


คุณแม่สุขภาพดี
ต้องมี 3 อ.



ไม่ว่าใครหากอยากสุขภาพดี
ก็ต้องมี “3 อ.” นั่นก็คือ พฤติกรรมการใช้

ชีวิตใน 3 ด้าน ได้แก่ อาหาร ออกก�าลังกาย 
และอารมณ์ โดยเฉพาะคณุแม่ตัง้ครรภ์หรอืให้
นมบุตร หากอยากเป็นคุณแม่ที่มีสุขภาพดีก็
จ�าเป็นต้องมี “3 อ.” เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่า
มีเรื่องจ�าเพาะที่ต้องดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้น
เป็นพิเศษในแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาการที่ดี

ของลูกในครรภ์และหลังคลอด



   การทานอาหารของคณุแม่ตัง้ครรภ์
และให้นมบุตรน้ัน ควรเน้นทาน
อาหารพลังงานและโปรตีนเพิม่มากขึน้ 
อาทิ ไข่, เนื้อสัตว์, ถั่วต่างๆ รวมถึง
ผักผลไม้ที่ยังต้องทานเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ เพราะส่งผลต่อการเจริญ
เติบโตของร่างกายและพัฒนาการที่
สมบูรณ์ของอวัยวะที่ส�าคัญต่างๆ 
ของทารก โดยเฉพาะพัฒนาการทาง
สมองและระบบประสาททีจ่ะน�าไปสู่
การเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัย
ของร่างกาย

โดยหลังจากการตั้งครรภ์ไตรมาสสองขึ้นไป (เดือนที่ 4 เป็นต้นไป)
คุณแม่ควรทานอาหารให้มากขึ้น ดังนี้

• หมวดแป้งเพิ่มขึ้นวันละ 1-2 ทัพพี
• เนื้อสัตว์ไขมันต�่าวันละ 2-3 ช้อนโต๊ะ
• นมไขมันต�่าวันละ 1 แก้ว
• ผักผลไม้สด ควรกินผักได้ 6 ทัพพีร่วมกับผลไม้ 3-5 ส่วนในแต่ละวัน

คุณแม่สุขภาพดี
ต้องมี 3 อ.



สารอาหารส�าคัญที่คุณแม่ต้องมี ได้แก่ 

น�้า
   คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรมีความต้องการ

น�้ามากกว่าก่อนตั้งครรภ์ราว 750-1,000 ซีซี 

หรอื 1 ลติรต่อวนั เพ่ือร่างกายจะน�าไปสร้างน�า้คร�า่

และใช้ผลิตน�้านมเพ่ือเลี้ยงทารก และทารกเอง

ก็ใช้น�้าเพื่อเจริญเติบโตตลอดระยะเวลที่อยู ่

ในครรภ์ ซึ่งน�้าที่ว่ามานี้ได้มาจากการดื่มน�้า นม 

และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ รวมทั้งจากอาหาร ผัก 

และผลไม้

ไอโอดีน
   พบใน : อาหารทะเล โดยเฉพาะปลาทะเล 

เกลือเสริมไอโอดีน

   เพื่อพัฒนาการที่ดีของระบบประสาทใน

ทารก คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรกิน

ปลาให้ได้สัปดาห์ละ 2 มื้อ โดยเฉพาะปลาที่

มีกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า 3 เช่น ปลาสวาย 

ปลาช่อน ปลาดุก ปลาสลิด ปลาตะเพียน 

ปลาจะละเม็ดขาว ปลากะพงขาว

แคลเซียมและวิตามินดี
   พบใน : นมและผลิตภัณฑ์จากนม 

   มีความจ�าเป็นต่อการสร้างและพัฒนาของกระดกู รวมท้ังยงัมีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างมวลกระดกู 

จึงควรดื่มนมไขมันต�่าวันละ 1 แก้ว หรือกินผลิตภัณฑ์นม เช่น โยเกิร์ตที่มีน�้าตาลและไขมันต�่าวันละ 

1 ถ้วย นมสดหรือนมถั่วเหลือง วันละ 2 แก้ว

   ส�าหรับคุณแม่ที่ไม่ดื่มนม ควรกินไข่ให้ได้วันละ 2 ฟอง หรือเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งปลาและตับ

วันละประมาณครึ่งขีด (50-60 กรัม)

ธาตุเหล็ก
   พบใน : เนื้อวัว เนื้อหมู ถั่วเมล็ดแห้ง ผักใบเขียว

   ควรทานอาหารที่มีธาตุเหล็กหลากหลายตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์และให้น�้านม วิธีที่จะช่วยให้ร่างกาย

สามารถดูดซึมธาตุเหล็กที่มีอยู่ในพืชได้ดีขึ้นหรือมากขึ้น คือ การทานอาหารวิตามินซีสูง เช่น ฝรั่ง ส้ม ร่วม

