
 
 

โภชนาการในสตรีวยัเจริญพนัธ ์สตรีตัง้ครรภแ์ละสตรีให้นมบตุร 
วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้ทมีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT) มคีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถให้ค าแนะน า

เกีย่วกบัโภชนาการในสตรวียัเจรญิพนัธุ ์สตรตีัง้ครรภแ์ละสตรใีหน้มบุตรได ้ 

เน้ือหา 

โภชนาการของสตรีวยัเจริญพนัธุมี์ความส าคญัต่อการมีบตุร 
เพื่อใหม้ารดาและบุตรมสีุขภาพทีด่ ีมคีวามพรอ้มในการตัง้ครรภค์ุณภาพตามนโยบาย “ส่งเสรมิ

การเกดิและเตบิโตอยา่งมคีุณภาพ” โภชนาการของสตรวียัเจรญิพนัธุจ์งึเป็นสิง่ส าคญั การกนิอาหารครบ
๕ หมู่พร้อมกินวติามนิเสรมิโฟลกิและธาตุเหล็กอย่างละ ๑ เมด็ สปัดาห์ละ ๑ ครัง้ เพื่อป้องกนัภาวะ
โลหติจางจากการขาดธาตุเหลก็และลดความเสีย่งของทารกต่อความพกิารแต่ก าเนิด   

  
ท าอย่างไรสตรีวยัเจริญพนัธุไ์ด้รบัธาตุเหลก็และโฟลิกอย่างเพียงพอ 
 สตรวียัเจรญิพนัธุร์บัประทานวติามนิเสรมิธาตุเหลก็และกรดโฟลกิอยา่งสม ่าเสมอสปัดาหล์ะ ๑
ครัง้ก่อนการตัง้ครรภอ์ย่างน้อย ๑๒ สปัดาห ์และรบัประทานอาหารทีอุ่ดมดว้ยธาตุเหลก็และโฟลกิทุกวนั 
 
ความต้องการธาตเุหลก็และโฟลิกของหญิงวยัเจริญพนัธุใ์น ๑ สปัดาห์ 

สารอาหาร ปริมาณ 
ธาตุเหลก็ ๖๐ มลิลกิรมั 
โฟลกิ ๒,๘๐๐ ไมโครกรมั 

 
โฟลกิหรอื กรดโฟลกิ (Folic Acid) หรอืเรยีกกนัอกีอย่างว่า “โฟเลต”คอืวติามนิทีม่สี่วนช่วยใน

การสรา้งตวัอ่อนการสงัเคราะห ์ซ่อมแซมพนัธุกรรม และควบคุมการสรา้งกรดอะมโินทีจ่ าเป็นในการแบ่ง
เซลลร์วมทัง้ การสรา้งเมด็เลอืดแดงและเมด็เลอืดขาวในไขกระดกูของทารกในครรภ ์

ถ้าสตรตีัง้ครรภ์ขาดโฟลกิผลกระทบที่จะเกดิขึน้คอื ทารกมคีวามเสี่ยงต่อความพกิารในรายที่
เป็นมากจะเกิดความพกิารทางสมอง ระบบประสาทส่วนกลางกะโหลกศรีษะไม่ปิด และหากปล่อยให้
ตัง้ครรภจ์นคลอดทารกจะมชีวีติอยู่ไดไ้ม่เกนิ ๒๔  ชัว่โมงในส่วนของประสาทไขสนัหลงัเองก็เสี่ยงเกดิ
ความพกิารไดเ้ช่นเดยีวกนั ดงันัน้ เพื่อใหส้ตรตีัง้ครรภไ์ดร้บัโฟลกิอย่างเพยีงพอ จงึมคีวามจ าเป็นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องเสรมิโฟลกิให้กบัสตรตีัง้ครรภ์เพิม่มากกว่าปกต ิเพื่อความสมบูรณ์ในการสรา้งตวัอ่อนใน
ครรภ ์

