ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย
ทุกวันนี ในโลก ยังมีผหู ้ ญิง เสี ยชีวติ จากปั ญหา เกียว กับการตังครรภ์ และการคลอด และมีอีกนับหมืนๆ คนทีประสบ
ภาวะแทรกซ้อน สําหรับประเทศไทย โดยเฉลียผูห้ ญิงเสี ยชีวติ จากการตังครรภ์และการคลอด วันละ ๑-๒ คน และมีแม่และ
เด็กจํานวนมากเจ็บป่ วยรุ นแรงถึงพิการจากสาเหตุส่วนใหญ่ทีป้ องกันได้
อันตรายจากการตังครรภ์และการคลอดลูกจะลดลงได้ เมือผูห้ ญิงมีสุขภาพแข็งแรง และมีภาวะโภชนาการดีตงแต่
ั ก่อน
ตังครรภ์ มีการตังครรภ์เมือพร้อม (Planned pregnancy) ไปรับการตรวจสุ ขภาพเร็ วทีสุ ดตังแต่เริ มตังครรภ์ภายใน ๘-๑๒
สัปดาห์ รับการตรวจครรภ์เป็ นระยะอย่างสมําเสมอ ฝากครรภ์อย่างน้อย ๕ ครัง เข้ารับการดูแลช่วยคลอดจากแพทย์ พยาบาล
ผดุงครรภ์ หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีผ่านการฝึ กอบรม นอกจากนัน ทังแม่และลูกจําเป็ นต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดในช่วง
๔๘ ชัวโมงหลังคลอด และได้รับการตรวจสุ ขภาพหลังคลอด ๖ สัปดาห์ ทังนีครอบครัวโดยเฉพาะสามีจะต้องให้ความเอา
ใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ตลอดระยะตังครรภ์ การพาไปคลอด และในระยะหลังคลอด ช่วยดูแลความเป็ นอยู่ อาหาร
การกินและสุ ขภาพของทังแม่และลูก
รัฐบาลและองค์กรท้องถิน มีหน้าทีจัดบริ การสุ ขภาพแก่แม่ตงครรภ์
ั
ดูแล สุ ขภาพในช่วงคลอดและหลังคลอด โดยฝึ กอบรม
บุคลากรให้มีความรู ้และทักษะ พัฒนาคุณภาพของบริ การ ตลอดจนจัดระบบการส่ งต่อทีมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับกรณี ทีมี
ปั ญหาหรื อมีความเสี ยงโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ชุมชนสามารถสร้างความตระหนักร่ วมกันเกียวกับความสําคัญของ
การอํานวยความสะดวกและปลอดภัยให้กบั แม่ตงครรภ์
ั
นายจ้างและผูร้ ่ วมงานเอือเฟื ช่วยปรับหน้าทีการงาน จัด
สภาพแวดล้อมการทํางานทีเหมาะสม ตลอดจนให้สิทธิ ประโยชน์ในการลาไปรับการตรวจ ลา คลอดตามสิ ทธิ ทีพึงมีดว้ ย
เมือทุกฝ่ ายร่ วมมือกัน ลูกเกิดรอดอย่างมีคุณภาพ แม่ปลอดภัยแข็งแรงเป็ นกําลังสําคัญในครอบครัว ชุมชนและสังคม
โดยรวม

ข้ อมูลสนับสนุน
ทุกครอบครัวต้องมีการวางแผนชีวติ ครอบครัวร่ วมกัน ไปรับการตรวจสุ ขภาพคู่สมรส และ รับคําปรึ กษา
ก่อนทีจะมีการตังครรภ์ และเตรี ยมตัวให้พร้อม สําหรับการตังครรภ์ทนั ทีทีรู ้วา่ มีการตังครรภ์ ครอบครัวต้อง
พาแม่ตงครรภ์
ั
ไปฝากครรภ์ ก่อนอายุครรภ์๑๒ สัปดาห์ เพือประเมินภาวะเสี ยง และป้ องกันความผิดปกติที
เป็ นอันตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์ สนับสนุนให้แม่ตงครรภ์
ั
ได้รับการเอาใจใส่ ดูแล พาไปรับการตรวจครรภ์
ทีได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็ นระยะอย่างสมําเสมอ ตลอดจนการวางแผนการคลอดและการเลียงดูลูกแรก
เกิด
แม่ตงครรภ์
ั
และสามีตลอดจนญาติในครอบครัวจําเป็ นต้องรู ้จกั อาการทีเป็ นสัญญาณอันตรายต่อแม่และเด็ก
ในระยะตังครรภ์และคลอด เพือจะได้วางแผนปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง และขอรับการช่วยเหลือได้ทนั ท่วงทีเมือ
เกิดปั ญหาขึน รวมทังวางแผนการคลอดและการดูแลทารกแรกเกิด

