
 
 

การฝากครรภค์ณุภาพและการปฏิบติัตวัขณะตัง้ครรภ ์
วตัถปุระสงค ์ 

เพื่อใหท้มีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT) มคีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนักถงึความส าคญั

ของการฝากครรภ์คุณภาพ และสามารถให้ค าแนะน าการฝากครรภ์คุณภาพและการปฏบิตัิตวั ในขณะ

ตัง้ครรภไ์ด ้

เน้ือหา 

ความส าคญัของการฝากครรภ ์

การฝากครรภ์ คอื การดูแลหญงิตัง้ครรภ์ระหว่างการตัง้ครรภ์ เพื่อตรวจติดตามประเมนิการ

ตัง้ครรภ์และตรวจคดักรองความผดิปกติที่สามารถตรวจพบได้ รวมทัง้ให้การป้องกนัรกัษาตัง้แต่เริม่

ตัง้ครรภ์จนครบก าหนดคลอด หากสามารถวนิิจฉัยความผดิปกตไิดแ้ต่เนิ่นๆ และได้รบัการรกัษาอย่าง

รวดเรว็จะช่วยลดอนัตราย แมภ้าวะแทรกซอ้นบางประการทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งไดเ้ช่น ภาวะเลอืดออก

ระหว่างตัง้ครรภ์ และครรภ์เป็นพษิ (ความดนัโลหติสูง) เป็นต้น การฝากครรภ์ที่ถูกต้องควรเริม่ฝาก

ครรภต์ัง้แต่เดอืนแรกทีท่ราบว่าตัง้ครรภ ์และมาตรวจตามนดัทุกครัง้ 

การฝากครรภ์ มคีวามจ าเป็นต่อมารดาทุกคนเพราะการตัง้ครรภ์และการคลอดเป็นภาวะเสี่ยง

ของสุขภาพมารดา เพื่อให้การตัง้ครรภ์เป็นไปด้วยดี จนกระทัง่มารดาคลอดบุตรออกมาด้วยความ

ปลอดภยั ทารกมสีุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง การฝากครรภจ์ะท าให้มารดาไดร้บัการดูแลและใหค้ าแนะน า

ในการปฏบิตัตินอย่างถูกต้อง เพราะมคีวามผดิปกตบิางอย่างของมารดาและทารกเช่น ความผดิปกติ

ของรกหรอืความพกิารของทารกอาจมผีลต่อการเจรญิเตบิโต และการมชีวีติรอดของทารก โรคบางชนิด

สามารถถ่ายทอดทางกระแสเลอืด การฝากครรภจ์ะท าใหม้ารดาทราบล่วงหน้าว่า มารดาและทารกนัน้มี

ความเสีย่งดา้นสุขภาพหรอืไม ่

การฝากครรภค์ณุภาพ 

การฝากครรภค์ุณภาพ หมายถงึ การฝากครรภค์รัง้แรกก่อน ๑๒ สปัดาหแ์ละการฝากครรภ์ครบ 

๕ ครัง้ตลอดระยะการตัง้ครรภ ์เพื่อใหม้ารดาและทารกไดร้บัการบรกิารทางสุขภาพทีค่รบถว้นและดทีีสุ่ด  

การฝากครรภค์รัง้แรกก่อน ๑๒ สปัดาห ์

การฝากครรภ์เป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันาคุณภาพมนุษย ์ที่เริม่ตัง้แต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้การ

ตัง้ครรภ์และการคลอดเป็นไปด้วยความราบรื่น มารดาและทารกปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงและ

ปราศจากภาวะแทรกซ้อน ดงันัน้ การฝากครรภ์โดยเรว็ ตัง้แต่ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สปัดาห์หรอืก่อน ๓ 

เดอืนจะลดอตัราเสีย่งของความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ในช่วงตัง้ครรภไ์ด ้ 
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เนื่องจากในช่วง ๑๒ สปัดาหแ์รกของการตัง้ครรภ์เป็นช่วงเวลาที่ส าคญัที่สุด อวยัวะของทารก

เริม่สร้างตัง้แต่สปัดาห์ที่ ๓ เมื่อครบ ๘ สปัดาห์ ทารกในครรภ์จะมอีวยัวะครบร้อยละ ๙๐ และสมอง

