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Having a baby

ถ้อยแถลง
เรามีความยินดีเสนอหนังสือ Having a baby ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ข้อมูลในหนังสือนี้ส�ำหรับหญิงทุกคนที่ตั้งครรภ์หรือ
ก�ำลังวางแผนการตั้งครรภ์ เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่คู่ครองและครอบครัวด้วย เพื่อช่วยให้เข้าใจและมีส่วน
ร่วมในช่วงที่ส�ำคัญนี้ของชีวิต Having a baby มุ่งเน้นการตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดีและการคลอดตามธรรมชาติเป็นหลัก
อย่างไรก็ตามยังให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่ด�ำเนินไปอย่างที่วางแผนไว้ ที่ส�ำคัญที่สุดคือหนังสือนี้อธิบายถึง
ทางเลือกส�ำหรับการตั้งครรภ์และการดูแลการคลอดในนิวเซาท์เวลส์ พร้อมทั้งเสนอข้อเลือกที่มีหลักเกณฑ์ให้แก่หญิง
ที่ตั้งครรภ์
เราใคร่ขอขอบคุณผู้หญิงเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการตรวจแก้ไข
หนังสือเล่มนี้ ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ระยะเวลาที่ใช้และความรู้ เป็นสิ่งที่ท�ำให้แน่ใจได้ว่าหนังสือนี้ประกอบด้วย
ข้อมูลปัจจุบัน ตามหลักฐานความเป็นจริง เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และระยะ
เวลาดูแลหลังการคลอด
สมาชิกของหน่วยงานพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพแม่และการคลอดแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์หวังว่า Having a baby จะคงเป็น
หนังสืออ้างอิงที่ส�ำคัญส�ำหรับหญิงผู้ตั้งครรภ์และครอบครัวต่อไป

ศาสตราจารย์กิติคุณ วิลเลี่ยม เอดับเบิลยู วอลเตอร์ส เอเอ็ม
Emeritus Professor William AW Walters AM
ประธานร่วม หน่วยงานพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพแม่และการคลอดแห่งรัฐ
นิวเซาท์เวลส์

นาตาชา ดอนนอลลี่ย์
Natasha Donnolley

ประธานร่วม หน่วยงานพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพแม่และการคลอดแห่งรัฐ
นิวเซาท์เวลส์
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“ไม่มีความรู้สึกใดๆ เทียบเท่าการรู้ว่า
ก�ำลังตั้งครรภ์ ขณะเดินไปตามถนนก็
รู้สึกว่ามีความลับมหัศจรรย์อยู่ภายใน
ตัว” คิต
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ค�ำน�ำ
ขอแสดงความยินดีที่ท่านตั้งครรภ์! ท่านอาจวางแผนการตั้ง
ครรภ์นี้มาเป็นเวลานาน หรือบางทีพบว่าท่านตั้งครรภ์โดยไม่คาด
หมาย อย่างไรก็ตามท่านคงจะมีค�ำถามมากมายทีเดียว
หนังสือนี้ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับวิธีดูแลตัวเองและทารกในระหว่าง
การตั้งครรภ์ และในช่วงเวลาชุลมุนหลังการคลอด หนังสือนี้จะ
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดแก่ท่านในการเจ็บท้องคลอดและการคลอด
ตลอดจนการตัดสินใจตามข้อมูลในการดูแลตัวเอง
หนังสือนี้เกี่ยวกับความเป็นสุขทางอารมณ์ด้วย – ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตั้งครรภ์อย่างมีสุขภาพดี เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญอื่นในชีวิตของท่าน การมีทารกอาจท�ำให้เกิดความกังวล
และความไม่แน่นอน นี่คือเหตุผลที่ Having a baby ได้
ครอบคลุมประเด็นความหว่งใยบางอย่างที่ท่านอาจมีในการตั้ง
ครรภ์และการเป็นแม่ระยะเริ่มต้นตลอดจนวิธีหาความช่วยเหลือที่
ต้องการ
ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพอย่างดี ความสนับสนุนจากผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดสามารถช่วยให้ท่านผ่านพ้นการตั้งครรภ์ การคลอด และ
การใช้ชีวิตกับทารกคนใหม่อย่างดีด้วย แบ่งหนังสือนี้กับคนอื่นๆ
รอบตัวท่านเพื่อว่าคู่ครอง ครอบครัวและเพื่อนๆ ของท่านจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์มากขึ้น ได้เรียนรู้ว่ามันมีผลอย่างไร
แก่ตัวท่านและเขาท�ำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยท่าน
เมื่อท่านอ่านหนังสือนี้จนจบ ท่านจะเรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่
ท่านและทารกทุกขั้นตอนของการตั้งครรภ์ พร้อมด้วยข้อมูลด้าน
โภชนาการ การออกก�ำลังกาย การดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์
การได้บริการดูแลก่อนคลอดที่ดี และเตรียมพร้อมส�ำหรับการเจ็บ
ท้องและการคลอด ท่านจะได้เรียนรู้ด้วยเกี่ยวกับขั้นตอนของการ
เจ็บท้อง และการคลอด ตลอดจนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันและ
สัปดาห์แรกๆ หลังจากทารกเกิดด้วย เนื่องจากมีส�ำคัญด้วยว่า
ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับ
แม่และทารกระหว่างการตั้งครรภ์ การเจ็บท้องและการคลอด
จึงได้มีบทที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
เรายังได้รวบรวมข้อมูลส�ำคัญบางอย่างส�ำหรับท่านและคู่ครองใน
การที่ความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งครรภ์และมีทารก
ตลอดจนที่เกี่ยวกับการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองในขณะที่ท่านปรับ
ตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่าน

ข้อมูลที่ท่านเชื่อถือได้
มีข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์อยู่
ทั่วไป – ข้อมูลบางอย่างเป็นประโยชน์ และ
บางอย่างอาจไม่เป็นประโยชน์เท่าไร
Having a baby มีข้อมูลที่ท่านเชื่อถือได้ (ตาม

เวลาที่พิมพ์) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากการ
วิจัยหรือจากการที่หญิงหลายคนพบว่าเป็น
ประโยชน์ ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษา
เรื่องความกังวลใดๆ ที่ท่านมี เป็นสิ่งส�ำคัญที่
ท่านควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพของ
ท่าน
❖
มีล่ามทางโทรศัพท์ให้ฟรีแก่ท่านที่ต้องการใช้
บริการสุขภาพในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ถ้าท่าน
ต้องการล่ามให้ช่วยติดต่อกับบริการใดๆ ที่
ระบุไว้ตามรายการในเอกสารนี้ ท่านสามารถ
โทรศัพท์บริการแปลและล่าม (TIS) หมายเลข
131 450 ได้
เมื่อท่านโทร TIS พนักงานโทรศัพท์จะถาม
ถึงภาษาที่ท่านต้องการ (เช่น ภาษาอาระบิค
ภาษาเกาหลี เป็นต้น) ขึ้นอยู่กับว่าเป็นภาษา
อะไร อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อต่อให้
ท่านได้พูดกับล่าม เมื่อได้ล่ามภาษาของท่าน
แล้วล่ามก็จะถามถึงบริการที่ท่านต้องการติดต่อ
ท่านจึงควรเตรียมรายละเอียดของบริการนั้น
ไว้ให้พร้อม ต่อจากนั้นท่านจะท�ำการสนทนา
สามสายโดยใช้ล่ามทางโทรศัพท์ช่วยในการ
ติดต่อกับบริการนั้น

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE v

แล้วถ้าท่านยังไม่ตั้งครรภ์
เพียงแต่ก�ำลังวางแผนจะตั้งครรภ์?
หนังสือเล่มนี้ก็ส�ำหรับท่านด้วย มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านท�ำได้
ก่อนท่านตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมช่วยให้การตั้งครรภ์มีสุขภาพดี

ค�ำแนะน�ำก่อนการตั้งครรภ์ ขอได้จากแพทย์ทั่วไป (GP)
ของท่าน พยาบาลสุขภาพของผู้หญิง หรือผดุงครรภ์

พบ GP ของท่านเพื่อท�ำการตรวจสุขภาพครบถ้วน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

ปรึกษาแพทย์ GP ของท่านเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ
ครอบครัว ถ้าท่านหรือคู่ครองของท่านมีประวัติครอบครัวเกี่ยว

กับปัญหาทางพันธุกรรมเช่น ซิสติกไฟโบรซิส ปัญหาพันธุกรรม
ทางปอดหรือโลหิตจางธัลลัสซีเมีย ท่านอาจพบว่าการได้รับค�ำ
ปรึกษาทางพันธุกรรมเป็นประโยชน์ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก การ
ตรวจก่อนการคลอดและการปรึกษาทางพันธุกรรม ที่หน้า 114

ปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจมีผลต่อการตั้งครรภ์ เป็นต้นว่า โรค
เบาหวาน โรคซึมเศร้า ความดันโลหิตสูง และโรคลมชัก ควร
ถามเกี่ยวกับยารักษาโรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท่านก�ำลังใช้ที่จะมี
ผลต่อการพัฒนาของทารก เป็นสิ่งส�ำคัญด้วยที่ท่านต้องไม่หยุด
ใช้ยารักษาโรคอย่างใด (ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาซื้อได้เองและยา
ประเภทเสริมสุขภาพ) จนกว่าท่านได้ปรึษากับแพทย์ของท่าน

เริ่มต้นกินอาหารเสริมกรดโฟลิค เริ่มอย่างน้อยหนึ่งเดือน

ตรวจรักษาฟัน เลือดออกที่เหงือกเกิดขึ้นได้เมื่อหินปูนพอกพูน

กฎหมาย และยาเสพติดอื่นๆ ท�ำอันตรายแก่ทารกของท่านได้
ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือให้เลิกสูบบุหรี่ หรือข้อมูลเกี่ยว
กับว่าแอลกอฮอล์และยาเสพติดมีผลต่อการตั้งครรภ์ของท่าน
อย่างไร ดูได้จาก ด้วยความระมัดระวัง: การดูแลตัวเองในระหว่าง
การตั้งครรภ์ ที่หน้า 11

ขึ้นบนฟันและท�ำให้ระคายเคืองเหงือก ในการตั้งครรภ์ การ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนท�ำให้เหงือกของท่านระคายเคืองและ
อักเสบได้ง่าย รักษาฟันของท่านให้สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามบริเวณใกล้ไรฟัน ซึ่งจะช่วยลดหรือป้องกันโรคเหงือกใน
ระยะตั้งครรภ์ได้อย่างดีเยี่ยม

พบ GP ของท่านเพื่อตรวจดูว่าท่านต้องการการฉีด
วัคซีนหรือไม่ หรือได้รับการป้องกันโรคหัด คางทูม หัด

เยอรมัน และวาริเซลล่า (อีสุกอีใส) เตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้า
นานพอเนื่องจากท่านอาจต้องท�ำการตรวจภูมิต้านทานของท่าน
ต่อโรคเหล่านี้ ท่านควรเลี่ยงไม่ตั้งครรภ์เป็นเวลา 28 วันภาย
หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และ
วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำให้หญิงวางแผน
ในการตั้งครรภ์ และ หญิงที่ตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
(ฟลู)ได้ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยท�ำการฉีดได้ทุกเมื่อในระหว่าง
การตั้งครรภ์
ท่านควรฉีดวัคซีนโรคไอกรนระหว่างไตรมาสที่สามของการตั้ง
ครรภ์ คู่ครองของท่าน ปู่ย่าตายายของทารก และผู้ดูแลประจ�ำ
คนอื่นๆ ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคเพอร์ทูสซิส (ไอกรน)ก่อนที่
ทารกเกิด และนับว่ามีส�ำคัญมากที่บุตรคนอื่นๆ ของท่านต้องฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนด้วย
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ก่อนตั้งครรภ์ ปริมาณปกติคือ 0.5มก. ทุกวัน หญิงบางคนอาจ
ได้รับค�ำแนะน�ำจากแพทย์ให้กินปริมาณมากกว่า ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมดูได้จาก ด้วยความระมัดระวัง: การดูแลตัวเองในระหว่าง
การตั้งครรภ์ ที่หน้า 11

เปลี่ยนการกระท�ำที่เป็นนิสัย บุหรี่ แอลกอฮอล์ สิ่งผิด

ลดน�้ำหนักถ้าท่านน�้ำหนักมากเกินไปหรืออ้วน เป็นการดี
ที่สุดส�ำหรับท่านและทารกถ้าท่านมีน�้ำหนักสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ์
หญิงผู้มีน�้ำหนักสมบูรณ์ก่อนการตั้งครรภ์อาจพบว่า การตั้งครรภ์
ง่ายกว่าและโอกาสที่จะมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงก็น้อยกว่า เช่น
ความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ ปรึกษา
กับแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านถ้าท่านไม่แน่ใจว่าน�้ำหนักตัวที่
เหมาะสมของท่านควรเป็นเท่าไร
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จากเว็บไซท์การมีสุขภาพที่สมบูรณ์
www.gethealthynsw.com.au

ให้แน่ใจว่าที่ท�ำงานของท่านปลอดภัย ที่ท�ำงานส่วนมาก
ปลอดภัยส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ แต่บางคนท�ำงานกับสสารหรือ
เครื่องมือที่สามารถเป็นอันตรายแก่ทารกในครรภ์หรือเป็นภัยแก่
สเปิร์มของฝ่ายชาย ถ้าท่านอยากแน่ใจว่าเครื่องมือหรือสสารที่
ท่านท�ำงานปลอดภัย ถามแพทย์ของท่านหรือเจ้าหน้าที่สุขภาพ
และความปลอดภัยทางการอาชีพ ผู้แทนสหพันธ์หรือนายจ้าง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก ด้วยความระมัดระวัง: การดูแลตัว
เองในระหว่างการตั้งครรภ์ ที่หน้า 11
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ค�ำที่ควรรู้
ช่องท้อง (Abdomen) เบลลี่ ทัมมี่
หรือกระเพาะอาหาร
สิ่งที่ออกหลังคลอด (Afterbirth)
ได้แก่รกที่ท�ำหน้าที่ส่งอาหารและอ๊อกซิ
เจนให้แก่ทารก เชื่อมติดกับทารกทาง
สายสะดือ
น�้ำคร�่ำ (Amniotic fluid) ของเหลว

ที่อยู่ในมดลูกที่ทารกลอยอยู่ บางครั้ง
เรียกว่า “น�้ำ”

ถุงน�้ำคร�่ำ (Amniotic sac) ถุงที่มี
ของเหลวและทารกอยู่ภายในมดลูก

การเจาะถุงน�้ำคร�่ำ ผดุงครรภ์หรือ

น�้ำหนักแรกคลอด น�้ำหนักของทารก
เมื่อแรกเกิด “น�้ำหนักแรกคลอดต�่ำ”
หมายถึงน�้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม

ท่อรังไข่ ท่อที่เชื่อมระหว่างรังไข่แต่ละ

การเจ็บท้องแบบแบร็กซ์ตัน ฮิคส์

ครรภ์ ได้ประมาณ 12 สัปดาห์

ข้างกับมดลูก

ฟีตัส เรียกทารกว่าฟีตัส หลังจากตั้ง

การเจ็บท้องที่หญิงบางคนรู้สึกเมื่อครรภ์
แก่ ไม่ใช่การเจ็บท้องเพื่อเบ่ง – เป็น
เหมือนร่างกายก�ำลังฝึกซ้อมการเจ็บท้อง
เพื่อคลอด

โฟเลท/กรดโฟลิค ไวตามินบีที่มี
ความส�ำคัญได้จากใบผักสีเขียว

การเกิดโดยทารกออกผิดท่า เมื่อ
ทารกเกิดโดยเอาเท้าหรือก้นออกก่อน

คีมฟอร์เซ็พส์ เครื่องมือแพทย์ที่จับ

การผ่าท้องคลอด การผ่าตัดเอา
ทารก ออก แพทย์ผ่าส่วนท้องและ
มดลูกให้เปิดออก เพื่อเอาทารกออก

ซีเรียล ผลไม้ และเมล็ดต่างๆ ได้จาก
ประเภทอาหารเสริมด้วย

รอบหัวทารก สามารถใช้ช่วยให้ทารก
ออกจากช่องคลอด

ที่ปรึกษาทางพันธุกรรม เจ้าหน้าที่
การอนามัยที่ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ
ถ้ามีความเสี่ยงว่าทารกของท่านมีอาการ
ทางพันธุกรรม

แพทย์ท�ำให้ถุงน�้ำคร�่ำที่มีของเหลวและ
ทารกอยู่ภายในมดลูกแตก

ปากมดลูก ช่วงคอของมดลูก

วิสัญญีแพทย์ แพทย์ผู้มีความช�ำนาญ
ในการให้สิ่งบรรเทาความเจ็บปวด

การบีบตัว เมื่อกล้ามเนื้อในมดลูก
(ครรภ์) บีบแน่น

โรคโลหิตจาง ความบกพร่องของ

จ�ำนวนหรือคุณภาพของเซลล์เลือดแดง

กระบังลม กล้ามเนื้อระหว่างหน้าอก

ของท่านกับส่วนท้อง

ท้องที่ (แพทย์) ผู้รักษาอาการป่วยรุนแรง
ละเรื้อรัง และให้การรักษาโรคและความรู้
ทางด้านสุขภาพ

สภาวะก่อนทารกเกิด (พรีเนทัล)

เส้นเลือดอุดตัน (DVT)

ระยะเวลามีครรภ์ ระยะเวลาของการ

ระยะเวลาระหว่างที่ตั้งครรภ์ จนถึงการ
เจ็บท้องคลอดและเมื่อทารกเกิด

ทวารหนัก ช่องระบายทางก้น

ลักษณะที่
เกิดจากมีลิ่มโลหิตในหลอดโลหิตด�ำของ
ร่างกาย

ตั้งครรภ์ ตามปกตินับเป็นสัปดาห์

การตั้งครรภ์นอกมดลูก เมื่อไข่ที่

โลหิตสูง

วงรอบหัวนม บริเวณวงกลมสีด�ำ

ผสมพันธุ์แล้วไปเกาะติดนอกมดลูก ที่
เกิดมากที่สุดคือในท่อทางเดินรังไข่

การหยุดหายใจ ทารกหยุดหายใจและ

EDB ค�ำย่อของวันเกิดที่คาดคะเน
ไว้ คือวันที่ที่ทารกของท่านครบก�ำหนด
คลอด

รอบๆ หัวนม

ต้องการความช่วยเหลือให้หายใจได้อีก

การเร่งคลอด ในช่วงเจ็บท้อง
กรรมวิธีทางแพทย์ที่อาจช่วยการเจ็บท้อง
คลอดให้ด�ำเนินต่อไป
ช่องทารกเกิด ช่องคลอด
แผนการเกิด แผนการณ์เป็นลาย

ลักษณ์อักษรที่ระบุความประสงค์ว่า
ต้องการให้จัดอย่างไรระหว่างเจ็บท้องและ
เมื่อทารกเกิด
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แพทย์ทั่วไป (GP) แพทย์ปัจจุบันใน

ตัวอ่อน เรียกทารกว่าตัวอ่อน จนถึง
เมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณ 12 สัปดาห์

การฉีดบล็อคหลัง เอพิดูราล
ประเภทของยาสลบที่ท�ำให้ท่านรู้สึกชา
จากบริเวณใต้เอวลงไป
การขลิบปากช่องคลอด การตัด

บริเวณระหว่างช่องคลอดกับทวารหนักที่
อาจท�ำระหว่างการคลอด

โรคความดันโลหิตสูง ความดัน

การเร่งคลอด การเข้าแทรกเพื่อช่วย
ให้เริ่มเจ็บท้องคลอด แทนที่จะคอยให้
เกิดเองตามธรรมชาติ
การตรวจภายใน แพทย์หรือ
ผดุงครรภ์สอดนิ้วสองนิ้วที่ใส่ถุงมือเข้าใน
ช่องคลอด เพื่อตรวจดูความคืบหน้าของ
การเจ็บท้องคลอด
การเข้าแทรก ใช้วิธีการแพทย์หรือ

เครื่องมือที่ช่วยให้เจ็บท้องคลอด หรือการ
คลอด (ตัวอย่างเช่น คีมฟอร์เซ็พ หรือ
การเร่งคลอด)

โรคดีซ่าน ตัวเหลือง บางครั้งเห็นได้
จากทารกแรกคลอด

ที่ปรึกษาการให้นมลูก เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่ได้รับการอบรมพิเศษทาง
ด้านให้ความช่วยเหลือแม่ที่มีปัญหาในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง

น�้ำคาวปลา เลือดไหลจากช่องคลอดใน
สัปดาห์หลังจากคลอดทารก

นมอักเสบ การที่เต้านมอักเสบหรือ

ติดเชื้อ

ผดุงครรภ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ดูแล
แม่และเด็กในระหว่างการตั้งครรภ์ การ
เจ็บท้องคลอด การคลอด และระยะคลอด
การแท้งลูก การสูญเสียทารกก่อนอายุ
ครรภ์ 20 สัปดาห์

แรกคลอด ระยะ 28 วันแรกหลังทารก

เกิด “การดูแลระยะแรกคลอด” หมายถึง
การดูแลทารกแรกเกิด

แพทย์เชี่ยวชาญเด็กแรกคลอด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาทารก
แรกเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทารกป่วย

การตรวจนูชัล ทรานสลูเซนซี่ การ

อุ้งเชิงกราน กลุ่มกล้ามเนื้อที่รองรับ

มดลูก กระเพาะปัสสาวะและล�ำไส้ของ
ท่าน

เพอริเนียม บริเวณระหว่างช่องคลอด

สายสะดือ สายที่เชื่อมรกกับทารก

รก ท�ำหน้าที่ส่งอาหารและอ๊อกซิเจนให้
ทารกขณะอยู่ในมดลูก ปลายหนึ่งติดอยู่
กับผนังภายในมดลูกของท่านและอีกปลาย
หนึ่งติดอยู่กับทารกทางสายสะดือ เรียก
กันว่า อาฟเทอะเบิร์ธ (สายสะดือและเยื่อ
หุ้มเด็กที่ตามออกมาหลังเด็กคลอด) ด้วย

มดลูก มดลูกเป็นอวัยวะของร่างกายที่

รกเกาะต�่ำ เมื่อพลาเซนตาอยู่ใกล้หรือ
ปิดคอมดลูก

หลังคลอด (ช่วงหลังคลอด) ระยะหก
สัปดาห์ภายหลังคลอด

การตกเลือดหลังคลอด เลือดออก

ขบวนการที่ช่วยให้แม่คลอดลูก เป็น
เครื่องมือดูดลักษณะคล้ายถ้วยใช้ติดไว้กับ
ศรีษะของทารกในช่องคลอด แพทย์จะ
ค่อยๆ ดึงในขณะที่แม่เบ่งทารกออก

ช่องคลอด ช่องคลอด
วีแบค การเกิดทางช่องคลอดหลังการผ่า
ท้องคลอด

อาการความดันโลหิตสูงมาก ปวดศรีษะ
และตาพร่ามัว

ระยะเด็กเริ่มดิ้น เมื่อแม่รู้สึกการ
เคลื่อนไหวของทารกครั้งแรกในการตั้ง
ครรภ์

รังไข่ รังไข่ท�ำหน้าที่ผลิตไข่ (โอวา) สตรี
มีรังไข่สองรัง

โชว์ การปล่อยเมือก “พลัก” (plug) ที่
ปิดปากมดลูก

ไข่ ไข่ที่ผลิตโดยรังไข่

การคลอดแบบทารกตายในครรภ์

ปากมดลูก

การใช้เครื่องดูดสูญญากาศ

ครรภ์เป็นพิษ อาการหนักเนื่องจาก

สูติแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแล
รักษาหญิงระหว่างตั้งครรภ์ การเจ็บท้อง
คลอด และการคลอด

การตรวจแพ็บสเมียร์ การตรวจมะเร็ง

ทารกเจริญเติบโตอยู่ภายใน

มากกว่าปกติหลังคลอด

ก่อนก�ำหนด เมื่อทารกเคลอดก่อน

รักษาทารกและเด็ก

ภายนอกโดยใช้คลื่นเสียงการตรวจนี้ใช้กับ
การตั้งครรภ์เพื่อดูขนาด การเติบโต และ
สุขภาพของทารก

กับทวารหนัก

ท�ำอัลตราซาวด์ตรวจดูสภาพโดยก�ำเนิด
ในตัวทารก

กุมารแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแล

อัลตราซาวด์ วิธีที่ดูภายในร่างกายจาก

สัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์

เมื่อทารกตายในมดลูก และเกิดหลัง
สัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์

ไตรมาส การตั้งครรภ์แบ่งเป็นสาม

ระยะ ไตรมาสที่หนึ่งนับจากสัปดาห์ที่
หนึ่งถึงสัปดาห์ที่ 12 ไตรมาสที่สองนับ
จากสัปดาห์ที่ 13 ถึงสัปดาห์ที่ 26 และ
ไตรมาสที่สามนับจากสัปดาห์ที่ 27จนถึง
ทารกเกิด
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“ตระหนักดีว่าทุกสิ่งในชีวิตจะเปลี่ยนไป –
แต่เนื่องจากทารกยังไม่เกิด จึงล่วงรู้ไม่ได้
แน่นอนว่าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน เป็น
ความรู้สึกที่แปลก โดยเฉพาะเมื่อเคยชิน
อยู่กับการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ จึงมี
ความรู้สึกเหมือนว่าก�ำลังมุ่งหน้าสู่แห่งที่ไม่
เคยรู้จักเลย” แคโรลิน
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การดูแลก่อนคลอด

Antenatal care
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แม้ว่าท่านอาจจะรู้สึกสบายดีจริงๆ การไปตรวจเป็นประจ�ำ
ระหว่างการตั้งครรภ์มีความส�ำคัญ การไปพบผดุงครรภ์หรือ
แพทย์แต่ละครั้ง ท�ำให้ง่ายกว่าในการจัดการแก้ปัญหาใดๆ ได้แต่
เนิ่นๆ เพื่อที่ท่านจะมีโอกาสมีโรคแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
และการคลอดน้อยลง และเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้:

เราแนะน�ำให้ท่านจองที่ในโรงพยาบาลทันทีที่แพทย์จีพีของท่าน
หรือผดุงครรภ์ยืนยันการตั้งครรภ์ของท่าน หญิงส่วนมากที่เลือก
คลอดในโรงพยาบาลรัฐหรือศูนย์คลอด มีนัดตรวจครรภ์ครั้งแรก
ระหว่างสัปดาห์ที่ 10 และ 16 แต่อย่าคอยจนถึงเวลานั้นถึงจะจอง
ที่ในโรงพยาบาลหรือศูนย์คลอด

• พูดถึงเรื่องวิธีและสถานที่ที่ท่านจะคลอดทารก
• ถามค�ำถามต่างๆ
• พูดถึงความกังวลอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท่านอาจมี

หลังจากการตรวจครรภ์ครั้งแรกแล้ว จ�ำนวนครั้งในการพบ
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านก็แตกต่างกันไป – อาจจะเป็นทุก
สี่ถึงหกสัปดาห์ในระยะต้นของการตั้งครรภ์และจะบ่อยมากขึ้นใน
ช่วงหลังของการตั้งครรภ์ ในการพบเหล่านี้ผดุงครรภ์หรือแพทย์
จะ:

ฉันไปรับการดูแลก่อนคลอดได้ที่ไหน?

•
•
•
•

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ:

• ท่านก�ำหนดว่าจะคลอดที่ไหน – ที่โรงพยาบาล ศูนย์คลอด
หรือที่บ้าน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก ทางเลือกในการ
ดูแลระหว่างตั้งครรภ์และเมื่อคลอด ที่หน้า 6
• บริการต่างๆ ที่มีในเขตของท่าน (ถามได้ที่คลินิกฝากครรภ์
หรือสถานผดุงครรภ์ที่โรงพยาบาลในเขตของท่าน ศูนย์บริการ
สาธารณสุขประจ�ำท้องถิ่น หรือแพทย์จีพีของท่าน สูติแพทย์
ส่วนตัว หรือผดุงครรภ์ที่ท�ำงานส่วนตัว)
ในนิวเซาท์เวลส์ บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นแม่จะจัดเป็น
ล�ำดับตามลักษณะการดูแลและประเภทของบริการที่มีให้ บริการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบางอย่างอาจมีอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆ
ถามผดุงครรภ์หรือแพทย์จีพีของท่านเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเป็นแม่ในเขตของท่าน เพื่อว่าท่านจะได้ทราบว่ามี
บริการอะไรบ้างที่หาได้ในกรณีที่ความต้องการในการดูแลตัวท่าน
หรือทารกมีความซับซ้อนมากกว่าที่ควร
ในทันทีที่ท่านรู้ตัวว่าตั้งครรภ์หรือคิดว่าอาจตั้งครรภ์ควรไปหา
แพทย์จีพีของท่านหรือผดุงครรภ์ ถ้าท่านตัดสินใจท�ำการ
ทดสอบก่อนทารกเกิด เป็นต้นว่าตรวจดูดาวน์ซินโดรม ท่าน
จ�ำเป็นต้องพบแพทย์จีพีของท่านหรือสูติแพทย์เมื่อท่านตั้งครรภ์
ได้ 10 สัปดาห์ เพื่อว่าจะได้มีการประสานงานการตรวจเหล่านี้
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก การทดสอบก่อนทารกเกิดและค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับพันธุกรรม ที่หน้า 114
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คุยกับท่านเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และสุขภาพของท่าน
ตรวจความดันโลหิตของท่าน
ตรวจการเจริญเติบโตและสุขภาพของทารก
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ และการเป็นแม่
• ตอบค�ำถามต่างๆ ของท่าน
ถ้าท่านมีความกังวลอะไรหรือมีค�ำถาม ท่านสามารถถาม
ผดุงครรภ์ของท่าน คลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาล ห้องเตรียม
คลอด ห้องคลอด หรือแพทย์ในช่วงระหว่างการเข้าพบ

การนัดหมายส�ำหรับการฝากครรภ์ครั้งแรก
เป็นอย่างไรบ้าง?

ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านจะถามค�ำถามเกี่ยวกับสุขภาพของ
ท่าน เช่น เกี่ยวกับการป่วยเจ็บอย่างหนึ่งอย่างใด ยารักษาโรค
การผ่าตัด และการตั้งครรภ์ครั้งอื่นๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง อาจ
จะถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวด้วย
ท่านอาจจะถูกถามด้วยว่าท่านสูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติดอย่าง
ใดหรือไม่ การถามนี้ไม่ใช่เป็นการตัดสินตัวท่านแต่เนื่องจาก
ว่าแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไร ก็จะ
สามารถช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของท่านและของทารกท่านได้
ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะตอบค�ำถามที่ถูกถามหรือไม่ - สิ่งที่
ท่านบอกจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อเมื่อท่าน
อนุญาตเท่านั้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จ�ำเป็นต้องรู้เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการดูแลท่าน

ท่านจะต้องท�ำการตรวจบางอย่าง (เพื่อตรวจดูว่ามีอะไรบ้างที่อาจ
ก่อให้เกิดปํญหาในระหว่างการตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด) ท่านจะ
ได้รับการหารือเกี่ยวกับการตรวจเหล่านี้และท่านสามารถเลือกได้
ว่าจะท�ำการตรวจหรือไม่
ถ้าท่านยังไม่ได้ท�ำการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ผดุงครรภ์หรือจีพี
ของท่านอาจแนะน�ำให้:
• ตรวจเพื่อดูว่า หัวใจ ปอด และความดันโลหิตของท่านเป็น
ปกติ
• การตรวจปัสสาวะ เพื่อให้แน่ใจว่าไตของท่านมีสุขภาพดี และ
เช็คดูร่องรอยของการติดเชื้อ
• การตรวจแพ็บสเมียร์ มะเร็งปากมดลูก
• การตรวจเต้านม

การตรวจเลือด

การตรวจเลือดใช้เป็นการเช็คดูสุขภาพของท่านได้หลายอย่าง:

โรคโลหิตจาง ผู้หญิงบางคนเป็นโรคโลหิตจางในระหว่างการตั้ง
ครรภ์ โรคโลหิตจางท�ำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยและความ สามารถ
ในการรับสภาพการเสียเลือดระหว่างการเจ็บท้องคลอดและการ
คลอดจะลดน้อยลง โดยทั่วไปเกิดจากระดับธาตุเหล็กของท่านลด
ลงเนื่องจากร่างกายของท่านใช้ธาตุเหล็กมากกว่าในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านบอกให้ท่านทราบได้ถ้า
ท่านต้องการธาตุเหล็กเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคโลหิตจาง ระดับ
ธาตุเหล็กของท่านจะได้รับการตรวจตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์
กลุ่มเลือดและเรซัส (Rh) แฟ็คเตอร์ เลือดของท่านจะถูก
น�ำมาตรวจสอบเพื่อหากลุ่มเลือดของท่าน และเพื่อดูด้วยว่าเลือด
อยู่ในประเภท Rh บวกหรือ Rh ลบ

เรซัส (Rh) บวกหรือ เรซัส (Rh)
ลบ –
มีความหมายอย่างไร?
คนส่วนมากมีสารในเลือดที่เรียกว่า Rh แฟ็ก
เตอร์ เลือดของเขาเรียกว่า Rh บวก โดย
เฉลี่ยแล้วจากจ�ำนวน 100 คนจะมี 17 คนที่
ไม่มี Rh แฟ็กเตอร์ – เลือดของคนเหล่านี้เป็น
ประเภทที่เรียกว่า Rh ลบ ถ้าเลือดของท่าน
เป็น Rh ลบ ปกติแล้วก็ไม่เป็นปัญหา นอก
เสียจากว่าเลือดของทารกของท่านเป็น Rh
บวก ถ้าเป็นดังว่านี้จะมีการเสี่ยงว่าร่างกาย
ของท่านจะผลิตภูมิคุ้มกันต้านทานเลือดของ
ทารกของท่าน
หญิงที่มีกลุ่มเลือดเป็น Rh ลบ จะได้รับการฉีด
Anti-D สองครั้งในระหว่างการตั้งครรภ์ (ราว 28
และ 34 สัปดาห์) เพื่อเป็นการระมัดระวังไว้
ระหว่างการตั้งครรภ์ท่านจะได้รับการตรวจ
เลือดเพื่อดูว่าท่านได้พัฒนาภูมิต้านทานแล้ว
หรือไม่ หลังจากที่ทารกเกิด จะมีการเจาะ
เลือดจากสายสะดือและจะฉีด Anti-D ให้แก่ท่าน
เพื่อป้องกันปัญหาในการตั้งครรภ์ในอนาคตถ้า
ทารกของท่านเป็น Rh บวก
หญิงที่มีกลุ่มเลือดเป็น Rh ลบ และการตั้งครรภ์
สิ้นสุดลงด้วยการแท้งลูกหรือการเอาลูกออก
หรือการท�ำแท้ง จะได้รับการการฉีด Anti-D

การติดเชื้อ มีการติดเชื้อหลายอย่างที่สามารถมีผลต่อการตั้ง
ครรภ์และทารกในครรภ์ การตรวจอาจรวมถึง:

• การป่วยเจ็บในวัยเด็กโดยทั่วไป เป็นต้นว่า รูเบลล่า (เรียกว่า
โรคหัดเยอรมันด้วย)
• โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) เช่น ซิฟิลิส และโรคตับ
อักเสบ บี
• แบ็คทีเรียที่ปกติอยู่ในร่างกาย แต่อาจมีผลต่อทารกแรกเกิด
เช่น สเตร็พโตค็อคคัส กลุ่ม บี
• การติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางการติดต่อทางเลือดสู่เลือด รวมทั้ง
การแบ่งใช้เข็มฉีดยา และเครื่องมืออื่นในการฉีดยาเสพติด เช่น
ตับอักเสบ ซี และเอชไอวี (ไวรัสที่ท�ำให้เกิดโรคเอดส์)
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STIs ทั่วๆ ไปบางประเภทที่มีผลต่อ
การตั้งครรภ์ไม่มีอาการ มีทางเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคโดยไม่รู้ตัวว่า
เป็น ท่านอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ ถ้าท่านหรือคู่ครอง:
• มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งคนและไม่ใช้ถุงยางอนามัย
• เปลี่ยนคู่เพศสัมพันธ์ในช่วงหกเดือนที่แล้ว
ถ้าท่านคิดว่าท่านอาจเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ ท่านควรหารือกับ
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเพื่อท�ำการตรวจ
หากท่านมีค�ำถามใดๆ เกี่ยวกับการตรวจเหล่านี้ ควรถาม
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน เป็นการส�ำคัญที่ท่านควรมีข้อมูล
เพียงพอไว้ล่วงหน้าเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่าอาจมีปัญหาอะไรบ้าง
ที่เกี่ยวข้องถ้าผลการตรวจเป็นบวก โรคบางอย่างผดุงครรภ์หรือ
แพทย์จ�ำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานแพทย์ที่รับผิดชอบถึงผลการตรวจ
ที่เป็นบวก ถ้ากรณีดังนี้เกิดขึ้น ชื่อของท่านและรายละเอียด
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ระบุตัวบุคคลจะไม่เปิดเผยแก่ใคร เพียงแต่มี
การรายงานแก่ฝ่ายที่รับผิดชอบว่ามีผลเป็นบวกในการตรวจของ
บางคน ผลของการตรวจเหล่านี้สงวนเป็นความลับ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก ด้วยความระมัดระวัง: การดูแลตัว
เองระหว่างการตั้งครรภ์ ที่หน้า 11

อยู่อย่างสุขภาพดี

การตั้งครรภ์อย่างสุขภาพดีนั้นไม่เพียงแต่จะมีร่างกายที่สุขภาพ
ดีเท่านั้น เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านต้องมีอารมณ์ดีด้วย และได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีจากครอบครัวและเพื่อนๆ ในระยะแรกเริ่มของ
การตั้งครรภ์ หญิงทุกคนจะถูกถามค�ำถามบางอย่างที่จะช่วยให้
ระบุได้ว่ามีความกังวลทางด้านความเป็นอยู่หรือไม่ ถ้ามีปัญหา
การได้รับความช่วยเหลือแก้ปัญหายิ่งเร็วเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นผลดี
แก่ตัวท่าน แก่ครอบครัวและทารกของท่าน
แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างด�ำเนินไปด้วยดีในการตรวจครั้งแรก แต่ถ้า
เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ตัวท่านหรือครอบครัวของท่านไม่ว่าจะ
เป็นเวลาใดในระหว่างการตั้งครรภ์ ท่านสามารถหารือความกังวล
กับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านได้เสมอ มีบริการที่คอยช่วยให้
ทุกอย่างด�ำเนินไปด้วยดี

การทดสอบพิเศษส�ำหรับทารกเป็นอย่างไร?

มีการตรวจให้แก่หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนเพื่อดูปัญหาบางอย่างที่อาจ
มีผลต่อทารก ท่านไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ - แล้วแต่ท่าน แพทย์หรือ
ผดุงครรภ์ของท่านจะบอกให้ท่านทราบเกี่ยวกับการตรวจและค่า
ใช้จ่ายในการตรวจ ท่านจะได้รับการเสนอให้ท�ำการตรวจทารกใน
ครรภ์ทางจอหรือวินิจฉัยโดยการตรวจ ถ้าท่าน:
• อายุมากกว่า 35 ปี
• เคยมีทารกที่มีปัญหาพันธุกรรม หรือมีปัญหาสุขภาพสืบทอด
ภายในครอบครัว
• มีประวัติทางปัญหาพันธุกรรมในครอบครัว
รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจเหล่านี้และสิ่งที่ควรพิจารณาก่อน
ตัดสินใจ ดูได้จาก การตรวจช่วงการตั้งครรภ์และการให้ค�ำ
ปรึกษาทางพันธุกรรม ที่หน้า 114

ฉันมีความรู้สึกสับสนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ...

ท่านอาจจะไม่ได้วางแผนว่าจะตั้งครรภ์ตอนนี้ – หรือท่านอาจจะ
ไม่ได้วางแผนว่าจะตั้งครรภ์เลย ถ้าท่านกระตือรือล้นอยากรู้ว่า
ท่านจะรับมือได้ย่างไร ไม่ต้องกังวลในการบอกกล่าวกับผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่าน คนเหล่านี้อาจช่วยส่งท่านไปรับบริการต่างๆ
ที่ให้ความช่วยสนับสนุนท่านทางการปฏิบัติและทางอารมณ์ได้
ถ้าท่านเป็นวัยรุ่นก็อาจมีบริการพิเศษส�ำหรับท่านในเขตของท่าน
แม้ว่าท่านวางแผนจะมีลูก ก็ยังเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกห่วงใยและไม่
แน่ใจในบางครั้ง ท่านอาจจะเป็นห่วงตอนคลอดหรือว่าท่านจะ
จัดการได้อย่างไรเมื่อทารกเกิด ยิ่งไปกว่านั้นสภาพเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายอาจท�ำให้ท่านรู้สึกเหนื่อย คุยกับคู่ครองของท่าน
เพื่อนๆ หรือครอบครัวว่าท่านก�ำลังรู้สึกอย่างไร ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมดูได้จาก ความรู้สึกของท่านระหว่างการตั้งครรภ์และการ
เป็นพ่อแม่ในระยะเริ่มต้น: สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรรู้ ที่หน้า 136
และความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งครรภ์และการเป็นพ่อแม่ในระยะ
เริ่มต้น ที่หน้า 144

การตั้งครรภ์และความรู้สึกเครียด

การตั้งครรภ์และการเป็นพ่อแม่ในระยะเริ่มต้นเป็นเวลาที่น่าตื่น
เต้น อย่างไรก็ตาม อาจเป็นงานหนักได้แม้ว่าทุกสิ่งจะด�ำเนิน
ไปอย่างดี การเป็นพ่อแม่เป็นการท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่มีความเครียดอย่างอื่นในชีวิตของท่าน อาทิเช่น:
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• ความรุนแรงในครอบครัวหรือการกระท�ำทารุณทางอารมณ์
• โรคซึมเศร้า ความวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอย่างอื่น
• ปัญหาทางการเงิน
• ไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนที่อยู่ใกล้พอจะช่วยได้
• การทารุณทางเพศ (รวมถึงการทารุณทางเพศ ในอดีตของท่าน)
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรจ�ำไว้ว่าท่านไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว มีบริการหลาย
อย่างที่ช่วยเหลือและสนับสนุนท่าน อย่ากลัวที่จะบอกเล่าสิ่ง
เหล่านี้กับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน รวมทั้งปัญหาหรือความ
กังวลอย่างอื่นใด
หญิงบางคนเคยมีประสบการณ์ในอดีต เช่น การถูกทารุณทางเพศ
– ที่อาจเป็นสาเหตุของความยากล�ำบากในการตั้งครรภ์และการ
ให้ก�ำเนิด นักสังคมสงเคราะห์หรือที่ปรึกษาของโรงพยาบาลอาจ
ช่วยท่านหาวิธีจัดการกับปัญหานี้ พวกเขาจะรับฟังความกังวล
ของท่าน และบอกเล่าถึงสิ่งที่หญิงคนอื่นพบว่ามีส่วนช่วยในการ
วางแผนการคลอดของเขา

ท�ำไมเขาจึงถามฉันค�ำถามเหล่านี้?

ท่านอาจจะประหลาดใจกับค�ำถามบางอย่างที่ถูกถามในการตรวจ
ครรภ์ครั้งแรก: เช่นท่านเคยมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ไหม? มีครอบครัวหรือเพื่อนที่ให้ความช่วยเหลือได้ระหว่างการ
ตั้งครรภ์และหลังจากนั้นไหม? ท่านเคยต้องทนกับการทารุณทาง
เพศไหม? ท่านเคยท�ำแท้งหรือแท้งโดยธรรมชาติไหม?
หญิงในนิวเซาท์เวลส์ทุกคน (ไม่เฉพาะท่าน) ถูกถามด้วยค�ำถาม
เหล่านี้ ค�ำถามเหล่านี้ช่วยให้ผดุงครรภ์และแพทย์มั่นใจว่า
ท่านจะได้รับความช่วยเหลือถ้าท่านต้องการ การได้ความช่วย
เหลือในสิ่งที่ท่านเป็นกังวลไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่ต้น อาจ
ท�ำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของทั้งตัวท่านและทารกในครรภ์
ดีขึ้น และท�ำให้การเป็นแม่ง่ายขึ้นหลังทารกเกิด ท่านไม่ต้อง
ตอบค�ำถามที่ไม่อยากตอบ แต่ควรจ�ำด้วยว่าสิ่งที่ท่านบอกแก่
ผดุงครรภ์และแพทย์ของท่านถือเป็นความลับ

ถามค�ำถามได้

เป็นการดีที่จะถามค�ำถาม การถามค�ำถามช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยว
กับการดูแลท่านได้ดีขึ้น โปรดจ�ำว่าเป็นสิทธิของท่านที่จะ:
• ได้รับการชี้แจงอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตรวจหรือการรักษา
อย่างใดที่เสนอแก่ท่าน
• ปฏิเสธการตรวจหรือการรักษาอย่างใดที่เสนอแก่ท่าน
ท่านอาจอยากถามผดุงครรภ์และแพทย์ของท่าน:
•
•
•
•
•
•
•

การตรวจ/การรักษานี้เป็นสิ่งที่ต้องท�ำในการตั้งครรภ์ไหม
มีผลย่างไร
ท�ำไมฉันต้องท�ำ
มีประโยชน์แก่ตัวฉันและทารกอย่างไร
จะเสี่ยงอันตรายส�ำหรับฉันและทารกไหม
ฉันจ�ำเป็นต้องท�ำไหม
จะเป็นอย่างไรถ้าผลของการตรวจเป็นบวก? จะเป็นอย่างไรถ้า
ผลเป็นลบ?
• มีโอกาสที่ผลของการตรวจจะผิดได้ไหม (ผลลบผิดหรือผลบวก
ผิด)?
เขียนค�ำถามต่างๆ ของท่านไว้ และติดตัวไปด้วยครั้งต่อไปที่มีนัด

คิดล่วงหน้า... ฉันจะเลี้ยงทารกของฉันยังไง?
ผู้หญิงส่วนมากเริ่มคิดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ว่าจะให้นมทารกของ
เขาอย่างไร เป็นการดีที่สุดที่ไม่ควรมีความคิดตายตัวก่อนที่จะได้
ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการก่อนตัดสินใจ

การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่มีความส�ำคัญ มีผลประโยชน์อย่างมาก
แก่ตัวท่านและทารก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยให้ภูมิคุ้มกัน
ของทารกดียิ่งขึ้น ท�ำให้โอกาสที่ทารกจะเจ็บป่วยลดน้อยลง นม
แม่เป็นอาหารอย่างดียวที่ทารกส่วนมากต้องการจนถึงอายุหก
เดือน การเลี้ยงด้วยนมแม่ช่วยให้แม่มีร่างกายกลับสู่รูปทรงเดิม
หลังการคลอด ทั้งยังช่วยลดการเสี่ยงต่อโรคมะเร็งบางอย่าง
ในสถานการณ์ส่วนมากและด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและสมาชิกในครอบครัว ผู้หญิงส่วนมากจะสามารถ
เลี้ยงทารกด้วยนมตนเองได้
ท่านจะเลี้ยงทารกด้วยวิธีใดเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นการตัดสินใจ
ส่วนตัว ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุก
คน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก การเลี้ยงทารกของท่าน ที่
หน้า 93
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ทางเลือกในการดูแล
ระหว่างการตั้งครรภ์
และการคลอด
Choices for care during
pregnancy and birth
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ทางเลือกการดูแลระบบ
สาธารณสุขของรัฐ
ข้อมูลในส่วนนี้และในการเจ็บท้องคลอดและการคลอดซึ่งเริ่มใน
หน้า 70 ช่วยท่านให้ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านต้องการคลอด
ทารกของท่าน และประเภทของการดูแลที่ท่านจะเลือกระหว่าง
การตั้งครรภ์ การเจ็บท้องคลอด และหลังจากที่ทารกของท่าน
เกิด
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่ด�ำเนินไป
ตามธรรมชาติ เป็นธรรมดาที่สุดที่ท่านจะมีการตั้งครรภ์และการ
คลอดอย่างปกติ แต่ในขณะที่หญิงทุกคนมีความหวังในการตั้ง
ครรภ์และการคลอดอย่างปกติ ก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน
ในการตั้งครรภ์ – แก่ท่าน ทารกของท่าน หรือทั้งสองคน โรค
แทรกซ้อนบางอย่างค้นพบได้ในตอนต้นในขณะที่ปัญหาอื่นๆ
อาจเกิดขึ้นในเวลาต่อมาของการตั้งครรภ์หรือขณะที่คลอด จุด
ประสงค์ของการดูแลก่อนคลอดก็คือเพื่อหาการเสี่ยงอันตรายใดๆ
ที่อาจเกิดแก่ท่านหรือทารกของท่าน และจัดการแก้ไขอย่างดีที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้
บทนี้อธิบายถึงทางเลือกหลักๆ ส�ำหรับการดูแลการตั้งคร รภ์และ
การคลอดไม่ว่าท่านจะเลือกรับการดูแลในระบบสาธารณสุขของ
รัฐ หรือระบบสุขภาพเอกชน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมควรหารือกับ
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน

ทางเลือกการดูแลการตั้งครรภ์

ถ้าท่านเลือกรับการดูแลการฝากครรภ์และการคลอดในระบบ
สาธารณสุขของรัฐ ท่านและทารกจะได้รับการดูแลจากคลินิกฝาก
ครรภ์ คลินิกผดุงครรภ์ หรือแพทย์จีพีของท่าน (โดยดูแลร่วม
กับคลินิกฝากครรภ์) บริการต่างๆ ที่จัดให้แตกต่างกันไปแต่ละ
โรงพยาบาลและแต่ละเขต ดังนั้นอาจมีทางเลือกหลายอย่างไว้
ส�ำหรับท่าน ทางเลือกเหล่านี้รวมถึง:

คลินิกฝากครรภ์ในโรงพยาบาลรัฐ สถานผดุงครรภ์
ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นของท่านตามปกติจะมีคลินิกฝากครรภ์
โทรศัพท์โรงพยาบาลเพื่อจองที่ในทันทีที่ท่านได้รับการยืนยันว่า
ตั้งครรภ์ และในขณะเดียวกันท่านควรก�ำหนดวันที่ในการไป
คลินิกฝากครรภ์ครั้งแรก (ควรอยู่ระหว่าง 10 ถึง 16 สัปดาห์) ใน
การไปคลินิกครั้งแรกผดุงครรภ์จะช่วยท่านกรอกขบวนการจองที่
ซึ่งจะเกี่ยวกับการตอบค�ำถามและกรอกแบบฟอร์ม ถ้าท่านหรือ
ผดุงครรภ์สามารถระบุโรคแทรกแซงที่อาจจะเป็นได้ท่านก็อาจได้
พบแพทย์เพื่อท�ำการตรวจอย่างเต็มรูปแบบทางการแพทย์ ถ้า
ท่านจ�ำเป็นต้องมีการดูแลเฉพาะทาง ท่านอาจต้องพบแพทย์
หลายคน (ที่คลินิกของแพทย์ในโรงพยาบาล) ในระหว่างการตั้ง
ครรภ์ของท่าน และถ้าจ�ำเป็นท่านอาจถูกส่งไปหาเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขคนอื่นๆ (เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบ�ำบัด
นักโภชนาการ) ผู้ที่จะช่วยเหลือท่านได้ระหว่างการตั้งครรภ์
คลินิกผดุงครรภ์ โรงพยาบาลรัฐส่วนมากมีคลินิกผดุงครรภ์
คลินิกเหล่านี้อาจตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลหรือที่ศูนย์คลอด หรืออยู่ใน
ศูนย์ชุมชน (ตัวอย่างเช่น ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตของท่าน)
ผดุงครรภ์จะให้การดูแลหญิงที่มีการตั้งครรภ์ปกติ และในระหว่าง
การเจ็บท้อง และการคลอดที่ศูนย์คลอดหรือที่บ้าน (ถ้าท่านเลือก
คลอดที่บ้าน) ผดุงครรภ์ของท่านจะส่งท่านไปหาแพทย์ถ้าท่าน
มีปัญหาทางสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์ แพทย์และผดุงครรภ์
จะท�ำงานร่วมกับท่านในการวางแผนดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่ท�ำได้ให้แก่
ท่าน ศูนย์คลอดและบริการคลอดที่บ้านของรัฐที่ด�ำเนินการโดย
สถานผดุงครรภ์ของรัฐเป็นที่นิยมมาก ถ้าท่านคิดว่าท่านอยาก
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรโทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลตั้งแต่เริ่มตั้ง
ครรภ์โดยร็วเท่าที่จะท�ำได้

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 7

แบ่งการดูแลกับแพทย์ ถ้าจีพีของท่านเสนอแบ่งการดูแล
ท่านสามารถเลือกพบจีพีต่อไปในการดูแลก่อนคลอดส่วนใหญ่
ท่านไปพบกับจีพีเป็นบางครั้งและไปรับการตรวจอย่างอื่นที่คลินิก
นี่เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของหญิงที่มีการตั้งครรภ์ปกติ จีพี
ไม่ทุกคนรับแบ่งการดูแล ถ้าแพทย์ของท่านไม่รับแบ่งการดูแล
สอบถามที่โรงพยาบาลว่ามีโปรแกรมการดูแลก่อนคลอดแบบแบ่ง
การดูแลหรือไม่ และโรงพยาบาลอาจให้รายชื่อจีพีในเขตของท่าน
ที่รับแบ่งการดูแล ผลประโยชน์อย่างหนึ่งของการแบ่งการดูแล
กับแพทย์ คือท่านมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับแพทย์ผู้
จะดูแลท่านและทารกของท่านต่อไปเมื่อทารกของท่านเกิด

การดูแลต่อเนื่องของบริการผดุงครรภ์คือ
อะไร?

โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งมีโปรแกรมผดุงครรภ์ท�ำการดูแลต่อเนื่อง
ท่านจะมีโอกาสรู้จักผดุงครรภ์คนหนึ่งหรือหลายคน ที่จะดูแลท่าน
ตลอดการตั้งครรภ์ การเจ็บท้อง การคลอด และระยะหลังการ
คลอด ท่านจะได้รับข้อมูล ความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำอย่าง
สม�่ำเสมอจากผดุงครรภ์คนหนึ่งหรือหลายคนของท่าน การ
ดูแลแบบนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นใจในระยะนี้ โรงพยาบาล
ของท่านอาจให้บริการ:
• ผดุงครรภ์รายตัว หรือผดุงครรภ์เป็นกลุ่ม ถ้าท่านจองที่
ขอรับบริการดูแลประเภทนี้ ท่านจะมีผดุงครรภ์หนึ่งคนที่ท่าน
จะรู้จักดีตลอดระยะการตั้งครรภ์ การเจ็บท้อง การคลอด และ
การดูแลหลังคลอด ผดุงครรภ์ของท่านจะให้บริการดูแลและ
จะมีผดุงครรภ์อีกหนึ่งหรือสองคนเป็นผู้ช่วยในยามที่เขาไม่ว่าง
ผดุงครรภ์ของท่านจะประสานการดูแลท่าน โดยท�ำงานร่วมกับ
แพทย์ที่สถานผดุงครรภ์ด้วย ถ้าเกิดมีความจ�ำเป็น
• ทีมผดุงครรภ์ ในการปฏิบัติงานของทีมผดุงครรภ์ จะมี
ผดุงครรภ์กลุ่มเล็กๆ คอยดูแลท่านที่คลินิกฝากครรภ์ในระหว่าง
การตั้งครรภ์ของท่าน จนถึงเมื่อท่านเจ็บท้องและหลังคลอด
ทีมผดุงครรภ์นี้ท�ำงานร่วมกับแพทย์ของสถานผดุงครรภ์
ตามปกติท่านจะรู้จักผดุงครรภ์ทุกคนในทีมดี และผดุงครรภ์
คนหนึ่งในทีมจะพร้อมเสมอเมื่อท่านเจ็บท้องและคอยดูแลการ
คลอด
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บริการพิเศษต่างๆ

คลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลบางแห่งอาจมีบริการเป็นพิเศษ
บางอย่างเพื่อสนองความต้องการของ:
• หญิงที่พดู ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
• หญิงที่มีความต้องการทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
• หญิงวัยรุ่น
ถามผดุงครรภ์ของท่านเกี่ยวกับบริการพิเศษต่างๆ ที่อาจมีที่
คลินิก
บริการสุขภาพของแม่และเด็กอะบอริจินัล (AMIHS) จัดบริการการ
เป็นแม่ที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมให้แก่แม่ ทารกและครอบครัว
ชาวอะบอริจินัล ถามผดุงครรภ์ของท่านถึงบริการท้องถิ่นที่อยู่
ใกล้ท่าน

ข้อเลือกสถานที่ที่ทารกเกิด

ในระบบของรัฐท่านอาจเลือกคลอดทารกในโรงพยาบาล หรือที่
ศูนย์คลอด (ซึ่งอาจตั้งอยู่ในโรงพยาบาล) หรือคลอดที่บ้าน

การดูแลในโรงพยาบาล การดูแลในโรงพยาบาลหมายถึง

ท่านจะคลอดทารกในห้องคลอด/ห้องให้ก�ำเนิดของโรงพยาบาล
รัฐ ผดุงครรภ์และ/หรือแพทย์จะท�ำการดูแลและให้ความช่วยเหลือ
ท่านจนกระทั่งคลอด หลังจากคลอดแล้วท่านจะอยู่ในการดูแล
ของผดุงครรภ์ แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ในแผนก
หลังคลอด

ศูนย์คลอด ศูนย์คลอดมีสภาพและให้ความรู้สึกเหมือนเป็น
บ้านมากกว่าโรงพยาบาล ท่านจะได้รับการดูแลขณะเจ็บท้องและ
เมื่อคลอดจากผดุงครรภ์ หลังจากการคลอดที่ศูนย์คลอด ท่าน
อาจจะได้กลับบ้านภายใน 24 ชั่วโมงและได้รับการดูแลหลังคลอด
จากผดุงครรภ์ที่บ้าน ศูนย์คลอดเป็นทางเลือกส�ำหรับหญิงที่
ตั้งครรภ์ปกติ แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีการเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค
แทรกซ้อน ซึ่งรวมถึงหญิงที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต เบา
หวาน ความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่เคยมีโรคแทรกแซงในการเจ็บ
ท้องคลอดครั้งก่อน ค�ำแนะน�ำของแต่ละศูนย์อาจแตกต่างกันได้
จึงควรดูราย ละเอียดจากศูนย์คลอดที่ท่านเลือก
โดยทั่วไปแล้วที่ศูนย์คลอดจะไม่ให้การฉีดเอพิดูราล ถ้าเกิด
มีปัญหาระหว่างการเจ็บท้องคลอด ท่านอาจถูกย้ายไปห้อง
คลอด/ห้องให้ก�ำเนิดของโรงพยาบาล

บ้าน โรงพยาบาลของรัฐบางแห่งให้บริการคลอดที่บ้าน ซึ่งท่าน

อาจเลือกได้ถ้าการตั้งครรภ์ของท่านก�ำลังด�ำเนินไปอย่างปกติ
ท่านหาข้อมูลได้โดยถามจากผดุงครรภ์ของท่าน จากแพทย์ หรือ
จากศูนย์คลอดของโรงพยาบาลท้องถิ่นของท่าน ท่านอาจเลือก
คลอดที่บ้านโดยจ้างผดุงครรภ์เอกชนที่ท�ำงานเป็นส่วนตัว
ถ้าท่านตัดสินใจคลอดที่บ้าน เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านควร:
• มีผดุงครรภ์วิชาชีพ จีพี หรือสูติแพทย์ดูแลท่านในระหว่างที่เจ็บ
ท้องและเมื่อคลอด
• ได้รับการดูแลก่อนการคลอดสม�่ำเสมอจากผดุงครรภ์หรือแพทย์
ระหว่างการตั้งครรภ์
• ได้รับการดูแลหลังคลอดจากผดุงครรภ์หรือแพทย์
• ให้ผดุงครรภ์หรือแพทย์ตรวจทารกแรกเกิดของท่านในสัปดาห์
แรกหลังคลอด
• ต้องแน่ใจว่าผดุงครรภ์หรือแพทย์ท�ำการตรวจทารกหลังคลอด
หรือส่งท่านไปยังที่ที่มีบริการ
• ต้องแน่ใจว่าทารกของท่านได้รับไวตามิน เค และการรักษา
อย่างอื่นตามความจ�ำเป็นหลังคลอด
• จองที่ไว้ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อเป็นทางเลือกถ้าการคลอดของ
ท่านไม่ด�ำเนินไปตามแผน
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคลอดที่บ้านได้โดยติดต่อวิทยาลัย
ผดุงครรภ์แห่งออสเตรเลีย (นิวเซาท์เวลส์) หมายเลขโทรศัพท์
(02) 9281 9522 หรือติดต่อหน่วยโฮมเบิร์ธ แอ๊กเซส ซิดนีย์
(Homebirth Access Sydney) หมายเลข (02) 9501 0863 หรือไป
ที่เว็บไซท์ www.homebirthsydney.org.au

ถ้าฉันอยากได้แพทย์หรือผดุงครรภ์เพศหญิง
ล่ะ?

