจากท้องของคุณแม่เริ่มโตมากแล้ว
2) สาหรับคุณแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ซึ่งมักเป็นข้อจากัดในการร่วม
เพศ เช่น ความดันโลหิตสูง หรือภาวะครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น คุณแม่ควรซักถามคุณหมอให้แน่ใจว่ามี
ข้อห้ามในการร่วมเพศหรือไม่
ท่ำในกำรร่วมเพศ
ไม่ใช้ท่าที่คุณพ่ออยู่ด้านบนและคุณแม่อยู่ด้านล่าง เพราะมดลูกจะถูกกระแทกแรง
เกินไป ท่าที่ปลอดภัยที่สุด คือ ท่านอนตะแคง ถ้าท้องของคุณแม่ไม่ โตเกินไปก็สามารถใช่ท่าที่คุณ
แม่อยู่ด้านบนได้ ตัวอย่างท่าที่ปลอดภัยสาหรับการร่วมเพศในระยะนี้ ได้แก่
1) ท่ ำ คู่ ช้ อ นและส้ อ ม คุ ณ พ่ อ นอนตะแคงซ้ อ นด้ า นหลั ง คุ ณ แม่ ลั ก ษณะเหมื อ น
ช้อนส้อมวางซ้อนกัน โดยให้คุณพ่อและคุณแม่นอนตะแคง คุณพ่อหันหน้าประกบหลังคุณแม่ ท่า
นี้จะช่วยให้คุณแม่ไม่ต้องแบกรับน้าหนักท้อง เพราะน้าหนักท้องจะทิ้งลงบนที่นอน และคุณแม่ไม่
ต้องออกแรงจึงไม่เหนื่อยมากเกินไป ท่านีส้ ามารถใช้ได้กับทุกระยะของการตัง้ ครรภ์
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2) ท่ำนอนก่ำยหมอนข้ำง เป็นท่าที่ไม่มีแรงกดบนหน้าท้องคุณแม่ เริ่มจากคุณพ่อ
และคุณแม่นอนหันหน้าเข้าหากัน คุณแม่นอนวางขาพาดบนสะโพกคุณพ่อแบบสบายๆ เหมือนเอา
ขาวางก่ายบนหมอนข้าง ท่านีอ้ าจไม่เหมาะสาหรับคุณแม่ที่ท้องโตมาก
3) ท่ำนำรีขี่ม้ำ คุณพ่อนอนหงาย คุณแม่นั่งคร่อมลาตัวคุณพ่อหรือนั่งคุกเข่าคร่อม
คุณพ่อไว้ ใช้เข่าและขารับน้าหนักตัว หรือใช้มือทั้งสองช่วยเพื่อ ควบคุมน้าหนักและการเคลื่อนไหว
ท่านี้คุณแม่สามารถกาหนดจังหวะ ทิศทาง น้าหนัก และความลึกได้ด้วยตนเอง เป็นท่าที่ค่อนข้าง
ปลอดภัยไม่มีแรงกดบนท้องของคุณแม่ ขนาดของท้องไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมเพศแต่คุณแม่จะ
เหนื่อยมากเพราะเป็นคนออกแรง
4) ท่ำเข้ำด้ ำนหลัง คุณแม่คุกเข่าในท่าคลานอาจคุกเข่าบนพื้นหรือขอบเตียงก็ไ ด้
ส่ ว นคุ ณ พ่ อ จะยื น หรื อ นั่ ง คุ ก เข่ า ประกบด้ า นหลั ง ประโยชน์ ข องท่ า นี้ คื อ การสอดใส่ จ ะไม่ ลึ ก
จนเกินไป และไม่มีการกดน้าหนักตัวลงบนท้องของคุณแม่ ส่วนคุณแม่ไม่ต้องออกแรงจึงไม่เหนื่อย
มาก แต่คุณพ่อต้องควบคุมจังหวะให้ช้าๆ เบาๆ นุ่มนวล และอย่าสอดใส่อวัยวะเพศลึกจนเกินไป
ท่านีใ้ ช้ได้กับทุกระยะการตั้งครรภ์
อำยุครรภ์ 8-10 เดือน (ช่วง 29-40 สัปดำห์)
ช่วงอายุครรภ์ 8-10 เดือน เป็นช่วงที่ลูกน้อยในครรภ์เติบโตอย่างรวดเร็ว ท้องของคุณแม่ก็
โตขึ้นมากจนรู้สึกอึด อัด เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อยหลังและบั้นเอว คุณแม่จึงรู้สึก ไม่สะดวกที่จะมี
เพศสัมพันธ์ กับคุณพ่อ นอกจากนี้คุณแม่อาจรู้สึกอายที่รูปร่างตนเองไม่น่ามอง และกลัวว่าการ
ร่วมเพศจะทาให้ลูกน้อยในครรภ์ได้รับอันตราย หรือทาให้คลอดก่อนกาหนด เป็นต้น ความรู้สึก
เหล่านีอ้ าจทาให้คุณแม่มคี วามสนใจทางเพศลดลงและไม่ค่อยมีอารมณ์ตอบสนอง ส่วนคุณพ่ออาจ
ต้องการงดร่วมเพศเพื่อสุขภาพของลูกน้อย ในกรณีนี้ถ้าคุณแม่และคุณพ่อไม่ได้พูดคุยปรับความ
เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการ และเหตุผลของแต่ละฝ่าย อาจทาให้คุณแม่คิดว่าคุณพ่อหมดรัก หรือ
รังเกียจตนเอง ส่วนคุณพ่ออาจรู้สึก ว่าถูกคุณแม่ทอดทิ้งหรือเข้าใจว่าคุณแม่ให้ความสนใจกับลูก
มากเกินไป ทาให้คุณพ่อรู้สกึ ว่าการขอมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
กำรมีเพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง
1) หลีกเลี่ยงการทับหรือกระแทกถูกท้อง เพราะระยะนี้ท้องคุณแม่โตขึน้ มาก
2) ไม่ใ ช้ท่าที่คุ ณแม่ต้องนอนหงาย เพราะน้าหนัก มดลูก จะไปกดหลอดเลือดท าให้
เลือดไหลกลับสู่หัวใจน้อยลง การนอนหงายเป็นเวลานานจะเป็นอันตรายทั้งต่อคุณแม่และลูกน้อย
ในครรภ์
3) ช่วงอายุครรภ์ 34-36 สัปดาห์ ปากมดลูกของคุณแม่จะนุ่มและอ่อนตัวมาก การ
ร่วมเพศในช่วงนี้ถ้ามีการเค้นคลึงเต้านมและหัวนม หรือสอดใส่อวัยวะลึกเกินไป อาจกระตุ้นให้ปาก
มดลูกเปิดขยาย ทาให้คุณแม่เจ็บครรภ์ก่อนกาหนดคลอดได้
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4) คุณพ่อควรสวมถุงยางอนามัยหากมีการร่วมเพศทางช่องคลอด หรือใช้วิธีหลั่งข้าง
นอก เพราะในน้าอสุจิมีสารโพรสตาแกลนดิน ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับยาเหน็บช่องคลอดที่ใช้สาหรับ
เร่งคลอด สารตัวนีอ้ าจจะไปกระตุ้นให้มดลูกบีบรัดตัวจนทาให้คุณแม่คลอดก่อนกาหนดได้
5) ในระยะ 1 เดือนก่อนครบกาหนดคลอด หากคุณพ่อมีอารมณ์ทางเพศอาจต้องใช้
วิธีช่วยตัวเอง หรือร่วมเพศด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ทางช่องคลอดไปก่อน
ท่ำในกำรร่วมเพศ
ไม่ใช้ท่าที่คุณพ่ออยู่ด้านบน หรือคุณแม่นอนหงาย เพราะมดลูกจะถูกกระแทกแรงเกินไป
ท่าที่ปลอดภัยที่สุดคือ ท่านอนตะแคง ตัวอย่างท่าที่ปลอดภัยสาหรับการร่วมเพศในระยะนี้ คือ
1) ท่ า คู่ ช้ อ นและส้ อ ม คุ ณ พ่ อ นอนตะแคงซ้ อ นด้ า นหลั ง คุ ณ แม่ ลั ก ษณะเหมื อ น
ช้อนส้อมวางซ้อนกัน โดยให้คุณพ่อและคุณแม่นอนตะแคง คุณพ่อหันหน้าประกบหลังคุณแม่ ท่านี้
จะช่วยให้คุณแม่ไม่ต้องแบกรับน้าหนักท้อง เพราะน้าหนักท้องจะทิ้งลงบนที่นอน และคุณแม่ไม่ต้อง
ออกแรงจึงไม่เหนื่อยมากเกินไป
2) ท่าเข้าด้านหลั ง คุ ณแม่คุก เข่าในท่าคลานอาจคุก เข่าบนพื้นหรือขอบเตีย งก็ ไ ด้
ส่ ว นคุ ณ พ่ อ จะยื น หรื อ นั่ ง คุ ก เข่ า ประกบด้ า นหลั ง ประโยชน์ ข องท่ า นี้ คื อ การสอดใส่ จ ะไม่ ลึ ก
จนเกินไป และไม่มีการกดน้าหนักตัวลงบนท้องของคุณแม่ ส่วนคุณแม่ไม่ต้องออกแรงจึงไม่เหนื่อย
มาก แต่คุณพ่อต้องควบคุมจังหวะให้ช้าๆ เบาๆ นุ่มนวล และอย่าสอดใส่อวัยวะเพศลึกจนเกินไป
ท่านีใ้ ช้ได้กับทุกระยะการตั้งครรภ์
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บทที่ 3
รำยละเอียดของกำรพัฒนำนวัตกรรม
PREG-CAL 3.0 เป็นโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่ทางานบนอุปกรณ์สื่อสารชนิด
พกพา ได้แก่ โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน (smart phone) และ แทปเล็ต (tablet) ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (android) เวอร์ชั่น 2.3 ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกที่
เปิดโอกาสให้สตรีตั้งครรภ์และผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและคาแนะนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
มารดาและทารกในครรภ์
กรอบแนวควำมคิดของโครงกำร
PREG-CAL 3.0 ใช้หลักการคานวณอายุครรภ์ตามหลักสากล โดยการนับจากวันแรกของ
ประจาเดือนครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ตอ้ งการทราบอายุครรภ์
และการนับอายุครรภ์ย้อนหลังจาก
กาหนดวันคลอดบุตร ส่วนการคานวณกาหนดวันคลอดนั้นจะใช้หลักของวัน เดือน ปี ที่ตรงกับอายุ
ครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน โดยโปรแกรม PREG-CAL 3.0 นี้จะมีความสามารถในการ
ตอบสนองการใช้งานดังนี้
1) คานวณอายุครรภ์ได้ทั้งจากวันแรกของประจาเดือนครั้งสุดท้าย (Last day of
menstruation period: LMP) และจากกาหนดวันคลอดบุตร (Expected date of delivery: EDD) โดย
ระบุอายุครรภ์เป็นจานวนสัปดาห์ และจานวนวันที่เป็นเศษของสัปดาห์ตามหลักสากล
2) ให้ข้อมูลสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ที่สอดคล้องกับอายุครรภ์ที่คานวณได้เกี่ยวกับพัฒนาการ
ทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของมารดา โภชนาการ การออกกาลังกาย สัญญาณอันตราย
อาการไม่สุขสบาย เพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์
3) ตรวจสอบสุขภาพทารกในครรภ์ดว้ ยตนเอง ด้วยการนับลูกดิน้ การคานวณ BMI และ
ค่าร้อยละ BMI มาตรฐานเพื่อประมาณน้าหนักทารกแรกคลอด
4) เตือนให้หญิงตั้งครรภ์ไปโรงพยาบาลเพื่อคลอดจากการประเมินการหดรัดตัวของมดลูก
5) มีรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มอื การใช้งานโปรแกรม
ขั้นตอนกำรพัฒนำนวัตกรรม
การพัฒนา PREG-CAL 3.0 ได้บูรณาการร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก ดังนี้
1. ประเมินความต้องการนวตกรรม (need analysis) สภาพปัญหาและลักษณะนวัตกรรมที่
หญิงตั้งครรภ์ต้องการ รวมถึงค้นหาความไม่สมบูรณ์ของ PREG-CAL 2.1 รวมทั้งปัจจัยที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการนานวตกรรมไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. กาหนดประเด็น /ขอบเขตความสามารถของ PREG-CAL 3.0 ที่ตอ้ งการพัฒนาให้มี
ความเฉพาะและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในประเด็นดังนี้
3.1 โปรแกรมประยุกต์อ่นื ๆ ที่มลี ักษณะคล้ายกันซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน
3.2 ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์
4. สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และส่งให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา (Content validity) ประกอบด้วย สูติแพทย์
อาจารย์ และพยาบาลวิชาชีพ และได้ปรับปรุงเนือ้ หาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน
5. ส่งข้อมูลด้านวิชาการและศัพท์ทางเทคนิคที่เป็นภาษาไทยให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษานั้นๆ
เพื่อแปลเป็นภาษาเวียดนาม กัมพูชา และลาว พร้อมทั้งการตรวจด้วยการแปลกลับเป็นภาษาไทย
ด้วยโปรแกรม google translation
6. ออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์ PREG-CAL 3.0 เฉพาะ version ภาษาไทย โดย
6.1 เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้แอพพลิเคชั่น
6.2 ออกแบบหน้าจอ (User Interfaces)
6.3 เขียนโปรแกรม ซึ่งใช้จาวา (Java) เป็นภาษาในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
7. ส่ง PREG-CAL 3.0 เฉพาะ version ภาษาไทย ให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการ android
และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลมารดาระยะตั้งครรภ์ตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของโปรแกรม และได้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
7.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลมารดาระยะตั้งครรภ์ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการ android มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) การกาหนดความละเอียดของหน้าจอ ควรปรับปรุงเพื่อให้โปรแกรมสามารถ
รองรับโทรศัพท์มอื ถือ และ แทปเล็ต ที่มีความละเอียดของจอภาพได้หลากหลายมากขึ้น
2) การคานวณน้าหนักทารกแรกคลอดโดยใช้เกณฑ์ของ wallop curve ควรมีการ
แสดงผลออกมาเป็นรูปกราฟ แต่ทีมผู้พัฒนาเห็นว่าควรปรับปรุงใน version ต่อไป เพราะมีความ
ซับซ้อนและต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
8. นา PREG-CAL 3.0 เฉพาะ version ภาษาไทย ไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ ประกอบด้วย
หญิงตั้งครรภ์จานวน 10 ราย บุคลากรทีมสุขภาพโรงพยาบาลโชคชัย จานวน 3 ราย และนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 จานวน 8 ราย และวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรมด้วยแบบสอบถาม โดยนาผล
ที่ได้ไปปรับปรุงให้โปรแกรมมีรูปแบบ
และภาพที่สวยงามมากขึ้น
แต่ยังไม่สามารถพัฒนาให้
ครอบคลุมระบบปฏิบัติการ ios เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ ซึ่งผลการทดลองใช้โดยสรุปมีดังนี้
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8.1 กลุ่มบุคลำกรทีมสุขภำพ จานวน 3 ราย
ข้อมูลทั่วไป
อายุเฉลี่ย 45 ปี ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ประสบการณ์ทางานในหน่วยงานปัจจุบัน 5-20 ปี
ควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ข้อควำม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
ช่วยลดความผิดพลาดในการคานวณอายุครรภ์ และกาหนดวันคลอด
4.6
อานวยความสะดวกในการให้สขุ ศึกษาแต่หญิงตั้งครรภ์

