
 
 

โรคท่ีพบบอ่ยในขณะตัง้ครรภ ์
วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้ทมีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT) มคีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถให้ค าแนะน า
เกีย่วกบัโรคทีเ่กดิในขณะตัง้ครรภใ์หก้บัสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเสีย่งได ้
 

เน้ือหา 

เมื่อคุณแม่มกีารตัง้ครรภ์ ร้อยทัง้ร้อยต่างก็ต้องการให้การตัง้ครรภ์และการคลอดจบลงอย่าง
สมบรูณ์แบบทีสุ่ดในลกัษณะทีพ่ดูงา่ยๆ ว่า “ลกูเกดิรอด....แม่ปลอดภยั” แต่ในความเป็นจรงิไม่ง่ายอย่าง
ทีต่้องการ มคีุณแม่จ านวนไม่น้อยที่เมื่อมกีารตัง้ครรภ์กลบัมโีรคแทรกซ้อนเกดิขึ้น บางโรคก็รุนแรงไม่
มาก ในขณะทีบ่างโรคกร็นุแรงมากจนอาจเสีย่งต่อการเสยีชวีติได้ 

การแท้งบตุร  

การแทง้บุตรคอื การตัง้ครรภน์ัน้จ าเป็นต้องยุตหิรอืสิ้นสุดลงก่อนเวลาอนัควร มกัหมายถงึ การ
ตัง้ครรภท์ีย่ตุก่ิอน ๒๐ – ๒๘ สปัดาห ์ซึง่ถา้ยตุใินช่วงเวลานี้ส่วนมากเดก็จะไม่สามารถมชีวีติไดเ้พราะว่า
ตวัเลก็เกนิไป  

  สาเหตุ มอียู่ ๒ ประการคอื แท้งเอง กบัตัง้ใจท าแท้ง การแท้งเองอาจเกดิจากไข่ที่ไม่สมบูรณ์ 
หรอืว่าแมม่โีรคประจ าตวับางอยา่ง เช่น เบาหวาน โรคเลอืดบางชนิด กท็ าใหแ้ทง้ได ้บางรายกห็าสาเหตุ
ชดัๆ ไมไ่ด ้เช่น อาจจะเกดิจากภาวะเครยีด อดนอน ท างานหนกั  

การป้องกนั การแทง้จากบางสาเหตุกป้็องกนัไมไ่ด ้เช่น การทีไ่ขไ่มส่มบรูณ์ ซึง่กเ็ป็นธรรมชาตทิี่
ไขต่อ้งท าลายตวัเองไป แต่หากเป็นการแทง้ทีเ่กดิในแมท่ีม่โีรคภยัไขเ้จบ็  

วธิป้ีองกนัที่ดทีี่สุดก็คอื ก่อนตัง้ครรภ์ต้องตรวจสุขภาพร่างกาย ถ้ามโีรคต้องรบีรกัษาให้หาย 
หรอืใหอ้ยูใ่นภาวะทีค่วบคุมได ้จงึปล่อยใหม้กีารตัง้ครรภ ์และควรปรกึษาแพทยก่์อนตัง้ครรภ ์ 

ภาวะรกเกาะต า่ 

ปกตริกจะเกาะทีย่อดมดลกู แต่บางรายรกเกาะต ่าลงมาทีป่ากมดลูก จงึขวางท าใหเ้ดก็เคลื่อนลง
มาไมไ่ด ้และถา้เดก็ตวัใหญ่ขึน้ รกทีเ่กาะอยู่แผ่นใหญ่ขึน้ พอขยายตวัอาจท าใหเ้กดิรอยเผยอระหว่างตวั
รกกบัปากมดลกูได ้ท าใหคุ้ณแม่มเีลอืดออก ถ้าเลอืดออกมากๆ อาจท าใหเ้ดก็และแม่เสยีชีวติได ้แต่กม็ี
แมบ่างคนซึง่มรีกเกาะต ่าไดโ้ดยทีไ่มเ่กดิปัญหาอะไรตามมาเลยกไ็ด ้ในขณะทีบ่างคนมเีลอืดออกผดิปกต ิ 

