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    เตรียมความพร้อมเพื่อตอ้นรับสมาชิกใหม่ 

                ท่ีก าลงักา้วสู่โลกใบน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เตรียมความพร้อมเพือ่ตอ้นรับสมาชิกใหม่ 

                     ก าลงักา้วสู่โลกใบน้ี 

 

 



                               9  เดือน 

 

 

 

 

- น ้าหนกัทารกในครรภป์ระมาณ 2600 กรัม 

- เร่ิมกลบัเอาหวัลงสู่ทางช่องคลอด 

- ปอดเกือบสมบูรณ์เตม็ท่ี 

- ความยาวประมาณ 47 เซนติเมตร 

 

 

คุณแมใ่สใ่จ.. 

.เรือ่งตัง้ครรภ ์

 

การฝากครรภ ์

- ซกัประวติั ตรวจร่างกายโดยละเอียด เพื่อทราบวา่การตั้งครรภเ์ป็น

ปกติหรือไม่ 

- ฉีดวคัซีน ป้องกนับาดทะยกั 

- ตรวจเลือดทั้งสามีและภรรยา 

- ตรวจปัสสาวะ ชัง่น ้าหนกั วดัความดนัโลหิตเพื่อคน้หาความ

ผิดปกติ 

- ไดรั้บค าแนะน าการปฏิบติัตวัระหวา่งตั้งครรภ ์

- ไดรั้บยาบ ารุงร่างกาย หรือยาตามอาการท่ีแพทยต์รวจพบ 

 

  ควรมาพบแพทยต์ามนดัทุกคร้ัง  หรือ 

มาก่อนนดัได ้เม่ือมีอาการผดิปกติเกิดข้ึน 



           การเปล่ียนแปลงเม่ือตั้งครรภ ์

 

 

 

 

 

 

          ช่วงการตั้งครรภแ์บ่งเป็นดงัน้ี 

ไตรมาสแรก(1) ช่วงอายคุรรภ ์1-3 เดือน 

ไตรมาสแรก(2) ช่วงอายคุรรภ ์4-6 เดือน 

ไตรมาสแรก(3) ช่วงอายคุรรภ ์7-9 เดือน 

                                   8  เดือน 

 

 

  

 

 

 

 

      อวยัวะต่างๆ สมบูรณ์เกือบหมด  ยกเวน้ปอด 

ซ่ึงพฒันาไม่เตม็ท่ี ถา้คลอดมกัหายใจไดไ้ม่ดี แต่ก็

จะมีชีวิตรอด 

 



                               7  เดือน 

 

 

 

 

 

 

- น ้าหนกัทารกในครรภป์ระมาณ 1100 กรัม 

- ความยาวจากหวัถึงกน้ ประมาณ 25 เซนติเมตร 

- ระบบประสาทจะพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว เซลลส์มอง และ

วงจรของระบบประสาทจะประสานกนัอยา่งสมบูรณ์ 

- ต่ืนตวัเตม็ท่ีเร่ิมลืมตาได ้

 

    การเปล่ียนแปลงของร่างกายคุณแม่เม่ือตั้งครรภ ์

 

 

 

          เม่ือมีการตั้งครรภ ์ร่างกายจะปรับตวัเพื่อใหเ้หมาะสม

ท่ีจะตอ้นรับทารกนอ้ย           และเตรียมพร้อมในการคลอด

ธรรมชาติ ดงัน้ี 

1. ทอ้งโตข้ึน และหนา้ทอ้งอาจมีรอยแตก หรือ เรียกวา่    

ทอ้งลาย 

        ทอ้งโตขึ้นตามขนาดของลูกนอ้ยในครรภ ์และเน่ืองจากการขยายของมดลูก 
ท าใหก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้งตอ้งขยายตามตวัไปดว้ย       ผิวหนงับริเวณหนา้ทอ้ง ซ่ึงยดื

เตม็ท่ีขึ้นเร่ือยๆ จะมองเห็นเป็นรอยแดงๆ ชมพู ในสตรีตั้งครรภแ์รก และจะเป็นรอย

สีขาวนวลในครรภห์ลงั ควรดูแลผิวหนงัดว้ยการใชค้รีม                                     

น ้ามนัมะกอก    หรือโลชัน่ 

 



2 เตา้นมเร่ิมใหญ่ข้ึน 

ฮอร์โมนจะกระตุน้ใหเ้ตา้นมทั้ง 2 ขา้ง เตรียมพร้อมท่ีจะสร้างน ้านม     

ท าใหมี้อาการคดัเตา้นม และเตา้นมเพิ่มขนาด ขยายใหญ่ขึ้น     และ     

จะเร่ิมสร้างสารท่ีเรียกวา่ “น ้านมเหลือง” ขึ้น   แต่ยงัไม่สร้างน ้านม

จนกวา่จะคลอดลูกแลว้ ดงันั้น  คุณแม่จึงควรปรับเปล่ียนชุดชั้นใน      

ใหมี้ขนาดเหมา กบัเตา้นมท่ีเร่ิมใหญ่ขึ้น 

3 อาการถา่ยปัสสาวะบ่อย 
มกัเกิดในช่วงไตรมาสแรก และไตรมาสท่ีสามของการตั้งครรภ ์    
เน่ืองจากกระเพาะปัสสาวะ   ถูกเบียดจากมดลูกซ่ึงขยายใหญ่ขึ้น         