เนื่องจากในช่วงสปัดาหท์ี ่๓ – ๔ หลงัการปฏสินธ ิหลอดประสาทของทารกในครรภ์จะปิดอย่าง
สมบูรณ์ และหลายๆ ครัง้ กว่าคุณแม่จะทราบว่าตัง้ครรภ์กอ็าจสายเกนิไป ดงันัน้ ควรมกีารเสรมิโฟลกิ
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ใหก้บัสตรวียัเจรญิพนัธุท์ีว่างแผนจะตัง้ครรภ ์ตัง้แต่ก่อนการตัง้ครรภ ์๓ เดอืน และทานต่อไปอกี 
๓ เดอืน หลงัจากเริม่ตัง้ครรภแ์ลว้จะดทีีสุ่ด 

 
แหล่งอาหารท่ีอดุมด้วยโฟลิกไดแ้ก่ ผกัใบเขยีวจ าพวกคะน้าบร็อคโคลดีอกกะหล ่าผกัตระกูล

กะหล ่าแตงกวาหน่อไมถ้ัว่ฝักยาวควรรบัประทานผกัวนัละ๔ – ๖ ทพัพรีวมทัง้ผลไมส้ดเช่นองุ่นสม้ฝรัง่
สตรอเบอรีม่ะมว่งเขยีวเสวยมะละกอสุกเป็นตน้ 

ธาตเุหลก็ 

ธาตุเหลก็คอืแร่ธาตุชนิดหนึ่งทีส่ าคญัมากอยู่ในเมด็เลอืดแดง ธาตุเหลก็น าออกซเิจนไปเลีย้งทัว่
รา่งกายพาออกซเิจนไปสู่อวยัวะต่างๆโดยเฉพาะอวยัวะทีจ่ะต้องเผาผลาญใหเ้กดิก าลงักายและอวยัวะที่
เกีย่วขอ้งกบัสตปัิญญา การเรยีนรู ้ความสามารถ ความฉลาด ร่างกายไดร้บัธาตุเหลก็โดยการกนิเท่านัน้
กค็อื อาหารพวกเนื้อสตัว ์ผกับางชนิด การขาดธาตุเหลก็จะท าใหก้ารเรยีนรูห้รอืการท างานลดลงและมี
ผลกระทบต่อการตัง้ครรภ์ในอนาคต ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรตีัง้ครรภ์จะส่งผล
กระทบต่อทัง้มารดาและทารกในครรภ ์โดยอาจก่อใหเ้กดิการแทง้ การคลอดก่อนก าหนด ทารกแรกเกดิ
น ้าหนกัน้อยและมกีารตดิเชือ้งา่ย  

แหล่งอาหารท่ีอดุมด้วยธาตเุหลก็ 

๑. อาหารทีม่ธีาตุเหลก็สงูไดแ้ก่เนื้อสตัว ์เลอืด ตบั เครือ่งในไก่ ปลา กุง้ เป็นตน้ 
๒. ควรรบัประทานอาหารทีม่วีติามนิสงูไดแ้ก่ ผลไมแ้ละผกัต่างๆพรอ้มอาหารมือ้หลกัเพื่อช่วย

ในการดูดซมึธาตุเหลก็ 

การเสริมไอโอดีนเพ่ือลูกน้อยในท้อง 

ผลส ารวจของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าเด็กไทยม ีIQ ต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานสากล เพราะขาดสารไอโอดนี ท าใหเ้กดิความพกิารทางสตปัิญญาและมงีานวจิยัแสดงว่า หาก
ทดสอบเชาวปั์ญญาของเดก็ทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณทีข่าดสารไอโอดนีเปรยีบเทยีบกบัเดก็ทีอ่ยู่ในบรเิวณที่
ไม่ขาดสารไอโอดีน พบว่าเด็กกลุ่มแรกมีเชาว์ปัญญาน้อยกว่าเด็กกลุ่มหลงัแม้ว่าเด็กกลุ่มแรกจะมี
ลกัษณะภายนอกปกตทิุกอยา่ง 