สาเหตุ ส่วนมากมกัเจอในแมท่ีม่ลีกูมากๆ เคยคลอดลกูหลายๆ คน หรอืว่าเคยขดูมดลกูมาก่อน  
การรกัษา หมอจะรอจนเดก็โต มอีายุครรภค์รบก าหนด กจ็ะนัดมาผ่าตดัคลอด แต่ในบางรายที่

ย ั ง ไ ม่ ทั น
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ครบก าหนดแล้วมเีลอืดออกเยอะ อาจจ าเป็นต้องผ่าตดัคลอดก่อนก าหนด เพื่อรกัษาชวีติแม่
เอาไว ้ 

การป้องกนั หากรูว้่าตนเองมภีาวะเสีย่ง ควรจะรบีฝากครรภเ์สยีแต่เนิ่นๆ เพราะถ้าตรวจพบว่ามี
รกเกาะต ่ า จะได้ระวังในเรื่องการปฏิบัติตัวไม่ให้มีการกระทบกระเทือน เนื่องจากการเกิดปัญหา
เลอืดออกจากรกเกาะต ่า บางคนกม็เีลอืดออกอย่างไม่มสีาเหตุ เกดิขึน้มาเอง บางคนอาจจะเกดิจากการ
กระทบกระเทอืนจากการท างานหนกั นัง่รถ หรอืมเีพศสมัพนัธ์ 

ภาวะรกลอกตวัก่อนก าหนด  

ตามธรรมชาตริกจะเกาะที่ยอดมดลูก เมื่อเดก็คลอด รกถงึจะหลุดจากมดลูกคลอดตามออกมา
ดว้ย แต่บางรายรกที่เกาะมดลูกอยู่หลุดออกมาก่อน โดยที่เดก็ยงัไม่คลอด เมื่อรกหลุดท าให้เลอืดที่ไป
เลีย้งเดก็ทีเ่คยผ่านรกขาดไปทนัท ีหากช่วยไมท่นัจะท าใหเ้ดก็เสยีชวีติตัง้แต่อยูใ่นทอ้งได ้ 

สาเหต ุส่วนใหญ่มกัเกดิจากอุบตัเิหตุ เช่น ถูกกระแทกทีห่น้าทอ้ง หกลม้ กระแทกกระเทอืนจาก
การนัง่รถ หรอือุ้มลูกคนโต แต่บางรายกไ็ม่เกี่ยวกบัอุบตัเิหตุ เช่น แม่เป็นความดนัโลหติสูง กอ็าจท าให้
รกลอกตวัก่อนก าหนดไดเ้ช่นกนั 

การรกัษา ถ้าพบต้องเร่งท าคลอดทนัท ีซึ่งเดก็อาจจะตวัเลก็หรือตวัใหญ่แล้วแต่ว่ามอุีบตัเิหตุ
เมือ่อายคุรรภเ์ท่าใด  

การป้องกนั เมือ่มกีารตัง้ครรภต์อ้งระมดัระวงัอยา่งยิง่ไมใ่หก้ระทบกระเทอืนทีบ่รเิวณหน้าทอ้ง 

ตกเลือดหลงัคลอด  

การคลอดลูกมดลูกจะมกีารบบีตวั ท าใหม้เีลอืดไหลออกมา การคลอดปกตจิะท าใหแ้ม่เสยีเลอืด
ประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ ซซี.ี แต่มแีม่บางคนเลอืดออกมากกว่านัน้จนกระทัง่ชอ็คหรอืเสยีชวีติ ค าว่า ตก
เลอืดหลงัคลอด ทางการแพทยห์มายความว่า ภายหลงัจากคลอดเดก็แลว้ รกคลอดไปแลว้ แม่มกีารเสยี
เลอืดมากกว่าครึง่ลติรหรอืมากกว่า ๕๐๐ ซซี.ี 

สาเหต ุทีพ่บบ่อยๆ ม ี๓ ประการคอื  
สาเหตุที ่๑ มดลกูบบีตวัไดไ้มด่ ีท าใหม้ดลกูแขง็ตวัไดไ้ม่ด ีเลอืดจงึออกเยอะ ไหลไม่หยุด การที่