ท าใหก้ารเก็บปัสสาวะจะนอ้ยลงไม่มากดงัเช่นเคยเลยท าใหต้อ้ง        

ถ่ายปัสสาวะบ่อยคร้ัง ไม่ควรกลั้นปัสสาวะไวน้าน เน่ืองจากจะ           

ท าใหก้ระเพาะปัสสาวะและกรวยไตอกัเสบได ้  

 

 

 

 

 

 

                                     6  เดือน                  

 

 

 

 

 

 

- ทารกในครรภจ์ะแขง็แรงมากข้ึนตวัยาวข้ึน น ้าหนกั

เพิ่มข้ึน หนกัประมาณ 650 กรัม 

 

 

 



                                   5  เดือน 

 

 

 

 

เร่ิมรู้สึกวา่ทารกในครรภด้ิ์น 

มีการเจริญเติบโตชา้ลง แต่น ้ าหนกัจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ น ้าหนกั

ประมาณ 300 กรัม 

พฒันาความสมบูรณ์ของอวยัวะต่างๆ 

สามารถรับรู้แรงท่ีมากระแทกหนา้ทอ้งของแม่ 

เร่ิมมีฟันน ้านมเกิดข้ึนภายในเหงือก 

 

4 เหงือกอกัเสบ  
เกิดจากการกระตุน้ฮอร์โมนฮอร์โมน 

เอสโตรเจน ท าใหมี้เลือดไหลเวียน  

บริเวณเหงือกมากขึ้นและเกิดการบวมขึ้น 

อาการจะหายไปไดเ้องหลงัคลอด 1-2 เดือน  
ค าแนะน า 
1) ใชแ้ปรงสีฟันท่ีมีขนอ่อนนุ่ม 

2) รับประทานอาหารใหถู้กสัดส่วน เพิ่มวิตตามินซี เพื่อช่วยใหเ้ส้น

เลือดแขง็แรง 

3) ถา้มีอาการมากปรึกษาทนัตแพทย ์

5 น ้าลายออกมาก เน่ืองจากระดบัของฮอร์โมนเอสโตรเจน
เพิ่มขึ้น หรืออาจเน่ืองจากการรับประทานอาหารประเภทแป้ง

มากเกินไป จะกระตุน้ต่อมน ้ าลายใหท้ างานมากขึ้น มกัพบได้

ในช่วงแรกของการตั้งครรภ ์อาการจะทุเลาลงเม่ืออายคุรรภ์

มากขึ้น 

ค าแนะน า 
1) ใหเ้คี้ยวหมากฝร่ัง 

2) บว้นปากบ่อยๆ  

3) ด่ืมเคร่ืองด่ืมอุ่นๆ  



4) ถา้เป็นมาก แพทยอ์าจใหย้านอนหลบัแบบอ่อนๆ  

6 คดัจมูกเกิดจากเยือ่เมือกบุผิวบวม จากผลของฮอร์โมน

แอสโตรเจน 

ค าแนะน า 

1 ไม่จ าเป็นตอ้งรักษา หรือใชย้าลดน ้ามูกใดๆ 

2 ไม่ควรแคะจมูก อาจใชน้ ้าเกลือหยดจมูก 

 

 

                

7 ตกขาวจากฮอร์โมนแอสโตรเจนท าใหผ้นงัช่องคลอด และปาก

มดลูกบวม มีสารคดัหลัง่ออกมากขึ้น  

 

เน่ืองจากเลือดมาเลีย้งช่องคลอดมากขึน้ 

ถือเป็นเร่ืองปกติ ควรรักษาความสะอาด 

                   ตกขาว มีทั้งปกติและผิดปกติ ถา้พบผิดปกติตกขาวมีสีเหลืองคลา้ย

หนองหรือสีเขียว อาจมีอาการแสบเวลาถ่ายปัสสาวะ แสดงวา่มีภาวะติดเช้ือตอ้ง

ไดรั้บการวินิจฉยั และรักษาโดยแพทย ์

 

4 เดือน = 16 wks 

 

 

 

 

- ความยาวจากหวัถึงกน้ประมาณ 14 เซนติเมตร 

- เร่ิมไดย้นิเสียง 

- อวยัวะเพศภายนอกชดัเจนข้ึน แยกหญิงชายได ้

- เซลลป์ระสาทจะพฒันาเช่ือมต่อระหวา่ง 

ประสาทและกลา้มเน้ือ ท าใหแ้ขนขาเคล่ือน 

 

