
ลูกเกิดรอด แม�ปลอดภัย  
 

 

ทุกวนันี	  ในโลก ยงัมีผูห้ญิง เสียชีวติ จากปัญหา เกี�ยว กบัการตั	งครรภ ์ และการคลอด และมีอีกนบัหมื�นๆ คนที�ประสบ
ภาวะแทรกซอ้น สาํหรับประเทศไทย โดยเฉลี�ยผูห้ญิงเสียชีวติจากการตั	งครรภแ์ละการคลอด วนัละ ๑-๒ คน  และมีแม่และ
เด็กจาํนวนมากเจบ็ป่วยรุนแรงถึงพิการจากสาเหตุส่วนใหญ่ที�ป้องกนัได ้
 

อนัตรายจากการตั	งครรภแ์ละการคลอดลูกจะลดลงได ้เมื�อผูห้ญิงมีสุขภาพแขง็แรง และมีภาวะโภชนาการดีตั	งแต่ก่อน 
ตั	งครรภ ์มีการตั	งครรภเ์มื�อพร้อม (Planned pregnancy) ไปรับการตรวจสุขภาพเร็วที�สุดตั	งแต่เริ�มตั	งครรภภ์ายใน ๘-๑๒ 
สัปดาห์ รับการตรวจครรภเ์ป็นระยะอยา่งสมํ�าเสมอ ฝากครรภอ์ยา่งนอ้ย ๕ ครั	 ง เขา้รับการดูแลช่วยคลอดจากแพทย ์พยาบาล
ผดุงครรภ ์หรือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�ผา่นการฝึกอบรม นอกจากนั	น ทั	งแม่และลูกจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลใกลชิ้ดในช่วง 
๔๘  ชั�วโมงหลงัคลอด และไดรั้บการตรวจสุขภาพหลงัคลอด ๖ สัปดาห์  ทั	งนี	ครอบครัวโดยเฉพาะสามีจะตอ้งใหค้วามเอา
ใจใส่ดูแล ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ตลอดระยะตั	งครรภ ์การพาไปคลอด และในระยะหลงัคลอด ช่วยดูแลความเป็นอยู ่อาหาร
การกินและสุขภาพของทั	งแม่และลูก 
 

รัฐบาลและองคก์รทอ้งถิ�น มีหนา้ที�จดับริการสุขภาพแก่แม่ตั	งครรภ ์ดูแล  สุขภาพในช่วงคลอดและหลงัคลอด โดยฝึกอบรม
บุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะ พฒันาคุณภาพของบริการ ตลอดจนจดัระบบการส่งต่อที�มีประสิทธิภาพ สาํหรับกรณีที�มี
ปัญหาหรือมีความเสี�ยงโดยปราศจากการเลือกปฏิบติั ชุมชนสามารถสร้างความตระหนกัร่วมกนัเกี�ยวกบัความสาํคญัของ
การอาํนวยความสะดวกและปลอดภยัใหก้บัแม่ตั	งครรภ ์นายจา้งและผูร่้วมงานเอื	อเฟื	 ช่วยปรับหนา้ที�การงาน จดั
สภาพแวดลอ้มการทาํงานที�เหมาะสม ตลอดจนใหสิ้ทธิประโยชน์ในการลาไปรับการตรวจ ลา คลอดตามสิทธิที�พึงมีดว้ย 
เมื�อทุกฝ่ายร่วมมือกนั ลูกเกิดรอดอยา่งมีคุณภาพ แม่ปลอดภยัแขง็แรงเป็นกาํลงัสาํคญัในครอบครัว ชุมชนและสังคม
โดยรวม 
 

