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ความหมาย “ อนามัยแม่และเดก็”

เนือ้หา  ประกอบด้วย 
1. การฝากครรภ์   

2. การเลีย้งด ูสง่เสริมพฒันาการเดก็

3. การเลีย้งลกูด้วยนมแม่



การฝากครรภ์
ความหมาย เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้หญิงตัง้ครรภ์และสามี ได้รับความรู้ ในดูแล
สุขภาพของตนเอง รวมถึงได้รับการดูแลสุขภาพของหญิงตัง้ครรภ์และทารกในครรภ์
เพ่ือให้การตัง้ครรภ์และการคลอดมีคณุภาพ แม่และทารก แข็งแรงปลอดภยัปราศจาก
ภาวะแทรกซ้อน  โดยเร่ิมฝากครรภ์ทนัทีท่ีรู้ตวัวา่ท้องหรือก่อนอายคุรรภ์ 12 สปัดาห์ และ
ไปตรวจตามนดัอยา่งสม ่าเสมอ 

ประโยชน์ เพ่ือ                                                                                                      
1.เพ่ือคดักรองภาวะเสี่ยง ตรวจหาโรคติดเชือ้และโรคทางพนัธุกรรม                             
2.เพ่ือสง่เสริมสขุภาพร่างกายและจิตใจของหญิงตัง้ครรภ์ รับวคัซีน ไตรเฟอร์ดีน                                                        
3. ดแูลทารกในครรภ์ ค าแนะน าการดแูลทารกในครรภ์



โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์

1. กินอาหารให้ครบ 5 กลุม่อาหารทกุวนัได้แก่ กลุม่ข้าวแป้ง  กลุม่ผกั กลุม่ผลไม้
กลุม่เนือ้สตัว์และกลุม่นม 

2. กินให้มีปริมาณเพียงพอและหลากหลายในแตล่ะกลุม่อาหารใน 1 วนั
3. หลีกเลี่ยงอาหาร ขนม เคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวานจดั 
4. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจดั   
5. กินอาหารท่ีสะอาดและปรุงสกุใหม่ๆ   ไมกิ่นอาหารสกุๆดิบๆ งดอาหารหมกัดอง
กาแฟเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์และบหุร่ี

6.กินยาเม็ดเสริมวิตามินตามแพทย์สัง่



การดูแลฟัน

1.กินอาหารครบ 5 หมู ่หลีกเลี่ยงการกินอาหารท่ีมีน า้ตาลบอ่ยๆ           
2.แปรงฟันวนัละ 2 ครัง้ เช้าและก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลอูอไรด์ และบ้วนปากทกุครัง้หลงักิน
อาหาร    
3.ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียน ควรบ้วนปากด้วยน า้มากๆหลงัอาเจียน หรือบ้วนปากด้วยน า้ผสมผงฟู
เพื่อช่วยลดความเป็นกรด



กจิกรรมทางกายและการนอนส าหรับหญิงตั้งครรภ์
1.ข้อแนะน ากจิกรรมทางกาย

1.1 ขบัเคล่ือนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวนั เช่นการท างานบา้น การเดิน อยา่งนอ้ย 150 นาทีต่อสปัดาห์
1.2 ฝึกความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ เนน้กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและอุง้เชิงกราน เพ่ือสร้างความพร้อมในการ

คลอดลูก อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2 คร้ัง และฝึกความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือเพื่อลดอาการปวดเม่ือย

จากการรับน ้าหนกัทารกในครรภ ์ เช่น โยคะ 
2.ข้อแนะน าการนอนหลบั

2.1 นอนวนัละ 7 - 9 ชัว่โมง ควรนอนก่อน 4 ทุ่ม
2.2 นอนท่าตะแคงแทนนอนท่าหงาย เพื่อใหม้ดลูกไม่กดทบัเส้นเลือดด าใหญ่บริเวณดา้นหลงัของร่างกาย 

ท าใหเ้ลือดใหลเวียนกลบัเขา้หวัใจไดดี้ และลดอาการบวม
2.3 เวลาจะนอนค่อยๆเอนตวัลงนอนจากท่านัง่เป็นท่านอน และเวลาต่ืนค่อยๆลุกจากท่านอนเป็นท่านัง่

2.4 หลีกเล่ียงการรับประทานอาหาร 2 - 3 ชัว่โมงก่อนเขา้นอน เพื่อลดอาการกรดใหลยอ้น จุกเสียดแน่นทอ้ง