เตบิโตถงึ รอ้ยละ ๕๐ การฝากครรภ์เรว็และมคีุณภาพ ช่วยคน้หาภาวะเสีย่งและลดภาวะแทรกซอ้นทัง้

ในมารดาและทารก ท าใหท้ารกสมบรูณ์แขง็แรงและมารดาปลอดภยัจากการตัง้ครรภ ์ 

เม่ือฝากครรภค์รัง้แรกกบัการบริการท่ีได้รบั 

ในการฝากทอ้งครัง้แรก คุณหมอจะท าการซกัประวตั ิตรวจร่างกายและตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

ที่จ า เป็น (ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะ) ซักประวตัิการขาดประจ าเดือนโรคประจ าตัวต่างๆ การ

ตัง้ครรภ์และการคลอดครัง้ที่ผ่านมาตลอดจนภาวะของทารกในครรภ์ก่อนๆ เพื่อวินิจฉัยว่า ต้อง

ระมดัระวงัหรอืเฝ้าดแูลเรือ่งใดเป็นพเิศษ 

การตรวจทางห้องปฏบิตักิารที่จ าเป็นเมื่อมกีารตัง้ครรภ์ไดแ้ก่ การตรวจความเขม้ขน้ของเลอืด 

เพื่อใหท้ราบว่า มารดามภีาวะโลหติจางหรอืไม่ ซึ่งอาจเกดิจากการรบัประทานอาหารไม่ถูกส่วน หรอืมี

สาเหตุมาจากโรคเลอืดอยา่งอื่น เพื่อทีจ่ะท าการรกัษาอยา่งทนัท่วงท ีและไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อทารกใน

ครรภ ์

การตรวจเลอืดเพื่อดูภูมคิุม้กนัที่มต่ีอเชื้อซฟิิลสิ ไวรสัอกัเสบชนิดบแีละHIV ซึง่มคีวามจ าเป็น

เพราะหากผลตรวจออกมาเป็นบวก จะต้องเตรยีมการวางแผนเพื่อป้องกนัการถ่ายทอดโรคจากแม่ไปสู่

ทารกในครรภ ์

การตรวจปัสสาวะและการตรวจไข่ขาวในปัสสาวะเพื่อค้นหาความผดิปกตขิองไต ภาวะครรภ์

เป็นพษิและเพื่อให้ทราบว่า มโีรคผดิปกตใินทางเดนิปัสสาวะหรอืไม่ โรคที่อาจเกิดขึ้นเช่น กระเพาะ

ปัสสาวะอกัเสบ กรวยไตอกัเสบ ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆในช่วงตัง้ครรภ์ นอกจากนี้ มกีารตรวจ

ปัสสาวะ เพื่อคน้หาว่า มารดามภีาวะเบาหวานหรอืไม่ ถ้าพบว่ามภีาวะเบาหวานจะไดเ้ตรยีมวางแผนใน

การรกัษาต่อไป 

การตรวจรา่งกายโดยละเอยีด จะท าใหคุ้ณหมอทราบถงึสุขภาพของมารดา การตรวจขนาดของ

มดลูกจะสามารถบอกสภาวะของเดก็ได้เช่น มดลูกใหญ่อาจเป็นเพราะเดก็ตวัใหญ่ หรอืเป็นครรภ์แฝด 

หรอืมนี ้าคร ่ามากผดิปกต ิคุณหมอจะท าการตรวจท่าทางของทารกในครรภ์ พรอ้มทัง้ฟังเสยีงหวัใจของ

ทารก กจ็ะช่วยบอกไดว้่า เดก็ยงัมชีวีติอยูห่รอืไม ่ 

ในช่วงแรกของการตัง้ครรภ ์หญงิตัง้ครรภค์วรมาฝากครรภท์ุก ๔ – ๖ สปัดาหส์่วนในระยะหลงัๆ

การฝากครรภจ์ะถีข่ ึน้คอื ทุก ๑ – ๒ สปัดาห ์ทัง้นี้แลว้แต่ความจ าเป็นตามทีคุ่ณหมอพจิารณา อย่างไรก็
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ตาม เพื่อให้เป็นการฝากครรภ์ที่มคีุณภาพเกิดผลดทีี่สุดต่อมารดาและทารกในครรภ์ ภายใต้ค าแนะน า