 

 



                                                         3  เดือน = 12 wks 

 

 

 

 

 

 

- อวยัวะส าคญัทั้งหมดสร้างเรียบร้อยหมดแลว้หมดแลว้ 

- มีซ่ีโครงและกระดูก 

- อวยัวะเพศเร่ิมแสดง 

- มีการขยบัตวัหนีได ้ด้ินไปมาตลอดเวลา                    

แต่แม่ยงัไม่รู้สึก                      

 

 

ตะคริว มกัเกิดบ่อยๆ ในช่วง  2-3  เดือนสุดทา้ยของการตั้งครรภ ์เน่ืองจากภาวะ   

ไม่สมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ป้องกนัโดยควยรับประทานอาหารท่ีมี

แคลเซียมเพิ่ม เช่น ด่ืมนมวนั 2-3 แกว้ และปลาเลก็ปลานอ้ย 

วิธีแก้ไข     ไม่ควรอยูใ่นท่านัง่หรือท่ายนืนานๆ เม่ือเกิดอาการตะคริว วิธีแกค้ือให้

พยายามเหยยีดขาออกไปให้ตึงท่ีสุด และดดัปลายเทา้ใหก้ระดกขึ้นไวน้าน 20-30 

วินาที อาการตะคริวจะค่อยๆ หายไปวิธีน้ีคุณพ่ออาจช่วยดูแลโดยการดดัปลายเทา้

ใหด้ว้ย 

อาการปวดหลงั      พบไดบ้่อยตั้งแต่เดือนแรกจนใกลค้ลอด สาเหตุเกิดจากมดลูกท่ี
มีขนาดใหญ่และมีน ้าหนกัมากขึ้น 

วิธีป้องกนั     งดใส่รองเทา้ส้นสูง งดยกของหนกั หา้มกม้ยกของ อยา่ยนืนาน หาก

จ าเป็นควรยนืใหน้ ้าหนกัอยูบ่นขาขา้งใดขา้งหน่ึง และพกัสลบักนัไปและควรนอน

ในท่าตะแคงซา้ย ขาขวาก่ายหมอนขา้ง 

นอนไม่หลบั      เม่ือมดลูกเร่ิมโตขึ้น คุณแม่จะหาท่านอนท่ีหลบัสบายไดย้ากมาก 

วิธีการช่วย     อาบน ้าอุ่นก่อนนอน ด่ืมนมอุ่นๆ ก่อนนอน นอนตะแคงซา้ยมีหมอน

หนุนทอ้งและขา หรือการท าสมาธิ หรือคลายเครียด      โดยการฝึกการหายใจเขา้ – 

ออกชา้ๆ 



 

ปวดศีรษะ   อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงการไหลเวียนของโลหิตขณะตั้งครรภ์

ความถี่และรุนแรงจะไม่เท่ากนัในแต่ละคน      หากตอ้งทานยาเป็นประจ าหรือมี

อาการจุกแน่นลิ้นป่ี ตาพร่ามวั และบวมมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย ์

อาการชาที่นิว้มือ     เกิดจากการกดท่ีเส้นประสาท พยายามระมดัระวงัอิริยาบถ 

ไม่นอนกดทบัไหล่หรือแขน แกไ้ขดว้ยการก า - แบบบริเวณขอ้มือและน้ิวมือ เพื่อ

กระตุน้การไหลเวียน และไม่นอนทบัแขนขา้งท่ีชา                                      

อาการบวมและเส้นเลือดขอด คุณแม่อาจจะมีอาการบวมหลงัเทา้ วิธีแก ้ใหน้ัง่

หรือนอนยกเทา้สูงถา้หากมีบวมท่ีแขนหรือใบหนา้ควรมาพบแพทย ์

เส้นเลือดขอด มกัพบไดบ้ริเวณน่อง ขอ้พบัขาและขึ้นไปถึงโคนขา

เน่ืองจากการกดทบัเส้นเลือดด าของมดลูกท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 

วิธีป้องกนัและแก้ไข    อยา่นัง่หรือยนืนานเกินไป หมัน่ยกเทา้ใหสู้งทั้งในขณะนัง่

หรือนอน บริหารขาโดยการเกร็งและคลายเสมอๆ    และท าท่ากระดกขอ้เทา้หรือ

น้ิวเทา้      ขึ้น – ลง 

                  

 

 

                                                         2  เดือน = 8 wks 

 

 

 

 

 

 

 

- ศีรษะจะโตขึน้ 

- มีอวยัวะส ำคญัต่ำง ๆ 

- หวัใจมีโครงสรำ้งสมบรูณ ์

- เริ่มตอบสนองต่อกำรสมัผสัต่ำงๆ 

 



 

พฒันาการทารกในครรภ ์
                                  

                                                1 เดือน = 4 wks 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมพฒันาอวยัวะที่ส าคญัทั้งหมด เช่น หัวใจ 