การนับลูกดิน้

การนบัลกูดิน้เป็นเคร่ืองมือช่วยตรวจสอบการมีชีวิตของทารกในครรภ์ เร่ิมนบัจ านวนครัง้ท่ีทารก
ดิน้ตัง้แตอ่ายคุรรภ์ 32 สปัดาห์ จนกระทัง่คลอด ควรปฏิบตัิทกุวนั เป็นการเพิ่มความตระหนกัตอ่
สขุะภาวะของทารก  

วิธีการนบัการดิน้ของทารกในครรภ์มี 2 วิธีดงันี ้

1.การนบัทารกดิน้ 3 เวลาหลงัมือ้อาหารครัง้ละ 1 ชัว่โมง ถ้าน้อยกวา่ 3 ครัง้ตอ่ชัว่โมงแนะน าให้พบ
แพทย์ทนัที  

2.นบัการดิน้ 12 ชัว่โมงใน 1 วนั ถ้าทารกดิน้น้อยกวา่ 10 ครัง้ แนะน าให้พบแพทย์ทนัที



อาการผดิปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ทันที

1. ทารกในครรภ์ดิน้น้อยลงหรือหยดุดิน้

2. ปวดศรีษะมาก ตาพร่ามวั  จกุแน่นยอดอก บวมที่เท้ากดบุม๋

3. ปัสสาวะแสบขดัหรือล าบาก

4. เลือดออกจากช่องคลอด

5. มีน า้เดนิใสๆไหลออกจากช่องคลอด
6. เจ็บท่ีหลงัแล้วปวดร้าวมาถึงด้านหน้าบริเวณหวัหน่าวและท้องน้อย อาการ

ปวดท้องอยากถ่ายอจุจาระ



การเตรียมคลอด

ส่ิงของทีต้่องเตรียมไปคลอดที่โรงพยาบาล

1.ของใชเ้ดก็อ่อนท่ีจ าเป็นเช่น เส้ือผา้เดก็ ผา้ออ้ม ผา้เช็ดตวั  ของใชเ้ดก็อ่อนตอ้งซกัท าความสะอาดก่อนใช้
แนะน าไม่ใหใ้ชส้บู่และแป้งฝุ่ นในเดก็อ่อนเน่ืองจากเดก็อาจเกิดอาการแพส้ารต่างๆ ในแป้งและสบู่ได ้   ไม่
ตอ้งเตรียมขวดนมมาโรงพยาบาลเน่ืองจากโรงพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  

2.ของใชส้ าหรับคุณแม่   ควรเตรียมของใชท่ี้จ าเป็นส าหรับคุณแม่และเอกสารต่างๆ  เพื่อประกอบการแจง้
เกิด เช่น สบู่   ผา้เช็ดตวั  ผา้อนามยั  สมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็   บตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนา
ทะเบียนบา้นท่ีจะแจง้ลูกเขา้  และไม่ควรสวมเคร่ืองประดบัต่างๆมาโรงพยาบาล



สมุดบันทกึสุขภาพแม่และเดก็(สมุดสีชมพู)
• เมื่อหญิงตัง้ครรภ์มาฝากครรภ์ครัง้แรก จะได้รับสมดุบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเดก็ ให้เป็นเอกสารของ
ครอบครัว

• พอ่แม่หรือผู้ดแูลเดก็ควรใช้ประโยชน์จากสมดุบนัทกึสขุภาพฯนีใ้ห้เต็มท่ี ในการบนัทกึสขุภาพ
ของตนเองขณะตัง้ครรภ์  และบนัทกึสขุภาพเดก็ในหน้าท่ีระบวุา่พอ่แมห่รือผู้ เลีย้งดบูนัทกึ  เพื่อจะ
ได้ทราบสขุภาพของตนเองและลกูและเตรียมพร้อมท่ีจะขอค าปรึกษากบับคุลากรทางการแพทย์
และสาธารณสขุ 

• อา่นและท าความเข้าใจเนือ้หา ความรู้ท่ีจดัท าไว้ในสมดุบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเด็ก  และปฏิบตัิ
ตามค าแนะน าของเนือ้หาดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อสขุภาพท่ีดีของตนเองและของลกู
น้อย รวมทัง้สอบถามเพิ่มเตมิจากเจ้าหน้าท่ีในกรณีท่ีสงสยั หรือไมเ่ข้าใจ