ของสตูแิพทย ์จงึก าหนดใหห้ญงิตัง้ครรภม์าฝากครรภใ์หค้รบ ๕ ครัง้ตลอดระยะการตัง้ครรภด์งันี้ 

การนดัฝากครรภ ์ อายคุรรภ ์

ครัง้ที ่๑ ก่อน ๑๒ สปัดาห ์

ครัง้ที ่๒ ๑๓ – น้อยกว่า ๒๐ สปัดาห ์

ครัง้ที ่๓ ๒๐ – น้อยกว่า ๒๖ สปัดาห ์

ครัง้ที ่๔ ๒๖ – น้อยกว่า ๓๒ สปัดาห ์

ครัง้ที ่๕ ๓๒ – ๔๐ สปัดาห ์

 

ในการฝากครรภ์ทุกครัง้ คุณหมอจะจ่ายยาเสรมิธาตุเหลก็ โฟลกิและไอโอดนี (ยาเมด็ไตรเฟอ

ดนี) ใหห้ญงิตัง้ครรภร์บัประทานวนัละ ๑ เมด็ตลอดการตัง้ครรภ์ หญงิตัง้ครรภม์กัจะได้รบัธาตุเหลก็จาก

อาหารทีร่บัประทานในแต่ละวนั ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ดงันัน้ หญงิตัง้ครรภจ์งึต้องกนิ

ยาทีม่ธีาตุเหลก็เสรมิดว้ย มารดาทีไ่ดร้บัธาตุเหลก็อยา่งเพยีงพอจะช่วยป้องกนัโรคโลหติจางทัง้ในมารดา

และทารกได ้ 

สารไอโอดนีเป็นสารทีส่ าคญัมากส าหรบัหญงิตัง้ครรภ ์เมื่อตัง้ครรภ์ได ้๔ เดอืน ต่อมธยัรอยดจ์ะ

ท างานเพิม่ขึน้ ดงันัน้ หญงิตัง้ครรภ์จงึต้องการไอโอดนีสูงกว่าคนปกต ิเพื่อน าไปใช้ในการเจรญิเตบิโต

ของทารก และในระหว่างการตัง้ครรภ ์มกีารสูญเสยีไอโอดนีทางไตเพิม่ขึน้ การรบัประทานไอโอดนีจาก

อาหารประจ าวนัจงึไม่เพยีงพอ หญิงตัง้ครรภ์จงึควรได้รบัยาเสรมิไอโอดนีเช่นเดยีวกบัการเสรมิธาตุ

เหลก็  

ในการฝากครรภ์ทุกครัง้ นอกจากคุณหมอจะตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์และตรวจเลอืด /ตรวจ

ปัสสาวะ แล้ว คุณแม่จะไดร้บัค าแนะน าจากคุณหมอในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเองอย่างถูกต้อง

ให้มคีวามแขง็แรงทัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถึงเพื่อลดอนัตรายที่จะเกดิโรคแทรกซ้อนต่างๆในช่วง