สิ่งส าคญัที่เป็นผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีนมากที่สุด คือ ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา 
เพราะฉะนัน้สตรตีัง้ครรภจ์งึเป็นกลุ่มคนส าคญัทีจ่ะต้องไดร้บัไอโอดนีทีเ่พยีงพอ และอกีวยัหนึ่งคอื สตรี
วยัเจรญิพนัธุ์ เพราะเป็นวยัที่พรอ้มจะตัง้ครรภ์และก่อนที่จะตัง้ครรภ์ควรมัน่ใจว่าได้รบัโภชนาการและ
ไอโอดีนที่เพยีงพอจากการรบัประทาน ดงันัน้จงึควรให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ประชาชนสามารถขาดสารไอโอดนีไดต้ลอดเวลา ในสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่พยีงพอ 

ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่เป็นต้นทุนทางสติปัญญาของทารกแรกเกิดที่ส าคัญมากตัวหนึ่ง 
เนื่องจากการขาดสารไอโอดนีจะส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการเจรญิเตบิโตและการพฒันาสมองของทารก
ตัง้แต่อยู่ในครรภ์ จนถงึแรกเกดิและครบ ๒ปี ซึ่งเป็นโอกาสทองของการพฒันาสตปัิญญาของเดก็ไทย
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ดงันัน้ หากสตรมีคีรรภ์ไม่ได้รบัไอโอดนิที่มากเพยีงพอ อาจท าให้ทารกในครรภ์มรี่างกายและสมองที่
เจรญิเติบโตช้ากว่าปกติ หรอือาจมคีวามเสี่ยงที่จะมคีวามพิการตัง้แต่ก าเนิด เช่น หูหนวก ขาแข็ง 
กระตุก ตาเหล่ รูปร่างแคระแกรน็ เติบโตช้า เรยีนรู้ช้า เฉื่อยชา ไอควิต ่ากว่าปกต ิ๑๐ – ๑๕ จุด หรอื
สตปัิญญาเสื่อมจนถงึปัญญาอ่อนได ้

แหล่งทีม่าของไอโอดนีไดแ้ก่อาหารทะเลเกลอืไอโอดนีเครือ่งปรงุรสเสรมิไอโอดนี 

ปริมาณท่ีควรได้รบัต่อวนั 

๑. คนปกต ิ๑๕๐ ไมโครกรมัต่อวนั 
๒. สตรตีัง้ครรภแ์ละสตรใีหน้มบุตร ๒๕๐ ไมโครกรมัต่อวนั 
๓. ส าหรบัหญงิตัง้ครรภต์อ้งรบัประทานยาเมด็เสรมิไอโอดนีทุกวนัวนัละ๑เมด็ตลอดการตัง้ครรภ์

จนถงึระยะใหน้มบุตร๖เดอืน 
 

ความต้องการพลงังานและสารอาหารในสตรีตัง้ครรภ ์

 โภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของการตัง้ครรภ์มผีลต่อการสรา้งเซลล์ และเนื้อเยื่อ 
เพื่อพฒันาอวยัวะต่างๆ ของทารกให้มคีวามสมบูรณ์ตลอด ๙ เดือนความต้องการสารอาหาร
แตกต่างกนัในแต่ละช่วงของการตัง้ครรภด์งันี้ 

๑. ไตรมาสแรก (๑ – ๓ เดอืน)  มกีารสรา้งอวยัวะของทารกในครรภ์ น ้าหนักของทารก
เพิม่ขึน้อยา่งชา้ๆ  ความตอ้งการพลงังานปกตเิหมอืนก่อนการตัง้ครรภ ์แต่ควรเน้นเพิม่สารอาหาร
จ าพวกโปรตีนจากเนื้อสตัว์ วติามนิโฟลกิจากผกัใบเขยีว ไอโอดนี ธาตุเหล็กโดยเฉพาะโฟลกิ
เพราะจ าเป็นในการพฒันาระบบประสาท ช่วยป้องกนัความผดิปกตขิองของสมองและไขสนัหลงั  