4.2

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ หญิงตัง้ ครรภ์

4.7

มีข้อมูลที่จาเป็นในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อย่างครบถ้วน

4.4

ความสะดวกในการ download และติดตัง้ โปรแกรม

4.1

มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย

4.8

ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

4.8

การออกแบบสวยงาม

4.0

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

4.2

ความพึงพอใจในภาพรวมหลังจากนา PREG-CAL ไปใช้

4.5

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม
- เป็นโปรแกรมที่ทันสมัย มีประโยชน์ แต่ควรมีการบันทึกข้อมูลการตรวจครรภ์ และ
การเตือนให้มาฝากครรภ์ตามกาหนดนัดครั้งต่อไปซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวกมากขึน้
- ควรพัฒนาให้ใช้ได้บนระบบ ios
8.2 กลุ่มนักศึกษำพยำบำล จานวน 8 ราย
ข้อมูลทั่วไป
อายุ 20-21 ปี เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และขึน้ ฝึกปฏิบัตกิ ารที่แผนกฝากครรภ์
ควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ข้อควำม
1
2

ช่วยลดความผิดพลาดในการคานวณอายุครรภ์ และกาหนดคลอด
อานวยความสะดวกในการให้สขุ ศึกษาแต่หญิงตั้งครรภ์

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
4.8
4.4
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ข้อควำม
3
4
5
6
7
8
9
10.

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ หญิงตัง้ ครรภ์
มีข้อมูลที่จาเป็นในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อย่างครบถ้วน
ความสะดวกในการ download และติดตัง้ โปรแกรม
มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย
ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
การออกแบบสวยงาม
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัตงิ าน
ความพึงพอใจในภาพรวมหลังจากนา PREG-CAL ไปใช้

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
4.8
4.5
4.4
4.8
4.7
4.2
4.4
4.7

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม
- เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก ชอบ ช่วยให้มั่นใจในการคานวณอายุครรภ์ และ
การให้ความรู้กับแม่ตั้งครรภ์
- เป็นนวัตกรรมทางการพยาบาล แต่อยากให้พัฒนาบนระบบ ios เพราะใช้กับ
ไอโฟนไม่ได้
8.3 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จานวน 10 ราย
ข้อมูลทั่วไป
อายุ 18-34 ปี ตั้งครรภ์ครั้งที่ 1-3 อายุครรภ์ที่เริ่มใช้โปรแกรม 8-30 สัปดาห์
ควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ข้อควำม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

อานวยความสะดวกในการคานวณอายุครรภ์ และกาหนดคลอด
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
มีข้อมูลที่จาเป็นในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างครบถ้วน
เนื้อหาเข้าใจง่าย
ให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการ
ความสะดวกในการ download และติดตัง้ โปรแกรม
มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย
ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
การออกแบบสวยงาม
ความพึงพอใจในภาพรวมหลังจากนา PREG-CAL ไปใช้

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
4.2
4.6
4.5
4.8
4.7
4.2
4.6
4.5
4.5
4.8
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม
- ใช้งานง่าย ชอบมาก มีประโยชน์ ให้ความรูเ้ ยอะ สามีก็สามารถใช้ได้ด้วย
- ขอบคุณที่ให้โปรกแกรมมาใช้ฟรี จะแนะนาคนอื่นให้ได้ใช้บ้าง
- อยากให้พัฒนาให้ใช้ได้บนไอโฟน
9. สร้าง PREG-CAL 3.0 ใน version ภาษา มาเลย์ เวียดนาม และลาว ตามโปรแกรม
ต้นแบบที่เป็นภาษาไทย
10. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ PREG-CAL 3.0 แก่ผู้สนใจ ดังนี้
10.1 การนาเสนอในเวทีประชุมวิชาการทางการพยาบาล
10.2 การนาเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นปีที่ 27
11. สรุปผลกระทบ (impact) จากการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี PREG-CAL 3.0 โดย
เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถ download โปรแกรม PREG-CAL 3.0 ไปใช้งานได้โดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Google Play Store
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บทที่ 4
ผลจำกกำรพัฒนำนวัตกรรม
โปรแกรมประยุกต์ หรือ แอพลิเคชั่น บนอุปกรณ์ส่อื สารชนิดพกพาสาหรับส่งเสริมสุขภาพ
สตรีตงั้ ครรภ์(เพร็ก-แคล 3.0) หรือ PREG-CAL 3.0 ถูกพัฒนาขึน้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(Android)
ควำมสำมำรถของโปรกแกรม
1. การคานวณอายุครรภ์และกาหนดวันคลอด
2. ข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับพัฒนาการทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของมารดา การ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย สัญญาณอันตราย อาการไม่สุขสบาย เพศสัมพันธ์ และการ
ปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ที่สอดคล้องกับอายุครรภ์ที่คานวณได้
3. การตรวจสอบสุขภาพทารกในครรภ์ ด้วยโปรแกรมการนับและบันทึกจานวนครั้งที่ทารก
ในครรภ์ดิน้ การคานวณ BMI และค่าร้อยละ BMI มาตรฐานเพื่อประมาณน้าหนักทารกแรกคลอด
4. การเตือนให้มารดาตั้งครรภ์ไปโรงพยาบาลเพื่อคลอด เมื่อมีอาการเจ็บครรภ์ จากการ
ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกด้วยตนเอง
วิธีกำรใช้งำน
เพร็กแคล 3.0 (PREG-CAL 3.0) เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานกับโทรศัพท์มอื ถือหรือแทปเล็ต
ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.3 ขึน้ ไป โดยมีการใช้งานดังนี้
1. กำรติดตั้งโปรแกรม
โปรแกรม PREG-CAL สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่ทางานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 2.3 ขึน้ ไป สามารถติดตั้งโปรแกรมโดยสแกน QR โค๊ด
ที่ปรากฎด้านล่างนี้
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ซึ่งจะลิงค์ไปยังหน้าจอติดตั้งโปรแกรมบน
Google Play Store โดยอัตโนมัติ หรือ
ติดตัง้ โดยเข้าไปที่ Google Play Store แล้ว
ค้นหาโดยใช้คาว่า “ตั้งครรภ์”

ซึ่งจะปรากฎชื่อโปรแกรม PREG-CAL
ขึน้ มา ให้คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าจอติดตัง้
โปรแกรม

คลิก "ติดตั้ง"

คลิก "ยอมรับ"
รอจนกำรติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 100%

คลิก "เปิด" เพื่อเข้ำสู่โปรแกรม PREG-CAL
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3. กำรใช้งำนโปรแกรม
เริ่มต้นการทางาน จะปรากฎหน้าจอแสดง รายละเอียดโปรแกรม
และผูพ้ ัฒนา ดังรูป

หลังจากนั้นประมาณ 3 วินาที จะเข้าสู่หน้าจอ เมนูหลัก ดังรูป

(1) เริ่มต้นด้วยการเข้าเมนูคานวณอายุครรภ์ และกาหนดคลอด
(1.1) คลิกเลือก วันที-่ เดือน-พ.ศ. ที่ตรงกับวันแรกของประจาเดือน
ครัง้ สุดท้าย หรือกรณีที่จาวันแรกของประจาเดือนครั้งสุดท้ายก่อน
ตัง้ ครรภ์ไม่ได้ ให้ใช้วันครบกาหนดคลอดที่แพทย์แจ้งไว้ หรือจากการตรวจ
ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
(1.2) คลิก "บันทึก"

หลังจากบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมายังหน้าจอเมนูหลัก โดย
จะแสดงอายุครรภ์ และวันครบกาหนดคลอดไว้ที่ดา้ นบนดังรูป ซึ่งตัวเลข
อายุครรภ์ที่แสดงอยูบ่ นหน้าจอนี้จะเพิ่มขึน้ เองโดยอัตโนมัตใิ นวันถัด ๆ ไป
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(2) เมนูพัฒนาการทารกในครรภ์
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ตงั้ แต่สัปดาห์
แรกจนถึงอายุครรภ์ที่ 41-42 สัปดาห์ โดยเมื่อคลิกเข้ามาเมนูน้ี ข้อมูลที่
แสดงอยูบ่ นหน้าจอจะสอดคล้องกับอายุครรภ์ ณ ปัจจุบัน แต่หากต้องการ
ทราบข้อมูลของสัปดาห์กอ่ นหน้า หรือสัปดาห์ถัดไป ก็สามารถเรียกดูได้ด้วย
การเลื่อนสไลด์โดยใช้น้ิวปัดไปบนหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา

(3) เมนูการเปลี่ยนแปลงของมารดา
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของมารดาตั้งแต่ชว่ ง
เดือนแรกจนถึงเดือนที่ 10 ของการตัง้ ครรภ์ โดยเมื่อคลิกเข้ามาเมนูนี้
ข้อมูลที่แสดงอยูบ่ นหน้าจอจะสอดคล้องกับอายุครรภ์ ณ ปัจจุบัน แต่หาก
ต้องการทราบข้อมูลของสัปดาห์ก่อนหน้า หรือสัปดาห์ถัดไป ก็สามารถ
เรียกดูได้ด้วยการเลื่อนสไลด์โดยใช้น้วิ ปัดไปบนหน้าจอจากขวาไปซ้าย
หรือจากซ้ายไปขวา

(4) เมนูอาการไม่สุขสบาย
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของมารดาที่
ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายต่าง ๆ ที่อาจพบได้เมื่อตั้งครรภ์ ซึ่งได้รวมรวบ
ไว้ทั้งหมด 27 อาการ โดยแต่ละอาการจะบรรยายถึงความหมาย สาเหตุ
การป้องกัน และการบรรเทาอาการนัน้
ผูใ้ ช้สามารถดูรายละเอียดของอาการที่สนใจได้ โดยการคลิกไปที่
อาการนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคลิกไปที่อาการ "เจ็บเต้านม" โปรแกรมก็จะ
แสดงข้อมูลอาการ "เจ็บเต้านม" ขึ้นมาดังรูป
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(5) เมนูสัญญาณอันตราย
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาการผิดปกติในระยะตัง้ ครรภ์ที่อาจเกิดขึน้ ได้
ตัง้ แต่ชว่ งไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสที่สามของการตัง้ ครรภ์ ประกอบด้วย
อาการฉุกเฉินที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที เพราะหากรั้งรออาจจะเกิด
อันตรายต่อชีวติ ของมารดา หรือทารกในครรภ์ได้ และอาการที่ต้องรีบมา
พบแพทย์ก่อนกาหนดตรวจ โดยเมื่อคลิกเข้ามาเมนูนี้ ข้อมูลที่แสดงอยูบ่ น
หน้าจอจะสอดคล้องกับอายุครรภ์ ณ ปัจจุบัน แต่หากต้องการทราบข้อมูล
ของไตรมาสก่อนหน้า หรือไตรมาสถัดไป ก็สามารถเรียกดูได้ด้วยการเลื่อน
สไลด์โดยใช้น้วิ ปัดไปบนหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา

(6) เมนูโภชนาการ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ ถูกต้อง อาหารที่ต้อง
หลีกเลี่ยง หรืองดรับประทานขณะตั้งครรภ์ รวมถึงอาหารที่ควรเน้นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ตงั้ แต่ชว่ งเดือนแรกจนถึงเดือนที่ 10
ของการตัง้ ครรภ์ โดยเมื่อคลิกเข้ามาเมนูนี้ ข้อมูลที่แสดงอยูบ่ นหน้าจอจะ
สอดคล้องกับอายุครรภ์ ณ ปัจจุบัน แต่หากต้องการทราบข้อมูลของเดือน
ก่อนหน้า หรือเดือนถัดไป ก็สามารถเรียกดูได้ด้วยการเลื่อนสไลด์โดยใช้น้ิว
ปัดไปบนหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา

(7) เมนูการออกกาลังกาย
แสดงข้อมูล และภาพประกอบเกี่ยวกับการออกกาลังกายทีถ่ ูกต้องใน
ระยะตัง้ ครรภ์ตงั้ แต่ชว่ งไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสที่สามของการตัง้ ครรภ์
(หนึ่งไตรมาสเท่ากับสามเดือน) โดยเมื่อคลิกเข้ามาเมนูนี้ ข้อมูลที่แสดงอยู่
บนหน้าจอจะสอดคล้องกับอายุครรภ์ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ในหน้าจอจะมี
ปุ่ม “คลิกดูคาแนะนาก่อนออกกาลังกาย” ซึ่งควรอ่านทาความเข้าใจก่อน
เริ่มออกกาลังกายตามคาแนะนา
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(8) เมนูการปฏิบัตติ ัว
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ หรือการปฏิบัตติ นที่เหมาะสม
กับช่วงอายุครรภ์ ประกอบด้วย การปฏิบัตติ ัวที่ต้องเน้น และการปฏิบัตติ ัว
โดยทั่วไป โดยเมื่อคลิกเข้ามาเมนูนี้ ข้อมูลที่แสดงอยูบ่ นหน้าจอจะ
สอดคล้องกับอายุครรภ์ ณ ปัจจุบัน แต่หากต้องการทราบข้อมูลของ
สัปดาห์ก่อนหน้า หรือสัปดาห์ถดั ไป ก็สามารถเรียกดูได้ด้วยการเลื่อน
สไลด์โดยใช้น้วิ ปัดไปบนหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา

(9) เมนูเพศสัมพันธ์
แสดงข้อมูล และภาพประกอบเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อมารดา และทารกในครรภ์ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกจนถึง
ไตรมาสที่สามของการตัง้ ครรภ์ (หนึ่งไตรมาสเท่ากับสามเดือน) โดยเมื่อคลิก
เข้ามาเมนูนี้ ข้อมูลที่แสดงอยูบ่ นหน้าจอจะสอดคล้องกับอายุครรภ์ ณ
ปัจจุบัน นอกจากนี้ในหน้าจอจะมีปุ่ม “คลิกดูคาแนะนาก่อนมีเพศสัมพันธ์”
ซึ่งควรอ่านทาความเข้าใจก่อนศึกษาเนื้อหาส่วนอื่น แต่หากต้องการทราบ
ข้อมูลของไตรมาสก่อนหน้า หรือไตรมาสถัดไป ก็สามารถเรียกดูได้ด้วยการ
เลื่อนสไลด์โดยใช้น้วิ ปัดไปบนหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา
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(10) เมนูจับการหดรัดตัวของมดลูก
โปรแกรมตรวจสอบอาการเจ็บครรภ์คลอดด้วยตนเอง เพื่อวางแผนที่
จะมาโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที โดยมีขอ้ ควรระวังที่แม้จะยังไม่เจ็บ
ครรภ์แต่ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเช่นกัน การตรวจสอบว่าอาการเจ็บท้องที่
มารดากาลังเผชิญอยู่นั้นเป็นการเจ็บครรภ์คลอดหรือไม่ เริ่มจากคลิกที่
ปุ่ม “เริ่มต้น” หลังจากนัน้ เมื่อมารดาเริ่มเจ็บท้อง หรือมีท้องปั้นแข็งให้คลิก
ที่ปุ่ม “เริ่มเจ็บ” และเมื่ออาการเจ็บท้อง หรือท้องปั้นแข็งบรรเทาลงให้คลิก
ที่ปุ่ม “เริ่มคลาย” ซึ่งหากอาการเจ็บครรภ์ถี่จนถึงเกณฑ์ของการเจ็บครรภ์
คลอด โปรแกรมจะมีข้อความเตือนให้ทราบว่าเป็นอาการเจ็บครรภ์คลอด
และให้รีบไปโรงพยาบาล

(11) เมนูคานวณน้าหนักมาตรฐานของมารดา
โปรแกรมช่วยในการคาดคะเนคร่าว ๆ เพื่อเตือนมารดาที่มีนาหนั
้ กต่า
กว่า หรือมากกว่าเกณฑ์ให้ปรับปรุงการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เริ่ม
จากการคานวณน้าหนักมาตรฐานของมารดาตามเกณฑ์เส้นโค้งของวัลลภ
(Vallop’s curve) โดยระบุสว่ นสูง (เซนติเมตร) น้าหนักตัว (กิโลกรัม) และ
อายุครรภ์ (สัปดาห์) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม
“ประมวลผล” โปรแกรมจะคานวณร้อยละค่ามาตรฐาน (BMI 21) ค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) และคาดคะเนน้าหนักทารกแรกคลอด ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ช่วงคือ (1) น้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึงทารกอาจมีน้าหนักต่ากว่า
เกณฑ์ (2) น้าหนัก 2,500-3,000 กรัม หมายถึงทารกมีนาหนั
้ กในเกณฑ์
ปกติ และ (3) น้าหนักมากกว่า 3,000 กรัม หมายถึงทารกอาจมีน้าหนัก
อยู่ในเกณฑ์ หรือมากกว่าเกณฑ์ปกติ
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(12) เมนูนับลูกดิน้
โปรแกรมนับ และบันทึกจานวนครัง้ ที่ทารกดิ้นในช่วงเวลาที่กาหนด
เพื่อใช้ตรวจสอบ และประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยตนเอง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหลักการนับการดิ้นของทารกด้วยวิธีการต่าง ๆ
รวมถึงเกณฑ์เบือ้ งต้นที่บ่งบอกว่าทารกในครรภ์อาจกาลังอยูใ่ นภาวะ
อันตราย และต้องรีบมาพบแพทย์ เมื่อต้องการนับลูกดิน้ ตามวิธีที่แพทย์
แนะนา ให้คลิกปุ่ม “เริ่มต้น” หลังจากนัน้ เวลาจะเดินไปเรื่อย ๆ และทุก
ครัง้ ที่มารดารู้สกึ ว่าลูกดิน้ ให้คลิกปุม่ “คลิกเมื่อลูกดิ้น” เมื่อครบเวลาที่ต้อง
นับแล้ว ให้คลิกปุม่ “หยุด” และถ้าต้องการบันทึกข้อมูลลงเป็นประวัตใิ ห้
คลิกปุ่ม “บันทึก”
เมื่อต้องการดูประวัตทิ ี่บันทึกไว้ ให้คลิกปุม่
“แสดงประวัติ”
โปรแกรมจะแสดงประวัตกิ ารนับ ลูกดิ้นตัง้ แต่ครัง้ แรกจนถึง
ปัจจุบัน โดยจัดเรียงตามวันที่บันทึก

(13) เมนูวิธีการใช้โปรแกรม
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมในเบือ้ งต้น
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(14) เมนูเกี่ยวกับโปรแกรม
แสดงข้อมูลชื่อโปรแกรม และทีมพัฒนา

(15) เมนูออกจากโปรแกรม
คลิกเพื่อออกจากโปรแกรม
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บทที่ 5
สรุปกำรเผยแพร่ และกำรปรับแปลงถ่ำยทอดเทคโนโลยี
PREG-CAL 3.0 version ภาษาไทย กาลังได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก ปัจจุบันเปิดให้
Download ฟรี ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2559 ผ่าน Play store พบว่า
1. จำนวนครั้งของกำร download จนถึงปัจจุบัน ณ เดือน เมษายน 2561 มีจานวน
มากกว่า 50,000 ครั้ง และในขณะเดียวกันก็มีผู้กาลังงานจริง มากกว่า 15,000 users

ภำพแสดงจำนวนครั้งของกำร download และกำรแสดงควำมคิดเห็น
2. คะแนนควำมพึงพอใจ จากผู้แสดงความคิดเห็นจานวน 273 คน พบว่า มีคะแนน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประมาณ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5
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3. ควำมคิดเห็น ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ จานวน 64 คน จากผู้ให้คะแนนความพึงพอใจผ่าน
ระบบ Play store ทั้งหมด 273 คน ให้ความเห็นเกี่ยวกับเป็นโปรแกรมโดยสรุป ดังนี้

ภำพแสดงตัวอย่ำงควำมคิดเห็นของผู้ใช้งำน PREG-CAL 3.0
3.1 ควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้เพศหญิง
- ดีมาก มีคาแนะนาให้คุณแม่ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ และเหมาะสาหรับคุณ
พ่อที่รักครอบครัว
- ดีมาก ชอบโปรแกรมนับลูกดิน้
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่เป็นประโยชน์มาก ใช้อ่านช่วงท้องจนกระทั่ง
คลอด
- ชอบโปรแกรมนี้มากเพราะบอกได้ทุกอย่าง
- ดีมาก ดูงา่ ย ได้ผลจริง
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-