ตัง้ครรภร์วมไปถงึการดแูลตนเองหลงัคลอดอกีดว้ย 

การปฏิบติัตวัในระยะตัง้ครรภ ์
 อาหาร การดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารถือเป็นเรื่องส าคัญต่อหญิงตัง้ครรภ์ เพราะอาหารมี
ความส าคญัมากในการเจรญิเตบิโตของทารกในครรภ ์ในแต่ละวนัควรไดร้บัสารอาหารและแร่ธาตุต่าง ๆ 
ดงันี้ 
 - โปรตนี ได้จากเนื้อสตัว์ทุกประเภท รวมทัง้ไข่และถัว่ต่างๆ โปรตนีจะช่วยสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ 
ของรา่งกาย เช่น กลา้มเนื้อ ศรีษะ ปอด มนัสมอง ตา ผวิหนงั 
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 - แคลเซยีม ไดจ้ากอาหารประเภท นม งา หรอือาหารทดแทน เช่น คุ๊กกี้ ขนมเคก้ ไอศกรมี ช่วย
สรา้งกระดกู แนะน าใหด้ื่มนมสดแทอ้ยา่งน้อยวนัละ ๕๐๐ ซซี ี( ๒ กล่อง ) 
 - วติามนิและเกลอืแร ่มใีนผกั ผลไม ้ช่วยใหผ้วิพรรณสดชื่นและระบบขบัถ่ายดขีึน้ 
 - แป้ง น ้าตาลและไขมนั อาหารที่ให้พลงังานแก่ร่างกาย รบัประทานในปรมิาณพอดไีม่ควรมาก
เกนิไป 
 - ห้ามดื่มเหล้า เบยีร์หรอืเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากท าให้เกิดความพกิารต่อ
ทารกในครรภไ์ด ้
 - งดกาแฟ (รวมทัง้เครือ่งดื่มชกู าลงั) หรอืลดใหน้้อยลง 
 - น ้า ควรดื่มน ้าอยา่งน้อยวนัละ ๖ – ๘ แกว้ ช่วยใหผ้วิพรรณสดใสและระบบขบัถ่ายดขีึน้ 
 การออกก าลงักาย ควรออกก าลงักายเช่นเดิม ท่าที่เคยปฏบิตัิแต่ไม่หกัโหม หรอืใช้แรงมาก
เกนิไป ระมดัระวงัอุบตัเิหตุ เช่น หกลม้หรอือนัตรายต่อหน้าทอ้ง  
 การพกัผ่อน เวลากลางคนืนอนหลบัอย่างน้อย ๘ ชัว่โมง เวลากลางวนัควรหาเวลาพกัผ่อน
ประมาณวนัละ ๑ ชัว่โมง โดยนอนราบ เอาหมอนรองเทา้เพื่อใหเ้ลอืดไหลกลบัไดด้ ีเทา้ไม่บวม เสน้เลอืด
ขอดน้อยลง 
 การรกัษาความสะอาดร่างกายทัว่ไป อาบน ้าเชา้-เยน็ ไมค่วรลงแช่ในแมน่ ้าล าคลอง ใส่เสือ้ผา้ที่
สะอาด ใส่สบาย ใชเ้สือ้ยกทรงทีพ่อดกีบัเตา้นมทีข่ยายใหญ่ขึน้ สวมรองเทา้สน้เตีย้ 
 เพศสมัพนัธ์ มไีด้ปกติ ยกเว้น ๔ สปัดาห์สุดท้ายก่อนก าหนดคลอด และในหญิงตัง้ครรภ์ที่มี
อาการของการแทง้ เจบ็ครรภก่์อนคลอดและมเีลอืดออกจากรกเกาะต ่า 
 นับลูกด้ิน เมื่ออายุครรภ์ตัง้แต่ ๒๐ สปัดาห์ขึ้นไปจะรู้สกึว่า ทารกดิ้น เริม่นับหลงัรับประทาน
อาหารเชา้ หากดิน้ตัง้แต่ ๑๐ ครัง้ขึน้ไปเป็นอาการปกต ิถา้ทารกดิน้น้อยหรอืไมด่ิน้ควรมาพบแพทย์ 
 การปฏิบติัธรรม ส่งเสรมิให้หญิงตัง้ครรภ์และสามไีด้ฟังธรรม สวดมนต์ ท าบุญไหว้พระ เป็น
ประจ า  
 ข้อควรระวงั  

๑. ไมค่วรเดนิทางไกลในเดอืนสุดทา้ยของการตัง้ครรภ ์ 
๒. ไมค่วรซือ้ยารบัประทานเองโดยไมป่รกึษาแพทย ์เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ์ 