บทบาทหน้าทีข่องพ่อแม่
1. ใหค้วามรักความอบอุ่นความมัน่คงปลอดภยั
2. มีการพดูจาส่ือสารท่ีดีต่อกนั                                                                                                 
3. มีการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตใหก้บัลูกฝึกลูกรู้จกัช่วยเหลืองานบา้น ฝึกใหลู้กไดต้ดัสินใจเลือกดว้ย
ตนเอง                                                                                                                        
4. สอนใหลู้กท าความดีมีความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ                                                                                  
5. ส่งเสริมใหลู้กไดรั้บการศึกษาในวยัท่ีเหมาะสม                                                                                  
6. ส่ิงส าคญัท่ีสุดของช่วงเวลาท่ีมีคุณภาพกคื็อพอ่แม่ตอ้งท าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี ใหลู้กเห็นและ
เลียนแบบได ้                                                                                                                 
ทั้งน้ีการอยูร่่วมกนัอยา่งมีคุณภาพไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระยะเวลาวา่พอ่แม่ตอ้งอยูก่บัลูกยาวนานแค่ไหน แต่
ข้ึนอยูก่บัวา่พอ่แม่ปฏิบติัอยา่งไรกบัลูกหรืออยูร่่วมกบัลูกอยา่งไร



การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก WHO

กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน 

(Exclusive Breastfeeding)

กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง2 ปีหรือนานกว่านั้น (Continue 
breastfeeding)



ประโยชน์ของการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ลดการเสียชีวิตต่อปีของเด็ก
อายุต  ากว่า 5 ปีในไทย 262 คน

ผู้หญิงที เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 1  ปี
ช่วยลดความเสี ยงต่อมะเร็งเต้านมได้ร้อยละ 6

สารอาหารมากกว่า 200 ชนิด เพิ มค่าเฉลี ย IQ 3 จุด
ลดการป่วยและตายของเด็ก

ลดการตายของแม่ลดความเสี ยงมะเร็ง
รังไข่และมะเร็งเต้านม

ประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบบริการสขุภาพ 265 ล้านบาท จากการลดโอกาส
เด็กป่วย รายได้ประชาชาติเพิ มขึ้น 6700 ล้านบาทต่อไป จากศักยภาพที 

สูงขึ้นของเด็ก

ประหยัดค่าใช้จ่ายนมผง 
(4000 บาท/25% ของ

รายได้ต่อเดือน)



การเปลี ยนแปลงเต้านมมารดาขณะตั้งครรภ์

- หลังจากตั้งครรภ์ประมาณ 4 สัปดาห์เต้านมของมารดาเริ มมีการสร้าง

เนื้อเยื อเต้านม จากอิทธิพลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โปรแลคตินและ

แลคโตเจนจากรก หลังตั้งครรภ์ได้ 22 สัปดาห์ปริมาตรของเต้านมเพิ มขึ้น 

และในระยะใกล้คลอดจะมีขนาดใหญ่อย่างชดัเจน และท่อน้ านมจะมี

จ านวนเพิ มขึ้นเพื อเตรียมส าหรบัการสร้างน้ านม



เทคนิคการสร้างความส าเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

• หาความรู้เกี ยวกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

• พูดคุยกับคนในครอบครัวใหเ้ข้าใจตรงกันว่าจะเลีย้งลูกด้วยนมแม่

• เตรียมจัดบ้าน หาคนช่วยแบ่งเบาภาระโดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนแรก

• ฝากครรภ์สม  าเสมอตามที แพทย์นัด 

• รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

• เลือกแพทย์และโรงพยาบาลที สนับสนนุการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่



อุ้มลูกให้ถูกวิธี

• ท่าอุ้มมีหลายท่า แต่ไม่จ าเป็นต้องท าได้ทุกท่า ควรเลือกท่าที สามารถท าได้               
และถนัด ผ่อนคลาย เทคนิคในการอุ้ม

1.ศีรษะและล าตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

2.ลูกหันหน้าเขา้หาเต้าแม่

3.ล าตัวลูกชิดกับตัวแม่

4.ตัวลูกได้รับการประคับประคองรบัอย่างมั นคง โดยมีมือแม่หรือหมอนรองซ้อนไว้

5.แม่ควรนั งหลังตงตามสบาย ไม่เกร็ง ไม่โน้มตัวไปข้างหน้า หรือเอนไปด้านหลังมากเกินไป 