๒. ไตรมาสสอง (๔ – ๖ เดอืน) ทารกเตบิโตอย่างรวดเรว็ อวยัวะขยายขนาดเพิม่ขึน้และ
เริม่เคลื่อนไหวรา่งกายได ้ ความต้องการพลงังานมากกว่าปกต ิเพิม่ขึน้ ๓๐๐ แคลอรี ่ต่อวนั เน้น
เพิม่ อาหารทีม่ธีาตุเหลก็ 

๔.ไตรมาสสาม (๗ – ๙ เดอืน) อตัราการเจรญิเตบิโตของทารกในครรภส์ูงสุด นอกจากนี้
ยงัตอ้งส ารองอาหารในการสรา้งน ้านม ความต้องการพลงังานมากกว่าปกต ิเพิม่ขึน้ ๓๐๐ แคลอรี ่
ต่อวนั โดยเฉพาะ แคลเซยีม เพื่อสรา้งกระดกูและฟัน  

สารอาหาร ความส าคญั ความต้องการ แหล่งอาหาร 

พลงังาน  โภชนาการที่เหมาะสม ท า
ใหเ้ดก็สมบรูณ์แขง็แรง 

หญงิตัง้ครรภ์
ตอ้งการพลงังาน
เพิม่ขึน้จากเดมิ
ประมาณ 300 กโิล
แคลอรีต่่อวนัโดยจะ

อาหาร ๕ หมู่ ในปริมาณที่
เหมาะสม ตามที่แนะน าการ
บรโิภคอาหารใน ๑ วนั และ
ควรกนิใหห้ลากหลาย เพื่อให้
ได้พลังงานและสารอาหาร
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สารอาหาร ความส าคญั ความต้องการ แหล่งอาหาร 

ไดร้บัพลงังานรวม 
ประมาณ 2,000 
2,300กโิลแคลอรีต่่อ
วนั 

ส าคญัเพยีงพอตามที่ร่างกาย
ตอ้งการ 

โปรตนี เน้น โปรตนี
คุณภาพดจีากสตัว์
เนื่องจากมกีรดอะมโินที่
จ าเป็นต่อรา่งกายครบ 
 

สรา้งรก สรา้งเนื้อเยือ่และ
อวยัวะของทารกโปรตนี
คุณภาพจากปลา มDีHA 
(Docosahexaenoic acid)
ซึง่เป็นกรดไขมนัจ าเป็น
กลุ่มโอเมก้า3 มบีทบาท
ส าคญัต่อโครงสรา้งและการ
ท างานของสมอง และระบบ
ประสาทเกี่ยวกบัการ
พฒันาการ  การเรยีนรูแ้ละ
จอประสาทตา ซึง่เกี่ยวกบั
การมองเหน็ของทารกใน
ครรภ ์

ควรไดร้บัเพิม่ขึน้ ๒ 
เท่าตลอดการ
ตัง้ครรภ ์

 

กนิอาหารกลุ่ม 
เนื้อสตัวใ์หห้ลากหลาย 
รวมทัง้ไข ่ถัว่เมลด็แหง้ 
แลผลติภณัฑ ์เช่น 
เตา้หู ้เป็นตน้ 
-กนิปลาอย่างน้อย
สปัดาหล์ะ ๓ วนั 

โฟลกิ เป็นสารอาหารทีส่ าคญัใน
การสรา้งเซลลต์น้ก าเนิด
ของทารกลดความพกิาร
ทางสมองปากแหว่ง
เพดานโหว่ หวัใจพกิารแต่
ก าเนิด หลอดประสาทไม่
ปิด สมองพกิารไม่มี
กะโหลกศรีษะกระดกูสนั
หลงัไมปิ่ด  