ข้อมูลสนับสนุน 

 
ทุกครอบครัวตอ้งมีการวางแผนชีวติครอบครัวร่วมกนั ไปรับการตรวจสุขภาพคู่สมรส และ รับคาํปรึกษา
ก่อนที�จะมีการตั	งครรภ ์และเตรียมตวัใหพ้ร้อม สาํหรับการตั	งครรภท์นัทีที�รู้วา่มีการตั	งครรภ ์ครอบครัวตอ้ง
พาแม่ตั	งครรภไ์ปฝากครรภ ์ก่อนอายคุรรภ๑์๒ สัปดาห์ เพื�อประเมินภาวะเสี�ยง และป้องกนัความผดิปกติที�
เป็นอนัตรายต่อแม่และเด็กในครรภ ์สนบัสนุนใหแ้ม่ตั	งครรภไ์ดรั้บการเอาใจใส่ดูแล พาไปรับการตรวจครรภ์
ที�ไดม้าตรฐานและมีคุณภาพเป็นระยะอยา่งสมํ�าเสมอ ตลอดจนการวางแผนการคลอดและการเลี	ยงดูลูกแรก
เกิด 
 

 
แม่ตั	งครรภ ์และสามีตลอดจนญาติในครอบครัวจาํเป็นตอ้งรู้จกัอาการที�เป็นสัญญาณอนัตรายต่อแม่และเด็ก
ในระยะตั	งครรภแ์ละคลอด เพื�อจะไดว้างแผนปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง และขอรับการช่วยเหลือไดท้นัท่วงทีเมื�อ
เกิดปัญหาขึ	น รวมทั	งวางแผนการคลอดและการดูแลทารกแรกเกิด 

 
 
 



 
อนัตรายจากการตั	งครรภแ์ละการคลอดจะลดลง ถา้แม่ไปฝากครรภต์ั	งแต่เริ�มรู้วา่ตั	งครรภแ์ละไปรับการตรวจ
สุขภาพอยา่งสมํ�าเสมอตามกาํหนดอยา่งนอ้ย ๕ ครั	 ง จากบุคลากรทางการแพทย ์หรือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�
ไดรั้บการฝึกอบรมให้ เขา้ใจ และสามารถดูแลตรวจรักษาและแนะนาํแม่ตั	งครรภ ์ช่วยเหลือการคลอด ดูแล
แม่หลงัคลอด และดูแลทารกแรกเกิดอยา่งมีคุณภาพ  
 

 
แม่ตั	งครรภทุ์กคนตอ้งการอาหาร การพกัผอ่นทั	งร่างกายและจิตใจเพิ�มขึ	น และตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ดา้น
จิตใจ และความช่วยเหลือจากสามีและบุคคลรอบขา้งตลอดระยะตั	งครรภ ์คลอด และหลงัคลอด 
 

 
แม่ตั	งครรภค์วรหลีกเลี�ยง บุหรี�  สุรา สารเสพติด สารพิษ มลภาวะ ระวงัการเกิดอุบติัเหตุและการถูกทาํร้าย
ร่างกาย ซึ� งเป็นอนัตรายอยา่งยิ�งต่อแม่และลูกตั	งครรภ ์ 
 

 
หญิงที�มีสุขภาพแขง็แรง มีภาวะโภชนาการดี ไดรั้บการเลี	ยงดูอยา่งดีตั	งแต่วยัเด็กและวยัรุ่น และไดรั้บ
การศึกษา ทาํใหรู้้จกัเลือกคู่ครอง มีเพศสัมพนัธ์ที�ปลอดภยัมีความรับผดิชอบ จะมีปัญหานอ้ยกวา่ในการ
ตั	งครรภแ์ละการคลอด 
 

 
หญิงทุกคนมีสิทธิที�จะรับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะระหวา่งการตั	งครรภ ์การคลอด และหลงัคลอด บุคลากร

ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขตอ้งใหบ้ริการที�มีคุณภาพ ดว้ยความนบัถือในสิทธิของผูห้ญิงทุกคน รวมทั	ง

สนบัสนุนใหเ้ขา้ถึงสวสัดิการ และบริการทางสังคมที�จาํเป็นจากภาครัฐ และเอกชน 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ทุกครอบครัวต้องมีการวางแผนชีวติครอบครัวร่วมกนั ไปรับการตรวจสุขภาพคู่สมรส และ รับคําปรึกษาก่อนที�จะมี

