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การเตรียมความพร้อมก่อนคลอด 

การเตรียมจิตใจ 

• การคลอดเป็นกลไกธรรมชาติ การเจ็บครรภ์คลอด หรือการหด

รัดตัวของมดลูกเป็นสิ่งปกติ ถ้าไม่มีอาการเจ็บครรภ์ จะไม่เกิด

การขยายของปากมดลูก/การเคลื่อนต่ำของทารก และไม่มีการ

คลอดตามธรรมชาติเกิดขึ้น 

• มีความเชื่อมั่นในเรื่องการดูแลของเจ้าหน้าที่ในห้องคลอด 

• ความเครียดมีผลต่อการเปิดขยายของปากมดลูก ควรใช้เทคนิค 

 

การฝึกเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดระหว่างคลอด 

คุณแม่ตั้งครรภ์ใกล้คลอดควรมีการ

เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อการคลอดและฝึกผ่อน

คลายอาการเจ็บครรภ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่

จัดการความกังวล เพื่อความมั่นใจว่าจะผ่าน

การคลอดครั้งนี้ไปได้อย่างสบายเทคนิคการ

ผ่อนคลายนั้นก็มีด้วยกันหลายวิธี การฝึกลม

หายใจควรเริ่มในช่วงอายุครรภ์ได้ 6-7 เดือน 
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ฝึกลมหายใจ 

การฝึกลมหายใจให้ถูกจังหวะและประสานไปกับอาการเจ็บครรภ์

จะช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้ ทั้งยัง

ช่วยให้คุณแม่กับลูกน้อย ได้รับออกซิเจนอย่าง

เพียงพอ คุณแม่ควรฝึกฝนให้คุ้นเคย ก่อนที่จะครบ

กำหนดคลอดอย่างสม่ำเสมอ 

การฝึกหายใจทั ้ง 3 วิธีนี ้ไม่ได้มีกฎตายตัว   

ว่าจะต้องหายใจ เรียงตามลำดับที ่กำหนดไว้  หากคุณแม่เห ็นว่า       

การหายใจขั ้นตอนใดจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ดีกว่าก็ใช ้ว ิธ ี น้ัน   

อย่างไรก็ตามคุณแม่ไม่ควรกลั้นใจขณะเจ็บครรภ์ เพราะอาจทำให้ลูก

น้อยขาดออกซิเจนและคุณแม่จะเหนื่อยล้า 

วิธีที่ 1 หายใจลึกถึงกล้ามเน้ือท้อง 

1. คุณแม่นั่งหรือนอนตามสบายวางมือทั้งสองลงบริเวณท้องน้อย

ให้ปลายนิ้วกลางแต่ถึงก้น 

2. แขม่วกล้ามเนื้อท้อง จนรู้สึกว่าบริเวณ

หน้าท้องหดเข ้าไป จากนั ้นค ่อย ๆ 

คลายกล้ามเนื้อออก ให้กล้ามเนื้อหน้า

ท้องนูนขึ้นมาสัมผัสฝ่ามือ 
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3. เมื่อฝึกบังคับกล้ามเนื้อได้แล้ว คุณแม่จึงกำหนดลมหายใจ 

4.  ให้สัมพันธ์กับการหดเข้า และขยายออกของกล้ามเนื้อหน้าท้อง 

5. หายใจเข้าช้า ๆ พร้อมกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง ที่ค่อยๆขยายออก

แล้วจึงหายใจออกช้า ๆ ทางปาก โดยให้กล้ามเนื ้อท้องแฟบ    

ยุบลงไป 

คุณแม่ฝึกหายใจเช่นน้ีให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องเร่งให้เร็วหรือผ่อน

ลมหายใจช้ากว่าปกติ ทำเป็นประจำวันละประมาณ 5 นาทีเป็นอย่าง

น้อย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้งาน การหายใจวิธีที่ 1 นี้เหมาะจะใช้