ความไม่สุขสบายในขณะตั้งครรภ์ และป้องกนัแก้ไข 

1.อาการแพ้ท้อง คล่ืนไส้อาเจียน 

ยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริง แต่เช่ือวา่เกิดจากระดบัฮอร์โมนท่ีเปล่ียนแปลง 

นอกจากน้ี จิตใจละอารมณ์มีผลเก่ียวขอ้งกบัอาการแพท้อ้งมากเช่นกนั หากมีอาการ

รุนแรงหรือน ้าหนกัลด ควรพบแพทยเ์พื่อตรวจวินิจฉยัและใหก้ารรักษา 

วิธีแก้ไข 

ควรเลือกรับประทานอาหารในแต่ละม้ือใหเ้หมาะสม เช่น ไม่มีมนัเล่ียน

จนเกินไป ควรเป็นอาหารอ่อนยอ่ยง่าย รับประทานคร้ังละนอ้ยๆ แต่บ่อยคร้ัง นอน

พกัใหเ้พียงพอ ไม่เคร่งเครียด และกงัวลใจจนเกินไป 

 

 

 

 

2.ท้องอืด  

ควรหลีกเล่ียงอาหารท่ียอ่ยยาก ของหมกัดอกอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีท าให้

เกิดแก๊สมาก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทแม่ขณะตั้งครรภ์ 

ตั้งสติ : ความรู้สึกของคุณแม่เม่ือรู้วา่ตวัเองตั้งครรภ ์มีหลากหลายท่ีน่าต่ืนเตน้ ดีใจ 

ตกใจ ท าไรไม่ถูกในเดือนน้ีขอใหคุ้ณแม่กินให้อ่ิมนอนให้หลบั และตั้งสติวา่คุณ

ก าลงัจะมีสมาชิกตวันอ้ยเพิ่มขึ้นในครอบครัว  

ดูแลสุขภาพ : พฤติกรรมการสนทนา และการออกก าลงักายของคุณแม่เป็นส่ิง

ส าคญัต่อสุขภาพของลูกนอ้ย 

- มาตามหมอนดัทุกคร้ัง 

- เตรียมพร้อมสมาชิกในครอบครัว 

- ลิลตร์ายการของใชจ้ าเป็น เส้ือผา้  อุปกรณ์การเล้ียงบุตร 

บทบาทพ่อ ขณะตั้งครรภ์ 

- ดูแลเร่ืองการรับประทานอาหารใหไ้ดค้รบ 5 หมู่ 

- หากคุณพ่อตอ้งไปท างานหมัน่โทรสอบถามอาการ และใหก้ าลงัใจเสมอ 

- คุณพ่อควรดูแลแม่ดว้ยการพาไปออกก าลงักาย เช่น เดินเล่น 

- คุณพ่อควรช่วยท างานบา้น ดูแล ความสะอาด 

- คุณพ่อควรดูแลแม่ ดว้ยการเตรียมส่ิงส าคญั เช่น นบัลูกด้ิน 

- พาคุณแม่ไปตรวจตามนดั หากมีเวลา 



 

บทบาทพ่อแม่ในขณะตั้งครรภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คุณแม่จะรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวของทารกในครรภ ์เป็นคร้ังแรกเม่ือตั้งครรภ ์4-5 เดือน จะรู้สึก
เหมือนปลาตอดเบาๆ เม่ือใกลค้ลอดทารกจะดิ้นมากขึ้น                                                               

-การมีเพศสัมพนัธ์ มีเพศสัมพนัธ์ไดต้ลอดการตั้งครรภ ์และงด 3 เดือนสุดทา้ยก่อนคลอด ใน     

รายท่ีเคยแทง้บุตรควรงด 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ์ในกรณีมีปัญหาอ่ืนควรปรึกษาแพทย ์     

- การออกก าลงักาย ช่วยให้ร่างการแขง็แรง ขอ้ควรระวงัคือ อยา่ออกก าลงักายท่ีท าให้

กระทบกระเทือนทอ้ง 

การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ 

1.สวมใส่เส้ือผา้ควรใส่เส้ือผา้สบาย สวมรองเทา้ลน้เต้ีย 

2.การนอนหลบัพกัผอ่น คุณแม่จะรู้สึกเหน่ือยและอ่อนเพลีย ง่าย กลางคืนควรนอน หลบัให้เต็มอ่ิม

ประมาณ 8-10 ชัว่โมง และควรหา เวลานอนพกัในตอนกลางวนั อีก อยา่งน้อยประมาณ 1-2 ชัว่โมง จะท าให้สด

ช่ืน ส าหรับท่านอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การนอนตะแคงซา้ย เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้มดลูกท่ีดตกดทบัหลอดเลือด 

3.การท าความสะอาดร่างกาย ระยะตั้งครรภจ์ะรู้สึกร้อน และเหง่ือออกมากควรอาบน ้าให้ร่างกาย