อันตรายจากการตังครรภ์และการคลอดจะลดลง ถ้าแม่ไปฝากครรภ์ตงแต่
ั เริ มรู ้วา่ ตังครรภ์และไปรับการตรวจ
สุ ขภาพอย่างสมําเสมอตามกําหนดอย่างน้อย ๕ ครัง จากบุคลากรทางการแพทย์ หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขที
ได้รับการฝึ กอบรมให้ เข้าใจ และสามารถดูแลตรวจรักษาและแนะนําแม่ตงครรภ์
ั
ช่วยเหลือการคลอด ดูแล
แม่หลังคลอด และดูแลทารกแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ
แม่ตงครรภ์
ั
ทุกคนต้องการอาหาร การพักผ่อนทังร่ างกายและจิตใจเพิมขึน และต้องการการดูแลเอาใจใส่ ดา้ น
จิตใจ และความช่วยเหลือจากสามีและบุคคลรอบข้างตลอดระยะตังครรภ์ คลอด และหลังคลอด
แม่ตงครรภ์
ั
ควรหลีกเลียง บุหรี สุ รา สารเสพติด สารพิษ มลภาวะ ระวังการเกิดอุบตั ิเหตุและการถูกทําร้าย
ร่ างกาย ซึ งเป็ นอันตรายอย่างยิงต่อแม่และลูกตังครรภ์
หญิงทีมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี ได้รับการเลียงดูอย่างดีตงแต่
ั วยั เด็กและวัยรุ่ น และได้รับ
การศึกษา ทําให้รู้จกั เลือกคู่ครอง มีเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัยมีความรับผิดชอบ จะมีปัญหาน้อยกว่าในการ
ตังครรภ์และการคลอด
หญิงทุกคนมีสิทธิ ทีจะรับบริ การสุ ขภาพ โดยเฉพาะระหว่างการตังครรภ์ การคลอด และหลังคลอด บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขต้องให้บริ การทีมีคุณภาพ ด้วยความนับถือในสิ ทธิ ของผูห้ ญิงทุกคน รวมทัง
สนับสนุนให้เข้าถึงสวัสดิการ และบริ การทางสังคมทีจําเป็ นจากภาครัฐ และเอกชน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ทุกครอบครัวต้ องมีการวางแผนชี วติ ครอบครัวร่ วมกัน ไปรับการตรวจสุ ขภาพคู่สมรส และ รับคําปรึกษาก่ อนทีจะมี
การตั(งครรภ์ และเตรียมตัวให้ พร้ อม สํ าหรับการตั(งครรภ์ ทนั ทีทีรู้ ว่ามีการตั(งครรภ์ ครอบครัวต้ องพาแม่ ต( ังครรภ์ ไปฝาก
ครรภ์ ก่ อนอายุครรภ์ ๑๒ สั ปดาห์ เพือประเมินภาวะเสี ยง และป้องกันความผิดปกติทเป็ี นอันตรายต่ อแม่ และเด็กในครรภ์
สนับสนุนให้ แม่ ต( ังครรภ์ ได้ รับการเอาใจใส่ ดูแล พาไปรับการตรวจครรภ์ ทได้
ี มาตรฐานและมีคุณภาพเป็ นระยะอย่ าง
สมําเสมอ ตลอดจนการวางแผนการคลอดและการเลีย( งดูลูกแรกเกิด
๑.๑ ครอบครัวจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ต้องมีการวางแผนชีวิตครอบครัวร่ วมกัน โดยเฉพาะการวางแผนการตังครรภ์ ทํา