ในระยะที่คุณแม่เริ่มเจ็บครรภ์ และยังสามารถควบคุมตนเองได้ขณะ

หายใจ คุณแม่พยายามกำหนดสมาธิอยู่ที่ลมหายใจเท่าน้ัน 

วิธีที่ 2 หายใจตื้นเต็มบริเวณทรวงอก 

1. คุณแม่นั่งหรือนอนตามสบาย วางมือทั้งสองบริเวณท้องน้อย  

ให้ปลายนิ้วกลางแตะถึงก้น 

2. เลื่อนมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาแนบตรงบริเวณทรวงอก 

3. หายใจเข้ากำหนดลมหายใจให้ลึกแค่ทรวงอก จะรู้สึกว่ามือที่วาง

ติดทรวงอกขยับเล็กน้อย ส่วนมือที่วางตรงท้องน้อยจะไม่ขยับ

เขยื้อน 
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4. จากนั้นค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปากตามจังหวัดที่คุณแม่

หายใจตามปกติ ฝึกหายใจเช่นน้ีวันละประมาณ 5 นาทีเป็นอย่าง

น้อย 

ช ่ ว ง เ วลาท ี ่ เ หมาะ ในการ ใ ช ้ ง าน        

การหายใจวิธีที่ 2 นี้  คุณแม่เริ่มทำได้เมื่อรู้สึก

ว่าการหายใจวิธีที่ 1 ไม่สามารถช่วยให้คุณแม่        

ลดอาการเจ็บครรภ์ลงได้ การหายใจวิธ ี น้ี     

จะช่วยลดแรงที่กดลงไปบนยอดมดลูกคุณแม่

จะรู ้สึกดีขึ ้นเมื ่อหายใจด้วยวิธีน้ี แต่ไม่ต้อง

รีบเร่งเพราะจะทำให้เหนื่อยหอบ 

วิธีที่ 3 หายใจตื้นเพียงบริเวณลำคอ 

วิธีนี้เป็นต่อเนื่องมาจากการฝึกหายใจวิธีที่ 2 

1. คุณแม่เลื่อนมือที่อยู่บริเวณท้องขึ้นมาจับลำคอ ส่วนมือวางบนก

ทรวงอกก็ยังคงวางเช่นเดิม 

2. การหายใจคล้าย ๆ กับกำลังเหนื่อยหอบ จังหวะการหายใจเข้า

จะส้ันกว่าการหายใจออก 

3. คุณแม่หายใจเข้าออกทางปาก โดยให้อากาศเข้าไปเพียงบริเวณ

ลำคอ มือที่จับบริเวณลำคอจะไม่ขยับแต่จะรู้สึกได้ว่ามีลมเข้ามา

และจะรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บริเวณทรวงอกไหวเพียงเล็กน้อย

เท่าน้ัน 
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ช่วงเวลาที่เหมาะในการใช้งาน การหายใจด้วยวิธีที่ 3 น้ีจะช่วยให้

คุณแม่ได้มากในระยะที ่เจ็บครรภ์ถี่ และมีความปวดรุนแรงมากขึ้น    

ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้คลอดคุณแม่อาจจะใช้วิธีหายใจเช่นนี้ตั้งแต่เริ่มเจ็บ

ครรภ์เลยก็ได ้

เมื ่อมดลูกเริ ่มหดตัว จะมีอาการปวดให้ค ุณแม่เริ ่มหายใจ      

ล้างปอดก่อน 1 ครั้ง จากนั้นหายใจระดับอกนับ 1 2 3 แล้วค่อย ๆ 

ผ่อนลมหายใจออกทางปาก นับ 1 2 3 หายใจเช่นน้ี 6-9 ครั้งต่อนาที 

เมื ่อมดลูกขยายตัวเต็มที่ ให้คุณแม่หายใจล้างปอดอีก 1 ครั้ง

สำหรับการหายใจแบบตื้น ๆ ถี่ ๆ จะใช้ในช่วงที่คุณแม่รู้สึกอยากเบ่ง

เหลือเกินแล้ว แต่ปากมดลูกยังไม่เปิดเต็มที่ โดยอย่าเพิ่งแบ่งให้คุณแม่

หายใจเข้าทางปากนับ 1 หายใจออกนับ 2 ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่า