 

ก่อนการตัง้ครรภ ์๓ 
เดอืน และตลอดการ
ตัง้ครรภ ์

ยาเมด็ folic acid ในรปูแบบ 
Triferdineรว่มกบั ยสีต ์
เครือ่งในสตัว ์น ้านม ถัว่เมลด็
แหง้ เหด็ และผกัใบเขยีว 
รวมถงึในน ้าผลไม ้

แคลเซยีม สรา้งกระดกู ฟันเดก็
ป้องกนักระดุกพรุนใน
มารดา 

๘๐๐ มลิลกิรมั / ต่อ
วนั หญงิมคีรรภ ์ดื่ม
นม ๑ – ๒ แกว้ และ
ปรมิารแคลเซยีม
จากอาหารอื่น 340-

นมและผลติภณัฑน์ม  ปลา  
สตัวน์ ้าอื่นๆทีก่นิทัง้กระดกู 
เตา้หู ้ผกัใบเขยีว 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
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สารอาหาร ความส าคญั ความต้องการ แหล่งอาหาร 

570 มลิลกิรมัหญงิมี
ครรภ ์ไมด่ื่มนม 
ปรมิาณแคลเซยีม
จากอาหารอื่น  ๘๐๐   
มลิลกิรมั 

ไอโอดนี  ปัญญาอ่อนในเดก็จากโรค
เอ๋อ แคระแกรน 

 แทง้ คลอดก่อนก าหนด 
ทารกน ้าหนกัน้อยทารก
พกิารแต่ก าเนิด 

 

ตัง้แต่ ๘ สปัดาห์
แรกของการตัง้ครรภ์
ตลอดการตัง้ครรภ ์
และจนถงึหลงัคลอด
บุตร ๖ เดอืนความ
ตอ้งการ ๒๕๐  
ไมโครกรมั 

 

ยาเมด็ไอโอดนี ๑ เมด็ ใน
รปูแบบtriferdineรว่มกบัเกลอื
ผสมไอโอดนี อาหารทะเล
สาหร่ายธรรมชาตทิีไ่มป่รงุรส 
เครือ่งปรงุรสเสรมิไอโอดนี 

ธาตุเหลก็  สรา้งเมด็เลอืด กลา้มเนื้อ 
 ป้องกนัโลหติจางมผีลต่อ

พฒันาการและการเรยีนรู้
ในเดก็ 

 แทง้ ทารกน ้าหนกัน้อย
คลอดก่อนก าหนด  

๑๒ สปัดาหแ์ละ 
ตลอดการตัง้ครรภ์
และหลงัคลอด ๓ 
เดอืน 

ยาบ ารงุเลอืดในรปูแบบ
triferdine*รว่มกบั อาหารที่
เป็นแหล่งแรธ่าตุเหลก็ 
สปัดาหล์ะ ๒ – ๓ วนั  เช่น 
ตบั เลอืด เป็นตน้ ไขแ่ดง 
และ ผกัทีม่วีติามนิเอสงู 
เนื่องจากการรบัประทาน
อาหารทีม่วีติามนิเอสงู  
( ฟักทอง แครอท มะละกอ 
มะมว่งสุก ) รว่มกบัอาหารที่
อุดมดว้ยธาตุเหลก็จะช่วยให้
การดดูซมึธาตุเหลก็ไดด้ ี

น ้าหนักตวัท่ีเหมาะสมในการตัง้ครรภ ์

 มารดาที่มนี ้าหนักก่อนการตัง้ครรภ์น้อยและมนี ้าหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตัง้ครรภ์น้อย  มี
ความเสีย่งทีท่ารกน ้าหนกัแรกคลอดน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรมั คลอดก่อนก าหนดสูงถงึ ๕ – ๗ เท่า ส าหรบั
มารดาที่มนี ้าหนักก่อนการตัง้ครรภม์ากกม็คีวามเสี่ยงที่จะคลอดบุตรทีม่นี ้าหนักตวัมากกว่าเกณฑ ์อายุ
ครรภเ์กนิก าหนด และมภีาวะแทรกซอ้นทางสตูกิรรมอื่น ๆ เพิม่ขึน้ 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ลกัษณะของหญิงตัง้ครรภ ์
 