มีประโยชน์มาก ให้คาแนะนาได้ละเอียด เข้าใจง่าย
ชอบมาก เป็นแอพที่มีประโยชน์
ดีมาก ทาให้หายสงสัยหลายๆ เรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ มีเนื้อหาเข้าใจง่าย
ดีมาก รักเลย ชอบ
ดีมาก ใช้ตงั้ แต่ท้อง 4 เดือนจนกระทั่งคลอด ได้ความรูม้ าก
ดีมากๆ ตอบทุกสิ่งที่อยากรู้ได้มาก
มีประโยชน์ตอ่ คุณแม่มอื ใหม่ ช่วยได้มาก
ชอบมาก แล้วเนื้อหาตรงด้วย

3.2 ควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้เพศชำย
- มีประโยชน์มาก ทาให้คุณพ่อได้รู้ขอ้ มูลที่จาเป็นต่างๆ
- ดาวน์โหลดไว้ให้ภรรยาอ่าน เช็คข้อมูลกับภรรยาตลอด
3.3 ควำมคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
- ยังไม่เข้าใจการใช้โปรแกรมจับการหดรัดตัวของมดลูกจึงใช้ไม่เป็น
- ยังไม่เข้าใจวิธีการคานวณและการแปลความหมายเรื่องการคานวณน้าหนักทารก
แรกคลอด
- เพื่อนๆ อยากใช้ แต่ ไอโฟน ใช้ไม่ได้
สรุปผลกำรเผยแพร่และกำรปรับแปลงเทคโนโลยี
จากการเผยแพร่และการปรับแปลงเทคโนโลยีของ PREG-CAL 3.0 สู่มารดาตั้งครรภ์
นักศึกษาและอาจารย์ บุคลากรสุขภาพ และประชาชนที่สนใจ พบว่า เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับ
ความนิยม ผู้ใช้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความคิดเห็นว่าเป็นมีประโยชน์
ได้สาระความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้อย่างครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างตรงประเด็น
สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรขยายขอบเขตให้ครอบคลุมระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น ios เพื่อให้
ผู้ใช้งานที่มีอุปกรณ์สื่อสารพกพาประเภทอื่นนอกเหนือจากระบบ android สามารถ download
โปรแกรมไปใช้งานได้ นอกจากนี้ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดจาก function ต่างๆ ของโปรแกรม
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ภำคผนวก ก
แบบสอบถำม

138
แบบสอบถำมสำหรับบุคลำกรทีมสุขภำพ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
อายุ ................................. ปี

ตาแหน่ง ....................................................................................

ประสบการณ์ทางานในหน่วยงานปัจจุบัน ........................................ ปี
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็น
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพึงพอใจในการนา โปรแกรมประยุกต์ เพร็กแคล” บน
โทรศัพท์มือถือ ไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ให้ตรงกับความจริงมากที่สุด โดยใส่เครื่องหมาย / ลง
ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ข้อความ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1

ช่วยลดความผิดพลาดในการคานวณอายุครรภ์ และ
กาหนดคลอด
2 อานวยความสะดวกในการให้สขุ ศึกษาแต่หญิงตั้งครรภ์
3 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ หญิงตัง้ ครรภ์
4 มีข้อมูลที่จาเป็นในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อย่าง
ครบถ้วน
5 ความสะดวกในการ download และติดตัง้ โปรแกรม
6 มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย
7 ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
8 การออกแบบสวยงาม
9 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
10. ความพึงพอใจในภาพรวมหลังจากนา PREG-CAL ไปใช้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม ……………………………………………………………………..…………………..………………………………...
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………
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แบบสอบถำมสำหรับนักศึกษำ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
อายุ ................................. ปี

ชัน้ ปีที่ …………………………………..

ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็น
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพึงพอใจในการนา โปรแกรมประยุกต์ เพร็กแคล” บน
โทรศัพท์มือถือ ไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ให้ตรงกับความจริงมากที่สุด โดยใส่เครื่องหมาย / ลง
ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ข้อความ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1

ช่วยลดความผิดพลาดในการคานวณอายุครรภ์ และ
กาหนดคลอด
2 อานวยความสะดวกในการให้สขุ ศึกษาแต่หญิงตั้งครรภ์
3 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ หญิงตัง้ ครรภ์
4 มีข้อมูลที่จาเป็นในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อย่าง
ครบถ้วน
5 ความสะดวกในการ download และติดตัง้ โปรแกรม
6 มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย
7 ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
8 การออกแบบสวยงาม
9 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัตงิ าน
10. ความพึงพอใจในภาพรวมหลังจากนา PREG-CAL ไปใช้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม ……………………………………………………………………..…………………..………………………………...
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………
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แบบสอบถำมสำหรับผู้รับบริกำร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
อายุ ................................. ปี

ตัง้ ครรภ์ครัง้ ที่ …………………………………..

อายุครรภ์ที่เริ่มใช้โปรแกรม ……………….. สัปดาห์
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็น
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพึงพอใจในการนา โปรแกรมประยุกต์ เพร็กแคล” บน
โทรศัพท์มือถือ ไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ให้ตรงกับความจริงมากที่สุด โดยใส่เครื่องหมาย / ลง
ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ข้อความ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1

อานวยความสะดวกในการคานวณอายุครรภ์ และกาหนด
คลอด
2 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
3 มีข้อมูลที่จาเป็นในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
ครบถ้วน
4 เนื้อหาเข้าใจง่าย
5 ให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการ
6 ความสะดวกในการ download และติดตัง้ โปรแกรม
7 มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย
8 ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
9 การออกแบบสวยงาม
10. ความพึงพอใจในภาพรวมหลังจากนา PREG-CAL ไปใช้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม ……………………………………………………………………..…………………..………………………………...
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………
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รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒใิ นกำรตรวจสอบเนื้อหำทำงวิชกำกำร
รองศาสตราจารย์ ดร. กรกช อินทราพิเชฐ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาชีววิทยา สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
อาจารย์ประจาสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ สุภาพ ไทยแท้
อาจารย์ประจาภาควิชาสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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ตาแหน่งนายแพทย์ชานาญการ สูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นาง อรทัย วงศ์พิกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้าแผนกฝากครรภ์ ศูนย์อนามัยเขต 5 นครราชสีมา
นาง สุจติ รา สุมนนอก
ตาแหน่งนักโภชนาการชานาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 8 นครสวรรค์
นาย เพิ่มศักดิ์ รุง่ จิรารัตน์
ตาแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยเขต 8 นครสวรรค์

142

ภำคผนวก ค
ประวัติผู้วิจัย

143
ประวัติหัวหน้ำโครงกำร
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)
Jantakan Kanjanawetang
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถำนที่ปฏิบัติงำน
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
สถำนที่ติดต่อ
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ควำมเชี่ยวชำญ
- การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
- มารดาวัยรุ่น
- การพยาบาลครอบครัว
- การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
- การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมทางการพยาบาล
ผลงำนด้ำนกำรตีพมิ พ์ เผยแพร่งำนวิจัยหรืองำนวิชำกำร
Thongdee, P. A., Loyd, Kanoksin, S., Kanjanawetang, J.,Winwan, K., and Nimkuntod,
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Thailand, 2016; 99: S36-S41, 2016.
ศศิธร สิมคา, จันทกำนต์ กำญจนเวทำงค์ และ สุชาดา รัชชกุล. (2554). ประสบการณ์
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วาสนา เกตุมะ ประนอม โอทกานนท์ จันทกำนต์ กำญจนเวทำงค์ และ จิราวุธ พันธชาติ.
(2552). ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองในสตรีวัยเจริญพันธ์. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
3(2): 132-143.
Othaganont P, Ratanawimol C, Kanjanawetang J, Songthai N, Tangkawanich T. A
teaching and learning process using research-based learning to strengthen clinical
research in Baccalaureate nursing students: an integration of two nursing courses.
Special proceeding of the first BIMP international nursing conference. 8-9 October
2008 Davao City, Philippines.

145
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เมือง กลาสโกว์ ประเทศ สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ
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ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ส.11185
พ.ศ. 2556
โปรแกรมคานวณอายุครรภ์และกาหนดคลอดบนอุปกรณ์พกพา (PREGCAL version 2.1) ประเภท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว1.4597
รำงวัล / เกียรติบัตร
2558
รำงวัลที่ 1 ด้ำน Software ระดับทั่วไป “โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
สื่อสารชนิดพกพาสาหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (PREG-CAL
version 3.0)” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์กองทุนนวัตกรรมสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยเคโนโลยีสุรนารี
2558
รำงวัลที่ 1 ด้ำน Innovation for Change “โปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสาหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (PREGCAL version 3.0)” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์กองทุนนวัตกรรมสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยเคโนโลยีสุรนารี
2557
พยำบำลดีเด่น สำขำกำรวิจัยพื้น โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2556
รำงวัลระดับดีเด่น การนาเสนอผลงาน: นวัตกรรมทางการพยาบาล
“โปแกรมคานวณอายุครรภ์และกาหนดคลอดบนโทรศัพท์มอื ถือ “PREGCAL” ในการประชุมสามัญประจาปี จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รำงวัลระดับดีมำก การนาเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ “การ
พัฒนารูปแบบระบบบริการอันพึงประสงค์ที่เอือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
มารดาวัยรุ่นและครอบครัว” ในการประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธ์
แห่งชาติ จัดโดยกรมอนามัย
โล่ประกำศเกียรติคุณ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น ในวันงานสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบรอบ 23 ปี มอบโดยอธิการบดี
รำงวัลที่ 3 ด้าน Software ระดับทั่วไป “โปแกรมคานวณอายุครรภ์และ
กาหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ “PREG-CAL” ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์กองทุนนวัตกรรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดโดย
มหาวิทยาลัยเคโนโลยีสุรนารี

ผลงำนด้ำนกำรวิจัย
2557
การพัฒนารูปแบบการดูแลที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัวบน
พืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (ระดับโรงพยาบาลชุมชน)
บทบำท: ผูว้ ิจัยหลัก
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (280,000 บาท ในปีแรก)
2557
การพัฒนาระบบส่งต่อที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว
บทบำท: ผูว้ ิจัยหลัก
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (128,000 บาท ในปีแรก)
2557
การพัฒนารูปแบบการดูแลที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัวบน
พืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (ระดับโรงพยาบาลชุมชน)
บทบำท: ผูว้ ิจัยหลัก
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (280,000 บาท ในปีแรก)
2557
การพัฒนาระบบส่งต่อที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว
บทบำท: ผูว้ ิจัยหลัก
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (128,000 บาท ในปีแรก)
2556
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสาหรับส่งเสริมสุขภาพสตรี
ตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)
บทบำท: ผูว้ ิจัยหลัก
แหล่งทุน: กองทุนนวัตกรรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (220,000
บาท)
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การประยุกต์ใช้นวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์ “PERG-CAL” บนโทรศัพท์มอื ถือเพื่อส่งเสริม
สุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์: การศึกษานาร่อง ณ โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
บทบำท: ผูว้ ิจัยหลัก
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (200,000 บาท)
A teaching and learning process using research-based learning to strengthen clinical
research in Baccalaureate nursing students: an integration of two nursing courses
การพัฒนารูปแบบระบบบริการอันพึงประสงค์ที่เอือ้ ต่อการส่งเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่น
(ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)
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THARA ANGSKUN
Mobile: (66)-89-895-3516
School of Information Technology
Office: (66)-44-22-4535
111 University Ave., Tumbon Suranaree
Fax: (66)-44-22-4205
Muang District, Nakhon Ratchasima, Thailand 30000
Email: angskun@sut.ac.th
===============================================================
** EDUCATION **
Ph.D in Computer Science
Department of Computer Science,
The University of Tennessee, Knoxville, USA

Graduation: December 2007

M.Eng in Computer Engineering
Department of Computer Engineering,
Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Graduation: April 2002

B.Eng in Computer Engineering
Department of Computer Engineering,
Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Graduation: March 1999