สะอาดสดช่ืน แต่ถา้อากาศเยน็ควรอาบน ้าอุ่น และให้ความอบอุ่นกบัร่างกาย ถา้ผิวแห้งตึงให้ใชโ้ลชัน่ทาหลงั

อาบน ้า ควรอาบน ้ า แปรงฟัน อย่างน้อยวนัละ 2 คร้ัง โดยในระหว่างตั้งครรภ์ในกระเพาะอาหารออกมาดว้ย ท า

ให้เหงือกและฟัน ติดเช้ือหรืออกัเสบง่ายขึ้น ดงันั้นจึงแปรงฟันให้สะอาด ไม่ควรแช่ในน ้าคลองหรือน ้าสกปรก 

เพราะจะท าให้เกิดการอกัเสบ หรือติดเช้ือบริเวณช่องคลอดได ้

การดูแลปากและฟัน หญิงตั้งครรภม์กัมีปัญหาเหงือกอกัเสบและฟันผุ หากมปัีญหาช่องปากและฟันควรรีบพบ

ทนัแพทย ์

การดูแลเต้านม ขณะตั้งครรภเ์ตา้นมจะขยาย ควรเปลี่ยนยกทรงให้มีขนาดพอเหมาะ คุณแม่บางคนอาจมีน ้านม

ไหลซึมออกมาขณะตั้งครรภ ์ซ่ึงพบได ้ขณะอาบน ้าให้ลา้งเตา้นมดว้ยน ้ าสะอาดไม่ควรฟอกสบู่เพราะจะท าให้

ผิวหนงัแห้งตึง 



 

อาการผิดปกติที่ควรพบแพทย์ 

1.คลื่นใส้อาเจียนมากผิดปกติ 

2. ปวดทอ้งหรือทอ้งแขง็เกร็งนอ้ยมาก 

3. มีเลือดออกทางช่องคลอด 

4. มีน ้าใสๆ คลา้ยปัสสาวะออกทางช่องคลอด 

5. ตกขาวมีกล่ินเหมน็ มีสีเขียวปบเหลือง คนัช่องคลอด     

6. ปัสสาวะแสบขดั มีไขสู้ง   

7.ปวดศีรษะ ตาพร่ามวั    

8.บวมตามหนา้ มือและเทา้   

9.ลูกด้ินนอ้ยลง   

เม่ือมีอาการเหล่าน้ีหรืออาการท่ีคิดวา่ผิดปกติอ่ืนๆ ควรรีบพบแพทยห์ากทิ้ง

ไวน้านจะมีอนัตรายต่อคุณแม่ และลูกท่ีอยูใ่นครรภ์ 

ช่องทางการติดต่อ แจง้ฉุกเฉินโทร : 1669  

 

การนับลูกดิน้ 

1.การนบัลูกด้ิน เพื่อป้องกนัแกไ้ขลูกตายในครรภเ์กิดขึ้นไดเ้สมอ โดยเฉพาะแม่ท่ีมี

โรคแทรกซอ้น เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ครรภเ์ป็นพิษและใกล้

หรือเลยก าหนดคลอด 

2.เร่ิมสังเกตและนบัความถ่ีของการด้ินของทารกในครรภต์ั้งแต่ตั้งครรภ ์6 เดือน 

เป็นตน้ไป จนกระทัง่คลอด 

3.ควรสังเกตลูกด้ินทุกวนั และจดับนัทึกตั้งแต่อายคุรรภ ์28 สัปดาห์ขึ้นไป อยา่ง

นอ้ยวนัละ 3 เวลา 

4.การสังเกตลูกด้ินจะท าเม่ือแม่อยูว่า่งๆไม่ไดท้ างาน เช่น หลงักินขา้ว ก่อนนอน 

หรือเม่ือต่ืนนอนเป็นตน้ 

5.ลูกด้ิน คือ เม่ือไม่รู้สึกลูกขยบัเคล่ือนไปมาในทอ้ง ถา้รู้สึกเพียงทอ้งตึงหรือรูปดึง

ตวัขึ้นมา ไม่นบัวา่เป็นลูกด้ิน 

6.หากแม่สงสัย ไม่เขา้ใจ หรือท าไม่ได ้ตอ้วถามแพทยห์รือพยาบาลทนัที  

7.เวลา 1 ชัว่โมงท่ีเฝ้าสังเกตแม่ควรรู้สึกลูกด้ินอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง หากไม่รู้สึก หรือ

รู้สึกไม่ถึง 3 คร้ังใน 1 ชัว่โมง ตอ้งรีบไปพบแพทยห์รือพยาบาล เพื่อไดรั้บการตรวจ

เพิ่มเติม 

 



 

3.ด้านการรับความรู้สึก (Tactile stimulation)  