ด้วยในมื้ออาหาร

โฟเลต 
   พบใน : ผักใบเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วงอก เมล็ด

ทานตะวัน มะละกอสุก ส้ม

   มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของระบบประสาทใน

ทารกนับจากวันที่ไข่ได้รับการปฏิสนธิไปจนถึง 12 สัปดาห์แรก

ของการตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับโฟเลตสม�่าเสมอ 400 

ไมโครกรัมต่อวัน ส่วนแม่ให้นมบุตรควรได้รับโฟเลตอย่างน้อย 

600 ไมโครกรัมต่อวัน 

โปรตีน
   พบใน : เนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง นม 

และไข่ ถ้าแม่ขาดโปรตีนจะท�าให้การ

เจริญเติบโตของทารกไม่ปกติและ

พัฒนาการสมองไม่สมบูรณ์



เนื้อสัตว์และไข่ดิบหรือกึ่งสุกดิบ
   เพื่อหลีกเลี่ยงพยาธิและเช้ือโรคที่อาจปนเปื้อนมากับเน้ือสัตว์และเปลือกไข่ ซึ่งอาจท�าให้
เกิดความเจ็บป่วยทั้งแม่และทารกได้

เครื่องดื่มคาเฟอีน 
    เพราะการได้รับคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากๆ ระหว่างตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้ทารก
มีน�้าหนักแรกคลอดต�่าผิดปกติ หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร ผู้ที่เคยชินกับการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนวันละหลายถ้วย อาจเลือกเครื่องดื่มที่มีโกโก้เป็นองค์ประกอบแทน เพราะ
มีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟและชา

ซื้อวิตามินทานเอง
   ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อหาวิตามินรวมมาบ�ารุงร่างกาย โดยเฉพาะวิตามินรวมชนิดที่มี
วิตามินเอเป็นส่วนประกอบ เพราะหากทานในปริมาณมากเกินพอดีอาจเป็นอันตรายต่อทารก 
หรือท�าให้เกิดความผิดปกติกับพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   เสี่ยงต่อการแท้งบุตร และส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการของร่างกายและอวัยวะต่างๆ ผิดปกติ 
โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์และช่วงให้นมบุตร เพราะแอลกอฮอล์ในกระแส
เลือดจะถูกขับลงในน�้านมแม่ด้วย 

บุหรี่
    เสีย่งต่อการแท้งบุตร คลอดก่อนก�าหนด ทารกตายขณะคลอด และทารกที่คลอดมีน�้าหนักตัว
น้อยกว่าปกติ เนื่องจากนิโคตินท�าให้เส้นเลือดบริเวณรกหดตัว และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ในบุหรี่ท�าให้เลือดท่ีไปเล้ียงทารกมีออกซิเจนน้อยลง เด็กจึงตัวเล็ก และในระยะยาวจะมีโอกาส
เกิดโรคปอดเรื้อรังชนิดต่างๆ

สิ่งที่ต้องงด เลี่ยงคุณแม่สุขภาพดี
ต้องมี 3 อ.



   น�้าหนักของคุณแม่ควรเพิ่มข้ึนในระยะก่อน
ตั้งครรภ์ไปจนถึงก่อนคลอด 10-12 กิโลกรัม 
และน�้าหนักส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นในระยะครึ่ง
หลังของการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับน�้าหนัก
ของคุณแม่แต่ละคนก่อนตั้งครรภ์ด ้วย ถ ้า
น�้าหนักก่อนตั้งครรภ์ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณแม่ควรเพิ่มน�้าหนักให้ได้อย่างน้อยเทียบ
เท่ากับเกณฑ์ข้ันต�่าท่ีก�าหนดไว้

รูไ้ด้อย่างไรว่า ได้รบัอาหารเพยีงพอ
กับความต้องการขณะตั้งครรภ์



   การออกก�าลงักายมปีระโยชน์
ต ่อการตั้ งครรภ ์และทารก 
เพราะช่วยลดอาการไม่สบาย
ต่างๆ อาทิ คลื่นไส้ กล้ามเนื้อ
เป็นตะคริว ลดการเกิดอันตราย
จากการคลอด เพ่ิมปริมาณ
เลือดที่ไปเลี้ยงทารกในครรภ์ 
ท�าให้ทารกรับสารอาหารจาก
แม่ได้มากขึ้น เป็นต้น แต่การ
เปล่ียนแปลงทางสรีระท�าให้
คุณแม่มีข้อจ�ากัดและต้องค�านึง
ขณะออกก�าลังกาย

ออกก�าลงักายอย่างไรให้ปลอดภยั
 • ไม่ควรออกก�าลังกายในที่ร้อนและชื้น โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก
 • เลี่ยงการออกก�าลังกายแบบเกร็งค้างไว้แล้วกลั้นหายใจ
 • ควรดื่มน�้าก่อนและหลังออกก�าลังกายและมีโภชนาการที่ดี
 • ไม่ควรออกก�าลงักายทีเ่สีย่งต่อการบาดเจบ็ หกล้ม หรอืเหนือ่ยมากเกนิไป
 • รู้ว่าจะหยุดออกก�าลังกายเมื่อใดและพบสูตินรีแพทย์ทันทีเมื่อเกิดอาการ

คุณแม่สุขภาพดี
ต้องมี 3 อ.