มดลูกบบีรดัตวัไม่ด ีส่วนมากพบในคนที่อายุมากๆ คลอดลูกบ่อยๆ หรอืเกดิจากการคลอดยาก มดลูก
บบีรดัตวัอยู่นานไม่คลอดเสยีท ีซึ่งอาจเพราะลูกตวัโต หรอืเดก็มที่าผดิปกต ิพอบบีไม่ออก บบีนานๆ 
มดลกูกล็า้หดรดัตวัไมด่ ีหรอืบางคนอาจไดร้บัยาคลายกลา้มเนื้อมดลูกบางอย่าง ท าใหม้ดลูกหดรดัตวัได้
ไมด่เีช่นกนั  

การรกัษา มยีาหลายชนิดทีช่่วยใหม้ดลูกบบีรดัตวัไดด้ ีแต่ในบางรายใหย้าชนิดใดกไ็ม่ดขีึน้ อาจ
ตอ้งใชว้ธิตีดัมดลกูทิง้ เพราะมฉิะนัน้แมจ่ะเสยีเลอืดมากจนเสยีชวีติได ้ซึง่ในกรณนีี้กพ็บไดไ้มบ่่อยนกั 

 
สาเหตุที่ ๒ เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยอนัดบัที่สอง คอื เกิดจากการที่มกีารฉีกขาดของช่องทาง

คลอด ฝีเยบ็อาจจะมกีารฉีกขาดท าให้เลอืดออกมาก บางคนปากมดลูกมกีารฉีกขาด บางคนมดลูกฉีก
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ขาดหรอืแตกจากการคลอด ซึ่งพวกนี้อาจจะเกิดจากการที่เดก็ตวัใหญ่มาก การคลอดจงึมกีารฉีกขาด
เยอะ หรอืว่าอาจจะเกดิจากการทีผู่ท้ าคลอดตดัฝีเยบ็ไมด่ ีแผลใหญ่มาก เป็นตน้ 

การรกัษา ตรวจดูว่ามกีารฉีกขาดที่ไหน ก็ไปเยบ็ซ่อมแซม แต่ถ้ามดลูกมกีารฉีกขาดหรอืแตก
มาก กอ็าจตอ้งตดัมดลกูทิง้  

สาเหตุที ่๓ คอืเดก็คลอดไปแลว้ แต่รกคลอดไมห่มด ยงัคา้งอยู่บางส่วน รกทีค่า้งอยู่ท าใหม้ดลูก
หดรดัตวัไมด่ ีท าใหเ้สยีเลอืดได ้

การรกัษา อาจตอ้งใชม้อืเขา้ไปลว้งรกทีค่า้งอยูอ่อกมา หรอืขดูมดลกูเอาเศษรกทีค่า้งอยูอ่อก  
การป้องกนั แม่ทุกคนควรได้รบัการดูแลที่ดจีากหมอ อย่าปล่อยให้มกีารเจบ็ครรภ์คลอดนาน

จนเกนิไป ในประเทศไทยยงัมผีูเ้สยีชวีติจากตกเลอืดหลงัคลอดประปราย แต่ในประเทศทีด่อ้ยพฒันายงั
เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหค้นตาย เนื่องจากอาจจะมเีลอืดมารกัษาไม่เพยีงพอ หรอืยารกัษาการตดิเชือ้ไม่
ดพีอ แต่ในบา้นเราโชคดทีีก่ารรกัษาท าไดค้่อนขา้งด ีโอกาสทีจ่ะตายจากโรคนี้จงึต ่ามาก 

โรคความดนัโลหิตสงูขณะตัง้ครรภ ์

ม ี๒ กลุ่มคอื ผู้หญงิบางคนเป็นความดนัโลหติสูงอยู่แล้วก่อนตัง้ครรภ์ กบัผู้หญงิอกีกลุ่มหนึ่ง
ตอนทีไ่ม่ตัง้ครรภค์วามดนัไม่สูง แต่เมื่อตัง้ครรภแ์ลว้ ความดนักลบัสูงขึน้ กลุ่มหลงัเราจะเรยีกว่า ความ
ดนัโลหติสูงจากการตัง้ครรภ ์ซึง่พบไดบ้่อย คุณแม่จะมอีาการบวม ตรวจปัสสาวะเจอไข่ขาวหรอืโปรตนี
ในปัสสาวะ ถ้าอาการรุนแรงและรกัษาได้ไม่ด ีคนไขจ้ะชกั อาจจะมเีส้นเลือดในสมองแตกเสยีชวีติได ้
บางครัง้เรยีกโรคนี้ว่าครรภเ์ป็นพษิ  