ให้ครอบครัวมีบุตรเมือพร้อมทังด้านสุ ขภาพ และด้านเศรษฐกิจสังคม ซึ งหมายถึง ทังพ่อและแม่มีวฒ
ุ ิภาวะ
ทางร่ างกาย และจิตใจ ปรับตัวร่ วมกันเป็ นครอบครัว มีการประกอบอาชีพ มีรายได้และเวลาทีสามารถช่วยกัน
เลียงดูลูกให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพได้
๑.๒ การวางแผนชี วติ ครอบครัว และรับการตรวจสุ ขภาพก่อนสมรส และก่อนการตังครรภ์ ช่วยให้คาํ ปรึ กษาแนะ
แนวทางปฏิบตั ิ เพศสัมพันธ์และการคุมกําเนิดทีปลอดภัย การตรวจร่ างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ช่วยคัดกรองโรคทีติดต่อทางพันธุ กรรมเช่น โรคหรื อพาหะภาวะโลหิ ตจาง ธาลัสซี เมีย หรื อ ติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เช่น ตับอักเสบ บี กามโรค เอดส์ หากพบโรคหรื อภาวะทีทําให้แม่และลูกเป็ นอันตราย หรื อมี
สุ ขภาพไม่สมบูรณ์ จะได้หาทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหาได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
แม่ ต( ังครรภ์ และสามีตลอดจนญาติในครอบครัวจําเป็ นต้ องรู้ จักอาการทีเป็ นสั ญญาณอันตรายต่ อแม่ และเด็กในระยะ
ตั(งครรภ์ และคลอด เพือจะได้ วางแผนปฏิบัติตนอย่ างถูกต้ อง และขอรับการช่ วยเหลือได้ ทนั ท่ วงทีเมือเกิดปัญหาขึน( รวมทั(ง
วางแผนการคลอดและการดูแลทารกแรกเกิด
๒.๑ ในการตังครรภ์แต่ละครัง แม่และลูกมีความเสี ยงต่ออันตรายไม่มากก็นอ้ ย และไม่สามารถคาดหมายล่วงหน้า
โดยเฉพาะการตังครรภ์ครังแรก ครอบครัวจึงต้องให้ความสนใจ เอาใจใส่ ดูแลแม่ตงครรภ์
ั
เป็ นพิเศษ
๒.๒ ในการตังครรภ์ทุกครัง ผูห้ ญิงจําเป็ นต้องได้รับการตรวจสุ ขภาพ ฝากครรภ์อย่างน้อย ๕ ครัง และควรปรึ กษาบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ข เช่น แพทย์ พยาบาล หรื อผดุงครรภ์วา่ ควรไปคลอดทีใด
๒.๓ ปั ญหาอาจเกิดขึนได้ทุกเมือระหว่างการตังครรภ์ ครอบครัวของแม่ตงครรภ์
ั
จึงจําเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมทุกเมือ ทีจะพา
แม่ตงครรภ์
ั
ไปส่ งโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลได้ หากเป็ นไปได้ในช่วงเวลา๑สัปดาห์ใกล้กาํ หนดคลอดควรจะย้าย
แม่ตงครรภ์
ั
ไปพักใกล้สถานทีทีเตรี ยมจะคลอด จะช่วยให้สะดวกและทันเหตุการณ์
๒.๔ ทุกครอบครัวควรรู ้เกียวกับปั จจัยเสี ยงก่อนการตังครรภ์และตระหนักถึงสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีปัญหาหรื อ
อันตรายทีเกิดขึนได้ ดังนี
•
•
•
•
•
•
•
•