ท่าแอโรบิกบริหาร
ร่างกายส�าหรับคุณแม่  

ช่วงอายุครรภ์
1-6 เดือน

1.  ท่ากระดกข้อเท้า
 นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างล�าตัว กระดกข้อเท้าขึ้นลง 

เกร็งค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที ท�าสลับข้างจนครบ 10 ครั้ง

 

2. ท่ายกก้น
       นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างล�าตัว ยกก้นขึ้นเกร็งค้างไว้

3 วินาที พัก 3 วินาที ท�าจนครบ 10 ครั้ง



3. ท่านอนเตะขา

    นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างล�าตัว ชันเข่า 1 ข้าง ยกขาอีกข้างขึ้นตรงๆ 

เกร็งค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที ท�าจนครบ 10 ครั้ง สลับข้าง

คุณแม่สุขภาพดี
ต้องมี 3 อ.

4. ท่าแมวขู่ 

    คกุเข่าในท่าคลาน 4 ขาให้มั่นคง แขนเหยียดตึง 

แขม่วท้อง โก่งตัวคล้ายแมวขู ่เกร็งค้างไว้ 3 วินาที

5. ท่าคลาน 4 ขา 

 คกุเข่าในท่าคลาน 4 ขาให้มัน่คง แขนเหยยีดตงึ ยกขาขวาขึน้ตรง 

เกรง็ค้างไว้ 3 วนิาท ีพกั 3 วินาที ท�าจนครบ 10 ครัง้สลับข้าง



ช่วงอายุครรภ์
มากกว่า
6 เดือน

1.  ท่ากระดกข้อเท้า
 นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างล�าตัว กระดกข้อเท้าขึ้นลง 

เกร็งค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที ท�าสลับข้างจนครบ 10 ครั้ง

 

2. ท่านอนตะแคงยกขา

      นอนตะแคงข้าง ใช้มือข้างที่ตะแคงยันศีรษะไว้ ยกขาขึ้นตรงๆ 

เกร็งค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที ท�าจนครบ 10 ครั้ง สลับข้าง

3. ท่านั่งเตะขา

      นั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิง เตะขาขวาขึ้นจน

เข่าตรง เกร็งค้างไว้ 3 วินาที พัก 3 วินาที ท�า

จนครบ 10 ครั้ง สลับข้าง



คุณแม่สุขภาพดี
ต้องมี 3 อ.

4. ท่ายืนแกว่งแขนสลับ

       ยืนกางขาเล็กน้อย ใช้มือเกาะเก้าอี้ที่มี

พนักพิง หันหน้าเข้าหาเก้าอี้ ยกแขนข้าง

หนึ่งขึ้นด้านหน้าเหนือศีรษะ สลับกันซ้าย

ขวา ท�าจนครบ 10 ครั้ง

5. ท่าเดินเท้าย�่าอยู่กับที่

      ยืนเกาะเก้าอี้ เดินย�่าเท้าอยู่กับที่

สลับกันซ้ายขวา เป็นเวลา 2 นาที 

ท�าจนกว่าจะครบ



   ช่วงตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอดเป็นช่วงเวลาที่
ร่างกายได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์โมนในร่างกายอย่างมาก หากคุณแม่พักผ่อน
น้อย จะยิง่ท�าให้เกดิภาวะเครยีด ส่งผลให้เป็นโรค
ซึมเศร้าได้ โดยมากมักเกิดจากความรู ้สึกไม่มี
ความสุขช่วงตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยของแม่หรือลูก
ช่วงหลังคลอด หรือปัจจัยจากครอบครัว ซึ่งถ้าได้
รับความดูแลใส่ใจจากคนรอบข้างก็จะมีโอกาส
เป็นโรคซึมเศร้าได้น้อย
   โดยโรคซึมเศร้าจะท�าให้คุณแม่ตั้งครรภ์และ
หลังคลอดมีสุขภาพเส่ือมโทรม สภาพจิตใจย�่าแย่ 
และส่งผลกระทบต่อลกู ไม่ว่าจะเป็นด้านการเจรญิ
เตบิโต น�า้หนกัตวั การเตบิโตของสมอง และความ
ผูกพันระหว่างแม่กับลูก