การตั(งครรภ์ และเตรียมตัวให้พร้อม สําหรับการตั(งครรภ์ทนัททีี�รู้ว่ามีการตั(งครรภ์ ครอบครัวต้องพาแม่ตั(งครรภ์ไปฝาก

ครรภ์ ก่อนอายุครรภ์๑๒ สัปดาห์ เพื�อประเมินภาวะเสี�ยง และป้องกนัความผดิปกติที�เป็นอนัตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์ 

สนับสนุนให้แม่ตั(งครรภ์ได้รับการเอาใจใส่ดูแล พาไปรับการตรวจครรภ์ที�ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นระยะอย่าง

สมํ�าเสมอ ตลอดจนการวางแผนการคลอดและการเลี(ยงดูลูกแรกเกดิ 

 

๑.๑ ครอบครัวจะอยูเ่ยน็เป็นสุข ตอ้งมีการวางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกนั โดยเฉพาะการวางแผนการตั	งครรภ ์ทาํ
ใหค้รอบครัวมีบุตรเมื�อพร้อมทั	งดา้นสุขภาพ และดา้นเศรษฐกิจสังคม ซึ� งหมายถึง ทั	งพอ่และแม่มีวฒิุภาวะ
ทางร่างกาย และจิตใจ ปรับตวัร่วมกนัเป็นครอบครัว มีการประกอบอาชีพ มีรายไดแ้ละเวลาที�สามารถช่วยกนั
เลี	ยงดูลูกใหส้มบูรณ์แขง็แรงและมีคุณภาพได ้ 

๑.๒ การวางแผนชีวติครอบครัว และรับการตรวจสุขภาพก่อนสมรส และก่อนการตั	งครรภ ์ช่วยใหค้าํปรึกษาแนะ
แนวทางปฏิบติั เพศสัมพนัธ์และการคุมกาํเนิดที�ปลอดภยั การตรวจร่างกายและการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
ช่วยคดักรองโรคที�ติดต่อทางพนัธุกรรมเช่น โรคหรือพาหะภาวะโลหิตจาง ธาลสัซีเมีย หรือ ติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ เช่น  ตบัอกัเสบ บี กามโรค เอดส์ หากพบโรคหรือภาวะที�ทาํใหแ้ม่และลูกเป็นอนัตราย หรือมี
สุขภาพไม่สมบูรณ์ จะไดห้าทางแกไ้ขและป้องกนัปัญหาได ้



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

แม่ตั(งครรภ์ และสามีตลอดจนญาติในครอบครัวจําเป็นต้องรู้จักอาการที�เป็นสัญญาณอันตรายต่อแม่และเด็กในระยะ

ตั(งครรภ์และคลอด เพื�อจะได้วางแผนปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และขอรับการช่วยเหลอืได้ทนัท่วงทเีมื�อเกดิปัญหาขึ(น รวมทั(ง

วางแผนการคลอดและการดูแลทารกแรกเกดิ 
 

๒.๑ ในการตั	งครรภแ์ต่ละครั	 ง แม่และลูกมีความเสี�ยงต่ออนัตรายไม่มากก็นอ้ย และไม่สามารถคาดหมายล่วงหนา้ 
โดยเฉพาะการตั	งครรภค์รั	 งแรก ครอบครัวจึงตอ้งใหค้วามสนใจ เอาใจใส่ดูแลแม่ตั	งครรภเ์ป็นพิเศษ 

๒.๒ ในการตั	งครรภทุ์กครั	 ง ผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพ ฝากครรภอ์ยา่งนอ้ย ๕ ครั	 ง และควรปรึกษาบุคลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เช่น แพทย ์พยาบาล หรือผดุงครรภว์า่ควรไปคลอดที�ใด 

๒.๓ ปัญหาอาจเกิดขึ	นไดทุ้กเมื�อระหวา่งการตั	งครรภ ์ครอบครัวของแม่ตั	งครรภจึ์งจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมทุกเมื�อ ที�จะพา
แม่ตั	งครรภไ์ปส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได ้หากเป็นไปไดใ้นช่วงเวลา๑สัปดาห์ใกลก้าํหนดคลอดควรจะยา้ย
แม่ตั	งครรภไ์ปพกัใกลส้ถานที�ที�เตรียมจะคลอด จะช่วยใหส้ะดวกและทนัเหตุการณ์ 