น ้าหนักตวัท่ีควรเพ่ิมขึ้น (เป็นกิโลกรมั) 
 

หญงิตัง้ครรภท์ีผ่อม ๑๓ – ๑๘ 

หญงิตัง้ครรภท์ีน่ ้าหนกัตวัปกต ิ ๑๒ – ๑๖ 

หญงิตัง้ครรภท์ีน่ ้าหนกัตวัเกนิ ๙ – ๑๒ 

หญงิตัง้ครรภแ์ฝด ๑๖ – ๒๐ 

 

แนวทางการให้ยาเมด็เสริมไอโอดีน ธาตุเหลก็และโฟลิกในหญิงตัง้ครรภ ์ 

๑. วตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความพกิารแต่ก าเนิด ๕ โรค ได้แก่ หลอดประสาทไม่ปิด ปาก

แหว่งเพดานโหว่ หวัใจพกิารแต่ก าเนิด แขนขาพกิาร ดาวน์ซนิโดรม รวมทัง้ลดการแท้ง 

ตายคลอดและคลอดก่อนก าหนด 

๒. กินยาก่อนตัง้ครรภ์ ๓ เดอืนและหลงัตัง้ครรภ์ ๓ เดอืน ในขนาด ๔๐๐ ไมโครกรมัต่อวนั 

หรอื ๒๘๐๐ ไมโครกรมัต่อสปัดาห ์ลดความพกิารได ้๓๐ – ๕๐ %  

๓. การบรหิารยาม ี๒ วธิ ีในสตรวีางแผนมบีุตร ๓ เดอืนก่อนการตัง้ครรภ ์

๓.๑ ยาแยก ๒ ชนิดคอื Folic (5mg) ๑ เมด็ + Ferrous ๖๐ mg ๑ เมด็ต่อสปัดาห ์

๓.๒ ยารวม Ferrofolic วติามนิแสนวเิศษ (Ferrous ๖๐ mg และ Folic ๒๘๐๐ ไมโครกรมั) 

๑ เมด็ต่อสปัดาห ์

 หมายเหตุ : ถา้ยงัไมต่ัง้ครรภส์ามารถกนิไปเรือ่ยๆ ได ้ไมม่ผีลขา้งเคยีง การบรหิารยาดว้ย Folic 

และ Ferrous จะช่วยป้องกนัภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหลก็ได้ (Public prevention) และถ้า

ตัง้ครรภใ์หเ้ปลีย่นเป็นกนิยาเมด็ Triferdine ๑ เมด็กเ็พยีงพอ ไมต่อ้งให ้Folic อกี ๑ เมด็  

โภชนาการในสตรีให้นมบตุร 

ความส าคญัในระยะ ๖เดอืนแรก ทารกจะไดร้บันมแม่เป็นอาหารหลกั การเจรญิเตบิโตของทารก

จงึขึ้นอยู่กบัปรมิาณและคุณภาพของน ้านม ดงันัน้ มารดาให้นมบุตรจงึจ าเป็นต้องได้รบัสารอาหารให้

เพยีงพอสารอาหารทีร่า่งกายตอ้งการช่วงระยะใหน้มบุตร มดีงันี้ 

๑.สตรทีี่ให้นมบุตรต้องรบัพลงังานเพิม่วนัละ ๕๐๐ กโิลแคลอรี่ สารอาหารที่ให้พลงังาน ได้แก่