เร่ิมตั้งแต่อายคุรรภ ์20 สัปดาห์ข้ึนไป แบ่งเป็น 4 วิธี  

    3.1 สัมผสัน ้าอุ่นน ้าเยน็ เพื่อพฒันาเซลลป์ระสาทส่วนรับความรู้สึก     

ร้อนหนาว      

    3.2 ตบหนา้ทอ้งเบาๆ ขณะทารกในครรภด้ิ์นเพื่อช่วยฝึกไหวพริบ   

สร้างการเรียนรู้และปรับตวัตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

    3.3 ดา้นการเคล่ือนไหว เร่ิมเม่ือตั้งครรภ ์20 สัปดาห์ โดยการนัง่เกา้อ้ี

โยกหนา้ – หลงั อาจจะมีเสียงเพลงเพราะๆ ขบักล่อมไปดว้ย และลูบ

สัมผสัหนา้ทอ้งไปพร้อมๆ กนัหรืออาจจะใชก้ารพูดคุยพร้อมการลูบ

สัมผสั เพื่อสร้างความเพลิดเพลินพฒันาการทรงตวัและการเคล่ือนไหว

อยา่งเป็นระบบ 

 

 

 

 

            อาการแทรกซ้อนและความผิดปกติ ที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที                                                           

                                   ท่ีอาจเกดิขึน้กบัตนเองและลูกน้อยในครรภ์ 

                                         เด็กด้ินนอ้ยลงมากหรือไม่ด้ิน 

 

                                             ปวดศีรษะมาก ตาพร่ามวั  

                                                                                จุกแน่นยอดอก บวมท่ีเทา้กดบุ๋ม 

                                                                      ปัสสาวะแสบขดั  

                                                                          หรือล าบาก 

                                                                                      เลือดออกจากช่องคลอด 

 

  มีน ้าเดินลกัษณะใสๆ ไหลออกจากช่องคลอด    

     ใหใ้ส่ผา้อนามยัไวแ้ลว้รีบมาโรงพยาบาล 

                                        เจ็บท่ีหลงัแลว้ปวดร้าวมาถึงดา้นหนา้ บริเวณหวัหน่าว   

                                            และทอ้งนอ้ยอาการปวดทอ้งอยากถ่ายอุจจาระ 



                     หากมีอาการผดิปกต ิ     

พบแพทย์ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

กรณีไม่มีรถมาโรงพยาบาล 

หรือ 

กรณีฉุกเฉิน สามารถเรียก 1669 

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น 

 

 

 

 

  การกระตุ้นพฒันาการของทารกในครรภ์ 

1.ด้านการมองเห็น (Visualizing stimulation) เร่ิมเม่ืออายคุรรภป์ระมาณ          

    24 สัปดาห์ขึ้นไป โดยการเคล่ือนไหวไฟฉายจากซา้ยไปขวาหรือการเปิดและ      

    ปิดไฟฉายเป็นจงัหวะการท ากิจกรรมควรกระท าตอนเม่ือทารกในครรภด้ิ์น  

     เพราะท าใหท้ารกในครรภเ์กิดการเรียนรู้ไดดี้ 

2.ด้านการได้ยิน (Auditory stimulation) เร่ิมเม่ืออาย ุ20 สัปดาห์ แบ่งได ้       

2 ชนิด คือ 

     2.1 การใชเ้สียงของมารดาพูดคุยกบัทารกในครรภ ์ และเล่านิทานใหท้ารก       

ในครรภฟั์งจะท าใหม้ารกในครรภเ์คยชินกบัเสียงของมารดาและเกิดความผกูผนั 

     2.2 การใชเ้สียงดนตรีในช่วงตั้งครรภ ์24 สัปดาห์ขึ้นไป พบวา่ เสียงดนตรีจะ    

ท าใหท้ารกในครรภพ์ฒันาการท่ีดีทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา       

มีพฒันาการดา้นการไดย้นิ ภาษาและการออกเสียงเร็วกวา่ปกติ 

 

 

 



 

      5 เดือน (สัปดาห์ท่ี 17-20) : รับรู้โลกภายนอก    ในช่วงน้ีทารกในครรภจ์ะโตเร็ว

มาก   ซ่ึงคุณแม่จะรู้สึกวา่ลูกด้ินบ่อย แนะน าใหคุ้ณแม่จดบนัทึกการด้ินของลูกใน

แต่ละวนั (ด้ินก่ีคร้ัง/วนั) หากลูกไม่ด้ินตอ้งรีบพบคุณหมอ 

       6 เดือน (สัปดาห์ท่ี 21-24) : ทารกเร่ิมตอบโต้  ในระยะน้ีคุณแม่จะรู้สึกวา่ทารก

บิดตวัไปมาตอนน้ีทารกจะโตชา้กวา่ตอนแรก     เพื่อให้อวยัวะภายในร่างกาย เช่น 

ปอด ระบบทางเดินอาหาร และระบบภูมิคุม้กนัในร่างกายพฒันา 

      7 เดือน (สัปดาห์ท่ี 25-28) : หนูลืมตาแล้วนะ   ในเดือนน้ี    ทารกจะเร่ิมสะสม

ไขมนัใตผิ้วหนงัทัว่ทั้งตวั        เพื่อรักษาความอบอุ่นใหแ้ก่ร่างกาย รวมทั้งปกป้อง