** EMPLOYMENT **
SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Nakhon Ratchasima, Thailand
+ Acting Chair, Department of Research (IST)
January 2009 – Present
- An Editor of Suranaree Journal of Social Science
- Research Consultant for Institute of Social Technology (IST)
+ Lecturer (School of IT)
January 2008 – Present
- Teach undergraduate and graduate courses
UNIVERSITY OF TENNESSEE (Computer Science) Knoxville, Tennessee
+ Graduate Research Assistant
January 2003 – December 2007
- Design and develop parallel runtime environment for FT-MPI and OpenMPI
+ Graduate Teaching Assistant
January 2006 - May 2006
- Understanding Parallel Computing course
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KASETSART UNIVERSITY (Computer Engineering) Bangkok, Thailand
KASETSART UNIVERSITY (Mechanical Engineering) Bangkok, Thailand and SURANAREE
UNIVERSITY (Mechanical Engineering) Nakhon Ratchasima, Thailand
+ Research Assistant
April 2002 – November 2002
- Design and develop middleware for communication between MS windows desktop
machine and Linux cluster
- Software engineer for Computer Aided Mechanical Engineering Technology and
Applications (Cameta project)
- Cluster system administrator
KASETSART UNIVERSITY (Computer Engineering) Bangkok, Thailand
+ Technical Leader
September 2000 – September 2001
- Design scalable cluster environment (OpenSCE project)
+ Teaching Assistant
June 1999 - November 2002
- Operating System and Parallel Computing classes.
+ Research Assistant
June 1997 – March 2002
- Design and develop parallel runtime environment for OpenSCE
- System programming, Network programming, Data communication trainer
+ System Administrator
June 1997 – March 2002
- Install and maintenance Linux,Solaris and AIX cluster systems
KASETSART UNIVERSITY (Computer Engineering) Bangkok, Thailand and ICE SOLUTION
COMPANY Bangkok, Thailand
+ Trainer
April 2002
- Linux system administrator
KASETSART UNIVERSITY (Geography and History) Bangkok, Thailand
+ Programmer
January 2001 - September 2001
- Develop web and GIS application for Tree Management System
+ Trainer
- Computer and networking system
KASETSART UNIVERSITY (Geography and History) Bangkok, Thailand
and LAND DEVELOPMENT DEPARTMENT Bangkok, Thailand
+ Web application programmer
July 2001 - December 2001
- Develop interactive web application for Acid Sulfate Soil Management System
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UNIVERSITY OF TENNESSEE (Computer Science) Knoxville, Tennessee
+ Summer Internship
April 2000 – June 2000
- Develop a parallel solving environment (Netsolve project)
NATIONAL ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY CENTER Bangkok, Thailand
+ Summer Internship
March 1998 – May 1998
- Design, build and maintenance cluster system
** FIELDS OF INTEREST **
Parallel and Distributed Environments and Tools, High-Performance Computing,
Distributed Operating Systems, Computer Networking, Cluster and Grid Computing, Computer
and Network Security
** PUBLICATION **
Year 2018
1. Parachasan Wanthaisong, Jitimon Angskun and Thara Angskun. Reducing the Service Time for
Psychiatric Hospitals Using Simulation Technique. Bulletin of Suanprung 34(1), 2018.
Year 2016
2. Thara Angskun, Sasiwimon Korbua and Jitimon Angskun. Time-related factors influencing on
an itinerary planning system. Journal of Hospitality and Tourism Technology 7(1), 2016, 16–36
3. Surapong Complae, and Thara Angskun. The Design and Development of a Virtual
Laboratory for Computer Network Learning. In: Proceedings of the 38th National
Graduate Research Conference. Phitsanulok, Thailand, 2016, pp.523–533.
4. Chacrist Smarttapapong, and Thara Angskun. Integreting Social Media into Learning
Management System. In: Proceedings of the 38th National Graduate Research
Conference. Phitsanulok, Thailand, 2016, pp.153–160.
Year 2015
5. Dendeon Lerttayakul, Thara Angskun, Weerapong Polnigongit and Jitimon Angskun, A
Decision Support System for Web Advertising Selection, Suranaree Journal of Social
Science, Vol. 9(1), 2015, pp. 61-82.
6. Thawatphong Phithak, Jitimon Angskun, and Thara Angskun, A Machine Learning-based
Approach for Strumming Pattern Recognition from Ukulele Songs, INFORMATION: An
International Interdisciplinary Journal, Vol. 18(2), 2015, pp. 705-718.
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Year 2014
7. Thara Angskun and Jitimon, Efficiency Travel Planning for Energy Conservation,
International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology in Prague
2014 (IAC-EIaT 2014), Prague, Czech Republic, Dec 12-13, 2014, pp. 7-13.
8. Jitimon Angskun and Thara Angskun, A Travel Itinerary Planner under Time Constraints,
International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology in Prague
2014 (IAC-EIaT 2014), Prague, Czech Republic, Dec 12-13, 2014, pp. 14-21.
9. Natchanan Jarenkeate, Thara Angskun and Jitimon Angskun, An Online Travel Itinerary
Planner under Energy Saving Constraints, The 6th Conference on Application Research
and Development (ECTI-CARD 2014), Chiang Mai, Thailand, May 21-23, 2014, pp.
1130-1133.
10. Pimsupa Saengsupawat, Thara Angskun and Jitimon Angkun, Ontology-based Knowledge
Acquisition for Thai Ingredient Substitution, ARPN Journal of Engineering and Applied
Sciences (ARPN), Vol. 9(10), 2014, pp. 1461-1468.
11. Pichayasinee Kitwattanataworn, Thara Angskun and Jitimon Angkun, Semantic Analysis
for Online Travel Accommodation Reviews, ARPN Journal of Engineering and Applied
Sciences (ARPN), Vol. 9(10), 2014, pp. 1737-1743.
12. Thara Angskun and Jitimon Angskun, A Personalized System for Travel Attraction
Recommendation Using a Clustering Technique and an Analytic Hierarchy Process,
Suranaree Journal of Social Science, Vol. 8(2), 2014, pp. 87-109.
13. Komkid Chatcharaporn, Jitimon Angskun, and Thara Angskun, Tourist Attraction
Categorization using a Latent Semantic Analysis and Machine Learning Techniques,
INFORMATION: An International Interdisciplinary Journal, Vol. 17, 2014, pp. 2683-2698.
14. Narodom Kittidachanupap, Jitimon Angskun, and Thara Angskun, A Comparison of
Expert-based and Tourist-based Methods for Tourist Attraction Ranking, INFORMATION:
An International Interdisciplinary Journal, Vol. 17, 2014, pp. 1991-2006.
15. Pichayasinee Kitwattanataworn, Thara Angskun and Jitimon Angskun, An Automatic
Analysis System for Online Hotel Reviews, WIT Transactions on Information and
Communication Technologies, Vol. 58, 2014, pp. 51–59.
16. Thawatphong Phithak, Jitimon Angskun, and Thara Angskun, Strumming Pattern
Recognition from Ukulele Songs, WIT Transactions on Information and Communication
Technologies, Vol. 49, 2014, pp. 83–91.
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17. Narodom Kittidachanupap, Thara Angskun and Jitimon Angskun, An Evaluation of Tourist
Attraction Ranking Methods, WIT Transactions on Information and Communication
Technologies, Vol. 49, 2014, pp. 29-38.
Year 2013
18. Pichayasinee Kitwattanataworn, Thara Angskun and Jitimon Angkun, A Knowledge
Extraction System from Online Hotel Reviews using Fuzzy Logic, The Journal of King
Mongkut’s University of Technology North Bankokok, Vol. 23(2), 2013, pp. 363-377.
19. Chusak Yathongchai, Wilairat Yathongchai, Thara Angskun and Jitimon Angkun, Learner
Classification Based on Learning Behavior and Performance, The 2013 IEEE Conference
on Open Systems, Kuching, Malaysia, Dec 2-4, 2013, pp. 66-70.
20. Surajit Pumikong Thara Angskun and Jitimon Angskun, A Method for Safety-Related
News Extraction, Suranaree Journal of Social Science, Vol. 7(2), 2013, pp. 79-97.
21. Wilairat Yathongchai, Thara Angskun and Jitimon Angkun, SQL Learning Object Ontology
for an Intelligent tutoring system, International Journal of e-Education, e-Business, eManagement and e-Learning, Vol. 3(2), 2013, pp. 168-172.
22. Komkid Chatcharaporn, Jitimon Angkun and Thara Angskun, Improving Performance of a
Mobile Personalized Recommendation Engine using Multithreading, The 10th International
Joint Conference on Computer and Software Engineering (JCSSE), Mahasarakham
University, Maha Sarakham, Thailand, May 29-31, 2013, pp. 172-178.
23. Nassarun Binron and Thara Angskun, Time and Attendance System using Smartphone,
The 5th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2013),
Nakornratchasima, Thailand, May 8-10, 2013, pp. 441-446.
24. Surajit Pumikong, Thara Angskun and Jitimon Angskun, An Analysis Module of Place
Insecurity Using News Extraction Method, The 5th Conference on Application Research
and Development (ECTI-CARD 2013), Nakornratchasima, Thailand, May 8-10, 2013, pp.
465-470.
25. Chanchai Kampa, Jitimon Angskun and Thara Angskun, Improving Helpdesk Ontology: A
Case Study of Workload Management System, The 5th Conference on Application
Research and Development (ECTI-CARD 2013), Nakornratchasima, Thailand, May 8-10,
2013, pp. 121-125.
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26. Tawan Kraiyai, Jitimon Angskun and Thara Angskun, The Development of Medical
Expense Predictor for Appendix Surgical Operation, The 5th Conference on Application
Research and Development (ECTI-CARD 2013), Nakornratchasima, Thailand, May 8-10,
2013, pp. 551-556.
27. Sasiwimon Korbua, Thara Angskun and Jitimon Angskun, The Design of a Travel Itinerary
Planner under a Time Constraint, The 5th National Conference on Information Technology
(NCIT 2013), Petchburi, Thailand, February 26-27, 2013, pp. 199-204. (Best Paper
Award)
28. Duangthida Rotkanok, Thara Angskun and Jitimon Angkun, A Decision Support System for
Reducing Transport Period of Wood Chips, International Journal of Innovation,
Management and Technology, Vol. 4(1), 2013, pp. 112-116.
Year 2012
29. Chanchai Kampa, Jitimon Angskun and Thara Angskun, The Development of an Ontology for
HelpDesk System: A Case Study of Workload Management System, Proceedings of the 25th
National Graudate Research Conference. Nakhon Pathom, Thailand, pp. 1743-1752.
30. Peerawat Iemkhoksung, Jitimon Angskun and Thara Angkun, The Development of a Smart
Phone Application for Tourist Attractions Recommendation, Proceedings of the 25th
National Grauduate Research Conference, Nakhon Pathom, Thailand, pp. 1651-1665.
31. Komkid Chatcharaporn, Thara Angskun and Jitimon Angkun, Attraction Categorization
Models Using Machine Learning Technique, Suranaree Journal of Social Science, Vol.
6(2), 2012, pp. 35-58.
32. Komkid Chatcharaporn, Jitimon Angskun and Thara Angskun, SNSCombiner: A Module for
Combining Social Networking Services to Identify User’s Interests in Tourism Domain, Burapa
University International Conference 2012, Pattaya, Thailand, July 9-11, 2012, pp. 243-252.
33. Prachasan Wanthaisong, Jitimon Angskun and Thara Angskun, A Simulation Software of
Psychiatric Hospital Services Using Queuing Theory, The 4th Conference on Application
Research and Development (ECTI-CARD 2012), Bangkok, Thailand, June 21-22, 2012,
pp. 238-243.
34. Phichayasini Kitwatthanathawon, Thara Angskun and Jitimon Angkun, A Knowledge
Extraction System from Online Reviews using Fuzzy Logic, The 9th International Joint
Conference on Computer and Software Engineering (JCSSE), University of the Thai
Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand, 2012, pp. 190-197.
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35. Somjin Phiakoksong, Thara Angskun and Jitimon Angskun, A Comparison of Machine Learning
Techniques for Student’s Opinion Sentence Identification, The 4th KKU International
Engineering Conference 2012, Khon Kaen, Thailand, May 10-12, 2012, pp. 888-892.
36. Varinthorn Chenchai, Jitimon Angskun and Thara Angskun, A Class Attendance Recording
System via Bluetooth, Suranaree Journal of Social Science, Vol. 6(1), 2012, pp. 39-57.
37. Tanet Boonyasathakul, Thara Angskun and Jitimon Angskun, The Decision Support System
for Education Management of Undergraduate Curriculum, Suranaree Journal of Social
Science, Vol. 6(1), 2012, pp. 19-38.
Year 2011
38. Somjin Phiakoksong and Thara Angskun, Good Teaching Characteristics of Suranaree
University of Technology: Perspective of Teacher and Learner, Suranaree Journal of Social
Science, Vol. 5(2), 2011, pp. 109-130.
39. Pichayasinee Kitwattanataworn, Suphakit Niwattanakul, Nisachol Chamnongsri, Thara
Angskun and Jitimon Angskun, A Knowledge Extraction System from Online Reviews using
Fuzzy Logic and Neural Network, The 4th SUT Graduate Conference, Suranaree
University of Technology, Thailand, July 7-8, 2011, pp. 57-69.
40. Varinthorn Chenchai, Jitimon Angskun and Thara Angskun, An Evaluation of a Class
Attendance Recording System via Bluetooth, The 4th SUT Graduate Conference,
Suranaree University of Technology, Thailand, July 7-8, 2011, pp. 70-79.
41. Dendeon Lerttayakul, Thara Angskun, Weerapong Polnigongit and Jitimon Angskun, A
Decision Support System for Web Advertising Selection, The 4th SUT Graduate
Conference, Suranaree University of Technology, Thailand, July 7-8, 2011, pp. 80-90.
42. Komkid Chatcharaporn, Paimanee Gaewsanga, Jitimon Angskun and Thara Angskun,
JQWeb : The Flexible Web’s Display for Smartphone, The 4th SUT Graduate Conference,
Suranaree University of Technology, Thailand, July 7-8, 2011, pp. 91-102.
43. Suwanna Bulao, Thara Angskun and Jitimon Angskun, An Online Trip Planner under a
Safety Constraint, The 4th SUT Graduate Conference, Suranaree University of
Technology, Thailand, July 7-8, 2011, pp. 142-152.
44. Tanet Boonyasathakul, Thara Angskun and Jitimon Angskun, A Design of Indicators for
Supporting a Quality Education Management, The 4th SUT Graduate Conference,
Suranaree University of Technology, Thailand, July 7-8, 2011, pp. 392-403.
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45. Komkid Chatcharaporn, Jitimon Angskun, Thara Angskun, Mobile Augmented Reality
Based on Social Network, The 7th International Conference on Computing and Information
Technology (IC2IT2011), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
(KMUTNB), Bangkok, Thailand, May 11-12, 2011, pp. 133-138.
46. Hassadee Pimsuwan, Jitimon Angskun, Thara Angskun, An Anthropological Museum
Learning via Online 4D System, The 3rd Conference on Application Research and
Development (ECTI-CARD 2011), Bangkok, Thailand, May 5-6, 2011, pp. 76-81.
47. Pichayasinee Kitwattanataworn, Thara Angskun and Jitimon Angskun, A Knowledge
Extraction System from Online Traveler Reviews, Suranaree Journal of Social Science,
Vol. 5(1), 2011, pp. 33-46.
48. Suda Tipprasert, Thara Angskun and Jitimon Angskun, An Evaluation of Curriculum Quality
using Path Analysis and Data Envelopment Analysis, Suranaree Journal of Social Science,
Vol. 5(1), 2011, pp. 63-77.
49. Akkapon Wongkoblap, Hatthaya Kotcharat, Thara Angskun and Jitimon Angskun, CIT2011,
A Tourism Information Searching System via the Semantic Web, National Conference on
Computer Information Technologies (CIT2011), Mahidol University, Thailand, Jan 26-28,
2011, pp. 119-124.
Year 2010
50. Wipawan Pansung, Thara Angskun and Jitimon Angskun, A Routing Algorithm of Running
on Empty Trucks for Reducing Transportation Costs, The 19th National Graduate Research
Conference, Chachoengsao, Thailand, Dec 23-24, 2010, pp. 267.
51. Hatthaya Kotcharat, Thara Angskun and Jitimon Angskun, The Development of Rural
Tourism Ontology, The 19th National Graduate Research Conference, Chachoengsao,
Thailand, Dec 23-24, 2010, pp. 143.
52. Pichayasinee Kitwattanataworn, Thara Angskun and Jitimon Angskun, An Automatic
Knowledge Extraction System from Traveler Reviews, The 2nd Conference on Application
Research and Development (ECTI-CARD 2010), Pattaya, Thailand, May 10-12, 2010, pp.
349-354.
53. Rachaya Varajitkasem, Jitimon Angskun and Thara Angskun, A Historical Learning
System via Online 4D System: Case Study of Phimai Sanctuary Architecture, The 2nd
Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2010), Pattaya,
Thailand, May 10-12, 2010, pp. 87-92.
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54. Khajohnsak Thongrod, Jessada Tanthanuch, Jitimon Angskun and Thara Angskun, A
Development of a Decision Support System for Oil Transportation, The 2nd Conference on
Application Research and Development (ECTI-CARD 2010), Pattaya, Thailand, May 1012, 2010, pp. 277-282.
55. Dendeon Lerttayakul, Thara Angskun, Weerapong Polnigongit and Jitimon Angskun, A
Decision Support System for Advertising Period Selection in Television Media, The 2nd
Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2010), Pattaya,
Thailand, May 10-12, 2010, pp. 328-333.
56. Thara Angskun, Graham E. Fagg, George Bosilca, Jelena Pjesivac-Grbovic and Jack
Dongarra, 'Self-Healing Network for Scalable Fault-Tolerant Runtime Environments',
'Future Generation Computer Systems (FGCS)', Volume 26, No. 3, pp. 479-485, 2010.
Year 2009
57. Wipawan Punsang, Jitimon Angskun and Thara Angskun, Routing Algorithm for Reducing
Running on Empty Truck, The 6th National Transport Conference, Pitsanulok, Thailand,
October 28-30, 2009.
58. Jitimon Angskun and Thara Angskun, An Optimization Model for an Intercropping Planning
System, The International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT),
Jeju, Korea, December 18-19, 2009, pp. 135-138.
59. Thara Angskun and Jitimon Angskun, A Travel Planning Optimization under Energy and
Time Constraints, The International Conference on Information and Multimedia Technology
(ICIMT), Jeju, Korea, December 18-19, 2009, pp. 131-134.
60. Piyarat Ngamsanit, Thara Angskun and Jitimon Angskun, An Online Trip Planner under
Energy and Time Constraints, The 13th National Computer Science and Engineering
Conference, Bangkok, Thailand, November 4-6, 2009, pp. 67-72.
61. Benjapuk Jongmuanwai, Jitimon Angskun and Thara Angskun, DSG: A Decision Support
System for Garment Industry, The 8th International Conference on e-Business 2009,
Bangkok, Thailand, October 28-30, 2009, pp. 33-37.
62. Sinthana Patthanakitpitoon, Jitimon Angskun and Thara Angskun, An Online 3D System
Management for Wireless Network Configuration, The 5th Conference on Administration
and Management, Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand, October 21-22, 2009,
pp. 51.
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63. Benjapuk Jongmuanwai, Jitimon Angskun and Thara Angskun, A Decision Support System
for Manager in Garment Industry, The 5th Conference on Administration and Management,
Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand, October 21-22, 2009, pp. 7.
64. Varinthorn Chenchai, Jitimon Angskun and Thara Angskun, A Student Name Verification
System via Bluetooth, The 5th Conference on Administration and Management, Dhurakij
Pundit University, Bangkok, Thailand, October 21-22, 2009, pp. 52.