๒.๔ ทุกครอบครัวควรรู้เกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยงก่อนการตั	งครรภแ์ละตระหนกัถึงสัญญาณเตือนวา่อาจจะมีปัญหาหรือ
อนัตรายที�เกิดขึ	นได ้ดงันี	   

• แม่มีอายตุ ํ�ากวา่ ๒๐ ปี หรือ มากกวา่ ๓๕ ปี  
• ลูกคนหลงัสุดมีอายนุอ้ยกวา่ ๒ ปี  
• แม่เคยคลอดลูกมาแลว้ ๔ คนขึ	นไป  
• แม่เคยมีประวติัแทง้ หรือคลอดลูกก่อนกาํหนด ทารกแรกเกิดมีนํ	าหนกัตวันอ้ยกวา่ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม  
• แม่มีนํ	าหนกันอ้ยกวา่ ๔๐ กิโลกรัม หรือมากกวา่ ๗๐ กิโลกรัม หรือมีความสูงนอ้ยกวา่ ๑๔๕ เซนติเมตร  
• แม่เคยมีประวติัทารกตายในครรภ ์คลอดยาก หรือ เคยผา่ตดัคลอดมาก่อน  
• แม่มีประวติัผา่ตดัหรือมีแผลบริเวณอวยัวะเพศ  
• แม่มีประวติัโรคหวัใจ  



๒.๕ สัญญาณอนัตรายของการตั	งครรภที์�ทุกครอบครัวควรรู้เพื�อจะไดป้ฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง และขอรับการช่วยเหลือได้
ทนัท่วงที มีดงันี	  
อาการผดิปกติที�ต้องเฝ้าระวงัระหว่างตั(งครรภ์  

• แพท้อ้ง อาเจียนมากผดิปกติ  
• ไขสู้ง ตวัร้อนจดั  
• ความดนัโลหิตสูง  
• บวมตามแขน ขา หรือหนา้  
• ปวดศีรษะมาก ตาพร่ามวั หรือปวดทอ้งรุนแรง  
• ซีด ดูที�เยื�อบุตาที�ขาวซีด เหนื�อยง่าย หรือหอบ  
• การดิ	นของลูกในทอ้งนอ้ยลง  
• นํ	าหนกัเพิ�มขึ	นนอ้ย หรือมากเกินปกติ (ปกติคือ ๑๒ –๑๕ กิโลกรัม)  
• ขนาดครรภใ์หญ่ หรือเล็กจนเกินไป  
• วติกกงัวล หรือซึมเคร้า  

ภาวะฉุกเฉินที�ต้องรีบขอความช่วยเหลอืโดยด่วน  

• มีนํ	าออกจากช่องคลอดก่อนถึงกาํหนดคลอด  
• การคลอดติดขดันานกวา่ ๑๒ ชั�วโมง  
• ชกัเกร็ง กระตุก  
• ตกเลือดหลงัคลอด  
• แม่เป็นลม หมดสติ  
• เลือดออกจากช่องคลอด ระหวา่งตั	งครรภ ์ตกเลือดหลงัคลอด  

 
๒.๖ แม่ตั	งครรภจึ์งควรรู้จกัดูแลสุขภาพ   เพื�อความปลอดภยัของตนเองและลูกในครรภ ์ ดว้ยการชั�งนํ	าหนกัตวัเป็นระยะ

และบนัทึกร่วมกบัเจา้หนา้ที�สาธารณสุขจุดลงในกราฟโภชนาการของหญิงตั	งครรภ ์ ซึ� งอยูใ่นบนัทึกสมุดสุขภาพแม่
และเด็ก    ตลอดจนสังเกตอาการผดิปกติ และการดิ	นของลูกทุกวนั  โดยเฉพาะหลงัอายคุรรภ ์๖ เดือน 



 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

อนัตรายจากการตั(งครรภ์และการคลอดจะลดลง ถ้าแม่ไปฝากครรภ์ตั(งแต่เริ�มรู้ว่าตั(งครรภ์และไปรับการตรวจ