หญิงบางคนอยากได้แพทย์หรือผดุงครรภ์เพศหญิง เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเข้าใจประเด็นนี้ดีและจะพยายามจัดหาเจ้าหน้าที่เพศ
หญิงให้ถ้าสามารถท�ำได้ ผดุงครรภ์และแพทย์ที่โรงพยาบาลส่วน
มากหลายคนเป็นเพศหญิง และคณะท�ำงานจะพยายามจัดหาเจ้า
หน้าที่เพศหญิงให้แก่ท่าน
อย่างไรก็ตาม เป็นความจริงที่โรงพยาบาลส่วนมากมีแพทย์และ
ผดุงครรภ์ทั้งเพศหญิงและเพศชาย และอาจจะมีครั้งที่เป็นไปไม่
ได้ส�ำหรับท่านที่จะได้พบเจ้าหน้าที่เพศหญิง ในกรณีฉุกเฉิน สิ่ง
ที่ส�ำคัญที่สุดคือว่าท่านและทารกได้รับการดูแลที่มีความช�ำนาญ
ที่สุดเท่าที่จัดหาได้ – ซึ่งอาจหมายความว่าแพทย์ชาย ผดุงครรภ์
ชายหรือพยาบาลชายเข้ามาเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะเคารพความต้องการของหญิงผู้จะเป็นแม่ ถ้า
ท่านได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพศชาย ท่านก็ขอให้
มีเจ้าหน้าที่เพศหญิงอยู่ในขณะนั้นได้ถ้ามีคนหนึ่งว่าง
ถ้าท่านเลือกพบสูติแพทย์เพศหญิงในส�ำนักงานส่วนตัว ตามปกติ
เขาจะมาดูแลการคลอดของทารกที่โรงพยาบาล แต่ก็อีกน่ะแหล่ะ
อาจเป็นไปไม่ได้ในกรณีฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลรัฐ ท่านอาจได้รับการดูแลจากนักศึกษาผดุงครรภ์
และนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนสูติแพทย์และกุมารแพทย์ผู้ก�ำลัง
ท�ำการฝึกงานภายใต้การสังเกตการณ์ของผดุงครรภ์ สูติแพทย์
และกุมารแพทย์มืออาชีพด้วย
ถ้าท่านมีความกังวลหรือเป็นห่วงเกี่ยวกับการดูแลที่ได้รับ บอก
กับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะท�ำอย่าง
นั้น ท่านก็บอกกับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ป่วย หรือ
จีพีของท่าน
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ข้อเลือกการดูแลสุขภาพเป็นส่วนตัว
หญิงบางคนเลือกผู้ให้การดูแลเอง ให้ท�ำหน้าที่ดูแลตลอดระยะ
การตั้งครรภ์และการคลอด นี่ก็หมายความว่าท่านท�ำนัดพบ
สูติแพทย์ส่วนตัว แพทย์จีพีที่จะให้การดูแลก่อนการคลอด หรือ
ผดุงครรภ์เอกชนที่รับดูแลส่วนตัว ท่านสามารถเลือกแพทย์
เอกชนที่ท�ำการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ หรือ
รับท�ำคลอดที่บ้าน ท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายส�ำหรับการดูแลนี้
เอง (ซึ่งจะต่างกันไปแต่อาจจะสูง) หญิงส่วนมากที่ใช้ทางเลือกนี้มี
ประกันสุขภาพส่วนตัวช่วยเสียค่าใช้จ่ายนี้)
สอบถามส�ำนักงานประกันสุขภาพของท่านเพื่อได้ข้อมูลว่ามี
ประเภทของบริการให้การรักษาท่านและการดูแลสุขภาพอะไรบ้าง
ที่คลอบคลุมในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและการดูแลหลังค
ลอด

สูติแพทย์และจีพีสูติแพทย์เอกชน ข้อเลือกนี้ท่านได้รับ
การดูแลจากสูติแพทย์เอกชน (สมาชิกรอยัลคอลเลจ ออสเตรเลีย
น แอนด์ นิวซีแลนด์ ส�ำหรับสูติแพทย์และนรีแพทย์) และ/หรือ
แพทย์จีพี (อนุปริญญาจากรอยัลคอลเลจ ออสเตรเลียน แอนด์
นิวซีแลนด์ ส�ำหรับสูติแพทย์และนรีแพทย์ หรือที่เทียบเท่าการฝึก
อบรมปริญญาขั้นสูงทางสูติกรรม) ท่านจะต้องไปหาที่ส�ำนักงาน
ของเขา สูติแพทย์บางคนมีผดุงครรภ์ที่อาจเป็นผู้เกี่ยวข้องในการ
ดูแลท่านก่อนการคลอด
โดยทั่วไป สูติแพทย์หรือจีพีสูติแพทย์เอกชนท�ำการคลอด
ทารกตามโรงพยาบาลไม่กี่แห่ง ท่านจึงอาจต้องเลือกระหว่าง
โรงพยาบาลสักสองแห่ง ซึ่งท่านจะได้รับการดูแลก่อนคลอด
โดยผดุงครรภ์ที่ท�ำงานในโรงพยาบาล โดยที่แพทย์ของท่าน
จะเกี่ยวข้องใกล้ชิดและตามปกติจะอยู่ในระหว่างที่ทารกเกิด
สูติแพทย์หรือจีพีสูติแพทย์บางคนอาจให้การดูแลระหว่างตั้งครรภ์
ที่บ้านของท่านและช่วยให้ท�ำการคลอดที่บ้านด้วย
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ระหว่างที่ท่านอยู่ในโรงพยาบาล การดูแลหลังคลอดจัดให้ที่บ้าน
โดยผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านจากโรงพยาบาล สูติแพทย์
หรือจีพีสูติแพทย์เอกชนของท่านจะให้การดูแลอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะถึงหกสัปดาห์หลังคลอด

ผดุงครรภ์ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว หญิงบางคนเลือกการ
คลอดที่บ้านกับผดุงครรภ์เอกชน (ที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการ
พยาบาลและผดุงครรภ์แห่งออสเตรเลีย) ผดุงครรภ์จะท�ำการดูแล
ท่านตลอดระยะการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังทารกเกิด
ปัจจุบันผดุงครรภ์เอกชนบางคน (ผดุงครรภ์ “ที่ได้การรับรอง”)
จะมีหมายเลข เมดิแคร์ โพรไวเดอร์ (Medicare Provider
Number) เหมือนอย่างที่แพทย์มี ซึ่งหมายความว่าบริการดูแล
ที่เขาจัดให้ครอบคลุมโดยเมดิแคร์ แต่ว่าอาจมี “ส่วนต้องจ่ายเอง”
เช่นเดียวกับแพทย์ ถามผดุงครรภ์ของท่านเกี่ยวกับรายละเอียด
การจ่ายเงินและส่วนที่ได้รับคืนส�ำหรับบริการต่างๆ ของเขา
ในอนาคต ท่านอาจจองที่ในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของ
ผดุงครรภ์เอกชนของท่าน ผดุงครรภ์ของท่านจะจัดบริการดูแล
ของผดุงครรภ์ให้ท่านระหว่างการตั้งครรภ์ การเจ็บท้องคลอด
และการดูแลเมื่อทารกคลอดที่โรงพยาบาล และการดูแลหลังคล
อดที่บ้าน และสามารถส่งท่านไปหาสูติแพทย์หรือจีพีสูติแพทย์
เมื่อใดก็ได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ การเจ็บท้อง หรือเมื่อคลอดถ้า
มีความจ�ำเป็นเกิดขึ้น

ด้วยความระมัดระวัง:
การดูแลตัวเองระห
ว่างการตั้งครรภ์
Handle with care: looking after
yourself in pregnancy
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การออกก�ำลังกาย

ยาในระหว่างการตั้งครรภ์

เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพแข็งแรงขณะตั้ง
ครรภ์ แต่ควรถามผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านก่อนเพื่อให้
แน่ใจว่าไม่มีปัญหาทางสุขภาพที่ท�ำให้ท่านออกก�ำลังกายไม่ได้
ถ้าไม่มีปัญหา ลองออกก�ำลังปานกลางสัก 30 นาที เช่นเดินหรือ
ว่ายน�้ำเกือบทุกวันในสัปดาห์หนึ่ง

การใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ซื้อได้จาก
ร้านขายยาและยาสมุนไพร

การออกก�ำลังเป็นประจ�ำ:
• ช่วยให้ท่านมีน�้ำหนักที่ถูกสุขภาพ
• ช่วยให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย
• ช่วยให้ท่านแข็งแรงกว่าและฟิตกว่า – ดีส�ำหรับ สภาพการตั้ง
ครรภ์ การเจ็บท้องคลอด และการเป็นแม่
• ช่วยลดความไม่สบายตัว เช่นปวดหลัง และเส้นเลือดขอดที่มี
ผลต่อหญิงตั้งครรภ์บางคน
ถ้าท่านร่างกายไม่กระฉับกระเฉงก่อนตั้งครรภ์ จึง
เป็นการดีที่จะเริ่มออกก�ำลังกายเบาๆ การเดิน ว่ายน�้ำ และชั้น
เรียนอาควา (การออกก�ำลังกายในน�้ำ) เป็นสิ่งดี ควรหารือแพทย์
หรือผดุงครรภ์ก่อนท�ำ
ถ้าท่านกระฉับกระเฉงก่อนตั้งครรภ์หรือเล่นกีฬา ควรหารือ
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเรื่องการออกก�ำลังกายที่ท�ำเป็น
ประจ�ำ จ�ำเป็นต้องให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาสุขภาพที่ท�ำให้ท่านไม่
ควรท�ำกิจกรรมบางอย่าง และการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำของ
ท่านจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่การตั้งครรภ์
ควรระวังว่าการตั้งครรภ์อาจท�ำให้มีการเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเส้นเอ็นและข้อต่อของท่านจะหลวมเพื่อ
ให้ร่างกายขยายออก และเพื่อให้คลอดทารกได้ง่ายกว่า ป้องกัน
การบาดเจ็บระหว่างตั้งครรภ์โดยหลีกเลี่ยงการออกก�ำลังกายที่มี
แรงกระทบสูง (เช่นการกระโดดขึ้นลงและการเคลื่อนไหวที่กระเด้ง
กลับซ�้ำๆ กัน) และการเคลื่อนไหวที่ท�ำให้สะโพก หัวเข่า ตาตุ่ม
หรือข้อต่อข้อศอกยืดออกมากเกินไป
ในขณะเดียวกับการท�ำตัวให้แข็งแรงโดยการออกก�ำลังกายปาน
กลาง ยังส�ำคัญที่ต้องดูแลกล้ามเนื้อบริเวณท้อง หลังและอุ้ง
เชิงกรานเป็นพิเศษ เนื่องจากมีก�ำลังดันมากกว่าปกติในระหว่าง
การตั้งครรภ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย
พิเศษที่ท่านท�ำได้ตลอดระยะที่ตั้งครรภ์ ดูได้จากให้ฉันมีก�ำลัง:
การออกก�ำลังกายก่อนและหลังคลอด ที่หน้า 37
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ยาบางอย่าง (ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาที่ท่านซื้อจาก
ร้านขายยาโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์) อาจเป็นอันตรายต่อการตั้ง
ครรภ์ ทั้งนี้รวมถึงยาทั่วไปที่ซื้อได้จากร้านขายยา เป็นต้นว่ายา
แก้อักเสบ เช่น Nurofen™ ยาแก้หวัดและไข้หวัด และยาแก้
คลื่นไส้ อาเจียน และอาหารไม่ย่อย
ถ้าท่านคิดว่าต้องกินยาอย่างใดระหว่างตั้งครรภ์ :
• พาราซีทามอลจัดว่าเป็นการเลือกที่ปลอดภัยที่สุดส�ำหรับอาการ
ปวดและการเป็นไข้
• ถามเภสัชกร ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านก่อน
• ใช้ปริมาณที่มีผลต�่ำสุด
• เลี่ยงการใช้ยาหลายขนาน
• โทรศัพท์ มาเธ่อร์เซฟ (MotherSafe) หมายเลข (02) 9382
6539 (ในเขตนครหลวงซิดนีย์) หรือ 1800 647 848 (เขต
ภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์)

ยาตามใบสั่งแพทย์

ถ้าท่านกินยาเป็นประจ�ำ เป็นการส�ำคัญที่ต้องถามแพทย์ทันทีที่รู้
ว่าตั้งครรภ์ ยาบางอย่างอาจเป็นภัยต่อการตั้งครรภ์ และอาจเป็น
สาเหตุท�ำให้ทารกผิดปกติอย่างแรง

ถ้าแพทย์ของฉันสั่งยาให้ฉัน?

ท่านต้องแน่ใจว่าได้บอกแพทย์ของท่านว่าท่านตั้งครรภ์หรือ
พยายามตั้งครรภ์หรือไม่

ถ้าฉันจ�ำเป็นต้องกินยาเป็นประจ�ำ?

พบแพทย์ของท่านและถามว่าควรมีการเปลี่ยนยาของท่านหรือ
ไม่ ถ้าท่านมีอาการป่วยเรื้อรัง เช่นโรคหอบหืด ข้ออักเสบ โรค
ซึมเศร้า ล�ำไส้อักเสบ หรือโรคลมชัก ซึ่งท่านอาจต้องกินยาต่อ
ไป สอบถามผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านหรือติดต่อมาเธ่อร์
เซฟ เพื่อถามเกี่ยวกับการเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในระหว่างการตั้ง
ครรภ์หรือการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่
.

ยาที่ฉันก�ำลังกินส�ำหรับอาการทางสุขภาพจิตจะ
ปลอดภัยไหม?

ส�ำหรับหญิงบางคนที่มีอาการทางสุขภาพจิต อาจเป็นการดีที่ท่าน
ควรกินยาต่อไปตลอดการตั้งครรภ์ แทนที่จะหยุดรักษาอาการ
ของโรค สอบถามแพทย์ของท่านเกี่ยวกับยาที่ท่านก�ำลังใช้อยู่

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
อย่าหยุดกินยาที่ก�ำลังกินอยู่เป็นประจ�ำก่อน
สอบถามแพทย์ของท่านหรือเภสัชกร.
❖

ยาสมุนไพรและการรักษาด้วยกลิ่นหอม

มีการท�ำวิจัยน้อยมากเกี่ยวกับผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
ต่อการตั้งครรภ์ ตลอดถึงการใช้การรักษาทางเลือกที่สลับใช้
ยาประเภทที่มีสสารที่ก่อให้เกิดอาการเป็นโรคในคนที่สุขภาพ
ดี แต่จะรักษาอาการเป็นโรคอย่างเดียวกันในคนที่ก�ำลังป่วย
(homeopathy) และ การรักษาด้วยกลิ่นหอม หลายคนคิดว่า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัยกว่าเพราะเป็นของธรรมชาติ แต่
สมุนไพรอาจมีผลอย่างแรงได้ ดังนั้นจะเป็นการดีที่ท่านระมัด
ระวังผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังยาอื่นๆ
แตกต่างไปจากยาที่ผลิตในห้องทดลอง สมุนไพรที่ผลิตจาก
ธรรมชาติอาจมีความแรงต่างกันมาก จึงเป็นการยากที่จะรู้ได้
อย่างแน่นอนว่าปริมาณที่ท่านใช้ปลอดภัยหรือไม่ วิธีปลอดภัย
ที่สุดที่ควรท�ำ คือถามแพทย์ของท่านก่อนที่จะกินยาอะไร ไม่ว่า
จะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือยาจากร้านขายยา
ยาสมุนไพรที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเมื่อท่านตั้งครรภ์
ได้แก่ ว่านหางจระเข้, ตังกุย (angelica), อาร์บอร์ วิเท –พืช
ตระกูลไซปรัส (arbor vitae), โคฮอช สีด�ำ (black cohosh),
โคฮ อช สีน�้ำเงิน (blue cohosh), คาสคาร่า ซากราดา (cascara
sagrada), คัมเฟรย์ (comfrey), ดอง ไค (dong quai - โสมชนิด
หนึ่ง) , ฟีเวอร์ฟิว (feverfew), โกลเดน ซีล (golden seal), สนจูนิ
เปอร์ (juniper), ดอกเสาวรส (passionflower), เพนนีรอยัล
(pennyroyal), โพ็ควีด (pokeweed) และสลิปเปอรี เอลม์
(slippery elm)

ถ้าท่านมีไข้ แจ้งให้แพทย์ของท่านทราบโดยทันที
ที่จะท�ำได้ เป็นการปลอดภัยกว่าที่จะกินยา
พาราซีทามอลเพื่อช่วยลดไข้ แทนที่จะปล่อยให้
มีไข้สูงอยู่เป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระยะสองสามสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

❖

เป็นสิ่งส�ำคัญมาก ที่ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของ
ท่านควรรู้ว่าท่านใช้ยาเสพติดใดๆ มาก่อนหรือ
ในระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากทารกของท่าน
อาจมีความจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
เมื่อคลอด
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แล้วยาสมุนไพรเซนต์จอห์นส์ วอร์ท (St John’s
Wort)?

ถ้าท่านใช้สมุนไพรนี้รักษาโรคซึมเศร้า ต้องบอกผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่าน ถ้าท่านเป็นโรคซึมเศร้าอาจมีบริการและการ
รักษาอย่างอื่นที่ช่วยท่านได้

ฉันดื่มน�้ำชาสมุนไพรในระหว่างตั้งครรภ์ได้ไหม?

โดยทั่วไป ถ้าท่านดื่มปริมาณปกติ น�้ำชาสมุนไพรส่วนมากไม่มี
อันตราย

ชาใบราสเบอร์รี่ปลอดภัยส�ำหรับการตั้งครรภ์ไหม?

เช่นเดียวกับยาแผนโบราณหลายขนาน ยังไม่มีการวิจัยเพียง
พอที่ให้ค�ำตอบอย่างชัดเจน มีการกล่าวอ้างว่าชาใบราสเบอร์รี่
ช่วยผ่อนคลายอาการแพ้ท้อง แต่ก็มีการแนะว่ามันท�ำให้คลื่นไส้
และอาจมีส่วนท�ำให้แท้งลูกหรือเจ็บท้องก่อนก�ำหนดโดยการไป
กระตุ้นให้มดลูกบีบตัว และที่ว่าช่วยให้การเจ็บท้องคลอดง่ายขึ้น
บ้างหรือไม่ก็ยังยืนยันไม่ได้ การวิจัยของออสเตรเลียพบว่า
แม้ว่าชาใบราสเบอร์รี่ไม่ท�ำให้ระยะการเจ็บท้องช่วงแรกสั้นลง แต่
ช่วยให้การเจ็บท้องช่วงที่สองสั้นลงเล็กน้อย และท�ำให้อัตรา
การคลอดโดยใช้คีมฟอร์เซ็พส์หรือการผ่าท้องคลอดลดลงเล็กน้อย
ด้วย
สรุปคือ? เราต้องมีการวิจัยมากกว่า และจนกว่าจะถึงวันนั้น
จงปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน –
ปลอดภัยไว้ก่อน – ใช้ยาอย่างอื่นส�ำหรับอาการแพ้ท้อง ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก ความกังวลทั่วๆ ไประหว่างการตั้งครรภ์
ที่หน้า 43
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การรักษาทางเลือกและวิธีการปฏิบัติ

เช่นเดียวกับยาสมุนไพร ยังไม่มีการวิจัยมากนักเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของการรักษาทางเลือกและ
วิธีการรักษาทางเลือกจ�ำนวนมาก การรักษาที่มีให้เลือกบาง
อย่าง เช่นการฝังเข็ม การนวด การจัดกระดูกสันหลังและ การ
รักษาด้วยวิธีท�ำกายภาพบ�ำบัดกระดูกและกล้ามเนื้อแสดงว่า
ปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ ถ้าผู้ให้การรักษามีความรู้แท้จริงและ
มีประสบการณ์ในการรักษาหญิงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามรักษา
ทางเลือกบางอย่างยังไม่มีการประเมินผลอย่างเหมาะสม ซึ่ง
หมายความว่าเราไม่อาจกล่าวอย่างมั่นใจได้ว่ามีการเสี่ยงอันตราย
อย่างใดแก่ท่านหรือทารกของท่านหรือไม่
ท่านควรหารือแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านเสมอก่อนเริ่มใช้
ผลิตภัณฑ์หรือการรักษาใหม่อย่างใดในขณะที่ตั้งครรภ์

ยังสูบบุหรี่ไหม?
ตอนนี้ถึงเวลาเลิกแล้ว
การเลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งดีที่สุดอย่างหนึ่งที่ท่านท�ำให้แก่ตัว
ท่านและทารกของท่าน ขณะที่เลิกบุหรี่ได้เมื่อเริ่มตั้ง
ครรภ์เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง แต่การพยายามเลิก
ตอนไหนก็ได้ในระหว่างตั้งครรภ์ก็จะลดการเสี่ยงอันตรายแก่
ทารก การสูบบุหรี่อาจเป็นนิสัยที่เลิกยาก แต่มีความ
ช่วยเหลือและผู้ให้ความช่วยเหลือไว้ให้ถ้าท่านต้องการเลิก
จะเป็นการดีถ้าคู่ครองของท่านและสมาชิกครอบครัวคนอื่น
เลิกด้วย ท่านทุกคนจ�ำเป็นต้องช่วยกันป้องกันทารกจาก
ผลของควันบุหรี่
การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เป็นอันตรายเพราะทารกของแม่
ที่สูบบุหรี่มักจะ:

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
ออกห่างจากคนที่ก�ำลังสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ที่ไม่สูบเองคือการหายใจควันบุหรี่ของ
คนอื่น ทุกครั้งที่มีคนสูบบุหรี่อยู่รอบๆ ตัวท่าน
หรือทารก ท่านและทารกก็ก�ำลังสูบบุหรี่ด้วย
พยายามหลีกเลี่ยงควันบุหรี่จากคนอื่นระหว่างที่
ท่านตั้งครรภ์ เมื่อทารกคลอดแล้ว อย่าปล่อย
ให้ใครมาสูบบุหรี่ในบริเวณใกล้เคียงทารกของท่าน
คอยกันให้ทารกอยู่ห่างจากสถานที่บางแห่ง (เช่น
สวนเบียร์ หรือปาร์ตี้) ที่มีคนก�ำลังสูบบุหรี่

• เสี่ยงต่อการตายในครรภ์
• คลอดก่อนถึงก�ำหนด (คลอดก่อนสิ้นสัปดาห์ที่ 37 )
• น�้ำหนักน้อยกว่าเฉลี่ย เวลาที่ท่านสูบบุหรี่ สารเคมีที่เป็น
อันตรายจากบุหรี่จะเข้าสู่เลือดของทารก ท�ำให้ทารกได้รับ
อ๊อกซิเจนน้อยลงและไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ทารกที่น�้ำ
หนักน้อยมักจะมีปัญหาสุขภาพหลังคลอด
• มีปัญหาทางปอด เช่น โรคหอบหืดหลังคลอด
• เสี่ยงต่อการเป็นโรค SIDS
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ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่
โทรศัพท์ ควิทไลน์ (Quitline) หมายเลข 13 78 48 ควิท
ไลน์เป็นบริการลับเฉพาะทางโทรศัพท์ ท�ำหน้าที่ช่วยให้คน
เลิกสูบบุหรี่ ควิทไลน์ให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน และ
7 วันต่อสัปดาห์ ทุกวันตลอดทั้งปี มีโปรแกรมหลายอย่าง
ที่จะช่วยท่านให้เลิกบุหรี่ และไม่มีเวลาอื่นที่จ�ำเป็นต้องเลิก
บุหรี่เท่าเวลานี้ จงหารือผดุงครรภ์และแพทย์ของท่านเรื่อง
การเลิกบุหรี่

ฉันจะใช้หมากผรั่งนิโคติน หรือแผ่นแปะ
ระหว่างตั้งครรภ์ได้ไหม?

การบ�ำบัดด้วยการทดแทนนิโคติน (NRT) สามารถช่วยให้
ท่านเลิกบุหรี่ได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมทั้งแผ่นแปะนิโคติน
หมากผรั่งนิโคติน ยาอม เม็ดยาที่ละลายใต้ลิ้นและยาพ่น
ปาก สิ่งเหล่านี้ให้นิโคตินแก่ท่านเพียงจ�ำนวนน้อยเพื่อช่วยให้
มีความอยากบุหรี่ลดน้อยลง แม้ว่าจะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่มี
นิโคตินเลยในร่างกายของท่าน การใช้ NRT เพื่อช่วยให้
ท่านเลิกบุหรี่ดีกว่าการสูบบุหรี่เพราะ:
• ปริมาณนิโคตินต�่ำกว่า
• ท่านไม่ได้หายใจสารเคมีอื่นที่เป็นอันตรายที่มีอยู่ใน
ควันบุหรี่
• คนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวท่านจะไม่สูดควันบุหรี่จากบุหรี่
ของท่าน
ถ้าท่านต้องการลอง NRT ทางที่ดีที่สุดควรใช้แบบหมาก
ฝรั่ง ยาเม็ดที่ละลายได้ หรือยาพ่นปาก สิ่งเหล่านี้จะ
ให้นิโคตินปริมาณน้อยแก่ท่าน และท่านสามารถควบคุม
ปริมาณได้ แผ่นแปะให้ปริมาณนิโคตินอย่างต่อเนื่องและ
ไม่เป็นการดีนักส�ำหรับทารก แต่ที่ส�ำคัญคือว่าต้องใช้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างถูกต้อง สอบถามแพทย์ของท่าน
หรือเภสัชกรว่าอะไรจะดีที่สุดส�ำหรับท่าน
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ถ้าท่านเลี้ยงทารกด้วยนม หมากฝรั่งนิโคติน ยาอม ยา
เม็ดที่ละลายใต้ลิ้น หรือยาพ่นปากดีกว่าการสูบบุหรี่ส�ำหรับ
ตัวท่านและทารก ท่านควรให้ทารกกินนมก่อนที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ถ้าท่านยังสูบบุหรี่ต่อไปท่านควรให้
ทารกกินนมก่อนที่ท่านจะสูบบุหรี่

ถ้าฉันมีทารกตัวเล็กกว่าเพราะฉันสูบบุหรี่
จะไม่ง่ายกว่าส�ำหรับฉันในการคลอดหรือ?

ไม่ง่ายกว่า! การที่ทารกตัวเล็กกว่า ไม่หมายความว่าการ
เจ็บท้องจะง่ายกว่า – ทว่าทารกที่ไม่เจริญเติบโตดีในครรภ์
และน�้ำหนักน้อยมักจะมีปัญหาทางสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว

ถ้าฉันสูบบุหรี่ลดลงและสูบเพียงสองสาม
มวน? จะดีกว่าส�ำหรับทารกไหม?

หลายคนที่สูบบุหรี่น้อยลง (หรือสูบบุหรี่ที่มีน�้ำมันดินน้อย
กว่า) จะชดเชยโดยการสูดควันเข้ามากกว่า ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสุขภาพมากกว่าแก่ตัวเอง ไม่สูบบุหรี่เสียเลย
เป็นการเลือกที่ปลอดภัยที่สุดส�ำหรับท่านและทารกของท่าน

แอลกอฮอล์ – มีปริมาณที่ปลอดภัย
ที่จะดื่มในระหว่างการตั้งครรภ์ไหม?

ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

เมื่อท่านดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์จะไหลจากเลือดของท่าน
เข้าสู่เลือดของทารก และท�ำให้การเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อน
เพิ่มขึ้นส�ำหรับตัวท่านและทารกของท่าน ทางเลือกที่ปลอดภัย
ที่สุดส�ำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์หรือหญิงผู้พยายามตั้งครรภ์คือไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างหนึ่งอย่างใดเลย

ยาส่วนมากที่ใช้ระหว่างการตั้งครรภ์จะเข้าถึงทารกทางรก
เป็นการยากที่จะรู้อย่างแท้จริงว่ามีสารอะไรอยู่ในยาเสพติดที่ผิด
กฎหมาย เช่นกัญชา สปีด ไอซ์ โคเคน เฮโรอิน เอ๊คสทาซี่
หรือ แอลเอสดี ยาเหล่านี้อาจประกอบด้วยตัวยามากกว่าหนึ่ง
อย่างและ/หรือผสมกับสสารอื่นๆ ด้วย ซึ่งท�ำให้ยากแก่การรู้ถึง
ผลที่อาจเกิดแก่การตั้งครรภ์ หรือการเจริญเติบโตของทารก แต่
เรารู้ว่ามันเพิ่มการเสี่ยงที่จะเกิดมีโรคแทรกซ้อนแก่ตัวท่านและ
ทารกของท่าน

การดื่มแอลกอฮอล์จัดในระหว่างการตั้งครรภ์มีส่วนเกี่ยวโยงกับ
การเสี่ยงสูงในการแท้งทารกหรือทารกตายในครรภ์ และทารก
คลอดก่อนก�ำหนด
การดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นประจ�ำ (มากกว่าแปดแก้วขนาด
มาตรฐานต่อวัน) จะท�ำให้การเสี่ยงต่อการเป็น ฟีทัลแอลกอฮอล์
ซินโดรม (fetal alcohol syndrome) เพิ่มขึ้นด้วย ทารกที่เป็น
ฟีทัล แอลกอฮอล์ ซินโดรม จะมีปัญหาทางสติปัญญา ปัญหาทาง
ด้านประสานความพร้อมเพรียงและการเคลื่อนไหว มีความผิด
ปกติที่หน้า หัวใจ และกระดูก และการเจริญ เติบโตทางร่างกาย
ช้า

ฉันดื่มไปสองสามแก้วก่อนที่จะรู้ว่าตั้งครรภ์.....

ไม่ต้องตื่นตระหนก – หลักฐานที่มีในปัจจุบันแสดงว่าการเสี่ยง
ต่ออันตรายที่จะเกิดแก่เด็กมักจะน้อย ถ้าแม่ที่ก�ำลังตั้งครรภ์ดื่ม
แอลกอฮอล์บ้างเล็กน้อยก่อนที่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
ถ้าท่านเป็นห่วง หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน หรือ
ติดต่อ มาเธ่อร์เซฟ หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9382 6539 (ในเขต
นครหลวงซิดนีย์) หรือ 1800 647 848 (โทรฟรี)

การใช้ยามากกว่าอย่างเดียว รวมกับการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเป็น
ความน่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่ง เพราะไม่รู้ผลว่าจะเกิดอะไรแก่การ
ตั้งครรภ์หรือทารก การใช้ยาเสพติดบางอย่างเป็นประจ�ำ รวม
ทั้งโคเคน สปีด และเฮโรอิน อาจท�ำให้เกิดหักดิบ (อาการที่เกิด
จากหยุดทันที) ในตัวทารกหลังคลอดด้วย
ตาราง ยาเสพติดในการตั้งครรภ์ – สิ่งที่เรารู้ (ในหน้าถัดไป) ได้
แสดงรายการผลบางอย่างที่เกิดแก่แม่และการเจริญเติบโตของ
ทารกจากการใช้ยาเสพติด
ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดส�ำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์คือไม่ใช้ยาเสพติด
ที่ผิดกฎหมายอย่างใดเลย ผู้ที่ฉีดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือ
สตีรอยด์ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น โรคตับอักเสบ
ซี และโรคตับอักเสบ บี ถ้าท่านใช้ยาเสพติดจงหารือกับแพทย์
หรือผดุงครรภ์ของท่านโดยเร็วเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อพิจารณาทางที่
ท่านเลือกได้ในการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์

ถ้าฉันใช้ยาเสพติดก่อนรู้ตัวว่าตั้งครรภ์?

ถ้าท่านใช้ยาเสพติดก่อนรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ สิ่งส�ำคัญคือท่านต้องไม่
ตื่นตระหนก หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน หรือติดต่อ
มาเธ่อร์เซฟ หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9382 6539 (ในซิดนีย์)
หรือ 1800 647 848 (โทรฟรี)

ยาเมธาโดนและบุพรีนอร์ฟีน ในการตั้งครรภ์

ถ้าท่านใช้เฮโรอินหรือยาอื่นที่สกัดจากฝิ่น หารือกับผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่านเกี่ยวกับการทดแทนด้วยโปรแกรมเมธาโดน
การใช้เมธาโดนหรือบุพรีนอร์ฟีนแทนเฮโรอีนสามารถ:
•
•
•
•

ท�ำให้สุขภาพของท่านและทารกดีขึ้น
ช่วยลดการเสี่ยงอันตรายแก่ทารกของท่าน
ช่วยลดการเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
ช่วยให้การใช้ยาเสพติดมีความสมดุลย์และช่วยการด�ำเนินชีวิต
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ยาเสพติดในการตั้งครรภ์ – สิ่งที่เรารู้
ยาเสพติด

มีผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

เบ็นโซเดียเซไพน์ (ยากล่อม
ประสาท)
(เวเลี่ยม, นอร์มิสัน, เซเรแพ็กซ์,
ฮิพโนโดรม, เซแน็ก, เทมาซ)

• ยาเหล่านี้เข้าในผนังของรกและสามารถมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ทารก
• สามารถท�ำให้เกิดอาการหักดิบในทารกในครรภ์
• ถ้าท่านเคยมีใบสั่งแพทย์ให้ใช้เบ็นโซเดียเซไพน์ เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านต้องหารือกับ
แพทย์ของท่าน ถ้าท่านตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
• ยาเหล่านี้สามารถผ่านจากแม่ไปยังทารกทางนมแม่ ร่างกายของทารกไม่มีความ
สามารถจัดการกับยาเหล่านี้ได้เร็วพอ และยาจะสะสมอยู่เป็นปริมาณสูงขึ้น

แคนนาบิส (Cannabis)
(พ็อท -pot , โดพ - dope,
กัญชา - ganja, กราสส์ - grass,
วีด - weed)

• สูบแคนนาบิสกับยาสูบหมายถึงว่าท่านสูดคาร์บอน มอนน็อกไซด์ และสารเคมีที่
เป็นอันตรายอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ทารก
• ท�ำให้การเสี่ยงว่าทารกจะคลอดก่อนก�ำหนดเพิ่มขึ้น และทารกมีน�้ำหนักแรกคลอด
น้อยกว่าปกติ

โคเคน (Cocaine)

• การใช้โคเคนท�ำให้มีการเสี่ยงต่อการแท้งและทารกตายในครรภ์เพิ่มขึ้น
• อาจท�ำให้เส้นเลือดตีบทั้งในมดลูกของแม่และในตัวทารก ซึ่งจะท�ำให้ปริมาณเลือด
ที่ส่งไปให้ทารกลดน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาทางการเจริญเติบโต และอาจท�ำให้รก
หลุดจากมดลูกได้

เม็ธเอ็มเฟททามีนส์
(Methamphetamines )
(สปีด - speed,ไอซ์ - ice, ผลึก
เม็ธ - crystal meth)

• เม็ธเอ็มเฟททามีนส์ท�ำให้หัวใจของแม่เต้นเร็ว และการพัฒนาของทารกเร็วกว่า
ปกติ
• เช่นเดียวกับโคเคน ยาเหล่านี้ท�ำให้เส้นเลือดของทารกตีบได้ ก่อให้เกิดปัญหา
ทางการเจริญเติบโต และอาจท�ำให้รกหลุดจากมดลูกได้
• การสูบบุหรี่อาจมีผลเพิ่มต่อความเร็วในเส้นเลือดของทารก
• การใช้ยาเหล่านี้ระหว่างการตั้งครรภ์มีผลเชื่อมโยงกับการมีเลือดออก เจ็บท้อง
คลอดเร็วไป การแท้งลูก และการเสี่ยงที่ทารกจะผิดปกติเพิ่มขึ้น

เอ็กซ์ทาซี่ (Ecstasy)
(อี - E, เอ็กซ์ทีซี - XTC,
เอ็กซ์ - X)

• เอ็กซ์ทาซี่เป็นสาเหตุท�ำให้ความดันโลหิตและอุณหภูมิในร่างกายขึ้นสูง ซึ่งก่อให้
เกิดโรคแทรกแซงในการตั้งครรภ์ และปัญหาต่างๆ แก่ทารก
• การใช้ยาประเภทเหล่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์ ท�ำให้ชะลอการพัฒนาของทารก
และการผิดปกติที่ยากแก่การสังเกต

สารที่สะกัดจากฝิ่น (Opioids)
(เฮโรอิน - heroin, มอร์ฟิน morphine, เพธิดีน - pethidine, โค
ดีน - codeine, อ๊อกซิโคโดน oxycodone, เมธาโดน - methadone,
ทรามาดอล - tramadol)

• การใช้สารที่สะกัดจากฝิ่นในระหว่างการตั้งครรภ์ท�ำให้เพิ่มการเสี่ยงต่อการแท้ง
การคลอดก่อนก�ำหนด ทารกตายในครรภ์ น�้ำหนักแรกคลอดต�่ำ และทารกตาย
โดยฉับพลัน (SIDS).
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การติดเชื้อที่อาจมีผลต่อท่า
และทารกของท่าน
ระวังคาเฟอีน

คาเฟอีนเป็นตัวยากระตุ้นในกาแฟ น�้ำชา ช็อคโคแลต และ
เครื่องดื่มอื่นๆ (เช่นโคล่า และเครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลังอื่นๆ) มี
ความเป็นห่วงกันว่าดื่มคาเฟอีนมากเกินไปอาจท�ำให้เสี่ยงต่อการ
แท้งเพิ่มขึ้น และทารกไม่หยุดงอแง แม้ว่าการวิจัยบางเรื่องจะ
เสนอแนะว่าปริมาณคาเฟอีนต�่ำหรือปานกลางไม่เพิ่มการเสี่ยง
แต่การวิจัยอื่นๆ ว่าถ้าดื่มคาเฟอีนมากกว่า 300มก.ต่อวันอาจมี
ส่วนเชื่อมโยงกับการเสี่ยงในการแท้งลูกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
หญิงที่สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ปลอดภัยไว้ก่อนควร
ดื่มคาเฟอีนไม่เกิน 200มก. ต่อหนึ่งวันในระหว่างตั้งครรภ์
200มก. มีปริมาณเท่ากับ:
• กาแฟบด 2 ถ้วย
(100มก. ต่อถ้วยขนาด 250มล.) หรือ
• กาแฟผงอินสแตนท์ 2 1/2 ถ้วย
(75มก. ต่อถ้วยขนาด 250มล.) หรือ
• น�้ำชาแก่ปานกลาง 4 ถ้วย
(50มก. ต่อถ้วยขนาด 250มล.) หรือ
• โกโก้หรือช็อคโกแลตร้อน 4 ถ้วย
(50มก. ต่อถ้วยขนาด 250มล.) หรือ
• โคล่า 6 ถ้วย (35มก. ต่อถ้วยขนาด 250มล.)
ปริมาณคาเฟอีนในน�้ำอัดลมบางชนิดอาจแตกต่างกัน ฉะนั้นควร
เช็คแผ่นป้าย น�้ำอัดลมบางอย่างอาจผสมกัวราน่า คือส่วนที่กลั่น
จากพืชมีคาเฟอีนผสม ยังไม่เป็นที่รู้กันว่าผลของกัวราน่าที่มีต่อ
การตั้งครรภ์เป็นอย่างไร

แม้ว่าการติดเชื้อหลายอย่าง – เช่นหวัดทั่วๆ ไป – ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาแต่อย่างใดต่อการตั้งครรภ์ แต่บางอย่างอาจติดถึงทารก
และเป็นอันตราย บอกให้ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านรู้ ถ้าท่าน
อาจมีโอกาสติดเชื้อจากโรคที่อยู่ในรายการหน้าต่อไป
เชื้อ STIs (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) บางประเภทมีผลต่อการ
ตั้งครรภ์ของท่านหรือทารกของท่านได้ มีความเป็นไปได้ที่จะ
ติดเชื้อ STI สักอย่างหนึ่งโดยไม่รู้ตัว – การติดเชื้อบางอย่างไม่มี
อาการ ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือความช่วยเหลือเกี่ยว
กับ STIs ติดต่อศูนย์สุขภาพทางเพศแห่งซิดนีย์ ที่จะให้บริการ
ฟรีและลับเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ 1800 451 624 (โทรฟรี)
หรือดูได้ที่เว็บไซท์ www.sshc.org.au

สถานที่ที่หาความช่วยเหลือ
และข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
และการตั้งครรภ์ได้แก่
มาเธ่อร์เซฟ (MotherSafe) หมายเลข (02) 9382
6539 (เขตนครซิดนีย์) หรือ 1800 647 848 (เขต
ภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์) มาเธ่อร์เซฟให้บริการ
ระหว่าง 9.00 น.ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ท่านสามารถติดต่อ
มาเธ่อร์เซฟ ออนไลน์ที่ www.mothersafe.org.au
ADIS (บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยา
เสพติด): บริการโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง ส�ำหรับผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
หรือแอลกอฮอล์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับปัญหายาเสพ
ติดหรือแอลกอฮอล์ หมายเลข 9361 8000 หรือ
1800 422 599 (เขตภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์)
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การติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์
การติดเชื้อ

ติดต่อกันได้อย่างไร

อาการ

เพอร์ทุสซิส (ไอกรน)

มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ – หยดเล็กๆ
แพร่กระจายออกโดยการไอหรือจามท�ำให้ติด
ได้ หยดเล็กๆ เหล่านี้อาจอยู่ในอากาศ ติด
อยู่บนผ้าเช็ดหน้าที่ใช้แล้ว หรือบนพื้นผิวที่ผู้
ติดเชื้อแตะต้อง

อาการอาจรวมถึงเป็นไข้อ่อนๆ แน่น
จมูกหรือน�้ำมูกไหล เหน็ดเหนื่อยและไอ
ลักษณะที่เห็นได้ชัดได้แก่ การไอเป็น
ระยะๆ หายใจเฮือกใหญ่ซึ่งท�ำให้เกิด
เสียงเหมือน “กรน”

ไข้หวัดใหญ่ (ฟลู)

เหมือนข้างต้น

อาการทั่วไปรวมถึงการเป็นไข้และรู้สึก
หนาว ไอ เจ็บคอ น�้ำมูกไหล รู้สึก
อ่อนเพลียมาก ปวดตามกล้ามเนื้อ
ปวดข้อต่อและปวดศีรษะ
หาค�ำแนะน�ำทางการแพทย์ทันทีถ้าอาการ
เลวลง หรือท่านรู้สึกหายใจไม่ออก เจ็บ
หน้าอก รู้สึกงุนงง หน้ามืดฉับพลัน
หรืออาเจียนไม่หยุด

โรครูเบลล่า - Rubella
(หัดเยอรมัน)

เหมือนข้างต้น

อาจรวมถึงเป็นผื่นบางๆ มีไข้ปานกลาง
น�้ำมูกไหล เจ็บคอ ปวดบวมตามต่อม
และปวดตามข้อต่อ

โรคอีสุกอีใส (varicella)

เหมือนข้างต้น

ไข้ขึ้นอ่อนๆ อย่างฉับพลัน น�้ำมูกไหล
รู้สึกว่าไม่สบาย และมีผื่นตามผิวหนัง
โดยเริ่มจากเป็นตุ่มเล็กๆ ก่อนกลายเป็น
พุพองและในที่สุดตกสะเก็ด

โรคตับอักเสบ บี
(Hepatitis B)

เกิดจากไวรัสที่อยู่ในเลือดและของเหลวใน
ร่างกาย ติดกันได้โดยการมีเพศสัมพันธ์
โดยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เครื่องมือท�ำ
ศิลปะบนร่างกายโดยไม่ฆ่าเชื้อโรค (รอยสัก)
หรือติดต่อถึงทารกในระหว่างการคลอด

หลายคนที่มีไวรัสโรคตับอักเสบ บีอยู่ใน
ตัวแต่ไม่มีอาการ แต่ยังสามารถแพร่เชื้อ
โรคต่อให้คนอื่นได้ อาการของโรครวมถึง
ผิวออกสีเหลือง และตาเป็นสีขาว (ดีซ่าน)
ปัสสาวะสีเข้มและอุจจาระสีจาง เป็นไข้
ไม่อยากอาหาร รู้สึกอ่อนเพลีย ปวดตาม
ข้อต่อ
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มันอาจเป็นการติดเชื้อที่คุกคามชีวิตของทารก
ทารกแรกเกิดบางคนอาจไม่ไอเลยแต่จะหยุด
หายใจและตัวเขียว ทารกบางคนมีความ
ยากล�ำบากในการเลี้ยงนมและอาจส�ำลักหรือ
หายใจไม่ออก

ทารกต้องรับการฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 6 สัปดาห์, 4 และ 6 เดือน แม่ควรได้
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกกรนทุกครั้งที่ตั้งครรภ์ ในระหว่างไตรมาสที่
สามของการตั้งครรภ์ (ราว 28 สัปดาห์) เนื่องจากภูมิต้านทานโรคที่เกิดขึ้น
ในตัวจะถ่ายทอดให้ทารกโดยผ่านทางรก ซึ่งจะให้การป้องกันแก่ทารกจน
กระทั่งทารกอายุพอที่จะรับการฉีดวัคซีน เป็นสิ่งส�ำคัญด้วยว่าบุตรคนอื่นๆ
ของท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไอกรนด้วยย

สามารถท�ำให้แท้งหรือเกิดโรคแทรกซ้อน
อย่างอื่นได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ เช่นการ
เจ็บท้องคลอดก่อนก�ำหนด
ทารกแรกคลอดถ้าติดเชื้ออาจเกิดมีการป่วย
เจ็บอย่างร้ายแรงได้

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับการหายใจที่ติดต่อกันได้ง่ายที่สุด เป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีก่อนถึงฤดูไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากมีการ
ผลิตวัคซีนทุกปีเพื่อต้านทานความรุนแรงที่คาดคะเนของฤดูไข้หวัดใหญ่ที่
ก�ำลังมาถึง หญิงมีครรภ์ทุกคนรับการฉีดวัคซีนได้ฟรี และถือว่าปลอดภัย
ที่จะฉีดเมื่อไรก็ได้ในระหว่างการตั้งครรภ์และขณะเลี้ยงทารกด้วยนม
ตนเอง อย่างไรก็ตามหญิงที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือแพ้ไข่ควรขอค�ำแนะน�ำจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ส�ำหรับหญิงที่มีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ภูมิคุ้มกันโรคจะ เข้าสู่รกท�ำให้ทารกได้
รับการป้องกันระดับสูงในระยะที่อยู่ในครรภ์

ท�ำให้เกิดการแท้งและทารกไม่สมประกอบ
อย่างหนัก รวมถึงพิการทางปัญญาและ
ปัญหาเกี่ยวกับสายตา การได้ยินและหัวใจได้

เป็นการดีที่สุดควรตรวจภูมิคุ้มกันโรคของท่านก่อนการตั้งครรภ์ (แม้ว่า
ท่านจะเคยฉีดภูมิคุ้มกันโรคมาแล้ว) ท่านฉีดภูมิคุ้มกันโรครูเบลล่าได้
ก่อนที่ท่านจะตั้งครรภ์ (แต่ไม่ใช่เมื่อท่านตั้งครรภ์แล้ว) บอกแพทย์หรือ
ผดุงครรภ์ของท่านถ้าท่านเคยติดต่อกับผู้ที่เป็นโรครูเบลล่า

ท�ำให้ทารกไม่สมประกอบได้ เช่นเดียวกับ
การติดเชื้อโรคอีสุกอีใสของทารกในครรภ์

หญิงส่วนมากในออสเตรเลียได้รับการฉีดภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใส ท่านรับ
การฉีดภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสได้ก่อนท่านตั้งครรภ์ (แต่ไม่ใช่เมื่อท่านตั้ง
ครรภ์แล้ว) บอกแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านถ้าท่านเคยติดต่อกับผู้ที่เป็น
โรคอีสุกอีใส

สามารถแพร่เชื้อต่อให้ทารกได้ระหว่างการ
คลอด
ถ้าไม่ท�ำการรักษา อาจท�ำให้เกิดมีปัญหาทาง
สุขภาพอย่างร้ายแรง เป็นต้นว่า เกิดความ
เสียหายที่ปอด หรือมะเร็งปอด

หญิงทุกคนถูกเสนอให้ท�ำการทดสอบโรคตับอักเสบ บีระหว่างการตั้งครรภ์
และทารกทุกคนที่คลอดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกเสนอให้ฉีดภูมิคุ้มกันโรคตับ
อักเสบ บี ฟรีได้ที่โรงพยาบาลหลังคลอด ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการช่วยป้องกัน
ทารกจากโรคตับอักเสบ บี และยังป้องกันทารกจากการติดเชื้อถ้าแม่เป็น
โรคตับอักเสบ บีด้วย ถ้าแม่เป็นโรคตับอักเสบ บี ทารกจะได้รับการ
ฉีดยาพิเศษอีกเข็มหนึ่งเพื่อช่วยป้องกันทารก
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การติดเชื้อในระหว่างการตั้งครรภ์ ต่อ
การติดเชื้อ

ติดต่อกันได้อย่างไร

อาการ

โรคตับอักเสบ ซี
(Hepatitis C)

เป็นโรคตับเรื้อรังเกิดจากไวรัสในเลือด โรคนี้
ส่วนมากมีผลกับผู้ที่ฉีดยาเสพติด ติดเชื้อ
กันโดยเมื่อเลือดจากผู้เป็นโรคเข้าไปในกระแส
เลือดของอีกคนหนึ่ง ทั้งนี้เกิดจากการใช้เข็ม
ฉีดยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดยาร่วมกัน
หรือจากการท�ำศิลปะบนร่างกายโดยไม่ฆ่าเชื้อ
โรค (รอยสัก) บางคนติดไวรัสจากการถ่าย
เลือดหรือผลิตภัณฑ์เลือดก่อนปี 1990

ส�ำหรับโรคตับอักเสบ บี

เอชไอวี (HIV)

หลายคนไม่มีอาการในระยะต้นๆ ท่านอาจ
เสี่ยงต่อโรคเอชไอวี ถ้า:
• ท่านมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
• ท่านหรือคู่ครองมาจากประเทศที่เอชไอวีเป็น
โรคทั่วไป รวมทั้งประเทศในแอฟริกาและ
เอเซียบางประเทศ
• ท่านเคยใช้อุปกรณ์ฉีดยาเสพติดร่วมกัน
• ท่านได้รับการถ่ายเลือดในออสเตรเลีย
ระหว่างปี 1980 และ 1985

อาจรวมถึงอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
เรื้อรัง– เช่นเป็นไข้ เจ็บคอ บวมตาม
ต่อม เป็นผื่น ตลอดจนท้องเสียโดยหา
สาเหตุไม่ได้ น�้ำหนักลด เป็นผื่นไม่หาย
หรือมีอาการป่วยที่เกี่ยวโยงกับโรคเอดส์
เช่นปอดบวม มะเร็งผิวหนัง การติดเชื้อ
ทางสมอง และการติดเชื้อราอย่างร้ายแรง

พาร์โวไวรัส (Parvovirus)
รู้จักกันในชื่อโรคสแล็พ ชีค
(slapped cheek) หรือโรค
เบอร์ห้า (fifth disease) ด้วย

มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ แพร่ต่อ
ถึงกันโดยละอองจากการไอหรือจาม มีผลต่อ
เด็กก่อนวัยเข้าโรงเรียนและเด็กในวัยเรียน

ตามปกติเป็นการป่วยไม่มาก มีไข้ มี
ผื่นคล้ายลายลูกไม้ขึ้น (เกิดที่บริเวณแก้ม
ก่อน) บางครั้งปวดตามข้อต่อ

ไซโทเมกาโลไวรัส
(Cytomegalovirus)
(CMV)

การติดเชื้อที่ได้จากการสัมผัส ผ่านทาง
น�้ำลาย ปัสสาวะ และของเหลวอื่นๆ จาก
ร่างกาย สามารถแพร่ต่อได้จากผ้าอ้อมเด็ก
รวมถึงการติดเชื้อจากละออง

ตามปกติไม่ปรากฏอาการในผู้ใหญ่ที่
สุขภาพดี อาจมีอาการคล้ายกับโรคต่อม
อักเสบ (glandular fever)

สเตร๊พ บี - Strep B
(โรคสเตร๊พโตค็อคคัส
กลุ่ม บี)

โรคนี้เกิดจากแบ็คทีเรีย (สเตร๊พโตค็อคคัส
กลุ่ม บี) ผู้หญิงราว 12-15 คนในจ�ำนวน 100
คนมีแบ็คทีเรียนี้ในช่องคลอด

ไม่ปรากฎอาการในผู้หญิง

โทโซพลาสโมซิส
Toxoplasmosis

การติดเชื้อที่ได้จากพยาธิ์ที่พบใน
อุจาระแมว เกิดได้ด้วยจากการบริโภคเนื้อดิบ
หรือเนื้อที่ยังไม่สุก

ต่อมน�้ำเหลืองบวม ปวดเจ็บกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ เป็นไข้ และโดยทัว่ ไปรู้สึกไม่
สบาย
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มีความเสี่ยงน้อย (ทารก 5 คนจากจ�ำนวน
ทุกๆ 100 คนของทารกที่เกิดจากแม่ที่
เป็นโรคตับอักเสบ ซี) ที่จะแพร่เชื้อโรคให้
แก่ทารกระหว่างการตั้งครรภ์หรือการคลอด
โอกาสในการที่ทารกจะได้รับเชื้อจากการเลี้ยง
นมแม่มีน้อยมาก นอกจากว่าท่านจะมีการ
ติดต่อทางเลือดถึงเลือดกับทารก (ตัวอย่าง
เช่น หัวนมของท่านเป็นแผล และทารกมี
รอยข่วนภายในปาก)

ถ้าท่านมีการเสี่ยงว่าเป็นโรคตับอักเสบ ซี ต้องไปท�ำการตรวจ ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคตับอักเสบ ซีในระหว่างตั้งครรภ์ โทรศัพท์
Hepatitis Helpline หมายเลข (02) 9332 1599 หรือ 1800 803 990
บริการนี้ฟรีและเก็บเป็นความลับ

เอชไอวี สามารถส่งต่อให้ทารกระหว่างการ
ตั้งครรภ์ (แม้ว่าคิดกันว่าเป็นได้น้อยที่สุด)
การคลอด หรือการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่
การเสี่ยงจากการติดเชื้อจากแม่ไปยังทารกต�่ำ
เท่ากับทารก 2 คนในจ�ำนวน 100 คนถ้าแม่
ได้รับการรักษา แต่การเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นถ้า
แม่ไม่ได้รับการรักษา ทารกต้องได้รับการ
รักษาโรค และละเว้นจากการเลี้ยงทารกด้วย
นมแม่

มีบริการทดสอบโรค เอชไอวีให้แก่หญิงในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ถ้าท่านเป็น
โรคเอชไอวี หรือโรคเอดส์ขณะตั้งครรภ์ ท่านต้องการค�ำแนะน�ำจากผู้
ช�ำนาญโรคในการรักษา เพื่อบ�ำรุงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงดีขึ้นและลด
การเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้แก่ทารก ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ACON
(สภาโรคเอดส์แห่งนิวเซาท์เวลส์) หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9206 2000

อาจท�ำให้แท้งลูก

ผู้ใหญ่ส่วนมากมีภูมิต้านทาน แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและดูแลเด็กและครู
อาจมีความเสี่ยง คอยระวังการระบาดของโรคใดๆ ที่โรงเรียนหรือโรงเรียน
ก่อนวัยเรียนที่ท่านติดต่อด้วย แจ้งแก่แพทย์หรือผดุงครรภ์ถ้าท่านได้ติดต่อ
กับเด็กที่เป็นโรค

ทารกที่ติดเชื้อ CMV ระหว่างอยู่ในครรภ์จะ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับหรือโรคม้าม สูญ
เสียการได้ยิน มีปัญหาพัฒนาการทางจิตและ
ปัญหาสายตา

การล้างมืออย่างหมดจด (ตัวอย่างเช่น หลังติดต่อกับทารกหรือจับต้องผ้า
อ้อม) ลดความเสี่ยงลงได้
ถ้าท่านคิดว่าท่านมีโอกาสติดโรค CMV บอกให้แพทย์หรือผดุงครรภ์ของ
ท่านรู้

สามารถติดต่อถึงทารกระหว่างการคลอดได้
และก่อให้เกิดมีการติดเชื้ออย่างร้ายแรง ถ้า
โรคติดไปถึงทารกจ�ำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ
และอาจจ�ำเป็นต้องส่งไปห้องผู้ป่วยหนัก

โรงพยาบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์มีการดูโรคสเตร๊พ บี แตกต่างกันสองวิธี ใน
โรงพยาบาลส่วนมากท่านจะได้รับการตรวจสเตร๊พ บี และถ้าท่านเป็น
โรคสเตร๊พ บี ท่านจะได้ยาปฏิชีวนะเมื่อเจ็บท้องคลอด แต่ในบางโรง
พยาบาล หญิงที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับยาปฏิชีวนะเมื่อเจ็บท้องคลอด
ความเสี่ยงสูงได้แก่เจ็บท้องคลอดก่อน 37 สัปดาห์หรือมีไข้สูง

การติดเชื้อสามารถเข้าถึงมดลูกและมีความ
เป็นได้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง เช่น
ท�ำให้ทารกมีปัญหาทางจิตและตาบอด

จะเกิดมีปัญหาถ้าหญิงติดเชื้อเป็นครั้งแรกขณะตั้งครรภ์เท่านั้น มาตรการ
ระมัดระวังได้แก่ล้างมือหลังจากจับต้องเนื้อสด ท�ำให้เนื้อสุกทั่วถึงดี และ
หลีกเลี่ยงการแตะต้องแมว – อย่าจับต้องถาดที่แมวถ่ายอุจจาระ
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การติดเชื้อในระหว่างการตั้งครรภ์ ต่อ
การติดเชื้อ

อาการ

ผลต่อทารก

โรคซิฟิลิส
(Syphilis)

หญิงส่วนมากที่เป็นโรคซิฟิลิสไม่มีอาการ
อาการที่มีอาจรวมถึงตุ่มที่ไม่เจ็บภายในและ
บริเวณรอบช่องคลอด และผื่นที่มือและเท้า
หรือส่วนอื่นของร่างกาย

สามารถท�ำให้แท้งลูกได้เมื่อครรภ์แก่ ถ้าหญิงผู้ตั้งครรภ์
เป็นโรคซิฟิลิสจะแพร่เชื้อถึงทารกได้ และอาจเป็นเหตุ
ให้ทารกตาบอดได้

โรคคลามีเดีย
(Chlamydia)

หญิงอาจเป็นโรคนี้ได้โดยไม่รู้ตัว แต่จะมีอาการ
เช่นมีตกขาว หรือแสบเวลาปัสสาวะ หรือเจ็บ
ท้องหน่วงระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด
นอกจากเกิดมีอาการที่ต้องไปตรวจแล้ว เหตุผล
ดีอย่างอื่นที่ควรตรวจได้แก่:
• อายุต�่ำกว่า 30
• ถ้าท่านหรือคู่ครองมีเพื่อนร่วมเพศคนใหม่ใน
ระยะหกเดือนก่อนท่านตั้งครรภ์
• ถ้าท่านถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค STI อีกประเภท
หนึ่ง
ถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคคลามีเดียท�ำให้เกิดการ
ติดเชื้ออย่างร้ายแรง (โรคเชิงกรานอักเสบ) ในท่อ
รังไข่หรือมดลูกได้ ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิสนธิ

แพร่เชื้อถึงทารกได้ในระหว่างคลอด ท�ำให้ตาอักเสบ
(โรคตาแดง) หรือเป็นโรคปอดบวม

โรคหนองใน
(Gonorrhoea)

มีตกขาวออกจากช่องคลอดหรือแสบเมื่อ
ปัสสาวะ เจ็บท้องหน่วงระหว่างมีเพศสัมพันธ์
ทางช่องคลอด

ถ้าท่านติดเชื้อและไม่ได้รับการักษา การติดเชื้อจะ
ติดต่อไปให้ทารก เป็นเหตุให้ตาอักเสบ (โรคตาแดง)
หรือหลอดลมตอนบนมีปัญหา

โรคเริมที่อวัยวะ
เพศ (Genital
herpes)

ตุ่มพุพองในบริเวณอวัยวะเพศที่ท�ำให้รู้สึกเจ็บ
เสียวหรือคัน บางคนมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด
หรือบางทีก็ไม่มีอาการเลย

แจ้งแก่แพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านถ้าท่านหรือคู่เพศ
สัมพันธ์คนใดของท่านเคยเป็นหรือก�ำลังเป็นโรคเริมที่
อวัยวะเพศ การเสี่ยงที่จะท�ำให้ทารกติดเชื้อสูงมากที่สุดคือ
ตอนที่ท่านเกิดมีตุ่มพุพองเป็นครั้งแรก หรือตอนที่ท่าน
หายจากการระบาดของตุ่มพุพองครั้งแรก การมีตุ่มพุพอง
ขึ้นอีกในครั้งต่อๆ ไปในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ค่อยมีผล
ต่อทารกในครรภ์ แต่ถ้าท่านคิดว่าการพุพองอาจเกิดขึ้นอีก
เมื่อเริ่มเจ็บท้องคลอด ท่านต้องไปโรงพยาบาลโดยเร็วเท่า
ที่จะท�ำได้ ท่านอาจมีความจ�ำเป็นต้องผ่าท้องคลอดเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ทารกล้มป่วย ถ้าท่านมีตุ่มพุพองกลับมาอีก
ก่อนหน้านี้ ทารกอาจมีภูมิคุ้มกันโรคเริมที่อวัยวะเพศบ้าง

โรคหูดที่อวัยวะ
เพศ (Genital
warts)

โรคหูดที่อวัยวะเพศบ่อยครั้งมักไม่เจ็บ อาจ
เริ่มต้นจากตุ่มบวมเล็กจิ๋วที่บริเวณอวัยวะเพศ
หรือกลายเป็นปุ่มเล็กๆ คล้ายดอกกระ หล�่ำโดย
เฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการตั้งครรภ์ แต่บาง
ครั้งหูดที่อวัยวะเพศมีลักษณะแบนและมองเห็น
ได้ยาก

แม้ว่าจะเป็นโรคสามัญที่กิดแก่หญิงผู้ตั้งครรภ์ หูดที่
อวัยวะเพศมักไม่ค่อยก่อให้เกิดปัญหา
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งานและการตั้งครรภ์
การรักษา
โดยยาปฏิชีวนะ หญิงทุกคนควร
ตรวจเลือดเมื่อตั้งครรภ์ในระยะต้นๆ

ยาปฏิชีวนะ ถ้าท่านคิดว่าท่านอาจ
เป็นโรคคลามีเดีย หารือกับแพทย์
หรือผดุงครรภ์ของท่าน

นอกเสียจากว่างานของท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ก�ำลังแรงหรือเสี่ยงอันตรายใน
การท�ำงานที่จะมีผลต่อทารกของท่าน ไม่มีเหตุผลว่าท�ำไมท่านจะท�ำงานไม่ได้ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ งานบางประเภทท�ำให้ท่านต้องติดต่อกับสิ่งที่อาจเป็นอันตราย
แก่ทารกในครรภ์ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบ้าง แต่ยังไม่ใช่รายการเต็มของการ
เสี่ยง

การติดเชื้อ การท�ำงานให้การดูแลสุขภาพ การดูแลเด็กหรือท�ำงานกับสัตว์
เป็นต้น ท�ำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งอาจมีผลต่อทารก

สารเคมีต่างๆ การดูแลสุภาพ การดูแลฟัน การดูแลสัตว์ การผลิตและการ
ควบคุมแมลง เป็นเพียงประเภทงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

พลังงานรังสี การท�ำงานกับเกี่ยวกับการเอ๊กซ์เรย์หรือวัสดุกัมมันตภาพรังสีไม่

เป็นอันตราย ถ้าเป็นอาชีพปกติ และมีมาตรการรักษาสุขภาพและความปลอดภัย
พลังงานรังสีจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย

การเสี่ยงภัยอย่างอื่น งานที่เกี่ยวกับการยกของหนักหรือการยืนเป็นระยะเวลา

นานท�ำให้มีการเสี่ยงได้

ท�ำการรักษาโดยฉับพลันด้วยยา
ปฏิชีวนะ โดยทั่วไปแล้วจะป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดแก่ทารก
การใช้ยาสามารถระงับการระบาดของ
โรคเริมและช่วยรักษาอาการ แต่เป็น
เพราะไวรัสอยู่ในระบบร่างกายอาจ
กลับมีอาการได้อีก