ปากมดลูกจะเปิด 

การเตรียมร่างกาย 

• เมื่อเริ่มเจ็บครรภ์จริงให้อาบน้ำ สระผม ทำความสะอาดร่างกาย

ให้สะอาด ก่อนมาโรงพยาบาล 

• ไม่สวมเครื่องประดับ (โดยเฉพาะที่เป็นโลหะ) 

• ตัดเล็บให้สั้น ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ทารกแรกเกิด 

• ไม่ทาเล็บมือ-เท้า 
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• กรณใีส่ฟันปลอม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 

• ผ่อนคลายระหว่างนอนรอคลอด 

ออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ 

บริหารร่างกายคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อให้คลอดง่าย 

การเตรียมพร้อมก่อนคลอดเป็นเรื ่องสำคัญสำหรับคุณแม่

จำเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และพร้อมสำหรับช่วงเวลาสำคัญของ

ชีวิต การออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์อย่างสม่ำเสมอ อีกหนึ่งวิธี    

ที่ช่วยให้คุณแม่คลอดง่ายขึ้น 

1. บริหารกล้ามเน้ือขาสะโพกและข้อเท้า 

โดยการให้คุณแม่ตั้งครรภ์นั่งพิงหมอน เหยียดขาตรง วางมือข้าง

ลำตัว และกระดกเท้า 2 ข้างขึ ้นลงสลับกัน 

โดยให้ส้นเท้าวางอยู่กับที่ขณะกระดกเท้าขึ้นก็

หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกเมื่อกดปลาย

เท้าลงทำวันละ 8-10 ครั้ง 

จากนั้นให้นั่งท่าเดียวกัน กดปลายเท้าลง 

หมุนปลายเท้าและข้อเท้าทั้งสองข้างเป็นวงกลม ให้ส้นเท้าอยู่กับที่ ไม่งอ

เข่า โดยสมุนปลายเท้าเข้าหาตัวเอง เมื่อครบรอบแล้วปลายเท้าจะอยู่ใน

ลักษณะกระดกขึ้นแล้วให้หมุนปลายเท้าออกเมื่อครบรอบปลายทางจะ

อยู่ในลักษณะกดลงทำสลับกัน 8 ถึง 10 ครั้ง 
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2. บริหารกล้ามเน้ือต้นขา 

โดยการนั่งขัดสมาธิวางฝ่ามือตรงเข่า หายใจเข้าหลังตรงและหายใจ

ออกทำ 8-10 ครั้ง จากนั้นนั่งขัดสมาธิ

ประกบฝ่าเท้าทั้งสองข้าง ดึงส้นเท้าชดิตัว 

มือทั ้งสองรองอยู ่ใต้หัวเข่า เท้าชิดตัว    

ใช้มือทั้งสองที่สอดใต้เข่าทั้งสองข้างดัน

เขา่พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า แล้วเปล่ียน

ใช้ฝ่ามือกดเข่าลงช้า ๆ พร้อมกับหายใจ

ออก ทำประมาณ 8-10 ครั้ง 

3. บริหารกล้ามเน้ือสีข้าง 

โดยการน่ังขัดสมาธิ ชูมือขวาขึ้นเหนือศรีษะให้มากที่สุด หลังยืดตรง

เอียงตัวมาทางซ้ายมากที่สุดพร้อมหายใจเข้า กลับมานั่งตรงตามเดิม

และหายใจออกสลับข้างเป็นยกมือข้างซ้าย ทำเช่นเดียวกันประมาณ 8-

10 ครั้ง 
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4. บริหารกล้ามเน้ือช่องคลอดอุ้งเชิงกราน และฝีเย็บ 