แม่มีอายุตากว่
ํ า ๒๐ ปี หรื อ มากกว่า ๓๕ ปี
ลูกคนหลังสุ ดมีอายุนอ้ ยกว่า ๒ ปี
แม่เคยคลอดลูกมาแล้ว ๔ คนขึนไป
แม่เคยมีประวัติแท้ง หรื อคลอดลูกก่อนกําหนด ทารกแรกเกิดมีนาหนั
ํ กตัวน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม
แม่มีนาหนั
ํ กน้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม หรื อมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม หรื อมีความสู งน้อยกว่า ๑๔๕ เซนติเมตร
แม่เคยมีประวัติทารกตายในครรภ์ คลอดยาก หรื อ เคยผ่าตัดคลอดมาก่อน
แม่มีประวัติผา่ ตัดหรื อมีแผลบริ เวณอวัยวะเพศ
แม่มีประวัติโรคหัวใจ

๒.๕ สัญญาณอันตรายของการตังครรภ์ทีทุกครอบครัวควรรู ้เพือจะได้ปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง และขอรับการช่วยเหลือได้
ทันท่วงที มีดงั นี
อาการผิดปกติทต้ี องเฝ้ าระวังระหว่ างตั(งครรภ์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แพ้ทอ้ ง อาเจียนมากผิดปกติ
ไข้สูง ตัวร้อนจัด
ความดันโลหิ ตสู ง
บวมตามแขน ขา หรื อหน้า
ปวดศีรษะมาก ตาพร่ ามัว หรื อปวดท้องรุ นแรง
ซี ด ดูทีเยือบุตาทีขาวซี ด เหนื อยง่าย หรื อหอบ
การดินของลูกในท้องน้อยลง
นําหนักเพิมขึนน้อย หรื อมากเกินปกติ (ปกติคือ ๑๒ –๑๕ กิโลกรัม)
ขนาดครรภ์ใหญ่ หรื อเล็กจนเกินไป
วิตกกังวล หรื อซึ มเคร้า

ภาวะฉุ กเฉินทีต้ องรีบขอความช่ วยเหลือโดยด่ วน
•
•
•
•
•
•

มีนาออกจากช่
ํ
องคลอดก่อนถึงกําหนดคลอด
การคลอดติดขัดนานกว่า ๑๒ ชัวโมง
ชักเกร็ ง กระตุก
ตกเลือดหลังคลอด
แม่เป็ นลม หมดสติ
เลือดออกจากช่องคลอด ระหว่างตังครรภ์ ตกเลือดหลังคลอด

๒.๖ แม่ตงครรภ์
ั
จึงควรรู ้จกั ดูแลสุ ขภาพ เพือความปลอดภัยของตนเองและลูกในครรภ์ ด้วยการชังนําหนักตัวเป็ นระยะ
และบันทึกร่ วมกับเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขจุดลงในกราฟโภชนาการของหญิงตังครรภ์ ซึ งอยูใ่ นบันทึกสมุดสุ ขภาพแม่
และเด็ก ตลอดจนสังเกตอาการผิดปกติ และการดินของลูกทุกวัน โดยเฉพาะหลังอายุครรภ์ ๖ เดือน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

อันตรายจากการตั(งครรภ์ และการคลอดจะลดลง ถ้ าแม่ ไปฝากครรภ์ ต( ังแต่ เริมรู้ ว่าตั(งครรภ์ และไปรับการตรวจ
สุ ขภาพอย่ างสมําเสมอตามกําหนดอย่ างน้ อย ๕ ครั(ง จากบุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ขทีได้ รับการ
ฝึ กอบรมให้ เข้ าใจ และสามารถดูแลตรวจรั กษาและแนะนําแม่ ต( ังครรภ์ ช่ วยเหลือการคลอด ดูแลแม่ หลังคลอด และดูแล
ทารกแรกเกิดอย่ างมีคุณภาพ
๓.๑ การฝากครรภ์ตงแต่
ั เริ มรู ้วา่ ตังครรภ์ทุกครัง จะช่วยให้แม่และลูกในครรภ์ได้รับการดูแลสุ ขภาพ และ
ครอบครัวได้รับคําแนะนําวิธีการปฏิบตั ิตนทีถูกต้อง เพือเตรี ยมความพร้อมทีจะเป็ นพ่อแม่ รวมอย่างน้อย ๕
ครัง ตลอดระยะตังครรภ์ ระหว่างคลอด และ ๑๒ ชัวโมงหลังคลอด จําเป็ นต้องได้รับการดูแลใกล้ชิด และ
ได้รับการตรวจสุ ขภาพ ๖ สัปดาห์ หลังคลอด