อาจก�ำจัดโรคหูดได้ แต่ไวรัสที่เป็น
สาเหตุอยู่ในระบบ หูดอาจกลับมาอีก

ถ้างานของท่านเกี่ยวกับการยืนเป็นเวลานาน ต้องแน่ใจว่าท่านมีโอกาสนั่งใน
ช่วงหยุดพัก (ถ้าเป็นไปได้พาดเท้าทั้งสองข้างบนเก้าอี้) การยืนเป็นเวลานานอาจ
ท�ำให้ท่านมีโอกาสมีเส้นเลือดขอดเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ดูได้จาก ความกังวลทั่วๆ ไปในการตั้งครรภ์ ที่หน้า 43
ถ้าท่านนั่งที่โต๊ะหรือใช้คอมพิวเตอร์เกือบตลอดวัน ใช้เวลาสองสามนาทีทุก
ชั่วโมงยืนขึ้นและเดินไปรอบๆ ดูแลหลังของท่านโดย:
• รู้ตัวในการวางท่าทางของท่าน – นั่งและยืนตัวตรง
• ใช้เก้าอี้ที่ท่านพิงหลังได้สบาย
ละเว้นจากการยกของหนัก หรือไต่บันไดและพยายามก้มตัวอย่างระมัดระวัง –
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะมีครรภ์แก่เมื่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายท�ำให้เป็น
ไปได้ยาก
ต้องแน่ใจว่างานของท่านปลอดภัยในระหว่างที่ตั้งครรภ์ หารือกับผดุงครรภ์ของ
ท่าน แพทย์ เจ้าหน้าที่สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน ผู้แทนยูเนี่ยน
หรือนายจ้างของท่าน ท่านติดต่อขอความช่วยเหลือได้จาก เวิร์คคัพเว่อร์ ออทอ
ริตี้แห่งนิวเซาท์เวลส์ (WorkCover Authority of NSW) หมายเลขโทรศัพท์
13 10 50 หรือไปที่เว็บไซท์ www.workcover.nsw.gov.au เพื่อขอเอกสาร
Pregnancy and work ได้ฟรี เวิร์คคัพเว่อร์ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิของท่านใน
ฐานะเป็นคนงาน รวมทั้งสิทธิของท่านที่สามารถจะท�ำงานอย่างอื่นที่ปลอดภัยให้
นายจ้างของท่าน หรือได้เวลาหยุดพักลาคลอดโดยไม่รับเงินค่าจ้าง
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อันตรายบางอย่างรอบบ้าน
เด็กไม่สบาย ระวังด้วยว่าท่านติดเชื้อโรคจากเด็กเล็กๆ คนอื่น

ที่อาจมีผลกับทารกของท่านได้ เช่นโรคอีสุกอีใสหรือพาร์โวไวรัส
(slapped cheek syndrome - สแล็พพ์ ชีค ซินโดรม) ควรบอก
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านไว้เสมอถ้าท่านมีความกังวล

ระมัดระวังสัตว์เลี้ยง ให้คนอื่นท�ำความสะอาดถาดหรือ
อุจจาระแมว – แต่ถ้าท่านต้องท�ำเอง ใส่ถุงมือและล้างมือให้
หมดจดด้วยสบู่และน�้ำร้อน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเสี่ยงจา
การติดเชื้อโรคที่เรียกว่า โทโซพลาสโมซิส (toxoplasmosis) การ
ติดเชื้อโรคนี้คงไม่ท�ำให้ท่านเจ็บป่วย แต่สามารถท�ำให้ทารกใน
ครรภ์ของท่านตาบอดและพิการทางสมองได้ ไม่มีความจ�ำเป็น
ต้องก�ำจัดแมว – เพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขอนามัย
ท่านสามารถติดเชื้อโทโซพลาสโมซิสจากดินและเนื้อดิบ ถ้าท่าน
ตั้งครรภ์ จงจ�ำไว้ว่า:
• ล้างผลไม้และผักก่อนบริโภค
• ละเว้นจากการบริโภคเนื้อดิบหรือเนื้อที่ยังไม่สุก
• ล้างมือ
>> ภายหลังลูบไล้สัตว์เลี้ยง
>> ภายหลังแตะต้องของเหลวจากร่างกาย
>> ก่อนบริโภคอาหาร และก่อนและหลังปรุงอาหาร
• หลีกเลี่ยงการแตะต้องอุจจาระแมว
• ใส่ถุงมือเวลาท�ำสวน
เชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ไวรัสไซโทเมกาโล (CMV) สามารถ
เป็นอันตรายต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ของท่าน และในบาง
รายเป็นสาเหตุของการแท้งลูก ท่านสามารถติดเชื้อ CMV โดย
การสัมผัสกับของเหลวที่ออกจากร่างกาย เช่นปัสสาวะหรือน�้ำลาย
เพื่อหลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อ ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือแผ่นเช็ด
แอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม

หลีกเลี่ยงสารตะกั่วระหว่างการตั้งครรภ์ เราไม่มีทางหลีก
เลี่ยงสารตะกั่วได้อย่างแน่นอน เพราะมีทั้งในอากาศและในดิน
เราทุกคนดูดซึมสารตะกั่วปริมาณเล็กน้อย แต่เด็กๆ และหญิงมี
ครรภ์มีการเสี่ยงมากกว่าที่จะมีปัญหาที่เกิดจากได้สารตะกั่วมาก
เกินไป
เด็กๆ ดูดซึมสารตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่ ในการตั้งครรภ์ สาร
ตะกั่วในระดับต�่ำผ่านเข้ารกและมีผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญา
ของทารก อาจเป็นสาเหตุของปัญหาการเจริญเติบโต การ
ได้ยินและความประพฤติด้วย
เราไม่รู้ว่าผลที่เกิดเหล่านี้จะเปลี่ยนกลับได้หรือไม่
การปรับปรุงบ้านอาจท�ำให้ท่านติดต่อกับสารตะกั่วเพิ่มมากขึ้น
ถ้าบ้านของท่านสร้างก่อนปีพ.ศ. 1971 (เมื่อยังใช้สีทาบ้านผสม
สารตะกั่ว) ควรหาค�ำแนะน�ำก่อนลงมือท�ำอะไรที่กระทบกระเทือน
สีที่ทาไว้ การแซะลอกสีผสมตะกั่วจะท�ำให้ละอองสารตะกั่วฟุ้ง
ไปในอากาศและรอบบ้าน เป็นสิ่งส�ำคัญที่หญิงมีครรภ์และ
เด็กๆ ไม่อยู่ในบริเวณนั้นระหว่างการปรับปรุงที่จะกระทบ
กระเทือนสีผสมสารตะกั่ว
แหล่งอื่นซึ่งเป็นที่มาของสารตะกั่ว ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่ใช้ตะกั่ว (เช่นโรงผลิตแบ็ตเตอรี่รถยนต์จากของ
เก่า) เสื้อผ้าและฝุ่นจากชุดท�ำงานของคนงานสารตะกั่ว งาน
อดิเรกที่ใช้สารตะกั่ว (แสงไฟจากสารตะกั่ว การตกปลาและ
เครื่องปั้นดินเผา) ยาแผนโบราณบางอย่าง เช่น เพย์-ลู- อาห์
(pay-loo-ah), บาลี โกลี (bali goli), รูดา (rueda), และอะซาร์
คอน (azarcon) เครื่องแก้วคริสตัลที่ผสมสารตะกั่ว และเครื่อง
ถ้วยชามจากประเทศก�ำลังพัฒนา (สารตะกั่วลอกออกจากสี
เคลือบได้)
ในบริเวณใกล้เคียงโรงหลอมหรือเหมืองตะกั่ว มีสารตะกั่วเจือปน
อยู่ในสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนในแถบนั้นจึงสูงกว่าในบริเวณ
ชานเมืองแถบอื่น
หญิงมีครรภ์ผู้ก�ำลังเสี่ยงกับระดับสารตะกั่วสูงขึ้น ควรปรึกษา
เรื่องนี้กับแพทย์
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ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด สี และสารเคมีที่ใช้ในครัว
เรือนอย่างอื่นๆ ควรอ่านป้ายค�ำอธิบายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
เพื่อแน่ใจว่าไม่มีค�ำเตือนเรื่องความปลอดภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์
ถ้าค�ำอธิบายแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นพิษมาก อาจจะดีกว่าถ้า
เลี่ยงไม่ใช้ในขณะนี้ ถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด กาว
สี หรือสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนอย่างอื่นๆ ควรท�ำตามวิธีใช้
อย่างปลอดภัยบนป้าย ให้แน่ใจว่ามีลมถ่ายเทมากพอ

สารเน็พธาลีนในลูกเหม็น และก้อนระงับกลิ่นในโถส้วม
ลูกเหม็นบางชนิด และก้อนระงับกลิ่นในโถส้วมประกอบด้วยสาร
ที่เรียกว่าเน็พธาลีน การสัมผัสเน็พธาลีนปริมาณมากสามารถ
เป็นอันตรายแก่เซลล์โลหิต อาจมีสภาพที่เรียกว่าเป็นโรคโลหิต
จางฮีโมลิทิค (haemolytic anaemia) อาการบางอย่างที่อาจเกิด
หลังจากการสัมผัสเน็พธาลีนปริมาณมากได้แก่ อ่อนเพลีย ไม่
อยากอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ทารกเพิ่งคลอดมี
การเสี่ยงโดยเฉพาะที่เซลล์โลหิตจะเป็นอันตรายถ้าสูดดมเน็พธา
ลีน

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจาก
เน็พธาลีน หาได้จากศูนย์ข้อมูลสิ่งเป็นพิษแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์
(NSW Poisons Information Centre) หมายเลขโทรศัพท์ 13 11
26 ติดต่อได้ตลอดวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน หรือจาก
หน่วยสาธารณสุขในท้องถิ่น

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไร
ปลอดภัยและอะไรไม่ปลอดภัย?
มาเธ่อร์เซฟ (MotherSafe) เป็นบริการโทรศัพท์
ไม่เสียเงินส�ำหรับผู้หญิงในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ให้
บริการแนะน�ำอย่างครอบคลุมก่ผู้หญิงและผู้ให้การ
ดูแลทางสุขภาพของเขา ที่ต้องการรู้เกี่ยวกับยา
ต่างๆ หรือผู้ที่เป็นกังวลกับการรับเชื้อขณะที่
ตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มาเธ่อร์เซฟให้
ข้อมูลท่านได้เกี่ยวกับความปลอดภัยและผลที่อาจ
จะเกิดของ:
• ยาตามใบสั่งแพทย์
• ยาที่ซื้อจากเคาน์เตอร์
• ยาเสพติด
• การติดเชื้อ
• กัมมันตภาพรังสี
• การฝึกงานอาชีพ
มาเธ่อร์เซฟมีคลินิกคนไข้นอกส�ำหรับหญิงที่
ต้องการค�ำปรึกษาตัวต่อตัวกับแพทย์เกี่ยวกับยา
ต่างๆในการตั้งครรภ์ทั้งยังมีคลินิกมาเธ่อร์เซฟ
แพลน ส�ำหรับหญิงที่ก�ำลังคิดจะตั้งครรภ์ ผู้หญิง
ปรึกษาเรื่องการตั้งครรภ์ การด�ำเนินชีวิต และ
โภชนาการกับผดุงครรภ์ที่มีประสบการณ์ได้
โทรศัพท์ มาเธ่อร์เซฟ หมายเลข (02) 9382 6539
(เขตนครหลวงซิดนีย์) หรือ 1800 647 848 (เขต
ภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์) มาเธ่อร์เซฟให้บริการ
เวลา 9.00 น.ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ไม่รวมวันหยุดราชการ)
ท่านสามารถติดต่อมาเธ่อร์เซฟ ออนไลน์ได้ที่
www.mothersafe.org.au
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การบริโภคอย่างมีสุขภาพส�ำหรับการตั้งครรภ์
ท�ำไมการบริโภคอย่างมีสุขภาพจึงส�ำคัญส�ำหรับการ
ตั้งครรภ์?
• ช่วยให้ทารกเจริญเติบโตและพัฒนา
• ช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีขณะตั้งครรภ์
• ช่วยให้มีน�้ำหนักเพิ่มที่เหมาะสม
สิ่งที่ท่านต้องท�ำคือบริโภคอาหารจากกลุ่มอาหาร
แต่ละกลุ่มต่อไปนี้ทุกวันและดื่มน�้ำมากๆ

กลุ่มอาหารและปริมาณเสิร์ฟที่แนะน�ำในการตั้งครรภ์
กลุ่มอาหาร

วันละกี่เสิร์ฟ?

ขนมปัง ซีเรียล
ข้าว พาสต้า
ก๋วยเตี๋ยว

4-6 เสิร์ฟ เมื่อระบุถึงเสิร์ฟ:
• ขนมปังขนาด 60ก 2 แผ่น
• ขนมปังก้อนขนาดกลาง 1 ก้อน
• พาสต้า ข้าว หรือก๋วยเตี๋ยวที่ท�ำสุกแล้ว 1 ถ้วย
• มิวสลีที่ไม่คั่ว 1/2 ถ้วย
• พอร์ริดจ์สุกแล้ว 1 ถ้วย
• ซีเรียลอาหารเช้า 1 1/3 ถ้วย

ผักต่างๆ,
เลกูมส์

5 เสิร์ฟ เมื่อระบุถึงเสิร์ฟ:
• ผักที่สุกแล้วหรือถั่วแห้งที่สุกแล้ว 1/2 ถ้วย
• ผักสลัดดิบ 1 ถ้วย
• มันฝรั่งหัวเล็ก 1 หัว

ผลไม้

4 เสิร์ฟ เมื่อระบุถึงเสิร์ฟ:
• ผลไม้ขนาดกลาง 1 ผล (เช่น แอปเปิล หรือกล้วยขนาด
กลาง 1 ผล)
• ผลไม้ขนาดเล็ก 2 ผล (เช่น พลัม หรือ กีวี่ ฟรุท)
• ผลไม้กระป๋อง 1 ถ้วย
• ลูกเกด 1 1/2 ช้อนโต๊ะ
• เอพริค็อทแห้ง 4 ผล

นม โยเกิร์ท
เนยแข็งและ
ข้อเลือกอาหาร
ประเภทนม

อย่างน้อย 2 เสิร์ฟ เมื่อระบุถึงเสิร์ฟ:
• นม 1 ถ้วย (ไขมันเต็ม หรือลดไขมันหรือไขมันต�่ำ)
• เนยแข็ง หรือแข็งปานกลาง (ลดไขมัน) 2 แผ่น
• โยเกิร์ท (ธรรมดา หรือมีรส) 200ก
• นมข้น 1/2 ถ้วย
• นมถั่วเหลือง 1 ถ้วย (ชนิดเพิ่มแคลเซียม)
• คัสตาร์ด 1 ถ้วย
• ปลาแซลมอนหรือซาร์ดีนทั้งกระดูก 1/2 ถ้วย

เนื้อไม่มีมัน
ปลา ไก่ ไข่
เลกูมส์

1 1/2 เสิร์ฟ เมื่อระบุถึงเสิร์ฟ:
• เนื้อบดไม่มีมัน 1/2 ถ้วย
• เนื้อไม่มีมันหนึ่งชิ้น หรือไก่ขนาดเท่าฝ่ามือของท่าน
• ช็อพส์ขนาดเล็ก 2 ชิ้น
• ชิ้นปลาขนาดเล็ก 1 ชิ้น
• ปลาแซลมอน 1/2 ถ้วย
• ไข่ขนาดเล็ก 2 ฟอง
• ถั่วต่างๆ 1/3 ถ้วย
• เมล็ดต่างๆ 1/4 ถ้วย
• เลนทิลส์ ถั่ว และชิคพีส์ที่ท�ำสุกแล้ว 1/2 ถ้วย

บริโภคอาหารจากกลุ่มอาหารแต่ละกลุ่มต่อ
ไปนี้ทุกวัน:
• ขนมปัง ข้าว พาสต้า ก๋วยเตี๋ยวและธัญพืช
อื่นๆ
• ผักและเลกูมส์ (เลกูมส์หมายถึงถั่วแห้งและฝักถั่ว
ชนิดต่างๆ เลนทิลส์ และอาหารจากถั่วเหลือง
เช่น เต้าหู้)
• ผลไม้
• นม โยเกิร์ท เนยแข็งหรือแข็งปานกลาง (ชนิด
ลดไขมัน)
• เนื้อ ปลา ไก่ และไข่ที่ท�ำสุกใหม่ๆ
• ถั่วต่างๆ
น�้ำดื่ม ดื่มน�้ำตามความกระหาย – ปกติควรดื่ม
มากกว่าในวันที่อากาศร้อนหรือระหว่างการออก
ก�ำลังกาย เครื่องดื่มอย่างอื่น (ยกเว้นแอลกอฮอล์)
นับเป็นการบริโภคของเหลวของท่านได้ ทว่าน�้ำ
เป็นเครื่องดื่มที่แก้กระหายได้ดีที่สุด เมื่อค�ำนึงถึง
ราคาและความสะดวก ไม่มีอะไรสู้น�้ำก๊อกได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีฟลูไรด์อยู่ด้วย (ฟลูไรด์เป็นสาร
เคมีที่ช่วยให้ฟันแข็งแรงขึ้น) ถ้าท่านเป็นห่วงเรื่อง
คุณภาพของน�้ำประปาของท่าน จงต้มน�้ำก่อนดื่ม
หญิงมีครรภ์ควรลดปริมาณเครื่องดื่มประเภทโคล่า
หรือกาแฟ เพราะมีส่วนผสมคาเฟอินและน�้ำตาล
ถ้าท่านงดเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ได้ ควรลองชนิดไม่มี
คาเฟอิน
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เมื่อท่านบริโภคอาหารที่มีไขมัน น�้ำตาลและเกลือสูง
...จงบริโภคเพียงเล็กน้อย หรือเป็นเพียงครั้งคราว ไม่ทุกวัน

การบริโภคอาหารเหล่านี้มากเกินไป (เป็นต้นว่า มันฝรั่งทอด ขนม
เค็ก ลูกอม พาย หรือน�้ำอัดลม) หมายความว่าท่านจะมีที่น้อย
กว่าส�ำหรับอาหารที่มีสุขภาพที่ท่านและทารกของท่านต้องการ
ท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องน�้ำหนักด้วย

อาหารเทคอเวย์ ใช้ได้ไหม?

รายการอาหารส�ำหรับการบริโภคอย่างมี
สุขภาพระหว่างตั้งครรภ์
รายการอาหาร
อาหารเช้า

ซีเรียลโฮลเกรนส�ำหรับอาหารเช้า หรือ
พอร์ริดจ์กับนมไขมันต�่ำ และผลไม้สด
หรือแห้ง หรือ
ไข่ เนยแข็งลดไขมัน หรือเบคบีนส์กับ
ขนมปังโฮลเกรนปิ้ง หรือ
โยเกิร์ท ผลไม้ และขนมปังโฮลเกรนปิ้ง
กับเวจีไมท์

อาหารว่าง
ตอนเช้า

สมูธีกล้วยท�ำด้วยนมลดไขมันหรือ โย
เกิร์ท หรือ
ผลไม้และโยเกิร์ท หรือ
ผลไม้หนึ่งผล

อาหารกลางวัน

แซนด์วิช ท�ำด้วยแร็พหรือโรลใส่เครื่อง
ปรุงเนื้อไม่มีมัน ปลา ไข่ เนยแข็งลด
ไขมันหรือฮอมมัส และสลัด หรือ
ก๋วยเตี๋ยวผัดใส่ผัก เนื้อวัว ปลา เต้าหู้
หรือถั่วต่างๆ และผลไม้หนึ่งผล หรือ
ซุปถั่วและผักกับขนมปังโฮลเกรนและ
เนยแข็งลดไขมัน

อาหารว่าง
ตอนบ่าย

ขนมปังกรอบโฮลเกรน กับเวจีไมท์
หรือ
ผลไม้แห้งและถั่วต่างๆ หรือ
ขนมปังพิตต้ากับฮอมมัส

อาหารเย็น

แกงเผ็ดผักกับชิคพีส์หรือเลนทิลส์และ
ข้าว กับสลัดผลไม้ หรือ
พิซซ่าท�ำเอง ใส่เนยแข็งลดไขมัน และ
แนมด้วยสลัด หรือ
พาสต้ากับเนื้อไม่มีมันและผัก หรือซอส
เลนทิล กับสลัดจานหนึ่ง ตามด้วยคัส
ตาร์ดกล้วย

อาหารเทคอเวย์หลายอย่างมีไขมันสัตว์ น�้ำตาล เกลือ และ
แคลอรี่สูง และมีสารอาหารที่ส�ำคัญต�่ำ
ข้อเลือกอาหารเทคอเวย์ที่มีสุขภาพกว่าได้แก่แซนด์วิชขนมปังโฮ
ลมีล ขนมปังโรล แร็พส์ หรือเบเกลส์ โฟคคาเซีย หรือขนมปัง
เทอร์คิช ที่ท�ำใหม่สด พร้อมเครื่องปรุงที่มีสุขภาพ ไก่ย่าง (เอา
หนังออก) และอาหารผัดหรือนึ่งแบบเอเซีย
ท่านจ�ำเป็นต้องระมัดระวังอาหารเทคอเวย์ เพราะเสี่ยงกับแบ็ค
ทีเรียที่เกิดในอาหาร โดยทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เตรียมไว้
ก่อน และบริโภคแต่อาหารที่เพิ่งเตรียมใหม่สด

ฉันควรบริโภคอาหารมากเท่าไร?

ถ้าท่านบริโภคอาหารที่มีสุขภาพอยู่แล้ว ท่านไม่จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อท่านตั้งครรภ์ - เพียงแต่เพิ่มผักมากขึ้น
อีกเสิร์ฟหนึ่ง เพิ่มผลไม้มากขึ้นอีกสองเสิร์ฟ และเนื้อครึ่งเสิร์ฟ
ทุกวัน รายการต่อไปนี้แสดงว่าทุกวันท่านควรบริโภคอาหารจาก
แต่ละกลุ่มมากเท่าไร

ค�ำเตือน เรื่องสุขภาพ!
ท่านไม่จ�ำเป็นต้องกินอาหาร
ส�ำหรับสองคนในระหว่างการตั้ง
ครรภ์
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บริโภคปลาเมื่อท่านตั้งครรภ์

ปลาอุดมด้วยโปรตีนและแร่ธาตุ มีไขมันอิ่มตัวต�่ำ และมีกรดไข
มันโอเมก้า- 3 กรดไขมันโอเมก้า- 3 เป็นสิ่งส�ำคัญในการพัฒนา
ระบบประสาทของทารกก่อนและหลังคลอด อย่างไรก็ตามปลา
บางชนิดมีสารปรอทที่อาจเป็นอันตรายแก่ทารกในครรภ์ หรือ
เป็นอันตรายแก่ระบบประสาทที่ก�ำลังเจริญเติบโตของเด็กที่ยัง
เยาว์

ปริมาณที่ปลอดภัย และชนิดปลาที่
แนะน�ำส�ำหรับหญิงมีครรภ์
หญิงมีครรภ์และหญิงเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่และหญิงที่วางแผนตั้งครรภ์

1 เสิร์ฟ
เท่ากับ
150 ก.

บริโภคปลาตัวเล็กสัปดาห์ละ 2-3 เสิร์ฟ
ปลาควรเล็กพอใส่จานอาหารค�่ำ
ตัวอย่างเช่น: แม็คเคอเรล, ซิลเวอร์ แวฮู, เบรม, สแน็ป
เปอร์, เทรวาลลี, ไวทิ, แฟล็ตเฮด, คิงฟิช, ทูนาและ
แซลมอนกระป๋อง, แฮริ่ง, ซาร์ดีน, หอย, ล็อบสเตอร์,
ปลาหมึก หรือ
บริโภค 1 เสิร์ฟต่อสองสัปดาห์ ปลาฉลาม (ชิ้นบางๆ) หรือ
บิลล์ฟิช (บร็อดบิลล์, ซอร์ดฟิช, และมาร์ลิน) และไม่
บริโภคปลาอื่นในสองสัปดาห์นั้น หรือ
บริโภค 1 เสิร์ฟต่อหนึ่งสัปดาห์ ปลาดุก หรือปลาออเรนจ์ รัฟ
ฟี่ (ดีพซี เพิร์ช) และไม่บริโภคปลาอื่นในสัปดาห์นั้น
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ความเป็นกังวลเรื่องอาหารโดยทั่วไประหว่าง
การตั้งครรภ์
มีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์หลายอย่างที่ส�ำคัญโดยเฉพาะ
ส�ำหรับท่านระหว่างการตั้งครรภ์

ธาตุเหล็ก

ถ้ามีธาตุเหล็กเพียงเล็กน้อยในอาหารของท่านหมายความว่า
ท่านจะไม่มีเซลล์โลหิตแดงที่ล�ำเลียงอ๊อกซิเจนเพียงพอ และ
ท่านอาจรู้สึกเหนื่อย เพลีย หายใจไม่ออกหรือหมดเรี่ยวแรงทาง
จิตใจ การวิจัยแสดงว่าเมื่อแม่ไม่มีธาตุเหล็กเพียงพอ อาจมีโรค
แทรกซ้อนในการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นหรืออาจคลอดก่อนก�ำหนด
แหล่งของธาตุเหล็กที่ดีที่สุดคือเนื้อแดงไม่มีมัน ถั่วต่างๆ และ
เลกูมส์ เช่นถั่วเหลืองหรือชิคพีส์
ท่านจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารของท่านได้
มากกว่า ถ้าท่านบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่อุดมด้วยไวตามิน
ซีกับมื้ออาหารของท่าน ซึ่งอาจเป็นสิ่งง่ายๆ เช่นน�้ำส้มสักแก้ว
หนึ่งในมื้ออาหารเช้า หรือมะเขือเทศ แค็พซิคัมแดง บร็อคโคลี่
หรือถั่วมื้ออาหารกลางวันหรือเย็น เป็นการดีที่สุดที่จะดื่มกาแฟ
หรือชาระหว่างมื้ออาหารแทนการดื่มพร้อมอาหาร เนื่องจาก
เครื่องดื่มเหล่านี้ท�ำให้ร่างกายของท่านดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหาร
ได้ยากขึ้น

แคลเซียม

บริโภคอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมปริมาณมากระหว่างการตั้ง
ครรภ์ช่วยท�ำให้กระดูกและฟันของทารกของท่านแข็งแรง ถ้า
อาหารของท่านไม่มีแคลเซียมเพียงพอ การเจริญเติบโตของเด็ก
จะสนองความต้องการด้วยการแย่ง แคลเซียมไปจากกระดูกของ
ท่าน อาจจะท�ำให้การเสี่ยงต่อการมีกระดูกอ่อนแอของท่านเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งอาจท�ำให้กระดูกหักง่ายต่อไปในชีวิต
โปรดจ�ำด้วยว่าผลิตภัณฑ์นมที่ไขมันต�่ำ หรือลดไขมันตามปกติ
แล้วมีแคลเซียมมากเท่า (ถ้าไม่มากกว่า) ผลิตภัณฑ์นมที่มีฟูล
ครีม (แต่คอทเทจ ชีส ไม่มีแคลเซียมมาก) ถ้าท่านไม่บริโภค
ผลิตภัณฑ์นมอย่างใดหรือสิ่งทดแทนที่ระบุตามรายการ กลุ่ม
อาหารและปริมาณเสิร์ฟที่แนะน�ำระหว่างการตั้งครรภ์ ในหน้า 28
ท่านอาจต้องการแคลเซียเสริม หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์
ของท่าน

ไวตามินดี

ท่านอาจท�ำการตรวจระดับไวตามินดีของท่านในระหว่างการตั้ง
ครรภ์ เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องท�ำการแก้ไขถ้าระดับไวตามินดีของ
ท่านต�่ำ โดยการรับแสงแดดธรรมชาติอย่างมีขอบเขตหรือโดยการ
กินเม็ดไวตามินดีตามปริมาณที่ถูกต้อง

ฉันจ�ำเป็นต้องกินไวตามินหรือแร่ธาตุอย่างอื่นเพิ่มใน
ระหว่างตั้งครรภ์ไหม?

หญิงทุกคนที่อยูในวัยมีทารกจ�ำเป็นต้องมีโภชนาการที่สมดุลย์
และกินไวตามินรวมที่มีกรดโฟลิคตามปริมาณที่แนะน�ำ ก่อนที่
จะพยายามตั้งครรภ์และตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ เป็น
สิ่งส�ำคัญที่หญิงทุกคนต้องกินไวตามินรวมที่ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ
ส�ำหรับก่อนการตั้งครรภ์ ในระหว่างการตั้งครรภ์และระหว่างเลี้ยง
นมทารก เนื่องจากไวตามินประเภทเหล่านี้มักจะมีส่วนสัดที่ถูก
ต้อง (ที่แนะน�ำให้กินประจ�ำวัน หรือ RDI) ของไวตามินและแร่
ธาตุต่างๆ ส�ำหรับการตั้งครรภ์ ซึ่งรวมทั้งสารไอโอไดน์ที่ส�ำคัญ
ต่อพัฒนาการทางสมองที่มีสุขภาพดีของทารก ผู้เชี่ยวชาญ
แนะน�ำให้หญิงทุกคนที่ตั้งครรภ์ หญิงที่เลี้ยงนมลูก หรือหญิง
ที่ก�ำลังคิดว่าอยากตั้งครรภ์ให้กินไอโอไดน์เสริมในปริมาณ 150
ไมโครแกรมทุกวัน ถ้าท่านก�ำลังมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไธรอยด์
อยู่ โปรดปรึกษากับแพทย์ของท่านก่อนกินไอโอไดน์เสริม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ www.nhmrc.gov.au

ที่เกี่ยวกับไขมันและน�้ำมันล่ะ?

ท่านต้องการเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น – เนยหรือมาร์จารีน
นิดหน่อยทาบางๆ บนขนมปัง และใช้น�้ำมันเล็กน้อยในการปรุง
อาหารและน�้ำสลัด น�้ำมันคาโนล่า มะกอก ดอกทานตะวัน
แซ็ฟฟลาวเออร์ ข้าวโพด และถั่วเหลืองคือการเลือกใช้ที่ถูก
สุขภาพกว่าอย่างอื่น ท่านได้ไขมันและน�้ำมันมากพอจากการ
บริโภคอาหารประเภทซีเรียล และจากเนื้อสัตว์ ไข่ เนยแข็ง เนย
ถั่วและมาร์จารีน

มาเธ่อร์เซฟมีแผ่นข้อมูลเกี่ยวกับไวตามินและ
แร่ธาตุส�ำหรับการตั้งครรภ์ ดูได้จากมาเธ่อร์
เซฟเว็บไซต์ที่ www.mothersafe.org.au และ
กดที่ ‘Factsheets’.
❖
เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นว่าหญิงจะสูญเสีย
แคลเซียมไปจากฟันในระหว่างการตั้งครรภ์
เพียงแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้แคลเซียมเพียงพอจาก
อาหาร ร่างกายของท่านก็จะให้แร่ธาตุนี้แก่
ทารกจากการสะสมในกระดูกของท่าน
❖

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
หญิงมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงปลาดิบและอาหาร
ทะเล เป็นต้นว่า หอย ซาชิมี่ ปลาแซลมอน
รมควันหรือหอยรมควันโดยสิ้นเชิง หาดูเหตุผล
ได้จาก Keeping food safe (รักษาอาหารให้
ปลอดภัย) ที่หน้า 35
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โฟเลทเป็นสิ่งส�ำคัญต่อท่านและทารก
โฟเลท (หรือกรดโฟลิค) คือไวตามิน บี เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้อง
ได้โฟเลทมากๆ ก่อนท่านตั้งครรภ์ (อย่างน้อยที่สุดหนึ่ง
เดือนก่อน) และระยะต้นๆ ของการตั้งครรภ์ (สามเดือน
แรก) ซึ่งอาจจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพให้แก่ทารกของ
ท่าน ถ้าท่านไม่เคยได้โฟเลทก่อนตั้งครรภ์ ก็ไม่ต้องเป็นห่วง
เพียงแต่ต้องแน่ใจว่าท่านได้พอในทันทีที่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์

ท่านได้โฟเลทเพียงพอได้โดย:

• บริโภคอาหารที่อุดมด้วยกรดโฟลิค – เช่นขนมปัง
โฮลเกรน ซีเรียลอาหารเช้าโฮลเกรนเติมโฟเลท
ผักที่มีใบสีเขียวแก่ ถั่วแห้ง ชิคพีส์ และเลนเทิลส์
ส้ม น�้ำส้ม กล้วย สตรอเบอร์รี่ส์ อาโวคาโด และ
ยีสต์สเปรดส์ เช่น มาร์ไมท์ หรือเวจีไมท์ ควร
ก�ำหนดไว้ว่าบริโภคผลไม้ตามรายการข้างบนสอง
เสิร์ฟ รวมทั้งผักต่างๆ ห้าเสิร์ฟ และขนมปังและ
ซีเรียลหกเสิร์ฟเป็นประจ�ำทุกวัน
• ใช้เม็ดกรดโฟลิคชนิดตัวยาต�่ำ (0.5มก) หรือไว
ตามินรวมพิเศษส�ำหรับการตั้งครรภ์ที่มีกรดโฟลิค
0.5มก ทุกวัน รวมทั้งอาหารที่มีโฟเลทสูง ถ้าท่าน
ไม่อยากใช้ไวตามินรวม ท่านซื้อกรดโฟลิคชนิดเม็ด
ได้จากซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือร้านอาหาร
สุขภาพ
ปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการมีสารโฟเลทไม่เพียงพอ
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เรียกว่าความพิการของหลอดประสาท
(สไปนา ไบฟิดา กระดูกสันหลังโหว่- spina bifida และแอน
เอ็นเซฟาลี เด็กไม่มีสมอง- anencephaly) ซึ่งสามารถมี
ผลต่อกระดูกสันหลังหรือสมอง และจะก่อให้เกิดปัญหาร้าย
แรง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก การตรวจก่อนคลอด
และการปรึกษาทางพันธุกรรม ที่หน้า 114
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ถ้าท่านหรือญาติคนหนึ่งของท่านเคยมีทารกที่มีความ
พิการของหลอดประสาท ท่านมีการเสี่ยงมากกว่าที่ทารก
ของท่านจะมีปัญหานี้ หารือกับแพทย์หรือผดุงครรภ์ของ
ท่าน เขาอาจ:
• แนะน�ำให้ท่านใช้เม็ดกรดโฟลิคที่มีตัวยาสูงกว่า
• แนะน�ำการปรึกษาทางพันธุกรรมและท�ำการตรวจ
หาความพิการของหลอดประสาทในการตั้งครรภ์
ของท่าน

วิธีที่ง่ายและอร่อยด้วยในการได้โฟเลทได้แก่:

• บริโภคซีเรียลอาหารเช้าโฮลเกรนที่เพิ่มโฟเลท กับ
กล้วยหั่นเป็นชิ้นและน�้ำส้มหนึ่งแก้ว
• บริโภคผักนึ่งหรือผัดผักเสิร์ฟใหญ่
• กินกล้วย ถั่วดิบต่างๆ ไม่ใส่เกลือ หรือขนมปังโฮล
เกรนปิ้งทาด้วยยีสต์ สเปรด (เช่น มาร์ไมท์ หรือเวจี
ไมท์) เป็นของว่าง
• ทาอาโวคาโดบดบนขนมปังแทนมาร์จารีนหรือเนย
หารือกับแพทย์และผดุงครรภ์ของท่านเพื่อรู้ว่าท่านควรได้
กรดโฟลิคมากเท่าใดถ้าท่าน:
•
•
•
•
•

เป็นโรคลมชัก
ใช้ยาป้องกันอาการชัก
มีอาการขาดไวตามิน บี
เป็นโรคเบาหวาน
น�้ำหนักมากเกินไป

ฉันทานอาหารมังสวิรัติ ฉันจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนอาหาร
ไหม?

การเปลี่ยนอาหารของฉัน
ระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะเลี้ยง
ทารกด้วยนมจะป้องกันทารก
จากโรคภูมิแพ้ไหม?

บางครั้งอาหารมังสวิรัติอาจมีสารอาหารที่มีประโยชน์ส�ำคัญต�่ำได้

ไม่แนะน�ำให้เปลี่ยนอาหาร การวิจัยพบว่าการ
งดเว้นอาหารเช่น ไข่ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปลา
หรือนมวัว (อาหารที่อาจเป็นสาเหตุของโรค
ภูมิแพ้แก่บางคน) ไม่มีผลต่อการเสี่ยงเป็นโรค
ภูมิแพ้ของทารก

อาหารมังสวิรัติที่สมดุลย์เป็นอาหารที่มีสุขภาพดีมากได้ ใช้ตาราง
กลุ่มอาหารและการเสิร์ฟที่แนะน�ำในการตั้งครรภ์ ที่หน้า 28 เพื่อ
ตรวจดูว่าท่านก�ำลังได้การเสิร์ฟที่เพียงพอจากกลุ่มอาหารแต่ละ
กลุ่ม
• ธาตุเหล็กและสังกะสี บริโภคอาหารจากพืชที่มีธาตุเหล็ก
และสังกะสี (เลกูมส์และถั่วต่างๆ ) ให้เต็มที่ พร้อมกับอาหารที่
ประกอบด้วยไวตามิน ซี ในมื้อเดียวกัน
• ไวตามิน บี 12 ซีเรียลอาหารเช้าที่เสริมไวตามิน บี 12 เป็น
แหล่งยอดเยี่ยมของไวตามิน บี 12 ส�ำหรับนักมังสวิรัติ ถ้า
ท่านไม่บริโภคอาหารประเภทนมหรือไข่ท่านอาจจ�ำเป็นต้องมี
อาหารเสริม
• แคลเซียม ดูจากตาราง กลุ่มอาหารและการเสิร์ฟที่แนะน�ำใน
การตั้งครรภ์ ที่หน้า 28 เพื่อได้รายการอาหารที่มีแคลเซียมใน
อาหารไม่ใช่ประเภทนม ถ้าท่านไม่บริโภคอาหารเหล่านี้มาก
พอ ท่านอาจจ�ำเป็นต้องมีอาหารเสริม แคลเซียม
• โปรตีน ต้องแน่ใจว่าท่านได้โปรตีนพืชจากเลกูมส์ ถั่วต่างๆ
และเมล็ดต่างๆ เพียงพอ
ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือวางแผนอาหาร บอกกับผดุงครรภ์
และแพทย์ของท่านหรือนักโภชนาการ

ฉันเป็นวัยรุ่น ฉันต้องการอะไรเพิ่มไหม?

ถ้าท่านอายุต�่ำกว่า 17 ท่านยังอยู่ในวัยเจริญเติบโต ซึ่ง
หมายความว่าร่างกายของท่านต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์
เพิ่ม-ต้องแน่ใจว่าท่านได้อาหารที่มีสุขภาพวันละสามมื้อทุกวัน
ท่านจ�ำเป็นต้องได้แคลเซียมเพิ่มด้วย – บริโภคผลิตภัณฑ์นม
สามเสิร์ฟ (หรือสี่เสริ์ฟ ถ้าท่านไม่กินซีเรียลมากเท่าไร) ถ้าท่าน
ต้องการความช่วยเหลือวางแผนอาหาร บอกกับผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่าน

❖

บริโภคของกินเล่นอย่างฉลาด
พยายามหยุดความอยากของกินเล่นตลอด
เวลา เมื่อท่านอยากของกินเล่น ควรเลือก
อาหารที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับตัวท่านเองและ
ทารก เช่นผัก ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้สดหรือ
แห้ง โยเกิร์ท ถั่วไม่ใส่เกลือ ขนมปังผลไม้
โฮลเกรน เนยแข็ง (ลดไขมัน) และขนมปัง
ปิ้งใส่มะเขือเทศ หรือขนมปังพิต้ากับ ฮอมมัส
สด สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อท่านและทารก
มากกว่าขนมเค้ก ขนมปังกรอบหรือของกิน
เล่นเค็มๆ – ทว่าก็ไม่เป็นไร ถ้าจะให้รางวัลตัว
เองบ้างในบางครั้ง!

.
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ฉันควรน�้ำหนักขึ้นระหว่างตั้งครรภ์สักเท่าไร?

เป็นสิ่งส�ำคัญที่หญิงทุกคนกินอาหารที่มีประโยชน์และท�ำตัว
กระฉับกระเฉงระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลดการเสี่ยงต่อการมีน�้ำ
หนักเพิ่มมากเกินไป แม้ว่าท่านอาจจะรู้สึกหิวมากกว่า ท่านไม่
จ�ำเป็นต้อง “กินส�ำหรับสองคน”
ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรออสเตรเลียมีน�้ำหนักเกินระดับ
ที่ควรเป็น หญิงที่น�้ำหนักมากเกินไปอาจมีความจ�ำเป็นพิเศษ
ระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะเขามีการเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก:
• น�้ำหนักเพิ่มมากเกินไประหว่างการตั้งครรภ์และยากที่จะลดน�้ำ
หนักได้หลังคลอด
• มีทารกขนาดใหญ่หรือเล็กที่สุขภาพไม่ดี
• ความดันโลหิตสูง
• เป็นโรคเบาหวาน (ระหว่างการตั้งครรภ์)
• การผ่าท้องคลอด
• เป็นลิ่มเลือดที่ขาหรือเชิงกราน
• การคลอดทารกตายในครรภ์
หญิงบางคนที่น�้ำหนักเกินมากไปจ�ำเป็นต้องไปคลอดที่โรง
พยาบาลที่ให้การดูแลในระดับสูงกว่า

แม้ว่าท่านจะตั้งครรภ์แล้ว การควบคุมน�้ำหนักก็ยังช่วยลดการ
เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อเป็นแนวทาง ไม่
ว่าท่านจะมีน�้ำหนักมากเท่าไรตอนเริ่มต้นตั้งครรภ์ ท่านควรมีน�้ำ
หนักขึ้นน้อยที่สุดในระหว่างการตั้งครรภ์

ดัชนีมวลร่างกาย (BMI) ใช้คาดคะเนไขมันทั้งหมดในร่างกาย
และช่วยก�ำหนดว่าน�้ำหนักของท่านอยู่ภายในอัตราฉลี่ย หรือ
ว่าท่านน�้ำหนักต�่ำกว่าเฉลี่ย น�้ำหนักเกินเฉลี่ย หรืออ้วนเกินไป
หรือไม่ ค�ำนวณ BMI โดยหารน�้ำหนักเป็นกิโลกรัมของท่าน
ด้วยความสูงเป็นเมตร – ยกก�ำลังสอง (ม2) ลิ้งค์ต่อไปมีเครื่อง
ค�ำนวณ BMI ที่ท่านใช้คิด BMI ของท่านเองได้
http://www.gethealthynsw.com.au/bmi-calculator
หญิงที่มี BMI น้อยกว่า 18.5 หรือมากกว่า 35 ควรพิจารณาหา
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่เรื่องอาหารเกี่ยวกับการเพิ่มน�้ำหนักอย่าง
มีสุขภาพ กลุ่มชุมชนบางกลุ่มมีจุดก�ำหนดส�ำหรับความอ้วนใน
ค่า BMI ที่แตกต่างกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือ
ผดุงครรภ์ของท่าน
ตารางข้างล่างนี้แสดงวิธีใช้ส่วนสูงและน�้ำหนักก่อนตั้งครรภ์
ค�ำนวณหา BMI และน�้ำหนักเพิ่มที่แนะน�ำในการตั้งครรภ์
ท่านไม่ควรลดอาหารขณะที่ท่านมีครรภ์ นอกเสียจากว่าเป็นค�ำ
แนะน�ำของผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน

น�้ำหนักเพิ่มที่แนะน�ำในการตั้งครรภ์
BMI ก่อนตั้งครรภ์ (กก/ม2)

อัตราการเพิ่มใน
ไตรมาสที่ 2 และที่
3 (กก/สัปดาห์) *

อัตราน�้ำหนักเพิ่ม
ทั้งหมดที่แนะน�ำ
(กก)

น้อยกว่า 18.5

0.45

12.5 ถึง 18

18.5 ถึง 24.9

0.45

11.5 ถึง 16

25.0 ถึง 29.9

0.28

7 ถึง 11.5

มากกว่าหรือเท่ากับ 30.0

0.22

5 ถึง 9

* ในการค�ำนวณสมมติว่ามีน�้ำหนักเพิ่มในระยะสามเดือนแรกเพียง 0.5-2 กก
ที่มา: Queensland Health (2010) Statewide Maternity and Neonatal Clinical Guideline: Obesity
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เก็บอาหารให้ปลอดภัย

เมื่อท่านตั้งครรภ์ ระบบภูมิคุ้มกันของท่านจะต�่ำลงท�ำให้ท่าน
เสี่ยงต่อการป่วยเจ็บได้ง่ายกว่า รวมถึงอาหารเป็นพิษ เชื้อ
โรคบางอย่างอาจท�ำให้ท่านป่วยหนักมากกว่าตอนที่ท่านไม่
ตั้งครรภ์ และสามารถท�ำให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตราย
ด้วย ต่อไปนี้คือค�ำแนะน�ำบางอย่างที่ช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยง
อาหารเป็นพิษ

เก็บในที่เย็น
• ให้ตู้เย็นมีอุณหภูมิ 5°ซ หรือต�่ำากว่า
• ใส่อาหารที่จ�ำเป็นต้องเก็บให้เย็นในตู้เย็นโดยทันที
• อย่าบริโภคอาหารที่ควรอยู่ในตู้เย็น ถ้าถูกทิ้งไว้นอกตู้เย็น
เป็นเวลาสองชั่วโมงหรือนานกว่า
• การท�ำให้อาหารแช่แข็งละลาย และหมักอาหาร – โดยเฉพาะ
พวกเนื้อ – ควรท�ำในตู้เย็น
• จ่ายของโดยมีกระเป๋าเก็บความเย็น และไปปิคนิคโดยใช้
กระติกน�้ำแข็ง

รักษาความสะอาด
• ล้างมือและเช็ดมือให้สะอาดก่อนลงมือปรุงอาหาร หรือกินอา
หารใดๆ แม้ว่าจะเป็นของกินเล่น
• รักษาความสะอาดของเคาน์เตอร์ เครื่องครัว และภาชนะที่
ใช้ในการกินอาหาร
• แยกอาหารดิบจากอาหารที่ท�ำสุกแล้ว และใช้เขียงและมีดต่าง
กันส�ำหรับแต่ละชนิด
• อย่าให้น�้ำจากเนื้อดิบหยดใส่อาหารอื่นๆ
• งดเว้นจากการท�ำอาหารให้คนอื่นถ้าท่านป่วยมีอาการเหมือน
ท้องเสีย

หุงต้มจนสุกร้อน
• หุงต้มอาหารจนร้อนจัด
• อุ่นอาหารจนร้อนจัด
• ต้องแน่ใจว่าไม่มีส่วนสีชมพูในเนื้อที่ท�ำสุกแล้ว เช่นเนื้อบดหรือ
ไส้กรอก
• ดูว่าน�้ำเนื้อไม่มีสีก่อนเสิร์ฟไก่หรือหมู
• ตั้งน�้ำหมักเนื้อดิบให้เดือดก่อนเสิร์ฟ

อ่านค�ำอธิบาย
•
•
•
•

อย่ากินอาหารที่พ้นก�ำหนดวันที่ “ใช้ถึง”
ควรสังเกตวันที่ “บริโภคก่อน” และท�ำตาม
ท�ำตามค�ำแนะน�ำเรื่องการเก็บและวิธีการปรุง
หาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ไม่บรรจุห่อ
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ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ –
ล้างมือ
การติดเชื้อบางอย่างอาจเป็นอันตรายต่อการ
พัฒนาของทารกในครรภ์ และในบางรายเป็นผล
ถึงท�ำให้แท้งได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ล้าง
มือของท่านด้วยสบู่และน�้ำหรือใช้แผ่นแอลกอฮอล์
ถู ล้างมือของท่าน:
• หลังการติดต่อกับของเหลวจากร่างกาย เช่น
น�้ำลาย น�้ำมูก เลือด หรืออาเจียน
• หลังการเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือไปเข้าห้องน�้ำ
• ก่อนและหลังท�ำอาหารและก่อนบริโภค
• หลังการท�ำสวนหรือแตะต้องสัตว์ หรืออุจจาระ
สัตว์ (ที่อุจจาระแมว)
• เมื่อไรก็ตามที่มือของท่านดูสกปรก

เชื้อลิสเตอเรีย (Listeria)

เชื้อลิสเตอเรียเป็นแบ็คทีเรีย (เชื้อโรค) ที่เกิดในอาหาร สามารถ
ท�ำให้อาหารเป็นพิษประเภทที่เรียกว่า ลิสเตอริโอซิส (listeriosis)
ตามปกติไม่เป็นปัญหาแก่ผู้มีสุขภาพดี แต่ผู้ที่ระบบภูมิคุ้มกันต�่ำ
รวมทั้งหญิงมีครรภ์อาจได้รับอันตรายจากแบ็คทีเรียนี้ได้มากกว่า
ไม่บ่อยนัก ที่หญิงมีครรภ์อาจแพร่เชื้อให้ทารกในครรภ์ซึ่งยังผล
ให้แท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือคลอดก่อนก�ำหนดได้ และท�ำให้
ทารกแรกเกิดป่วยหนัก บ่อยครั้งที่ยาปฏิชีวนะสามารถป้องกัน
ทารกในครรภ์ หรือทารกแรกเกิดจากการติดเชื้อได้ถ้าแม่เป็นลิ
สเตอริโอซิส
ในผู้ใหญ่ ลิสเตอริโอซิสอาจไม่มีอาการเลย หรือท่านอาจเป็นไข้
และรู้สึกเหนื่อย (แต่เหล่านี้ก็อาจเป็นอาการของอย่างอื่นได้เช่น
กัน) ควรบอกแพทย์ของท่านหรือผดุงครรภ์เสมอถ้าท่านเป็นไข้
ระหว่างตั้งครรภ์
เชื้อลิสเตอเรียมักพบในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพืชและในอุจจาระสัตว์
ดินและน�้ำ เชื้อลิสเตอเรียเจริญเติบโตได้แม้กระทั่งอาหารที่เก็บไว้
ในตู้เย็น และจะตายในการหุงต้มหรือการอุ่นอาหารให้ร้อนจัด
ท่านลดการเสี่ยงจากการติดเชื้อลิสเตอริโอซิส ได้โดยหลีกเลี่ยง
อาหารบางอย่างที่เป็นที่รู้กันว่าเสี่ยงสูงในการมีแบ็คทีเรีย
• ผลิตภัณฑ์นมที่ไม่พาสเจอไรสด์ เช่น ชีสอ่อน หรือครึ่งอ่อน
(ใช้ได้ ถ้าอยู่ในอาหารที่ท�ำสุก)
• ไก่สุกที่เย็นแล้ว
• เนื้อแปรรูปที่เย็น
• สลัดที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
• อาหารทะเลดิบ
• ซ็อฟท์ ไอสครีม
• พาเท
อาหารที่มีความเสี่ยงสูงบางอย่างมักจะเป็นสาเหตุของอาหารเป็น
พิษ ควรท�ำไข่ให้สุกสมอ และเลี่ยงเนื้อดิบและไก่ดิบ ซูชิที่ซื้อ
จากร้าน ไอสครีมทอด ถั่วงอกดิบหรือยังไม่สุกดี และอาหารที่
อาจผสมไข่ดิบ เช่นเมยองเนสที่ท�ำเอง มูสส์ หรือไอโอลี่
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ขอให้ฉันมีความแข็ง
แรง: การออกก�ำลังกาย
ก่อนและหลังคลอด
Give me strength:
pre- and post- natal exercises
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การออกก�ำลังกายระหว่างการตั้ง
ครรภ์และหลังคลอด
นอกจากท�ำตัวให้แข็งแรงด้วยการเดิน ว่ายน�้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ
ท่านต้องดูแลกล้ามเนื้อในบริเวณท้อง หลัง และอุ้งเชิงกรานเป็น
พิเศษ กล้ามเนื้อเหล่านี้ได้รับการกดดันมากกว่าปกติในระหว่างตั้ง
ครรภ์ และอ่อนแอลงได้ง่าย การออกก�ำลังกายจะช่วย:
• ท�ำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
• ป้องกันและบรรเทาการปวดหลัง (ปัญหาที่เกิดบ่อยระหว่างการ
ตั้งครรภ์)
• และควบคุมกระเพาะปัสสาวะ
• ให้ตัวเองคืนสู่รูปทรงเดิมหลังทารกเกิด

ท�ำการออกก�ำลังกายตลอดระยะตั้งครรภ์ ให้นานเท่าที่ท่านรู้สึก
สบาย ท่านเริ่มออกก�ำลังกายได้อีกทันทีในวันที่สองหลังคลอด
ทางช่องคลอด ถ้าท่านผ่าท้องคลอด คอยจนถึงวันที่ห้า ออก
ก�ำลังกายท้องและหลังนานอย่างน้อยหกสัปดาห์หลังคลอด - และ
ออกก�ำลังกายอุ้งเชิงกรานต่อไปชั่วชีวิตของท่าน
โปรดจ�ำว่า:
• จงหายใจเป็นปกติเมื่อหายใจ (อย่ากลั้นลมหายใจ)
• ถ้ารู้สึกปวดหรือไม่สบายโดยเฉพาะที่หลัง บริเวณท้องหรือ
อุ้งเชิงกราน จงหยุดออกก�ำลังกาย ขอค�ำแนะน�ำจากนัก
กายภาพบ�ำบัด

ระวังหลังของท่าน

กล้ามเนื้อในช่องท้องแข็งแรงจะช่วยท�ำให้ท้องแบนลงได้มากกว่า
– ยังช่วยป้องกันหลัง หลีกเลี่ยงออกก�ำลังกายที่ท้องแรงๆ
จนกว่าหกสัปดาห์หลังคลอด – ออกก�ำลังกายเบาๆ ไม่เป็นไร
การออกก�ำลังกายบริเวณท้องไม่แรงจะช่วยให้กระดูกสันหลังของ
ท่านยืดหยุ่น

การหมุนเชิงกราน
•
•
•
•

ยืนให้เท้าห่างกันในท่าสบาย
งอเข่าเล็กน้อย
เอามือวางบนสะโพก
หมุนเชิงกรานไปตามเข็มนาฬิกา (เหมือนกับว่าท่านก�ำลังเต้น
เบลลี่ แดนซ์)
• แล้วก็หมุนเชิงกรานทวนเข็มนาฬิกา
• ท�ำซ�้ำกัน 5-10 ครั้ง
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ท่าเอียงเชิงกราน (ช่วยบรรเทาการปวดหลังด้วย)
•
•
•
•

ยืนให้เท้าห่างกันในท่าสบาย
งอเข่าเล็กน้อย
วางมือข้างหนึ่งบนท้องและอีกข้างหนึ่งบนหลังตอนล่าง
นึกวาดภาพว่าอุ้งเชิงกรานของท่านเป็นเหมือนอ่างหรือชาม
และเอียงไปทางด้านหน้าและด้านหลังช้าๆ
• ท�ำซ�้ำ 5-10 ครั้ง
• ถ้ารู้สึกสบายดี ออกก�ำลังกายท่านี้ซ�้ำ ในท่าที่ใช้มือและเข่า

ท่าเอียงเชิงกรานโดยใช้มือและเข่า

• เอามือทั้งสองวางบนพื้น และเอียงเชิงกรานไปข้างหลังและข้าง
หน้า
• ท่านี้ดี โดยเฉพาะเมื่อท่านปวดหลัง
• ท�ำซ�้ำ 5-10 ครั้ง
ถ้าท่านต้องการให้การออกก�ำลังกายท่านี้ยากกว่า:
•
•
•
•
•
•
•

ท�ำตัวให้หยุดนิ่งเท่าที่จะท�ำได้
ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นให้ได้ระดับกับบ่า
ในขณะเดียวกันยกขาข้างตรงข้ามขึ้น
หยุดไว้สักสองสามวินาที จึงเอาแขนและขาลง
คลายกล้ามเนื้อท้อง
ท�ำซ�้ำกันกับแขนและขาอีกด้านหนึ่ง
ท�ำซ�้ำ 5-10 ครั้งแต่ละด้าน

ตรวจดูกล้ามเนื้อท้องหลังทารก
คลอด
ในระหว่างการตั้งครรภ์ เป็นปกติที่กล้ามเนี้อท้องจะ
แยก เป็นการง่ายที่จะตรวจดูโดย:
• นอนหงาย งอเข่าและเท้าทั้งสองวางเรียบกับพื้น
• ใช้นิ้วของมือหนึ่งกดเบาๆ ที่บริเวณรอบสะดือ
• หายใจออกและยกศีรษะและไหล่ทั้งสองข้างขึ้นเล็ก
น้อย
• ถ้ามีการแยก ท่านจะรู้สึก “ช่อง” และขอบที่แยกทั้ง
สองข้างของกล้ามเนื้อ
ออกก�ำลังกายเสมอ (ไม่ว่าจะเป็นท่ายืนหรือท่าทั้งหมด
สี่ท่า) จะช่วยปิดช่องว่างหลังทารกเกิด (แม้ว่าบางครั้ง
ช่องนั้นอาจไม่ปิดสนิท)
ถ้าช่องกว้างกว่าสองนิ้วมือ ท่านอาจปวดบริเวณ
หลังตอนล่าง นอกจากออกก�ำลังกายเสมอควรใส่
อุปกรณ์พยุงกล้ามเนื้อท้องอาจช่วย ขอค�ำแนะน�ำจาก
ผดุงครรภ์หรือนักกายภาพบ�ำบัด
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ยืดตัวเพื่อช่วยการปวดและเจ็บหลังให้น้อยลง
ส�ำหรับการปวดหลังบริเวณล่าง:

• นั่งเอาก้นลงบนส้นเท้า ให้หัวเข่าแยกจากกัน
• ก้มตัวไปข้างหน้าลงสู่พื้น วางข้อศอกทั้งสองข้างลงบนพื้นข้าง
หน้าท่าน
• เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าช้าๆ
• หยุดไว้ในท่านี้สักสองสามวินาที

ส�ำหรับบริเวณตอนกลางหลัง:
•
•
•
•
•

วางมือและเข่าทั้งสองลงบนพื้น
แขม่วท้องน้อย
ดันก้นเข้าหาตัว
หยุดไว้ในท่านี้สักสองสามวินาที
หดหลังให้ต�่ำลงเท่าที่ยังรู้สึกสบาย

ส�ำหรับการปวดบ่าและหลังตอนบน:
•
•
•
•
•

นั่งบนเก้าอี้ที่พื้นแข็ง
เกร็งกล้ามเนื้อท้อง
ประสานนิ้วมือและยกแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ
ยืดข้อศอกออกและแบฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้น
หยุดไว้ในท่านี้สักสองสามวินาที

วิธีอื่นที่จะดูแลหลังของท่านในระหว่างตั้ง
ครรภ์ และหลังคลอด
• เลี่ยงจากการยืนขาเดียวหรือยกของหนัก
• ท�ำงานที่ม้านั่งหรือโต๊ะที่สูงระดับเอว
• ให้ถังผ้าอ้อมและตะกร้าซักผ้าอยู่สูงระดับเอว
• ยกทารกในที่ยกที่ปลอดภัยหรือใส่ทารกในรถเข็นเด็ก แทนที่
จะยกทารกไปในตะกร้าใส่เด็ก มีที่ยกทารกแบบต่างๆ หลาย
ชนิดให้เลือก ยกตัวอย่างเช่น ชนิดที่เป็นผ้าห่อรอบตัว ถุงหรือ
สลิงที่เป็นกระเป๋าและที่ยกทารกที่ติดกับโครงโลหะ บิดามารดา
และผู้ดูแลควรระมัดระวังเมื่อใช้สลิงหรือถุงยกทารก ทารกจะ
เสี่ยงกับการหายใจไม่ออกถ้าถูกวางอย่างไม่ถูกท่าอยู่ในสลิง
ส�ำหรับข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับการใช้ที่ยกทารกอย่างปลอดภัย
ดูได้จากเว็บไซต์ https://www.productsafety.gov.au/content/
index.phtml/itemId/971550
• คุกเข่าลงแทนการก้มเมื่อท�ำความสะอาดอ่างน�้ำหรือท�ำเตียง
• ไปว่ายน�้ำ (หลังคลอด คอยจนกว่าเลือดหยุดไหลก่อนที่ท่านจะ
ว่ายน�้ำอีก)
• ถ้าการเดินท�ำให้ปวดแก้มก้นข้างหนึ่ง - ท่านมีอาการปวด
บริเวณหัวเหน่า ขาหนีบหรือหลังตอนล่าง หรือถ้าท่านสังเกต
การปวดในวันหลังจากไปเดิน เดินน้อยลง เลี่ยงการขึ้นบันได
และกิจกรรมอย่างอื่น (เช่นการดูดฝุ่น) ที่จะท�ำให้ท่านใช้น�้ำหนัก
มากกว่าที่ขาข้างเดียว
• ถ้าอาการปวดหลังรุนแรงและไม่หาย ไปหาแพทย์ที่อาจส่ง
ท่านไปหานักกายภาพบ�ำบัด

การเอียงเชิงกราน
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การดูแลเชิงกรานของท่าน

การตั้งครรภ์และการมีบุตรหมายถึงว่า ท่านอาจมีปัสสาวะซึมและ
ราดมากเป็นสามเท่าของหญิงที่ไม่เคยมีบุตร หญิงหนึ่งในสามคน
ที่เคยมีบุตรปัสสาวะราด... แต่ท่านไม่ต้องเป็นคนหนึ่งที่จะเป็น
อย่างนั้น

อะไรเป็นสาเหตุ?

การตั้งครรภ์และให้ก�ำเนิดทารกท�ำให้กล้ามเนื้อเชิงกรานขยาย –
คือกล้ามเนื้อที่ท�ำให้กระเพาะปัสสาวะปิด กล้ามเนื้อที่อ่อนแอลง
ไม่สามารถหยุดไม่ให้กระเพาะปัสสาวะซึมได้ การซึมเกิดขึ้นบ่อย
ที่สุดเมื่อท่านไอ จาม ยกของหรือออกก�ำลังกาย ท่านอาจจะพบ
ด้วยว่า ไม่สามารถคอยได้เมื่อรู้สึกว่าต้องไปห้องน�้ำ

มันจะหายไปเองไหม?

ไม่หายเอง ท่านจ�ำเป็นต้องช่วยกล้ามเนื้อเชิงกรานให้กลับแข็ง
แรงอีก ถ้าท่านไม่ท�ำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงหลังการคลอดทารก
แต่ละคน มีความเป็น ได้ว่าท่านอาจปัสสาวะราดบ่อยกว่าเมื่อ
ถึงวัยกลางคน กล้ามเนื้อเชิงกรานมักอ่อนแอลงตามอายุ วัยทอง
ท�ำให้การกลั้นไม่อยู่ยิ่งเลวลง

ฉันจะป้องกันไม่ให้เกิดแก่ฉันได้อย่างไร?