ส่วนลกูในครรภ ์ถา้แมม่อีาการรนุแรงมาก เช่น ชกั เดก็มกัตายในทอ้ง หรอืถ้าแม่มอีาการนานๆ 
จะมผีลกบัการเจรญิเตบิโตของลูกในครรภ์ เด็กอาจตวัเล็ก แต่ถ้าควบคุมอาการได้ด ีส่วนมากเด็กจะ
เจรญิเตบิโตไดป้กต ิไมม่คีวามพกิารใดๆ  

สาเหตุ ยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่จะพบบ่อยๆ ในแม่บางกลุ่ม เช่น แม่ท้องที่อายุน้อยๆ หรอือายุ
มากๆ กลุ่มนี้มปัีญหาทัง้คู่ แต่ในคนวยัธรรมดา เช่น อาย ุ๒๐ กว่าๆ – ๓๐ ปี เจอน้อย และมกัเจอในทอ้ง
แรก ทอ้งหลงัไม่ค่อยเจอ เจอได้บ่อยในครรภแ์ฝด คนเป็นเบาหวาน หรอืมปีระวตัคินในครอบครวัที่แม่
เคยโรคนี้ขณะตัง้ครรภ ์จงึสนันิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคทีเ่กี่ยวกบักรรมพนัธุ์ หรอืเกี่ยวกบัอาหารการกนิ 
หรอือาจจะเกีย่วกบัฮอรโ์มนทีส่รา้งจากรก หรอืจากตวัเดก็ทีท่ าใหค้วามดนัขึน้ เพราะสงัเกตว่าเมื่อมกีาร
คลอดเสรจ็แลว้ส่วนใหญ่แมก่จ็ะหายเป็นปกต ิ 

การรกัษา ในรายทีเ่ป็นรุนแรงอาจต้องยุตกิารตัง้ครรภ ์แต่เจอไดน้้อย ส่วนมากจะรกัษาได ้หมอ
จะมยีาป้องกนัการชกั ยาลดความดนั สามารถประคบัประคองใหเ้ดก็โตพอ แลว้กผ็่าตดัคลอด หรอืใหย้า
เรง่คลอดได ้ทีค่วบคุมไมไ่ดม้น้ีอย และสาเหตุทีค่วบคุมไมไ่ดส้่วนมากมกัเกดิจากมาหาหมอตอนทีอ่าการ
เป็นมากแลว้ เช่น คนไขท้ีไ่ม่เคยรูต้วัว่าเป็น ไม่มาฝากครรภเ์ลย มาฝากครรภช์า้ หรอืบางกรณีมาถงึมอื
หมอกช็กัมาเสยีแลว้ 
 การป้องกนั ควรจะตัง้ครรภ์ในอายุที่เหมาะสม รบีไปฝากครรภ์ หมอจะได้ตรวจเจอตัง้แต่แรก 
และใหก้ารรกัษาไดท้นัท่วงท ี 
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โรคเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์ 

มแีม่ ๒ กลุ่ม คอืกลุ่มหนึ่งเป็นเบาหวานอยู่แล้วก่อนทีจ่ะท้อง กบัแม่อกีกลุ่มหนึ่งซึง่ท้องแลว้จงึ
เป็นเบาหวาน กลุ่มหลงันี้พบว่า การตัง้ครรภก์ระตุน้ใหเ้ป็นโรคนี้ เชื่อว่าเดก็หรอืรกทีอ่ยู่ในมดลูกสามารถ
สรา้งฮอรโ์มนหรอืสารเคมทีีไ่ปยบัยัง้การท างานของอนิซูลนิที่ท าหน้าทีค่วบคุมน ้าตาลในเลอืด ท าใหแ้ม่
เป็นเบาหวาน ซึง่แมท่ีคุ่มน ้าตาลไดไ้มด่อีาจชกัหรอืชอ็ก อาจแทง้หรอืคลอดก่อนก าหนดได ้ 