คารโ์บไฮเดรต ไขมนัและโปรตนี ควรเพิม่ขึน้ในแต่ละวนัต้องผลติน ้านมส าหรบัทารกในระยะ  ๖ เดอืน

แรก ประมาณ ๘๕๐ซซี ี แต่ในช่วง ๖ เดอืนหลงั จะลดลงประมาณ ๖๐๐ ซซี ี/วนั  จากการศกึษาพบว่า 

http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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น ้านมคน ๑๐๐ ซีซ ีให้พลงังาน ๖๗ กิโลแคลลอรี่ และต้องใช้พลงังาน ๘๕ กิโลแคลลอรี่ ในการผลิต

น ้านม ๑๐๐ ซซีเีป็นตน้ 

๒.เพิม่อาหารกลุ่มโปรตีน  ความต้องการโปรตีนสูงขึน้ เพื่อใช้ในการผลติน ้านมและซ่อมแซม

เซลล์ต่างๆ ของมารดาที่เสียไประหว่างคลอด  อาหารโปรตีนจะเปลี่ยนเป็นโปรตีนในน ้ านมร้อย

ละ ๗๐  ดังนั ้นหญิงให้นมบุตรควรได้ร ับโปรตีนเพิ่มวันละ  ๑๙ กรัม ใน ๖ เดือนแรกหลังคลอด 

และ ๑๔ กรมัในช่วง ๖ เดอืนหลงั 

๓ .แคลเซียมเป็นสารอาหารที่ส าคัญในการสร้างน ้ านมในน ้ านม  ๑๐๐ ซีซี มีแคลเซียม 
๓๐ มลิลกิรมั ใน ๑ วนั หญงิให้นมบุตรจงึต้องการแคลเซยีมอย่างน้อย ๘๐๐มลิลกิรมั( อ้างองิจากแนว
ทางการบรโิภคอาหารเพื่อ Ca กองโภชนาการ ปี 54 ) 

๔.เกลอืแร่และวติามนิชนิดต่างๆ ควรรบัประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ เน้นอาหารที่มไีอโอดนี 
และธาตุเหลก็เพยีงพอ กนิอาหารทะเลอยา่งน้อยสปัดาหล์ะ ๒ ครัง้ โดยเฉพาะปลาทะเลต่างๆและกนิตบั
อยา่งน้อยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ 

๕. .น ้า ในระยะใหน้มบุตร มารดาควรดื่มน ้าประมาณ ๘ – ๑๐ แกว้ ซึง่จะช่วยหลัง่น ้านมใหด้ขีึน้ 
 

อาหารและสมนุไพรเพ่ิมน ้านม 

๑.กล้วยน ้าว้าหวัปลลีวกจิ้มน ้าพรกิ ท าห่อหมกหวัปลหีมูสบั ทอดมนั ต้มข่าไก่หวัปลีทานไม่

จ ากดัปรมิาณจะรบัประทานเป็นแบบสุกหรอืดบิกไ็ด ้

๒.กะเพราใบสด๑ ก ามอื ใส่ในแกงป่า ตม้ไก่ ตม้จิม้ ผดักะเพรา ใส่ในแกงเลยีงรบัประทาน

บ่อยๆ หลงัคลอด (นิยมใชใ้บแมงลกัใส่แกงเลยีงมากกว่ากะเพรา) 

๓.กานพลู ดอกตูมแหง้ ๕ – ๘ดอก ชงน ้าเดอืดดื่มหรอืใชเ้คีย้ว 

๔. กยุช่าย ใบและต้นสด ไม่จ ากดั ผดัตบัหมู ใส่ก๋วยเตีย๋วผดัไทย ท าขนมกุยช่าย ผดัถัว่งอก

รบัประทานบ่อยๆหลงัคลอด ใชท้ัง้ตน้ กนิเป็นผกัช่วยขบัน ้านม 

๕. กรดน ้าทัง้ต้นสด ๑ก ามอื ตม้กบัน ้า ดื่มหลงัคลอด 

๖. ขนุนเมลด็ตม้สุกรบัประทาน มพีลงังานสงู อยูใ่นหมวดขา้ว-แป้ง ตอ้งควบคุม หรอืลดขา้วลง 