ช่วยให้ฝีเย็บขยายสามารถควบคุมได้ง่าย โดยการขมิบ และคลาย

กล้ามเนื้อรอบ ๆ ช่องคลอด ทวารหนัก และช่องปัสสาวะ ขณะขมิบ  

ให้หายใจเข้า และขณะคลายกล้ามเนื้อให้หายใจออก พยายามทำซ้ำ ๆ

สลับกันไปเรื่อย ๆ สัก 8-10 ครั้ง 

5. บริหารกล้ามเน้ือหลัง/หน้าท้อง/สะโพกและต้นขา 

ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และบรรเทาอาการปวดหลัง โดยการที่  

คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ในท่าคลาน แขนเท้าพื้นเหยียดตรง หายใจเข้าพร้อม

กับก่งหลังขึ ้น ก้มศีรษะ แล้วหายใจออกพร้อมกับแอ่นหลังลงและ    

ยกศีรษะขึ้น 

6. บริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง

หน้าท้องและอุ้งเชิง 

 

โดยการนอนหงายกับพื้น ชั้นเขาแยกขาห่างจากกันเล็กน้อยวางแขน

ทั้งสองข้างชิดลำตัวสูดหายใจเข้า กล้ันไว้พร้อมกับเกร็งกล้ามเน้ือสะโพก 



9 

 

ต้นขา และหน้าท้อง แอ่นหลังขึ ้น โดยไหล่และสะโพกแนบติดพื้น 

หายใจออกช้า ๆ พร้อมกับกดหลังให้ติดพื้นตามเดิม 

ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย 

ก่อนออกกำลังกายต้องมีการอบอุ่นร่างกาย การคลายเครียด

ของกล ้ามเน ื ้อ  ใช ้ เวลา 5-10 นาท ีก ่อน ป ้องกันการบาดเจ็บ            

ของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็น การออกกำลังกายควรค่อยเป็นค่อยไป   

อย่าหักโหม ควบคุมให้ชีพจรเต้นไม่เกิน 140 ครั้งต่อนาทีและใช้เวลานาน

พอสมควร ประมาณ 30-45 นาที 

เตรียมคลอด 

การเตรียมของใช้ / เอกสาร 

1. สมุดฝากครรภ์สีชมพู 

2. บัตรประจำตัวของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

3. บัตรประชาชนของหญิงตั ้งครรภ์และสามี  (หรือสำเนาบัตร

ประชาชน) 

4. เอกสารของการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ เช่น บัตรทอง บัตรประกันสังคม

บัตรต่างด้าวต่าง ๆ พาสปอร์ต 

5. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) ที่ต้องการนำชื่อเด็กเข้าไปอยู่หลังคลอด

(ตั้งชื่อเด็กไว้เพื่อแจ้งเกิด) 
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6. ผ้าอนามัยแบบมีห่วง 1-2 กล่อง สบู่ ยาสีฟัน แป้ง ชุดสำหรับใส่