 
อาการท่ีอาจพบในขณะตัง้ครรภ ์ 
 ๑. อาการแพท้อ้ง คลื่นไส ้อาเจยีน เกดิขึน้ได้ขณะทอ้งอ่อนๆ บางคนอาจเป็นมากจนรบัประทาน
อาหารไม่ได้ แต่เมื่อผ่านพ้นระยะ ๔ เดอืนไปแล้ว อาการต่างๆ จะดขีึน้ แนะน าให้ดื่มน ้าอุ่นๆ ตอนตื่น
นอน ระยะแพท้อ้งจะมคีวามรูส้กึไวต่อกลิน่และรสอาหารมาก ท าใหเ้กดิอาการคลื่นไส ้อาเจยีนง่าย ระบบ
ยอ่ยอาหารผดิปกต ิยอ่ยยาก ท าใหท้อ้งอดื ควรรบัประทานอาหารพวกขนมปังกรอบ อาหารทีย่่อยง่ายๆ 
น ้าหวาน งดน ้าอดัลม งดของทอดทีม่นี ้ามนัมาก ควรรบัประทานอาหารน้อยๆ แต่บ่อยครัง้ เมื่อหายแพ้
ทอ้งแลว้ จงึเพิม่โปรตนี ผกัและผลไม ้
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 ๒. ระดูขาว อาจมเีพิม่ขึน้ในระยะตัง้ครรภ ์ถ้าไม่มอีาการอื่นร่วมดว้ย ใหท้ าความสะอาดตามปกต ิ
แต่ถา้มอีาการคนัหรอืมกีลิน่ผดิปกต ิควรปรกึษาแพทย ์
 ๓. ทอ้งผกู แกไ้ขโดยการออกก าลงักายใหเ้พยีงพอ ดื่มน ้า รบัประทานผกั ผลไมม้ากๆ 
 ๔. ปัสสาวะบ่อย เกดิจากมดลูกที่โตขึน้ ไปกดกระเพาะปัสสาวะ แต่ถ้ามอีาการปัสสาวะขดั มไีข ้
หนาวสัน่ ควรปรกึษาแพทย ์
 ๕. เส้นเลอืดด าขอดโป่งพอง ปกตไิม่มอีนัตรายจะหายไปเองหลงัคลอด แต่ถ้ามอีาการปวดควร
ปรกึษาแพทย ์
 ๖. ทอ้งลายและคนับรเิวณหน้าทอ้ง พยายามอย่าเกา ควรใช้น ้ามนัมะกอกหรอืครมีทาท้อง หน้า
ทอ้งลายของแต่ละคนจะมมีากน้อยแตกต่างกนั ไมม่คีรมีใดๆ ทีส่ามารถทาป้องกนัทอ้งลายได้ 
 
อาการผิดปกติท่ีควรมาพบแพทย ์
 แพท้อ้งมากกว่าปกต ิมเีลอืดออกทางช่องคลอดไม่ว่ามากหรอืน้อยกต็าม ชกั ไขสู้ง มนี ้าออกทาง
ช่องคลอด เดก็ดิน้น้อยลงโดยเฉพาะหลงัตัง้ครรภไ์ด ้๘ เดอืน บวมบรเิวณนิ้วมอื นิ้วเทา้และใบหน้า ปวด
ศรีษะมากหรอืตาพรา่มวั เหนื่อยมาก ปัสสาวะขดัไมส่ะดวก ปวดทอ้งมาก  
 
อาการเจบ็ครรภเ์ตือนและเจบ็ครรภจ์ริง 
 อาการเจบ็ครรภเ์ตอืน เริม่ในระยะ ๓ – ๔ สปัดาหก่์อนก าหนดคลอด เนื่องจากการบบีรดัตวัของ
มดลกู ท าใหม้อีาการเจบ็ครรภ ์โดยเฉพาะทอ้งน้อยส่วนล่าง เจบ็ไมเ่ป็นเวลาและไมส่ม ่าเสมอ ส่วนอาการ
เจบ็ครรภจ์รงิ เจบ็หน้าทอ้งเป็นพกัๆ แต่ละครัง้นาน เจบ็ถี่และรุนแรงขึน้เรื่อยๆ ปวดรา้วไปดา้นหลงั ยิง่
เดนิจะยิง่เจบ็มากขึน้และอาจมมีกูเลอืดออกทางช่องคลอด หรอืมนี ้าเดนิรว่มดว้ย 
 
ข้อควรปฏิบติัเม่ือเจบ็ครรภจ์ริง 
๑. ไปโรงพยาบาล พรอ้มของใชแ้ละเอกสารทีเ่ตรยีมไว ้
๒. ตดิต่อตกึผูป่้วยคลอดหรอืหอ้งฉุกเฉิน 
๓. เมือ่เจบ็ครรภห์รอืน ้าเดนิ ใหง้ดรบัประทานอาหารและน ้าดื่มแลว้รบีมาโรงพยาบาลทนัท ี
 
เอกสารท่ีต้องเตรียมมาโรงพยาบาล 
๑. สมดุฝากครรภพ์รอ้มบตัรประจ าตวัโรงพยาบาล 
๒. ส าเนาบตัรประชาชนของผูค้ลอดและสาม ีอยา่งละ ๑ ชุด (หรอืตามจ านวนบุตรในครรภ)์ 
๓. เอกสารสทิธิใ์นการรกัษาพยาบาล ( ถา้ม)ี 
 