สาเหตุ ยงัไมรู่ส้าเหตุทีแ่น่ชดั แต่มกัพบในคนทีท่อ้งแรก แม่อายุมากๆ แม่ทีอ่้วนมากๆ มปีระวตัิ
คนในครอบครวัเป็นโรคเบาหวาน หรอืว่าตวัแม่เองมโีรคอื่น เช่น ความดนัโลหติสูง ซึง่เราเรยีกพวกนี้ว่า
กลุ่มเสีย่ง  

การรกัษา ถ้าตรวจพบต้องรบีรกัษา ไม่อย่างนัน้จะมอีาการทัง้แม่ทัง้ลูก คุณหมอจะแนะน าวธิี 
การดูแลตนเอง เช่น คุมอาหาร ถ้าคุมอาหารก็เอาไม่อยู่ อาจต้องฉีดอินซูลนิช่วย ระหว่างที่ท้องก็ต้อง
คอยตรวจระดบัน ้าตาลแมอ่ยา่งสม ่าเสมอ ตอ้งคอยเชค็ว่ามปัีญหาแทรกซอ้นอื่นไหม  

การป้องกนั ถา้แมเ่ป็นกลุ่มเสีย่งเวลาทอ้งตอ้งรบีไปฝากครรภ ์ถา้ตรวจเจอจะไดร้กัษาและปฏบิตัิ
ตวัอยา่งถูกตอ้ง 

การติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ  

สาเหตุ เมื่อตัง้ครรภ์ มดลูกจะขยายตวัไปดนักระเพาะปัสสาวะ ท าให้ปัสสาวะได้ไม่ด ีมกีารคัง่
คา้งนาน เกดิการตดิเชือ้ไดง้า่ย 

การรกัษา น าปัสสาวะไปเพาะเชื้อ ว่าตดิเชื้ออะไร แลว้กใ็หย้าฆ่าเชื้อ โดยยาทีไ่ม่มผีลต่อลูกใน
ครรภ ์ 

การป้องกนั อย่ากลัน้ปัสสาวะบ่อยๆ ดื่มน ้ามากๆ เพื่อใหม้กีารขบัปัสสาวะได้ด ีไม่มกีารคัง่คา้ง 
เป็นการช าระลา้งท าความสะอาดระบบทางเดนิปัสสาวะ 

โรคโลหิตจาง 

สาเหตุ ม ี๒ ชนิด คอืโลหติจางจากการขาดธาตุเหลก็ กบัโลหติจางจากโรคเลอืดธาลสัซเีมยี 
การรกัษา โลหติจางจากการขาดธาตุเหล็ก แก้ไขได้ไม่ยาก โดยรบัทานอาหารที่มธีาตุเหล็ก

มากๆ เช่น ตบับด ผกัใบเขยีว หรอืกนิวติามนิเสรมิธาตุเหล็ก ส่วนโรคโลหติจางจากธาลสัซเีมยี เป็นโรค
ทางกรรมพนัธุ ์ถา้ลกูเป็นโรคนี้และมอีาการมาก อาจจะท าใหล้กูตายในทอ้ง หรอืลกูบวมน ้าในทอ้งได ้ 

การป้องกนั ก่อนตัง้ครรภค์วรมกีารตรวจเชค็ร่างกายว่ามโีลหติจางหรอืไม่ ถ้าเป็นโลหติจางจาก
การขาดธาตุเหลก็ ควรรบัประทานอาหารเสรมิให้ร่างกายเป็นปกติก่อนจงึตัง้ครรภ์ ส่วนโรคโลหติจาง
จากโรคเลอืดธาลสัซเีมยี สามารถตรวจคดักรองไดว้่าลูกจะเสี่ยงไหม โดยการตรวจเลอืดของพ่อแม่ว่า
เป็นพาหะหรอืไม ่