เมื่อกลับบ้าน 

7. ของใช้สำหรับทารก เช่น เสื้อ ผ้าอ้อม ผ้าขนหนูผืนใหญ่สำหรับ

ห่อตัวเด็ก ผืนเล็กสำหรับอาบน้ำ สำลี สบู่สำหรับเด็กอ่อน 

เจ็บครรภ์เตือน - เจ็บครรภ์จริง 

เจ็บครรภ์เตือน 

• จะเกิดขึ้นแบบไม่สม่ำเสมอ ส่วนความแรง

ของการหดรัดตัว จะคงที่ ไม่เจ็บเพิ่มขึ้น 

• เร ิ ่มเจ ็บบริเวณหน้าท้อง และเจ็บอยู่

เฉพาะบริเวณหน้าท้องเท่านั้นไม่ปวดร้าว

ไปด้านหลัง 

• อาการเจ็บครรภ์จะหายไปเมื่อนอนพักหรือเปล่ียนอิริยาบถ 

• ลักษณะมูกจะออกเป็นเลือดเก่า คือ สีจะเข้มไม่เป็นสีชมพูสด

หรือแดงสด 
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เจ็บครรภ์จริง 

• อาการแข็งตัวของมดลูกเพิ่มขึ้น เจ็บนานขึ้น 

และถี่ขึ ้นสม่ำเสมอแม้ว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถ 

หรือนอนพักอาการปวดก็ไม่ดีขึ้น 

• เริ่มเจ็บจากบริเวณบั้นเอว และร้าวไปยังหน้า

ท้องส่วนบน บริเวณยอดมดลูก 

• อาการเจ็บครรภ์ไม่หายไป แม้จะนอนพัก 

• มีมูกเลือดปนออกมาเป็นเลือดสด สีจะแดงสด 

• มีถุงน้ำแตกหรือน้ำเดิน 

สัญญาณอันตรายที่ต้องรีบไปพบแพทย์ 

1. เลือดออกทางช่องคลอด สาเหตุที่พบบ่อย คือ ภาวะรกลอกตัว

ก่อนกำหนด และภาวะรกเกาะต่ำ 
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2. น้ําเดินก่อนกําหนด คือ การที ่มีน้ำใสๆคล้ายน้ำปัสสาวะ     

(แต ่ ไม ่ ใช ่ป ัสสาวะ ) ไหล

ออกมาทางช ่อ งคลอด 

แสดงว่าถุงน้ำคร่ำแตกรั่ว

ต ้ อ ง ร ี บ ไ ป พ บ แ พ ท ย์  

เพราะหากทิ ้งไว้อาจเกิด

การติดเชื ้อในโพรงมดลูก

อย่างรุนแรง จนเสียชีวิต

ทั้งแม่และลูกในครรภ์ได้ 

3. ปวดท้องท้องแข็งตึง 

ปวดท้อง คือ ปวดบริเวณท้องน้อย มดลูก หรือหัวหน่าว 

ท้องแข็งตึง คือ การที่มดลูกบีบรัดตัวแข็งเป็นก้อนกลม มีโอกาส

คลอดก่อนกำหนดได ้

สาเหตุที่พบบ่อย คือ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ท้องเสีย

และปวดท้องมาก การร่วมเพศที่รุนแรง พักผ่อนน้อยและทำงานหนัก 

 

ท้องแข็งตึงอย่างไรควรไปพบแพทย์ 



13 

 

ตามปกติ การตั้งครรภ์อาจพบอาการท้องแข็งตึงได้บ้าง แต่หาก

รู้สึกท้องแข็งบ่อยกว่าปกติ ควรนอนพักมาก ๆ หากนอนพักแล้วยังมี

อาการ อยู่ทุกครึ่งชั่วโมงติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมง ควรรีบไปพบแพทย์ 

4. บวม ความดันโลหิตสูง อาการที่ควรรีบ

ไปพบแพทย์ คือ บวมตั ้งแต่หลังเท้าถึง

หน้าแข้ง มือบวม นิ ้วบวม ปวดศีรษะ 

และมีตาพร่ามัวหากปล่อยทิ้งไว้คุณแม่

อาจชักหมดสติและเสียชีวิตได้ 

5. ลูกดิ้นน้อย สาเหตุที่ทําให้ลูกดิ้นน้อยลง 

ค ือ การขาดออกซิเจนการทำงานของระบบประสาทและ

กล้ามเนื้อลดลง การทำงานของรกบกพร่องทำให้เลือดไปเลี้ยง

ลูกน้อยลง 

ลูกดิ้นน้อยลงแค่ไหนต้องไปพบแพทย์ 

ภายใน 1 ชั ่วโมงแรกหลังรับประทานอาหาร ทารกดิ ้นน้อยกว่า      

3 ครั้งให้สังเกตใน 1 ชั่วโมง ต่อมาถ้าไม่มีการดิ้นหรือดิ้นน้อยกว่า 3 ครั้ง

ต้องไปพบแพทย์ 

 