สุขภาพอย่างสมํ�าเสมอตามกาํหนดอย่างน้อย ๕ ครั(ง จากบุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที�สาธารณสุขที�ได้รับการ

ฝึกอบรมให้ เข้าใจ และสามารถดูแลตรวจรักษาและแนะนําแม่ตั(งครรภ์ ช่วยเหลอืการคลอด ดูแลแม่หลงัคลอด และดูแล

ทารกแรกเกดิอย่างมีคุณภาพ 

 

๓.๑ การฝากครรภต์ั	งแต่เริ�มรู้วา่ตั	งครรภทุ์กครั	 ง จะช่วยใหแ้ม่และลูกในครรภไ์ดรั้บการดูแลสุขภาพ และ
ครอบครัวไดรั้บคาํแนะนาํวธีิการปฏิบติัตนที�ถูกตอ้ง เพื�อเตรียมความพร้อมที�จะเป็นพ่อแม่ รวมอยา่งนอ้ย ๕ 
ครั	 ง ตลอดระยะตั	งครรภ ์ระหวา่งคลอด และ ๑๒ ชั�วโมงหลงัคลอด จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลใกลชิ้ด และ
ไดรั้บการตรวจสุขภาพ ๖ สัปดาห์ หลงัคลอด 



๓.๒ การไปตรวจครรภอ์ยา่งสมํ�าเสมอตามกาํหนดนดั ทาํใหส้ามารถติดตามดูแลสุขภาพของแม่และลูกในครรภ ์
หากพบความผดิปกติจะไดใ้หค้วามช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที 
 
เมื�อแม่ไปตรวจครรภเ์ป็นระยะเพื�อติดตามเฝ้าระวงัความกา้วหนา้ของการตั	งครรภ ์และคน้หาภาวะเสี�ยง หรือ
อาการผดิปกติ จะไดรั้บการบริการต่างๆ อยา่งครบถว้นตามมาตรฐาน 
 
การบริการเมื�อแม่ตั(งครรภ์ไปรับบริการตรวจสุขภาพ  

วดัส่วนสูง ชั�งนํ	าหนกั เปรียบเทียบและบนัทึกไว ้ 
วดัความดนัโลหิต  
ตรวจสุขภาพทั�วไปรวมทั	งตรวจฟัน และเตา้นมเพื�อการเลี	ยงลูกดว้ยนมแม่  
ตรวจครรภเ์พื�อดูการเจริญเติบโตของลูกในครรภ ์ 
ตรวจปัสสาวะเพื�อหาโรคเบาหวาน ทางเดินปัสสาวะอกัเสบ และโรคไต  
ตรวจเลือดเพื�อหาภาวะโลหิตจาง และโรคติดเชื	อ เช่น มาลาเรีย โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ หากพบ

จะไดใ้หย้ารักษาอยา่งทนัท่วงที  
รับการฉีดวคัซีนเพื�อป้องกนัโรคบาดทะยกั ๒ ครั	 ง ห่างกนั ๑-๒ เดือน รับยาเสริมธาตุเหล็ก โฟเลท 

เพื�อสร้างเม็ดโลหิตของแม่และร่างกายของลูกในครรภ ์และรับยาวติามินเอในพื	นที�ที�มีการขาดเพื�อช่วย
ป้องกนัการติดเชื	อ  

รับคาํแนะนาํในการปฏิบติัตนที�ถูกตอ้ง โดยเฉพาะดา้นอาหาร การใชเ้กลือไอโอดีนเพื�อป้องกนัคอ
พอกในแม่และภาวะปัญญาอ่อน ร่างกายพิการในลูก และคาํแนะนาํการเลี	ยงลูกดว้ยนมแม่  

อายคุรรภ ์๑๖-๒๐ สัปดาห์ แม่ตั	งครรภค์วรไดรั้บการตรวจครรภด์ว้ยคลื�นความถี�สูง (อลัตราซาวน์) 
อยา่งนอ้ย ๑ ครั	 ง  