65. Saharat Areeras, Thara Angskun and Jitimon Angskun, Intercropping Planning Models for an
Agricultural Expert System, The 3rd International Conference on Advances in Information
Technology (IAIT), CCIS, Vol. 55. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009, pp. 30-38.
66. Saharat Areeras, Thara Angskun and Jitimon Angskun, A Design of an Expert System for I
ntercropping Planning, Proceedings of the 16th Tri-University International Joint Seminar a
nd Symposium 2009, Mie University, Japan, October 19–22, 2009. [Best Student Prese
ntation Award]
67. Varinthorn Janchai, Jitimon Angskun and Thara Angskun, A Security Analysis of Mobile
Phones, Suranaree Journal of Social Science, Vol. 3(1), 2009, pp. 99-112.
68. Somjin Piakoksung, Piyarat Ngamsanit, Pitchayasini Kijwatanataworn, Thara Angskun,
Jitimon Angskun, `Intelligent Trip Planning System for Energy Saving', Proceeding of the
First Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2009), Bangkok,
Thailand, May, 2009, pp. 67-72.
69. Narapat Saengpatsa, Jitimon Angskun, Thara Angskun, `Improving Scalability and Fault
Tolerance of Open MPI Using Binomial Graph Topology', 13th International Annual
Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE13), Bangkok, Thailand,
March, 2009. [Outstanding Paper Award]
Year 2008
70. Jitimon Angskun and Thara Angskun, ‘Online Trip Planners for the Tourism Industry’,
Suranaree Journal of Social Science, Volume 2,No. 1, pp. 33-45, 2008.
Year 2007
71. Thara Angskun, George Bosilca, Brad Vander Zanden and Jack Dongarra, 'Optimal Routing in
Binomial Graph Networks', 'The International Conference on Parallel and Distributed
Computing, Applications and Technologies (PDCAT)', Adelaide, Australia, Dec, 2007.
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72. Thara Angskun, George Bosilca and Jack Dongarra, 'Self-Healing in Binomial Graph
Networks', '2nd International Workshop On Reliability in Decentralized Distributed
Systems(RDDS 2007)', Vilamoura, Algarve, Portugal, Nov, 2007.
73. Thara Angskun, George Bosilca and Jack Dongarra, 'Binomial Graph: A Scalable and
Fault-Tolerant Logical Network Topology', ISPA07, LNCS 4742, pp. 471-482, Springer.
74. Jelena Pjesivac-Grbovic, George Bosilca, Graham E. Fagg, Thara Angskun and Jack J.
Dongarra, 'Decision Trees and MPI Collective Algorithm Selection Problem', 'Euro-Par',
Rennes, France, Aug, 2007, Springer.
75. Thara Angskun, George Bosilca, Graham E. Fagg, Jelena Pjesivac-Grbovic and Jack
Dongarra, 'Reliability Analysis of Self-Healing Network using Discrete-Event
Simulation','Proceedings of Seventh IEEE International Symposium on Cluster Computing
and the Grid (CCGrid '07)', Rio de Janeiro, Brazil, pp. 437-444, May, 2007, IEEE
Computer Society.
76. Jelena Pjesivac-Grbovic, George Bosilca, Graham E. Fagg, Thara Angskun and Jack J.
Dongarra, 'MPI Collective Algorithm Selection and Quadtree Encoding', 'Parallel
Computing Journal', 'Special Edition: EuroPVM/MPI', 2007, Elsevier.
77. Jelena Pjesivac-Grbovic, Thara Angskun, George Bosilca, Graham E. Fagg, Edgar Gabriel
and Jack J. Dongarra, 'Performance Analysis of MPI Collective Operations', 'Cluster
Computing Journal', 'Special issue on Performance modeling and evaluation of parallel
and distributed systems', Volume 10, No. 2, pp. 127-143, Springer 2007.
Year 2006
78. Thara Angskun, Graham E. Fagg, George Bosilca, Jelena Pjesivac-Grbovic and Jack
Dongarra, 'Self-Healing Network for Scalable Fault Tolerant Runtime Environments',
'DAPSYS 2006', Innsbruck, Austria, Sep 21-23, 2006.
79. Graham E. Fagg, George Bosilca, Jelena Pjesivac-Grbovic, Thara Angskun, Jack
Dongarra, 'Tuned: A flexible high performance collective communication component
developed for Open MPI', 'DAPSYS 2006', Innsbruck, Austria, Sep 21-23, 2006.
80. Thara Angskun, Graham E. Fagg, George Bosilca, Jelena Pjesivac-Grbovic and Jack
Dongarra, 'Scalable Fault Tolerant Protocol for Parallel Runtime Environments', '13th
European PVMMPI Users' Group Meeting 2006', Bonn, Germany, Sep 17-20, pp. 141149, 2006.
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81. Jelena Pjesivac-Grbovic ,Thara Angskun, George Bosilca, Graham E. Fagg, and Jack J.
Dongarra, 'MPI Collective Algorithm Selection and Quadtree Encoding', '13th European
PVMMPI Users' Group Meeting 2006', Bonn, Germany, Sep 17-20, 2006.
Year 2005
82. Graham E. Fagg, Thara Angskun, George Bosilca, Jelena Pjesivac-Grbovic, and Jack J.
Dongarra, 'Scalable Fault Tolerant MPI: Extending the Recovery Algorithm', 'Euro
PVM/MPI 2005', Sorrento(Naples), Italy, September 18-21, 2005.
83. Zizhong Chen, Graham E. Fagg, Edgar Gabriel, Julien Langou, Thara Angskun, George
Bosilca, Jack J. Dongarra, 'Fault Survivable High Performance Computing Applications
with FT-MPI', 'PoPP 2005', Chicago, Illinois, June 15-17, 2005.
84. Jelena Pjesivac-Grbovic, Thara Angskun, George Bosilca, Graham E. Fagg, Edgar Gabriel,
Jack J. Dongarra, 'Performance Analysis of MPI Collective Operations', '4th International
Workshop on Performance Modeling, Evaluation, and Optimization of Parallel and
Distributed Systems (PMEO-PDS 05)', Denver, Colorado, April 4-8, 2005.
Year 2004
85. Jelena Pjesivac-Grbovic, Thara Angskun, George Bosilca, Graham E. Fagg, Edgar Gabriel,
Jack J. Dongarra, 'MPI Collective Operation Performance Analysis', 'poster presentation at
the LACSI Symposium 2004', October 12-14, Santa Fe, New Mexico, USA, 2004.
86. Edgar Gabriel, Graham E. Fagg, George Bosilca, Thara Angskun, Jack J. Dongarra, Jeffrey
M. Squyres, Vishal Sahay, Prabhanjan Kambadur, Brian Barett, Andrew Lumsdain, Ralph
H. Castain, David J. Daniel, Richard L. Graham, Timothy S. Woodall, 'Open MPI: Goals,
Concept, and Design of a Next Generation MPI Implemention', 'the EuroPVM/MPI
conference', Budapest, Hungary, Sept. 19-22, 2004.
87. Timothy S. Woodall, Richar L. Graham, Ralph H. Castain, David J. Daniel, Mitch W. Sukalski,
Graham E. Fagg, Edgar Gabriel, George Bosilca, Thara Angskun, Jack J. Dongarra, Jeffrey
M. Squyres, Vishal Sahay, Prabhanjan Kambadur, Brian Barett, Andrew Lumsdain, 'TEG: A
High-Performance, Scalable,Multi-Network Point-to-Point Communications Methodology',
'the EuroPVM/MPI conference', Budapest, Hungary, Sept. 19-22, 2004.
88. Timothy S. Woodall, Richar L. Graham, Ralph H. Castain, David J. Daniel, Mitch W. Sukalski,
Graham E. Fagg, Edgar Gabriel, George Bosilca, Thara Angskun, Jack J. Dongarra, Jeffrey M.
Squyres, Vishal Sahay, Prabhanjan Kambadur, Brian Barett, Andrew Lumsdain, 'Open MPI's
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TEG Point-to-Point Communications Methodology: Comparison to Exisiting Implementations',
'the EuroPVM/MPI conference', Budapest, Hungary, Sept. 19-22, 2004.
89. Graham E. Fagg, Edgar Gabriel, George Bosilca, Thara Angskun, Zizhong Chen, Jelena
Pjesivac-Grbovic Kevin London Jack J. Dongarra, 'Extending the MPI Specification for
Process Fault Tolerance on High Performance Computing Systems', 'International
Supercomputer Conference', Heidelberg, Germany, June 22-25, 2004. [ISC2004
Award]
Year 2003
90. Graham E. Fagg, Edgar Gabriel, Zizhong Chen, Thara Angskun, George Bosilca, Antonin
Bukovsky, Jack J. Dongarra, 'Fault Tolerant Communication Library and Applications for
High Performance Computing', accepted for publication LACSI Symposium 2003, Santa
Fe, October 27 - 29, 2003.
91. Edgar Gabriel, Graham E. Fagg, Antonin Bokovsky, Thara Angskun, Jack J. Dongarra, 'A
Fault-Tolerant Communication Library for Grid Environments', '17th Annual ACM
International Conference on Supercomputing (ICS'03)', International Workshop on Grid
Computing and e-Science, San Francisco, USA, June 21, 2003.
Year 2002
92. Theewara Vorakosit, Thara Angskun, Putchong Uthayopas, 'Efficient Method and Tool for
Building A Scalable Diskless Linux Cluster', 'International Symposium on Communications and
Information Technology (ISCIT 2002)', Pattaya, Chonburi, Thailand, October 23-25, 2002.
93. Putchong Uthayopas, Thara Angskun, Jullawadee Maneesilp, 'On the Building of the Next
Generation Integrated Environment for Beowulf Cluster', 'Proceedings of the I-SPAN’02',
Manila, Philippines, May 2002.
Year 2001
94. Thara Angskun, Putchong Uthayopas, Arnon Rungsawang,'Dynamic Process Management
in KSIX Cluster Middleware', 'Proceedings of Euro PVM/MPI 2001', Santorini (Thera)
Island, Greece,Sep 23-26,2001.
95. Putchong Uthayopas, Sugree Phatanapherom, Thara Angskun, Somsak Sriprayoonsakul,
'SCE : A Fully Integrated Software Tool for Beowulf Cluster System', 'Proceedings of
Linux Clusters: the HPC Revolution, National Center for Supercomputing
Applications(NCSA)', University of Illinois, Urbana, IL,June 25-27, 2001.
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Year 2000
96. Thara Angskun, Putchong Uthayopas, Choopan Ratanpocha, 'KSIX parallel programming
environment for Beowulf Cluster, Technical Session Cluster Computing Technologies,
Environments and Applications ( CC-TEA )', 'International Conference on Parallel and
Distributed Proceeding Techniques and Applications 2000 (PDPTA’2000)', Las Vegas,
Nevada , USA , June 2000.
97. Putchong Uthayopas, Thara Angsakul, Jullawadee Maneesilp,'System Management
Framework and Tools for Beowulf Cluster', 'Proceedings of HPCAsia2000', Beijing, May
2000.
Year 1999
98. Thara Angskun, Jullawadee Maneesilp, Putchong Uthayopas, 'Basic support System for
Distributed Applications on SMILE Beowulf Cluster', 'Proceedings of The Third Annual
National Symposium on Computational Science and Engineering', Bangkok, Thailand,
March 1999.
Year 1998
99. Putchong Uthayopas, Thara Angskun, Jullawadee Maneesilp, 'Building a Parallel from
Cheap PCs: SMILE Cluster Experiences', 'Proceedings of the 2nd Annual National
Symposium on Computational Science and Engineering', pp. 255-264, Bangkok,
Thailand, March 1998.
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Screening Early Atherosclerosis in Perimenopausal/Menopausal Women. Poster
Presentation in 11th European Congress on Menopause and Andropause, May 22-24,
2017, Amsterdam, Netherland.
5. Nimkuntod P, Uengarporn N, Ratanakeereepun K, Tongdee P. Faculty Assessment of
Obstacles and Opportunities in First Year Medical and Dental Student’s Research: Self
Development Project. ePoster presentation in the 14th Asia Pacific Medical Education
Conference (APMEC), January 11-15, 2017, Singapore.
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6. Champamoon S, Mahaprom S, Patiko J, Srirattanarak W, Tongdee P, Nimkuntod P.
Burden of Osteoporosis’ Awareness in Elderly Attending on Nursing Home. Poster
presentation in the 3rd Asian Symposium on Healthcare Without Borders, November
3-5, 2016, Fukuoka, Japan.
7. Tongdee P, Loyd RA, Nimkuntod P. Effect of Menopausal Status on Carotid IntimaMedia Thickness in Abdominal Obesity. Poster Presentation in the 16th International
Conference of Public Health Sciences “Universal Health Care Coverage: A Global
Perspective”, October 4, 2016.
8. Nimkuntod P, Loyd RA, Tongdee P. Novel Central Obesity Indices in Healthy
Menopausal Transition and Hemodynamic Responses to Exercise for Predicting
Cardiovascular Disease. Outstanding Award Poster Presentation in the 16th
International Conference of Public Health Sciences “Universal Health Care Coverage: A
Global Perspective”, October 4, 2016.
9. Pongchanvit I, Saothaisong W, Charoenrat S, Loyd RA, Wattanapan P, Nimkuntod P,
Tongdee P. Gum Mastication to Time-on-Task Effect for Mental Alertness. Poster
Presentation in the 16th International Conference of Public Health Sciences “Universal
Health Care Coverage: A Global Perspective”, October 4, 2016.
10. Tongdee P, Nimkuntod P. Metabolically Unhealthy Phenotype as a marker of
Subclinical Atherosclerotic Risk in Perimenopausal/Menopausal Women using Lipid
Accumulation Product. Poster Presentation in 15 World Congress on Menopause,
September 28, - October 1, 2016, Prague, Czech Republic.
11. Nimkuntod P, Tongdee P. Neck Circumference as Biomarkers for Identifying Survival
Prognosis after Exercise Stress Test in Menopausal Status: A preliminary study. Poster
Presentation in 15 World Congress on Menopause, September 28, - October 1, 2016,
Prague, Czech Republic.
12. Nimkuntod P, Tongdee P. Atherogenic Index for Screening Subclinical Atherosclerosis
in Overweight/Obesity Perimenopausal/Menopausal Women. Oral Presentation in 6th
Asia-Pacific Conference on Public Health, August 22-26, 2016.
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13. Tongdee P, Annanon N, Ratanakeereepun K, Ngamnoun A, Yimsabai R,
Nimkuntod P. Scenario-based Courses Utilizing Mannequins in Learning Outcome
of Medical Students. Poster Presentation in Ottawa Conference 2016, March 1923, 2016, Perth, Australia.
14. Nimkuntod P, Annanon N, Srisawat S, Saewong P, Minkhunthot C, Tongdee P.
Knowledge Application of Basic Obstetrics Procedure: Suranaree University of
Technology (SUT) Mobile Content in Preclinical Medical Students. Poster Presentation in
Ottawa Conference 2016, March 19-23, 2016, Perth, Australia.
15. Tongdee P, Annanon N, Wattanapan P, Loyd RA, Nimkuntod P. Waist to Height Ratio
and Traditional Anthropometric Parameters in Early Marker of Atherosclerosis:
Premenopausal/Menopausal Women. Poster Presentation in the 15th International
Conference of Public Health Sciences “Public Health Society: Bridging Our Environment
and Our Health”, October 1, 2015.
16. Nimkuntod P, Annanon N, Wattanapan P, Loyd RA, Tongdee P. Triglyceride to HighDensity Lipoprotein Cholesterol Ratio and Traditional Lipid Profile in Early
Atherosclerosis. Poster Presentation in the 15th International Conference of Public
Health Sciences “Public Health Society: Bridging Our Environment and Our Health”,
October 1, 2015.
17. Tongdee P, Wattanapan P, Kaewpitoon S, Tiansri K, Srisawat S, Nimkuntod P.
Mannequin-based Simulation versus Mobile Content for Improving the Confidence of
Preclinical Medical Students performing Leopold’s Maneuvers. ePoster Presentation in
AMEE Conference 2015, September 4-9, 2015, Gasglow, Scotland.
18. Nimkuntod P, Kaewpitoon S, Uengarporn N, Annanon N, Ratanakeereepun K,
Tongdee P. Climate Learning of Medical Students in Projects to Increase Production
of Rural Doctors. Poster Presentation in AMEE Conference 2015, September 4-9,
2015, Gasglow, Scotland.
19. Pongchanvit I, Saengam T, Songyen S, Nimkuntod P, Tongdee P, Wattanapan P.
Psychological Status in the First Year Medical Students, Suranaree University of
Technology. Poster Presentation in AMEE Conference 2015, September 4-9, 2015,
Gasglow, Scotland.
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20. Tiansri K, Tongdee P, Nimkuntod P, Annanon N, Yimsabai R, Ngamnoun A. Learning
Motivations in Preclinical Medical Students. Poster Presentation in AMEE Conference
2015, September 4-9, 2015, Gasglow, Scotland.
กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำติ
1. การะเกด รัตนคีรพี ันธุ์, สุทธิรักษ์ คีรสี ถาพร, ปัทมำ ทองดี, พรทิพย์ นิ่มขุนทด. โครงการ
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ “Academic Walk Rally” ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1:
ประสบการณ์ ทัศนคติ และอุปสรรค. Poster display ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครัง้ ที่ 16, 18-20 กันยายน 2560 โรงแรมบาง
แสนเฮอริเทจ ชลบุรี.
2. พรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์, ขวัญเรือน ปิ่นวันนา, การะเกด รัตนคีรีพันธุ์, ปัทมำ ทองดี,
พรทิพย์ นิ่มขุนทด. หลุมพรางจิตใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ: แนวทางแห่งการ
ท้าทาย. Oral Presentation ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 “จามจุรีวชิ าการ” 30 มีนาคม-1 เมษายน
2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. ขวัญเรือน ปิ่นวันนา, การะเกด รัตนคีรพี ันธุ์, เยาวมาลย์ รัตน์คีรีพันธุ์, ปัทมำ ทองดี,
พรทิพย์ นิ่มขุนทด. การรับรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินกิ ต่อแนวทางกลยุทธ์การศึกษา.
Oral Presentation ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 9 “จามจุรวี ิชาการ” 30 มีนาคม-1 เมษายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
4. Tongdee P, Nimkuntod P. Body Adiposity Index for Prediction of Subclinical
Atherosclerosis among Premenopausal/Menopausal Women. Poster Presentation ในการ
ประชุมประจาปี 2558 “ขยับวันละนิด ชีวติ ไกลโรค” 23-24 พฤศจิกายน 2558 โรงแรม
ดุสิต ปริ๊นเซส นครราชสีมา.
5. Nimkuntod P, Tongdee P. Subclinical Atherosclerosis in Hypertriglyceridemic Waist
Phenotype Premenopausal/menopausal Women. Poster Presentation ในการประชุม
ประจาปี 2558 “ขยับวันละนิด ชีวติ ไกลโรค” 23-24 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมดุสิต ปริ๊น
เซส นครราชสีมา.
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บทควำมวิชำกำร
1. ปัทมำ ทองดี. ฟิตแอนด์เฟิร์มอย่างปลอดภัยใน...สตรีวัยทอง. การประชุมวิชาการประจาปี
2558 ขยับวันละนิด ชีวติ ไกลโรค. นครราชสีมา: สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี; 2558. หน้า 39-41.
2. ปัทมำ ทองดี. ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดในสูติศาสตร์. การประชุมวิชาการ
ประจาปี 2557 สุขภาพดีสมวัย อนามัยแม่และเด็กในยุค AEC. นครราชสีมา: สานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2557. หน้า 58-62.
3. ปัทมำ ทองดี. การซักประวัติทางนรีเวชวิทยาและการตรวจภายใน. ใน: กุลศิริ เตียนศรี,
เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร และปัทมา ทองดี, บรรณาธิการ. ทักษะทางคลินกิ สาหรับนักศึกษา
แพทย์ เล่ม 1: หลักการซักประวัติและการตรวจร่างกาย. นครราชสีมา: สานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2557. หน้า 204-218.
4. ปัทมำ ทองดี. การซักประวัติทางสูติศาสตร์และการตรวจครรภ์. ใน: กุลศิริ เตียนศรี,
เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร และปัทมา ทองดี, บรรณาธิการ. ทักษะทางคลินกิ สาหรับ
นักศึกษาแพทย์ เล่ม 1: หลักการซักประวัติและการตรวจร่างกาย. นครราชสีมา: สานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2557. หน้า 219-234.
5. ปัทมำ ทองดี. วัยทอง เรื่องง่ายๆ ที่ผู้หญิงควรรู้. ใน: อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดารง,
บรรณาธิการ. Health Variety KM (Knowledge Management). นครราชสีมา: สานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2556. หน้า 57-62.
6. ปัทมำ ทองดี. พร้อมก้าวไป...กับวัยทอง. การประชุมวิชาการประจาปี 2556 การบูรณา
การความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข: ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบัติ. นครราชสีมา: สานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2556. หน้า 13-17.
7. ปัทมำ ทองดี. วัยทอง vs กระดูกพรุน. การประชุมวิชาการประจาปี 2556 การบูรณาการ
ความรูท้ างการแพทย์และสาธารณสุข: ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบัติ. นครราชสีมา: สานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2556. หน้า 33-36.
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ประวัติผู้ร่วมโครงกำร
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. ตำแหน่งปัจจุบัน

นายแมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล
Mr. Manwat Choksuwattanasakul
นายแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลโชคชัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก
โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา
โทร. 044-492776
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-0162888
E-mail: manwat087@hotmail.com
4. ประวัติกำรศึกษำ
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หาวิทยาลัยมหิดล
อัลตราซาวน์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ประวัติกำรทำงำน
- สูตินรีแพทย์ประจารพ.โชคชัย ปี 2550 ถึงปัจจุบัน
- ได้รับคัดเลือกจากสานักงานพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นบุคคลตัวอย่าง
โครงการเมืองไทย เมืองคนดี ประจาปี 2552
- ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี
2553
- ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคา ประจาปี 2554
- ได้รับคัดเลือกนาเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมประจาปี โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวระดับชาติประจาปี 2555
5. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญพิเศษ
- สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวช
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6. ประสบกำรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
6.1 ผลงำนที่ดำเนินกำรเสร็จสิ้น
ปี 2552 ชื่อเรื่อง Efficacy of symphysis-fundal height in fetal weight estimation.
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 67-73.
6.2 ผลงำนที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
- Biracial pregnancy in Nakornratchasima province and its outcome
- Appendectomy during postpartum sterilization: complication and effectiveness
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ประวัติผู้ร่วมโครงกำร
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)
2. ตำแหน่งปัจจุบัน