• ขมิบและเกร็งกล้ามเนื้อเชิงกรานไว้เสมอก่อนที่ท่านจาม ไอ
หรือยกของ
• อย่าไปห้องน�้ำ “เผื่อไว้” - วิธีนี้จะท�ำให้กระเพาะปัสสาวะของ
ท่านอยากปลดปล่อยบ่อยขึ้น
• ปล่อยออกให้หมดเกลี้ยงกระเพาะปัสสาวะเมื่อไปห้องน�้ำ
• หลีกเลี่ยงท้องผูกโดยดื่มของเหลวให้มาก (ควรเป็นน�้ำ) และกิน
อาหารที่อุดมด้วยกากใยอาหาร
• ขณะนั่งที่โถส้วม ก้มตัวไปข้างหน้า หัวเข่าทั้งสองควรอยู่
สูงกว่าสะโพกเล็กน้อย (ใช้โต๊ะหรือที่ยืนต�่ำๆ เป็นที่วางเท้า)
วางข้อศอกทั้งสองข้างบนหัวเข่าหรือโคนขาเพื่อให้หลังยืดตรง
ค่อยๆ ขยายท้องออก คลายเชิงกรานและหลีกเลี่ยงการเบ่ง

ออกก�ำลังขมิบเชิงกรานทุกวันนี่คือวิธี
ท�ำ:
• ขมิบ ยกและเกร็งเชิงกรานขึ้นและดันไปหากระดูก
เชิงกราน ขมิบแน่นบริเวณรอบทวารหนัก ช่องคลอด
และท่อปัสสาวะ
• เริ่มโดยการกลั้นไว้ 3 วินาทีหรือมากกว่า (เพิ่มให้ถึง 10
วินาที)
• ขมิบซ�้ำ 8-12 ครั้ง (หนึ่งชุด)
• หายใจเป็นปกติขณะขมิบ
• ขอแสดงความยินดีด้วย – ท่านท�ำเสร็จแล้วหนึ่งชุด
พยายามท�ำสามชุดทุกวัน ค่อยๆ เพิ่มการขมิบให้นาน
ขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อเชิงกรานของท่านแข็งแรงขึ้น ท่านมุ่ง
ให้ยึดไว้นานขึ้นได้
ท่านเริ่มการออกก�ำลังเชิงกรานโดยการนอนหงายหรือ
นอนตะแคงก็ได้ และท่านอาจฝึกท�ำขณะนั่งและยืนเมื่อ
รู้สึกว่าง่ายขึ้น

ออกก�ำลังท่าขมิบเหล่านี้สามครั้งต่อหนึ่งวันชั่ว
ชีวิตของท่าน
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ต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีท�ำให้
เชิงกรานแข็งแรง และการท�ำให้บริเวณ
ท้องและหลังของท่านกลับเข้ารูปทรงเดิม
ไหม?

ฉันจะจ�ำว่าต้องออกก�ำลัง-ขมิบเชิงกรานได้
อย่างไร?

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย
ระหว่างตั้งครรภ์ องค์กรแพทย์ส�ำหรับการกีฬาแห่ง
ออสเตรเลีย (Sports Medicine Australia) ได้จัดท�ำ
เอกสารขึ้นไว้ ดูได้ที่ http://sma.org.au/wp-content/
uploads/2014/10/SMA_AWiS_Pregnancy_-_
Exercise.pdf. ข้อมูลนี้หาดูได้ด้วยจากองค์กรการกีฬา
แห่งนิวเซาท์เวลส์ (NSW Office of Sport) ที่ http://
www.dsr.nsw.gov.au/active/tips_pregnancy.asp

•
•
•
•
•

หน่วยยุทธวิธีกลั้นปัสสาวะแห่งชาติ (National
Continence Management Strategy) มีชุดเอกสาร
เกี่ยวกับการกลั้น รวมทั้งสิ่งตีพิมพ์โดยเฉพาะส�ำหรับ
หญิงตั้งครรภ์และผู้มีบุตรแล้ว ทั้งยังผลิตแผ่นข้อมูล
เรื่องการออกก�ำลังกายที่ช่วยให้เชิงกรานของท่านแข็ง
แรง ไปที่เว็บไซท์ www.bladderbowel.gov.au ท่าน
จะพบลิ้งค์เชื่อมกับสิ่งตีพิมพ์เหล่านี้ และเอกสารที่
เป็นภาษาชุมชนหลายภาษาด้วย

กล้ามเนื้อเชิงกรานที่ยิ่งอ่อนแอท�ำให้ท่าน
ผายลมบ่อยด้วย

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย
ที่จะช่วยให้ท่านผ่านพ้นการตั้งครรภ์และกลายเป็นแม่
ติดต่อนักกายภาพบ�ำบัดของโรงพยาบาล ในการ
ติดต่อกับนักกายภาพบ�ำบัดทางสุขภาพหญิงในเขตของ
ท่าน โทรศัพท์สาขาของสมาคมกายภาพบ�ำบัดแห่ง
ออสเตรเลีย (Australian Physiotherapy Association )
ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ หมายเลข (02) 8748 1555
❖

ฉันจะได้ความช่วยเหลือจากที่ไหน?
มูลนิธิการกลั้นปัสสาวะแห่งออสเตรเลีย
มีบริการโทรฟรี (National Continence Helpline)
หมายเลข 1800 33 00 66 หรือไปที่เว็บไซท์
http://www.continence.org.au เพื่อได้รายละเอียด
เกี่ยวกับสุขภาพของกระเพาะปัสสาวะและล�ำไส้
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จ�ำได้ง่ายมากถ้าท่านท�ำในเวลาเดียวกับที่ท�ำอย่างอื่น เลือกดู
จากรายการนี้ ทุกครั้งที่ต้องท�ำอะไรท่านก็ออกก�ำลังกายขมิบชุด
หนึ่งไปด้วย
หลังจากไปห้องน�้ำ
ก�ำลังล้างมือ
ก�ำลังดื่ม
ขณะเลี้ยงนมทารก
ก�ำลังยืนเข้าคิวรอจ่ายเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

ถ้าท่านจ�ำเป็นต้องมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้เอาจริงจังกับ
การออกก�ำลังกล้ามเนื้อเชิงกรานให้แข็งแรง – กล้ามเนื้อเหล่า
นี้ช่วยปิดทางผ่านด้านหลัง (ทวารหนัก) หญิงหลายคนพบว่า
หลังคลอดทารกมีความสามารถบังคับได้น้อยขึ้น และรู้สึกว่า
ควบคุมการผายลมหรือกลั้นเมื่อรู้สึกจ�ำเป็นต้องอุจจาระได้ยากขึ้น
ถ้าท่านมีปัญหาเหล่านี้ หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน
เนื่องจากการรักษาขั้นต้นอาจจะง่ายและมีประสิทธิภาพในการ
ท�ำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นด้วย

ความเป็นกังวลทั่วๆ
ไปในการตั้งครรภ์
Common concerns in pregnancy
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การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดกับร่างกายของท่านเพื่อช่วยการ
พัฒนาของทารกอาจเป็นสาเหตุให้ท่านรู้สึกไม่สะดวกสบายทาง
ร่างกาย บทนี้จะเกี่ยวข้องกับอาการและความเป็นกังวลทั่วๆ ไป
ที่ผู้หญิงอาจมีประสบการณ์ในระหว่างตั้งครรภ์ เวลาใดก็ตามที่
ท่านเป็นกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเอง บอกกับผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่าน

อาการปวดช่องท้อง

อาการปวดบริเวณท้องเป็นสิ่งธรรมดามากในช่วงไตรมาสที่สอง
และที่สาม เรียกกันว่าอาการปวดเส้นเอ็นกลม เส้นเอ็นกลม
เป็นตัวรองรับอยู่แต่ละข้างของมดลูก มดลูกที่ก�ำลังขยายออก
ไปดึงเส้นเอ็นเหล่านี้จึงท�ำให้รู้สึกปวด ไม่เป็นอันตรายแต่อาจ
เจ็บได้ การขยับตัวเปลี่ยนท่าอาจช่วยผ่อนคลายความตึงบนเส้น
อ็น บอกผดุงครรภ์ของท่านหรือแพทย์ถ้าความปวดรุนแรงหรือ
ไม่หายขาด

การปวดหลัง

การปวดหลังเป็นสิ่งธรรมดามากเมื่อครรภ์แก่ อาจเกิดจากเส้น
เอ็นในบริเวณหลังตอนล่างและเชิงกรานอ่อนลง ขณะเดียวกับ
น�้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของมดลูกที่ก�ำลังเติบโต บางครั้งความปวดอาจ
มากพอที่จะรบกวนกิจกรรมปกติของท่าน รวมทั้งการท�ำงานและ
การนอน
มีบางสิ่งที่อาจช่วยได้แก่:
•
•
•
•
•

อาควาแอโรบิค (การออกก�ำลังกายเบาๆ ในน�้ำ)
กระเป๋าน�้ำร้อน
ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ รวมทั้งการเดิน
เปลี่ยนอิริยาบถจากการยืนเป็นนั่ง แต่อย่ายืนถ้านั่งได้
พักผ่อนทุกวัน (นอนพักถ้าท�ำได้ หรือพักผ่อนนอนคว�่ำบน
บีนแบ็ก)
• ใส่รองเท้าส้นราบแทนรองเท้าส้นสูง
• หมุนข้อศอกไปรอบๆ ซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความปวดหลังท่อน
บน วางนิ้วลงบนไหล่ทั้งสองข้างและหมุนข้อศอกไปทางด้าน
หลัง
• การฝังเข็ม
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บอกผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านถ้าอาการปวดหลังรุนแรงและ
ไม่หายขาด
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก ขอให้ฉันมีความแข็งแรง: การ
ออกก�ำลังกายก่อนและหลังคลอด ที่หน้า 37

เหงือกเลือดออกและปัญหาฟัน

ระหว่างการตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนสามารถท�ำให้
เหงือกเจ็บและบวมง่าย ถ้าเหงือกของท่านแดง บวมหรือ
เหงือกนิ่มและมีเลือดออกเวลาแปรงฟัน ท่านก�ำลังมีปัญหาที่เกิด
เพราะมีหินปูนเกาะติดฟัน การแปรงฟันเบาๆ อย่างระมัดระวัง
และท�ำความสะอาดร่องฟันด้วยเส้นไหมจะช่วยป้องกันปัญหานี้
ตรวจฟันก่อนการตั้งครรภ์หรือตอนต้นการตั้งครรภ์เพื่อแน่ใจว่า
ฟันและเหงือกของท่านอยู่ในสภาพดี พบทันตแพทย์ของท่านถ้า
เหงือกยังไม่หายเลือดไหล การรักษาฟันขณะตั้งครรภ์นับว่า
ปลอดภัย
ถ้าไม่รักษาโรคเหงือก จะสามารถสร้างปํญหาให้แก่ทั้งแม่และ
ทารก สุขภาพปากของแม่ที่เสื่อมหลังคลอดเพิ่มการเสี่ยงต่อการ
ที่ทารกจะมีปัญหาฟันตั้งแต่ต้น จากการติดเชื้อแบ็คทีเรียโดยตรง
จากมารดาถึงบุตร ท�ำให้ยากกว่าแก่ท่านในการบริโภคอาหารที่
มีประโยชน์ ที่ท่านต้องการระหว่างการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
ถ้าท่านอยากอาหารหวานระหว่างตั้งครรภ์ หรือก�ำลังบริโภค
อาหารปริมาณน้อยบ่อยครั้งเนื่องจากอาการแพ้ท้อง การรักษา
ฟันอย่างดียิ่งมีความส�ำคัญขึ้น ดูแลให้ฟันและเหงือกของท่านมี
สุขภาพดีโดย:
• แปรงฟันของท่านด้วยยาสีฟันฟลูไรด์ ก่อนอาหารเช้าและก่อน
เข้านอนตอนกลางคืน
• ใช้แปรงฟันที่ขนแปรงนิ่มและหัวเล็ก
• ท�ำความสะอาดระหว่างร่องฟันด้วยเส้นไหมท�ำควาสะอาดฟัน
• อย่าสูบบุหรี่ – จะท�ำให้เพิ่มการเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกและ
สูญเสียฟัน
• ไปหาทันตแพทย์ ถ้าท่านยังไม่ได้ตรวจฟันในระยะ 12 เดือน
ที่แล้ว
• ไปหาทันตแพทย์ ถ้าท่านมีอาการอย่างใดที่แสดงว่าฟันผุ และ/
หรือโรคเหงือก

อาการหายใจขัด

หญิงมีครรภ์ส่วนมากรู้สึกหายใจไม่ทันในตอนต้นการตั้งครรภ์และ
เมื่อครรภ์แก่ โดยทั่วไปไม่มีอันตรายและไม่มีผลต่อทารก บอก
กับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านถ้าการหายใจขัดของท่านรุนแรง
ขึ้นหรือเกิดขึ้นในทันทีทันใด หรือเกิดในขณะที่นอนลง

รู้สึกเป็นลม

รู้สึกเจ็บร้อนหรือแสบเมื่อปัสสาวะ

การตั้งครรภ์มีผลต่อระบบการหมุนเวียน การยืนเป็นเวลานาน
โดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อนอาจท�ำให้รู้สึกหน้ามืด หรือท่านอาจรู้สึก
เวียนศรีษะถ้าท่านลุกขึ้นเร็วเกินไปหลังจากนอน นอนหรือนั่งลง
ทันทีที่รู้สึกตัวว่าจะเป็นลม และให้ศีรษะอยู่ระหว่างขาจนกว่าจะ
รู้สึกดีขึ้น ดื่มของเหลวปริมาณมากช่วยได้ด้วย ในระหว่าง
การตั้งครรภ์ระดับน�้ำตาลในเลือดของท่านขึ้นสูงหรือต�่ำลงได้อย่าง
แห็นชัด และระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำอาจท�ำให้ท่านรู้สึกเป็นลม
ดังนั้นควรบริโภคอาหารเป็นประจ�ำเพื่อรักษาระดับน�้ำตาลในเลือด
ของท่านให้คงที่

การรู้สึกเจ็บร้อนหรือแสบขณะก�ำลังปัสสาวะเป็นสิ่งที่แสดงว่าทาง
เดินปัสสาวะติดเชื้อ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ) การติดเชื้อนี้เกิด
บ่อยระหว่างการตั้งครรภ์ บอกผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านถ้า
ท่านมีอาการเหล่านี้ การรักษาแต่ต้นเป็นสิ่งส�ำคัญ

อาการเวียนศรีษะหรือเป็นลมบ่อยๆ ในตอนต้นของการตั้งครรภ์
(โดยเฉพาะถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดหรือปวดบริเวณช่องท้อง)
อาจหมายถึงการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ ไปหาแพทย์ของท่านใน
ทันทีถ้าท่านมีอาการเหล่านี้

ท้องผูก

ความอยากอาหาร

ถ้าท่านไอจัดหรือเป็นหวัดและเกิดอาการหายใจขัดขึ้นในทันใด
หรือมีปัญหาในการหายใจบอกผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน

การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนสามารถท�ำให้ล�ำไส้ของท่านท�ำงาน
ช้าลงได้ ช่วยกระตุ้นได้ด้วยการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ดื่ม
ของเหลวปริมาณมากและบริโภคอาหารที่อุดมด้วยใยอาหาร
(ขนมปังและซีเรียลโฮลเกรน ร�ำข้าวที่ไม่ขัด ผักต่างๆ ผลไม้
สดและแห้ง ถั่ว บีนส์แห้ง และพีส์แห้ง) เป็นการปลอดภัยที่
จะใช้ยาถ่ายอ่อนๆ หรืออาหารเสริมใยอาหาร จนถึงเมื่อได้ผลจาก
อาหารและการออกก�ำลังกาย เม็ดธาตุเหล็กบางครั้งท�ำให้ท้อง
ผูกได้ – ถ้าท่านใช้ หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเกี่ยว
กับการเปลี่ยนใช้ชนิดที่ต่างกัน

ตะคริว

กล้ามเนื้อเป็นตะคริวที่เท้า ขาหรือน่องเป็นเรื่องธรรมดา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครรภ์แก่และตอนกลางคืน ค�ำแนะน�ำบาง
อย่าง:
• ลองถูนวดกล้ามเนื้อโดยจับให้แน่น หรือยืดกล้ามเนื้อด้วยการ
เดินไปรอบๆ สักพัก
• ผ่อนคลายตะคิวที่เท้าด้วยด้วยการใช้มือดึงเท้าตั้งขึ้น
• พยายามอย่ายืดขาโดยให้นิ้วเท้าชี้ตรง
อาหารเสริมแม็กนีเซียมอาจช่วยได้ - ปรึกษาแพทย์ของท่าน
บ่อยครั้งที่แม็กนีเซียมจะถูกแนะน�ำเป็นยาแก้ แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
ว่าได้ผลจริง

ความรู้สึกอยากอาหารหวาน ผลไม้ หรือซีเรียลเกิดขึ้นในทันใด
และความรู้สึกอยากอาหารแปลกๆ ที่ตามปกติท่านไม่กิน อาจ
เกิดขึ้นได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน ตอบสนองความ
อยากแสนอยากนี้ได้เป็นบางโอกาส ตราบที่ท่านบริโภคอาหารที่
สุขภาพดีและสมดุลย์

การปัสสาวะบ่อยครั้ง

ในการตั้งครรภ์ระยะแรก ความจ�ำเป็นที่ต้องปัสสาวะบ่อยๆ คง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน ในระยะที่ครรภ์แก่ขึ้น น่า
จะเกิดจากน�้ำหนักของมดลูกที่กดกระเพาะปัสสาวะ ถ้าท่านมี
ลูกแฝดก็อาจจะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้น ในระยะที่ครรภ์ยิ่งแก่ขึ้น
ท่านอาจรู้สึกว่ายากที่จะถ่ายปัสสาวะให้หมดเกลี้ยง และอาจมี
น�้ำปัสสาวะนิดหน่อย “ซึม” ออกเมื่อจาม ไอหรือยกของบางอย่าง
การออกก�ำลังบริหารเชิงกรานทุกวันจะช่วยป้องกันปัญหานี้
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก ขอให้ฉันมีความแข็งแรง: การ
ออกก�ำลังกายก่อนและหลังทารกคลอด ที่หน้า 37 ถ้ารู้สึกแสบ
หรือร้อนเมื่อถ่ายปัสสาวะบอกให้ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านรู้
เนื่องจากอาจเป็นสัญาณของการติดเชื้อสักอย่างหนึ่ง
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ปวดศีรษะ

อาการปวดศีรษะอาจจะเกิดขึ้นในเดือนแรกๆ การพักผ่อนและ
การปล่อยตัวตามสบายเป็นการรักษาที่ดีที่สุด ต้องแน่ใจว่าท่าน
ดื่มน�้ำพอเนื่องจากอาการปวดศีรษะเกิดจากการขาดน�้ำได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออากาศร้อน อาการปวดศีรษะอาจเกิดจาก
การต้องเพ่งสายตาด้วย ซึ่งเกิดได้จากกล้ามเนื้อตาผ่อนคลาย
ลง (ท่านคงจ�ำได้ว่าเส้นเอ็นทั้งหมดและกล้ามเนื้อต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างการตั้งครรภ์) ดังนั้นอาจจะช่วยได้ถ้า
ท่านไปตรวจสายตา ถ้าอาการปวดศีรษะเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรง
บอกแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่าน ในระยะที่ครรภ์แก่ขึ้นการ
ปวดศีรษะอาจเป็นสัญญาณของความดันโลหิตสูงได้

อาการจุกเสียด

อาการจุกเสียดท�ำให้รู้สึกแสบอก บางครั้งได้รสขมในปาก มี
ความเป็นได้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนและขนาด
ของมดลูกที่โตขึ้นกดช่องท้อง เป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ และการแก้ที่ดีที่สุดคือนั่งตัวตรงสักพัก
หนึ่งและดื่มนม – ซึ่งจะช่วยให้กรดในกระเพาะเป็นกลาง กรดนี้
เมื่อล้นเข้าหลอดอาหาร (ทางเดินของอาหาร) จะเป็นสาเหตุของ
อาการจุกเสียด
วิธีป้องกันอาการจุกเสียดได้แก่:
• กินอาหารช้าๆ และบ่อยๆ ขนาดมื้ออาหารเล็กหลายมื้อ แทน
อาหารมื้อใหญ่มื้อเดียว
• เลี่ยงอาหารปริมาณมากใกล้เวลานอน
• แยกเวลากินและดื่มคนละเวลา
• นอนหลับในท่าเอนครึ่งตัว รองรับด้วยหมอนหลายใบ
ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยให้ดีขึ้น ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านอาจ
แนะน�ำยาระงับกรดในกระเพาะอาหาร
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อาการคัน

ในขณะที่ทารกของท่านก�ำลังเจริญเติบโต ผิวของช่องท้องของ
ท่านก็ยิ่งตึงขึ้นและอาจรู้สึกคัน ครีมบ�ำรุงผิวอาจช่วยได้ อาการ
คันอาจเป็นสัญญาณของอาการผิดปกติที่เรียกว่าน�้ำดีคั่ง ซึ่งเป็น
โรคตับอย่างหนึ่ง น�้ำดีคั่งเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนที่อาจ
ท�ำให้ทารกคลอดก่อนก�ำหนดได้ ดังนั้นจึงมีความส�ำคัญที่ต้อง
เอ่ยถึงความคันของท่านให้ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านรู้ การ
รู้สึกคันที่อวัยวะเพศอาจหมายความว่าท่านติดเชื้อรา สอบถาม
จากผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน

อาการแพ้ท้อง

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจช่วยให้ท่านรู้สึกดีขึ้นในระยะเดือน
แรกๆ นี่คือความคิดสองสามอย่างที่ผู้หญิงบางคนพบว่าช่วย แต่
ไม่ทุกอย่างที่จะเป็นผลดีแก่ทุกคน ดังนั้นควรหาวิธีทดลองสิ่ง
ที่จะช่วยท่าน
• พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดมีอาการ (เช่น กลิ่น
บางอย่างหรือแม้กระทั่งการมองสิ่งของบางอย่าง) ที่จะท�ำให้
ท่านรู้สึกคลื่นไส้
• ดื่มของเหลวมากๆ ดีที่สุดคือดื่มทีละน้อยแต่ดื่มบ่อยๆ แทน
การดื่มมากเพียงครั้งเดียว ท่านอาจจะพบว่ารู้สึกดีกว่าที่จะดื่ม
ระหว่างมื้ออาหารแทนการดื่มพร้อมอาหาร หลีกเลี่ยงเครื่อง
ดื่มที่ผสมคาเฟอิน เช่น กาแฟ โคล่า ฯลฯ
• หลีกเลี่ยงการปล่อยให้ท้องว่าง กินของว่างแห้งปริมาณน้อย
แต่บ่อยครั้งเช่น ขนมปังปิ้งไม่ทาเนย ขนมปังกรอบ หรือผลไม้
• หลีกเลี่ยงอาหารที่มัน
• กินอาหารมื้อเล็กบ่อยครั้งแทนการกินอาหารปริมาณมากครั้ง
เดียว
• พยายามกินอาหารเวลาที่ท่านรู้สึกคลื่นไส้น้อยที่สุด กินอาหาร
ที่เย็นสดเช่น สลัด ถ้ากลิ่นการหุงต้มท�ำให้ท่านคลื่นไส้
• กินอะไรบางอย่างก่อนลุกจากเตียงในตอนเช้า (วางน�้ำและ
ขนมปังกรอบไว้ข้างเตียง) ลุกจากเตียงช้าๆ และท�ำตัวตาม
สบายในตอนเช้าแทนการรีบเร่ง
• พักผ่อนเมื่อท�ำได้ – ความอ่อนเพลียท�ำให้การคลื่นไส้ยิ่งแย่ลง
• ลองกินไวตามิน บี 6
• คาดข้อมือด้วยสายรัดที่กดเส้นโลหิตที่ป้องกันการเมาขณะเดิน
ทาง (หาซื้อได้จากร้านขายยา) สามารถช่วยได้

• ลองขิงเม็ด ดรายจินเจอร์เอล ชาเพ็ปเปอร์มินท์ ชาขิง (ใส่ขิง
สดสามสี่ชิ้นในน�้ำร้อน แช่ไว้ห้านาที)
• อย่าแปรงฟันทันทีหลังอาเจียน - บ้วนปากด้วยน�้ำ และป้าย
ยาสีฟันฟลูไรด์ที่ฟันบางๆ
เหล่านี้เป็นเพียงแง่คิดสองสามอย่าง วัฒนธรรมอื่นๆ มียาแก้
อย่างอื่นที่รู้จักกันดี ถ้าไม่มีอะไรช่วยได้ หารือกับผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่าน มียาตามใบสั่งแพทย์ถ้าอาการรุนแรง ถ้าอาการ
แพ้ท้องของท่านรุนแรงมากจริงๆ ท่านอาจจ�ำเป็นต้องเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาล

ผิวหนัง

หญิงบางคนมีสิวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อตั้งครรภ์ หรือ ถ้าท่านเป็นสิว
อยู่แล้ว ท่านอาจจะพบว่ามันยิ่งแย่กว่าเดิม อาจเกิดมีรอยด�ำบน
ใบหน้าของท่านด้วย สิ่งเหล่านี้เรียกว่าฝ้าหรือกระ (chloasma)
จะหายไปเองหลังคลอดทารก

ปัญหาเรื่องการนอน

MotherSafe มีแผ่นข้อมูลเกี่ยวกับอาการคลื่นไส้และอาเจียน
ในช่วงการตั้งครรภ์และยาแก้ ที่ปลอดภัยแก่ตัวท่านและทารก
ของท่าน ไปที่เว็บไซท์ www.mothersafe.org.au และกดที่
‘Factsheets’

การนอนไม่หลับอาจกลายเป็นปัญหาในตอนครรภ์แก่ได้
เนื่องจากการนอนของท่านจะถูกรบกวนโดยการต้องลุกขึ้นไป
ห้องน�้ำ รู้สึกจุกเสียด ทารกในครรภ์ดิ้นไม่หยุด หรือยากที่จะ
ท�ำตัวให้สบาย บางทีท่านก็อาจจะตื่นเต้นกับการคลอดหรือการ
เป็นแม่ – นั่นก็เป็นสิ่งปกติด้วย หญิงบางคนรู้สึกตัวว่าฝัน
ไปชัดเจนราวกับเป็นจริงในช่วงนี้ – ก็เช่นกัน คงจะเป็นผลจาก
ความกังวลน่ะแหละ

เลือดก�ำเดาออก

สิ่งที่อาจจะช่วยได้รวมถึง:

อาจมีเลือดก�ำเดาออกได้ เนื่องจากมีปริมาณเลือดมากกว่าปกติที่
เยื่อบุจมูกของท่านในระหว่างตั้งครรภ์ การสั่งน�้ำมูกเบาๆ ช่วย
ป้องกันได้ ถ้าท่านมีเลือดก�ำเดาออก ลองกดที่สันจมูก ถ้าไม่
ช่วยให้เลือดหยุดไปหาแพทย์โดยเร็วเท่าที่จะท�ำได้

ริดสีดวงทวาร (haemorrhoids)

ริดสีดวงทวารเป็นอาการที่เส้นเลือดขอดที่ทวารหนักท�ำให้รู้สึกเจ็บ
คันและเลือดออกเล็กน้อย สาเหตุอาจเกิดจากท้องผูก และ/หรือ
ความกดดันจากหัวของทารก การแก้ที่ดีที่สุดได้แก่หลีกเลี่ยงไม่
เบ่ง (นั่งยองๆ แทนการนั่งบนโถส้วมอาจช่วย) อ่านดูส่วนที่เกี่ยว
กับท้องผูกเพื่อได้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ ขอค�ำแนะน�ำจาก
แพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านเกี่ยวกับครีมที่ช่วยบรรเทาอาการ

น�้ำลาย

ท่านอาจมีน�้ำลายมากขึ้น (และขนาดไหลออกตอนนอนหลับ!) เป็น
เรื่องปกติระหว่างการตั้งครรภ์

• หลีกเลี่ยงคาเฟอิน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนจะสิ้นวัน)
• อาบน�ำ้ ฝักบัวอุ่นหรือแช่น�้ำอุ่นก่อนนอน
• ฟังดนตรีที่ช่วยให้ผ่อนคลาย หรือใช้เทคนิคที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
( ดูได้จาก เตรียมตัวส�ำหรับการเจ็บท้องและการคลอด ที่หน้า
67) เพื่อช่วยให้ท่านนอนหลับ
• นอนโดยมีหมอนหนึ่งลูกหนุนใต้ท้อง และอีกลูกหนึ่งใต้ขาทั้ง
สองข้าง
• อ่านหนังสือสักพักหนึ่งขณะดื่มนมอุ่น
ถ้าไม่มีอะไรสักอย่างช่วยและท่านรู้สึกอ่อนเพลียมาก ไปพบแพทย์
หรือผดุงครรภ์

ผิวลาย

ไม่ทุกคนมีผิวลาย– ได้แก่เส้นบางสีแดงที่ปรากฏอยู่บนท้อง
หน้าอก และน่อง – ส่วนมากอาจจะมีได้ถ้าท่านมีน�้ำหนักขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รอยเหล่านี้จะไม่หายหมดเกลี้ยงหลังการตั้งครรภ์ แต่
จะจางลงเป็นสีขาวเงินอ่อนๆ แม้ว่าการวิจัยจะแสดงว่าการนวด
ผิวด้วยน�้ำมันหรือครีมไม่ช่วยป้องกันให้เกิดผิวลายเหล่านี้ แต่มัน
ก็อาจช่วยให้ผิวของท่านอ่อนนุ่ม
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ตาตุ่มบวม

เส้นเลือดขอด

สิ่งที่อาจช่วยได้รวมถึง:

• ละเว้นจากการใส่กางเกงในคับ หรืออะไรก็ตามที่รัดแน่นรอบ
ขาตอนบน – สิ่งเหล่านี้สามารถไปกดการเดินของเลือด
• เปลี่ยนน�้ำหนักจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่งบ่อยๆ เมื่อยืนเป็น
เวลานาน
• ยกเท้าขึ้นเมื่อไรก็ตามที่ท�ำได้ โดยมีอะไรรองรับขา
• ช่วยเร่งการหมุนเวียนของเลือดด้วยการออกก�ำลังเท้า – ยกเท้า
ขึ้นลงจากระดับตาตุ่ม และหมุนเวียนเป็นวงกลมสองสามครั้ง
• ใส่ถุงน่องแบบรัดก่อนลุกขึ้นในตอนเช้า และใส่ไว้ตลอดทั้งวัน
• ใช้ถุงน�้ำแข็งหรือถุงเย็นนาบบริเวณเส้นเลือดที่บวมเจ็บ อาจ
ช่วยให้ทุเลาลง
เส้นเลือดขอดอาจปรากฏในบริเวณแคมช่องคลอด (อวัยวะเพศ
ด้านนอก) ท�ำให้เจ็บและบวม บอกแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่าน
– เขาอาจแนะน�ำให้ใส่ผ้าอนามัยปิดบริเวณที่บวมให้แน่นเพื่อช่วย
ป้องกัน ท่านอาจลองท�ำตามค�ำแนะน�ำข้างต้นเพื่อช่วยให้อาการ
บรรเทาลง

การบวมที่ตาตุ่มและเท้าของท่านในระหว่างการตั้งครรภ์อาจเป็น
เรื่องธรรมดา เป็นอาการที่เกิดจากร่างกายของท่านมีของเหลว
มากไป บางส่วนไปรวมกันมากที่ขา ถ้าท่านยืนเป็นเวลานาน
โดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อน ของเหลวนี้จะท�ำให้ตาตุ่มและเท้าของ
ท่านบวม อาการบวมนี้มักจะมากขึ้นใกล้ตอนสิ้นวันและตามปกติ
แล้วจะลดลงตอนกลางคืนขณะที่นอนหลับ เป็นสิ่งที่เกิดโดย
ทั่วๆ ไปในระยะตอนปลายการตั้งครรภ์
• ใส่รองเท้าที่สวมสบาย
• ออกก�ำลังกายขาและตาตุ่มเบาๆ
• ยกเท้าให้สูงขึ้นให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
• ใช้เกลือน้อยขึ้นและบริโภคอาหารที่ไม่เค็มจัด
ท่านควรบอกกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านโดยเร็วเท่าที่จะ
ท�ำได้ถ้ามีอาการบวมในตอนต้นวัน และไม่ยุบลงในตอนกลางคืน
หรือท่านสังเกตว่าเกิดมีอาการบวมในส่วนอื่นของร่างกาย (เช่น
มือ นิ้ว และหน้า)

ระดูขาว

ในระหว่างการตั้งครรภ์ ตามปกติแล้วจะมีระดูขาวขับออกทาง
ช่องคลอดเป็นสีขาวธรรมดาเพิ่มขึ้น บอกกับผดุงครรภ์หรือแพทย์
ของท่านถ้าสิ่งที่ออกมานั้นมีกลิ่นเหม็น ท�ำให้รู้สึกเจ็บ คันหรือ
ระคายเคือง หรือมีสีออกเขียวหรือออกเป็นสีน�้ำตาล
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เมื่อมดลูกขยายออกในระหว่างการตั้งครรภ์ จะกดลงบนเส้นเลือด
ของเชิงกราน ซึ่งจะท�ำให้เลือดที่ไหลกลับจากขาไปยังท่อนบน
ของร่างกายช้าลง การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอาจมีผลต่อลิ้น
ปิดในเส้นเลือดของท่าน ที่ช่วยการไหลของเลือดกลับขึ้นไปตามขา
และยังมีส่วนท�ำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ด้วย ครอบครัวที่มีประวัติ
เส้นเลือดขอดอาจมีความเป็นได้ว่าจะเกิดกับท่านในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นโดย:

ขั้นตอนของการ
ตั้งครรค์
Stages of pregnancy
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ไตรมาสที่หนึ่ง จากการปฏิสนธิ
ถึงสัปดาห์ที่ 12
บทนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับ
ร่างกายของท่าน และทารกในขณะที่ก�ำลังติบโตและพัฒนา

ทารกเติบโตอย่างไร

การตั้งครรภ์ของท่านเริ่มเมื่อไข่ (ovum) ของท่านได้รับการผสม
พันธุ์กับน�้ำอสุจิของเพศชาย ไข่แยกออกเป็นสองเซลล์ เซลล์
เหล่านี้จะแยกตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีจ�ำนวนพอรวมกันเป็น
ก้อนกลม ก้อนเซลล์กลมนี้จะเคลื่อนลงตามท่อรังไข่เข้าสู่มดลูก
(womb) และหยุดเกาะอยู่ที่เยื่อบุของมดลูก จากนั้นก็เติบโตขึ้น
กลายเป็น:

ตัวอ่อนตอน 6 สัปดาห์
หลังคลอด

น�้ำคร�่ำ

ภายในมดลูก
คอมดลูก

ช่องคลอด

• ทารก – เรียกว่าตัวอ่อนในขั้นนี้
• รก – สิง่ นี้เลี้ยงทารกที่เจริญวัยขึ้นด้วยโภชนาหารและ อ็อกซิ
เจนจากโลหิตของท่าน
• สายสะดือ – สิ่งนี้เชื่อมทารกกับรก (เป็นเสมือนเส้น
ทางหลวงส่งอาหารและอ็อกซิเจนไปให้ทารกและรับสิ่งที่ถ่ายทิ้ง
ส่งออกไป)
• ถุงน�้ำคร�่ำ – “ถุงน�้ำ” อ่อนนิ่มที่ป้องกันทารกในมดลูก
เมื่อถึง 8 สัปดาห์นับจากการมีรอบเดือนครั้งสุดท้ายของท่าน
ทารกจะมีขนาดยาว 13-16 มม หัวใจของทารกเริ่มเต้น สมอง
ท้อง และล�ำไส้ก�ำลังพัฒนาขึ้น ปรากฏมีก้อนหรือปุ่มเล็กๆ ขึ้นซึ่ง
เป็นที่ที่แขนและขาก�ำลังเริ่มโผล่ขึ้น

อะไรก�ำลังเกิดแก่ฉัน?

จะดูไม่ออกว่าท่านตั้งครรภ์จากภายนอก แต่ภายใน ทารกก�ำลัง
เจริญวัยอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ท่านต้องดูแลทารกเท่าๆ กับต้อง
ดูแลตัวเองแล้ว กินอาหารที่ถูกต้องที่จะช่วยท่านและทารก และ
เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทารก

ตัวอ่อนตอน 12 สัปดาห์
ผนังมดลูก

ถุงเก็บน�ำ้ คร�ำ่

ช่องคลอด
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หลังคลอด

น�้ำคร�่ำ

ตอนนี้ละที่ต้องพบผดุงครรภ์หรือแพทย์เพื่อเริ่มการดูแลก่อน
คลอด เริ่มการตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำตั้งแต่ต้นเพื่อ:
• ช่วยหาและป้องกันปัญหาในการตั้งครรภ์
• ช่วยให้ท่านเริ่มคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่การแพทย์ผู้จะดูแลท่าน
ระหว่างการตั้งครรภ์
• ช่วยให้ท่านคาดล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการตั้งครรภ์และ
การคลอด

มีสองสามอย่างที่คาดล่วงหน้าได้

หญิงส่วนมากรู้สึกสบายดีเมื่อตั้งครรภ์ แต่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
ภายในร่างกายของท่าน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท�ำให้ท่านรู้สึก
อึดอัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสามเดือนแรก สองสามอย่าง
ที่ต้องเตรียมรับ:

รู้สึกคลื่นไส้ อาการคลื่นไส้เป็นลักษณะทั่วไปในตอนต้นการตั้ง
ครรภ์ แต่ไม่เกิดกับทุกคน แม้จะเรียกกันว่า “คลื่นไส้ตอนเช้า”
(แพ้ท้อง) แต่ก็เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนใน
ระหว่างที่ตั้งครรภ์ ตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสัปดาห์
ที่ หกถึงสัปดาห์ที่ 14 โดยเชื่อกันว่าอาการคลื่นไส้เกิดจากการ
ที่ ร่างกายผลิตฮอร์โมนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์แรกๆ ของการตั้งครรภ์
เพื่อให้การตั้งครรภ์ด�ำเนินต่อไป ในราวสัปดาห์ที่12 ถึง 14 รก
ของท่านจะเติบโตขึ้นพอท�ำการดูแลทารกได้ ระดับฮอร์โมนจะลด
ลงและโดยปกติแล้วท่านจะเริ่มรู้สึกดีขึ้น
ความรู้สึกกลิ่นเปลี่ยนไป กลิ่นบางชนิดที่ไม่เคยรบกวนท่าน
มาก่อน อาจท�ำให้รู้สึกคลื่นไส้ได้

รู้สึกเหนื่อยและไม่มีแรง ความเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาของ

การตั้งครรภ์ในระยะ 12 สัปดาห์แรกหรือราวๆ นั้นแต่มักจะเป็น
ไม่นาน ท่านควรจะรู้สึกดีขึ้นราว 14 สัปดาห์ (แม้ว่าท่านอาจรู้สึก
เหนื่อยอีกในระยะสองสามสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์) พัก
ผ่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เมื่อรู้สึกเหนื่อย – โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าท่านท�ำงานและ/หรือมีบุตรคนอื่นๆ ด้วย จะช่วยได้ถ้า
สามารถยกเท้าขึ้นได้ตอนกลางวันถ้าท�ำได้ – ลองท�ำดูตอนเวลา
อาหารกลางวันที่ที่ท�ำงาน ท่านอาจจ�ำเป็นต้องเข้านอนเร็วกว่าที่
เคย การพักผ่อนมากกว่าหรือขอความช่วยเหลือในการท�ำอาหาร
และงานอื่นๆ ไม่ได้หมายว่าท�ำเองไม่ไหว มันเป็นสิ่งที่ร่างกาย
ของท่านต้องการ

ตั้งครรภ์เพียงเก้าเดือนเท่านั้น?
ท่านคิดอย่างงั้นเหรอ!
ระยะเวลาการตั้งครรภ์โดยเฉลี่ยคือ 280 วันนับ
จากวันหมดรอบเดือนวันแรก – และถ้าท่าน
ค�ำนวณ ก็จะเป็นเวลาเกือบ 10 เดือนมากกว่าแค่
เก้าเดือน นี่คือวิธีคิดว่าทารกของท่านครบก�ำหนด
เมื่อไร แต่ต้องจ�ำไว้ว่าเป็นเพียงการแนะไม่ใช่การ
รับรอง ทารกส่วนมากมักไม่คลอดตรงเวลาที่คิด
ไว้ ส่วนมากคลอดระหว่างสัปดาห์ที่ 37 และ 42
หลังรอบเดือนครั้งสุดท้าย
• จดวันที่ที่รอบเดือนมาวันแรกในครั้งสุดท้ายไว้
(ตัวอย่างเช่น 7 กุมภาพันธ์)
• บวกเจ็ดวันเข้ากับวันที่นั้น (บวกเจ็ดวันท่านจะ
ได้วันที่ 14 กุมภาพันธ์)
• นับถอยหลังไปสามเดือน 14 มกราคม, 14
ธันวาคม, 14 พฤศจิกายน)
• ก�ำหนดคลอดของทารกท่านคาดว่าจะราว 14
พฤศจิกายน

รู้สึกหงุดหงิด อย่าแปลกใจที่บางครั้งรู้สึกระคายเคือง มีหลาย

อย่างที่ก�ำลังเกิดขึ้นทั้งภายในร่างกายและในชีวิตของท่านที่
มีผลต่ออารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในระยะเดือน
แรกๆ อาจท�ำให้ท่านเกิดมีอารมณ์หงุดหงิดได้ ความรู้สึกเหนื่อย
และคลื่นไส้ท�ำให้ท่านเกิดฉุนเฉียวง่าย การที่รู้ว่าชีวิตก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่อท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีปัญหากับ
คู่ครองหรือความเป็นห่วงเรื่องการเงิน ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่ง
ธรรมดา อย่าเก็บไว้คนเดียว – พูดกับคู่ครองหรือเพื่อนของท่าน
ถ้าส่วนมากท่านรู้สึกหดหู่หรือกระวนกระวาย บอกผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่าน
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รู้สึกหดหู่หรือเป็นห่วงก่อนคลอดทารก ไม่มีอะไรผิด

ปกติถ้าท่านจะรู้สึกหดหู่ คิดอะไรไม่ออกหรือมีความคิดต่างๆ ที่
น่ากลัวเมื่อท่านก�ำลังจะมีทารกคนใหม่ ถ้าท่านรู้สึกซึมเศร้า
หรือเป็นห่วง หรือพบว่าตัวเองมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับตัวเอง
หรือทารกเป็นเวลามากกว่าสองสัปดาห์ หารือกับผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่านโดยเร็วเท่าที่ท�ำได้ ท่านอาจมีอาการซึม
เศร้าก่อนคลอดหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับทางจิต ถ้าท่านเคยมี
ประสบการณ์ปัญหาสุขภาพจิตมาก่อน ก็เป็นสิ่งธรรมดาที่จะเกิด
ขึ้นอีก หรือเป็นปัญหาอย่างอื่นที่เกิดตอนใกล้ถึงก�ำหนดคลอด
ทารก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะหาผู้ที่ปรึกษาด้วยที่จะช่วยได้
โดยเร็วเท่าที่จะท�ำได้

ต้องไปห้องน�้ำ... อีกแล้ว! ในช่วงระยะสามเดือนแรกของการ
ตั้งครรภ์ ท่านอาจจ�ำเป็นต้องปัสสาวะบ่อยขึ้น เป็นสิ่งที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน และมดลูกของท่านกดกระเพาะ
ปัสสาวะ พบแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านถ้ามีความรู้สึกเจ็บ
ร้อนหรือแสบเมื่อถ่ายปัสสาวะ หรือท่านต้องปัสสาวะบ่อยมาก
เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อสักอย่าง
หนึ่ง

มีเพศสัมพันธ์ระหว่างการตั้ง
ครรภ์ได้ไหม?
ได้ นอกจากว่าผดุงครรภ์หรือแพทย์ของ
ท่านแนะน�ำว่าไม่ควร อวัยวะเพศชายไม่ท�ำ
อันตรายทารก แต่อย่าเป็นห่วง ถ้าท่านหรือ
คู่ครองของท่านไม่อยากร่วมเพศในบางครั้ง
ระหว่างการตั้งครรภ์ ก็เป็นเรื่องปกติ ท่าน
อาจชอบถูกโอบกอด สัมผัสหรือนวดโดยคู่ครอง
ของท่านมากกว่า ในบางเวลาท่านอาจได้ความ
สุขจากการร่วมเพศมากเหมือนปกติ – หรืออาจ
มากกว่า แต่ละคนก็ต่างกัน

หน้าอกของท่านขยายใหญ่ขึ้น และอาจรู้สึกปวดและเจ็บ

ใส่ยกทรงที่มีแผ่นรองรับหนาพอ หลังตั้งครรภ์สามเดือนท่านอาจ
ต้องใส่ยกทรงส�ำหรับแม่ ถ้าท่านสู้ราคาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ดีที่สุด
คือไม่ใช้ยกทรงที่มีโครงลวด เนื่องจากอาจท�ำให้เป็นอันตรายต่อ
ท่อน�้ำนมได้ ที่ส�ำคัญคือใส่เสื้อยกทรงแบบไหนก็ได้ในระหว่างตั้ง
ครรภ์ ที่ต้องสวมใส่สบาย รับน�้ำหนักดีและไม่บีบรัดบนส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของเต้านม ถ้าท่านซื้อเสื้อยกทรงใหม่ เลือกตัวที่พอดีเมื่อ
เกี่ยวให้แน่นที่สุด มันจะมีที่พอเมื่อเต้านมขยายออก เสื้อยกทรง
ที่ขอเกี่ยวอยู่ด้านหน้าช่วยให้การเลี้ยงนมลูกง่ายขึ้นในระยะต่อมา
ถ้าเต้านมของท่านรู้สึกไม่สบายในตอนกลางคืน ลองใช้เสื้อยกทรง
กีฬาที่ไม่มีลวด (crop top)
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“ฉันรู้สึกประหลาดใจที่ระยะ
สามเดือนแรกมันช่างแสน
ยากเย็น ไม่ได้คิดว่าฉันจะ
เหนื่อยมากระหว่างการตั้ง
ครรภ์ระยะนั้น ฉันทนไหว
ได้โดยความช่วยเหลือจากคู่
ครองของฉันและครอบครัว
เรื่องงานบ้าน” แคโรไลน์

การตรวจอัลตราซาวนด์
หญิงตั้งครรภ์ส่วนมากท�ำการตรวจอัลตราซาวนด์อย่างน้อย
ครั้งหนึ่งก่อนการตั้งครรภ์ครบ 20 สัปดาห์ โอกาสที่ท่านต้อง
ท�ำการตรวจอัลตราซาวนด์ ได้แก่:

ครบไตรมาสที่หนึ่ง:
• ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าท่านตั้งครรภ์มื่อไร แพทย์หรือผดุงครรภ์
ของท่านจะแนะน�ำให้ท�ำการทดสอบอัลตราซาวนด์ก่อน
เพื่อยืนยันก�ำหนดการคะเนวันคลอดของท่าน
• อัลตราซาวนด์โปร่งแสงตรวจดูด้านหลังของคอทารกใน
ราว 12 สัปดาห์ การตรวจจะบอกได้ว่าทารกมีการเสี่ยง
ทางร่างกายและ/หรืออาการทางสติปัญญาบางอย่างหรือไม่
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก การตรวจก่อนคลอดและค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับพันธุกรรม ที่หน้า 114

ไตรมาสที่ 2
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านจะเสนอให้ท่านท�ำการตรวจ
อัลตราซาวนด์เมื่อการตั้งครรภ์มีอายุประมาณ 18-20 สัปดาห์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านว่าต้องการหรือไม่ เช่นเดียวกับการตรวจ
อย่างอื่นระหว่างการตั้งครรภ์ เป็นการดีที่จะตั้งค�ำถามว่า
ท�ำไมท่านควรท�ำ และมีการเสี่ยงอย่างใดหรือไม่ที่ท่านจ�ำเป็น
ต้องรู้
การตรวจอัลตราซาวนด์นี้สามารถเช็คดูสภาพส�ำคัญๆ ในการ
พัฒนาทางร่างกายของทารกของท่าน คือสามารถ:
• เช็คดูปัญหาทางโครงสร้างบางอย่างในทารก (แต่การ
ทดสอบอัลตราซาวนด์ก็ไม่อาจเห็นปัญหาได้ทั้งหมด)
• ดูว่ามีทารกมากกว่าหนึ่งหรือไม่
• ดูบริเวณที่รกก�ำลังโตขึ้น
• วัดดูว่ามีของเหลวอยู่รอบตัวทารกมากเท่าไร
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“รู้สึกเยี่ยมมากเมื่อครบสามเดือนแรกแล้ว
และฉันพูดได้เต็มปากว่าฉันตั้งครรภ์ ฉัน
ไม่อยากบอกให้ใครรู้ในตอนต้นเนื่องจาก
เป็นห่วงว่าจะแท้ง ล�ำบากขณะอยู่ที่ท�ำงาน
ตอนที่รู้สึกเหนื่อยและต้องไปห้องน�้ำบ่อย
แต่ก็พยายามทนจนทุกอย่างเป็นปกติ”
เอลเลน
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ไตรมาสที่สอง: จากสัปดาห์ที่ 13 ถึงสัปดาห์ที่ 26
วิธีที่ทารกของท่านเติบโต

ราว 14 สัปดาห์ ทารกของท่านยาว 11 ซม. และน�้ำหนัก 45 ก.
ปรากฏมีอวัยวะต่างๆ รวมทั้งรังไข่และลูกอัณฑะ แม้ว่าท่านจะยัง
ไม่รู้สึก ทารกของท่านก�ำลังเคลื่อนไหวแล้ว
เมื่อถึง 18 สัปดาห์ทารกของท่านยาว 18 ซม. และน�้ำหนัก 200
ก. อีกสี่สัปดาห์ต่อไปท่านอาจจะรู้สึกการเคลื่อนไหวของทารก
(รู้สึกคล้ายนกกระพือปีก) หรือบางทีก็เรียกว่า “ดิ้น” ถ้าท่านมอง
เห็นทารกของท่านได้ในตอนนี้ก็จะสามารถบอกเพศของทารกได้
ทารกของท่านน�้ำหนักจะขึ้นเร็วและมีคิ้ว ผม และเล็บนิ้วมือ
ราว 24 สัปดาห์ ทารกของท่านยาว 30 ซม. และน�้ำหนัก 650 ก.
ผิวของทารกปกคลุมด้วยขนละเอียดอ่อนและป้องกันด้วยเคลือบ
คล้ายขี้ผึ้ง ส่วนบนของมดลูกอยู่เพียงแค่เหนือระดับสะดือของ
ท่าน ทารกที่คลอดตอนนี้มีโอกาสรอดหนึ่งในสองคนของอัตรา
การมีชีวิตของทารก 24 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคลอดที่ไหน มี

การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและการตั้งครรภ์ของท่านด�ำเนินไปด้วย
ดีหรือไม่ ทารกที่รอดชีวิตในขั้นนี้มีการเสี่ยงสูงมากที่จะพิการ
อย่างหนัก เป็นต้นว่า ตาบอดหรือเป็นอัมพาตที่สมอง

อะไรจะเกิดแก่ฉัน?

ท่านก�ำลังอยู่ในช่วงกลางของระยะการตั้งครรภ์ เป็นระยะ
“ไตรมาสที่สอง” ซึ่งนับจากสัปดาห์ที่ 13 ถึงสัปดาห์ที่ 26 เมื่อ
ถึง 16 สัปดาห์ท่านอาจจะน�้ำหนักขึ้นและเริ่มดูรู้ว่าตั้งครรภ์ แม้ว่า
ทารกจะหนักเพียงสองสามร้อยกรัม มีสิ่งอื่นๆ ที่มีส่วนท�ำให้น�้ำ
หนักท่านเพิ่ม มีเลือดและของเหลวเพิ่ม พร้อมทั้งเต้านม มดลูก
และรกของท่านที่โตขึ้น เต้านมและขาของท่านอาจดูแตกต่างไป
บ้าง เนื่องจากมีปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นและฮอร์โมนระยะการตั้ง
ครรภ์สามารถท�ำให้เห็นเส้นเลือดของท่านได้ชัดเจนกว่า

ทารกในระยะ 24 สัปดาห์
หลังคลอด

สายสะดือ

ถุงน�้ำคร�่ำ
น�้ำคร�่ำ

เชิงกราน

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
ท่านได้พบผดุงครรภ์
หรือแพทย์ในการนัด
ก่อนคลอดครัง้ แรกหรือ
ยัง?
ยังใช่ไหม? ท�ำนัดเสียเดี๋ยวนี้
การดูแลก่อนคลอดที่เหมาะสม
เป็นสิ่งส�ำคัญมาก ส�ำหรับการส่ง
เสริมให้ท่านและทารกของท่านมี
สุขภาพดี
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ทารกหนึ่งหรือสองคน?

มีสองสามอย่างที่ตั้งตาคอยได้

เป็นไปได้ไหมที่ท่านอาจจะมีลูกแฝดหรือมากกว่า?
ถ้าเป็นได้ ท่านควรจะรู้จากการตรวจอัลตรา
ซาวนด์นี้ การมีทารกสองคนหรือมากกว่า (คลอด
หลายคน) หมายถึง:

ท่านควรจะรู้สึกดีขึ้น ท่านควรจะรู้สึกเหนื่อยและคลื่นไส้น้อย

• ท่านอาจมีปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะมีการเสี่ยงต่อโรค
แทรกซ้อนในการมีทารกมากกว่าหนึ่ง
• ท่านจ�ำเป็นต้องท�ำการทดสอบเพิ่มขึ้นระหว่าง
การตั้งครรภ์ (รวมทั้งการตรวจอัลตราซาวนด์
เพิ่มขึ้น)
• ท่านจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจาก
แพทย์ระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด เพื่อ
ให้ค�ำแนะน�ำหรือการรักษาโดยเฉพาะ
• ท่านจะได้รับค�ำแนะน�ำให้เจ็บท้องและคลอดใน
โรงพยาบาลที่จัดการดูแลพิเศษให้ได้ ในกรณีที่
เกิดความจ�ำเป็น
• ท่านอาจจ�ำเป็นต้องการความช่วยเหลือดูแลจาก
ผดุงครรภ์ในระยะหลังคลอดมากกว่า เพื่อช่วย
ฝึกการเลี้ยงลูกด้วยนม และท่านจะต้องการ
ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากเพื่อนๆ ครอบครัว
และบริการสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อช่วยตั้งกิจวัตร
ของการเป็นแม่
ความระมัดระวังเป็นพิเศษเหล่านี้ไม่หมายความ
ว่าท่านและทารกของท่านจะสุขภาพไม่ดี แต่เป็น
เพราะมีการเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นกับทารก
ที่มากกว่าหนึ่งคน ที่ท่านจ�ำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก การตั้งครรภ์ทารก
หลายคน: ลูกแฝดหรือมากกว่า ที่หน้า 122
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กว่าในช่วงนี้ของการตั้งครรภ์ มดลูกของท่านเลื่อนขึ้นข้างบนและ
ไม่กดบนกระเพาะปัสสาวะมากนัก ซึ่งหมายความว่าไปห้องน�้ำ
น้อยครั้งลง – อย่างน้อยที่สุดส�ำหรับในตอนนี้

ในไม่ช้าท่านก็ต้องพยายามแขม่วใส่กางเกงยีนส์ไห้
ได้ นี่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านต้องใช้จ่ายเงินมากมายเพื่อซื้อหาชุด

คลุมท้อง อาจจะยังมีเสื้อผ้าในตู้ที่ท่านใส่ได้ –หรืออาจจะมีบาง
ตัวของคู่ครองของท่านด้วย เพื่อนๆ ก็อาจยินดีให้ยืมเสื้อผ้าได้
บ้าง อย่างไรก็ตามมีร้านเสื้อผ้ามือสองแถวบ้านท่านเสมอ หญิง
บางคนใช้ “แถบขยาย” – แถบกว้างที่ยืดขยายออกได้ติดไว้ที่ส่วน
เอวของกางเกงหรือกระโปรงธรรมดาเพื่อใช้สวมใส่ตลอดระยะการ
ตั้งครรภ์

ท่านรู้สึกว่าอุ่นกว่าปกติไหม? หญิงหลายคนรู้สึกอย่างนั้น
เป็นสิ่งที่เกิดจากมีปริมาณเลือดมากขึ้นในตัวท่าน ความอุ่นที่เพิ่ม
ขึ้นนี้อาจเป็นรางวัลพิเศษส�ำหรับตอนกลางฤดูหนาว แต่คงไม่ใช่
ฤดูร้อน เสื้อผ้าฝ้ายหลวมๆ ช่วยให้เย็นกว่าผ้าใยสังเคราะห์
เมื่อครรภ์ของท่านใหญ่ขึ้น อาจยากสักหน่อยในการหา
ท่านอนที่สบาย หญิงบางคนพบว่าการพยายามนอนตะแคงจะ
ช่วย โดยใช้ศีรษะหนุนหมอนและใช้หมอนวางระหว่างขาด้วย

เมื่อทารกของท่านตัวโตขึ้น อาจมีผลต่อการทรงตัวของ
ท่าน ให้คนอื่นยกของหนักหรือขึ้นบันไดหาของแทน ใช้ความ
ระมัดระวังขณะก้มตัว – ต้องจ�ำได้ว่าข้อต่อของท่านอ่อนกว่า
ระหว่างการตั้งครรภ์ และท่านอาจบาดเจ็บได้ง่าย
บางครั้งในระยะราว 20 สัปดาห์ ทารกอาจดิ้นแรงพอที่
คู่ครองของท่านสังเกตการเคลื่อนไหวได้ ไม่ง่ายเสมอไป
นักที่คู่ครองจะมีความรู้สึกเสมือนว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการตั้ง
ครรภ์ – แต่นี่ก็เป็นวิธีส�ำคัญที่เขาจะได้ร่วมประสบการณ์และเริ่ม
รู้จักทารก

การอบรมก่อนคลอด

หญิงหลายคนและครอบครัวพบว่าชั้นเรียนให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และช่วยให้เตรียมตัวส�ำหรับการเจ็บท้อง การคลอด และ
การเป็นพ่อแม่ และให้โอกาสท่านถามค�ำถามและแสดงความ
รู้สึกของท่านเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเป็นแม่ คู่ครองของ
ท่านและคนอื่นที่ช่วยเหลือท่านเข้าร่วมฟังได้ ชั้นเรียนนี้เป็น
โอกาสดีที่ได้พบผู้จะเป็นพ่อแม่คนอื่นๆ ด้วย
ชั้นเรียนนี้โดยทั่วไปจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ:
• สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเจ็บท้องและการคลอด (ชั้นเรียนบางชั้น
พาเข้าชมห้องท�ำคลอด/การเกิด)
• เทคนิคการผ่อนคลายตามสบาย และทักษะอื่นๆ ที่จะช่วยท่าน
ระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด
• ยาบรรเทาความเจ็บปวดในขณะที่เจ็บท้อง
• การออกก�ำลังกายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด และการดูแล
หลัง
• การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
• การดูแลทารกแรกเกิดที่บ้าน

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
ระมัดระวังหลังของท่าน
ท่านทราบไหมว่าการปวดหลังเป็นสิ่งปกติระหว่าง
การตั้งครรภ์และหลังคลอด? ช่วยป้องกันเสียแต่
เดี๋ยวนี้:
• วางท่าให้ดี (พยายามยืนตัว “ยืดตรง” แทนการ
ยืนงอตัว แขม่วกล้ามเนื้อท้องเข้าหากระดูกสัน
หลัง และพยายามเก็บความรู้สึก “แขม่วไว้”)
• ก้มตัวและยกของถูกวิธี
• ออกก�ำลังกายท่าง่ายๆ เพื่อช่วยให้หลังของท่าน
แข็งแรง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก ขอก�ำลังให้ฉัน:
การออกก�ำลังกายก่อนและหลังคลอด ที่หน้า 37

ท่านอาจถูกขอให้จ่ายค่าธรมเนียม
สอบถามผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเกี่ยวกับชั้นเรียนก่อน
คลอดที่จัดในเขตของท่าน มีชั้นเรียนจัดให้:
• โดยผดุงครรภ์ของท่าน
• ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพชุมชน (บางเขตมีโปรแกรม
ส�ำหรับแม่วัยรุ่นและแม่ที่มาจากพื้นฐานต่างวัฒนธรรมและต่าง
ภาษา)
• โดยการจัดขององค์กร/ผู้ช�ำนาญงานเอกชน ซึ่งหาได้จาก
Yellow Pages หรือหาดู ผู้ช�ำนาญการคลอดทางออนไลน์

“ชั้นเรียนน่าสนใจ และหญิงส่วน
มากมีคู่ครองอยู่ด้วย ผมไม่ใช่คน
ประเภทที่จะนั่งอ่านจากหนังสือ ผม
พบว่าชั้นเรียนช่วยมากจริงๆ ผม
รู้สึกว่ามีความเข้าใจเรื่องการคลอด
ว่าจะเป็นยังไงได้ดีขึ้น” มาร์ค
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สิ่งที่ท่านอาจจะยังสงสัย

ฉันจะยังใส่รองเท้าส้นสูงได้ไหม?

ถ้าท่านใส่รองเท้าส้นสูง นี่ถึงเวลาที่ต้องติดดิน – เพียงชั่วสอง
สามเดือน ท่านจะรู้สึกสบายมากกว่า ปวดหลังน้อยกว่าและรู้สึก
เหนื่อยน้อยกว่าถ้าใส่รองเท้าต�่ำกว่า 5 ซม.

ฉันจะคาดเข็มขัดนิรภัยได้ยังไง?

คาดให้ถูกต้อง เข็มขัดนิรภัยจะป้องกันท่านและทารกถ้ามี
อุบัติเหตุ ให้หัวเข็มขัดอยู่ใต้ท้องที่นูนออก ควรคาดเข็มขัดให้
แน่นเท่าที่ท�ำได้ แต่ท่านยังควรรู้สึกสบาย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมดูได้ที่เว็บไซท์ http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/
stayingsafe/children/childcarseats/

ปลอดภัยที่จะบินไหม?

ในการตั้งครรภ์ปกติที่สุขภาพดี ไม่น่าจะมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพว่าท�ำไมท่านจะบินไม่ได้ แต่โดยทั่วไปไม่แนะน�ำหลังจาก
ตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ สายการบินบางแห่งมีนโยบายของบริษัท
เกี่ยวกับการเดินทางระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจหมายความว่า
ท่านไม่สามารถท�ำประกันการเดินทางได้ จึงควรสอบถามสายการ
บินของท่าน
เพื่อลดการเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด (อาการที่อาจ
คุกคามชีวิตได้) ขอที่นั่งริมทางเดินเพื่อว่าท่านจะได้เดินไปมาได้
ง่ายกว่า ควรลุกขึ้นเดินไปเดินมาเป็นประจ�ำทุก 30 นาที ดื่ม
ของเหลวให้มากและเลี่ยงไม่ดื่มกาแฟ เพื่อให้ท่านไม่ขาดน�้ำ
ส�ำหรับเที่ยวบินที่นานปานกลางถึงนานมาก ที่นานกว่า 4 ชั่วโมง
ควรใส่ถุงน่องที่รัดแน่นพอดีขนาดถูกต้อง ถ้าท่านมีประเด็นเสี่ยง
เพิ่มเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด ปรึกษาเรื่องแผนการเดิน
ทางกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน
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ใช้การบ�ำบัดด้วยน�้ำมันที่มีกลิ่นหอมระหว่างตั้งครรภ์
ได้ไหม?