ผิวหนงัจากของเหลวอ่ืนๆ 

      8 เดือน (สัปดาห์ท่ี 29-32) : ยินดีต้อนรับ ร่างกายของทารกจะดูเหมือน

ทารกแรกเกิดคุณแม่อาจมีอาการเจ็บทอ้งเตือน เน่ืองจากมดลูกบีบตวัทารกเร่ิมกลบั

ตวัใหอ้ยูใ่นท่าศีรษะลง เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะคลอด 

      9 เดือน (สัปดาห์ท่ี 34 เป็นต้นไป) : ยินดีต้อนรับ         ในเดือนสุดทา้ยของการ

ตั้งครรภ ์ทารกจะอยูใ่นต าแหน่งท่ีพร้อมคลอด และคุณแม่ก็พร้อมจะคลอดไดทุ้ก

เม่ือเช่นกนั ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ คุณแม่จะคลอดประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนครบก าหนด  

(สัปดาห์ท่ี 40)   

 

 

กนิให้ดีเพ่ือลูกน้อยในครรภ์ 

สารอาหารเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ท่ีช่วยบ ารุงสุขภาพแม่และลูกนอ้ยในครรภ์

ใหแ้ขง็แรง เจริญเติบโตสมบูรณ์โดยสารอาหารต่างๆ ท่ีคุณแม่ไดรั้บตลอดช่วงท่ี

ตั้งครรภ ์จะถูกเก็บสะสมไวเ้พื่อใชเ้ป็นพลงังานในการคลอดและผลิตน ้านมใหลู้ก

นอ้ย ดงันั้น คุณแม่ควรใหค้วามส าคญักบัการกินอาหารเป็นพิเศษในช่วงตั้งครรภ ์

เพราะหากไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของคุณแม่และลูกนอ้ยในครรภ ์

สารอาหารส าคัญส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ 

        เรามาดูสารอาหารส าคญัส าหรับคุณแม่ตั้งครรภก์นันะคะ วา่มีสารอาหารส าคญั

ท่ีคุณแม่ควรไดรั้บขณะตั้งครรภ ์จะไดม้าจากแหล่งสารอาหารต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

โปรตีน  พบมากในไข่ เน้ือปลา เน้ือหมู เน้ือไก่ นม และนมถัว่เหลือง งา โยเกิร์ต 

คาร์โบไฮเดรต  พบมากในขา้วกลอ้ง ขา้วซอ้มมมือ มนัฝร่ัง งา เผือก ถัว่แดง คอร์น

เฟลก็ส ์

วิตามิน B1, พบมากในเน้ือหมู ตบัหมู 

B2, B6, B12  พบมากในถัว่เหลือง งา จมูกขา้วสาลี ขา้วโอ๊ต ไข่แดง นม กลว้ยน ้าวา้ 

ปลาหมึก หอย 

วิตามิน A  พบมากในนม ไข่แดง ใบยอ บรอกโคลี ผกัโขม แครอท ใบบวับก ใบ

แมงลกั ผกัคะนา้ ดอกแค มะละกอ 

วิตามิน C พบมากในส้ม มะนาว สตรอเบอร์ร่ี มะเขือเทศ มะละกอ ฝร่ัง กีวี 

กะหล ่าปลี 

ไอโอดีน พบมากในเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรอาหารทะเล นม สาหร่ายทะเล 

ธาตุเหลก็ พบมากในเน้ือหมู เน้ือปลา ไข่ ผกัโขม ใบขี้ เหลก็ ใบต าลึง งาด า/งาขาว 

 

 

พฒันาการทารกในครรภ์ 

1เดือน (สัปดาห์ท่ี 1-4) : ปฏิสนธิ 

 การท่ีไข่ผสมกบัสเปิร์มและสร้างเป็นตวัอ่อน ซ่ึงไข่ท่ีไดรั้บการผสม

แลว้ จะค่อยๆ เคล่ือนไปตามท่อน าไข่ และฝังตวัท่ีมดลูก ไข่ท่ีไดรั้บการผสมแลว้จะ

ฝังตวัท่ีผนงัมดลูกซ่ึงถือวา่กระบวนการปฎิสนธิสมบูรณ์แลว้ 

2 เดือน (สัปดาห์ท่ี 5-8) : พฒันาการเบ้ืองต้น 

 จะเร่ิมเห็นพฒันาการต่างๆ ไดช้ดัเจนขึ้นเราจะเร่ิมเห็นศีรษะของทารก 

และอวยัวะอยา่งใบหนา้ ดวงตา แขน ขาพฒันาขึ้นมาอยา่งชดัเจน 

3 เดือน (สัปดาห์ท่ี 9-12) : สมองพฒันา 

 ทารกจะเร่ิมมีอวยัวะครบถว้นสมบูรณ์อวยัวะบนหนา้ของทารก

เกือบจะสมบูรณ์แลว้เพียงแต่ตายงัปิดอยูเ่ท่านั้น เร่ิมเห็นคาง หนา้ผาก จมูก มีเลบ็มือ 