๓.๒ การไปตรวจครรภ์อย่างสมําเสมอตามกําหนดนัด ทําให้สามารถติดตามดูแลสุ ขภาพของแม่และลูกในครรภ์
หากพบความผิดปกติจะได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
เมือแม่ไปตรวจครรภ์เป็ นระยะเพือติดตามเฝ้ าระวังความก้าวหน้าของการตังครรภ์ และค้นหาภาวะเสี ยง หรื อ
อาการผิดปกติ จะได้รับการบริ การต่างๆ อย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน
การบริการเมือแม่ ต( ังครรภ์ ไปรับบริการตรวจสุ ขภาพ
วัดส่ วนสู ง ชังนําหนัก เปรี ยบเทียบและบันทึกไว้
วัดความดันโลหิ ต
ตรวจสุ ขภาพทัวไปรวมทังตรวจฟัน และเต้านมเพือการเลียงลูกด้วยนมแม่
ตรวจครรภ์เพือดูการเจริ ญเติบโตของลูกในครรภ์
ตรวจปั สสาวะเพือหาโรคเบาหวาน ทางเดินปั สสาวะอักเสบ และโรคไต
ตรวจเลือดเพือหาภาวะโลหิ ตจาง และโรคติดเชือ เช่น มาลาเรี ย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากพบ
จะได้ให้ยารักษาอย่างทันท่วงที
รับการฉี ดวัคซี นเพือป้ องกันโรคบาดทะยัก ๒ ครัง ห่างกัน ๑-๒ เดือน รับยาเสริ มธาตุเหล็ก โฟเลท
เพือสร้างเม็ดโลหิ ตของแม่และร่ างกายของลูกในครรภ์ และรับยาวิตามินเอในพืนทีทีมีการขาดเพือช่วย
ป้ องกันการติดเชื อ
รับคําแนะนําในการปฏิบตั ิตนทีถูกต้อง โดยเฉพาะด้านอาหาร การใช้เกลือไอโอดีนเพือป้ องกันคอ
พอกในแม่และภาวะปั ญญาอ่อน ร่ างกายพิการในลูก และคําแนะนําการเลียงลูกด้วยนมแม่
อายุครรภ์ ๑๖-๒๐ สัปดาห์ แม่ตงครรภ์
ั
ควรได้รับการตรวจครรภ์ดว้ ยคลืนความถีสู ง (อัลตราซาวน์)
อย่างน้อย ๑ ครัง
ในกรณี ทีแม่มีความเสี ยงสู ง เช่น อายุมาก เคยคลอดบุตรพิการ ปั ญญาอ่อน ควรไปรับคําปรึ กษาการ
บริ การวินิจฉัยก่อนคลอด เช่น ตรวจนําครํา เมืออายุครรภ์ ๑๖-๒๐ สัปดาห์ เพือหาความผิดปกติทาง
พันธุ กรรม
๓.๓ แม่ตงครรภ์
ั
ทุกคนจะได้รับบริ การการตรวจเชือ เอช ไอ วี และการปรึ กษาหารื อโดยถือเป็ นความลับ และตาม
ความสมัครใจ แม่ตงครรภ์
ั
หรื อแม่หลังคลอดใหม่ๆ ทีมีภาวะติดเชือ เอช ไอ วี หรื อสงสัยว่าติดเชื อ ควรรับการ
ปรึ กษาเพือหาทางลดความเสี ยงของการแพร่ เชือ เอช ไอ วี จากแม่สู่ ลูกและการดูแลรักษาตนเอง การออก
กําลังกาย การพักผ่อน เตรี ยมการเลียงลูกด้วยนมผสม เพือลดการแพร่ เชือเอชไอวีจากแม่สู่ ลูก
๓.๔ ภาวะเครี ยดต่อเนื องเรื อรังในแม่ตงครรภ์
ั
มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพและความต้านทานโรคของแม่ และยังเป็ นสาเหตุ
ของปั ญหาสุ ขภาพของลูกในครรภ์จนตลอดชีวิต เช่น โรคอ้วน มะเร็ ง เบาหวาน

๓.๕

ผูช้ ่วยทําคลอดซึ งได้รับการฝึ กอบรมแล้วจะทราบและปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
ข้ อควรคํานึงระหว่ างการช่ วยทําคลอด
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

เมือใดการคลอดใช้เวลานานเกินไป (มากกว่า ๑๒ ชัวโมง) และเมือไรจึงจําเป็ นต้องย้ายโรงพยาบาล
เมือใดจําเป็ นต้องส่ งต่อไปรับการช่วยเหลือทางการแพทย์และควรจะส่ งไปทีไหน
จะลดความเสี ยงจากการติดเชือโดยรักษาความสะอาดและใช้เทคนิคปลอดเชือ (ล้างมือ ทําความ
สะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณทีทําคลอดต้องสะอาดและปลอดเชือ)
จะช่วยเหลืออย่างไร ถ้าทารกในครรภ์อยูใ่ นท่าทีผิดปกติ
ควรช่วยเหลืออย่างไรเมือแม่มีอาการตกเลือด หรื อเสี ยเลือดมากเกินไป
เวลาทีควรตัดสายสะดือและวิธีการผูกตัด การดูแลรักษาความสะอาดทีปลอดเชือ
สิ งทีต้องปฏิบตั ิเมือพบว่าทารกแรกเกิดไม่หายใจ
วิธีการเช็ดตัวทารกแรกเกิดให้แห้งและรักษาความอบอุ่นของร่ างกาย
วิธีดูแลให้ทารกแรกเกิดดูดนมแม่หลังคลอด
วิธีการทําคลอดเด็กอย่างปลอดภัย การคลอดรก และการดูแลแม่หลังคลอด
วิธีหยอดหรื อป้ ายยาบนตาของเด็ก เพือป้ องกันการอักเสบทีทําให้ตาบอด