•   ตื่นตระหนกหรือหวั่นกลัว โดยเฉพาะเรื่องลูก อนาคต มีพฤติกรรมหวงลูกมาก

•   รู้สึกกังวลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างตลอดเวลา

•   ร้องไห้บ่อย โดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด

•   อยากนอนอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เคยรู้สึกว่าได้พักผ่อนเพียงพอ

•   หลับยากหรือมีปัญหาการนอน

•   เบื่ออาหารหรือมีปัญหาการกิน

•   รู้สึกเหมือนว่าคุณต้องท�าเป็น ไม่กลัว ต่อหน้าคนอื่น

•   ไม่สามารถพูดเรื่องการคลอดลูกได้ หรือพูดเรื่องนี้ไม่หยุด เพราะรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ 

•   รู้สึกหมดหวังตลอดเวลา

•   แยกตัว ปฏิเสธการเข้าสังคม

•   รู้สึกตัวเองไม่สบาย เช่น เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด ปวดศีรษะ เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ แน่นท้อง

•   คิดว่าไม่รู้สึกผูกพันกับลูก หรือไม่มีความรู้สึกใดๆ กับลูก

•   ไม่รับรู้เรื่องเวลาและไม่สามารถบอกความต่างระหว่าง 2-3 นาทีกับ 2-3 ชั่วโมง

เช็คอาการสัญญาณบ่งบอก
โรคซึมเศร้าหลังคลอด



 ถ้ามีอาการซึมเศร้ารุนแรงมากขึ้น หรือไม่ดีขึ้น
ภายใน 1 เดือน ควรได้รับการปรึกษาหรือพบจิตแพทย์ 

หนทางที่ช่วยป้องกันได้ก็คือ

วิธีผ่อนคลายห่างไกลซึมเศร้า

•   หากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายท�า เช่น การออกก�าลังกายเบาๆ,    

    ออกไปเดินเล่น, พูดคุยกับเพื่อน, แชร์ความรู้การเลี้ยงลูก, 

    นวดผ่อนคลาย, กิจกรรมศิลปะ หรือกิจกรรมทางศาสนา เช่น   

    การท�าสมาธิที่ช่วยหลั่งสารเอนดอร์ฟิน

•   พยายามคิดบวก เช่น คิดถึงความน่ารักของลูกน้อย เป็นต้น

•   หากเกิดปัญหา อย่าเก็บไว้ ควรปรึกษาคนรอบข้างที่ไว้ใจได้

•   หาตัวช่วย การเลี้ยงลูกเพียงล�าพังอาจท�าให้รู้สึกเหนื่อยท้อ 

    คุณพ่อหรือญาติต้องช่วยเหลือให้คุณแม่ได้มีเวลาพักผ่อน

•   คุณแม่ควรมีเวลาส่วนตัวบ้าง

•   คนรอบข้างที่ใกล้ชิด
มีความส�าคัญ

คนรอบข้างควรท�าความเข้าใจสภาวะจิตใจของ

คุณแม่ตั้งครรภ์หลังคลอดที่ต้องผจญกับสิ่งต่างๆ 

มากมาย ทั้งความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ

จิตใจ รวมถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น ลูก

ร้องไห้ไม่หยุด น�้านมไม่ไหล น�้านมไม่พอ หรือ

ต้องตื่นดูลูกเกือบทุกชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่

ให้ก�าลังใจ ใจเย็น และรู้วิธีปลอบใจคุณแม่

•   ไม่ควรคิดว่าตนเองเก่งไป
เสียทุกเรื่อง
ความพยายามจะเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว อาจ

เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ควรปรับใจรับความ

ช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะได้มีเวลา

เป็นส่วนตัวส�าหรับการพักผ่อน

•   ลดความคาดหวัง
คุณแม่หลายคนพยายามท�าสิ่งต่างๆ มากไป และ

ต้องสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง จึงควรปรับวิธีคิด 

ยอมรับความไม่สมบูรณ์ และท�าจิตใจให้สบายๆ 

กับการดูแลลูก

คุณแม่สุขภาพดี
ต้องมี 3 อ.



สามารถสืบค้นหนังสือที่คุณสนใจได้ที่ห้องสร้างปัญญา
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เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก 
หนงัสอือยากสขุภาพดต้ีองม ี3 อ. ส�าหรบัคณุแม่ตัง้ครรภ์และให้
นมบุตร โดยโครงการจัดการความรู ้สุขภาพผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
หนังสือคู่มือแม่ท�างานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
หนังสือ 50 ค�าถามส�าหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ โดย
ศ.นพ.ประกติ วาทสีาธกกิจ จากมลูนิธิรณรงค์เพือ่การไม่สบูบหุรี่
เอกสารโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาล
ศิริราช