เวลารบัประทาน 

๗.เขยตาย รากตม้น ้าดื่ม 

๘.ชบาดอกแดง ดอกสด ๑๐ – ๑๕ ดอก ใส่แกงเลยีงรบัประทานตดิต่อกนั ๕ – ๖มือ้ 

๙.ไทรย้อยใบแหลม รากน ามาท าเป็นยาบ ารงุน ้านม  

๑๐.นมววั รากตม้น ้าดื่ม  

๑๑.นมนางเปลอืก หรอืราก ตม้น ้าดื่ม บ ารงุรา่งกาย 

http://www.gpo.or.th/herbal/group6/group061.htm
http://www.gpo.or.th/herbal/group6/group061.htm
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๑๒.น ้านมราชสีห ์ตน้สด ๑ก ามอื ตม้น ้าดื่ม  

๑๓.ผกักาดหอม เมลด็ตากแหง้ ๕กรมั ชงน ้ารอ้น ๑ถว้ยกาแฟ ดื่มก่อนอาหารเชา้-เยน็  

๑๔. ผกัโขมหนาม ทัง้ตน้สด ๑ก ามอื ตม้กบัน ้า ๓ถว้ย ใหเ้หลอื ๑๑/๒ถว้ย ดื่มเชา้-เยน็  

๑๕.ผกัชีลาว ส่วนใบท าใหม้นี ้านมมากใชใ้ส่แกงอ่อม  แกงลาว  จิม้น ้าพรกิใชใ้บสด ลา้งสะอาด

รบัประทานเป็นผกั ช่วยขบัน ้านม 

๑๖.ฟักทอง ผลฟักทองช่วยใหน้ ้านมมาก ใชร้บัประทานเป็นอาหารว่างได ้เป็นผกัใหพ้ลงังานสูง 

และมวีติามนิเอสงู ควรลดแป้งอยา่งอื่นในการรบัประทานแต่ละครัง้ 

๑๗.มะรมุ ใบอ่อนมสีรรพคุณในการขบัน ้านม  

๑๘.มะละกอ เนื้อมะละกอสุกหรอืดบิ มยีางมะละกอบ ารุงน ้านม เอายางมะละกอใชห้มกัเนื้อสตัว์

ใหนุ่้มจะช่วยในการยอ่ยโปรตนี มะละกอสุกมวีติามนิเอ หญงิใหน้มบุตรรบัประทานจะช่วยในการขบัถ่าย

ใหด้ขีึน้  มะละกอดบิเป็นผกัใหพ้ลงังานสงู แต่ไมค่วรบรโิภคเป็นอาหารหลกั จะมผีลท าใหโ้ลหติจาง ส่วน

รากนัน้เอาไปตม้น ้า ดื่มบ ารุงน ้านม  

๑๙. มะลิใบช่วยขบัน ้านม ใชใ้บสด ๓ – ๖ กรมั ตม้ดื่ม ๑ถว้ยกาแฟกบัน ้า ๑ ถว้ยระวงัยาฆา่

แมลง ถา้เป็นมะลปิลกูเองไดก้ด็ ี

๒๐. เร่ว เมลด็ใชเ้ป็นยาขบัน ้านม 

สตรใีหน้มบุตรทานยาเมด็ไตรเฟอรดนี หลงัคลอด ๖ เดอืน (ยาเมด็Triferdine 150 ประกอบดว้ย

ไอโอดนี 150 ไมโครกรมั ธาตุเหลก็ 60.81 มลิลกิรมัในรปูของ Ferrous Fumarate 185 มลิลกิรมั และโฟ

เลท 400 ไมโครกรมั)  

http://www.gpo.or.th/herbal/group6/group061.htm