พรสิงห์ นิลผาย
PORNSING NINPAI
นักเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา
3. หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
โทรสำร และ e-mail
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-4422-4987
e-mail : pornsingnin.ceit@gmail.com
4. ประวัติกำรศึกษำ
ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินยิ มอันดับสอง
5. ประวัติกำรทำงำนที่สำคัญ และ Professional Activities
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)
นักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
6. เกียรติประวัติ/รำงวัลที่เคยได้รับ
รำงวัล ผลงำนด้ำนลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 336435 ประเภทงานโสตน์ทัศนวัสดุ สื่อความจริงเสริม AR เรื่องกลไกการ
คลอด
รำงวัลที่ได้รับ
ปี 2558 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน "ปีปทองวิชาการ' ๕๘" ในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ ๗ ในรูปแบบการ
นาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหัวข้อ "การ
พัฒนาสื่อความจริงเสริมเพื่อสนับสนุนภารกิจ การเรียนการสอน และการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน
๒๕๕๘
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ปี 2559 รำงวัลที่ 3 ด้ำน Software ระดับทั่วไป ชื่อผลงาน "สื่อการสอนสามมิติ
เสมือนจริง เรื่อง กลไกการคลอดปกติ" งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10
ประจาปี 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงำนเด่น
- จัดทาของที่ระลึก Holographic ตราสัญญาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ์ครบ ๕ รอบ
ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท 41) ระหว่างวันที่ ๖- ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- สร้างกราฟิก Hologram ขนาดเท่าตัวคน และจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน งาน
เทิดพระเกียรติ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
รินายก "ตามรอยสมเด็จพระสังฆราช หมื่นโลกธาตุอานวยพร" โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานงาน ระหว่างวันที่
๑๑–๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
- ผลิตสื่อให้กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในรูปแบบความเป็นจริง
เสริม (Augmented Reality- AR) และสื่อในรูปแบบฮอโลแกรม (Hologram) โดย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้นาเสนอสื่อดังกล่าวได้นาเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรี
และคณะ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ ินทร สวทช. ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- จัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกราฟิกแสดงเทคโนโลยี Holographic ในห้องวิจติ ร
กิตติการ แสดงอัตชีวประวัติศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ อาคารบรรณาสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ร่วมแสดงผลงานประกวด "ฮอโลแกรมโรงลิเกจาลอง" ในงาน "วันนักประดิษฐ์"
ประจาปี ๒๕๕๙ (Thailand Inventors' Day 2016) ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- ผลิตสื่อความเป็นจริงเสริม AR และ Hologram สาหรับการจัดแสดงงานไก่โคราช ใน
งานเกษตรสุรนารี ’59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม
๒๕๕๙ และใช้ประกอบวีดิทัศน์ในงานแถลงข่าวการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไก่เนื้อโคราชเชิงบูรณาการ ระหว่างสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๙
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- ผลิตกราฟิก วีดิทัศน์แอนิเมชันเปิดงาน โฮโลกราฟิก และโปรแกรมถ่ายภาพความจริง
เสริม(AR) เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในงานจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) “สะเต็มประเทศไทย นวัตกรรมการศึกษาไทย” STEM
Thailand, Innovation for Thai Education โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ มีนาคม
๒๕๕๘ ณ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี (AR , Holographic , Kinect , Leap Motion , 3D
animation) ในงานการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๒๘ (The 28th International
Young Physicists’ Tournament : IYPT 2015) ซึ่งกาหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๗
มิถุนายน ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
- ผลิตกราฟิก และตัดต่อสื่อ Holographic แสดงโรงลิเกจาลอง งานมหกรรมลิเก
“มรดกภูมปิ ัญญาการแสดงพืน้ บ้าน ลูกหลานย่าโม”เมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- จัดแสดงผลงานนวัตกรรม (AR , Holographic , Kinect , Multi Projection , 3D
animation) งานประชาสัมพันธ์ปีรัชดา ๒๕ ปี มทส. ในนิทรรศการ Life@SUT สุดยอด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของ มทส. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่
๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- จัดแสดงผลงานนวัตกรรม (AR) งาน สนุกกับสะเต็มภาคกลางและตะวันออก Thailand
STEM Festival 2015 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัด
นครปฐม ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
- จัดแสดงผลงานนวัตกรรม (AR) งาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน ณ
โรงเรียนสุรนารีวทิ ยา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
- จัดแสดงผลงานนวัตกรรม งานทีวี 360 องศารักษ์โลก (AR) โดยสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
ไทยทีวสี ี ช่อง 3 ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 และรายการ ทีวี 360 องศา ระหว่างวันที่
๑๘ - ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- จัดแสดงงานเทคโนโลยีการประชุมและนิทรรศการในงาน Thailand Synchrotron
Conference and Exhibition 2016 in conjunction with SME BIZ Asia ระหว่างวันที่ 26
- 28 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิแพค เมืองทองธานี
- คณะทางานจัดนิทรรศการห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
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- คณะทางานจัดนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ สวนพฤษศาสตร์ เพื่อรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
7. ควำมเชี่ยวชำญ
- โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการณ์ Windowsได้
- โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการณ์ Android ได้
- โปรแกรม Unity 3D Engine ได้เป็นอย่างดี
- โปรแกรมโลกเสมือนจริง
- การออกแบบ และขึน้ รูปแบบจาลองสามมิติ
- การวาดรูป และออกแบบ
- โปรแกรม Adobe Photoshop
- โปรแกรม Autodesk Maya
- โปรแกรม Autodesk Mudbox