 

วันนี้ลูกคนดิ้นหรือยัง 
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วิธีการนับ 

• เริ่มบันทึกลูกดิ้น เมื่อตั้งครรภ์ 30 สัปดาห์ขึ้นไป 

• นับลูกดิ้นหลังอาหารเช้า – กลางวัน – เย็น นานครั้งละ 1 ชั่วโมง 

• ลูกดิ้นหลังอาหาร 1 มื้อ ควรมากกว่า 3 ครั้ง และรวมลูกดิ้น

หลังอาหาร 3 มื้อ ควรมากกว่า 10 ครั้ง 

• ถ้าลูกดิ้นน้อยไม่ถึง 3 ครั้ง (หลังอาหาร) ให้มารดานอนพักและ

นับต่อไปให้ครบ 6 ชั่วโมง ถ้ายังดิ้นน้อยกว่า 3 ครั้ง แสดงว่าเด็ก

ดิ้นน้อยลงและผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ทันที 

ว/ด/ป หลังอาหาร

เช้า 

หลังอาหาร

กลางวัน 

หลังอาหาร

เย็น 

รวมลูกดิ้นหลัง

อาหาร 3 มือ 
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หากมีอาการผิดปกติพบแพทย์ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้

บ้านกรณีไม่มีรถมาโรงพยาบาลหรือกรณีฉุกเฉินสามารถเรียก 

1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

น้ำนมจากแม่ให้แต่ประโยชน์ 

1. สมอง โอกาสเพิ่ม IQ 3.16 จุดในทารก

ครบกำหนดและ 5.26 จุด ในทารก

ก่อนกำหนด 

2. สายตา พัฒนาการมองเห็นช่วยให้สายตาคมชัด 

3. หู ลดโอกาสเป็นโรคหูน้ำหนวก 

4. ช่องปาก กรามล่างแข็งแรงฟันเกน้อยลงเมื่อโตขึ้น 

5. ผิวพรรณ ลดอาการภูมิแพ้

ผิวหนัง 42% 

6. ร ะบบทา ง เ ด ิ น ห า ย ใ จ 

โอกาสติดเชื ้อน้อยกว่ากินนม

ผสม 60% 

7. ระบบทางเดินอาหาร ลดโอกาส

ท้องเสียและลำไส้อักเสบ 64% 

8. ระบบทางเดินปัสสาวะ มีโอกาส

น ้อยมากท ี ่จะต ิดเช ื ้อทางเดิน

ปัสสาวะ 
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ประโยชน์สำหรับแม่ 

1. มดลูกเข้าอู่เร็ว 

2. ทำให้รูปร่างดีไม่อ้วน 

3. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและรังไข่ 

4. สะดวกและประหยัด 

5. ลดการตกเลือดหลังคลอด 

การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

1. หาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

2. พูดคุยกับคนในครอบครัว 

3. เตรียมจัดการเรื่องงานบ้าน 

4. เลือกแพทย์และโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

5. ฝากครรภ์สม่ำเสมอ 

6. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

เทคนิค 3 ดูดสูตรเริ่มต้น 

1. ดูดเร็ว เริ่มให้ดดูตั้งแต่อยู่ในห้องคลอดภายใน 1 ชั่วโมงยิ่งดี 

2. ดูดบ่อย ตามความต้องการของลูกประมาณ 8 ครั้งขึ ้นไปใน     

1 วัน 

3. ดูดถูกวิธี ด้วยให้ลูกอมหัวนมและลานนมให้ลึกพอและดูดจน

เกลี้ยงเต้า 