และเลบ็เทา้ 

4 เดือน (สัปดาห์ 13-16) : ท้องลูกชายหรือลูกสาว 

 ส่วนใบหนา้ของทารกพฒันาขึ้นใกลส้มบูรณ์แลว้ คิ้วและขนตาเร่ิมขึ้น 

มีนยัน์ตาปรากฏขึ้นในดวงตาและใบหูเร่ิมออกไปอยูใ่นต าแหน่งดา้นขา้งซา้ยและ

ขวา ระยะน้ีทารกจะเร่ิมเตะ และยดืน้ิวมือน้ิวเทา้ 

 



      

                        การรับประทานอาหาร 

ไตรมาสท่ี 1 (1-3 เดือน) ควรรับประทานอาหารใหค้รบทั้ง 5 หมู่ เนน้อาหารท่ีมีกรดฟูริคสูง 

เช่น กระเจ๊ียบ  หน่อไมฝ้ร่ังสุก  ถัว่แดง  น ้าส้มคั้น  ขา้วโพดน่ึงฟักใหญ่  1  ฟัก  สับปะรด 

ความจ าเป็น: ทารกใชส้ารอาหร กรดโฟริคในการสร้างอวยัวะต่างๆ และสร้างเซลลส์มอง 

ไตรมาสท่ี 2 (4-6 เดือน) ควรเนน้สารอาหารแคลเซ่ียม เหลก็ ไอโอดีน รวมทั้งวิตามิน 

ต่างๆ ผกัผลไม ้ปลาเลก็ปลานอ้ย 

ความจ าเป็น: สารอาหารจะถูกน าไปใชส้ร้างเซลลต์่างๆ ของอวยัวะเพ่ิมขึ้นและเป็นโครงสร้างท่ี

แขง็แรง มีขนาดเพ่ิมขึ้น 

ไตรมาสท่ี 3 (7-9 เดือน)     ควรเนน้อาหารโปรตีนจากเน้ือสัตว ์และถัว่ต่างๆ กรดไขมนั
ชนิดไม่อ่ิมตวัและ วิตมินบี 1,2,6,12 เช่น เน้ือสัตวต์่างๆ ถัว่เมลด็แห้งต่างๆ   

ความจ าเป็น: เป็นระยะของการเพ่ิมขนาดของเซลต่างๆ โดยเฉพาะเซลสมองท่ีมีการเจริญเติมโต

สูงมาก 

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงขณะตั้งครรภ์ คอื เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์   น ้าชา  กาแฟ  ผงชูรส อาหารหมักดอง  

เน้ือสัตว์ดิบ  ไข่ดิบ  ยาจีน  ยาหม้อ 

ยาบางตัวมผีลต่อการเจริญเติบโต 

ของทารกในครรภ์ หากไม่สบายห้ามซ้ือยา

รับประทานเอง ควรมาพบแพทย์ 
 

ยาที่ใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ 
 

ยาลดไขแ้กป้วด ท่ีถือวา่ปลอดภยัท่ีสุด 

ส าหรับทารกในครรภแ์ม่ คือ พาราเซตามอล 

 

ยาลดน ้ามูก แกแ้พ ้ท่ีนิยมใช ้และปลอดภยัท่ีสุด 

คือ ยาคลอเฟนิรามีน 

 

ยาปฏิชีวนะในหญิงตั้งครรภ ์

  

ผงเกลือแร่ เป็นยาสามญัท่ีสามารถใช ้

                                       เพื่อทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ 



 

                      พฒันาการทารกในครรภ ์

และการกระตุน้พฒันาการของทารกในครรภ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แคลเซียม        พบมากในนมสด กุง้ฝอย   ปลากรอบต่างๆ    ไข่  งา  
กะปิ   มะขามฝักสด  เมด็อลัมอนด ์ โยเกิร์ตรสผลไม ้

โอเมก้า 3       พบมากในปลาทะเล   ปลาทูน่า   ปลาโอ ปลาเซลมอน  

ปลาทู 

กรดโฟลกิ/โฟเลต   พบมากในผกัโขม ผกัคะนา้ไขแ่ดง 

อะโวคาโด เน้ือหมูสันใน เน้ืออกไก่  ปลาดุก  มะละกอสุก 

สังกะสี        พบมากในขา้วกลอ้ง/ขา้วซอ้มมือ    กุง้   ตบั   ซ่ีโครงหมู 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    ดว้ยความปรารถนาดจีาก คลนิิกฝากครรภ์ 

               โรงพยาบาลบุรรีมัย์ 

 

 

 

 