ในกรณีที�แม่มีความเสี�ยงสูง เช่น อายมุาก เคยคลอดบุตรพิการ ปัญญาอ่อน ควรไปรับคาํปรึกษาการ
บริการวินิจฉยัก่อนคลอด เช่น ตรวจนํ	าครํ� า เมื�ออายคุรรภ ์๑๖-๒๐ สัปดาห์ เพื�อหาความผดิปกติทาง
พนัธุกรรม  

๓.๓ แม่ตั	งครรภทุ์กคนจะไดรั้บบริการการตรวจเชื	อ เอช ไอ วี และการปรึกษาหารือโดยถือเป็นความลบั และตาม
ความสมคัรใจ แม่ตั	งครรภห์รือแม่หลงัคลอดใหม่ๆ ที�มีภาวะติดเชื	อ เอช ไอ วี หรือสงสัยวา่ติดเชื	อ ควรรับการ
ปรึกษาเพื�อหาทางลดความเสี�ยงของการแพร่เชื	อ เอช ไอ ว ีจากแม่สู่ลูกและการดูแลรักษาตนเอง การออก
กาํลงักาย การพกัผอ่น เตรียมการเลี	ยงลูกดว้ยนมผสม เพื�อลดการแพร่เชื	อเอชไอวจีากแม่สู่ลูก 

๓.๔ ภาวะเครียดต่อเนื�องเรื	อรังในแม่ตั	งครรภมี์ผลเสียต่อสุขภาพและความตา้นทานโรคของแม่ และยงัเป็นสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพของลูกในครรภจ์นตลอดชีวิต เช่น โรคอว้น มะเร็ง เบาหวาน 



๓.๕ ผูช่้วยทาํคลอดซึ�งไดรั้บการฝึกอบรมแลว้จะทราบและปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
ข้อควรคํานึงระหว่างการช่วยทาํคลอด  

• เมื�อใดการคลอดใชเ้วลานานเกินไป (มากกวา่ ๑๒ ชั�วโมง) และเมื�อไรจึงจาํเป็นตอ้งยา้ยโรงพยาบาล  
• เมื�อใดจาํเป็นตอ้งส่งต่อไปรับการช่วยเหลือทางการแพทยแ์ละควรจะส่งไปที�ไหน  
• จะลดความเสี�ยงจากการติดเชื	อโดยรักษาความสะอาดและใชเ้ทคนิคปลอดเชื	อ (ลา้งมือ ทาํความ

สะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที�ทาํคลอดตอ้งสะอาดและปลอดเชื	อ)  
• จะช่วยเหลืออยา่งไร ถา้ทารกในครรภอ์ยูใ่นท่าที�ผดิปกติ  
• ควรช่วยเหลืออยา่งไรเมื�อแม่มีอาการตกเลือด หรือเสียเลือดมากเกินไป  
• เวลาที�ควรตดัสายสะดือและวธีิการผกูตดั การดูแลรักษาความสะอาดที�ปลอดเชื	อ  
• สิ�งที�ตอ้งปฏิบติัเมื�อพบวา่ทารกแรกเกิดไม่หายใจ  
• วธีิการเช็ดตวัทารกแรกเกิดใหแ้หง้และรักษาความอบอุ่นของร่างกาย  
• วธีิดูแลใหท้ารกแรกเกิดดูดนมแม่หลงัคลอด  
• วธีิการทาํคลอดเด็กอยา่งปลอดภยั การคลอดรก และการดูแลแม่หลงัคลอด  
• วธีิหยอดหรือป้ายยาบนตาของเด็ก เพื�อป้องกนัการอกัเสบที�ทาํใหต้าบอด  

หลงัการคลอดผู้ช่วยทาํคลอดควรปฏิบัติดังนี(  

• ตรวจสุขภาพของแม่ ๑๒ ชั�วโมงหลงัการคลอด และ ๖ สัปดาห์หลงัการคลอด  
• แนะนาํแม่เกี�ยวกบัการป้องกนัหรือเวน้ช่วงตั	งครรภค์รั	 งต่อไป (วางแผนครอบครัว)  
• แนะนาํแม่เกี�ยวกบัการหลีกเลี�ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เช่น โรคเอดส์ และ/หรือ วธีิลดความ