หญิงบางคนชอบใช้น�้ำมันหอมในการนวด หรือจากที่จุดน�้ำมัน
ระหว่างการตั้งครรภ์หรือการเจ็บท้อง น�้ำมันบางอย่างเช่น ชา
โมมีลและลาเวนเดอร์เป็นสิ่งที่คิดกันว่าช่วยท�ำให้สงบ ถามโรง
พยาบาลของท่านว่ามีที่จุดน�้ำมันโดยใช้ไฟฟ้าให้ในห้องคลอด/ศูนย์
การคลอดหรือไม่ เนื่องจากโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องจุด
ที่เป็นเปลวไฟใกล้ช่องเสียบอ๊อกซิเจนยามฉุกเฉิน
น�้ำมันบางอย่างอาจไม่ปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์เมื่อใช้นวดทั่วไป
บนร่างกายหรือกลืน สอบถามผดุงครรภ์ของท่าน แพทย์หรือผู้
ช�ำนาญการบ�ำบัดด้วยกลิ่น น�้ำมันบางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยง รวม
ถึงแบซิล, ซีดาร์วู้ด, ไซเพรส, เฟนเนล, ดอกมะลิ, จูนิเปอร์, สวีท
มาร์จอแรม, เมอรห์, เป๊บเปอร์มินท์, โรสแมรี่, เซจ, และไทม์

ตอนนี้ฉันตั้งครรภ์ ฉันยังใส่แหวนที่สะดือได้ไหม?

ตามปกติแล้วปัญหาอย่างเดียวของแหวนที่สะดือ คือเมื่อท้องของ
ท่านขยายออกและแหวนไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าของท่าน –มิฉะนั้นก็คง
ไว้ได้ถ้าท่านต้องการ ส�ำหรับแหวนที่หัวนมหรือแหวนที่บริเวณ
อวัยวะเพศ เหล่านี้จะต้องเอาออกเมื่อถึงเวลา – ขอค�ำแนะน�ำจาก
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน

การเตรียมการขั้นสุดท้ายเพื่อการเป็นแม่

พร้อมเป็นแม่หรือยัง? ควรเริ่มวางแผนล่วงหน้าไว้ส�ำหรับสัปดาห์
แรกๆ ที่จะชุลมุนหลังทารกคลอด
• คู่ครองของท่านหยุดงานเพื่อช่วยในระยะสัปดาห์แรกๆ บ้างได้
ไหม? จะเป็นการดีส�ำหรับทุกคน ท่านจะได้ความช่วยเหลือ
และคู่ครองของท่านจะมีเวลารู้จักทารกมากขึ้น
• ถ้าคู่ครองของท่านอยู่ด้วยไม่ได้ มีใครบ้างไหมที่ช่วยได้?
• ใครจะดูแลบุตรคนอื่นๆ ของท่านระหว่างที่ท่านอยู่โรงพยาบาล
หรือว่าก�ำลังยุ่งอยู่กับทารกแรกเกิด?
• หารือกับคู่ครองของท่านเรื่องจะแบ่งงานกันยังไง เมื่อทารกเกิด
• ดูว่าจะได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างจากครอบครัวและเพื่อนๆ
• มีใครบ้างที่ช่วยดูแลหรืออยู่กับบุตรคนอื่นเพื่อว่าท่านจะได้พัก
ผ่อน? บ่อยครั้งที่คนต้องการช่วยและอยากถูกขอให้ช่วย
• ถ้าท่านตัวคนเดียวและได้รับความช่วยเหลือน้อยมาก สอบถาม
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่มีในเขต
ของท่านที่อาจช่วยได้
• ท�ำความรู้จักกับหญิงคนอื่นๆ ในเขตของท่าน ถ้าท่านใช้เวลา
ท�ำงานเสียส่วนใหญ่ในสัปดาห์หนึ่ง ท่านอาจไม่มีเพื่อนที่อยู่
ใกล้ๆ เลย การอยู่กับบ้านกับทารกแรกเกิดอาจท�ำให้ท่านรู้สึก
โดดเดี่ยว การมีเพื่อนอยู่ในแถบเดียวกันช่วยได้
• การเป็นแม่เป็นงานที่จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ การรู้จักกับแม่คน
อี่นที่มีประสบการณ์กับเด็กเล็กจะช่วยให้ท่านเรียนรู้ได้
• ถ้าเป็นไปได้ อย่าวางแผนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่
(เช่น การย้ายบ้าน การปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ หรือการ
เปลี่ยนงาน) ในระยะสองสามเดือนแรกหลังทารกเกิด

คิดถึงเรื่องการไปโรงพยาบาล

คิดกับคู่ครองของท่านว่าจะติดต่อกับโรงพยาบาลอย่างไร เมื่อท่าน
เริ่มเจ็บท้อง และท่านจะไปโรงพยาบาลได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาที่
ต้องไป เป็นการดีที่ท่านจะมีแผนว่าท่านจะท�ำอย่างไรถ้าติดต่อ
กับคู่ครองไม่ได้ หรือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างก�ำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
จงอย่าคิดว่าจะขับรถไปโรงพยาบาลเอง เตรียมแผนรองรับไว้ใน
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับคู่ครองของท่านได้ หรือมีเหตุติดขัดที่
ท�ำให้เขากลับบ้านมาหาท่านช้าไป

คิดถึงเรื่องแผนการคลอด

แผนการคลอดคือรายการสิ่งที่ท่านอยากให้เกิดขึ้นระหว่างที่ท่าน
เจ็บท้องและคลอด เป็นวิธีที่ดีที่:
• บอกให้ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านรู้ถึงวิธีการดูแลที่ท่าน
อยากได้เมื่อท่านเจ็บท้อง การคลอด และหลังจากนั้น
• เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในการตัดสินเรื่องการดูแลท่าน
• ช่วยให้ท่านเตรียมตัวส�ำหรับการเจ็บท้องและการคลอด
แผนการคลอดรวมถึงผู้ที่ท่านอยากให้อยู่ด้วยกับท่านขณะที่ท่าน
เจ็บท้อง และท่านอยากคลอดในท่าไหน แต่ก่อนที่ท่านจะวางแผน
ได้ ท่านจ�ำเป็นต้องรู้ว่าการคลอดเป็นอย่างไรและมีทางเลือกอะไร
บ้าง ท่านหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้โดย:
• เข้าอบรมก่อนการคลอด
• หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเกี่ยวกับประเด็นหรือ
ความกังวลต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับการเจ็บท้อง การคลอดและ
การเป็นแม่ในระยะแรก
• ถามถึงผู้ที่จะเกี่ยวข้องในการดูแลท่าน มีสักกี่คนที่เกี่ยวข้อง
และใครจะรู้เรื่องประวัติการแพทย์ของท่าน
• อ่านเกี่ยวกับการคลอด – อ่านซ�้ำอีก ทางเลือกในการดูแล
ระหว่างตั้งครรภ์และเมื่อคลอด ที่หน้า 6 และอ่าน การเจ็บท้อง
และการคลอด ที่หน้า 70
• อ่านเกี่ยวกับการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ – ดูได้จาก การเลี้ยง
ทารกด้วยนมแม่ ที่หน้า 93
• พูดคุยกับแม่คนอื่นๆ
• พูดคุยกับคู่ครองของท่านหรือญาติคนอื่นๆ หรือเพื่อนๆ ว่าใคร
จะอยู่กับท่านตอนคลอด

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 59

ค�ำถามเหล่านี้จะช่วยให้ท่านคิดได้ว่าควรใส่อะไรบ้างในแผนการ
คลอดของท่าน :
• ฉันต้องการคลอดทารกของฉันที่ไหน?
• ฉันต้องการให้ใครอยู่ด้วยขณะเจ็บท้อง เช่นคู่ครองของฉัน
ลูกๆ สมาชิกในครอบครัวอีกคนหนึ่งหรือเพื่อนคนหนึ่ง? ก�ำลัง
ใจในการเจ็บท้องเป็นสิ่งส�ำคัญ
• ฉันต้องการเอาอะไรไปด้วยเมื่อเจ็บท้อง เช่น เพลง?
• สิ่งช่วยในการคลอดที่ฉันอาจต้องการเมื่อเจ็บท้อง เช่น บีนแบ็ก
คันยึดส�ำหรับนั่งยองๆ หรือม้านั่งส�ำหรับคลอดลูก?
• ฉันต้องการยาแก้ปวดไหม? ถ้าต้องการ ชนิดไหน?
• ประเภทของยาแก้ปวดที่ฉันเลือกจะมีผลต่อการเจ็บท้องหรือ
ทารกอย่างไร?
• ท่าไหนที่ฉันต้องการลอง และใช้เป็นท่าคลอดทารก?
• ถ้าฉันจ�ำเป็นต้องผ่าท้องคลอด? ฉันจะชอบการผ่าท้องคลอด
โดยใช้ยาชาฉีดบล็อคหลัง เพื่อว่าฉันจะสามารถตื่นอยู่ไหม? ฉัน
ต้องการให้คู่ครองของฉันอยู่ด้วยไหม – และคู่ครองของฉันจะ
ทนได้ไหม?
• วิธีการปกติที่ใช้กระตุ้นให้เจ็บท้องคลอดคืออะไร?
• วิธีการอย่างไหนที่อาจแนะน�ำให้และท�ำไม?
• เครื่องมืออะไรบ้างที่อาจใช้ในการดูแลการตั้งครรภ์ของฉันและ
การคลอดทารก และท�ำไม?
• ฉันมีความต้องการทางวัฒนธรรมหรือศาสนาระหว่างการคลอด
ไหม?
• ฉันต้องการอุ้มทารกให้ผิวติดผิวหลังทารกคลอดไหม?
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรให้ยืดหยุ่นไว้ ควรระลึกว่าอาจไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ อาจเกิดมีโรคแทรกซ้อนหรือท่านอาจเปลี่ยนใจ
เกี่ยวกับบางสิ่ง
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ใครจะเป็นก�ำลังใจให้ท่าน?

การวิจัยแสดงว่าหญิงที่มีผู้เป็นก�ำลังใจตลอดระยะการเจ็บท้อง
คลอด มีประสบการณ์ที่ดีกว่าเกี่ยวกับการเจ็บท้องและมักไม่
ต้องการยาบรรเทาความเจ็บปวด เพื่อช่วยให้เขาทนการเจ็บท้อง
และมีระยะการเจ็บท้องที่สั้นกว่า
เป็นสิ่งช่วยได้ถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆ ท่าน ที่สามารถให้ความสนับสนุน
ทั้งทางจิตใจและทางร่างกายระหว่างการเจ็บท้อง ผู้นั้นอาจเป็น
คู่ครองของท่าน แม่ พี่น้อง หรือเพื่อนสนิท ท่านมีคนอยู่กับ
ท่านได้มากกว่าหนึ่งคน หญิงบางคนเลือกจ้างผู้มาคอยช่วยเหลือ
ขณะเจ็บท้อง ผู้นี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทีมผดุงครรภ์ของท่าน แต่
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยหญิงตั้งครรภ์และคู่ครองในระหว่างการ
เจ็บท้องคลอด สอบถามผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเนื่องจาก
โรงพยาบาลบางแห่งมีนโยบายเกี่ยวกับผู้ให้ความช่วยเหลือตอน
คลอด

เมื่อท่านตัดสินใจเลือกการรักษาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด เป็นสิ่งส�ำคัญที่ว่าท่านตัดสินใจโดยได้รับ
ข้อมูลที่ดี หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของ
ท่านเกี่ยวกับผลดีผลเสียของการแทรกแซง
ต่างๆ ก่อนที่ท่านจ�ำเป็นต้องมี นึกถึงความ
ปลอดภัยและสุขภาพของตนเอง และของทารก
ของท่านเมื่อท่านท�ำการตัดสินใจ.

“ฉันคิดว่าการตั้งครรภ์หมายถึงการมีส่วน
นูนยื่นออกจากร่างกาย ฉันคิดว่าเท่านั้น
เอง – ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
อื่นๆ เช่นความรู้สึกหายใจไม่ออก หรือรู้สึก
ร้อนจัดในขณะที่คนอื่นๆ เขาหนาวจนตัว
แข็ง” เอ็มม่า
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ไตรมาสที่สาม: จากสัปดาห์ที่ 27 ถึงสัปดาห์ที่ 40
ทารกของท่านเติบโตอย่างไร

ราวสัปดาห์ที่ 28 ทารกของท่านจะยาวประมาณ 36 ซม. และหนัก
ประมาณ 1100 ก. หนังตาของทารกเปิดได้แล้วและปอดก็โตพอที่
ทารกของท่านจะสามารถหายใจนอกมดลูกได้ – อย่างไรก็ตาม
คงต้องการเครื่องช่วยหายใจ ถ้าทารกคลอดในตอนนี้ ทารกที่
คลอดในสัปดาห์ที่ 28 มีโอกาสรอดชีวิตได้ แต่ก็ยังมีการเสี่ยงสูง
ที่ทารกจะพิการ

ทารกเมื่อ 32 สัปดาห์
กระดูกสันหลัง
ของแม่

สะดือของแม่

ล�ำไส้ของแม่

เมื่อถึง 32 สัปดาห์ ทารกของท่านจะยาวประมาณ 41 ซม. และ
หนักประมาณ 1800 ก. ทารกที่คลอดในตอนนี้จะต้องเรียนรู้การ
ดูด ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก การคลอดก่อนก�ำหนด:เมื่อ
ทารกเกิดเร็วเกินไป ที่หน้า 131

กระเพาะ
ปัสสาวะของ
แม่
กระดูกหัว
เหน่าของแม่

เมื่อถึง 36 สัปดาห์ ทารกของท่านจะยาวประมาณ 47.5 ซม. และ
หนักประมาณ 2600 ก. เมื่อถึง 40 สัปดาห์ ทารกของท่านจะยาว
ประมาณ 50 ซม. และหนักประมาณ 3400 ก. สมองของทารก
สามารถควบคุมอุณหภูมิในตัวได้ และร่างกายเจริญเติบโตขึ้นทัน
ขนาดของศีรษะ ทารกของท่านพร้อมคลอดแล้ว

ช่องคลอด

อะไรจะเกิดขึ้นแก่ฉัน?

ท่านต้องรอคอยอยู่ที่บ้าน! นี่คือสัปดาห์แรกของระยะ

สุดท้ายของการตั้งครรภ์ของท่าน

ในบางอย่าง สามเดือนสุดท้ายก็คล้ายๆ กับสามเดือน
แรก ท่านอาจจะเหนื่อยมากขึ้นและเจ้าอารมณ์มากขึ้น อาการ

ปวดเจ็บที่ท้องและหลังเป็นเรื่องธรรมดาขึ้น ควรพยายามพักผ่อน
ให้มากเท่าที่จะท�ำได้

ท่านอาจมีอาการจุกเสียด ส�ำหรับค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์
ดูได้จาก ความกังวลทั่วๆ ไประหว่างการตั้งครรภ์ ที่หน้า 43
ท่านอาจรู้สึกว่าร่างกายอึดอัด ท่านอาจปวดที่ต้นขาหรือ
เชิงกรานและหลังตอนล่าง ซึ่งเกิดจากการยืดของเส้นเอ็นใน
เชิงกราน บอกให้ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านรู้ถ้าความปวด
รุนแรง การพักผ่อนและออกก�ำลังกายเบาๆ เป็นสิ่งส�ำคัญ
ท่านจะทนการเจ็บท้องได้ดีกว่าถ้าท่านได้พักผ่อนและร่างกายแข็ง
แรง ปัญหาในการนอนเป็นเรื่องธรรมดามากตั้งแต่นี้ไป ท่าน
ควรลองท�ำตามค�ำแนะน�ำใน ความกังวลทั่วๆ ไประหว่างการตั้ง
ครรภ์ ที่หน้า 43
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ทารกเมื่อ 40 สัปดาห์
สะดือของแม่

กระดูกสันหลัง
ของแม่
ล�ำไส้ของแม่

กระเพาะ
ปัสสาวะของ
แม่
กระดูกหัว
เหน่าของแม่
ช่องคลอด

• ในเดือนสุดท้าย:
• ท่านอาจรู้สึกหายใจไม่ค่อยออก นี่เป็นเพราะทารกของ
ท่านก�ำลังเจริญวัยอย่างดี และกดลงบนกระบังลม บนกล้าม
เนื้อระหว่างหน้าอกและช่องท้องของท่าน
• ถึงตอนนี้อาจดูเหมือนว่าท่านตั้งครรภ์อยู่ตลอด
กาล หญิงเป็นจ�ำนวนมากหยุดท�ำงานเมื่อถึงขั้นนี้ เป็น
ปกติที่ท่านจะช้าลง แต่ท่านก็อาจมีก�ำลังขมีขมันขึ้นมาได้
เป็นตอนหนึ่งของ “การท�ำรัง” – ความรู้สึกที่หญิงบางคนมีที่
จะต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมก่อนทารกเกิด
• ทารกอาจลงไปอยู่ในเชิงกราน ซึ่งจะท�ำให้ท่านหายใจ
ได้ง่ายกว่า แต่ความดันที่เพิ่มขึ้นบนกระเพาะปัสสาวะของ
ท่าน ก็หมายถึงว่าท่านอยากไปห้องน�้ำบ่อยขึ้น ถ้าท่านไม่รู้
ว่าสัญญาณของการเจ็บท้องเป็นอย่างไร และเมื่อไรควรไป
โรงพยาบาล ถามจากผดุงครรภ์และแพทย์ของท่าน

• ทารกของท่านอาจคลอดเมื่อใดก็ได้ระหว่าง 37 และ
42 สัปดาห์ (ทารกเพียง 5 คนจากจ�ำนวน 100 คนที่คลอด
ตรงตามวันที่ที่คาดคะเนไว้)

การตรวจที่ท่านต้องท�ำในไตรมาสนี้

ท่านอาจต้องตรวจเลือดบางอย่างเป็นพิเศษ ถ้าท่านยังไม่ได้ตรวจ
การตรวจอย่างหนึ่งได้แก่การตรวจโรคเบาหวานในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ – คือโรคเบาหวานชนิดหนึ่งที่มีผลแก่หญิงบางคนใน
ระหว่างการตั้งครรภ์ (ดูได้จาก โรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ที่
หน้า 124 ) ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่านอาจให้ท�ำการทดสอบหาแบ็คทีเรียในช่อง
คลอด ที่เรียกว่า สเตร็พ บี (Strep B) ท�ำการตรวจนี้โดยน�ำสว็อบ
จากบริเวณตอนล่างของช่องคลอดไปตรวจ แม้ว่า สเตร็พ บี ไม่
เป็นปัญหาแก่ท่าน แต่จะท�ำให้ทารกของท่านติดเชื้อในตอนคลอด
และก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงถ้าท่านเป็น สเตร็พ บี ผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่านจะแนะน�ำให้ท่านกินยาปฏิชีวนะในระหว่างเจ็บท้อง
คลอดเพื่อป้องกันทารกของท่าน

สิ่งที่อาจท�ำให้ท่านเกิดสงสัย

ฉันก�ำลังมีผิวลายบนเต้านมและที่ท้อง – มีอะไร
ป้องกันได้บ้าง?

ผิวที่เป็นลายนี้ดูคล้ายกับเป็นขีดบางบนผิวหนังของท่าน (สีแดง
ม่วง ชมพู หรือน�้ำตาลขึ้นอยู่กับชนิดของผิวหนัง) เกิดขึ้นได้เมื่อ
ร่างกายของท่านขยายออกอย่างรวดเร็ว (นักเล่นกล้ามก็เป็นด้วย)
ในระหว่างตั้งครรภ์ มักเป็นที่เต้านม ท้อง และน่อง และบางทีที่
ต้นแขน มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่อ้างว่าป้องกันได้ และบางคน
ก็บอกว่าใช้ไวตามิน อี หรือน�้ำมันอย่างอื่นทานวดที่ผิวหนังช่วย
ได้ด้วย ไม่เป็นอันตรายในการลองดู แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
มีอะไรช่วยได้ นอกจากเวลา สิ่งเหล่านี้จะจางลงเป็นสีขาวเงิน
จางๆ และสังเกตเห็นได้น้อยลง

ท�ำไมเต้านมของฉันจึงมีนมซึมออก?

ร่างกายเริ่มผลิตน�้ำนมเมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณ 16 สัปดาห์ หญิง
บางคนจะพบว่าเต้านมมีนมซึมออกเล็กน้อยในระยะสองสาม
สัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์ แผ่นซับน�้ำนมจากซูเปอร์
มาร์เก็ตและร้านขายยาจะช่วยให้ท่านรู้สึกสบายขึ้น

การนวดบริเวณทวารหนักกับฐานช่องคลอดจะช่วย
ป้องกันการฉีกไหม?

ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านอาจแนะน�ำให้ท่านลองนวดบริเวณ
ทวารหนักกับฐานช่องคลอดในระยะครรภ์แก่ (และขณะเจ็บท้อง)
เพื่อช่วยลดความจ�ำเป็นต้องผ่าปากช่องคลอด เขาจะอธิบายและ
แสดงให้ท่านดูว่าท�ำอย่างไรระหว่างการตั้งครรภ์ มีหลักฐานบ้าง
ว่าช่วยได้ ท่านอาจอยากลองดูเนื่องจากหญิงบางคนพบว่าช่วยได้

40 สัปดาห์มาถึงและผ่านไปแล้ว! ตอนนี้จะเป็นยังไง?

ตราบเท่าที่การตั้งครรภ์ของท่านปกติไม่มีโรคแทรกซ้อน ก็อาจ
จะคอยจนถึงทารกเกิดเองเมื่อถึงเวลา ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของ
ท่านจะคุยกับท่านเรื่องการคอย ในขณะเดียวกับที่ต้องแน่ใจว่า
ท่านและทารกของท่านปลอดภัยดี ท่านอาจต้องท�ำการตรวจเพิ่ม
เติม เช่นติดตามการสังเกตดูทารกหรือท�ำอัลตราซาวนด์ ส�ำหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเร่งให้เจ็บท้อง ดูได้จากบท เมื่อต้องได้รับความ
ช่วยเหลือ: การเข้าแทรกทางการแพทย์ ที่หน้า 78
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สอบถามเรื่องการตรวจ และการ
ฉีดยาส�ำหรับทารกของท่านหลังค
ลอด
ก่อนออกจากโรงพยาบาล หญิงทุกคนจะถูกเสนอ
ให้ท�ำการตรวจและฉีดยาต่อไปนี้ให้แก่ทารก:
• การตรวจทารกแรกเกิด (ตรวจเลือดที่เจาะจาก
ส้นเท้า) เพื่อหาดูปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ไม่
ค่อยเป็นกัน และรักษาได้ง่ายถ้าตรวจพบตั้งแต่
ต้น
• การฉีดยา – การฉีดไวตามิน เค และฉีดวัคซีน
ป้องกันทารกจากโรคตับอักเสบ บี
• ทดสอบการได้ยิน
ท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจและ
การฉีดยาเหล่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์ ในการไป
ตรวจก่อนคลอดครั้งหนึ่ง ท่านอาจจะต้องให้ความ
ยินยอมให้ทารกของท่านได้รับการตรวจและการ
ฉีดยาเหล่านั้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก
หลังทารกคลอด ที่หน้า 86
❖

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
อาการปวดศีรษะ และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นขณะครรภ์แก่
แจ้งแก่ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านถ้าเกิด
มีปัญหาใดๆ เช่น ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว การ
บวมขึ้นอย่างรวดเร็วที่เท้า มือ หน้า หรือการ
เปลี่ยนแปลงของตกขาว
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ทารกของฉันควรดิ้นมากเท่าไร?

ใช้เวลาท�ำความคุ้นเคยกับลักษณะการเคลื่อนไหวของทารกของ
ท่าน ทารกทุกคนมีวงจรการนอน/การตื่นในมดลูก แต่ทารก
บางคนเคลื่อนไหวมากกว่าคนอื่น ทารกไม่ว่าชายหรือหญิงจะ
ดิ้นมากกว่าในตอนกลางคืน และเงียบกว่าในตอนเช้าไหม? มี
การดิ้นอย่างพัลวันในเวลาใดโดยเฉพาะไหม? ท่านอาจพบว่า
รู้สึกการดิ้นของทารกได้ยาก ถ้าท่านมีไขมันที่ท้องมากเกิน หรือ
รกอยู่ที่ผนังด้านหน้าของมดลูก ถ้าท่านคิดว่าทารกดิ้นน้อยลง
หรือไม่รู้สึกการเคลื่อนไหวของทารกสักพักหนึ่ง ติดต่อผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่านทันที เป็นการดีกว่าที่ตรวจดูทารกของท่าน
แทนที่จะมัวเป็นห่วง

ทารกของฉันอยู่ในท่าก้นลง
จะเกิดอะไรขึ้น?

ท่าก้นลงหมายถึงทารกหันก้นหรือเท้าลงก่อน แทนที่จะเป็นศีรษะ
ก่อน ในออสเตรเลียทารกสามถึงสี่คนจากจ�ำนวนทุกหนึ่งร้อยคน
จะอยู่ในท่าก้นลงเมื่อแม่เริ่มเจ็บท้อง ถ้าทารกของท่านอยู่ในท่า
นี้ในราวสัปดาห์ที่ 37 หรือ 38 ท่านอาจถูกเสนอวิธีการที่เรียก
ว่า “หันให้ศีรษะลงจากภายนอก” กล่าวคือแพทย์จะพยายามหัน
ตัวทารกโดยการใช้มือทั้งสองวางบนท้องของท่าน และดันทารก
เบาๆ เพื่อให้หันเอาศีรษะลงเมื่อคลอด การท�ำอัลตราซาวนด์จะ
ช่วยให้แพทย์เห็นทารก สายสะดือและรก ทารกและแม่จะได้รับ
การเฝ้าสังเกตดูในระหว่างท�ำการตรวจนี้ เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าทุก
สิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติ
การตั้งครรภ์ที่ทารกเอาก้นลงหลายรายต้องท�ำคลอดโดยการ
ผ่าท้อง ถ้าท่านยังต้องการคลอดทางช่องคลอดควรปรึกษากับ
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน ถ้าการคลอดทารกก้นลงทางช่อง
คลอดท�ำไม่ได้ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นของท่าน ท่านอาจขอให้ส่ง
ท่านไปยังบริการผดุงครรภ์อีกแห่งหนึ่งที่มีบริการที่ท่านต้องการ

บุตรคนอื่นๆ ของฉันอยู่ด้วยระหว่างที่ฉันเจ็บท้อง
คลอดได้ไหม?

คุยกับคู่ครองของท่านและผดุงครรภ์ของท่านเกี่ยวกับผลดีผลเสีย
ของการให้บุตรอยู่ด้วยกับท่านระหว่างที่ท่านเจ็บท้องคลอด ท่าน
และคู่ครองรู้จักบุตรดีที่สุด และจะมีความเห็นว่าเขาจะรับสภาพ
ได้อย่างไร ถ้าท่านต้องการให้บุตรอยู่ด้วย ต้องคิดว่าใครจะดูแล
พวกเขาในห้องคลอด คู่ครองของท่านและผดุงครรภ์จะมัววุ่นอยู่
กับการดูแลท่าน ถ้าเกิดมีปัญหาแทรกซ้อน หรือถ้าเด็กต้องการ
กลับ ต้องมีผู้ที่ดูแลเด็กข้างนอกหรือพาเด็กกลับบ้าน

วางแผนว่าจ�ำเป็นต้องเอาอะไรไป
โรงพยาบาลหรือศูนย์คลอด
ท่านจะต้องการ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ชุดนอน หรือเสื้อยืดขนาดใหญ่ และเสื้อคลุม
เสื้อผ้าหลวมๆ และใส่สบายส�ำหรับตอนกลางวัน
รองเท้าที่สวมสบาย
กางเกงในใส่สบายหลายตัว (หญิงบางคนใช้กางเกงในที่ใส่แล้ว
ทิ้ง)
เสื้อยกทรงส�ำหรับคุณแม่ และหรือเสื้อกล้ามส�ำหรับคุณแม่
แผ่นซับน�้ำนม
อุปกรณ์ใช้ในการอาบน�้ำ
ผ้าอนามัย –ไม่ขนาด “ซูเปอร์” ก็ ขนาดแม่ (ซื้อผ้าอนามัยขนาด
แม่ได้จากซูเปอร์มาร์เก็ต)
สิ่งที่จะสวมใส่ขณะที่เจ็บท้อง ถ้าท่านเลือกใส่เสื้อผ้า – เสื้อยืด
ขนาดใหญ่หรือชุดนอนเก่าๆ ถุงเท้า
เสื้อผ้าชุดที่ท่านจะใส่เมื่อกลับบ้าน (ท่านจะยังไม่กลับเข้ารูปทรง
เดิม และอาจยังต้องใช้ชุดคลุมท้อง)
ถุงวีทแพ็คหรือฮ็อทแพ็คส�ำหรับช่วยบรรเทาความเจ็บปวดใน
ขณะเจ็บท้อง (ถามโรงพยาบาลว่าท่านใช้ของเหล่านี้ขณะเจ็บ
ท้องได้หรือไม่ – บางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ใช้เนื่องจากอาจ
ท�ำให้ผิวของท่านไหม้)
อย่างอื่นที่ท่านต้องการมีในระหว่างเจ็บท้องคลอด (ตัวอย่างเช่น
เพลง น�้ำมันนวด ของกินเล่น)

ส�ำหรับทารกของท่าน:
• ผ้าอ้อมใช้แล้วทิ้ง (ถ้าท่านต้องการใช้) เนื่องจากโรงพยาบาลไม่
จัดหาให้)
• ผ้าอ้อมและเสื้อผ้าส�ำหรับทารกใส่กลับบ้าน
• ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดส�ำหรับทารก แผ่นเช็ดเมื่อเปลี่ยนผ้า
อ้อมหรือส�ำลี และสบู่หรือสิ่งที่ช�ำระล้างที่ไม่มีสารฟอกเพื่ออาบ
น�้ำให้ทารก
• ถ้าท่านต้องเดินทางเป็นระยะไกล ท่านควรมีชุดเสื้อผ้าไว้
เปลี่ยนให้ทารกด้วย
• ผ้าห่มส�ำหรับทารก
• ตะกร้าใส่ทารกในรถ
คู่ครองของท่านหรือผู้เข้าไปเป็นก�ำลังใจในการคลอดอาจต้องการ
ให้เตรียมกระเป๋าไว้พร้อม คิดถึงเรื่อง:
• อาหารและเครื่องดื่มส�ำหรับคนเหล่านี้รวมถึงตัวท่านด้วยใน
ระหว่างการเจ็บท้อง อาจรวมน�้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น
ซุปและอาหารอื่นที่อุ่นง่ายหรือพร้อมกินได้เลยเพื่อว่าท่านจะไม่
ถูกปล่อยไว้นาน
• ชุดว่ายน�้ำหรือผ้าเช็ดตัว (ถ้าท่านไปโรงพยาบาลที่มีอ่างน�้ำใหญ่
และท่านต้องการคนพยุงตอนแช่ให้น�้ำช่วยขณะท่านเจ็บท้อง)
• กล้องถ่ายรูป
ถามผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านหรือโรงพยาบาลเกี่ยวกับสิ่ง
จ�ำเป็นอย่างอื่น

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 65

ก่อนทารกคลอด ...
ถ้าครั้งนี้เป็นทารกคนแรก ท่านจะประหลาดใจ
มากที่หนูน้อยตัวเล็กจิ๋วคนนี้สามารถท�ำให้ชีวิต
ของท่านกลับตาละปัดได้ ทารกแรกเกิดเรียกร้อง
เวลาของท่านมาก – และถ้ามีเวลาเหลือบ้างท่าน
ก็จะเหนื่อยเกินไปที่จะท�ำอะไร มีลูกแฝดหมายถึง
มีเวลายิ่งน้อยลง ท�ำอะไรที่ท�ำได้เสียเดี๋ยวนี้ที่จะ
ช่วยให้ง่ายขึ้นเมื่อหลังคลอด ท่านอาจ:
• เตรียมท�ำอาหารและแช่แข็งไว้
• ซื้ออาหารแห้งและของใช้อื่นๆ ตุนไว้ (อย่าลืม
ผ้าอนามัย)
• จัดหาตะกร้าส�ำหรับทารก
ทารกทุกคนต้องเดินทางในตะกร้าส�ำหรับทารก
หรือที่ส�ำหรับเด็กในรถ ท่านเช่าตะกร้าหรือที่
ส�ำหรับเด็กหรือท่านหาซื้อได้ แผนกผดุงครรภ์
จะให้รายละเอียดแห่งที่ให้เช่าตะกร้าทารก
และเครื่องติดตั้ง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับตะกร้าทารกและที่ส�ำหรับเด็กในรถติดต่อ
บริการ Transport for NSW หมายเลขโทรศัพท์
13 22 13 หรือไปที่เว็บไซต์ http://roadsafety.
transport.nsw.gov.au/stayingsafe/children/
childcarseats
❖
เตรียมจัดกระเป๋าไว้ และพร้อมไปโรงพยาบาล –
เผื่อว่าจะต้องไป จัดกระเป๋าไว้แม้ว่าท่านจะคลอด
ที่บ้าน - ยังมีความเป็นได้ว่าท่านอาจจ�ำเป็นต้อง
ไปโรงพยาบาล
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ถ้าท่านจะคลอดที่บ้าน

ผดุงครรภ์ของท่านจะน�ำสิ่งที่ต้องการส่วนมากรวมทั้งอุปกรณ์ยาม
ฉุกเฉินมา รายการนี้เป็นการแนะน�ำสิ่งของบางอย่างที่ท่านอาจ
อยากเตรียมไว้ด้วย เก็บรายการและหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ ไว้
ให้ใกล้มือ
• เครื่องใช้ในการหลับนอนที่เก่าและซักไว้สะอาดหลายผืน
เป็นต้นว่า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน และผ้าห่มทารก
• แผ่นพลาสติคขนาดใหญ่เพื่อใช้คลุมบริเวณคลอด (พลาสติคใช้
แล้วทิ้งส�ำหรับทาสีก็ได้)
• ของว่างเบาๆ ส�ำหรับตอนเจ็บท้อง รวมทั้งสะเบียงส�ำหรับผู้ช่วย
• เครื่องดื่มสองสามขวดส�ำหรับการสูญเสียน�้ำ เช่นน�้ำผลไม้
เครื่องดื่มคอร์เดียล หรือเครื่องดื่มนักกีฬา
• หมอนและเบาะ
• เครื่องท�ำความอุ่นที่ยกได้เพื่อท�ำให้ห้องอุ่น

เตรียมพร้อมส�ำหรับการ
เจ็บท้องและการคลอด
Getting ready for labour and birth
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การผ่อนคลายและคุมลมหายใจ
การผ่อนคลายมากเท่าไรในระหว่างการเจ็บท้อง จะช่วยลดความ
ปวดโดยการคลายความเครียด ช่วยให้มดลูกท�ำงานได้ดีกว่า
และช่วยให้ท่านเก็บแรงไว้ได้ (ความรู้สึกเครียดท�ำให้หมดแรง!)
ท่านฝึกตัวให้ผ่อนคลายได้ในระหว่างการเจ็บท้อง โดยใช้เทคนิค
ง่ายๆ สองวิธี

เทคนิคการผ่อนคลายขั้นพื้นฐาน

ท่านไม่ต้องตั้งครรภ์เพื่อได้ประโยชน์จากท่านี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้ท่านรับมือกับความเครียดได้ (และช่วยให้นอนหลับ) ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงไหนของชีวิต ฝึกเทคนิคนี้ที่บ้านวันละหนึ่งหรือสองครั้ง
อย่างน้อยครั้งละ 10 นาทีถ้าท�ำได้ จะเป็นการดีถ้าคู่ครองของ
ท่านหรือผู้ช่วยคนอื่นเข้าใจเทคนิคนี้ด้วย
เลือกท่าที่สบาย – นั่งลงหรือนอนตะแคง ใช้หมอนหนุนรับส่วน
โค้งของร่างกาย เปิดดนตรีที่ช่วยผ่อนคลายฟังด้วยถ้าชอบ
ก�ำมือขวา เกร็งกล้ามเนื้อแขนให้แน่นตึงขึ้นถึงบ่า แล้วคลาย
ความตึงนั้นพร้อมกับหายใจออกยาวขณะปล่อยแขนพัก ปล่อยให้
แขนหย่อนไม่เกร็ง ท่านจะรู้สึกว่าการหายใจออกช่วยให้ท่านผ่อน
คลาย ปล่อยตัวตามสบายให้มากขึ้นทุกครั้งที่หายใจออก

หาท่าที่สบาย
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ท�ำซ�้ำอย่างเดียวกันนี้กับ:
• มือซ้ายและแขนซ้าย
• เท้าขวาและขาขวา
• เท้าซ้ายและขาซ้าย
ดันบ่าทั้งสองขึ้นเข้าหาหู รู้สึกใช่ไหมว่ามันท�ำให้ท่านตึงมาก –ต่อ
ไปปล่อยบ่าลงตามสบายในขณะที่หายใจออก
ขมิบกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนักของท่านให้แน่น
(กล้ามเนื้อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเชิงกราน) บีบก้นเข้าหากัน
แล้วคลายออกขณะที่ท่านหายใจออก
ขบขากรรไกรให้แน่นและท�ำหน้าขมึง เกร็งกล้ามเนื้อหน้าและ
หนังศีรษะให้ตึง แล้วหายใจออกและปล่อยตัวตามสบาย
เมื่อท่านได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกล้ามเนื้อที่ตึงกับกล้าม
เนื้อที่ผ่อนคลาย ท่านจะท�ำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเกร็ง
กล้ามเนื้อตึงก่อน เพียงแต่ปล่อยความตึงออกจากกล้ามเนื้อใน
ร่างกายของท่าน – จากหน้าของท่าน (รวมทั้งขากรรไกร) แขน
และขาทั้งสองข้าง ก้นและเชิงกราน ปล่อยความตึงออกไปและ
ให้ได้พักผ่อนเต็มที่

เทคนิคที่คุมลมหายใจ

บ่อยครั้งที่คนเรามักหายใจเร็ว และไม่ลึกในขณะที่ก�ำลัง
กระวนกระวายหรือเครียด ลองท�ำในทางตรงข้าม – คือหายใจ
ยาวและลึกช้าๆ – สามารถช่วยให้ท่านรู้สึกสงบขึ้นและผ่อนคลาย
ได้มากกว่า
การรู้สึกลมหายใจของท่านในระหว่างเจ็บท้องและผ่อนให้ช้าลง
สามารถ:
• ช่วยปล่อยความตึงเครียดและช่วยให้ร่างกายของท่านผ่อน
คลาย
• ช่วยให้ท่าน “คล้อยตาม” การเจ็บปวดแทนที่จะดึงตัวต้านทาน
• ช่วยให้ท่านต่อสู้กับความรู้สึกอยากเบ่งที่อาจมีตอนสิ้นขั้นแรก
ของการเจ็บท้อง ก่อนที่ปากมดลูกเปิดกว้างเต็มที่ (ผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่านจะแนะน�ำท่านเพื่อให้ท่านเบ่งในเวลาที่ถูก
ต้อง)
• เพิ่มอ๊อกซิเจนให้แก่ทารกในระหว่างการเจ็บท้อง
• ช่วยป้องกันการหายใจเร็วและไม่ลึก (ภาวะระบายลมหายใจ
เกิน) ซึ่งท�ำให้เป็น “เหน็บชา” ได้

การฝึกคุมลมหายใจ

พยายามหายใจช้าๆ และลึกๆ เท่าที่ท่านยังรู้สึกสบาย
ขณะที่ท่านหายใจออก พยายามปล่อยให้ความตึงเครียดออกไป
จากร่างกายของท่านพร้อมกับลมที่ออกจากปอดของท่าน มันอาจ
ช่วยถ้าออกเสียงไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงถอนใจหรือคราง
(“อาหหห์” หรือ “ฮมม์” ) ในขณะที่ท่านท�ำ

การฝึกท่าส�ำหรับการเจ็บท้อง

การเปลี่ยนท่าขณะเจ็บท้องสามารถช่วยท่านควบคุมการหดตัว
ของกล้ามเนื้อและความปวด แต่ถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับบางท่า
(เช่นท่านั่งยองๆ หรือโยกตัวไปมาบนมือและเข่า) ก็เป็นการดีที่จะ
ฝึกท�ำในระหว่างการตั้งครรภ์

การยืดตัว

การยืดตัวสามารถช่วยให้ท่านใช้ท่าต่างๆ ได้หลายท่าในการเจ็บ
ท้องคลอด โดยไม่ถึงขั้นท�ำให้อึดอัดมากนัก จะ ช่วยผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าและท�ำให้ตัวยืดหยุ่น
ท่านยืดตัวได้ทุกเมื่อในระหว่างการตั้งครรภ์ ดึงท่ายืดตัวแต่ละท่า
ไว้ให้นานเท่าที่ท�ำได้ (สองสามวินาทีก็ดีพอ) ค่อยๆ เพิ่มเวลาจน
กระทั่งท่านสามารถยืดตัวในท่านั้นได้นานหนึ่งนาที

ยืดน่อง

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
การเจ็บท้องส�ำคัญ
ส�ำหรับทารกของท่าน
ทารกได้ประโยชน์จากทั้งการเจ็บท้องและการ
คลอดทางช่องคลอด เป็นการเตรียมให้ปอด
ของทารกพร้อมส�ำหรับการหายใจ การหดตัว
ของมดลูกช่วยให้ทารกพร้อมสูดลมหายใจครั้ง
แรก

ยืนหันหน้าเข้าหาฝาผนัง ให้เท้าห่างจากฝาผนังประมาณ 30 ซม.
เหยียดแขนทั้งสองออกแตะฝาผนัง ก้มตัวท่อนบนไปข้างหน้า ให้
น�้ำหนักตัวของท่านอยู่ที่มือทั้งสองข้าง ก้าวเท้าข้างหนึ่งไปด้าน
หลังราวหนึ่งเมตร งอเข่าขาข้างหน้าและกดส้นเท้าของขาหลังลง
กับพื้น ให้น�้ำหนักทั้งตัวอยู่ที่มือทั้งสองและขาหน้า ท่านควรรู้สึก
การยืดที่น่องของขาหลัง หยุดคงที่ไว้และหายใจเข้าขณะรู้สึกการ
ยืด ท�ำซ�้ำขาอีกข้างหนึ่ง

หมุนบ่า

ท่านท�ำท่านี้ได้ไม่ว่าจะยืนหรือนั่งตามสบายบนเก้าอี้ วางนิ้วมือไว้
บนบ่าแต่ละข้าง และหมุนข้อศอกทั้สองข้างไปข้างหลัง เหยียด
แขนทั้สองข้างขึ้นเหนือศีรษะเพื่อให้บ่าทั้งสองข้างและหลังตอนบน
หายตึง ท่านี้ช่วยลดความกดดันที่ซี่โครงด้วย
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การเจ็บท้องและการ
คลอด
Labour and birth
NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 70

ขั้นตอนแรก
การเจ็บท้องและการคลอดของแต่ละรายต่างกัน และแตกต่างกัน
โดยขึ้นอยู่กับว่าเริ่มเจ็บเมื่อไร และเจ็บอยู่นานเท่าไร ผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่านสามารถตอบค�ำถามอะไรก็ได้ที่ท่านอาจ
มี เกี่ยวกับการเจ็บท้องและการคลอด ตลอดจนสิ่งที่ท่านและ
คู่ครองท�ำได้เพื่อเตรียมตัวไว้ การเจ็บท้องมีสามขั้นตอนใหญ่
เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนจะต่างกันไปแต่ละคน ทุกคนแตกต่าง
กัน
จะรู้ได้อย่างไรว่าก�ำลังเจ็บท้องแล้ว? หญิงส่วนมากมีประสบการณ์
กับสิ่งหนึ่งหรือมากกว่าจากสัญญาณเหล่านี้ เมื่อการจ็บท้องเริ่ม
ต้น:
• การเจ็บ
• “โชว์”
• น�้ำคร�่ำเดิน

ในตอนต้นของขั้นตอนแรกของการเจ็บท้องคลอด มดลูกของท่าน
จะพยายามท�ำให้ปากมดลูกของท่านสั้นขึ้นและบางขึ้น ส�ำหรับ
การเจ็บท้องครั้งแรกนี้ การท�ำให้ปากมดลูกสั้นลงและบางลงอาจ
เป็นงานหนักได้ และสามารถท�ำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยอย่างที่สุด
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องพักผ่อนถ้าท�ำได้ การเจ็บขั้นนี้อาจใช้
เวลาถึงสองสามวันได้
ขณะที่ขั้นตอนแรกด�ำเนินไป มดลูกของท่านจะเริ่มหดตัวเพื่อ
ท�ำให้ปากมดลูกเปิดออก (ส่วนที่เป็นคอของมดลูกของท่าน) การ
หดตัวนี้จะเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งปากมดลูกเปิดกว้างราว 10 ซม.
กว้างพอที่ทารกจะผ่านออกได้

มันจะใช้เวลานานเท่าไร?

โดยเฉลี่ยแล้ว ขั้นตอนแรกนี้นาน 10 ถึง 14 ชั่วโมงส�ำหรับทารก
คนแรก และราวแปดชั่วโมงส�ำหรับทารกคนที่สอง

ท่าของทารกในขั้นตอนแรก

ถุงน�้ำคร�่ำยังไม่
แตก

คอมดลูกยืดเปิดออก
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จดจ�ำเทคนิคการคุมลมหายใจไว้!

การเจ็บท้อง

เมื่อท่านรู้สึกเจ็บในระยะแรกของการเจ็บท้อง
พยายามผ่อนคลายด้วยการหายใจตามปกติ วิธี
ที่ดีที่สุดคือไม่สนใจการเจ็บในขั้นต้นนี้ และ
เคลื่อนไหวท�ำอะไรอย่างปกติ ขยับเขยื้อนตัวให้
มากเท่าที่จะท�ำได้

• เสียดบริเวณท้องน้อย ความรู้สึกเหมือนมีรอบเดือน
• ปวดหน่วงๆ ติดต่อกันที่บริเวณหลังตอนล่าง
• ปวดน่องด้านใน และอาจปวดลงไปตามขา

เมื่อถึงขั้นที่ยากแก่การจะผ่อนคลายได้จากการ
หายใจตามปกติในระยะที่เจ็บขั้นแรก พยายาม
หายใจลึกและช้าให้นานเท่าที่จะท�ำได้ การ
หายใจของท่านจะเร็วขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ความ
เจ็บทวีขึ้น แต่ก็พยายามผ่อนการหายใจให้ช้าลง
จนถึงระดับปกติหรือช้ากว่าเล็กน้อย
ขณะเจ็บตอนต้นและตอนจบแต่ละครั้ง หายใจเข้า
และออกให้ลึก (เหมือนการถอนใจยาว) และผ่อน
คลายบ่าทั้งสองข้างขณะหายใจออก การท�ำ
อย่างนี้จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายตามสบาย
ควรจ�ำว่าต้องกลับหายใจตามปกติในทันทีที่ท�ำได้
หลังการเจ็บแต่ละครั้ง
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ผู้หญิงหลายคนเอ่ยถึงและมีประสบการณ์การเจ็บท้องในแบบ
ต่างๆ กัน อาจเป็นความรู้สึกเช่น:

ในระยะแรกนี้ความรู้สึกเจ็บจะไม่นานและอาจเจ็บห่างกัน - บาง
ครั้งจะห่างกันนานถึง 30 นาที แต่จะเจ็บนานกว่า แรงกว่า และ
เจ็บติดๆ กันมากกว่า
ความรู้สึกเจ็บจะทวีขึ้นทีละน้อยและติดๆ กัน ยิ่งเจ็บมากขึ้นและ
เจ็บนานกว่า จนถึงนานราวหนึ่งนาทีและถี่ขึ้น – ราวๆ ทุกสอง
สามนาที
ท่านอาจรู้สึกกระวนกระวาย หรือถึงขนาดทนไม่ได้เมื่ออาการเจ็บ
ยิ่งแรงขึ้นและถี่ติดกันมากขึ้น จะช่วยถ้าท่านหายใจลึกๆ เมื่อ
เริ่มเจ็บ แล้วหายใจเป็นจังหวะเน้นที่การหายใจออก มันอาจจะ
ช่วยถ้าถอนหายใจหรือครวญครางหรือออกเสียงเป็นจังหวะไป
ด้วย พยายามมุ่งอยู่ที่การเจ็บแต่ละครั้ง ทีละครั้ง เมื่อหยุด
เจ็บ หายใจเข้าให้ลึกและปล่อยออก การท�ำเช่นนี้จะช่วยให้ท่าน
รู้สึกผ่อนคลายระหว่างการเจ็บแต่ละครั้ง หญิงหลายคนกล่าว
ว่าการขยับตัวไปมาหาท่าที่สบายจะช่วย - ซึ่งก็หมายความว่า
ในระหว่างที่เจ็บท้องท่านเอนพิงบนอะไรสักอย่าง และส่ายสะโพก
ไปมาหรือโยกตัวในท่าคลาน การแช่น�้ำทั้งตัวหรืออาบน�้ำฝักบัว
สามารถช่วยให้อาการเจ็บท้องบรรเทาลงได้จริง และช่วยให้ท่าน
รู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น ผดุงครรภ์ของท่านจะแนะน�ำ
สิ่งต่างๆ ที่จะช่วยท่าน ในขณะที่ท่านก�ำลังเจ็บท้องไปตามขั้น
ตอน แต่ที่ส�ำคัญควรจ�ำว่า ร่างกายของท่านเองจะบอกให้ท�ำ
อะไร ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตัวและการหายใจ

“โชว์”

ท่านอาจมีเมือกที่เป็นรอยเลือดหรือเป็นสีชมพูออก สิ่งนี้คือฝา
ที่ปิดผนึกปากมดลูก ซึ่งหมายความว่าปากมดลูกของท่านเริ่ม
ขยายออก โชว์อาจปรากฏขึ้นหลายชั่วโมงหรือเป็นหลายวันก่อน
เริ่มอาการจ็บท้อง

น�้ำคร�่ำเดิน

“น�้ำคร�่ำเดิน” หมายถึงถุงหรือถุงน�้ำคร�่ำที่บรรจุทารกแตกและน�้ำ
คร�่ำรั่วออกหรือพลั่งออก ของเหลวที่ไหลออกคือน�้ำคร�่ำที่อยู่รอบ
ตัวและป้องกันทารกของท่านในขณะที่ทารกเติบโตอยู่ในครรภ์ของ
ท่าน ของเหลวนี้ตามปกติจะไม่มีสี แต่ก็อาจเป็นสีเหลืองหรือสี
ฟางได้ ถ้าของเหลวนี้เป็นสีเขียวหรือสีแดง อาจมีปัญหา ไม่
ว่าจะเป็นสีอะไรท่านควรใส่ผ้าอนามัยและโทรศัพท์ผดุงครรภ์ของ
ท่าน หรือหน่วยผดุงครรภ์หรือแพทย์ เนื่องจากท่านอาจมีความ
จ�ำเป็นต้องไปศูนย์คลอดหรือโรงพยาบาล เพื่อเจ้าหน้าที่จะท�ำการ
ตรวจท่านและทารกของท่าน ตลอดจนท่าของทารก
ถ้าน�้ำคร�่ำเดินและท่านยังไม่มีอาการเจ็บท้องอย่างปกติหลัง 24
ชั่วโมง ท่านอาจจ�ำเป็นต้องท�ำการเร่งคลอด เนื่องจากอาจมี
การเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านจะหารือกับ
ท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้

คู่ครองของท่านและผู้คอยช่วยเหลือจะช่วย
ได้อย่างไร

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คู่ครองของท่านและผู้คอยช่วยเหลือจะ
สามารถท�ำให้การเจ็บท้องสะดวกสบายขึ้น แต่ท่านต้องไม่ลืมว่า
พวกเขาจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมตัวด้วย ต้องเชื่อแน่ว่าเขาเข้าใจ
ว่าการคลอดเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง บอกให้รู้เกี่ยวกับแผนการ
คลอดและสิ่งที่เขาสามารถช่วยท่านได้ขณะท่านเจ็บท้อง
พวกเขาช่วย:
• อยู่กับท่านและเป็นเพื่อนท่าน (จะเป็นการดีด้วยถ้ามีผู้คอยช่วย
เหลือมากกว่าหนึ่งคน คนหนึ่งอยู่กับท่านเมื่ออีกคนหนึ่งไป
พัก)
• จับมือท่าน พูดคุยด้วย ให้ก�ำลังใจ และเตือนท่านว่าในที่สุด
อาการเจ็บนั้นก็จะผ่านไป
• น�ำน�้ำใส่น�้ำแข็งมาให้ท่านดื่ม
• เตือนท่านให้ใช้เทคนิคการผ่อนคลาย
• นวดท่าน
• ช่วยท่านให้เปลี่ยนท่า
• เรียกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถ้าท่านต้องการ
• ช่วยท่านตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาอย่างหนึ่งอย่างใด
อย่างไรก็ตาม หญิงบางคนไม่ต้องการให้แตะต้องตัวหรือมีคนพูด
ด้วยในขณะที่เจ็บท้องรุนแรง ก็ไม่เป็นไร ความรู้สึกว่าได้รับ
การช่วยสนับสนุนและไม่หวาดกลัวอะไรเป็นสิ่งส�ำคัญขณะเจ็บ
ท้อง จะช่วยร่างกายของท่านให้มีการสนองตอบอย่างธรรมชาติ
ที่จะช่วยให้ท่านควบคุมความเจ็บปวดจากการเจ็บท้อง ท่านเอง
อาจรู้สึกตัวว่าความนึกคิดทั้งหลายอยู่ที่ร่างกาย ขณะที่มุ่งอยู่กับ
การเจ็บปวดแต่ละครั้ง แต่ถ้อยค�ำคอยให้ก�ำลังใจจากผู้คอยช่วย
เหลือเป็นสิ่งส�ำคัญตลอดระยะเวลาที่เจ็บท้อง

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 73

ฉันควรไปโรงพยาบาลทันทีไหม?
อย่าเพิ่งตื่นกลัว เป็นความคิดดีที่จะโทรหา
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน และเล่าอาการเจ็บ
ท้องและความรู้สึกของท่านให้เขาฟัง ต้องแน่ใจ
ด้วยว่าได้บอกว่าน�้ำคร�่ำเดินหรือหรือไม่ ตาม
ปกติเป็นการดีที่สุดที่ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้านสักพัก
หนึ่งก่อน ถ้าท่าน:
• อยู่ในระยะขั้นต้นของการเจ็บท้อง
• รู้สึกสบายดี
• มีการตั้งครรภ์ปกติและสุขภาพดี
ในระยะนี้ จะช่วยได้ถ้า:
• เดินไปมาระหว่างการเจ็บท้อง
• ท�ำอะไรต่ออะไรภายในบ้าน (งานเบาๆ – ไม่ยก
ของหนัก)
• อาบน�้ำฝักบัวหรืออาบน�้ำแช่
กินและดื่มได้อย่างปกติ ส�ำคัญที่ต้องไม่ขาดน�้ำ
จึงควรดื่มน�้ำเป็นประจ�ำ
ในระหว่างการตั้งครรภ์ ผดุงครรภ์และแพทย์
ของท่านจะแนะน�ำท่านเกี่ยวกับเวลาที่ควรไปโรง
พยาบาล และผู้ที่ควรติดต่อเมื่อถึงเวลา
โดยทั่วไปท่านจ�ำเป็นต้องโทรหาผดุงครรภ์และ
แพทย์ของท่าน หรือหน่วยผดุงครรภ์ และไปโรง
พยาบาลถ้า:
• ท่านมีของเหลวสีเลือดสดออกทางช่องคลอด
• ท่านมีของเหลวเหมือนน�้ำพรั่งออกหรือซึมออก
(ซึ่งอาจเป็นน�้ำคร�่ำ)
• รู้สึกเจ็บถี่มากขึ้น
• ท่านและคู่ครองของท่านมีความเป็นห่วงอย่าง
หนึ่งอย่างใด
ก่อนออกจากบ้านแจ้งแก่ผดุงครรภ์และแพทย์หรือ
หน่วยผดุงครรภ์ว่าท่านก�ำลังไปโรงพยาบาล ถ้า
ท่านมีผู้ช่วยคลอดอย่าลืมบอกให้เขารู้ ถ้าเขาไม่
ได้อยู่กับท่านด้วยในขณะนั้น

จะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อฉันถึงโรงพยาบาล?

ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง แต่โดยทั่วไปผดุงครรภ์จะ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ใส่ก�ำไลป้ายชื่อประจ�ำตัวให้ที่ข้อมือ
ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ท่าน
วัดอุณหภูมิ ชีพจร และความดันโลหิตของท่าน
ตรวจท่าของทารกในครรภ์โดยคล�ำดูที่ท้องของท่าน
วัดอัตราการหายใจของทารก
วัดความถี่ของอาการเจ็บท้องของท่าน
ตรวจปัสสาวะของท่าน
บางทีท�ำการตรวจภายใน (ถ้าผดุงครรภ์คิดว่าท่านก�ำลังเจ็บ
ท้องคลอด) หรือดูว่าปากมดลูกเปิดกว้างเท่าไร และตรวจดูท่า
ของทารก
ผดุงครรภ์จะคอยเช็คดูความคืบหน้าของท่านอยู่เป็นประจ�ำ และ
สภาพของทารกเป็นครั้งคราวในระหว่างการเจ็บท้องขั้นแรกนี้
ท่านอาจอยากเปลี่ยนท่าบ่อยๆ ใช้กระเป๋าน�้ำร้อนที่หลังหรือท้อง
การนวดหลัง น�้ำฝักบัวอุ่นๆ หรือลงแช่ในอ่างน�้ำ/สปา/อ่างคลอด
ขอให้ผดุงครรภ์และผู้ช่วยคลอดของท่านช่วยท่านหาท่าที่สบาย
และทดลองเช่น ท่ายืน นั่งยองๆ หรือท่าคลานบนมือและเข่า

ช่วยการเจ็บท้องของท่านให้ด�ำเนินไป

การเจ็บท้องของท่านจะเป็นไปเร็วแค่ไหนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสองสาม
อย่าง รวมทั้งการที่ทารกเคลื่อนต�่ำลงหรือลงผ่านเชิงกราน และ
การที่มดลูกจะเปิดออก (ขยายออก) ด้วยแรงบีบตัวถี่อย่างแรง มี
หลายทางที่ท่านสามารถช่วยการเจ็บท้องได้

ปล่อยตัวตามสบายให้มากที่สุด
สิ่งที่อาจช่วยได้ รวมถึง:

• เพลง
• การบ�ำบัดด้วยกลิ่นหอม
• เทคนิคการผ่อนคลายและการหายใจ
กระเป๋าน�้ำร้อนที่วางบนท้องน้อยหรือที่หลังจะท�ำให้รู้สึกสบาย
โรงพยาบาลบางแห่งไม่อนุญาตให้ใช้เนื่องจากอาจเกิดน�้ำร้อนลวก
จึงควรเช็คกับผดุงครรภ์ของท่านก่อน อาบน�้ำฝักบัวร้อนและแช่
น�้ำร้อนช่วยได้ด้วย
.
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ท�ำตัวให้กระฉับกระเฉง

ท�ำไมใช้น�้ำ?

ขยับเปลี่ยนท่า

การอยู่ในน�้ำระหว่างเจ็บท้องอาจได้ผลดีมาก
เนื่องจากท�ำให้รู้สึกสบายและบรรเทาอาการเจ็บ
น�้ำช่วยรองรับและท�ำให้ตัวลอยซึ่งช่วยให้ท่านรู้สึก
สบายตัว

เดินไปเดินมาในห้องหรือเดินขึ้นเดินลงตามทางเดินในอาคารเมื่อ
ท�ำได้ ท�ำตัวกระฉับกระเฉงช่วยให้ไม่นึกถึงความเจ็บปวด เอน
พิงบนตัวคู่ครองของท่านหรือผู้ช่วยคลอด ถ้าจะช่วย
ลอง:
•
•
•
•

ท่ายืน
ท่านั่งยองๆ
ท่าคลานพร้อมโยกตัวไปมา
ท่านั่งหลังพิงหลังกับผู้ช่วยคลอดของท่าน

การนวด

การนวดสามารถช่วยให้ความตึงของกล้ามเนื้อลดลงในขณะเจ็บ
ท้องและช่วยให้รู้สึกสบาย ให้คู่ครองของท่านหรือผู้ช่วยคลอด
นวดซ�้ำๆ หรือนวดเป็นวงกว้าง ส�ำหรับหลังตอนล่างใช้การนวด
วงแคบและกดลง ให้มือสัมผัสร่างกายอยู่ตลอดเวลา

การครางหรือค�ำราม

ไม่มีรางวัลให้ ในการนิ่งเงียบขณะเจ็บท้องคลอด (ถ้านักกีฬาและ
นักยกน�้ำหนักออกเสียงค�ำรามเมื่อเขาต้องออกแรงมาก ท่านก็
ท�ำได้) อดกลั้นนิ่งเงียบไว้อาจท�ำให้ท่านยิ่งตึงเครียดมากกว่า

การนอนในน�้ำอุ่นระหว่างเจ็บท้องสามารถลด
ความกดดันในฮอร์โมนและความปวด โดยช่วยให้
ร่างกายผลิตสิ่งบรรเทาความปวดตามธรรมชาติ
(เอ็นดอร์ฟินส์) ซึ่งจะช่วยให้ความตึงของกล้าม
เนื้อลดลง และช่วยให้ท่านปล่อยตัวได้ตามสบาย
ระหว่างการเจ็บแต่ละครั้ง การเจ็บท้องในน�้ำ
อาจ:
• เป็นการบรรเทาความเจ็บปวดอย่างดี
• ลดความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ยาและการแทรกอย่าง
อื่น เช่นการฉีดยาบล็อคหลัง
• ช่วยให้ท่านมีความรู้สึกว่าควบคุมความเจ็บปวด
ได้และสบายกว่าที่รู้สึกว่าทนได้
• ให้ความรู้สึกว่าตัวเบาไม่มีน�้ำหนัก – บรรเทา
การเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและความกดดัน
• เร่งให้การเจ็บท้องทวีความถี่ขึ้น
• เสริมสร้างความผ่อนคลายและอนุรักษ์พลังงาน

“การเดินไปรอบๆ ขณะฉันก�ำลัง
เจ็บท้อง ช่วยให้ฉันทนความ
เจ็บได้ดีมากกว่าการนอนลง”
ลินเนตต์
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ยาระงับความปวดระหว่างเจ็บท้อง

ทุกคนแตกต่างกันเมื่อพูดถึงว่าเขารู้สึกปวดอย่างไรและวิธีที่เขา
จัดการกับมัน มีหลายสิ่งที่ช่วยให้ท่านรับกับการเจ็บท้องคลอด
ได้ แต่จนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องผเชิญกับการเจ็บท้องคลอด ท่าน
ก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร หรือว่าวิธีไหนได้ผลมากที่สุด – ดัง
นั้นจึงควรพร้อมลองวิธีต่างๆ กันหลายๆ วิธี
ปัจจัยอื่นๆ ก็อาจมีผลต่อการที่ท่านรับความเจ็บปวดด้วยซึ่งรวม
ถึง:
• เจ็บท้องเป็นเวลานานสักเท่าไร และท่านก�ำลังเจ็บท้องในตอน
กลางวันหรือกลางคืน ถ้าท่านเหน็ดเหนื่อยต่อการเจ็บท้องข้าม
คืน การจัดการกับความเจ็บปวดก็จะยากกว่า
• รู้สึกกระวนกระวาย ความกระวนกระวายท�ำให้ท่านเครียด –
และท�ำให้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือความอึดอัดแบบไหน
ยิ่งแย่ลง การรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการเจ็บท้อง การมี
คนอยู่ด้วยช่วยเป็นก�ำลังใจและให้ความมั่นใจ ตลอดจนอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้ท่านรู้สึกสบายก็จะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย
ได้และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
ค�ำแนะน�ำหลายอย่างข้างต้น เช่นท�ำตัวให้กระฉับกระเฉงและขยับ
เปลี่ยนท่า จะช่วยท่านให้ทนความเจ็บปวดได้ แต่บางครั้งท่าน
ก็อาจต้องการยาช่วย ต่อไปนี้คือยาที่มีให้ใช้กันโดยทั่วๆ ไปโดย
สังเขป ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกและอาการข้าง
เคียง หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน
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“ฉันพักผ่อนในการแช่น�้ำอุ่นได้
และดึงตัวให้นั่งตรงทุกครั้งที่เจ็บ
ระหว่างการเจ็บฉันจะนอนหงาย
แช่ในน�้ำอุ่น ฉันคิดว่าชั้นโยคะ
ส�ำหรับการตั้งครรภ์ช่วยฉันให้
ร่วมมือกับการเจ็บท้องแต่ละ
ครั้ง แทนที่จะพยายามสู้กับ
ความเจ็บปวด” แคเรน
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ชนิด

ยาเม็ดหรือแค็พซูล

ส่วนประกอบของแก๊สไนตรัสและ
อ๊อกซิเจน ที่ท่านหายใจเข้าผ่าน
เข้าทางเครื่องหายใจทางปากหรือ
หน้ากาก.