ไทรอยดเ์ป็นพิษ 

ต่อมไทรอยด์ ท าหน้าที่สรา้งสารไทรอกซนิ ซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายท างาน ร่างกายอบอุ่น ท าให้
กระฉับกระเฉง แต่ในบางคนต่อมนี้ผลติสารออกมามากกว่าปกติ ท าให้มอืสัน่ ใจสัน่ ร่างกายสูญเสยี
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พลงังานมาก เหงื่อออกมาก หงุดหงดิ ก่อนท้องอาจจะเป็นหรอืไม่เป็นก็ได้ แต่ว่าการตัง้ครรภ์ไม่ได้
กระตุ้นให้เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ แม่ที่เป็นโรคนี้แล้วรกัษาไม่ดี จะท าให้ลูกเกดิปัญหาตวัเลก็ ไม่แขง็ 
แรงได ้คนทีเ่ป็นรนุแรงอาจท าใหแ้ทง้ หรอืบางคนแมอ่าจจะชอ็กเป็นอนัตรายได้ 

การรกัษา หมอจะใหย้าทีไ่ปกดการท างานของไทรอกซนิ ท าใหผู้ป่้วยมอีาการปกต ิการตัง้ครรภ์
กจ็ะเป็นด าเนินไปตามปกต ิโดยยาทีใ่หไ้มม่ผีลกบัเดก็ในครรภ ์ 

การป้องกนั เนื่องจากโรคนี้ยงัไม่รูส้าเหตุ ดงันัน้เวลาตัง้ครรภต์้องรบีไปฝากครรภ ์เพื่อทีห่มอจะ
ไดใ้หย้าคุมระดบัอาการ ไดโ้ดยไมท่ าใหก้ารตัง้ครรภม์ปัีญหา  

การป้องกนัโรคแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างตัง้ครรภ ์

การดูแลตนเองของคุณแม่ที่อาจมภีาวะเสี่ยงต่อการเกดิโรคระหว่างตัง้ครรภ์ ดงันัน้เพื่อความ
ปลอดภยัของตวัคุณแมเ่องและทารกในครรภ ์ควรปฏบิตัดิงันี้ค่ะ 

๑. เตรยีมความพรอ้มก่อนการตัง้ครรภด์ว้ยการตรวจสุขภาพทัง้คุณแม่และคุณพ่อ หากมปัีญหา
สุขภาพใหท้ าการรกัษาหรอืควบคุมโรคก่อนทีจ่ะวางแผนตัง้ครรภต่์อไป 

๒. หากวางแผนที่จะตัง้ครรภ์ ควรรบัประทานกรดโฟลกิล่วงหน้า ๓ เดอืน เพื่อป้องกนัความ
พกิารแต่ก าเนิดในทารก เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ และกระดกูสนัหลงัแหว่ง 

๓. ฝากครรภท์นัทเีมือ่ทราบว่าตัง้ครรภ ์ควรแจง้ประวตัสิ่วนตวั ประวตัโิรคทีเ่ป็นใหแ้พทยท์ราบ
อยา่งละเอยีดเพื่อวางแผนการดแูลรกัษา และมาพบแพทยเ์ป็นระยะตามนดัอยา่งสม ่าเสมอ 

๔. งดสบูบุหรี ่ดื่มแอลกอฮอล ์และใชส้ารเสพตดิ 
๕. คุณแม่ที่มรีะดบัน ้าตาลในเลอืดสูง ควรควบคุมอาหารและออกก าลงักาย โดยปรกึษาแพทย์

ถงึการออกก าลงักายที่ไม่มผีลต่อการตัง้ครรภ์ และหมัน่ตรวจตดิตามระดบัน ้าตาลในเลอืดด้วยตนเอง 
และควบคุมน ้าหนกัตวั อยา่ใหม้นี ้าหนกัตวัมากหรอืน้อยจนเกนิไป 

๖. ท าจติใจใหผ้่อนคลาย และพกัผ่อนใหเ้พยีงพอ 
การป้องกนัทีด่ทีีสุ่ดคอื  การตรวจสุขภาพก่อนตัง้ครรภท์ัง้พ่อและแม่ เพื่อหมอจะไดใ้หค้ าแนะน า

ในการดแูลตนเองและการวางแผนในการมลีกูอยา่งปลอดภยัต่อไป 

 