หลังการคลอดผู้ช่วยทําคลอดควรปฏิบัติดังนี(
•
•
•

ตรวจสุ ขภาพของแม่ ๑๒ ชัวโมงหลังการคลอด และ ๖ สัปดาห์หลังการคลอด
แนะนําแม่เกียวกับการป้ องกันหรื อเว้นช่วงตังครรภ์ครังต่อไป (วางแผนครอบครัว)
แนะนําแม่เกียวกับการหลีกเลียงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ และ/หรื อ วิธีลดความ
เสี ยงของการติดเชือในเด็ก

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

แม่ ต( ังครรภ์ ทุกคนต้ องการอาหาร การพักผ่ อนทั(งร่ างกายและจิตใจเพิมขึน( และต้ องการการดูแลเอาใจใส่ ด้านจิตใจ
และความช่ วยเหลือจากสามีและบุคคลรอบข้ างตลอดระยะตั(งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
๔.๑ แม่ตงครรภ์
ั
ทุกคนต้องการการดูแลเอาใจใส่ ทางด้านอารมณ์จิตใจ การประเมินและวิเคราะห์ความเครี ยดด้วย
ตนเอง จะช่วยให้แม่รู้ระดับความเครี ยดของตนเอง และสามารถจัดการกับความเครี ยดได้ ถ้าพบว่าสู งกว่าระดับ
ปกติ สามีและสมาชิกในครอบครัวต้องให้ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่ และสนับสนุนให้แม่ตงครรภ์
ั
ได้พกั ผ่อน
และ กินอาหารทีมีคุณค่าเพิมขึน โดยเฉพาะ เนือ นม ไข่ ปลา ถัว ผักใบเขียว และผลไม้ทีมีสีส้ม สี เหลือง ทําให้
ได้รับสารอาหารครบถ้วน รวมทังสารธาตุเหล็ก วิตามินเอ และกรดโฟลิท และนําดืมสะอาดเพียงพอ

๔.๒ แม่ตงครรภ์
ั
ควรกินยาเสริ มธาตุเหล็ก เพือป้ องกันและรักษาภาวะโลหิ ตจาง ทําให้สุขภาพทังแม่และลูกดี
นอกจากนัน ในพืนทีซึ งมีภาวะขาดวิตามินเอ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขจะให้ยาเม็ดวิตามินเอในขนาดทีเหมาะสม
เพือป้ องกันการติดเชื อในแม่และลูก
๔.๓ แม่ตงครรภ์
ั
ตอ้ งกินธาตุไอโอดีนให้พอเพียงจากอาหารและยาทีเสริ มไอโอดีน เพือการเจริ ญเติบโตของสมองลูก
ป้ องกันภาวะปั ญญาอ่อนในลูก และป้ องกันโรคคอพอกของแม่
๔.๔ แม่ตงครรภ์
ั
ควรได้รับกรดโฟลิค และวิตามินต่างๆจากสารอาหารทีครบถ้วน หรื อยา เพือการทํางานทีสมบูรณ์
ของร่ างกายของแม่และลูก
๔.๕ ถ้าสงสัยว่ามีปัญหาโลหิ ตจาง ธาลัสซี เมีย โรคมาลาเรี ย และหรื อพยาธิ ปากขอ แม่ตงครรภ์
ั
ควรปรึ กษาแพทย์
หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