ยาเสพติดที่ใช้ฉีด

เป็นยาชาที่ท�ำให้ท่านรู้สึกชาจาก
บริเวณเอวลงไป โดยการสอดท่อ
เข้าที่บริเวณหลังตอนล่าง และใส่เอ
พิดูราล “เพิ่มอีก” เมื่อต้องการ

ยา

พาราซีตา
มอล

ไนตรัส อ๊อก
ไซด์ (Nitrous
Oxide - แก๊ส)

มอร์ฟีน
(Morphine)

เอพิดูราล
(Epidural)

ยาระงับความปวดระหว่างเจ็บท้อง

เป็นบางโอกาสที่อาจท�ำให้ทารก
ง่วงเล็กน้อย และเริ่มหายใจช้า
เมื่อแรกเกิด ซึ่งอาจมีผลต่อความ
สามารถ ของทารกที่จะเริ่มนมแม่
ผลที่เกิดขึ้นอยู่กับการเข้าแทรก
ที่ใช้ในการท�ำให้ทารกคลอด ยา
บางอย่างที่ใช้ในการท�ำเอพิดูราล
อาจเข้าในรก และอาจมีผลต่อ
การให้นมแม่แก่ทารกในสองสาม
วันแรก
.

• คลายปวดได้เล็กน้อย
แทนที่จะหายเกลี้ยง
• อาจท�ำให้ท่านคลื่นไส้ ง่วง
ซึม หรืองุนงง
• อาจท�ำให้ท่านคลื่นไส้หรือ
ง่วงซึม

• ท่านจะไม่สามารถเคลื่อน
ตัวไปมาได้ระหว่างการเจ็บ
ท้อง
• อาจท�ำให้ยากที่จะเบ่งทารก
ออกขณะเจ็บท้อง
• เพิ่มความเป็นได้ว่าต้องมี
การเข้าแทรกในการคลอด
เช่น ให้ฮอร์โมนอ๊อกซิโท
ซินเพื่อช่วยเร่งการเจ็บท้อง
หรือใช้คีมฟอร์เซพส์ช่วยใน
การคลอด หรือใช้เครื่อง
ช่วยดูดทารกออก
• อาจท�ำให้ขาของท่านชาอยู่
พักหนึ่งหลังการคลอด

• ท่านควบคุมปริมาณที่ใช้ได้
• มีผลระยะสั้น
• ได้ผลเมื่อหายใจแก๊สเข้า

• ระงับความปวดได้ดีในขณะ
เจ็บท้องระยะแรก
• เริ่มได้ผลหลัง 20 นาที และ
ได้ผลนาน 2-4 ชั่วโมง
• ให้การระงับความปวดได้
เป็นเวลานาน
• เป็นยาระงับความปวดชนิด
ที่มีผลและเชื่อถือได้มาก
ที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขั้นตอนที่สองของการเจ็บ
ท้อง

ไม่มีผลที่ทราบ

ไม่มีผลที่ทราบ

• มีผลบรรเทาความรู้สึกเจ็บ
เพียงเล็กน้อย

• ท่านกินที่บ้านได้
• ปลอดภัยเมื่อใช้ในการตั้ง
ครรภ์

ผลต่อทารก

ข้อเสียหลักๆ

ข้อดีหลักๆ

เมื่อความช่วยเหลือเป็นสิ่งจ�ำเป็น: การเข้า
แทรกทางการแพทย์

‘การเข้าแทรก’ คือการกระท�ำที่ผดุงครรภ์หรือแพทย์ต้องลงมือ
เข้าแทรกในขบวนการคลอด มีความเป็นห่วงกันว่าใช้การเข้า
แทรกมากเกินไปในการคลอดทารกในออสเตรเลีย นั่นแหละ ก็มี
ความเห็นที่แตกต่างกัน บางคนกล่าวว่าการเข้าแทรกท�ำให้การ
คลอดปลอดภัยกว่า บางคนกล่าวว่าเข้าแทรกครั้งหนึ่งก็จ�ำเป็น
ต้องเข้าแทรกเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การเร่งคลอดอาจท�ำให้ยาก
เกินไปที่ต้องทนการเจ็บที่เกิดขึ้น เพราะการเจ็บจะเริ่มอย่าง
รวดเร็วและแรงมาก ซึ่งหมายความว่า ท่านก็ต้องการยาระงับ
ความปวดที่แรงกว่าการปล่อยให้เจ็บเองตามธรรมชาติ
ถ้าท่านมีสุขภาพแข็งแรงดี และการตั้งครรภ์และการเจ็บท้องเป็น
ปกติ ท่านอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีการเข้าแทรกแต่อย่างใด
บทนี้อธิบายถึงการเข้าแทรกบางอย่างที่ใช้กันโดยทั่วไปในการเจ็บ
ท้องและการคลอด คุยกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านถึงสิ่ง
เหล่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์ ท่านอาจอยากถามค�ำถามเหล่า
นี้:
•
•
•
•
•

ท�ำไมฉันจึงต้องการการเข้าแทรก
มีการเสี่ยงและผลประโยชน์อะไรบ้างแก่ฉันและทารกของฉัน
มีทางเลือกอื่นใดไหม
จะยิ่งท�ำให้ฉันจ�ำเป็นต้องมีการเข้าแทรกมากขึ้นไหม
ฉันท�ำอะไรได้บ้างขณะที่ตั้งครรภ์เพื่อลดโอกาสจ�ำเป็นต้องมีการ
เข้าแทรก
• โรงพยาบาลมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับการเข้าแทรก และหลัก
ฐานในการสนับสนุน
• จะเจ็บไหม
• จะมีผลต่อการฟื้นตัวจากการคลอดของฉันไหม
• จะมีผลต่อความสามารถของฉันในการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่
ไหม
• จะมีผลต่อการตั้งครรภ์ในอนาคตไหม
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านควรชี้แจงถึงผลดีผลเสียของการเข้า
แทรกใดๆ แก่ท่านก่อนที่ท่านจะตกลงท�ำ

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 78

การแร่งคลอด

บางทีแพทย์ของท่านอาจแนะน�ำการเร่งคลอด – ท�ำให้เกิดรู้สึก
เจ็บท้องอย่างไม่ธรรมชาติ แทนการคอยจนกว่าจะเจ็บเอง
เหตุผลในการเร่งคลอดทารกอาจรวมถึงการคลอดทารกหลายคน
โรคเบาหวาน ปัญหาเกี่ยวกับไต ความดันโลหิตสูงหรือเมื่อการตั้ง
ครรภ์เลย 41 สัปดาห์แล้ว
ถ้าการเจ็บท้องของท่านต้องมีการเร่งให้เจ็บ เป็นสิ่งส�ำคัญว่าท่าน
ได้รับการชี้แจงขั้นตอนการท�ำจากแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่าน
ผลประโยชน์ของการเร่งคลอดต้องได้ผลดีมากกว่าการเสี่ยงบาง
อย่าง เป็นต้นว่ามีการเสี่ยงมากในการท�ำคลอดที่ใช้คีมฟอร์เซฟ
หรือการดูดเอาทารกออก และการผ่าท้องคลอด

วิธีเร่งคลอดและการเริ่มเจ็บท้อง:
• การกวาดเยื่อบุช่องท้องเป็นเทคนิคค่อนข้างง่าย

ระหว่างการตรวจช่องคลอด ผดุงครรภ์หรือแพทย์ใช้นิ้วกวาด
เป็นวงกลมเพื่อสัมผัสกับเยื่อบุ มีหลักฐานที่แสดงว่าการใช้นิ้ว
กวาดเป็นการเตือนให้เกิดการเจ็บท้อง และลดความจ�ำเป็นที่
ต้องใช้วิธีอื่นๆ ในการเร่งคลอด

• โพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) เป็นฮอร์โมนที่
ร่างกายผลิตขึ้น ช่วยท�ำให้ปากมดลูกนิ่มขึ้น Prostin® และ
Cirvidil® เป็นสารสงเคราะห์ของโพรสตาแกลนดิน ใช้สอด
เข้าช่องคลอดใกล้ปากมดลูกเพื่อให้ปากมดลูกนิ่มขึ้น วิธีนี้อาจ
ท�ำให้เกิดอาการเจ็บท้อง อาจใช้เวลา 6 ถึง 18 ชั่วโมงจึงจะ
ได้ผล การเสี่ยงอย่างหนึ่งคือว่าการเร่งวิธีนี้อาจท�ำให้มดลูกถูก
กระตุ้นมากเกินไป และสร้างความล�ำบากให้แก่ทารก
• การท�ำให้ปากมดลูกพร้อมโดยใช้เครื่องช่วย โดยใช้ท่อ
พลาสติคเล็กสอดเข้าเพื่อช่วยให้ปากมดลูกนิ่มขึ้นและเปิด
• การท�ำให้น�้ำคร�่ำเดิน (เรียกว่าการเจาะถุงน�้ำคร�่ำผ่านทาง
ช่องคลอด) โดยแพทย์หรือผดุงครรภ์สอดเครื่องมือเข้าทางช่อง
คลอด และผ่านเข้าปากมดลูกที่เปิดเข้าไปเจาะเบาๆ ที่ถุงบรรจุ
น�้ำคร�่ำ วิธีนี้ช่วยให้หัวของทารกกดลงที่ปากมดลูกมากขึ้น
และเพิ่มปริมาณฮอร์โมนและการเจ็บมากขึ้น

• อ๊อกซิโทซิน(Oxytocin) เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิต
ขึ้นตามธรรมชาติในขณะเจ็บท้อง ช่วยท�ำให้มดลูกหด
ตัว การให้อ๊อกซิโทซินเทียม (Syntocinon®) โดยผ่านเข้าทาง
เส้นเลือด (IV) ทีละหยดช่วยท�ำให้เริ่มมีอาการเจ็บท้อง ส่วนที่
ไม่ดีของอ๊อกซิโทซินก็คือท�ำให้อาการเจ็บยากที่จะทนได้ ซึ่ง
อาจหมายความว่าท่านอาจต้องใช้ยาระงับความปวด ขอให้
เขาเอาอุปกรณ์จ่ายยาทีละหยดนี้ติดบนขาตั้งที่เคลื่อนที่ได้ เพื่อ
ว่าท่านจะเคลื่อนที่ไปมาได้ถ้าต้องการ การเสี่ยงที่มีจากอ๊อกซิ
โทซินคล้ายคลึงกับโพรสตาแกลนดิน นอกจากว่าผลจากอ๊อก
ซิโทซินจะมากกว่าและเกิดขึ้นเร็วกว่า แต่เปลี่ยนกลับไปเป็น
อย่างเก่าได้ง่ายกว่าโพรสตาแกลนดิน ตัวท่านและทารกของ
ท่านจะต้องได้รับการเฝ้าระวังดูอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องระหว่างการเจ็บท้อง
อาจมีความจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการทางแพทย์หลายอย่างพร้อมๆ กัน
เพื่อให้เริ่มเจ็บท้อง

การเร่งคลอดในช่วงเจ็บท้อง
เป็นการช่วยให้การเจ็บท้องถี่ขึ้น อาจท�ำเมื่อ
เริ่มเจ็บท้องตามธรรมชาติแต่ด�ำเนินไปช้าๆ
โดยทั่วไปกระท�ำโดยผดุงครรภ์หรือแพทย์ของ
ท่าน ท�ำให้ถุงน�้ำคร�่ำแตก หรือโดยการให้
ฮอร์โมนอ๊อกซิโทซินทางเส้นเลือด (ยาที่ช่วยเร่ง
การเจ็บท้อง) การเสี่ยงเท่ากันกับการเสี่ยงเมื่อ
ใช้ฮอร์โมนอ๊อกซิโทซินในการเร่งคลอด

การเฝ้าระวังดูทารกขณะเจ็บท้อง

เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องตรวจการเต้นของหัวใจทารกขณะเจ็บท้องเพื่อ
ให้แน่ใจว่าทารกสบายดี การเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงในทารก
อาจเป็นสัญญาณว่าทารกได้อ๊อกซิเจนไม่เพียงพอ ที่เรียกว่า
“ภาวะทารกอยู่ในสภาพคับขัน”
การเต้นของหัวใจตรวจได้โดย:
• การฟัง ผดุงครรภ์ท�ำการตรวจเป็นประจ�ำ (ทุก 15-30 นาที)
โดยการกดทรัมเป็ตที่ใช้หูฟัง (พินาร์ดส์) หรือเครื่องฟังที่ท้อง
ของท่านเพื่อฟังเสียงหัวใจเต้นของทารก แนะน�ำให้ท�ำการ
ตรวจแบบนี้ถ้าการตั้งครรภ์ของท่านด�ำเนินไปอย่างปกติและ
สุขภาพดีและท่านสบายดี
• การตรวจดูทารกจากภายนอกต่อเนื่องกัน โดยใช้
เครื่องตรวจอีเล็กทรอนิกติดกับเข็มขัดคาดไว้รอบเอวของท่าน
เครื่องนี้จะบันทึกการเต้นของหัวใจทารกและการเจ็บของท่าน
พิมพ์ลงบนกระดาษอย่างต่อเนื่อง ใช้การตรวจภายนอกนี้ถ้า
เกิดโรคแทรกซ้อน หรือมีการเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน
เครื่องตรวจบางชนิดท�ำให้ท่านขยับเขยื้อนไม่ค่อยได้ ถ้าท่าน
ต้องมีการตรวจอย่างต่อเนี่องกัน ถามหาชนิดที่ท่านสามารถ
เคลื่อนไปมาได้
• การตรวจดูทารกจากภายใน วิธีนี้ใช้เครื่องตรวจอีเล็ก
ทรอนิกติดกับเครื่องมือยาวสอดผ่านเข้ทางช่องคลอดถึงศีรษะ
ทารก ควรใช้วิธีนี้เมื่อการตรวจภายนอกเกิดมีปัญหาเท่านั้น
เมื่อคุณภาพการบันทึกไม่ชัดเจน หรือในการตั้งครรภ์ทารก
แฝด ไม่ควรใช้วิธีนี้ถ้าท่านเป็นโรค HIV หรือเป็นโรคตับ
อักเสบ ซี
• ตรวจตัวอย่างเลือดจากหนังศีรษะทารก เจาะเลือดสอง
สามหยดจากหนังศีรษะทารก (เหมือนกับการใช้เข็มแทง) การ
ตรวจแบบนี้บอกสภาพของทารกระหว่างการเจ็บท้องในทันที
การตรวจนี้จะท�ำก็ต่อเมื่อแพทย์จ�ำเป็นต้องได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากสิ่งที่ได้จากการตรวจดูไปเรื่อยๆ บางครั้งการ
ตรวจนี้จ�ำเป็นต้องท�ำซ�้ำ ผลจะระบุว่าทารกจ�ำเป็นต้องคลอด
ในทันทีหรือไม่
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ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
ท่าที่ดีที่สุดในการคลอดคือท่า
ไหน?
ท่าที่ดีที่สุดได้แก่ท่าที่ท่านพบว่าสบายมากที่สุด
ท่าที่ต้องใช้ความโน้มถ่วง เป็นต้นว่า ท่านั่ง ท่า
นั่งยองๆ ท่านั่งคร่อมเก้าอี้ หรือท่ายืน เหล่านี้
ดีกว่านอนหงาย ความโน้มถ่วงช่วยให้ท่านเบ่ง
และช่วยให้หัวทารกออกผ่านช่องคลอด ท่านอาจ
ชอบอยู่ในท่าคลานบนมือและเข่า ท่านี้ช่วยระงับ
ความปวดและผ่อนน�้ำหนักออกไปจากหลัง ถ้า
เปรียบเทียบกับการนอนคลอด ท่าเหล่านี้อาจ
ท�ำให้การเจ็บท้องสั้นกว่าและปวดน้อยกว่า การ
นอนหงายอาจไม่รู้สึกสบายถ้าท่านมีอาการปวด
หลังบริเวณตอนล่างจากการเจ็บท้อง

เป็นช่วงที่เปลี่ยนตอนใกล้หมดขั้นตอนแรก ปากมดลูกของท่าน
ใกล้จะเปิดเต็มที่ อีกไม่นาน ทารกจะเลื่อนลงสู่ช่องคลอด
หญิงบางคนกล่าวว่าช่วงนี้เป็นตอนยากที่สุดของการเจ็บท้อง
เป็นการเจ็บอย่างแรงอาจนาน 60 ถึง 90 วินาที และจะเกิดขึ้น
ห่างกันหนึ่งถึงสองนาที ท่านอาจรู้สึก:
• ตัวสั่น
• ร้อนๆ หนาวๆ
• คลื่นไส้ (ท่านอาจถึงขั้นอาเจียน)
• หงุดหงิดหรือกระวนกระวาย
• ราวกับว่าท่านทนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
• บังคับไม่อยู่
เหล่านี้เป็นความรู้สึกปกติ แต่อาการเหล่านี้อาจไม่เกิดกับท่าน
ก็ได้.

จะเป็นอยู่นานสักเท่าไร?

ระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจใช้เวลาห้านาทีถึงมากกว่าหนึ่งชั่วโมง

ท่าของเด็กในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ

ถุงน�้ำคร�่ำยังไม่แตก

คอมดลูยืดเปิด
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ขั้นตอนที่สอง
ในขั้นตอนที่สอง ท่านช่วยเบ่งให้ทารกออก บางทีท่านอาจมีความ
รู้สึกอย่างแรงที่จะเบ่งให้ออกเหมือนตอนที่ไปห้องน�้ำ อาจมีความ
รู้สึกว่าช่องคลอดขยาย รู้สึกแสบร้อนขณะหัวทารกเคลื่อนลงที่
ปากของช่องคลอด

ใช้เวลานานเท่าไร?

ขั้นตอนที่สองตามปกตินานถึง 2 ชั่วโมงส�ำหรับการคลอดครั้งแรก
และนานถึงราวหนึ่งชั่วโมงในการตั้งครรภ์ครั้งที่สอง แต่การฉีดยา
ชาบล็อคหลังอาจท�ำให้ขั้นตอนนี้นานขึ้น

ปากมดลูกเปิดเต็มที่

การผ่าปากช่องคลอดเพื่อ
สูติกรรม –
ผลดีและผลเสีย
การผ่าปากช่องคลอดเป็นการผ่าตัดที่เพริ
เนียม (บริเวณระหว่างช่องคลอดและทวารหนัก)
ระหว่างคลอดมีความเป็นได้ว่าส่วนนี้จะฉีกเมื่อ
หัวของทารกผ่านออก มักจะเกิดขึ้นเมื่อต้องใช้
คีมช่วยให้คลอดด้วย การวิจัยแสดงว่าการเลือก
ใช้วิธีผ่าปากช่องคลอดอาจช่วยลดการฉีกอย่าง
รุนแรงที่ช่องคลอด หรือบริเวณระหว่างช่องคลอด
และทวารหนัก การฉีกในบริเวณนี้เกิดขึ้นได้มาก
ในการคลอดที่ต้องใช้คีมช่วย หญิงที่ได้รับการ
ผ่าตัดปากช่องคลอดหรือการฉีกที่กล้ามเนื้อจะ
จ�ำเป็นต้องเย็บ หารือเรื่องนี้กับผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่านก่อนเจ็บท้อง

“ฉันชอบการเจ็บท้อง ปวดรุนแรงมาก
แต่ฉันรู้สึกว่ามันช่างมหัศจรรย์ที่ฉันผ่าน
พ้นมาได้” คาทริน่า

ปากมดลูก

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 81

การท�ำคลอดโดยการใช้คีมหรือเครื่องดูด
ทารกออก (การคลอดโดยใช้เครื่องมือ)

บางครั้งจ�ำเป็นต้องช่วยทารกให้คลอด โดยการใช้คีมหรือเครื่อง
ดูด ซึ่งอาจเป็นเพราะ:
• แม่ประสบความยากล�ำบากในการเบ่งให้ทารกออก
• ทารกอยู่ผิดท่า
• ทารกไม่ได้อ๊อกซิเจนเพียงพอและจ�ำเป็นต้องมีการท�ำคลอด
โดยเร็ว
มีวิธีท�ำคลอดโดยการใช้เครื่องมือสองวิธีได้แก่:
• คีมฟอร์เซพส์ มีลักษณะคล้ายที่คีบขนาดพอดีกับหัวของทารก
ใช้ช่วยให้ทารกออกจากช่องคลอด ถ้าท่านจ�ำเป็น ต้องใช้คีม
ในการคลอด ตามปกติท่านต้องท�ำผ่าตัดปากช่องคลอดด้วย
• เครื่องดูดทารกออก (เวนโทส) เป็นเครื่องมือคล้ายถ้วยติดอยู่
กับปั๊ม สอดใส่ส่วนที่เป็นถ้วยเข้าในช่องคลอดจนถึงหัวของ
ทารก ปั๊มจะท�ำให้เกิดผลเหมือนเป็นเครื่องดูด ส่วนที่เป็นถ้วย
จับอยู่ที่หัวทารก และแพทย์ค่อยๆ ดึงทารกออก ตามปกติเป็น
ขณะเดียวกับที่ท่านก�ำลังเจ็บท้องและเบ่ง
แพทย์ของท่านจะเลือกวิธีไหนขึ้นอยู่กับว่าก�ำลังเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างการคลอด – บางครั้งคีมดีที่สุด และในบางครั้งการใช้
เครื่องดูดได้ผลดีกว่า บ่อยครั้งที่มีความจ�ำเป็นต้องตัดสินใจใน
เวลานั้น แทนที่จะเป็นสิ่งที่ท่านวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ ก่อน
การด�ำเนินการด้วยวิธีใด ผดุงครรภ์และแพทย์ของท่านจะอธิบาย
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น และอาการข้างเคียงใดๆ ที่อาจมี

การผ่าท้องคลอด

เมื่อท�ำการผ่าท้องคลอด ทารกคลอดโดยการผ่าที่ท้องเข้าไปใน
มดลูก การผ่าท้องคลอดปกติท�ำโดยตัดเป็นแนวนอนกว้างสอง
หรือสามนิ้วมือตรงบริเวณเหนือฐานเชิงกราน เพื่อว่ารอยแผล
เป็นจะซ่อนอยู่ใต้ขนอวัยวะเพศ การผ่าท้องคลอดบางครั้งเป็น
“การเลือกท�ำ” (ซึ่งหมายความว่ามีการวางแผนไว้) นอกจากนั้น
ท�ำโดยเป็นการฉุกเฉิน
การผ่าท้องคลอดที่เลือกท�ำจะท�ำก่อนเริ่มมีอการเจ็บท้อง การ
ก�ำหนดท�ำต้องไม่ก่อน 39 สัปดาห์ นอกจากมีเหตุผลทางการ
แพทย์ที่จะเกิดมีเป็นปัญหาต่อทารก
การผ่าท้องคลอดอาจมีความจ�ำเป็นเพราะ:
•
•
•
•

ทารกอยู่ผิดท่า– ก้นหรือเท้าลงก่อน หรือนอนขวาง
เป็นการคลอดหลายคน (ในบางกรณี)
ทารกมีอาการไม่สบายระหว่างที่เจ็บท้อง
ท่านหรือทารกของท่านอยู่ในการเสี่ยง ด้วยหตุผลบางประการ
และการคลอดจ�ำเป็นต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว
• รกอยู่ปิดทางคลอดของทารก
• การเจ็บท้องไม่เดินหน้าต่อไป
การท�ำผ่าตัดเพื่อคลอดตามปกติท�ำโดยการฉีดยาชาบล็อคหลัง
หรือฉีดยาชาเข้ากระดูกสันหลัง หรือบางครั้งท�ำโดยการวางยา
สลบทั่วตัว ถ้าท่านจ�ำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อคลอด ท่านจะ
พบว่าจะช่วยท่าน ถ้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการผ่าตัดรวมทั้งทาง
เลือกในการใช้ยาชา
การท�ำผ่าตัดเพื่อคลอดที่ท�ำโดยการฉีดยาชาบล็อคหลัง หมาย
ถึงว่าท่านจะรู้สึกตัวตอนคลอดทารก คู่ครองของท่านหรือผู้ช่วย
น่าจะอยู่ด้วยในห้องผ่าตัดได้ เพื่อว่าท่านทั้งสองจะสามารถเห็น
ทารกขณะก�ำลังคลอดได้ ยาชาบล็อคหลังนี้ยังช่วยระงับความ
เจ็บปวดภายหลังคลอดได้ดีเยี่ยม
ท่านขอการติดต่อแบบผิวสัมผัสผิวกับทารกของท่านได้ด้วยทันที
หลังการคลอดภายในห้องผ่าตัดหรือห้องพักฟื้น สิ่งนี้ช่วยสร้าง
ความผูกพันระหว่างทารกกับแม่ให้ดีขึ้น ช่วยให้ทารกอุ่นและ
ช่วยให้เริ่มดูดนมแม่ ถ้าท่านไม่สามารถอุ้มทารกไว้แนบตัวใน
ครั้งแรก ขอให้คู่ครองของท่านได้มีโอกาส และวางทารกไว้บน
หน้าอกของท่านในทันทีที่สามารถท�ำได้
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ขั้นตอนที่สาม
หลังจากการผ่าท้องคลอด ทารกของท่านอาจต้องการการดูแล
เป็นพิเศษและท่านอาจจ�ำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลนานกว่า ตาม
ปกติท่านจะมีระบบ IV drip ติดอยู่ และมีการใช้สายสวนปัสสวะ
(ท่อระบายปัสสาวะ) ราวหนึ่งหรือสองวัน เมื่อท่านกลับถึงบ้าน
แล้วท่านจะต้องการเวลาพักฟื้นเป็นพิเศษ เนื่องจากการผ่าท้อง
คลอดเป็นการผ่าตัดทางศัลยกรรมที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง การพัก
ฟื้นอาจใช้เวลานานถึงหกสัปดาห์ และอาจท�ำให้เป็นการยากที่จะ
ดูแลทารกของท่าน การออกก�ำลังกายส�ำคัญมากหลังจากการ
ผ่าท้องคลอด เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อของท่านกลับท�ำงานตามปกติ
ผดุงครรภ์ แพทย์ หรือนักกายภาพบ�ำบัดของท่านจะให้ค�ำแนะน�ำ
ท่านว่าควรออกก�ำลังกายเมื่อไร

ขั้นตอนที่สามและเป็นขั้นตอนสุดท้าย เริ่มเมื่อทารกคลอดและจบ
ลงเมื่อมดลูกเบ่งรกออกแล้ว ขั้นตอนนี้ตามปกติแล้วมีระยะสั้น
และเจ็บปวดน้อยกว่าสองครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เป็นขั้นตอน
ส�ำคัญและต้องเสร็จบริบูรณ์ก่อนที่ทุกคนจะสบายใจได้

การเลี้ยงนมทารกในระยะสองสามวันแรกหลังคลอดเป็นสิ่ง
ส�ำคัญส�ำหรับแม่และทารก ถ้าท่านผ่าท้องคลอด หรือรู้สึก
เหน็ดเหนื่อยหรือง่วงนอนมากหลังคลอด ท่านจ�ำเป็นต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถเลี้ยงนม
ทารกของท่านได้อย่างปลอดภัย.

หญิงบางคนชอบคอยและปล่อยให้รกออกเองตามธรรมชาติโดย
ไม่ต้องฉีดยา (เรียกว่าขั้นตอนที่สามตามธรรมชาติ) ขั้นตอนที่
สามตามธรรมชาตินี้อาจใช้เวลานานถึงราวๆ หนึ่งชั่วโมง คุย
กับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเมื่อท่านตั้งครรภ์ เกี่ยวกับทาง
เลือกดีที่สุดส�ำหรับท่าน สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านตัดสินใจโดยมีข้อมูล

ใช้เวลานานเท่าไร?

หญิงส่วนมากต้องฉีดยาอ๊อกซิโทซินสังเคราะห์ (Syntocinon®)
เพื่อช่วยมดลูกเบ่งให้รกออกเร็วขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าการจัดให้เร็วขึ้น
แ ละเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันเลือดออกปริมาณมากเกินหลังค
ลอด หลังฉีดยาแล้วขั้นตอนนี้มักใช้เวลาราว 5-10 นาที

มดลูก

ถุง
หลังคลอด

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
มีปัญหาเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหายใจของทารก
เมื่อท�ำการผ่าท้องคลอดก่อน 39 สัปดาห์ แล
ท�ำการผ่าท้องคลอดจึงไม่ควรก�ำหนดให้ด�ำเน

กระเพาะปัสสาวะ
ล�ำไส้
กระดูกเชิงกราน

ผูกและตัดสาย
สะดือ ซึ่งไม่
ท�ำให้แม่หรือ
ทารกเจ็บ
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เกิดอะไรขึ้นหลังจากทารกของฉันคลอดแล้ว?
ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี จะส่งทารกให้ท่านเพื่อให้ท่านได้มีการ
สัมผัสผิวติดผิว แตะต้องลูบไล้ผิวทารกของท่าน และอยู่ใกล้ชิด
กัน การสัมผัสผิวติดผิวหมายถึงทารกตัวล่อนจ้อนนอนเคลียอยู่
บนหน้าอกเปลือยของท่าน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งดีส�ำหรับตัวท่านและ
ทารก เนื่องจากเป็นการ:
• เสริมสร้างสายสัมพันธ์
• ท�ำให้ทารกอุ่น
• ปล่อยให้ทารกรู้สึกการเต้นของหัวใจท่านและได้กลิ่นผิวกาย
ของท่าน เป็นสิ่งที่บอกแก่ทารกว่าท่านอยู่ที่นั่น คอยช่วยเขา
ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ให้ปรับตัวกับชีวิตนอกร่างกายของ
ท่าน
• กระตุ้นให้ทารกดูดนมแม่ (แต่การสัมผัสแบบผิวติดผิวในตอน
ต้นนี้มีความส�ำคัญแม้ว่าท่านจะไม่เลี้ยงทารกด้วยนมตัวท่าน
เอง)
• กระตุ้นให้ร่างกายของท่านผลิตฮอร์โมนอ๊อกซิโทซิน ที่ช่วยให้
มดลูกของท่านหดตัวเพื่อให้การเสียเลือดน้อยลง
ในเวลาเดียวกันนี้ จะมีการผูกและตัดสายสะดือ (ซึ่งจะไม่ท�ำให้
ท่านหรือทารกเจ็บ) ตามปกติ คู่ครองของท่านจะถูกถามว่าอยาก
ตัดสายสะดือหรือไม่ ถ้าท่านวางแผนการคลอดธรรมชาติในขั้น
ตอนที่สามนี้ หารือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านระหว่างการ
ตั้งครรภ์หรือตอนที่เจ็บท้องครั้งแรก เนื่องจากจะยังไม่มีการตัด
สายสะดือจนกว่ามันจะหยุดเต้นและรกออกแล้ว

ฉันควรให้นมทารกเมื่อไร?

ถ้าท่านและทารกสบายดี ช่วยให้ทารกของท่านหาหัวนมไม่นาน
หลังการคลอด ซึ่งจะเป็นการช่วยให้:
• การเลี้ยงทารกด้วยนมเริ่มการตั้งต้นที่ดี
• มดลูกของท่านจะบีบและเบ่งให้รกออก
• ท�ำให้ท่านมีเลือดออกน้อยลง
• ช่วยให้ระดับน�้ำตาลในเลือดของทารกเป็นปกติ
แต่ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าทารกยังไม่ดูดนมแม่หรือมีเหตุผลทาง การ
แพทย์ที่ท่านยังไม่สามารถให้นมทารกในทันที – ท่านยังสามารถ
พบความส�ำเร็จในการเลี้ยงนมทารกได้โดยไม่ต้องมีการเลี้ยงครั้ง
แรก
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การตรวจทารกของท่านหลังคลอด

ขณะที่ท่านก�ำลังกอดทารกของท่านอยู่นั้น ผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่านจะท�ำการตรวจที่เรียกว่า แอ็พการ์ สกอร์ (การ
ตรวจสุขภาพของทารกที่เพิ่งคลอด) จะท�ำการตรวจนี้สองครั้ง
(หลังทารกคลอดได้หนึ่งนาทีและห้านาที) การตรวจนี้จะท�ำให้
ผดุงครรภ์หรือแพทย์รู้ว่าทารกของท่านต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษอย่างใดหรือไม่ในการปรับตัวเพื่อด�ำรงชีวิต แอ็พการ์ สกอร์
ขึ้นอยู่กับความสามารถของทารกด้าน:
• จังหวะการหายใจ
• จังหวะการเต้นของหัวใจ
• สีผิว
• สภาพกล้ามเนื้อ
• ปฏิกริยาตอบโต้
บางทีท่านอาจจะไม่สังเกตว่ามีการตรวจ เนื่องจากผดุงครรภ์หรือ
แพทย์สามารถท�ำการตรวจได้โดยไม่รบกวนทารกมากนัก ท่าน
และคู่ครองจะมีโอกาสใช้เวลากับทารกของท่าน เพื่อว่าท่านจะได้
รู้จักและคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านและทารกอยู่
ด้วยกันถ้าทั้งสองคนมีสุขภาพดี
หลังจากนั้นสักพักหนึ่ง ทารกของท่านจะถูกตรวจร่างกาย ชั่ง
น�้ำหนัก วัดความยาว และใส่ก�ำไลบัตรประจ�ำตัวให้ ถ้าท่านให้
ความยินยอม ทารกชายหรือหญิงของท่านจะได้รับไวตามินเค
และการฉีดยาป้องกันโรคตับอักเสบ บี ทารกจะใส่เสื้อผ้าและถูก
ห่อตัวในผ้าห่ม ถ้ามีความกังวลเกี่ยวกับการช่วยให้ทารกอุ่นพอ
แม้ว่าหลังจากมีการสัมผัสผิวติดผิวอยู่เป็นเวลานาน อาจต้องให้
ทารกนอนในวอร์มเม่อร์ (เตียงเล็กๆ ที่มีดวงไฟท�ำความอุ่น)

การอาบน�้ำทารก

มีการแนะน�ำว่า ทารกแรกเกิดไม่ต้องอาบน�้ำเป็นประจ�ำในทันที
เมื่อหลังคลอด
อย่างไรก็ตาม มีการแนะน�ำให้อาบน�้ำทารกแรกเกิด ถ้าแม่ของ
ทารกเป็นโรคตับอักเสบ บี/ซี หรือ เอชไอวี

ฉีดวัคซีนป้องกันทารกของท่าน

ไวตามิน เค ท�ำให้มีอาการข้างเคียงไหม?

ท�ำไมไวตามิน เค จึงส�ำคัญ?

• เกิดมีเลือดออกหรือการฟกช�้ำโดยไม่รู้สาเหตุ
• ผิวออกเป็นสีเหลือง หรือตาเป็นสีขาวภายหลังอายุได้สาม
สัปดาห์
ทารกที่มีอาการเหล่านี้ควรไปหาแพทย์ แม้ว่าจะได้รับการฉีดไว
ตามิน เค แล้ว

ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำว่าทารกแรกเกิดควรฉีดยาสองชนิดไม่นาน
หลังคลอด ซึ่งได้แก่การฉีดไวตามินเค และการฉีดภูมิคุ้มกันโรค
ตับอักเสบ บี ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะยินยอมให้ทารกของท่านฉีดยา
เหล่านี้หรือไม่ – แต่เป็นค�ำแนะน�ำอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้การ
ป้องกันแก่ทารกของท่าน การฉีดยาเหล่านี้ฉีดให้ฟรีแก่ทารก
ของท่าน ปกติแล้วท่านควรจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดยา
เหล่านี้ – ไวตามิน เค และการฉีดภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบ บี – ใน
ระหว่างที่ท่านตั้งครรภ์
ไวตามิน เค ช่วยป้องกันโรคผิดปกติร้ายแรงแต่ไม่ใช่โรคสามัญ ที่
เรียกว่าโรคเลือดออกในทารกเพิ่งคลอด (HDN) ซึ่งสามารถเป็น
สาเหตุท�ำให้เลือดออกอย่างมากและอาจมีผลต่อสมอง ทารกเพิ่ง
คลอดอาจไม่มีไวตามิน เค เพียงพอในร่างกายเพื่อป้องกัน HDN
เมื่ออายุถึงหกเดือนตามปกติแล้วทารกจะสามารถผลิตได้ด้วย
ตนเอง เป็นสิ่งส�ำคัญโดยเฉพาะส�ำหรับทารกที่ต้องได้การฉีด
ไวตามิน เค ถ้า:
• ทารกคลอดก่อนก�ำหนดหรือป่วย
• ทารกมีรอยช�้ำจากการคลอดหรือจากการผ่าท้องคลอด
• แม่ของทารกในระยะการตั้งครรภ์ใช้ยาป้องกันโรคลมชัก
เส้นเลือดมีลิ่มเลือด หรือวัณโรค บอกกับผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่านถ้าท่านใช้ยาเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใด
ไวตามิน เค อาจให้ทางปากหรือโดยการฉีด การฉีดเป็นวิธีที่
แนะน�ำมากกว่า เพราะป้องกันได้นานเป็นแรมเดือนและเป็นการ
ฉีดครั้งดียว ไวตามิน เคที่ให้ทางปากไม่ให้การป้องกันนานเท่า
ถ้าท่านต้องการให้ทารกได้ไวตามิน เคทางปาก ทารกของท่าน
จ�ำเป็นต้องแยกกินเป็นสามครั้ง – หลังคลอด เมื่ออายุ 3 หรือ 5
วัน และเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ การกินยาครั้งที่สามเป็นครั้งส�ำคัญที่
พ่อแม่ต้องจ�ำได้ ถ้าไม่กินครั้งนี้ ทารกจะไม่ได้รับการป้องกันอย่าง
สมบูรณ์

ไวตามิน เค เป็นสิ่งที่ให้แก่ทารกในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1980 และ
เจ้าหน้าที่ส�ำคัญทางการสาธารณสุขเชื่อว่าการฉีดไวตามิน เค
ปลอดภัยแก่ทารก พ่อแม่ที่ตัดสินไม่รับการฉีดไวตามิน เค ควร
คอยระมัดระวังอาการใดๆ ของ HDN ซึ่งรวมถึง:

ท�ำไมทารกของฉันจึงต้องการภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบ
บี?

โรคตับอักเสบ บี เป็นการติดเชื้อที่ตับเกิดจากไวรัส บางคนที่มี
ไวรัสนี้อาจไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่คนจ�ำนวน
มากถึง 25 คนจาก 100 คนที่ติดเชื้อนี้จะเป็นโรคตับร้ายแรงต่อมา
ในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าติดโรคตับอักเสบ บี ตั้งแต่เด็ก การ
ฉีดภูมิป้องกันช่วยป้องกันได้
เป็นการส�ำคัญที่ต้องเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บีโดยเร็ว
เท่าที่ท�ำได้หลังคลอด เพื่อเป็นการแน่ใจว่ามีผลป้องกันได้โดย
เร็วเท่าที่เป็นได้ ทารกต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี
สามครั้ง เมื่ออายุสองเดือน สี่เดือน และหกเดือน
ถ้าท่านเป็นพาหะเชื้อโรคตับอักเสบ บี มีความเสี่ยงสูงมากที่
ทารกของท่านจะติดเชื้อโรคตับอักเสบ บี เพื่อป้องกันการติดต่อ
จากท่านไปยังทารก ทารกของท่านควรได้รับการฉีดวัคซีนโรค
ตับอักเสบ บี และกินอิมมิวโนโกลบิวลิน ภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบ
บี (HBIG) หนึ่งครั้ง ที่ควรคือภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอด และ
แน่นอนที่สุดต้องภายใน 7 วัน หลังจากนี้ ทารกของท่านยัง
ต้องการการฉีดยาป้องกันโรคตับอักเสบ บีอย่างปกติต่อไปอีกสาม
ครั้ง เมื่ออายุสองเดือน สี่เดือน และหกเดือน

มีอาการข้างเคียงจากการฉีดสร้างภูมิคุ้มกันโรคตับ
อักเสบ บี ไหม?

อาการข้างเคียงอย่างแรงมีน้อยมาก ปัญหาโดยทั่วไปคือรู้สึกเจ็บ
ตรงบริเวณที่ฉีด เป็นไข้อ่อนๆ และปวดตามข้อ ไปหาแพทย์ถ้า
ท่านมีความกังวล
.
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หลังจากที่ทารกของ
ท่านคลอด
After your baby is born
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การดูแลตัวเอง
มดลูกของท่าน ใช้เวลาสองสามสัปดาห์ที่จะกลับคืนสู่สภาพ

ปกติ จะเกิดขึ้นเร็วกว่าเมื่อท่านเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ ท่านจะ
รู้สึกเสียดท้องบ้างในขณะที่มดลูกของท่านหดตัวลงสู่ขนาดปกติ
จะยิ่งสังเกตได้ชัดเมื่อทารกก�ำลังดูดนม หญิงบางคนที่เคยคลอด
ลูกพบว่า “ความเจ็บปวดภายหลัง” มากขึ้นในการคลอดครั้งต่อไป
อย่าตั้งตาคอยว่าจะมีท้องแบนไปอีกสักพักหนึ่ง

ถ้าท่านตัดสินใจไม่เลี้ยงทารกด้วยนม ท่านจะยังรู้สึกเจ็บเต้านม
บ้างในระยะสองสามวันแรกหลังคลอด เนื่องจากเต้านมของท่าน
ยังผลิตนม ความรู้สึกนี้จะหายไปในสองสามวัน จะช่วยบรรเทา
บ้างจากการสวมเสื้อยกทรงที่ใส่สบาย รับน�้ำหนักและมีแผ่นซับ
น�้ำนม ลดการแตะต้องเต้านม/หัวนมของท่าน ใช้ความเย็น และ
กินยาพาราซีทามอล (ใช้ตามค�ำแนะน�ำที่ห่อ)

เลือดออก จากช่องคลอดปกติจนถึงสามถึงสี่สัปดาห์ เลือด

การผ่าท้องคลอดของท่าน ตามปกติแผลเป็นรอยตัดแนว

ที่ออกนี้เรียกว่าน�้ำคาวปลา (มันไม่ใช่รอบเดือนของท่าน) หลัง
คลอดในระยะ 12 ถึง 24 ชั่วโมงแรก มันจะออกมากกว่ารอบเดือน
ปกติได้ จะค่อยๆ ลดน้อยลงเป็นสีน�้ำตาล อาจมีเลือดออกมาก
ขึ้นในขณะให้ทารกดูดนม ควรใช้ผ้าอนามัย อย่าใช้แทมพอนส์

ช่องคลอดและบริเวณจากช่องคลอดถึงทวารหนัก ถ้า
ท่านคลอดธรรมชาติ อาจรู้สึกไม่สบายเวลานั่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าท่านต้องเย็บ เส้นไหมที่เย็บจะละลายเองโดยท่านไม่จ�ำเป็น
ต้องตัดออก ผดุงครรภ์จะตรวจดูบริเวณนี้เพื่อให้แน่ใจว่าก�ำลัง
หายเป็นปกติ ควรดูแลให้บริเวณนี้สะอาดและแห้งด้วยการล้างวัน
ละสองสามครั้ง และทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระ เปลี่ยนผ้าอนามัยของ
ท่านบ่อยๆ วิธีดีที่สุดในการระงับความเจ็บคือ นอนลงพักเพื่อลด
ให้ความกดดันออกจากบริเวณนั้น ใช้ยาระงับความปวดที่ไม่ต้อง
มีใบสั่งแพทย์ เช่นพาราซีทามอลถ้าต้องการ
เต้านมของท่าน หญิงทุกคนผลิตนมได้ ตามปกติจะเริ่มมีการ
ผลิตราวๆ สัปดาห์ที่ 16 ของการตั้งครรภ์ และหญิงบางคนพบ
ว่ามีนมซึมออกเล็กน้อยในระยะสองสามสัปดาห์สุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์ สองสามวันแรกหลังคลอดเต้านมจะนิ่มเพราะทารก
ต้องการนมแม่เพียงเล็กน้อย เมื่อทารกเริ่มรู้สึกหิวและต้องการนม
บ่อยมากกว่า เต้านมจะสนองตอบด้วยการผลิตนมมากขึ้น ท่าน
อาจรู้สึกว่าเต้านมของท่านอาจจะเต็มกว่าและหนักกว่าเมื่อนม
“เพิ่มขึ้น” ให้ทารกกินนมตามที่ทารกต้องการ และปล่อยให้นม
ข้างหนึ่งหยดในขณะที่ทารกดูดอีกข้างหนึ่ง จะช่วยหยุดไม่ให้เต้า
นมของท่านมีนมคัดมากไป ยาพาราซีทามอล (ใช้ตามค�ำแนะน�ำ
ที่ห่อ) ใช้ความเย็น (บนหน้าอกของท่าน) และอาบน�้ำฝักบัวเย็น
จะช่วยบรรเทาการบวมและความเจ็บได้

ขวางบนบริเวณท้องด้านล่างของท่าน ข้างใต้แนวบิกินี่ ใน
ปัจจุบันโดยทั่วไปใช้การเย็บที่เส้นไหมละลายเอง ซึ่งหมายความ
ว่าไม่ต้องตัดไหมที่เย็บออก แผลเป็นอาจจะเจ็บและท�ำให้รู้สึก
ไม่สบายราวสองสามสัปดาห์ ท่านจะได้ยาระงับปวดในช่วงสอง
สามวันแรกเพื่อช่วยให้บรรเทาความปวด ในขณะที่ท่านเคลื่อน
ไหวเบาๆ ช้าๆ เพื่อดูแลทารกของท่าน ผดุงครรภ์หรือนัก
กายภาพบ�ำบัดจะแสดงท่าออกก�ำลังกายที่ท่านท�ำได้โดยไม่ท�ำให้
แผลตึง ผดุงครรภ์จะช่วยท่านดูแลทารกของท่าน
การให้ทารกอยู่กับท่านในห้องที่โรงพยาบาลช่วยให้ท่านและทารก
ของท่านรู้จักคุ้นเคยกัน!

ความรู้สึกของท่าน แม้ว่าท่านจะรู้สึกเหนื่อย แต่ท่านอาจรู้สึก

สดชื่นในวันแรกหรือราวๆ นั้นหลังการคลอด สิ่งนี้บางทีก็เรียก
ว่าความร่าเริงหลังการคลอด – และในไม่ช้าก็จะมีความรู้สึกเศร้า
เข้าแทนที่ ท่านอาจรู้สึกอ่อนไหว ร้องไห้และหงุดหงิด หญิง
ส่วนมากมีประสบการณ์นี้อยู่สองสามวันหลังคลอด หรือบางทีก็
ถึงสองสัปดาห์ ถ้ามีความรู้สึกเหล่านี้นานกว่า บอกกับผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่าน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก สัปดาห์
แรกๆ ของการเป็นแม่ ที่หน้า 104 และ ความรู้สึกของท่านในการ
ตั้งครรภ์และการเป็นแม่ในตอนต้น:สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ ที่หน้า 136
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สิ่งต่างๆ ที่ท่านอาจสงสัย

ฉันต้องฉีดภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันหรือเพอร์ทุสซิส
(ไอกรน) ไหม?

ถ้าการตรวจเลือดของท่านตอนต้นระยะการตั้งครรภ์แสดงว่าท่าน
มีภูมิต้านทานโรคหัดเยอรมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เป็น
ความคิดดีที่ควรฉีดภูมิต้านทานก่อนออกจากโรงพยาบาล วัคซีน
นี้ป้องกันโรคสามอย่าง (MMR) คือให้ภูมิต้านทานโรคหัด และ
โรคคางทูมด้วย เป็นสิ่งส�ำคัญว่าต้องไม่ตั้งครรภ์อีกเป็นเวลาหนึ่ง
เดือนหลังการฉีดยา
ถ้าท่านไม่เคยฉีดภูมิต้านทานป้องกันโรคไอกรน ท่านควรฉีดยา
ป้องกันโรคนี้ก่อนท่านออกจากโรงพยาบาล คู่ครองของท่าน
ปู่ย่าตายายของทารก และผู้มาเยี่ยมประจ�ำหรือผู้ดูแล ควรฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนก่อนทารกคลอด ต้องแน่ใจว่าบุตรคน
อื่นๆ ของท่านฉีดภูมิต้านทานป้องกันโรคไอกรนด้วย

ฉันกลับบ้านได้เมื่อไร?

ท่านอาจกลับบ้านได้เร็วขนาดสี่ถึงหกชั่วโมงหลังคลอด เดี๋ยวนี้
เกือบทุกโรงพยาบาลให้โอกาสแก่แม่และทารก ที่มีสุขภาพดีกลับ
บ้านหลังคลอดได้ไม่นาน การวางแผนกลับบ้านไม่นานหลังการ
คลอด หมายถึงท่านจะให้โอกาสเพื่อนๆ และครอบครัวได้เยี่ยม
ทารกอย่างสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวภายในบ้านของท่านเอง
กลับบ้านร็วหลังการคลอดหมายถึงชีวิตครอบครัวของท่านถูก
ขัดจังหวะน้อยลง และท่านได้กลับไปอยู่กับบุตรคนอื่นๆ เร็วขึ้น
ผดุงครรภ์จะไปเยี่ยมท่านที่บ้าน เพื่อให้การดูแลหลังการคลอดแก่
ท่านและทารก ซึ่งรวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในการเลี้ยงทารกด้วยนม
แม่ ผดุงครรภ์อาจให้การช่วยดูแลหลังคลอดจนทารกของท่าน
อายุได้ 14 วัน
การอยู่โรงพยาบาลนานกว่าหลังคลอดอาจมีความจ�ำเป็น ถ้าท่าน
คลอดโดยใช้คีมฟอร์เซ็พส์หรือเครื่องดูดออก การผ่าท้องคลอด
หรือถ้าท่านและทารกไม่สบาย โดยเฉลี่ย การอยู่โรงพยาบาลจะ
นานประมาณ 24-48 ชั่วโมงส�ำหรับหญิงที่คลอดธรรมชาติ และ
สามถึงสี่วันส�ำหรับหญิงที่ผ่าท้องคลอด เมื่อท่านกลับบ้านหลัง
จากอยู่โรงพยาบาลหลายวัน ท่านอาจได้รับการดูแลหลังคลอด
และความช่วยเหลือจากผดุงครรภ์ด้วย ผดุงครรภ์ให้การดูแล
หลังคลอดแก่ท่านได้จนทารกของท่านอายุ 14 วัน อย่างไรก็ตาม
การให้บริการนี้ก็แตกต่างกันไปแต่ละโรงพยาบาล ดังนั้นควร
สอบถามจากผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่าน
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หลังจากท่านกลับบ้าน ท่านอาจได้บริการการมาเยี่ยมจาก
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว ที่จะมาตรวจดูทารกอายุ 1- 4
สัปดาห์ พร้อมทั้งจะช่วยให้ท่านติดต่อบริการอื่นๆ ด้วย โปรดดู
ที่หน้า 92 เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจประจ�ำส�ำหรับทารกแรกเกิด

ในวันต่อมาหลังทารกคลอดแล้ว ทารกจะได้รับการตรวจจาก
แพทย์หรือผดุงครรภ์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อท�ำการตรวจที่เรียกว่า
การตรวจทารกแรกเกิด แพทย์หรือผดุงครรภ์จะตรวจทารก
ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่
ผู้เป็นพ่อแม่ทุกคนในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีโอกาสให้ทารกได้รับการ
ตรวจหาความผิดปกติที่ไม่ค่อยมีหลายอย่าง การตรวจนี้เรียก
ว่า การตรวจร่างกายทารกแรกคลอด ท่านอาจคงได้ยิน
ว่าเรียกการตรวจ “การเจาะส้นเท้า” ด้วย เป็นการตรวจที่เกี่ยว
กับการเก็บเลือดสองสามหยดจากส้นเท้าทารก หยดเลือดนี้ใส่ใน
กระดาษพิเศษและส่งไปให้ห้องปฏิบัติการท�ำการตรวจ
อาการของโรคที่ท�ำการตรวจหาไม่ใช่โรคสามัญ แต่ก็รุนแรงและ
เป็นการดีที่สุดที่รู้เสียแต่เนิ่นๆ ถ้าทารกของท่านมีอาการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เพื่อว่าการรักษาสามารถเริ่มได้ทันทีที่ท�ำได้ การ
ตรวจนี้เพื่อตรวจหา:
• ภาวะพร่องฮอร์โมนไธรอยด์แต่ก�ำเนิด (Congenital
Hypothyroidism) ซึ่งเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับต่อมไธรอยด์
การรักษาแต่ต้นจะท�ำให้เด็กเจริญเติบโตตามปกติ
• โรคฟินิลเคโทนูเรีย (Phenylketonuria) หมายถึงว่าทารก
ไม่สามารถใช้สสารที่มีในนมและอาหาร (เรียกว่าฟินิลาลานีน)
ที่ช่วยสร้างโปรตีนในร่างกาย ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการรักษา
จะเพิ่มพูนขึ้นในเลือดและท�ำให้สมองพิการ การรักษาจะท�ำให้
เด็กเจริญเติบโตตามปกติ
• โรคทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการเผาผลาญ
(Galactosaemia) เกิดจากพบว่ามีน�้ำตาลชนิดหนึ่ง (กาแลค
โทส) ที่มีทั้งในน�้ำนมแม่และนมวัว อยู่ในเลือดของทารก การ
รักษาในทันทีด้วยการให้นมพิเศษที่ปลอดกาแลคโทส จะ
ป้องกันการป่วยเจ็บหนัก ถ้าไม่รักษา ทารกอาจไม่สบายมาก
และตายได้
• โรคปอดผิดปกติแต่ก�ำเนิด (Cystic Fibrosis) ท�ำให้
ร่างกายผลิตเมือกข้นในล�ำไส้และปอด ซึ่งสามารถท�ำให้ปอด
ติดเชื้อและท้องเสีย และอาจท�ำให้ทารกน�้ำหนักตัวไม่ขึ้น
การรักษาที่คุณภาพดีขึ้นท�ำให้ผู้คนที่เป็นโรคปอดผิดปกติแต่
ก�ำเนิดมีชีวิตได้นานกว่า

การวินิจฉัยและการรักษาแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับอาการผิด
ปกติเหล่านี้ มีความเป็นได้ที่จะตรวจพบอาการผิดปกติที่หา
ยากถึง 40 อาการ โดยการใช้ตัวอย่างเลือดในครั้งเดียวกันนี้

การฉีดยาและการตรวจเลือดจะ
ท�ำให้ทารกของฉันเจ็บไหม?

ถ้าผลการตรวจปกติ - ซึ่งผลส่วนมากก็จะปกติ ท่านจะไม่ได้
รับการแจ้งผล ทารกหนึ่งคนในจ�ำนวนหนึ่งร้อยที่จ�ำเป็นจะต้อง
ท�ำการตรวจเลือดเป็นครั้งที่สอง ถ้าการตรวจครั้งแรกไม่แสดงผล
ชัดเจน ท่านจะได้รับการติดต่อถ้าต้องท�ำการตรวจครั้งที่สอง
เกือบทุกครั้งของการตรวจครั้งที่สองจะแสดงผลปกติเสมอ ผล
การตรวจจะส่งให้แพทย์ของท่าน

เมื่อไรก็ตามที่ทารกของท่านต้องท�ำตามขั้นตอน
เช่นฉีดยาหรือตรวจเลือด มีวิธีง่ายๆ ที่ท่าน
สามารถปลอบทารกของท่าน และช่วยให้ความ
เจ็บลดน้อยลง ท่านอาจให้ทารกของท่านดูดนม
ระหว่างการตรวจ หรือให้ทารกดูดนิ้วที่สะอาดของ
ท่าน ท่านอาจพูดปลอบประโลมทารกของท่าน
นวดหรือลูบไล้และมองตาทารก บางครั้งอาจ
ให้น�้ำซูโคลส (น�้ำตาล) สองสามหยดแก่ทารกของ
ท่าน ซึ่งจะท�ำให้ทารกลืมความเจ็บได้

ผลการตรวจเลือดของทารกจ�ำนวนเล็กน้อยอาจจะผิดปกติ ทารก
ก็จะต้องการการตรวจเพิ่มขึ้นและอาจต้องรับการรักษาด้วย
แพทย์ของท่านจะบอกให้ท่านทราบ
การตรวจอย่างที่สามส�ำหรับทารกในนิวเซาท์เวลส์ได้แก่การ
ทดสอบการได้ยิน ทารกหนึ่งหรือสองคนในจ�ำนวนทุกหนึ่งพัน
คนต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการได้ยิน โปรแกรม
การตรวจการได้ยินของทารกทั่วรัฐในนิวเซาท์เวลส์ (SWIS-H)
มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นพบปัญหาในทารกเหล่านี้ มีการเสนอให้
ท�ำการตรวจการได้ยินของทารกโดยเร็วเท่าที่จะท�ำได้หลังการ
คลอด ถ้าไม่สามารถท�ำการตรวจในโรงพยาบาลได้ด้วยเหตุผล
บางประการ สามารถท�ำได้ที่แผนกคนไข้นอกของโรงพยาบาล
หรือที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชนในเขตท้องถิ่น เมื่อท่านออกจากโรง
พยาบาลแล้ว
การตรวจการได้ยินใช้เวลา 10-20 นาที และท�ำตอนที่ทารกของ
ท่านก�ำลังนอนหรือพักผ่อนเงียบๆ ท่านอยู่กับทารกของท่าน
ได้ในขณะที่ท�ำการตรวจ ท่านจะทราบผลทันทีที่เสร็จการตรวจ
ผลการตรวจจะท�ำการบันทึกลงไว้ในประวัติสุขภาพส่วนตัวของ
ทารกของท่าน หรือ “สมุดสีน�้ำเงิน”
ถ้าผลแสดงว่าทารกของท่านจ�ำเป็นต้องท�ำการตรวจซ�้ำ
ไม่ได้หมายความว่าทารกของท่านมีปัญหาการได้ยิน อาจมีเหตุ
อย่างอื่นส�ำหรับผลที่ได้นี้ (ตัวอย่างเช่น ทารกของท่านอาจไม่สงบ
พอระหว่างการตรวจ หรืออาจมีของเหลวหรือการอุดตันชั่วคราว
ในหู)

❖

การตรวจทารกแรกคลอด
หลังจากได้มีการตรวจเลือดแห้งแล้ว จะเก็บมัน
ไว้ในห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 18 ปี หลังจากนั้น
จะถูกท�ำลาย ท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับที่
ต้องเก็บการตรวจไว้เป็นเวลานาน ได้ที่เว็บไซท์
http://www.chw.edu.au/prof/services/newborn/
tests030194.pdf
❖

ที่นั่ง/ที่ใส่ทารกในรถส�ำหรับทารก
ถ้าท่านตั้งใจพาทารกของท่านกลับบ้านโดยรถ
ตามกฎหมายท่านต้องมีที่นั่งหรือที่ใส่ทารกที่ติดตั้ง
อยู่ในรถ ท่านอาจเช่า ซื้อ หรือขอยืมที่ใส่ทารกได้
ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ใส่ทารกหรือที่นั่งส�ำหรับ
เด็กในรถได้จากเว็บไซท์ RMS โดยไปที่
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/
stayingsafe/children/childcarseats/
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สมุดบันทึกสุขภาพส่วนตัวของ
ทารกของท่าน (สมุดสีน�้ำเงิน)
ในสองสามวันแรกหลังคลอด ทารกของท่าน
จะได้รับสมุดสีน�้ำเงินเล่มหนึ่ง สมุดสีน�้ำเงิน
นี้ส�ำหรับพ่อแม่ แพทย์ พยาบาลสุขภาพเด็ก
และครอบครัวเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
สุขภาพของเด็กตั้งแต่เกิดจนถึงวัยรุ่นและต่อๆ
ไป เป็นวิธีดีเยี่ยมที่จะเก็บข้อมูลสุขภาพส�ำคัญ
ไว้ในที่แห่งเดียว
น�ำสมุดสีน�้ำเงินไปด้วยทุกครั้งที่ท่านพาทารก
ของท่านไปหาแพทย์ บริการสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย หรือโรงพยาบาล สมุดสีน�้ำเงินมีสิ่ง
ช่วยเตือนความจ�ำเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพที่
ส�ำคัญ และการฉีดภูมิคุ้มกันส�ำหรับบุตรของ
ท่าน หมายเลขโทรศัพท์ส�ำคัญๆ และมีหน้า
ส�ำหรับท่านเขียนหมายเลขโทรศัพท์ส�ำคัญเก็บ
ไว้

ทารกแรกคลอด: ลักษณะและปัญหาทั่วไป

ผิวหนัง
• จุดสีชมพูจาง (จุดนกจิก) หรือสีแดงพบที่รอบๆ หนังตา จมูก
•
•
•
•
•

❖
ถ้าทารกของท่านไม่สบาย หรือท่านเป็นห่วง
เรื่องปัญหาสุขภาพ พาทารกไปหาแพทย์
จีพีของท่าน หรือไปที่แผนกฉุกเฉินของโรง
พยาบาลแห่งที่ใกล้ที่สุด อาการของทารกแรก
คลอดเปลี่ยนได้รวดเร็วมาก

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 90

•

หรือตา ท่านจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทารกร้องไห้ มัน
จะไม่ท�ำให้มีปัญหาอะไรและจะจางลงตามเวลา
จุดมองโกเลียน สีผิวน�้ำเงินออกด�ำ พบบริเวณรอบก้น เป็น
ทั่วๆ ไปในทารกที่มีผิวคล�้ำ มันจะไม่ท�ำให้มีปัญหาอะไรและจะ
จางไปเมื่อถึงวันเกิดหนึ่งหรือสองปี
ปานสีแดงเข้ม (รอยด่างเหล้าไวน์พอร์ต) เป็นบริเวณสีแดง
เข้มถึงม่วงอย่างเด่นชัด ปกติอยู่ที่หน้า จะไม่ขยายออกแต่ก็จะ
ไม่จางลงตามเวลา
ปานสีแดงสด (รอยสตรอเบอร์รี่) เป็นบริเวณนูนเห็นได้ชัดสี
แดงสดส่วนมากอยู่ที่ศีรษะ ตอนต้นจะเพิ่มขนาด และในที่สุด
จะค่อยหดลงตามเวลา
จุดนูนสีขาว ที่ทารกอาจมีที่จมูก และบางครั้งที่หน้า เหล่า
นี้เป็นต่อมไขมันของผิวหนัง และเป็นสิ่งปกติและจะจางไป
ตามเวลา
ผื่นแดง (ผื่นหลังคลอด) เป็นผื่นที่ประกอบด้วยเม็ดสิวเล็กๆ
สีขาวหรือเหลือง ที่อาจปรากฏขึ้นเร็ว ตามปกติทั่วหน้าอก ท้อง
และบริเวณผ้าอ้อมของทารกภายในสัปดาห์แรกหลังคลอด ไม่
ทราบสาเหตุ และไม่จ�ำเป็นต้องรักษาอะไร มันจะหายไปเอง
แต่อาจใช้เวลาบ้าง
โรคดีซ่าน มีผลต่อทารกแรกเกิดเป็นจ�ำนวนมาก ผิวของทารก
ปรากฎเป็นสีเหลืองจางๆ ในสองสามวันแรกหลังคลอด ปกติ
ไม่รุนแรงนัก แต่ในบางรายต้องท�ำการตรวจเพื่อวัดระดับสสาร
ที่เรียกว่าบิลิรูบินในเลือดของทารก ถ้าพิจารณาว่าบิลิรูบินใน
เลือดของทารกสูงกว่าปกติ จะมีการกระตุ้นให้ทารกดื่มมากขึ้น
หรืออาจให้ทารกอยู่ใต้แสงไฟพิเศษ หรือนอนในเตียงบิลิเบด
เป็นระยะ เวลาหนึ่งจนกว่าอาการดีซ่านจะบรรเทาลง ถ้า
ท่านอยากรู้เรื่องโรคดีซ่านเพิ่มเติม ถามผดุงครรภ์หรือแพทย์
ของท่าน

ตา

สิ่งที่ต้องท�ำ ... งานกระดาษ!