เสี�ยงของการติดเชื	อในเด็ก  

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

แม่ตั(งครรภ์ทุกคนต้องการอาหาร การพกัผ่อนทั(งร่างกายและจิตใจเพิ�มขึ(น และต้องการการดูแลเอาใจใส่ด้านจิตใจ 

และความช่วยเหลอืจากสามีและบุคคลรอบข้างตลอดระยะตั(งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 

 

๔.๑ แม่ตั	งครรภทุ์กคนตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ทางดา้นอารมณ์จิตใจ การประเมินและวเิคราะห์ความเครียดดว้ย
ตนเอง จะช่วยใหแ้ม่รู้ระดบัความเครียดของตนเอง และสามารถจดัการกบัความเครียดได ้ถา้พบวา่สูงกวา่ระดบั
ปกติ สามีและสมาชิกในครอบครัวตอ้งใหค้วามสนใจ ดูแลเอาใจใส่ และสนบัสนุนใหแ้ม่ตั	งครรภไ์ดพ้กัผอ่น 
และ กินอาหารที�มีคุณค่าเพิ�มขึ	น โดยเฉพาะ เนื	อ นม ไข่ ปลา ถั�ว ผกัใบเขียว และผลไมที้�มีสีส้ม สีเหลือง ทาํให้
ไดรั้บสารอาหารครบถว้น รวมทั	งสารธาตุเหล็ก วติามินเอ และกรดโฟลิท และนํ	าดื�มสะอาดเพียงพอ 



๔.๒ แม่ตั	งครรภค์วรกินยาเสริมธาตุเหล็ก เพื�อป้องกนัและรักษาภาวะโลหิตจาง ทาํใหสุ้ขภาพทั	งแม่และลูกดี 
นอกจากนั	น ในพื	นที�ซึ� งมีภาวะขาดวติามินเอ เจา้หนา้ที�สาธารณสุขจะใหย้าเมด็วติามินเอในขนาดที�เหมาะสม 
เพื�อป้องกนัการติดเชื	อในแม่และลูก 

๔.๓ แม่ตั	งครรภต์อ้งกินธาตุไอโอดีนใหพ้อเพียงจากอาหารและยาที�เสริมไอโอดีน เพื�อการเจริญเติบโตของสมองลูก 
ป้องกนัภาวะปัญญาอ่อนในลูก และป้องกนัโรคคอพอกของแม่ 

๔.๔ แม่ตั	งครรภค์วรไดรั้บกรดโฟลิค และวติามินต่างๆจากสารอาหารที�ครบถว้น หรือยา เพื�อการทาํงานที�สมบูรณ์
ของร่างกายของแม่และลูก 

๔.๕ ถา้สงสัยวา่มีปัญหาโลหิตจาง ธาลสัซีเมีย โรคมาลาเรีย และหรือพยาธิปากขอ แม่ตั	งครรภค์วรปรึกษาแพทย์
หรือเจา้หนา้ที�สาธารณสุข 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

แม่ตั(งครรภ์ควรหลกีเลี�ยง บุหรี� สุรา สารเสพติด สารพษิ มลภาวะ ระวงัการเกดิอุบัติเหตุและการถูกทาํร้ายร่างกาย 

ซึ�งเป็นอนัตรายอย่างยิ�งต่อแม่และลูกตั(งครรภ์  
 

๕.๑ แม่ตั	งครรภต์อ้งหลีกเลี�ยงสิ�งที�เป็นอนัตรายต่อตนเองและลูกในครรภ ์โดยไม่ดื�มสุรา นํ	 าชา กาแฟ เสพสารเสพ
ติด และของมึนเมา    ไม่สูบบุหรี�และไม่อยูใ่นที�มีควนับุหรี�หรือควนัไฟ ไม่ใชย้าโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย ์
หลีกเลี�ยงมลภาวะและสารพษิ เช่น ตะกั�ว สารหนู ไอเสียจากรถยนต ์ระมดัระวงัอุบติัเหตุทุกชนิด หากแม่
ตั	งครรภสู์บบุหรี�  ลูกในครรภจ์ะตวัเล็กผดิปกติ และเสี�ยงต่อโรคปอดและปัญหาทางเดินหายใจ 