แม่ ต( ังครรภ์ ควรหลีกเลียง บุหรี สุ รา สารเสพติด สารพิษ มลภาวะ ระวังการเกิดอุบัติเหตุและการถูกทําร้ ายร่ างกาย
ซึงเป็ นอันตรายอย่ างยิงต่ อแม่ และลูกตั(งครรภ์
๕.๑ แม่ตงครรภ์
ั
ตอ้ งหลีกเลียงสิ งทีเป็ นอันตรายต่อตนเองและลูกในครรภ์ โดยไม่ดืมสุ รา นําชา กาแฟ เสพสารเสพ
ติด และของมึนเมา ไม่สูบบุหรี และไม่อยูใ่ นทีมีควันบุหรี หรื อควันไฟ ไม่ใช้ยาโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์
หลีกเลียงมลภาวะและสารพิษ เช่น ตะกัว สารหนู ไอเสี ยจากรถยนต์ ระมัดระวังอุบตั ิเหตุทุกชนิด หากแม่
ตังครรภ์สูบบุหรี ลูกในครรภ์จะตัวเล็กผิดปกติ และเสี ยงต่อโรคปอดและปั ญหาทางเดินหายใจ
๕.๒ ถ้าแม่ตงครรภ์
ั
ถูกกระทบกระเทือนทําให้เกิดการบาดเจ็บทังจากอุบตั ิเหตุ และความรุ นแรง จะเกิดอันตรายต่อ
ตัวเอง และลูกในครรภ์ สมาชิกในครอบครัวควรตระหนักถึงผลเสี ยเหล่านี และช่วยป้ องกันหญิงตังครรภ์จาก
อุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บต่างๆ และดูแลให้รอดพ้นจากผูท้ ีจะมาทําร้าย

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

หญิงทีมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี ได้ รับการเลีย( งดูอย่ างดีต( ังแต่ วยั เด็กและวัยรุ่ น และได้ รับการศึกษา ทํา
ให้ ร้ ู จักเลือกคู่ครอง มีเพศสั มพันธ์ ทปลอดภั
ี
ยมีความรับผิดชอบ จะมีปัญหาน้ อยกว่ าในการตั(งครรภ์ และการคลอด
๖.๑ การตังครรภ์และการคลอดลูกทีปลอดภัยย่อมขึนอยูก่ บั สุ ขภาพและความพร้อมของหญิงทีจะเป็ นแม่เป็ นสําคัญ
ครอบครัวและชุมชน จึงควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษในเรื องสุ ขภาพ โภชนาการ และการศึกษาของเด็กหญิง
และวัยรุ่ นหญิง

๖.๒ วัยรุ่ นทังหญิงและชายต้องมีความรู ้เรื องเพศศึกษา และ ครอบครัวศึกษา ตลอดจนรู ้จกั ดูแลรับผิดชอบตนเอง
เกียวกับพฤติกรรมทางเพศ เพือป้ องกันการตังครรภ์โดยไม่ตอ้ งการและป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น
กามโรค และโรคเอดส์
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

หญิงทุกคนมีสิทธิทจะรั
ี บบริ การสุ ขภาพ โดยเฉพาะระหว่ างการตั(งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด บุคลากรทาง
การแพทย์ และสาธารณสุ ขต้ องให้ บริการทีมีคุณภาพ ด้ วยความนับถือในสิ ทธิของผู้หญิงทุกคน รวมทั(งสนับสนุนให้ เข้ าถึง
สวัสดิการ และบริการทางสั งคมทีจําเป็ นจากภาครัฐ และเอกชน
๗.๑ การได้รับบริ การสุ ขภาพ และคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย์ทีมีคุณภาพอย่างทัดเทียมกัน จะช่วยให้
ผูห้ ญิงหลีกเลียงอันตรายในระหว่างตังครรภ์ การส่ งต่อ และหลังคลอด
๗.๒ หญิงทุกคนสามารถเข้ารับบริ การฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอด และควรทราบสิ ทธิ การ
รักษาพยาบาลของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นประกันสังคม ประกันสุ ขภาพ ทังนีควรจัดเตรี ยมเอกสารสําคัญไว้ให้
พร้อม
๗.๓ แม่ทีคลอดคลูกแล้วมีสิทธิ การลาคลอดตามกฎหมาย ๙๐ วัน โดยทียังได้รับเงินเดือนตามปกติ สําหรับพ่อที
เป็ นข้าราชการสามารถใช้สิทธิ การลาไปช่วยเหลือภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมายทีคลอดบุตร ครังหนึงติดต่อกัน
ได้ไม่เกิน 15 วันทําการ
๗.๔ เมือบุตรเกิดมาแล้ว พ่อหรื อแม่จะต้องแจ้งเกิดภายใน ๑๕ วัน