อวัยวะเพศ

หลังจากที่คลอดทารก ท่านจะได้รับแบบฟอร์มของส�ำนักงาน
ช่วยเหลือครอบครัวของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่ท่านใช้ยื่นขอเงิน
ช่วยส�ำหรับตัวท่านและทารกแรกเกิดของท่าน ปัจจุบันมีเงินช่วย
ประเภทใหญ่สี่ประเภทด้วยกัน ได้แก่:

ทารกแรกเกิดบางคนมีตาติดกันในวันแรกๆ หรือสัปดาห์แรกๆ
หลังคลอด ไม่ใช่เรื่องหนักและปกติจะหายไปเอง ท่านสามารถใช้
น�้ำต้มที่เย็นแล้วท�ำความสะอาดตาให้ทารกของท่าน ถ้าไม่หาย
บอกแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่าน
บางครั้งทารกหญิงแรกเกิดอาจมีสิ่งที่ขับออกทางอวัยวะเพศเล็ก
น้อย – มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวข้น ซึ่งบางทีอาจมีเลือด
จางๆ ด้วย สิ่งนี้เรียกว่าการมีรอบเดือนปลอม และเกิดขึ้นได้
เพราะทารกไม่ได้รับฮอร์โมนของท่านโดยผ่านรกแล้ว เป็นเรื่อง
ปกติมาก บ่อยครั้งจะพบว่ามีสสารที่มีลักษณะคล้ายเนยแข็งสีขาว
เรียกว่าสเม็กม่าอยู่ที่ใต้แคมของอวัยวะเพศ ก็เป็นสิ่งปกติอีก
ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้หนังหุ้มอวัยวะเพศที่ยังไม่ขลิบของทารกชาย
ของท่านหดลง มันจะม้วนกลับเองเมื่อถึงอายุ 3-4 ปี มีความเห็น
แตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับการเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจจะ
ได้จากการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย สถาบันรอยัล ออสตราเล
เซียน คอลเลจ ออฟ ฟิซิเชี่ยน (Royal Australasian College of
Physicians - RACP) แนะน�ำว่าไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ในการ
ขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายดังที่เคยท�ำ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
www.racp. edu.au และกดที่ ‘policy and advocacy’ ต่อไปที่
‘Division, Faculty and Chapter Policy & Advocacy’ และต่อไป
ที่ ‘Paediatrics & Child Health’

การดูแลสายสะดือ

ตอนแรก สายสะดือของทารกเป็นสีขาว หนาและมีลักษณะคล้าย
วุ้น ภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงหลังคลอดมันจะเริ่มแห้งและจะ
หลุดออกภายใน 7 ถึง 10 วัน ตรงปุ่มของโคนสายจะมีของเหลว
ซึมออกเล็กน้อย ซึ่งบ่อยครั้งจะเกิดขึ้นในวันที่จะหลุดออกหรือใน
วันที่เพิ่งหลุด ท่านท�ำความสะอาดบริเวณนี้ด้วยไม้พันส�ำลีจุ่มใน
น�้ำต้มเดือดที่เย็นแล้ว และเช็ดให้แห้งด้วยไม้พันส�ำลีอีกอันหนึ่ง
บอกผดุงครรภ์ของท่านหรือแพทย์ถ้าเลือดไม่หยุด หรือปุ่มนั้นเป็น
สีแดง ชื้นหรือบวม

การจ่ายเงินมารดา และเงินช่วยครอบครัว

1. โครงการเงินช่วยการพักงานของผู้เป็นพ่อแม่ส�ำหรับ

พ่อแม่ที่ท�ำงาน: โครงการเงินช่วยการพักงานของผู้เป็นพ่อ

แม่นี้ เป็นเงินช่วยประเภทใหม่แก่พ่อแม่ที่ท�ำงาน ที่มีทารก
แรกเกิดหรือรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011
พ่อแม่ที่ท�ำงานผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินช่วยการพักงานจากรัฐบาล
เป็นเวลา 18 สัปดาห์ ในอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำแห่งชาติ
2. เ งินโบนัสทารก: เงินโบนัสทารกเป็นเงินช่วยที่ขึ้นอยู่กับ
รายได้ ส�ำหรับเด็กแรกเกิดหรือรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแก่
ครอบครัวที่มีสิทธิได้รับ เป็นการช่วยค่าใช้จ่ายของทารกแรก
เกิดหรือเด็ก โดยผ่อนจ่ายให้ 13 ครั้งในทุกสองสัปดาห์ และ
จ่ายให้แก่ทารกทุกคนในกรณีที่คลอดหลายคน ท่านไม่
สามารถรับทั้งเงินช่วยการพักงานและเงินโบนัสทารกพร้อม
กัน แม้ว่าท่านจะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทั้งสองประเภท
ควรใช้เวลาพิจารณาดูว่าอย่างไหนจะเหมาะสมกับท่านและ
ครอบครัวมากที่สุด
3. เ งินช่วยมารดาในการฉีดภูมิคุ้มกัน: เงินช่วยนี้เป็นการ
สนับสนุนให้พ่อแม่ฉีดภูมิคุ้มกันให้แก่บุตรของตน โดยทั่วไปจะ
จ่ายเป็นสองงวดให้แก่เด็กที่ฉีดภูมิคุ้มกันครบตามระบบ ครั้ง
แรกจ่ายเมื่ออายุระหว่าง 18 และ 24 เดือน ครั้งที่สองเมื่ออายุ
ระหว่าง 4 และ 5 ปี
4. เ งินช่วยครอบครัว: เป็นเงินช่วยครอบครัวโดยให้เป็นค่า
ใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร เงินช่วยขึ้นอยู่กับรายได้ประจ�ำปี
ทั้งหมดของครอบครัว และอายุและจ�ำนวนของบุตรที่อยู่ใน
ความดูแลของครอบครัว
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.humanservices. gov.
au และกดที่ ‘Families’ หรือโทรศัพท์สายความช่วยเหลือ
ครอบครัว ที่หมายเลข 136 150 หรือไปที่ส�ำนักงานความช่วย
เหลือครอบครัว (Family Assistance Office) ในท้องถิ่นของ
ท่าน โทรศัพท์ 131 202 เพื่อขอความช่วยเหลือและข้อมูลใน
ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบริการและ
การจ่ายเงินของเซ็นเตอร์ลิงค์ ส�ำหรับข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษไปที่ www.humanservices.gov.au และกดที่
‘Information in other languages’
.
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บริการสุขภาพเด็กปฐมวัย (หรืออาจเรียก
ว่า ศูนย์สุขภาพเด็กและครอบครัว หรือศูนย์
สุขภาพทารก) ให้บริการฟรีแก่ครอบครัว ที่มี
บุตรอายุต�่ำกว่าห้าปี รวมถึงการตรวจสุขภาพ
ที่ส�ำคัญส�ำหรับทารกของท่าน โรงพยาบาล
จะส่งรายละเอียดในการติดต่อกับท่านให้แก่
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวในเขตของ
ท่าน เป็นผู้ที่จะติดต่อท่านในการจัดเวลามา
เยี่ยมไม่นานหลังจากท่านกลับมาบ้านกับทารก
แรกเกิดของท่าน
บริการสุขภาพเด็กปฐมวัยสามารถให้ความช่วย
เหลือและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสิ่งใดๆ ที่ท่านเป็น
กังวล เช่น:
• การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่
• การร้องไห้และช่วยให้ทารกสงบ
• กลยุทธการนอนอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกัน
โรค SIDS
• ทักษะการเป็นแม่
• การเล่นกับทารก
• ก�ำหนดเวลาการฉีดภูมิคุ้มกัน
• สุขภาพของท่าน
• สุขภาพของทารก หรือสุขภาพและการ
พัฒนาของเด็กก่อนวัยเข้าโรงเรียน
• บริการอื่นๆ ในเขตของท่าน
โรงพยาบาลหรือผดุงครรภ์ของท่านสามารถ
ช่วยให้ท่านติดต่อกับบริการสุขภาพเด็กปฐมวัย
ในท้องถิ่นของท่านได้

แจ้งเกิดทารกของท่าน

โรงพยาบาลหรือผดุงครรภ์จะใส่แบบฟอร์มการแจ้งเกิด (Birth
Registration Statement) ไว้ในซองข้อมูลที่ให้ท่านเมื่อท่าน

ไปคลอดทารก โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ตามค�ำ
แนะน�ำที่อยู่ในแบบฟอร์มและส่งไปให้ส�ำนักทะเบียนการเกิด การ
ตายและการสมรสแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Registry of Births
Deaths & Marriages)

• การแจ้งเกิดเป็นการบังคับตามกฎหมายและฟรี
• โรงพยาบาลและผดุงครรภ์ไม่แจ้งเกิดให้แก่บุตรของท่าน
• ท่านต้องแจ้งการเกิดของบุตรของท่านภายใน 60 วัน
• ท่านต้องแจ้งเกิดบุตรของท่านเพื่อรับสูติบัตร (มีค่าธรรมเนียม)
สูติบัตรเป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางกฎหมายของบุตรของ
ท่านที่เกี่ยวกับอายุ สถานที่เกิดและรายละเอียดของบิดา
มารดา ที่ต้องการส�ำหรับการยื่นขอความช่วยเหลือทางการเงิน
บางอย่างจากรัฐบาล การสมัครเข้าโรงเรียนและการกีฬา เปิด
บัญชีธนาคารและการยื่นขอ
หนังสือเดินทาง
ส�ำนักทะเบียนยอมรับการ
แจ้งเกิดช้า (หลังจากบุตรเกิด
60วัน)
ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับตอนหนึ่งตอนใดในขั้น
ตอนการแจ้งเกิด โปรดโทรศัพท์
ส�ำนักทะเบียน หมายเลข
13 77 88 ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง
ที่ตั้งของส�ำนักทะเบียน หาได้จากเว็บไซท์ของส�ำนักทะเบียนที่
www.bdm.nsw.gov.au

ทะเบียนเมดิแคร์และการฉีดยาภูมิคุ้มกันในวัยเด็ก

เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านต้องจดทะเบียนทารกของท่านกับเมดิแคร์
โดยเร็วเท่าที่ท�ำได้ การจดทะเบียนทารกของท่านกับเมดิแคร์จะ
เป็นการจดทะเบียนทารกของท่านกับหน่วยทะเบียนภูมิคุ้มกันใน
วัยเด็กแห่งออสเตรเลีย (Australian Childhood Immunisation
Register) ด้วย ท่านจะได้รับการเตือนเมื่อถึงก�ำหนดฉีด
ภูมิคุ้มกันหรือเมื่อเลยก�ำหนดแล้ว เมื่อจดทะเบียนแล้ว ท่านจะ
สามารถเข้าดูสภาวะการฉีดวัคซีนปัจจุบันของบุตรของท่านทาง
ออนไลน์ได้
ในการจดทะเบียนบุตรของท่านกับเมดิแคร์ ท่านเปิดบัญชีเมดิ
แคร์ออนไลน์ได้ โดยผ่านเว็บไซท์ myGov ที่ www.my.gov.au

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 92

การเลี้ยงนมลูก

Feeding your baby
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ –
ดีเยี่ยมส�ำหรับทารกและแม่
ในช่วงระยะเวลาหกเดือนแรกของชีวิตทารกของท่าน ทั้งชายหรือ
หญิงต้องการนมแม่เพียงอย่างเดียว
ถ้าท่านและทารกสุขภาพดี การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่เริ่มได้ตั้งแต่
ชั่วโมงแรกหลังคลอด ทารกเกิดมาด้วยสัญชาตญาณพร้อมดูด
และถ้าท่านวางทารกไว้บนท้องหรือหน้าอกให้ผิวสัมผัสกัน ทารก
ไม่ว่าชายหรือหญิงจะแสวงหาเต้านม
ในเวลาสองสามวันแรกหลังคลอด ร่างกายของท่านผลิตนมที่
มีประโยชน์มากเรียกว่าโคลอสตรัม นมนี้จะช่วยเลี้ยงดูทารกใน
ระหว่างที่ท่านใช้เวลาคุ้นเคยกับการให้นมทารก หลังจากสาม
หรือสี่วันนมของท่าน “เริ่มมี” และเต้านมของท่านจะใหญ่ขึ้นและ
แข็งขึ้น
หลังจากอายุ 6 เดือน ต้องเริ่มให้ทารกทานอาหารของครอบครัว
การให้นมแม่จะยังคงเป็นอาหารส่วนส�ำคัญของทารก จนกระทั่ง
ทารกชายหรือหญิงนั้นอายุหนึ่งปี ระหว่างที่อายุหนึ่งและสองปี
การให้นมแม่คงยังเป็นส่วนส�ำคัญของการเจริญเติบโตของทารก
ของท่านต่อไปได้
ให้ดื่มน�้ำได้ตั้งแต่อายุราว 6-8 เดือน และควรเริ่มแนะน�ำนมวัวนับ
จากอายุ 12 เดือน ทารกดื่มได้เองอย่างดีจากถ้วยสอนดื่มและ
ขวดนม อย่างไรก็ตามไม่แนะน�ำให้ใช้ขวดนมเมื่ออายุมากกว่า
12 เดือน
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
ทารก เพราะ:

• ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในระหว่างวัยเด็กและชีวิต
ผู้ใหญ่
• ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างปกติ
• ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาของสมอง
• ลดการเสี่ยงการติดเชื้อและการเจ็บป่วยในวัยเด็ก
• ลดการเสี่ยงของ SIDS
• ลดการเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน ประเภท 1 การมีน�้ำหนัก
มากเกิน และการเป็นโรคอ้วนในวัยเด็กและต่อไปในชีวิต
• ลดการเสี่ยงการเป็นโรคเกี่ยวกับการหายใจ กระเพาะและ
ล�ำไส้อักเสบ การติดเชื้อที่หูส่วนกลาง โรคภูมิแพ้ และผื่นตุ่ม
พุพอง

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความส�ำคัญต่อแม่
เพราะ:
•
•
•
•

ช่วยให้ท่านมีสายสัมพันธ์กับทารกของท่าน
เสริมความแข็งแรงของกระดูก
ช่วยให้ร่างกายคืนสภาพเดิมได้เร็วขึ้นหลังคลอด
ลดการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมก่อนถึงวัยทอง โรคเบา
หวานและมะเร็งที่รังไข่
• ช่วยให้ท่านกลับคืนสู่น�้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์
• ช่วยให้หายเป็นห่วงว่าทารกของท่านได้อาหารที่จ�ำเป็นหรือ
ไม่ นมแม่ไม่เคยแรงไปหรืออ่อนไป – สมบูรณ์ดีเสมอไม่ว่า
เวลาไหน

การเริ่มต้น

ไม่นานหลังจากคลอด – ตามปกติแล้วภายในชั่วโมงแรก – ทารก
จะแสดงว่าต้องการดูดนมแม่ครั้งแรก โดยเฉพาะเมื่อได้การ
สัมผัสผิวกับแม่ ผดุงครรภ์ของท่านจะช่วยโดยให้แน่ใจว่าท่าน
และทารกอยู่ในท่าสบาย และมีที่พิงขณะให้นม หลังจากการให้
นมครั้งแรกนี้แล้ว ทารกมักจะนอนหลับนาน
อย่าเป็นห่วงหรือไม่สบายใจถ้าท่านและทารกท�ำไม่ได้ในทันที –
การเลี้ยงนมเป็นสิ่งที่เรียนได้ส�ำหรับทั้งสองคน และเป็นได้ที่บาง
ครั้งต้องใช้ความพยายามในการเริ่มต้น เมื่อท่านรู้เคล็ดแล้ว มัน
ก็ง่ายและสะดวก หญิงหลายคนที่มีความล�ำบากในการเริ่มต้นใน
ที่สุดก็เลี้ยงนมลูกได้อย่างมีความสุขและส�ำเร็จด้วยดี
ผดุงครรภ์และพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวได้รับการฝึกหัด
ทางด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถให้ค�ำแนะน�ำอย่าง
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ถ้าต้องการ ท่านขอ
ความช่วยเหลือโดยเฉพาะได้จากที่ปรึกษาการเลี้ยงนมแม่ (บ่อย
ครั้งเป็นผดุงครรภ์) ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการช่วยเหลือ
แม่และทารกเรื่องการเลี้ยงนม

การวางทารกเข้าหาเต้านม

ก่อนท่านจะให้นม เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านต้องหาท่าที่สบาย ถ้าท่าน
นั่งให้นม ควรให้แน่ใจว่า:
• หลังของท่านมีที่พิง
• หน้าตักของท่านแบนเรียบ
• เท้าของท่านวางแบเรียบ (ท่านอาจต้องการม้าวางเท้าหรือ
หนังสือเล่มหนารองเท้า)
• ท่านต้องมีหมอนอื่นอีกที่จะใช้พิงหลังหรือรองรับแขนทั้งสอง
ถ้าจ�ำเป็น
มีท่าต่างๆ ที่ท่านอุ้มทารกในการให้นม ผดุงครรภ์จะช่วยท่านหา
ท่าที่ท่านรู้สึกสบาย ไม่ว่าจะเป็นท่าไหนที่ท่านเลือก:
• อุ้มทารกไว้ใกล้ตัวท่าน
• ทารกควรหันหน้าเข้าหาเต้านม ศีรษะ ไหล่และล�ำตัวเหยียด
ตรง (หน้าอกหันเข้าหาหน้าอก)
• จมูกหรือริมฝีปากบนของทารกควรอยู่ตรงข้ามกับหัวนม
• ทารกควรเข้าถึงเต้านมได้สะดวก โดยไม่ต้องยืดหรือเอี้ยวตัว
• คางของทารกควรวางบนเต้านม

ประกบติดดี

ไม่ประกบติดอย่างถูกต้อง
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หลังจากที่ทารกของท่านประกบติดหัวนม
ของท่านได้อย่างดี และท่านรู้สึกมั่นใจตัวเอง
การให้นมในท่านอนเป็นท่าที่สบายมาก – มัน
ช่วยให้ท่านได้พักผ่อนในขณะที่ทารกกินนม
อย่างไรก็ตาม ท่านควรให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิด
หน้าทารก เพื่อว่าทารกของท่านมีที่หายใจได้
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องจ�ำไว้ด้วยว่า ทารกอายุต�่ำ
กว่าสี่เดือนมีการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในทันที
ทันใดในวัยทารกโดยคาดไม่ถึงได้ เมื่อให้นอน
บนเตียงเดียวกับท่านหรือกับคู่ครองของท่าน
ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนอนอย่างปลอดภัย
ดูได้จาก สัปดาห์แรกๆ ของการเป็นพ่อแม่
ที่หน้า 104.
❖
ถ้าท่านมีค�ำถามใดๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผดุงครรภ์หรือ
แพทย์ของท่านหาความช่วยเหลือและข้อมูล
ให้ได้
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การให้ทารกของท่านประกบติดกับเต้านม

เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องแน่ใจว่า ทารกของท่านอยู่ติดกับเต้านมอย่าง
ถูกต้อง มิฉะนั้นทารกอาจไม่ได้นมพอในระหว่างการให้นม และ
หัวนมของท่านอาจรู้สึกเจ็บ การให้ทารกของท่านประกบติดกับ
เต้านม ท�ำได้โดย:
• จับให้ทารกของท่านอยู่ในท่าที่จมูกหรือริมฝีปากบนอยู่ตรงข้าม
กับหัวนมของท่าน
• คอยจนทารกอ้าปากกว้างมาก (ท่านเอาริมฝีปากของทารกถู
ไปถูมาเบาๆ กับหัวนมของท่านได้ เพื่อเป็นการกระตุ้น)
• หันตัวทารกเข้าหาเต้านมโดยเร็ว เพื่อว่าริมฝีปากล่างของ
ทารกจะสัมผัสกับเต้านมให้ห่างจากฐานของหัวนมมากเท่าที่
ท�ำได้ วิธีนี้หัวนมของท่านจะพุ่งไปที่เพดานปากทารก
• จ�ำไว้เสมอว่า ต้องหันทารกเข้าหาเต้านม แทนที่จะหันเต้านม
ไปหาทารก
เมื่อทารกประกบติดกับเต้านมอย่างถูกต้อง ท่านจะสังเกตว่า:
• เห็นวงสีด�ำคล�้ำรอบหัวนมอยู่เหนือริมฝีปากบนของทารก
แทนที่จะอยู่ต�่ำที่ริมฝีปากล่าง
• ลักษณะการดูดจะเปลี่ยนจากการดูดสั้นๆ และเร็วเป็นการดูด
ยาวลึกพร้อมการหยุดเป็นครั้งคราว
• มีความรู้สึกถูกดึงหรือลากลึกๆ ที่เต้านม ที่ไม่ท�ำให้ไม่สบาย
• ทารกของท่านจะดูว่ามีท่าตามสบาย ตอนแรกจะลืมตากว้าง
จะหลับตาลงเมื่อใกล้ดูดนมเสร็จ
• เมื่อทารกของท่านปล่อยนม หัวนมของท่านจะดูว่านิ่มและยาว
กว่า แต่ที่ปลายจะกลม ไม่มีลักษณะถูกหนีบหรือถูกท�ำให้แบน
• เมื่อปริมาณนมของท่านเพิ่มขึ้นท่านจะได้ยินเสียงทารกกลืนนม
ในระหว่างราวๆ สัปดาห์แรก ท่านอาจสังเกตว่ารู้สึกเจ็บบ้างหรือ
ไม่สบายในตอนแรกที่ทารกดูดนม ไม่ช้ามันก็จะหายไป แต่ถ้า
ยังรู้สึกอยู่ตลอดเวลาที่ให้นม ทารกของท่านอาจประกบติดกับเต้า
นมไม่ดีพอ ท่านอาจต้องค่อยๆ เอาทารกออกและช่วยให้เริ่มต้น
เข้าประกบเต้านมใหม่

เป็นธรรมดาที่หัวนมของท่านจะรู้สึกเจ็บในระยะเวลา 7-10 วัน
แรกหลังคลอด ท่านอาจรู้สึกได้เมื่อท่านอาบน�้ำฝักบัวหรือเมื่อ
เสื้อผ้าของท่านถูกับเต้านม
ความรู้สึกเจ็บขณะให้นมและหัวนมที่ถูกหนีบหรือแบนเมื่อหยุด
ให้นม เป็นสัญญาณว่าทารกของท่านไม่ประกบติดเต้านมอย่าง
ถูกต้อง ขอความช่วยเหลือจากผดุงครรภ์ พยาบาลสุขภาพเด็ก
และครอบครัว หรือที่ปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และขอให้
เขาดูเวลาท่านให้นมทารก ท่านสามารถโทรศัพท์สายให้ความ
ช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของสมาคมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่แห่งออสเตรเลีย (Australian Breastfeeding Association)
หมายเลข 1800 686 268 (1800 mum2mum)

ฉันจะรู้ได้อย่างว่าทารกของฉันได้นมแม่พอ?
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขึ้นอยู่กับการสนองตอบและความต้องการ
ทารกของท่านยิ่งดูดนมมากเท่าไร เต้านมของท่านก็จะยิ่งผลิต
นมมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าท่านก�ำลังผลิตนมปริมาณพอเพียง
ส�ำหรับทารกของท่าน:

• เลี้ยงนมเมื่อทารกแสดงอาการหิว อย่าปล่อยให้ต้องคอย! การ
ร้องไห้เป็นสัญญาณครั้งสุดท้ายของความหิว
• ในระยะสัปดาห์แรกๆ ต้องคาดว่าต้องเลี้ยงนมวันละอย่างน้อย
ที่สุด 6 -8 ครั้ง (และอาจถึงวันละ 10 หรือ12 ครั้ง) ซึ่งการ
เลี้ยงนมบางครั้งจะเป็นเวลากลางคืน
• ทารกของท่านจะมีผ้าอ้อมเปียก อย่างน้อย 4 ผืน (ใช้แล้วทิ้ง)
หรือ 6 ผืน (ผ้าอ้อมผ้า)
• ทารกอาจอุจจาระวันละหนึ่งครั้ง หรือวันละหลายครั้ง หรือ
สองสามวันครั้งหนึ่ง - อุจจาระจะนิ่มหรือเหลวและมีสีเหลือง
มัสตาร์ด
• ท่านจะรู้สึกว่าทารกดูดแรงระหว่างให้นม
• ท่านจะได้เสียงทารกกลืนนม
• คาดหวังได้ว่าทารกของท่านจะสงบหลังการเลี้ยงนมบางครั้ง
และบางครั้งก็อาจไม่หยุดนิ่ง – ก�ำหนดเป็นแบบแผนไม่ได้ใน
ตอนแรก แต่หลังจากสองสามสัปดาห์ไปแล้ว สักแบบหนึ่งอาจ
ปรากฏ

ค�ำถามส�ำคัญบางค�ำถาม ...

ฉันเลี้ยงนมลูกได้ไหม ถ้าฉันเป็นโรคตับอักเสบ บี?

ได้ ปลอดภัย – เมื่อทารกของท่านได้รับการฉีดยาอิมมิวโนโกลบิว
ลินหลังคลอด และได้เริ่มชุดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี

ฉันเลี้ยงนมลูกได้ไหม ถ้าฉันเป็นเอชไอวี?

ในออสเตรเลีย หญิงที่มีเชื้อเอชไอวีจะได้รับการแนะน�ำให้งดเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ การวิจัยปัจจุบันแสดงว่ามีการเสี่ยงต่อการแพร่
เชื้อเอชไอวี ให้แก่ทารกโดยผ่านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ฉันเลี้ยงนมลูกได้ไหม ถ้าฉันเป็นโรคตับอักเสบ ซี?

ได้ ผลประโยชน์ทางสุขภาพที่ได้จากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้
รับการพิจารณาว่ามีผลมากกว่าการเสี่ยงต�่ำมากของการติดเชื้อ
โรคตับอักเสบ ซีทางนมแม่ ถ้าหัวนมของท่านเป็นรอยแตกและ
มีเลือดไหล ท่านควรบีบนมออกจากเต้านั้นและทิ้งไปจนกว่ารอย
แตกจะหายสนิท เนื่องจากอาจมีเลือดอยู่ในนมแม่ ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมติดต่อ Hepatitis NSW โทร (02) 9332 1853

สองสามสัปดาห์แรก

ทั้งแม่และทารกตามปกติต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ จึงจะรู้สึก
สบายและมีความมั่นใจในการเลี้ยงด้วยนมแม่ ใช้เวลาราวสี่
สัปดาห์การผลิตนมของท่านจึงจะ “อยู่ตัว” ในตอนแรกเต้านม
ของท่านจะค่อนข้างเต็มและอึดอัด แต่ในไม่ช้าก็จะอยู่ตัว
ทารกส่วนมากจะตื่นตอนกลางคืนและหลับในตอนกลางวันใน
หนึ่งหรือสองสัปดาห์แรก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทารกคุ้นเคยตอนที่ยังอยู่
ในมดลูก ทารกส่วนมากยังคงต้องการการเลี้ยงนมอย่างน้อย
หนึ่งหรือสองครั้งในตอนกลางคืนเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อเจริญ
เติบโตและพัฒนาอย่างปกติ
เวลาตื่นของทารกท่านจะค่อยๆ เลื่อนเป็นบ่ายจัด หรือเวลาใกล้
เย็น ในช่วงระยะเวลานี้ทารกชอบการโอบกอดและเลี้ยงนมบ่อย
ครั้ง นี่เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ: ทารกต้องการให้แน่ใจว่าจะมีนม
ปริมาณมากไว้ให้ในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากตอนนี้เต้านมจะผลิตนม
เต็มอีกต่อเมื่อถูกดูดออกจนเกลี้ยง เป็นสิ่งธรรมดาที่สุดที่ท่านจะ
รู้สึกว่าเต้านม “แห้ง” เมื่อสิ้นวัน
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โปรดจ�ำว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นทักษะใหม่
ส�ำหรับท่านและทารกของท่านที่ก�ำลังเรียน แม้ว่า
ท่านจะเคยเลี้ยงลูกด้วยนมมาก่อน แต่ทารกของ
ท่านยังไม่เคย และท่านอาจจะต้องการความช่วย
เหลือบ้างในวันหรือสัปดาห์แรกๆ มีสถานที่หลาย
แห่งที่ท่านขอค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือได้:
• ผดุงครรภ์ของท่าน
• สมาคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หมายเลข
โทรศัพท์ 1800 686 268 (1800 mum2mum)
• พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวในเขต
ของท่าน – หาดูได้ที่ ศูนย์สาธารณสุขชุมชน
(Community Health Centres) หรือบริการ
สุขภาพเด็กปฐมวัย (Early Childhood Health
Services) จากสมุดโทรศัพท์ White Pages
• คาริเทน (Karitane) หมายเลข 9794 2300 หรือ
1800 677 961
• ศูนย์การดูแลครอบครัวเทรซิเลียน (Tresillian
Family Care Centres) หมายเลข (02) 9787
0855 (เขตนครหลวงซิดนีย์) หรือ 1800 637
357 (ภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์)
• แพทย์จีพีของท่าน หรือกุมารแพทย์
• ที่ปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ได้รับการ
รับรอง ขอรายการชื่อก่อนท่านกลับบ้าน
❖

ฉันเริ่มให้อาหารแข็งได้เมื่อไร?
ท่านอาจเริ่มแนะน�ำอาหารเมื่ออายุราวหกเดือน
ติดต่อขอค�ำแนะน�ำจากพยาบาลสุขภาพเด็กและ
ครอบครัวของท่าน
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ทารกก�ำลังเจริญเติบโตอย่างสม�่ำเสมอ ไม่น่าแปลกใจที่ทารกจะ
มี “วันหิวจัด” ดูดนมบ่อยมากอย่างน้อยหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์
ทุกสองสามสัปดาห์ ทารกอาจมีความหิวมากต้องการให้เลี้ยงนม
บ่อยๆ เป็นเวลาหลายวัน แล้วจากนั้นก็เป็นปกติ ไม่ต้องเป็นห่วง
เรื่องปริมาณนม ก็จะมี “การเติม” จนเต็มเสมอ
ตารางบนปกหลังด้านในอธิบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ
สองสามวันแรกหลังคลอด
เพื่อให้มีปริมาณนมและลดการเสี่ยงในการมีก้อนในเต้านม หลอด
นมอุดตัน และเต้านมอักเสบ เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องปล่อยน�้ำนมออก
ให้หมดหนึ่งเต้าในการเลี้ยงนมแต่ละครั้ง ปล่อยให้ทารกดูดจาก
เต้าแรกจนรู้สึกนมพร่องสบาย จึงให้ดูดข้างที่สอง ขึ้นอยู่กับอายุ
ของทารก และทารกหิวมากน้อยเท่าไร นานเท่าไรตั้งแต่เลี้ยงนม
ครั้งที่แล้ว ปริมาณนมที่มีในนมเต้าแรก และเป็นตอนไหนของวัน
ทารกของท่านอาจต้องการนมจากข้างเดียวหรือจากทั้งสองข้าง
ควรสับเปลี่ยนเต้านมที่เลี้ยงครั้งแรกทุกครั้งที่เลี้ยงนม (คือเริ่มที่
ข้างขวาในการเลี้ยงครั้งแรก และเริ่มที่ข้างซ้ายในครั้งถัดไป)

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหาร

เมื่อท่านเริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมครั้งแรก เป็นธรรมดาที่ท่านจะรู้สึก
หิวกว่าและกระหายกว่าปกติ ท่านควรเอร็ดอร่อยกับอาหารที่
มีสุขภาพที่ท่านต้องการ วางแผนการกินอาหารของท่านตาม
ตารางในบท บริโภคอย่างมีสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์
(หน้า 28) และเพิ่มหนึ่งหรือสองเสิร์ฟของอีกอย่างหนึ่งจากกลุ่ม
อาหารเหล่านี้:
• ขนมปัง ซีเรียล ข้าว พาสต้า ก๊วยเตี๋ยว
• ผัก ถั่วต่างๆ
• ผลไม้

ฉันใช้หัวนมยาง-ดัมมี่หรือจุกนมปลอมได้
ไหม?

ในขณะที่หญิงหลายคนให้ทารกดูดหัวนมยาง มีบางอย่างที่ควรคิด
เมื่อท่านก�ำลังตัดสินใจว่าควรให้หัวนมยางแก่ทารกของท่านหรือ
ไม่ การวิจัยแนะน�ำว่าการให้หัวนมยางก่อนการให้นมแม่ได้เริ่ม
ต้นเป็นประจ�ำแล้ว อาจท�ำให้ระยะเวลาที่ท่านและทารกของท่าน
จะมีความสุขกับการเลี้ยงด้วยนมแม่สั้นลง คิดกันว่าเนื่องจาก
เทคนิคในการดูดที่ทารกใช้ในการดูดหัวนมยางและการดูดนมแม่
แตกต่างกัน จึงอาจมีผลไม่ดีต่อปริมาณของนมแม่ ทารกที่อายุ
มากกว่าสามารถรู้สึกความแตกต่างระหว่างหัวนมยางกับหัวนมแม่
ถ้าท่านตัดสินใจใช้ดัมมี่ เราแนะน�ำว่าท่านควรคอยจนกว่าการ
เลี้ยงด้วยนมแม่จะด�ำเนินไปด้วยดีเสียก่อน ล้างและท�ำความ
สะอาดด้วยการฆ่าเชื้อหัวนมยางของทารกทุกวัน เก็บหัวนม
ยางไว้ในกล่องของมันเมื่อไม่ใช้ อย่าใส่หัวนมยางในปากของท่าน
(เพื่อ“ท�ำความสะอาด”) เป็นอันขาด และต้องไม่ใส่อาหารหรือของ
อย่างหนึ่งอย่างใด (เช่นน�้ำผึ้ง) ที่หัวนมยาง
สอบถามจากผดุงครรภ์หรือพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว
เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่จะท�ำให้ทารกสงบ

แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่
แอลกอฮอล์และยาเสพติดสามารถส่งผ่านไปให้ทารกทางนมแม่
ได้ ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดส�ำหรับท่านและทารก คือไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดใดๆ ทั้งสิ้นเมื่อก�ำลังเลี้ยงลูกด้วยนม
ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำให้หญิงที่เป็นแม่หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนหลังคลอดทารก จนกระทั่งการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด�ำเนินไปด้วยดี หลังจากนั้นถ้าท่านดื่ม
แอลกอฮอล์ มีการแนะน�ำให้ท่านจ�ำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ไว้วันละ
สองแก้วมาตรฐาน

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
ยาและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ถ้าท่านจ�ำเป็นต้องกินยาใดๆ ตามใบสั่งแพทย์
หรือยาที่ซื้อได้จากร้านขายยา แจ้งแก่แพทย์ของ
ท่านหรือเภสัชกรว่าท่านก�ำลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เขาจะช่วยท่านเลือกยาที่ปลอดภัย ท่านสามารถ
สอบถามได้จาก MotherSafe หมายเลขโทรศัพท์
(02) 9382 6539 (เขตนครหลวงซิดนีย์) หรือ
1800 647 848 (เขตภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์)
❖

การรักษาด้วยยาเมธาโดนและบูพรี
โนฟีน กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ถ้าท่านก�ำลังได้รับการรักษาด้วยยาเมธาโดนหรือ
บูพรีโนฟีน ท่านยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ตราบเท่า
ที่ท่านไม่ใช้ยาเสพติดอย่างอื่นด้วย ปริมาณเพียง
เล็กน้อยของยาเมธาโดนและบูพรีโนฟีนจะผ่านเข้า
สู่นมแม่
คุยกับแพทย์ของท่านเพื่อพิจารณาหาทางเลือก
และการเสี่ยงใดๆ ที่อาจมี หาค�ำแนะน�ำและ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MotherSafe หมายเลข
โทรศัพท์ (02) 9382 6539 (ซิดนีย์) หรือ
1800 647 848 (ภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์) หรือจาก
ADIS หมายเลข (02) 9361 8000 (ซิดนีย์) หรือ
1800 422 599 (ภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์)

แอลกอฮอล์ผ่านเข้าสู่กระแสเลือดของท่าน และเข้าสู่น�้ำนมของ
ท่านในเวลา 30-60 นาทีหลังจากท่านเริ่มดื่ม หลีกเลี่ยงการดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนให้นมทารก และพิจารณาการบีบนมออกเก็บไว้
ล่วงหน้า ถ้าท่านอยากดื่ม ท่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์
MotherSafe ที่ www.mothersafe.org.au
สมาคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผลิตเอกสารเรื่องแอลกอฮอล์และ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย ท่านหาดูได้ทางออนไลน์ที่ https://
www.breastfeeding.asn.au/bf-info/safe-when-breastfeeding/
alcohol-and-breastfeeding
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“ในตอนต้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่อน
ข้างยากสักหน่อย และใม่สะดวกในบางครั้ง
ฉันท�ำได้โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
ผดุงครรภ์ของฉันและพยาบาลสุขภาพเด็ก
และครอบครัว และโดยการตั้งเป้าหมายให้
ตัวเอง – หกสัปดาห์ สามเดือน ฯลฯ เมื่อ
ถึงเวลาที่บรรลุเป้าหมายแรก ฉันรู้สึกว่า
มันสบายและง่ายขึ้นมากจนฉันพอใจที่จะ
ไปให้ถึงหลักชัยอันต่อไป ในที่สุดฉันเลี้ยง
นมลูกเป็นเวลา 16 เดือน ในช่วงเวลาแสน
ยากในสัปดาห์แรกๆ เหล่านั้น ฉันไม่เชื่อ
เลยว่าฉันจะท�ำได้” โคลอี
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกี่ยวข้องกับคู่ครอง
ของท่านด้วย

คู่ครองของท่านมีบทบาทส�ำคัญในการให้ความสนับสนุนการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ และช่วยท่านและทารกจัดให้การเลี้ยงนมนี้เริ่มได้
ด้วยดี การวิจัยแสดงว่าแม่ผู้ได้ก�ำลังใจและการสนับสนุนจากคู่
ครองและครอบครัว พบว่าการเป็นแม่ได้ความสุขมากกว่า
คู่ครองของท่านสามารถ:
• ให้แน่ใจว่าท่านสบายดีและมีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ
ขณะท่านก�ำลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
• ให้ท่านมีเวลา “พักผ่อน” โดยช่วยให้ทารกสงบหลังให้นม
• ช่วยในทางปฏิบัติ โดยอาบน�้ำและเปลี่ยนผ้าอ้อมทารกก่อนหรือ
หลังการให้นม
• คอยสังเกตและดูแลผู้มาเยี่ยมในระยะวันแรกๆ หรือสัปดาห์
แรกๆ เพื่อว่าท่านจะไม่รู้สึกรับไม่ไหว

เกี่ยวกับการบีบน�้ำนมออก

หญิงหลายคนบีบน�้ำนมออกด้วยเหตุผลที่ต่างๆ กัน ท่านอาจจะ
ต้องการท�ำเพราะว่า:
• เต้านมของท่านเต็มเกินไปจนทารกประกบติดอย่างถูกต้องไม่
ได้ ท่านจึงต้องบีบนมออกบ้างก่อนให้นม
• ทารกของท่านไม่สบายมากหรือตัวเล็กเกินไปที่จะดูดนมจาก
เต้านมเอง
• ท่านจ�ำเป็นต้องอยู่ห่างจากทารกเป็นเวลาราวสองชั่วโมงและ
ทารกอาจต้องการนม
• ท่านต้องกลับไปท�ำงาน และจ�ำเป็นต้องมีนมไว้ให้คนดูแลเลี้ยง
ทารกของท่าน
ท่านสามารถบีบน�้ำนมออกด้วยมือ หรือใช้เครื่องปั๊มมือหรือเครื่อง
ปั๊มไฟฟ้า วิธีท�ำขึ้นอยู่กับว่าท�ำไมท่านจึงต้องบีบน�้ำนมออก ต้อง
ท�ำบ่อยเท่าไร และต้องบีบออกมากเท่าไร ท่านขอให้ผดุงครรภ์
หรือที่ปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาล แสดงให้
ท่านดูวิธีใช้มือบีบออก หรือวิธีใช้เครื่องปั๊ม มีเครื่องปั๊มแบบ
ต่างๆ กันอยู่มากมาย ดังนั้นก่อนที่ท่านจะซื้อหรือเช่า จะเป็นการ
ดีที่จะสอบถามที่ปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือสมาคมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งออสเตรเลีย เพื่อได้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
เครื่องปั๊มแบบไหนจะเหมาะกับท่าน

ควรบีบน�้ำนมของท่านใส่ภาชนะที่สะอาด น�้ำนมที่บีบออกควรใช้
ทันที หรือเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ใส่ไว้ในส่วนที่เย็นที่สุดของ
ตู้เย็น (ทางด้านหลังของตู้) จนถึงเมื่อท่านพร้อมใช้ น�้ำนมแม่แช่
แข็งได้ด้วย
อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการบีบและการเก็บน�้ำนมแม่เพิ่มเติม
ขอเอกสารของการสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์ เรื่อง การเลี้ยงทารก
ของท่านด้วยนมแม่ ได้จากผดุงครรภ์ของท่านหรือที่ปรึกษาการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หาดูจากออนไลน์ได้ด้วยที่
http://www0.health.nsw.gov.au/pubs/2011/pdf/breastfeeding_
your_baby_w.pdf

ปัญหาที่อาจเกิดได้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่
หัวนมเจ็บ

หัวนมเจ็บและเป็นแผล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายความว่าทารกไม่
ประกบติดกับเต้านมดีพอ ถอดเสื้อยกทรงหรือเสื้อออกหลังจาก
ให้นมลูก เพื่อให้หัวนมแห้งเองโดยธรรมชาติ ถ้าปัญหาอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ยังมีต่อเนื่องหลังการเลี้ยงนมสัปดาห์แรก
ติดต่อพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว หรือสมาคมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่แห่งออสเตรเลีย ถ้าท่านมี:
• หัวนมเจ็บตลอดเวลา
• ผิวของหัวนมเป็นแผล
• หัวนมบิดเบี้ยวหรือเหมือนถูกหนีบ

นมอักเสบ

นมอักเสบคืออาการที่เต้านมบวมหรือติดเชื้อ ซึ่งมักเป็นสิ่ง
ธรรมดาในสัปดาห์แรกๆ ขณะที่น�้ำนมเพิ่งจะเริ่มมี ท�ำการรักษา
โดยทันทีจะช่วยแก้ปัญหานมอักเสบได้อย่างรวดเร็ว
คอยระวังดู:
• บริเวณที่อ่อนนุ่มหรือแดงเจ็บที่เต้านม
• ก้อนหรือบริเวณแน่นที่เต้านม
• อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ มีไข้เล็กน้อย หรือล้มป่วยลงใน
ทันใด มีไข้สูงและปวดศีรษะ
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การเลี้ยงทารกด้วยนมผง
นมอักเสบอาจเกิดจาก :
• น�้ำนมในเต้าแรกยังแห้งไม่หมดก่อนให้เต้าที่สอง
• หัวนมเป็นแผล (ถลอกหรือแตกเป็นรอย
เกิดจากประกบติดไม่ดี)
• หลอดนมอุดตัน
• การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในวิธีการเลี้ยงนม
• เหนื่อยมากเกินไปและไม่กินอาหารบางมื้อ
ถ้าท่านมีอาการนมอักเสบ รักษาเต้านมข้างที่อักเสบโดย:
• ให้ทารกดูดบ่อยๆ ให้น�้ำนมไหลออกเกลี้ยง
• บีบน�้ำนมออกถ้าท่านไม่สามารถให้ทารกดูดได้
• เริ่มต้นเลี้ยงทารกข้างที่อักเสบสองครั้งติดๆ กัน (แล้วจึงกลับไป
ตั้งต้นสลับข้าง)
• ใช้ถุงเย็นประคบก่อนและหลังการให้นมถ้ามีอาการในช่วงสิบวัน
แรกของการให้นมแม่
• ใช้ความร้อนชื้น (เช่น น�้ำฝักบัว แช่น�้ำ หรือถุงร้อน) ก่อนเลี้ยง
นม และใช้ถุงเย็นประคบภายหลัง ถ้ามีอาการเกิดขึ้นในช่วง
ต่อมาของการให้นม
• ค่อยๆ นวดบริเวณที่เป็นเข้าหาหัวนมขณะที่ให้นมทารก
• พักผ่อน เพิ่มปริมาณเครื่องดื่ม และรับการเสนอให้ความช่วย
เหลือใดๆ
ถ้าท่านไม่สามารถท�ำให้ก้อนแข็งอ่อนตัวลง/ท�ำให้ความแดงลด
ลงภายใน 12 ชั่วโมง หรือเริ่มรู้สึกว่าไม่สบาย เป็นสิ่งส�ำคัญที่
ท่านต้องติดต่อกับแพทย์ของท่าน เนื่องจากท่านอาจต้องการยา
ปฏิชีวนะ มียาปฏิชีวนะประเภทที่ปลอดภัยส�ำหรับท่านและทารก
เพื่อว่าท่านจะสามารถให้นมลูกได้ต่อไป เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องให้
นมลูกต่อไปเพื่อให้เต้านมหมดเกลี้ยง
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ถ้าท่านตัดสินใจเลี้ยงทารกด้วยนมผง ต้องให้ปลอดภัยส�ำหรับ
ทารกของท่าน:
• ใช้นมผงชนิดเฉพาะส�ำหรับเลี้ยงทารกเท่านั้น – ส่วนมากมี
นมวัวเป็นหลัก
• นมผงทั้งหมดส�ำหรับทารกในออสเตรเลีย ถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย
• ใช้ความระมัดระวังในการเตรียม การฆ่าเชื้อโรคและการเก็บ
>> ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่อยู่บนป้ายในการเตรียมและการเก็บนม
>> ฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือทุกอย่างที่ใช้
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเรื่องความปลอดภัยของอาหาร:
• ท�ำตามค�ำแนะน�ำของบริษัทผลิตที่เกี่ยวกับการเก็บนมอย่าง
ปลอดภัย
• ชงนมเท่าที่ต้องการ เนื่องจากอาจมีแบ็คทีเรียก่อตัวขึ้นในนม
ที่ไม่ใช้
• ทิ้งนมในขวดที่ทารกดื่มไม่หมด – อย่าเก็บไว้ใช้อีก

สิ่งที่ต้องน�ำไปโรงพยาบาลด้วย ถ้าเลี้ยงทารก
ด้วยนมผง
ถ้าท่านตัดสินใจเลี้ยงทารกด้วยนมผง ท่านต้องเอานมผงและ
เครื่องใช้ของท่านไปโรงพยาบาล ด้วยกับท่านเมื่อท่านไปคลอด
ทารก น�ำไปกับท่าน:

• นมผงที่ท่านเลือกหนึ่งกล่อง
• ขวดนมขนาดใหญ่สองถึงหกขวด พร้อมหัวนม ฝาขวด และที่
ครอบหัวนม ลวดลายประดับและรูปทรงแปลกท�ำให้ท�ำความ
สะอาดขวดได้ยาก และยังไม่มีหลักฐานว่าขวดนมหรือหัวนม
ที่มีรูปทรงโดยเฉพาะ จะป้องกันไม่ให้ทารกมีลมในท้องหรือ
ปวดท้อง
ก่อนที่ท่านจะกลับบ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะช่วยให้ท่าน
มั่นใจในการชงนมและการให้นมขวด ผดุงครรภ์จะให้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเขียนเกี่ยวกับการเตรียมและเก็บนมผงอย่างถูกต้อง โปรด
ติดต่อผดุงครรภ์ของท่าน หรือพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว
เพื่อขอข้อมูล ความช่วยเหลือ และค�ำแนะน�ำเมื่อใช้นมผงส�ำหรับ
ทารก

ฉันจะรวมการเลี้ยงด้วยนมแม่กับนมผงได้
ไหม?

การใช้นมผงแทนนมแม่เป็นประจ�ำจะท�ำให้ปริมาณนมของท่าน
ลดลง ท่านสามารถบีบน�้ำนมของท่านไว้ให้ทารกดูดจากขวด ถ้า
ท่านไม่อาจเลี้ยงนมทารกของท่านเองโดยตรง เตรียมท�ำสิ่งนี้ไว้
ล่วงหน้าเพื่อไม่ต้องรีบร้อนนาทีสุดท้าย ถ้าไม่มีนมของท่านที่
บีบไว้ จึงใช้นมผงส�ำหรับทารก แต่เป็นสิ่งส�ำคัญว่าต้องเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ หรือบีบนมออกในทันทีที่ท�ำได้ แม่เป็นจ�ำนวนมาก
พบว่ายังคงสามารถเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ได้ด้วยความส�ำเร็จอย่าง
ดี เมื่อตนกลับไปท�ำงานหรือกลับไปเรียน โดยรวมการเลี้ยงด้วย
นมแม่กับการบีบนมออกใส่ขวด ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
บริการสุขภาพเด็กปฐมวัย หรือ สมาคมการลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แห่งออสเตรเลีย

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
ทารกอาจไม่สบายจากการเตรียมเลี้ยงด้วย
นมผงไม่ถูกวิธี จงท�ำตามค�ำแนะน�ำบนแผ่น
ป้าย

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเลี้ยง
ด้วยนมผงและโรคภูมิแพ้
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจช่วยป้องกันลูกจาก
การเป็นโรคภูมิแพ้ หรือเป็นตุ่มพุพอง ถ้าท่าน
มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ หรือเป็น
ตุ่มพุพอง และท่านก�ำลังเป็นห่วงว่าทารก
ของท่านอาจจ�ำเป็นต้องใช้นมผง หารือกับ
ผดุงครรภ์ของท่าน แพทย์หรือกุมารแพทย์ใน
ระหว่างที่ตั้งครรภ์

ถ้าท่านมีค�ำถามใดๆ เกี่ยวการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในระหว่างที่ตั้งครรภ์
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านสามารถ
จัดหาความช่วยเหลือและข้อมูลให้
ท่านได้
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สัปดาห์แรกๆ ของการ
เป็นแม่
The first weeks of parenthood
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ก�ำลังเกิดอะไรขึ้นกับฉัน?

อยู่บ้านกับทารกแรกเกิดของท่าน โดยทั่วไปแล้วเป็นเวลาที่มีความ
สุข แต่มันก็อาจจะกลายเป็นความชุลมุน และสุดแสนเหน็ดเหนื่อย
ชีวิตกับทารกคนใหม่เป็นสิ่งที่จุกจิกกวนใจและคาดหมายอะไรไม่ได้
นี่แหละท�ำให้ท่านไม่มีเวลาส�ำหรับตัวเอง แม้ว่าจะเป็นกิจวัตรประจ�ำ
เช่นอาบน�้ำหรือท�ำอาหารกินเอง ท่านจะเหน็ดเหนื่อยและบางครั้ง
รู้สึกว่าทุกอย่างประดังท่วมท้น อาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่า
ท่านควบคุมชีวิตเองไมได้
นี่เป็นสิ่งธรรมดา จะเป็นอย่างนี้ไม่นาน ราวหกถึงแปดสัปดาห์ท่าน
จะเริ่มเป็นระเบียบมากกว่า ราวสามถึงสี่เดือน ทุกสิ่งจะสงบเรียบร้อย
ขึ้น

วิธีอยู่รอดจากสัปดาห์แรกๆ

• พยายามพักผ่อน หรือนอนตอนกลางวันเมื่อทารกนอน
• ท�ำอะไรให้นอ้ ยที่สุดที่จะท�ำได้ ท�ำงานบ้านเท่าที่จ�ำเป็น (ท่าน
และทารกส�ำคัญกว่า)
• ขอให้คู่ครองช่วยอาบน�้ำ และเปลี่ยนผ้าอ้อมทารก – มันช่วยท่าน
ให้ได้พัก และช่วยให้ทารกได้รู้จักทั้งแม่และพ่อ
• จ�ำเทคนิคในการผ่อนคลายไว้ (ดูบท เตรียมตัวส�ำหรับการเจ็บท้อง
และการคลอด ที่หน้า 67) ใช้เทคนิคเหล่านี้เมื่อท่านรู้สึกกระสับ
กระส่ายหรือเมื่อท่านต้องการพัก
• เก็บแรงไว้โดยการนั่งท�ำอะไร นั่งบนพื้นหรือบนโซฟาเมื่อเปลี่ยน
ผ้าอ้อม
• ให้อาหารเป็นเรื่องง่ายๆ เนื่องจากท่านจะไม่มีเวลาหรือก�ำลังมาก
นักในการท�ำอาหาร มื้ออาหารง่ายที่สุดมักเป็นอาหารที่มีสุขภาพ
ที่สุด เช่นสลัดใส่เนื้อไม่มีไขมันย่าง หรือปลา ปลากระป๋องหรือ
เนื้อไก่เย็น กับขนมปังโฮลเกรน ของว่างเป็นผลไม้หรือโยเกิร์ท
• ถ้าเพื่อนมาเยี่ยม ขอให้เขาช่วยถ้ามีสิ่งที่ต้องท�ำ เช่นไปซึ้อของ
หรือเอาผ้าที่ซักออกตาก คนส่วนมากชอบความรู้สึกว่าตัวเอง
เป็นประโยชน์
• อากาศสดชื่นและการออกก�ำลังกายเบาๆ เช่นพาทารกออกไป
เดิน จะช่วยให้มีความรู้สึกว่า “ติดอยู่กับบ้าน” น้อยลง
• จ�ำไว้ว่า ถ้าท่านไม่ดูแลตัวเอง ท่านจะไม่มีแรงดูแลคนอื่นได้เลย
พ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกใหม่ทุกคน โดยเฉพาะถ้าท่านไม่มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆ
หรือท่านเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกตามล�ำพัง อย่ากลัวที่จะขอร้องและรับ
ความช่วยเหลือ

พ่อแม่บางคนบางคนพบว่าเป็นการยากที่จะเลือก
ค�ำแนะน�ำที่ต่างๆ กันจากเพื่อน จากครอบครัว
และเจ้าหน้าที่สุขภาพ ค�ำแนะน�ำบางอย่างอาจ
ดี บางอย่างอาจไม่ดี ดีที่สุดที่จะตัดสินเลือกจาก
สักสองคนที่ท่านไว้ใจ แล้วท�ำในสิ่งที่ท่านรู้สึก
ว่าดีส�ำหรับท่านและทารก – ไว้ใจความรู้สึกโดย
สัญชาตญาณของท่าน ถ้าท่านสับสนหรือไม่รู้ว่า
จะท�ำอะไร โทรศัพท์บริการสุขภาพเด็กปฐมวัย
ของท่าน หรือโทร:
• สายช่วยแคริเทน (Karitane Careline) ที่ 1300
227 464 (1300 CARING)
• สายช่วยแม่ของเทรสซิเรียน (Tresillian
Parent’s Helpline) ที่ (02) 9787 0855 (เขต
นครหลวงซิดนีย์) 1800 637 357 (เขตภูมิภาค
นิวเซาท์เวลส์)
• สมาคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งออสเตรเลีย
(Australian Breastfeeding Association) 1800
686 268 (1800 mum2mum)
• ศูนย์สุขภาพหญิงและชุมชนท้องถิ่นให้บริการ
แนะน�ำเป็นส่วนตัว และมีกลุ่มให้ความช่วย
เหลือ ท่านหาศูนย์เหล่านี้ได้จากเว็บไซท์ของ
Women’s Health NSW ที่ http://www.whnsw.
asn.au/centres.htm หรืออ่านข้อมูลเพิ่ม
เติมทางอินเตอร์เนทจากเว็บไซท์ของ NSW
Health ที่ (www.health.nsw.gov.au)
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การดูแลทารกของท่าน
พ่อแม่ใหม่หลายคนรู้สึกว่าทุกอย่างประดังท่วมท้นในสองสาม
สัปดาห์แรกของชีวิตครอบครัว และทารกหลายคนก็รู้สึกเช่นกัน
ทารกของท่านได้ออกมาจากที่มืดกระชับตัวภายในร่างกายของ
ท่าน และมาอยู่ในที่แปลกและบางทีก็น่าหวาดกลัว ที่เต็มไปด้วย
เสียงและภาพที่ไม่คุ้นเคย มีสิ่งส�ำคัญบางอย่างที่ควรจดจ�ำเกี่ยว
กับทารกคนใหม่:
• ท่านไม่อาจจะตามใจทารกแรกเกิดของท่านมากไป การร้องไห้
เป็นวิธีเดียวที่ทารกบอกให้ท่านรู้ว่า เขาต้องการท่าน ทารกยัง
ไม่โตพอที่จะไม่เชื่อฟัง หรือพยายามเอาแต่ใจ
• ทารกทุกคนร้องไห้ ทารกบางคนร้องไห้มากกว่าคนอื่น บาง
คนยิ่งร้องมากกว่าที่ท่านคิดว่าจะเป็นไปได้ ตอนบ่ายและตอน
เกือบเย็นมักเป็นเวลาที่แย่มากที่สุด ปลอบโยนทารกของท่าน
โดยเร็วเมื่อเขาร้องไห้ ช่วยให้ทารกรู้สึกว่าปลอดภัย
• ทารกที่ได้รับการปลอบโยนเมื่อรู้สึกเสียใจและได้สิ่งที่ต้องการ
โดยเร็ว – ไม่ว่าเป็นการให้นม ผ้าอ้อมแห้ง การโอบกอด –
มักจะร้องไห้น้อยกว่า
• จงจ�ำว่าแม้ว่านี่เป็นทารกของท่าน ความสัมพันธ์ระหว่างท่าน
และทารกยังใหม่อยู่ เมื่อเราพบใครสักคนตอนแรกๆ ก็ต้องใช้
เวลาท�ำความรู้จักว่าเขาประพฤติอย่างไร อะไรท�ำให้เขาเสียใจ
และจะปลอบโยนเขาอย่างไร นี่ก็อย่างเดียวกันกับทารก ...
แม้ว่าท่านจะเคยมีทารกมาก่อน
• ความชุลมุนของสองสามสัปดาห์แรกจะไม่อยู่นาน ทารกของ
ท่านจะค่อยๆ ท�ำเป็นประจ�ำมากกว่าในเรื่องการกินและการ
นอน
• เป็นสิ่งส�ำคัญมากว่าทารกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดควันอย่าง
สมบูรณ์ ทารกที่ได้รับควันบุหรี่มีความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับ
การหายใจ และโรค SIDS มากขึ้น

ถ้าทารกร้องไม่หยุด?