๕.๒ ถา้แม่ตั	งครรภถู์กกระทบกระเทือนทาํให้เกิดการบาดเจบ็ทั	งจากอุบติัเหตุ และความรุนแรง จะเกิดอนัตรายต่อ
ตวัเอง และลูกในครรภ ์ สมาชิกในครอบครัวควรตระหนกัถึงผลเสียเหล่านี	  และช่วยป้องกนัหญิงตั	งครรภจ์าก
อุบติัเหตุ การบาดเจบ็ต่างๆ และดูแลใหร้อดพน้จากผูที้�จะมาทาํร้าย 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

หญงิที�มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี ได้รับการเลี(ยงดูอย่างดีตั(งแต่วยัเด็กและวยัรุ่น และได้รับการศึกษา ทาํ

ให้รู้จักเลอืกคู่ครอง มีเพศสัมพนัธ์ที�ปลอดภัยมีความรับผิดชอบ จะมีปัญหาน้อยกว่าในการตั(งครรภ์และการคลอด 

 

๖.๑ การตั	งครรภแ์ละการคลอดลูกที�ปลอดภยัยอ่มขึ	นอยูก่บัสุขภาพและความพร้อมของหญิงที�จะเป็นแม่เป็นสาํคญั 
ครอบครัวและชุมชน จึงควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในเรื�องสุขภาพ โภชนาการ และการศึกษาของเด็กหญิง
และวยัรุ่นหญิง 



๖.๒ วยัรุ่นทั	งหญิงและชายตอ้งมีความรู้เรื�องเพศศึกษา และ ครอบครัวศึกษา ตลอดจนรู้จกัดูแลรับผดิชอบตนเอง
เกี�ยวกบัพฤติกรรมทางเพศ เพื�อป้องกนัการตั	งครรภโ์ดยไม่ตอ้งการและป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เช่น 
กามโรค และโรคเอดส์ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

หญงิทุกคนมีสิทธิที�จะรับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะระหว่างการตั(งครรภ์ การคลอด และหลงัคลอด บุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุขต้องให้บริการที�มีคุณภาพ ด้วยความนับถือในสิทธิของผู้หญิงทุกคน รวมทั(งสนับสนุนให้เข้าถึง

สวสัดิการ และบริการทางสังคมที�จําเป็นจากภาครัฐ และเอกชน 

 

๗.๑ การไดรั้บบริการสุขภาพ และคาํแนะนาํจากบุคลากรทางการแพทยที์�มีคุณภาพอยา่งทดัเทียมกนั จะช่วยให้
ผูห้ญิงหลีกเลี�ยงอนัตรายในระหวา่งตั	งครรภ ์การส่งต่อ และหลงัคลอด 

๗.๒ หญิงทุกคนสามารถเขา้รับบริการฝากครรภ ์การคลอด และการดูแลหลงัคลอด และควรทราบสิทธิการ
รักษาพยาบาลของตนเอง ไม่วา่จะเป็นประกนัสังคม ประกนัสุขภาพ ทั	งนี	ควรจดัเตรียมเอกสารสาํคญัไวใ้ห้
พร้อม 

๗.๓ แม่ที�คลอดคลูกแลว้มีสิทธิการลาคลอดตามกฎหมาย ๙๐ วนั โดยที�ยงัไดรั้บเงินเดือนตามปกติ   สาํหรับพอ่ที�
เป็นขา้ราชการสามารถใชสิ้ทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมายที�คลอดบุตร  ครั	 งหนึ�งติดต่อกนั
ไดไ้ม่เกิน 15 วนัทาํการ    

๗.๔ เมื�อบุตรเกิดมาแลว้  พอ่หรือแม่จะตอ้งแจง้เกิดภายใน ๑๕ วนั 

 