วิธีน าลูกเข้าเต้า 

การให้ลูกอมหัวนมและลานนมได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ลูกดูดนมได้ดี ป้องกันปัญหานม
คัดและหัวนมแตก และลดการเกิดเต้านมอักเสบ
• อุ้มลูกโดยให้มืออีกข้างประคองที ต้นคอและท้ายทอย เงยหน้าเลก็น้อย ปลายจมูกอยู่

ในระดับเดียวกับหัวนมแม่ ให้คางของลูกชิดกับเต้านมส่วนลา่ง เริ มอ้าปาก ถ้าลูกไม่อ้า
ปากให้ใช้หัวนมเขี ยริมฝีปากล่างของลกูเบาๆเพื อกระตุ้นให้อ้าปาก

• รอจนอ้าปากกว้างจึงเคลื อนศรีษะลูกเขา้หาเต้านมอย่างรวดเร็วแต่นุ่มนวล ให้ปากลูก
อมถึงลานนม

• อมได้ลึกถึงลานนม อมลานนมส่วนล่างมากกว่าลานนมส่วนบนใหค้างลกูแนบชิดกับ
เต้านมส่วนล่าง





เทคนิค 3 ดูด 

• ดูดเร็ว  เริ่มให้ลูกดูดนมภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด

• ดูดบ่อย คือการที่ลูกดูดนมบ่อยตามความต้องการของลูก ประมาณวันละ 
8 ครั้งขึ้นไปหรือทุก 2-3 ชั่วโมง

• ดูดถูกวิธี โดยการที่ลูกอมหัวนมและลานนมให้ลึกพอและดูดจนเกลี้ยงเต้า



การบีบเก็บน้ านม



การบีบด้วยเครื องปั๊ม

1.ล้างมือให้สะอาด และท าความสะอาดอุปกรณ์โดยการต้มในน้ าเดือดประมาณ 20 นาที

2.การปั๊มน้ านมแต่ละข้างประมาณ 15 นาที 2 ข้างไม่เกิน 30 นาที เช่นเดี ยวกับการบีบ

น้ านมด้วยมือ หรือปั๊มพร้อมกัน 2 เต้า ประมาณ 15 – 30 นาที 

3.ขณะใช้เครื องปั๊มนมแม่ต้องรู้สึกสบายไม่เจ็บหัวนม

4.ไม่ควรใช้แรงดูดมากจนกระทั งเจ็บหัวนม 



การเก็บรักษาน้ านม

การจัดเก็บนมแม่ ระยะเวลาที แนะน า
อุณหภูมิห้องที สูงกว่า 25 องศา 3 – 4 ชั่วโมง
อุณหภูมิห้องที ต  ากว่า 25 องศา 6 – 8 ชั่วโมง
กระติกแช่เย็นด้วยน้ าแข็ง 24 ชั่วโมง
ตู้เย็น (4 องศา) 5 วัน
ตู้แช่แข็งในตู้เย็นประตูเดียว (-15 องศา) 2 สัปดาห์
ตู้แช่แข็งในตู้เย็น 2 ประตู (-18 องศา) 3 – 6 เดือน
ตู้แช่แข็ง (-20 องศา) 6 – 12 เดือน



การน าไปใช้

เลือกให้นมที สดใหม่กับลูกก่อนเสมอ

• ใช้นมที เก็บในช่องธรรมดาของตู้เย็นก่อนที จะเลือกนมแช่แข็ง

• อุณหภูมิของนมที ให้ลูกกิน จะเป็นนมที เย็น อุณหภูมิห้องหรืออุ่นก็ได้

• นมที แช่แข็งควรละลายโดยการวางในตู้เย็นช่องธรรมดาก่อน 24 ชั วโมง (จะสูญเสีย
ไขมันน้อยกว่าวิธีวางแช่ในน้ าอุ่น) หรือวางในถ้วยที บรรจุน้ าอุ่นหรือให้น้ าอุ่นไหลผ่าน 
ไม่ควรอุ่นนมที แช่แข็งผ่านเครื องไมโครเวฟ

• นมที ถูกแช่แข็งเมื อละลายจะเกิดชั้นไขมัน ควรหมุนวนบรรจุภัณฑ์เบาๆ เพื อให้นมเป็น
เนื้อเดียวกันมากขึ้น หลีกเลี ยงการเขย่าอย่างรุนแรง

• นมที ละลายแล้วสามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน 24 ชั วโมง แต่ไม่ควรน ากับแช่อีก



หัวข้อใช้ font TH SarabunPSK 44 หนา

เนื้อหาใช้font TH SarabunPSK 32



กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม
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