เป็นสิ่งที่ท�ำให้เครียดมาก เมื่อไม่มีอะไรสักอย่างที่ท่านท�ำจะปลอบ
ประโลมทารกได้
• สิ่งแรกทีเดียว ลองดูซิว่าทารกของท่านไม่หิว ไม่ร้อนหรือหนาว
เกินไป และผ้าอ้อมก็แห้งและสะอาด
• จงจ�ำว่าทารกก็เหมือนกับคนอื่นๆ นั่นแหละ - ต้องใช้เวลาเพื่อ
สงบลงเมื่อเสียใจ
• ถ้าทารกของท่านไม่สงบในตอนกลางวัน ลองเอาเขาใส่รถเข็น
และพาไปเดินเล่นรับอากาศสดชื่น เพื่อให้ทั้งแม่และลูกสงบลง
ถ้านั่นเป็นสิ่งที่ท�ำไม่ได้ การโอบกอดแบบผิว สัมผัสกันบ่อยครั้ง
ก็ช่วยผ่อนคลายลง ถ้ายังไม่ช่วย เอาทารกใส่ในที่ปลอดภัย
(ตะกร้าหรือเตียงทารก) และเรียกให้ใครสักคนมาช่วยท่าน บ่อย
ครั้งที่ทารกมักสนองตอบคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ โดยเฉพาะถ้าเป็นตอน
ที่ไม่สงบ
• ถ้าไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลย ท่านอาจต้องโทรหาเพื่อนหรือสมาชิก
ของครอบครัวให้เขามาหา ถ้าเขาไม่อยู่ใกล้พอ บางครั้งเอา
ทารกใส่รถและขับพาไปบ้านคนอื่นอาจช่วยได้
ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ท่านสามารถ
โทร:
• สายช่วยแม่ของเทรสซิเรียน (Tresillian Parent’s Helpline) ที่
(02) 9787 0855 (เขตนครหลวงซิดนีย์) 1800 637 357 (เขต
ภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์)
• สายช่วยแคริเทน (Karitane Careline) ที่ 1300 227 464 (1300
CARING)
• สายช่วยป้องกันการข่มเหงเด็ก (Child Abuse Prevention
Helpline) ที่ 1800 688 009
• เมนส์ไลน์ (Men’s Line) ที่ 1300 789 978
• เฮลธ์ไดเร็ค ออสเตรเลีย (healthdirect Australia) ที่ 1800 022
222
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ดูแลตัวท่านเอง
“เราเตรียมพร้อมทุกอย่าง
ส�ำหรับการร้องไห้ สิ่งที่ดีที่สุด
อย่างหนึ่งของชั้นเรียนเกี่ยว
กับการตั้งครรภ์ที่เราไป คือ
เขาช่วยให้เราเข้าใจว่าทารก
ประพฤติอย่างไรบ้าง รวมถึง
การร้องไห้ว่ามากเท่าไรและ
บ่อยเท่าไรในสองสามสัปดาห์
แรก ชั้นเรียนช่วยให้เข้าใจด้วย
ว่าการปลอบประโลมทารกเป็น
สิ่งถูกต้องที่ควรท�ำ และหมาย
ถึงว่าเป็นวิธีที่ทารกจะสงบลงได้
รวดเร็ว เป็นเพราะเรารู้ว่าจะ
เป็นยังไง จึงช่วยเรามากจริงๆ
ให้รับกับมันได้” ทิม

ร่างกายของท่าน

เลือดออกทางช่องคลอด (น�้ำคาวปลา) จะคงอยู่อีกราว

สองถึงสี่สัปดาห์หลังคลอด หลังจากสองสามวันแรกสีจะออกเป็น
น�้ำตาลเจือชมพู แทนที่จะเป็นสีแดง ไปหาแพทย์ของท่านถ้า
เลือดสีเข้มขึ้น ออกมากขึ้น หรือว่าออกเป็นลิ่ม หรือมีกลิ่นเหม็น

ท้องผูก อาจเป็นปัญหาแต่แก้ได้ง่าย อาหารที่กินได้เร็วบาง

อย่าง – สลัดจานใหญ่ใส่ผักสดรวม ผลไม้สด ผลไม้แห้ง ขนมปัง
โฮลเกรน ขนมปังปิ้งใส่เบคบีน – เหล่านี้มีเส้นใยมากที่จะช่วยได้
ดื่มของเหลวปริมาณมาก (ลดน�้ำชาและกาแฟให้น้อยลง) และการ
เดินจะช่วยได้ด้วย

รอยเย็บช่องคลอดหรือฐานเชิงกราน ถ้าท่านมีรอยเย็บ

ท่านจะยังเจ็บ ไปหาแพทย์ของท่านถ้าบริเวณนั้นเจ็บปวดมากขึ้น
หรือบวม ท่านอาจเห็นสะเก็ดของรอยเย็บ ในอีกสองสามสัปดาห์
ต่อมา การเย็บนั้นจะไม่หลุดออก – เพียงแต่ว่าไหมจะค่อยๆ
ละลายในขณะที่แผลก�ำลังสนิท ไม่แนะน�ำให้แช่ในน�้ำใส่เกลือ
เนื่องจากเกลือจะท�ำให้รอยเย็บไม่แข็งแรง

ริดสีดวงทวาร (เฮมรอยด์) ท่านอาจรู้สึกเจ็บบริเวณทวาร

หนักของท่านหลังทารกคลอด เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านต้องหลีกเลี่ยง
ไม่เบ่งเวลาไปเข้าห้องน�้ำ ควรอาบน�้ำแช่อุ่นๆ เพื่อช่วยให้รู้สึก
สบายในบริเวณนั้น และใช้ครีมที่ซื้อได้จากร้านยาทา และ/หรือกิน
ยา เช่น พาราซีทามอล

เพศสัมพันธ์ ร่วมเพศได้เมื่อเลือดหยุดออก – ตามปกติจะราว

สี่ถึงหกสัปดาห์ หญิงบางคนต้องการมีเพศในระยะนี้ แต่ก็เป็น
ได้ว่าสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดในเตียงคือนอน! นอกจากความ
อ่อนเพลียแล้วสิ่งอย่างอื่นที่ท�ำให้การร่วมเพศล�ำบากได้แก่:

รอยเย็บ ถ้าท่านมีรอยเย็บด้วย อาจต้องใช้เวลานานมากกว่า
หกถึงแปดสัปดาห์ก่อนจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์สบายพอ ถ้า
การสอดเข้ายังรู้สึกเจ็บหลังสามเดือน ไปหาแพทย์ของท่าน
การหล่อลื่นน้อยลง การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนหมายถึงว่า
ช่องคลอดของท่านจะไม่ลื่นเหมือนอย่างเคย สิ่งนี้จะดีขึ้นหลัง
จากราว 10 สัปดาห์ จนกระทั่งถึงเวลานั้นลองใช้ครีมหล่อลื่น
หรือการเล้าโลมความรู้สึกทางเพศให้มากขึ้น
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ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
อย่าเขย่าตัวทารกของท่านเป็น
อันขาด
การเขย่าตัวทารกเป็นหตุท�ำให้ศีรษะของทารกสั่น
ผงกไปข้างหลังและข้างหน้า และอาจท�ำให้เกิดมี
เลือดออกในสมอง ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่สมอง
และอาจมีผลท�ำให้ทารกเสียชีวิตได้ ถ้าท่านรู้สึก
ว่าตัวเองท้อแท้สิ้นหวัง โกรธหรือโมโหจัด เอา
ทารกใส่ในที่ปลอดภัย (ตะกร้าหรือเตียงทารก)
เดินห่างออกไป และใช้เวลาควบคุมตัวเอง ขอ
ให้คนช่วย ถ้ามีคนอื่นอยู่บ้าน ขอให้เขาลองช่วย
ให้ทารกสงบ ถ้าอยู่คนเดียวโทรหาเพื่อนหรือ
สมาชิกครอบครัว และขอให้เขาช่วย จงจ�ำว่า ไม่
ว่าท่านจะรู้สึกโกรธสักปานใด – ต้องไม่เขย่าตัว
ทารกอย่างเด็ดขาด.

ความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับร่างกายของตัวเอง หญิงบาง
คนรู้สึกปกติกับร่างกายของตนองในตอนนี้ – แต่บางคนไม่อย่าง
นั้น ท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่มีทรวดทรง นี่ไม่ใช่ร่างกายของท่าน
ไม่ใช่ร่างกายตอนที่ตั้งครรภ์ – แต่ก็ไม่ใช่ร่างกายที่ท่านเคยมีมา
แต่ก่อน
น�้ำนมจากเต้านม หญิงบางคนจะรู้สึกว่ามีน�้ำนมซึมออกขณะมี
เพศสัมพันธ์ ถ้าท่านและคู่ครองไม่รู้สึกสะดวกพอ ควรลองให้นม
ทารกหรือบีบน�้ำนมออกเพื่อให้ปริมาณที่มีอยู่ลดลง หรือใส่เสื้อ
ยกทรงมีแผ่นซับ
ข่าวดีก็คือว่า ในชั่วอีกสองสามเดือนทั้งทรวดทรงและชีวิตเพศของ
ท่านควรจะเริ่มดีขึ้น และในตอนนี้ควร:
•
•
•
•
•

พูดคุยด้วยกันว่าท่านรู้สึกอย่างไร
มี “เวลาสองต่อสอง” บ้าง
อย่าตั้งตาคอยมากนักในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ถ้ารู้สึกไม่สะดวก คอยอีกสัปดาห์หนึ่ง หรือนานกว่า
จงจ�ำไว้ว่ามีวิธีอื่นๆ ที่จะท�ำให้รู้สึกใกล้ชิดและมีความสุขด้วยกัน
การตรวจหกสัปดาห์หลังคลอด พบผดุงครรภ์หรือแพทย์
ของท่านส�ำหรับการตรวจหกสัปดาห์หลังคลอด นี่เป็นการตรวจ
ที่ส�ำคัญส�ำหรับท่านและทารก และเป็นเวลาเหมาะในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก ถ้าท่านไม่ได้ตรวจในเวลาสองสามปีที่แล้ว
.

“จะเดาไม่ออกเลยจริงๆ ว่ามันจะล�ำบากสักเท่าไร
ในสัปดาห์แรกที่กลับบ้าน สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุด
คือคู่ครองของฉันหยุดงานเมื่อหลังคลอด อีก
อย่างหนึ่งที่ช่วยให้ต่างกันมากก็คือ การเตรียมท�ำ
อาหารและแช่แข็งไว้ล่วงหน้าส�ำหรับสองสัปดาห์
– และจะยิ่งเยี่ยมมากกว่าถ้าขอให้แม่สามีช่วยท�ำ
ลาซานย่าให้ด้วย” เคท
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ยาคุมก�ำเนิด
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องคิดถึงเรื่องการใช้วิธีคุมก�ำเนิดหลังคลอดทารก
อย่าคอยจนถึงเมื่อต้องไปตรวจหกสัปดาห์หลังคลอด แล้วจึงคิด
- ท่านอาจตั้งครรภ์ได้อีกก่อนหน้านั้น (แม้ว่าท่านจะเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่) เพราะว่าท่านจะผลิตไข่ก่อนรอบเดือนมา การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อาจท�ำให้ผลิตไข่ช้าลง แต่ถ้าท่านต้องการวางแผน
ก�ำหนดเวลาการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้การ
คุมก�ำเนิด
ถ้าท่านก�ำลังเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ ท่านไม่อาจใช้ยาเม็ดรวม
เพราะจะมีผลต่อการผลิตน�้ำนม แต่มีทางเลือกอื่นที่จะไม่มีผล
ต่อน�้ำนมของท่าน พบแพทย์ของท่าน หรือติดต่อคลินิกวางแผน
ครอบครัวแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อขอค�ำแนะน�ำวิธีที่ดีสุดส�ำหรับ
ท่าน ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ของ Family
Planning NSW ที่ www.fpnsw.org.au หรือโทรศัพท์สายช่วย
Family Planning NSW Healthline ที่ 1300 658 886

ฮอร์โมนคุมก�ำเนิด

• การฉีดยาคุมก�ำเนิด (Depo-Provera®) เป็นฮอร์โมนคุม
ก�ำเนิดที่ท่านฉีดทุกๆ สามเดือนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ถ้า
ท่านต้องการใช้หลังมีทารกแล้ว เวลาที่ดีที่สุดคือฉีดยานี้ห้า
หรือหกสัปดาห์หลังคลอด ปริมาณฮอร์โมนเล็กน้อยจะเข้าใน
น�้ำนมแม่ Depo-Provera™ มีผลป้องกันได้ทันที เป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่ท่านต้องแน่ใจว่าท่านไม่ตั้งครรภ์ก่อนฉีดยานี้
• ยา Progestogen-only pill (ยามินี่-พิลล์) เป็นยา
คุมก�ำเนิดที่เชื่อถือได้ ตราบเท่าที่ท่านจ�ำได้ว่าจะต้องกินเวลา
เดียวกันทุกวัน ท่านสามารถเริ่มได้หลังการคลอดไม่นาน
(ปรึกษาแพทย์ของท่าน) ท่านต้องใช้ถุงยางอนามัยเป็นเวลา 48
ชั่วโมงก่อนที่ยามินี่-พิลล์จะมีผลป้องกัน
ยา Morning After Pill (ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน) ประกอบด้วย
ฮอร์โมนชนิดเดียวกับมินี่-พิลล์ แต่มีตัวยามากกว่า หาได้ใน
แบบห่อแผงเม็ดเดี่ยวหรือแผงเม็ดคู่ ท่านสามารถเลี้ยงนม
ทารกได้ต่อไปถ้าท่านใช้ยาเหล่านี้
• ยาคุมก�ำเนิดแบบฝังในตัว (Implanon NXT®) เป็น
แท่งเล็กยาวที่ฝังเข้าใต้ผิวหนังตรงบริเวณแขนด้านใน มันจะ
ปล่อยฮอร์โมนปริมาณเล็กน้อยเข้าร่างกายเพื่อป้องกันการตั้ง
ครรภ์ อัตราการผิดพลาดมีน้อยกว่าหนึ่งจากจ�ำนวนหนึ่งร้อย
และจะมีผลใช้ได้เป็นเวลาสามปี การฝังยา Implanon จะต้อง
ท�ำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ได้เรียนรู้วิธีท�ำ ใช้เวลาราวหนึ่ง
สัปดาห์จึงจะมีผลป้องกัน ท่านจ�ำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยจน
กระทั่งยาจะมีผล หญิงบางคนมีเลือดออกไม่ประจ�ำเป็นอาการ
ข้างเคียง

ยาคุมก�ำเนิดเหล่านี้ไม่มีผลต่อปริมาณน�้ำนมของท่าน มีฮอร์โมน
เล็กน้อยมากที่อาจเข้าไปในน�้ำนม แต่ไม่มีผลต่อทารก

การใส่ห่วงอนามัย (IUDs)

อุปกรณ์เล็กๆ ที่สอดเข้าในมดลูกของท่าน (วูมบ์) ท่านอาจให้ใส่
ไอยูดี เมื่อไปตรวจหกสัปดาห์หลังคลอด แต่ตามปกติแล้วจะใส่
ให้อย่างน้อยแปดสัปดาห์หลังคลอด
ไอยูดีชนิดหนึ่งเรียกว่า Mirena™ มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบ
ด้วย ส่วนประกอบนี้ไม่ได้แสดงว่ามีผลเสียต่อทารก หรือการ
ผลิตน�้ำนมของแม่ ซึ่งหมายความว่าหญิงที่ก�ำลังเลี้ยงทารกด้วย
นมใช้วิธีนี้ได้อย่างปลอดภัย

ถุงยางอนามัยส�ำหรับชาย

ถุงยางอนามัยเป็นเครื่องคุมก�ำเนิดที่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้อย่าง
สม�่ำเสมอ ไม่มีส่วนประกอบฮอร์โมน ท่านอาจต้องใช้สิ่งหล่อ
ลื่นเป็นพิเศษกับถุงยางอนามัยขณะที่ท่านก�ำลังให้นม ถุงยาง
อนามัยชนิดโพรียูรีเทนหาได้ส�ำหรับผู้ที่แพ้ยางลาเท็กซ์ ถุงยาง
อนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

ถุงยางอนามัยส�ำหรับเพศหญิง

หญิงใช้ถุงยางอนามัยนี้ได้ โดยเฉพาะผู้ที่แพ้ยางลาเท็กซ์ มันจะ
แนบติดกับช่องคลอดและเป็นสิ่งกีดขวางตัวอสุจิ และป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ถุงยางอนามัยส�ำหรับเพศหญิงหาได้
โดยผ่านสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งนิวเซาท์เวลส์และคลินิค
สุขภาพ

ไดอะแฟรม

ถ้าตามปกติท่านใช้ไดอะแฟรมหรือหมวกแก๊ป ท่านอาจต้องการ
ขนาดที่ต่างจากที่ท่านใช้มาก่อน แพทย์ของท่านจะช่วยเช็ค
ขนาดให้เมื่อไปตรวจหกสัปดาห์หลังคลอด

ถ้าท่านไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท่านสามารถใช้ยาเม็ดรวม
หรือข้อเลือกเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดได้
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะป้องกัน
ไม่ให้ตั้งครรภ์ไหม?
องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงว่าการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่สามารถมีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์
ได้ในหญิง 98 คนจากจ�ำนวน 100 คน ในช่วงระยะ
หกเดือนหลังคลอด ตราบเท่าที่:
• ท่านเลี้ยงนมทารกในตอนกลางวันและกลางคืน
• ท่านไม่หยุดเลี้ยงนมลูกมากกว่าสี่ชั่วโมง (ถ้า
ท่านไม่ได้เลี้ยงนมทารกเป็นเวลานนานกว่านี้
ท่านจ�ำเป็นต้องบีบน�้ำนมออกทุกๆ สี่ชั่วโมง)
• ท่านไม่ได้ให้อาหารหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นแก่
ทารก (ทารกต้องการเฉพาะนมแม่เท่านั้นในช่วง
ระยะหกเดือนแรก)
• ท่านยังไม่มีรอบเดือน
ท่านเลือกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้การคุม
ก�ำเนิดอย่างหนึ่งอย่างใดได้

รอบเดือนของฉันจะกลับมาเมื่อไร?

ส่วนมากแล้ว หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมอาจไม่มีรอบเดือนจนกระทั่ง
หยุดให้นมเลย อย่างไรก็ตามรอบเดือนของหญิงบางคนอาจกลับ
มาก่อนเวลานี้ ถ้าท่านเลี้ยงทารกด้วยนมขวด ท่านอาจมีรอบ
เดือนในสี่สัปดาห์หลังคลอด เพียงแต่ต้องจ�ำว่า ท่านจะผลิตไข่
ก่อนท่านมีรอบเดือน และท่านตั้งครรภ์ได้ถ้าท่านไม่ใช้การคุม
ก�ำเนิด

ทรวดทรงกลับเหมือนเดิม

อย่าตั้งตาคอยว่าท่านจะกลับไปใส่กางเกงยีนส์ได้ในเร็ววัน
ยอมรับเสียว่าพุงของท่านจะป่องอยู่สักพักหนึ่ง และผิวอาจจะดู
หย่อน – แต่นั่นไมใช่ตลอดไป
การกินอาหารที่ถูกอนามัย ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ และระยะ
เวลาจะช่วยให้ท่านคืนสู่ทรวดทรงเดิม ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การออกก�ำลังกายหลังคลอด ดูได้จากบท ขอให้ฉันมีความแข็ง
แรง: การออกก�ำลังกายก่อนและหลังคลอด ที่หน้า 37 การท�ำตัว
ให้คล่องแคล่วกับทารกแรกเกิดท�ำได้ง่ายกว่าที่ท่านคิด ท่าน
สามารถ:
• ท�ำให้ทารกเพลิดเพลินได้ โดยการให้ทารกดูท่านออกก�ำลัง
กายหลังคลอด
• ไปเดินเป็นประจ�ำกับทารกโดยใส่เขาในที่ยกเด็กที่ปลอดภัยหรือ
รถเข็นเด็ก การเดินช่วยให้ท่านฟิตขึ้นและแข็งแรงขึ้นและ
ท�ำให้ท่านมีพละก�ำลัง ทารกชอบออกไปนอกบ้านและได้เห็น
สิ่งใหม่ๆ มันช่วยให้ทารกเรียนเกี่ยวกับโลกของเขา
• เข้าร่วมกับกลุ่มเข็นลูกเดิน นี่เป็นกลุ่มของหญิงที่เพิ่งเป็นแม่
พบปะเพื่อไปเดินด้วยกัน พูดคุยและสนุกด้วยกัน เป็นวิธีดี
มากที่จะได้ออกไปข้างนอกและพบปะกับผู้คน อารมณ์กลับ
ชื่นบานและคืนสู่ทรวดทรงเดิมไปพร้อมๆ กัน เพื่อหาดูว่า
มีกลุ่มเข็นลูกเดินใกล้ท่านหรือไม่ ติดต่อบริการสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยหรือแผนกการกีฬาและสันทนาการแห่งนิวเซาท์เวลส์
(NSW Department of Sport and Recreation) หมายเลข
13 13 02 ท่านหารายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มเข็นลูกเดิน
ได้จาก http://www.dsr.nsw.gov.au และกดที่ ‘Get Active’
• หาดูว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นใดในเขตของท่านบ้าง – โปรแกรม
การออกก�ำลังกายของชุมชนบางแห่ง และสถานออกก�ำลังกาย
มีบริการดูแลเด็ก ถามที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชนในเขตของท่าน
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การตรวจประจ�ำส�ำหรับทารก
จะเป็นการดีถ้าท่านพาทารกของท่านไปพบพยาบาลสุขภาพเด็ก
และครอบครัว ที่บริการสุขภาพเด็กปฐมวัยในเขตของท่านได้เป็
น ประจ�ำ พยาบาลจะ:
• ตรวจดูการเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพโดยทั่วไปของ
ทารก
• ตอบค�ำถามใดๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารกของท่าน
• ช่วยท่านเกี่ยวกับปัญหาใดๆ หรือความกังวลที่ท่านมีเกี่ยวกับ
ตัวเองและครอบครัวของท่าน
• ส่งท่านไปรับบริการอื่นๆ ที่สามารถช่วยท่านได้
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวของท่านสามารถเชื่อมโยงท่าน
เข้ากับกลุ่มแม่ที่เพิ่งมีทารก ซึ่งเป็นวิธีที่จะได้พบผู้ที่เพิ่งเป็นพ่อ
แม่ในเขตของท่าน และเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นแม่

อย่าแบ่งแบ็คทีเรียจากปาก
ท่านอาจไม่คิดซ�้ำาสองเมื่อเอาของที่จะให้ทารก
กินใส่ปากของท่านก่อน - “การล้าง” ดัมมี่ของ
ทารกในปากของท่าน เป็นตัวอย่างหนึ่ง หรือ
การใช้ช้อนร่วมกัน การกระท�ำดังกล่าวนี้
สามารถส่งเชื้อแบ็คทีเรียที่ท�ำให้ฟันผุจากปาก
ของท่านไปสู่ทารกได้ ซึ่งจะมีผลต่อฟันของ
ทารกในอนาคต
การให้ทารกเข้านอนกับขวดนมสามารถก่อให้
เกิดฟันผุได้ เริ่มท�ำความสะอาดฟันทารกใน
ทันทีที่ฟันขึ้นโดยใช้น�้ำเท่านั้น ใช้แปรงทารก
ขนาดเล็กชนิดอ่อนนุ่ม

ในนิวเซาท์เวลส์ทุกครอบครัวที่มีทารกแรกเกิด
จะได้รับบริการเยี่ยมตรวจสุขภาพทั่วไปที่บ้าน
ฟรี โดยพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวผู้ที่
จะติดต่อกับท่านเพื่อจัดการมาเยี่ยมที่บ้าน ไม่
นานหลังจากที่ท่านกลับถึงบ้านพร้อมทารก
แรกเกิด โรงพยาบาลที่ท่านคลอดทารกจะให้
ท่านติดต่อกับบริการสุขภาพเด็กปฐมวัยในท้อง
ถิ่นของท่าน หรือท่านอาจจะติดต่อกับบริการ
นี้โดยผ่านศูนย์สาธารณสุขชุมชนท้องถิ่น หา
ราย ละเอียดของศูนย์ในเขตของท่านได้ใน สมุด
โทรศัพท์ White Pages หรือทางออนไลน์ที่
www.whitepages.com.au
ในบริการเยี่ยมตรวจสุขภาพทั่วไปที่บ้าน
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวจะรับฟังและ
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับความกังวลใดๆ ที่ท่าน
อาจมีเกี่ยวกับทารกแรกเกิดของท่าน เช่นการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การร้องไห้และการท�ำให้
ทารกสงบ กลยุทธการนอนอย่างปลอดภัย
เพื่อป้องกันการตายอย่างฉับพลันของทารก
และเกี่ยวกับบริการสุขภาพเด็กปฐมวัย ฯลฯ
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวจะถาม
ค�ำถามท่านด้วยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่นสุขภาพ
ของท่าน อาการซึมเศร้า ความกระวนกระวาย
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เครือข่ายที่ให้
ความช่วยเหลือ และสิ่งที่ท�ำให้มีความตึงเครียด
ครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้
หญิงทุกคนในรัฐนิวเซาท์เวลส์จะถูกถามด้วย
ค�ำถามเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า ท่าน
ได้รับการเสนอบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในการช่วยเหลือท่านเลี้ยงดูทารกของท่าน

ให้ทารกรับการตรวจฟันจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ทุกครั้งที่พาทารกไปตรวจสุขภาพ
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การลดการเสี่ยงต่อการตายโดยไม่คาดฝันอย่างฉับพลันในวัย
ทารก
การตายโดยไม่คาดฝันอย่างฉับพลันในวัยทารก คือเมื่อทารกอายุ
น้อยกว่าหนึ่งปีตายอย่างกระทันหันและไม่คาดฝัน บางครั้งค้น
พบสาเหตุได้ แต่บ่อยครั้งการตายเหล่านี้สืบเนื่องจากการตาย
อย่างฉับพลันของทารก (SIDS) ในขณะที่สาเหตุของ SIDS ยัง
ไม่ชัดเจน ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าจ�ำนวน
ทารกที่ตายด้วยโรค SIDS ได้ลดลงมากกว่า 80% การลดลงนี้
เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมวิธีการนอนที่ปลอดภัยขึ้นแก่พ่อแม่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการให้ทารกนอนหงายเมื่อนอนหลับ ถึงกระนั้น
การตายของทารกก็ยังมากอยู่ การเสี่ยงต่อ SIDS ที่สูงสุดอยู่ใน
ระยะหกเดือนแรกของการมีชีวิต

ให้ทารกนอนหลับในท่านอนหงายตั้งแต่เกิด

โดยการปฏิบัติตามวิธีการนอนที่ปลอดภัย ดังได้ระบุไว้ข้างล่างนี้
รวมกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้าท่านท�ำได้ ท่านสามารถลดการ
เสี่ยงการตายโดยไม่คาดฝันอย่างฉับพลันในวัยทารกได้

เมื่อทารกของท่านตื่น เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องเปลี่ยนท่าของทารกจาก
ท่านอนหงาย การนอนคว�่ำเล่นปลอดภัยและดีส�ำหรับทารกเมื่อ
ทารกตื่นและมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย เมื่ออุ้มทารกควรเปลี่ยนแขนอุ้ม
เพื่อว่าทารกจะได้ฝึกมองทั้งซ้ายและขวา

การนอนอย่างปลอดภัยและทารกของท่าน

ทารกอายุมากกว่า 4 เดือนส่วนมากจะพลิกตัวกลับได้เองในเตียง
เด็ก อาจใส่ทารกในถุงนอนส�ำหรับทารกที่ปลอดภัย (เช่น มีช่อง
สวมคอและแขน และไม่มีที่คลุมศีรษะ) ใส่ทารกเข้าในท่านอน
หงาย แต่ปล่อยให้ทารกหาท่านอนของตนเอง การเสี่ยงต่อการ
ตายโดยฉับพลันในทารกที่อายุมากกว่าหกเดือนต�่ำมาก

เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องรู้วิธีให้ทารกนอนในท่าที่ปลอดภัย เพื่อลดการ
เสี่ยงจาก SIDS:
• วางทารกให้นอนหลับในท่านอนหงายหลังตั้งแต่เกิด ไม่ใช่นอน
คว�่ำหรือนอนตะแคง
• ไม่ปกปิดศีรษะและหน้าขณะก�ำลังนอนหลับ
• ให้ทารกของท่านปลอดจากควันบุหรี่ทั้งก่อนและหลังคลอด
• จัดสภาพแวดล้อมในการนอนอย่างปลอดภัยให้ทารกของท่าน
ทั้งกลางวันและกลางคืน:
>>เครื่องนอนปลอดภัย (ไม่มีสิ่งของอื่น เช่นหมอน ผ้านวม
ผ้าห่มขนแกะ ที่กันข้างเตียง หรือของเล่นนิ่มๆ)
>>เตียงปลอดภัย (ควรถูกต้องตามมาตรฐานออสเตรเลีย
ปัจจุบัน AS2172 )
>>ที่นอนสะอาดและปลอดภัย (ควรแน่น แบนและขนาดถูกต้อง
กับเตียง)

การเสี่ยงจาก SIDS ลดลงได้โดยให้ทารกนอนหงาย เด็กมักจะ
ตายเพราะ SIDS ได้ ถ้านอนหลับโดยนอนคว�่ำหรือนอนตะแคง
นอกจากจะได้รับค�ำแนะน�ำเป็นลายลักษณ์อักษรจากกุมารแพทย์
อย่าวางทารกให้นอนในท่าคว�่ำ หรือนอนตะแคง
ทารกที่สุขภาพดีเมื่อนอนหลับในท่านอนหงาย จะเกิดอาการ
ส�ำลักเวลาส�ำรอกได้น้อยกว่าทารกที่นอนคว�่ำ
ท่านอนตะแคงไม่แนะน�ำส�ำหรับทารก เนื่องจากอาจกลิ้งตัวนอน
คว�่ำได้ในขณะที่หลับ

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!
สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดส�ำหรับทารกนอนใน
ระยะหกถึงสิบสองเดือนแรก คือในเตียงที่
ปลอดภัยของทารกที่ตั้งติดกับเตียงของท่าน
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ต้องให้แน่ใจว่าศีรษะของทารกไม่ถูกปกปิด
ระหว่างนอนหลับ

เครื่องนอนที่หลวมๆ อาจปิดศีรษะทารกของท่านได้ จัดเตียงเพื่อ
ให้เท้าของทารกอยู่ที่ปลายเตียง เหน็บทารกของท่านให้อยู่คงที่
เพื่อว่าจะไม่เลื่อนเข้าอยู่ใต้เสื้อผ้าที่ใส่นอน ผ้านวม ดูน่าส์ ผ้า
นวมยัดขนสัตว์ หมอน ของเล่นนิ่ม และที่กันเตียง ไม่ควรใส่ไว้ใน
ที่นอนของทารกในระยะปีแรก

เอาทารกเข้านอนเตียงกับท่าน อาจไม่ปลอดภัยถ้า
ทารก:
•
•
•
•

ติดอยู่ใต้เครื่องนอนหรือหมอนของผู้ใหญ่
เข้าไปติดอยู่ระหว่างฝาผนังและเตียง
ตกจากเตียง
ถูกคนที่นอนหลับสนิทหรือผู้ที่เมายาเสพติดหรือแอลกอฮอล์พลิก
ตัวทับ
• ก�ำลังนอนอยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่
• ก�ำลังนอนอยู่กับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยมาก

ให้ทารกของท่านปลอดจากควันบุหรี่ ทั้งก่อน
และหลังคลอด
ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อทารก พ่อแม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างการตั้ง
ครรภ์ และหลังจากทารกเกิด จะเพิ่มการเสี่ยงต่อการตายอย่าง
ฉับพลันส�ำหรับทารกของเขา
ถ้าแม่สูบบุหรี่ การเสี่ยงต่อทารกตายโดยฉับพลันเป็นสี่เท่าของ
การเสี่ยงส�ำหรับแม่ที่ไม่สูบบุหรี่
ถ้าพ่อสูบบุหรี่ด้วย การเสี่ยงของ SIDS ในทารกเกือบเป็นสองเท่า
ต้องแน่ใจว่าเพื่อนหรือญาติไม่สูบบุหรี่ใกล้ทารกของท่าน
ถ้าทารกของท่านอยู่ในรถ ต้องให้รถปลอดควันบุหรี่
ท่านเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SIDS และการลดความเสี่ยงของ
ทารกของท่านได้จากเว็บไซท์ SIDS and Kids ที่
www.sidsandkids.org

ที่นั่งนิ่มที่อาจปิดหน้าของทารก:

• มีการเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการที่ท่านผลอยหลับ ขณะ
อยู่กับทารกบนเก้าอี้ยาวหรือโซฟา
• อย่างวางทารกบนเตียงน�้ำหรือบีนแบ็ก
หกวิธีที่จะให้ทารกนอนได้อย่างปลอดภัย และลดการเสี่ยงของ
การตายโดยไม่คาดฝันอย่างฉับพลันในวัยทารก:
ให้ทารกนอนหงาย
ไม่ปกคลุมศีรษะและหน้า
ให้ทารกปลอดควันบุหรี่ก่อนและ
หลังคลอด

ค�ำเตือนเรื่องสุขภาพ!

สิ่งแวดล้อมในการนอนปลอดภัย
ทั้งกลางคืนและกลางวัน

การนอนกับทารกในเตียงเดียวกันหรือบนที่นอ
นอื่นๆ ท�ำให้มีการเสี่ยงต่อการตายโดยฉับพลัน
ของทารก (SIDS) หรืออุบัติเหตุการตายจาก
การนอนเพิ่มขึ้น

ให้ทารกนอนในเตียงที่ปลอดภัยใน
ห้องพ่อแม่
เลี้ยงทารกด้วยนมแม่ถ้าท่านท�ำได้
ขอขอบคุณเป็นพิเศษแก่ SIDS and Kids ACT และ ACT Health
และ the Department of Disability, Housing and Community
services ส�ำหรับการพัฒนาต้นแบบ
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การตรวจก่อนคลอด
และการปรึกษาทาง
พันธุกรรม
Prenatal testing and
genetic conselling
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สามีภรรยาทุกคู่ต้องการมีทารกที่สุขภาพดี อย่างไรก็ตาม มีบาง
คู่ที่ทารกของเขาอาจจะมี (หรือจะเกิดมี) ปัญหาทางร่างกายและ/
หรือทางสติปํญญาที่ร้ายแรง มีการตรวจต่างๆ หลายอย่างไว้เพื่อ
ประเมินสุขภาพและการพัฒนาของทารกก่อนคลอด การตรวจ
แต่ละอย่างมีทั้งข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบและขอบเขตจ�ำกัด
การตัดสินใจที่จะท�ำการตรวจระหว่างตั้งครรภ์เป็นเรื่องส่วนตัว
มาก และควรเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดตามข้อมูลที่มีให้ทั้งหมด

การตรวจก่อนคลอดคืออะไร?

การตรวจก่อนคลอดเป็นการตรวจขณะที่ท่านตั้งครรภ์ เพื่อ
ประเมินผลของสุขภาพและการพัฒนาของทารกของท่าน มีการ
ตรวจก่อนคลอดอยู่สองประเภทใหญ่ๆ

การตรวจคัดโรค

การตรวจคัดโรคแสดงได้ว่ามีความจ�ำเป็นที่ต้องท�ำการตรวจขั้น
ต่อไป (ที่เรียกว่าการตรวจวินิจฉัยโรค) แต่ยังบอกแก่ท่านไม่ได้ว่า
ทารกของท่านมีอาการแบบนั้นอย่างแน่นอนหรือไม่ ท่านเลือก
ได้ว่าท่านต้องการการตรวจนี้ก่อนคลอดหรือไม่
การตรวจคัดโรคอาจท�ำได้เมื่อตั้งครรภ์ได้ 11 สัปดาห์ และอาจ
รวมถึง:
• การตรวจอัลตราซาวนด์ของทารกที่ก�ำลังเจริญเติบโตและการ
ตรวจเลือดส�ำหรับท่าน
• การตรวจของเหลว (nuchal -ออกเสียงนิวคัล) ที่หลังหัวและคอ
ทารกโดยอัลตราซาวนด์ ซึ่งบางครั้งก็ร่วมกับการตรวจเลือดแม่
การตรวจคัดโรคนี้ท�ำในช่วงไตรมาสแรก
• การตรวจเซรั่มแม่เป็นการตรวจเลือดของแม่ในช่วงไตรมาสที่
สอง

การตรวจวินิจฉัยโรคก่อนคลอด

การตรวจวินิจฉัยโรคเป็นการตรวจหาอาการโดยเฉพาะที่ทารก
ของท่านอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็น โดยทั่วไปจะท�ำการตรวจนี้
ก็ต่อเมื่อผลจากการตรวจคัดโรคระบุว่ามีการเสี่ยงเพิ่มขึ้นของ
ทารกที่จะเกิดอาการโดยเฉพาะขึ้น (หญิงอายุมากกว่า 35 เลือก
ท�ำการตรวจวินิจฉัยโรคได้ด้วย) การตรวจประเภทนี้สามารถ
ก�ำหนดโรคของทารกที่เกิดจากโครโมโซม หรืออาการที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของยีนเพียงตัวเดียว (เหล่านี้เรียกว่าอาการทาง
พันธุกรรม) การตรวจวินิจฉัยโรคไม่ตรวจปัญหาทางร่างกายหรือ
ทางสติปัญญาทุกอย่างที่อาจมีผลต่อทารกของท่าน

การตรวจวินิจฉัยโรครวมถึง การตรวจเลือดจากเยื่อหุ้ม
ทารกในครรภ์ (CVS) และการเจาะถุงน�้ำคร�่ำผ่านหน้าท้อง amniocentesis (ออกเสียงว่า แอม-นี-โอ-เซ็น-ที-ซิส)
การตรวจก่อนคลอดทุกครั้งท�ำตามเวลาที่ก�ำหนดในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ การตรวจและก�ำหนดเวลามีแสดงอยู่ในตารางชื่อ การ
ตรวจก่อนคลอดและการตรวจวินิจฉัยโรค ที่หน้า 118-119

การตรวจก่อนคลอดให้ข้อมูลอะไรบ้าง?

อาจมีการตรวจก่อนคลอดเพื่อดูว่าทารกของท่านก�ำลังพัฒนาไป
ตามปกติ และอาจท�ำการตรวจเพื่อดูว่าทารกของท่านมีการเสี่ยง
(หรือมีผลจาก) อาการทางร่างกายและ/หรือสติปัญญาหรือไม่
อาการบางอย่างที่การตรวจก่อนคลอดค้นพบ ได้แก่ภาวะทาง

พันธุกรรม

ภาวะทางพันธุกรรม รวมถึงอาการทางร่างกายและสติปัญญา
หลายอย่างที่พบเมื่อคลอด ในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือตอนเป็นผู้ใหญ่
ภาวะทางพันธุกรรมอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุหลายประการ การ
ตรวจก่อนคลอดระบุประเภทของอาการที่เกิดจากโครโมโซมไม่
สมดุลย์ (อาการโครโมโซม) หรือโดยการเปลี่ยนแปลง ภายในยีน
เพียงตัวเดียว

ภาวะทางโครโมโซม เกิดขึ้นได้เมื่อทารกมีการเปลี่ยนแปลง

ของจ�ำนวน ขนาด หรือโครงสร้างของโครโมโซม การ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณข้อมูลพันธุกรรม หรือวิธีที่วางตัวกันอยู่
ในเซลล์อาจมีผลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนา และ/หรือการ
ท�ำงานของระบบร่างกาย
การเปลี่ยนแปลงโครโมโซมอาจสืบทอดมาจากพ่อหรือแม่ ที่เกิด
ขึ้น โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ไข่และ
เซลล์อสุจิก�ำลังรวมเข้าด้วยกัน ในขณะปฏิสนธิหรือในทันใดหลัง
จากนั้น ยังไม่สามารถทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ภาวะทางโครโมโซมที่รู้จักกันมากที่สุด คือดาวน์ซินโดรม (Down
Syndrome)
เป็นที่ทราบกันว่าภาวะทางพันธุกรรมอย่างอื่นที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง ของยีนตัวหนึ่งที่ผิดปกติ ท�ำให้มีผลต่อทารกในบาง
ครอบครัว สามีภรรยาคู่หนึ่งอาจมีบุตรที่มีอาการสักอย่างหนึ่งใน
จ�ำนวนอาการเหล่านั้น หรือไม่พ่อก็แม่สักคนหนึ่งอาจมีอาการ
เหล่านั้น ในสถานการณ์เหล่านี้ การตรวจก่อนคลอดอาจระบุได้
อย่างเจาะจงว่าทารกมียีนผิดปกติที่จะเป็นสาเหตุของภาวะทาง
พันธุกรรมหรือไม่
.
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การตรวจก่อนคลอด: การตรวจพิเศษส�ำหรับ
ทารกของท่านระหว่างตั้งครรภ์ เป็นเอกสารที่มี
รายละเอียดผลิตโดย ศูนย์การศึกษาพันธุกรรม
(Centre for Genetics Education) ขอรับเอกสาร
นี้โดยโทรศัพท์ (02) 9462 9599 หรือไปที่ http://
www.genetics.edu.au/ ข้อมูลเกี่ยวการตรวจ
เหล่านี้มีเป็นภาษาอื่นๆ ด้วย ดูได้จาก
http://www.genetics.edu.au/Information/
multilingual-resources

ท�ำไมฉันจึงควรพิจารณาท�ำการตรวจก่อน
คลอด?

ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการตรวจก่อน
คลอด ท่านควรได้ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ เพื่อว่าท่าน
จะมีความมั่นใจว่าได้ตัดสินอย่างถูกต้องส�ำหรับตัวเอง ท่านต้อง
สามารถปรึกษาเรื่องความกังวลและความคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวกับ
การตรวจก่อนคลอดกับผู้ช�ำนาญงานในที่ที่ปลอดภัยและเข้าใจกัน
การได้รับความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำในเวลานี้ จะช่วยให้ท่าน
ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของการตั้งครรภ์ของท่าน
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรพิจารณาถึง:

❖

การได้รับค�ำแนะน�ำก่อนตรวจจะช่วย
ท่านตัดสินใจเลือกว่าการตรวจอย่าง
ไหนจะดีที่สุดส�ำหรับท่านและทารก
ของท่าน ถ้ามีให้เลือก
เอกสารชื่อ การเลือกของท่าน: การตรวจคัดโรค
และการวินิจฉัยโรคในการตั้งครรภ์ หาดูได้ทาง
ออนไลน์ จะพูดถึงการตรวจต่างๆ ที่มีให้เลือก
พร้อมอธิบายถึงอาการต่างๆ ที่สังเกตได้ เป็นสิ่ง
ที่จะช่วยให้ท่านพิจารณาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ตรวจที่ท�ำในระหว่างการตั้งครรภ์ ท่านหาหนังสือ
นี้ได้ที่ http://www.mcri.edu.au/Downloads/
PrenatalTestingDecisionAid.pdf
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• การตรวจจะท�ำอย่างไรและตรวจเมื่อไร
• ผลได้ผลเสียของการตรวจแต่ละอย่าง
• การเสี่ยงอันตรายกับตัวท่านหรือกับทารกที่อาจเป็นผลจากการ
ตรวจแต่ละครั้ง
• การตรวจขั้นตอนต่อไปที่อาจต้องท�ำ และจะเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ถ้าการตรวจแสดงว่าทารกของฉันอาจมี
ปัญหาล่ะ?

ถ้าผลของการตรวจก่อนคลอดแสดงว่าทารกไม่พัฒนาอย่างปกติ
หรืออาจเกิดมีปัญหาหลังคลอด ท่านและคู่ครองของท่านจะได้
ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่มีเกี่ยวกับอาการนั้น การให้ค�ำแนะน�ำทาง
พันธุกรรมจะเปิดโอกาสให้ท่านพิจารณาเกี่ยวกับ:
• ผลที่เกิดจะมีความหมายอย่างไรส�ำหรับทารกและครอบครัว
ของท่าน
• ทางเลือกในการท�ำการตรวจขั้นต่อไป และจะเกี่ยวข้องกับอะไร
บ้าง
• ความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับผู้พิการทางร่างกายและ/หรือทาง
สติปัญญา
• ความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับการหยุดการตั้งครรภ์
ถ้าท่านต้องการได้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจก่อนคลอดและการให้
ค�ำแนะน�ำทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้น ติดต่อศูนย์การศึกษาพันธุกรรม
(Centre for Genetics Education) ที่หมายเลข (02) 9462 9599
หรือไปที่ www.genetics.edu.au

ค�ำแนะน�ำทางพันธุกรรมคืออะไร?

โรงพยาบาลใหญ่ส่วนมากและศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนท้อง
ถิ่นหลายแห่งมีบริการค�ำแนะน�ำทางพันธุกรรม ด�ำเนินการโดย
ทีมผู้ช�ำนาญงานด้านสุขภาพที่ท�ำงานร่วมกัน สามารถให้ข้อมูล
ปัจจุบันและค�ำแนะน�ำทางพันธุกรรมแก่ท่าน เกี่ยวกับปัญหาทาง
พันธุกรรมในความเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของทารก
ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจและตัดสินทางเลือกที่ท่านมี
ความรู้พอเกี่ยวกับการตรวจพิเศษก่อนคลอดในระหว่างที่ท่านตั้ง
ครรภ์ หรือปรับตัวให้เข้ากับการวินิจฉัยภาวะทางพันธุกรรมในตัว
ทารกของท่าน

ใครควรได้รับค�ำแนะน�ำทางพันธุกรรมใน
ระยะเริ่มแรกตั้งครรภ์?

เมื่อท่านตั้งครรภ์เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรปรึกษากับคู่ครองของท่าน
เกี่ยวกับความกังวลด้านสุขภาพที่ท่านมี และเกี่ยวกับว่าท่านหรือ
สมาชิกในครอบครัวของท่านมีปัญหาทางแพทย์ที่อาจสืบต่อกัน
ภายในครอบครัวหรือไม่
มีหลายสถานการณ์ที่ค�ำแนะน�ำทางพันธุกรรมอาจช่วย ซึ่งได้แก่:
• ท่านหรือคู่ครองของท่านมีญาติใกล้ชิด หรือมีบุตรที่มีปัญหา
ทางร่างกายและ/หรือทางสติปัญญา
• ท่านหรือคู่ครองของท่านมีอาการร้ายแรงที่อาจติดต่อถึงทารก
• ท่านและคู่ครองของท่านเป็นผู้มียีนผิดปกติอย่างเดียวกัน
• ท่านอยู่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุเกิน 35 (ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
ทารกคนแรก) เนื่องจากมีการเสี่ยงที่จะมีทารกที่มีปัญหาทาง
โครโมโซมเพิ่มขึ้น
• ท่านได้การติดต่อกับสารเคมีหรือเชื้อจากสิ่งแวดล้อมในระหว่าง
การตั้งครรภ์
• ผลของการตรวจคัดโรค เช่นอัลตราซาวนด์ หรือการตรวจ
ไตรมาสที่หนึ่งและที่สอง แสดงว่าทารกของท่านมีการเสี่ยงที่จะ
มีปัญหาทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพิ่มขึ้น
• ท่านและคู่ครองของท่านเกี่ยวดองกัน เช่น ลูกพี่ลูกน้อง
• ท่านและคู่ครองของท่านทั้งสองคนมีพื้นเพทางเชื้อสายหรือทาง
วัฒนธรรม ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามียีนบางอย่างที่มีปํญหาปกติใน
ประชากรกลุ่มนั้น

การรู้เรื่องประวัติสุขภาพของครอบครัวของ
ท่านเป็นสิ่งส�ำคัญ

ข้อมูลทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับบิดามารดา พี่น้องทั้งหญิงและ
ชายของคู่ครองของท่านเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า ที่สามารถระบุ
อาการทางสุขภาพบางอย่างที่อาจเสี่ยงว่าจะเกิดแก่ท่าน หรือส่ง
ต่อให้แก่ลูกๆ ของท่าน ในบางกรณี ท่านอาจจะสามารถหาวิธี
ป้องกันเพื่อลดการเสี่ยงของท่าน และการเสี่ยงของรุ่นต่อไปใน
อนาคต
มีอาการทางแพทย์หลายอย่างที่สามารถส่งต่อให้กันได้จากสมาชิก
ภายในครอบครัว อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องจ�ำไว้ด้วยว่า
ปัจจัยการด�ำเนินชีวิต (เช่น การสูบบุหรี่ หรือการบริโภคอาหารที่
ไม่ถูกอนามัย) สามารถมีส่วนที่ท�ำให้เป็นโอกาสที่อาการหนึ่งจะ
พัฒนาขึ้น
เมื่อปรึกษาเรื่องประวัติสุขภาพครอบครัวกับญาติของท่าน ท่าน
ควรนึกถึงอาการบางอย่างที่รู้จักกันดี เป็นต้นว่า:
• ปัญหาการได้ยิน
• ปัญหาทางการเรียนรู้หรือทางด้านพัฒนาการ
• โรคปอดผิดปกติแต่ก�ำเนิด – อาการทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
ปอด และหน้าที่การย่อยอาหาร
• โรคโลหิตจาง (ธัลลัสซิเมีย) ปัญหาทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
การผลิตเลือดอย่างปกติ
• โรคเซลล์รูปเคียว – อาการทางพันธุกรรมที่ท�ำให้เกิดโรคโลหิต
จางอย่างร้ายแรง
• โรคเลือดไหลไม่หยุด (ฮีโมฟีเลีย) ปัญหาทางพันธุกรรมมีผลต่อ
ทารกชาย ที่จะท�ำให้เกิดมีเลือดไหลปริมาณมาก
• โรคหัวใจ
• โรคเบาหวาน
• ปัญหาโคเลสเตอรอล
• มะเร็งที่หน้าอก รังไข่ หรือล�ำไส้
เป็นสิ่งส�ำคัญด้วยที่ควรนึกถึงพื้นเพของครอบครัวของท่านและ
ของคู่ครอง ตัวอย่างเช่น ผู้คนที่มาจากยุโรปแถบเหนือและสห
ราชอาณาจักร มักจะมียีนผิดปกติที่ก่อให้เกิดโรคปอดผิดปกติแต่
ก�ำเนิด มากกว่าโรคธัลลัสซิเมียซึ่งมีผลมากกว่าต่อผู้คนที่มาจาก
ตะวันออกกลางและแปซิฟิก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมประวัติสุขภาพครอบครัวของ
ท่าน และอาการบางอย่างดังได้กล่าวแล้วข้างต้น
หาได้โดยติดต่อกับศูนย์การศึกษาพันธุกรรม (Centre for
Genetics Education) หมายเลข (02) 9462 9599 หรือไปที่
www.genetics.edu.au
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การตรวจคัดโรคและการตรวจวินิจฉัยโรคก่อนคลอด
ขั้นตอนการตั้ง
ครรภ์

ชื่อของการตรวจ

ประเภทของ
การตรวจ

ระยะ 8-12 สัปดาห์

ท�ำอัลตราซาวนด์ไตรมาสแรก – ลง
วันที่ที่ท�ำการตรวจ

การตรวจคัดโรคและ ใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กกดลงที่บริเวณท้องของแม่ หรือ
การตรวจวินิจฉัย
สอดเข้าทางช่องคลอด การตรวจนี้จะแสดงรูปของ
โรค
ทารกที่ก�ำลังเจริญเติบโต

ระยะ 11-13 สัปดาห์

การตรวจเลือดจากเยื่อหุ้มทารกใน
ครรภ์ (CVS).

การตรวจวินิจฉัย
โรค

ด้วยการช่วยจากการตรวจอัลตราซาวนด์ ใช้เข็มเล็ก
เจาะเอาตัวอย่างชิ้นเล็กๆ ของรกโดยผ่านทางท้อง
แม่ หรือใช้หลอดยืดหยุ่นได้ขนาดเล็กสอดเข้าทาง
ปากมดลูก.

ระยะ 11.5-13.5
สัปดาห์

การตรวจของเหลวที่หลังหัวและคอ
ของทารก (อัลตราซาวนด์) ร่วมกับ
การตรวจหรือไม่ตรวจเลือดแม่

การตรวจคัดโรค

ใช้อัลตราซาวนด์ ท�ำการวัดพิเศษ (ตรวจของเหลว
จากหลังหัวและคอ) จากทารก และอาจเอาตัวอย่าง
เลือดของแม่ไปท�ำการตรวจด้วย

ระยะ 15-18 สัปดาห์

การตรวจคัดโรคไตรมาสที่สอง –
ตรวจเซรั่มของแม่

การตรวจคัดโรค

เอาตัวอย่างเลือดของแม่ไปท�ำการตรวจ

ระยะ 15-19 สัปดาห์

การเจาะถุงน�้ำคร�่ำโดยผ่านหน้าท้อง

การตรวจวินิจฉัย
โรค

ด้วยการช่วยจากการตรวจอัลตราซาวนด์ ใช้เข็ม
เล็กๆ เจาะเอาตัวอย่างน�้ำคร�่ำ โดยผ่านทางท้องแม่

ระยะ 18-20 สัปดาห์

การท�ำอัลตราซาวนด์ไตรมาสที่
สอง – การตรวจหาความผิดปกติ
ของทารก

การตรวจคัดโรคและ ใช้อุปกรณ์ลักษณะคล้ายไมโครโฟนกดลงที่บริเวณ
การตรวจวินิจฉัย
ท้องแม่ การตรวจนี้จะแสดงรูปของทารกที่ก�ำลัง
โรค
เจริญเติบโต
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ท�ำการตรวจอย่างไร?

การตรวจนี้หาดูอะไร?

มีการเสี่ยงอันตรายแก่ทารกหรือแม่ไหม?

การตรวจนี้เพื่อตรวจดูขนาดของทารก ดูว่ามีทารกมากกว่าหนึ่งไหม และดู
สภาพร่างกายบางอย่าง เช่นการเต้นของหัวใจ

การตรวจนี้ไม่เป็นอันตรายแก่ทารกหรือมารดา

การตรวจนี้ดูอาการทางร่างกายและ/หรือทางสติปัญญาที่ทารกอาจมีได้หลาย
อย่าง สิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัญหาทางโครโมโซม บางครั้งอาจมีความจ�ำเป็น
ต้องท�ำการตรวจเพิ่มเติม

มีความเป็นได้เล็กน้อย (น้อยกว่า 1 ใน 100) ที่การตรวจนี้
อาจจะท�ำให้เกิดการแท้งลูก แม่อาจจะรู้สึกไม่สบายบ้างใน
ระหว่างท�ำการตรวจ

การตรวจนี้สามารถบอกได้ว่าทารกมีการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ต่ออาการทาง
ร่างกายและ/หรือทางสติปัญญาบางอย่างหรือไม่
ทารกประมาณ 5 คนจากจ�ำนวน 100 คนมีผลที่แสดงการเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ส่วนมากของเด็กเหล่านี้จะไม่ มีปัญหา
ถ้าท�ำการตรวจของเหลวที่หลังหัวและคอทารก โดยไม่มีการตรวจเลือด:
• ทารกประมาณ 75 คนจากจ�ำนวน 100 คน ที่มีปัญหาทางโครโมโซมที่
เรียกว่า ดาวน์ซินโดรม จะแสดงผลการเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทารกอีก 25 คน
จากจ�ำนวน 100 คนที่มีอาการดาวน์ซินโดรม จะได้ผลผิดพลาดจากการ
ตรวจนี้
ถ้าท�ำการตรวจของเหลวที่หลังหัวและคอทารกโดยวิธีอัลตราซาวนด์ ร่วม
กับการตรวจเลือด:
• ทารกประมาณ 80-90 คนจากจ�ำนวน 100 คนที่มีอาการดาวน์ซินโดรม
จะแสดงผลการเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทารกอีก 10-20 คนจากจ�ำนวน 100 คนที่
มีอาการดาวน์ซินโดรม จะได้ผลผิดพลาดจากการตรวจนี้

การตรวจนี้ไม่เป็นอันตรายต่อทารกหรือแม่

การตรวจนี้สามารถบอกได้ว่าทารกมีการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ต่ออาการทางร่างกาย การตรวจนี้ไม่เป็นอันตรายต่อทารกหรือแม่.
และ/หรือทางสติปัญญาบางอย่างหรือไม่
ทารกประมาณ 5 คนจากจ�ำนวน 100 คนที่ท�ำการตรวจอาจแสดงผลการเสี่ยง
เพิ่มขึ้น ส่วนมากของเด็กเหล่านี้จะไม่มีปัญหา
ทารกประมาณ 60 คนจากจ�ำนวน 100 คนที่มีอาการดาวน์ซินโดรม จะได้ผล
การเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ทารกอีก 40 คนจากจ�ำนวน 100 คนที่มีอาการดาวน์ซินโดรม จะได้ผลผิดพลาด
จากการตรวจนี้
ถ้าท�ำการตรวจนี้ในเวลาเดียวกับที่ตรวจอัลตราซาวนด์หารายละเอียด จะ
สามารถระบุทารก 95 คนจากจ�ำนวน 100 คนที่มีปัญหากระดูกสันหลังหรือท่อ
ประสาทผิดปกติ
การตรวจนี้สามารถตรวจดูอาการทางร่างกายและ/หรือทางสติปัญญาได้หลาย
อย่างที่ทารกอาจมี รวมทั้งอาการโครโมโซมต่างๆ

มีความเป็นได้น้อย (น้อยกว่าทารก 1 คนจากจ�ำนวน 100
คน) ที่การตรวจนี้จะเป็นสาเหตุของการแท้ง แม่จะรู้สึกไม่
ค่อยสบายระหว่างการท�ำการตรวจ.

การตรวจนี้สามารถตรวจขนาดของทารก และลักษณะทางร่างกายได้หลาย
อย่าง เช่นการพัฒนาของหัวใจ สมอง กระดูกสันหลัง และไต.

การตรวจนี้ไม่เป็นอันตรายต่อทารกหรือแม่.
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มีลูกเมื่ออายุ 35+

Having a baby at 35+
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มีหญิงจ�ำนวนมากขึ้นที่มีลูกคนแรกเมื่ออายุเกิน 30 เป็นความ
จริงที่ว่าการเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอายุ 35
และท่านควรรู้เรื่องไว้ แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่ควรจ�ำคือว่าหญิงส่วนมากที่
อายุเกิน 35 คลอดทารกที่สุขภาพดี
การเสี่ยงและโรคแทรกซ้อนหลายอย่างมีส่วนน้อยที่เกี่ยวข้องกับ
อายุของท่าน และเกี่ยวข้องมากกว่ากับปัญหาต่างๆ เช่นความ
ดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน (ปัญหาสุขภาพที่เป็นเรื่องทั่วๆ ไป
เมื่อเราแก่ตัวลง) ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี มีการดูแลก่อนคลอด
อย่างดี บริโภคอาหารที่ถูกหลักและออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
จะช่วยลดการเสี่ยงของท่านต่อโรคแทรกซ้อน

การเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคืออะไร?

• การแท้ง การเสี่ยงในการแท้งโดยทั่วไปแล้วประมาณหนึ่งใน
ห้า ซึ่งมีอัตราเพิ่มเป็นหนึ่งในสี่ (25 เปอร์เซนต์) เมื่อายุถึง 40
แต่นั่นก็ยังหมายความว่าการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยังคงด�ำเนินได้
ต่อไป
• การมีทารกที่มีปัญหาทางโครโมโซน เช่นดาวน์ซินโดรม
การเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามวัย การเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของปัญหาทาง
โครโมโซม คือเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้การแท้งเพิ่มขึ้นในหญิงที่
อายุมากขึ้น ถ้าอายุ 37 การเสี่ยงที่ทารกจะมีปัญหาทาง
โครโมโซมคือประมาณ 1 คนใน 200 คน เมื่อถึงอายุ 40 การ
เสี่ยงจะสูงมากกว่าสองเท่า – คือประมาณ 1 คนใน 84 คน
เมื่ออายุ 45 การเสี่ยงจะประมาณ 1 คนใน 32 คน
ส�ำหรับหญิงที่อายุเกิน 35 ยังมีการเสี่ยงมากต่อ:
• การคลอดก่อนก�ำหนด
• น�้ำหนักแรกคลอดต�่ำ (ถ้าไม่สูบบุหรี่จะช่วยลดการเสี่ยงนี้)
• รกเกาะต�่ำ
• ความดันโลหิตสูง
• เลือดออกระหว่างตั้งครรภ์
• ครรภ์เป็นพิษ
• โรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
• ทารกตายในครรภ์
ส�ำหรับการเสี่ยงเพิ่มเติมดูได้จาก โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
ที่หน้า 124
นั่นแหละ นี่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ท�ำให้ต้องท้อแท้ – หญิงส่วนมากที่อายุ
เกิน 35 ไม่พบปัญหาเหล่านี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีสุขภาพดี
เสียอย่างหนึ่ง) และสิ่งเหล่านี้ก็สามารถท�ำให้การเสี่ยงลดน้อยลง
ได้ โดยการดูแลก่อนคลอดที่มีคุณภาพ และการท�ำตัวให้มีสุขภาพ
ดีเป็นนิสัย
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การตั้งครรภ์ทารกหลาย
คน: เมื่อมีแฝดหรือ
มากกว่า
Multiple pregnancy:
when it’s twins or more
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แฝดเกิดขึ้นได้ในการคลอดทุกหนึ่งร้อยครั้ง ท่านมีความเป็นได้
ว่าน่าจะมี ถ้า:
• ท่านหรือคู่ครองของท่านมีแฝดเหมือนในครอบครัว
• ท่านอายุเกิน 35
• ท่านก�ำลังได้รับการรักษาเพื่อให้ตั้งครรภ์
แฝดเหมือน เกิดขึ้นเมื่อไข่ที่ปฏิสนธิแล้วแยกออก เป็นเซลล์สอง
เซลล์ และแต่ละเซลล์พัฒนาเป็นทารก เนื่องจากว่ามาจากไข่
ฟองเดียวกันทารกจะมียีนเดียวกัน มีเพศเดียวกัน และดูเหมือน
กันมาก แฝดเหมือนมักจะอยู่ในรกเดียวกัน แต่มีสายสะดือแยก
กัน

แฝดไม่เหมือน (เป็นพี่น้อง) เกิดขึ้นเมื่อไข่สองฟองปฏิสนธิ
กับอสุจิสองตัว ทารกแต่ละคนจะดูคล้ายกันเหมือนกับพี่น้องที่
คล้ายกัน แฝดแต่ละคนมีรกของตัวเอง และอาจมีเพศต่างกัน

การตั้งครรภ์ทารกหลายคนจะแตกต่างกัน
อย่างไร?

ความหวังว่าจะได้ลูกแฝดอาจท�ำให้ตื่นเต้น แต่การตั้งครรภ์ทารก
หลายคนก็มีการเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งรวมถึง:
• โรคโลหิตจาง
• การคลอดก่อนก�ำหนด
• ทารกหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่เจริญเติบโตดีพอ
ทั้งนี้ย่อมหมายความว่าการไปรับการดูแลประจ�ำก่อนคลอดยิ่งมี
ความส�ำคัญมาก - การดูแลอย่างดีจะท�ำให้การเสี่ยงต่อการเกิดมี
ปัญหาลดลง มีความส�ำคัญโดยเฉพาะที่ต้องรู้ว่าเป็นฝาแฝดที่อยู่
ในรกเดียวกัน การตั้งครรภ์ทารกหลายคนประเภทนี้มีการเสี่ยงสูง
ต่อทารกและจ�ำเป็นต้องคอยเฝ้าดูอย่างระมัด ระวัง

แฝดสามคนไม่ค่อยมี และแฝดสี่ (ทารกสี่คน) ยิ่งหายาก แม้ว่า
การใช้ยาเร่งการปฏิสนธิท�ำให้การคลอดทารกหลายคนเป็นเรื่อง
ธรรมดามากกว่าแต่ก่อน

เป็นการดีที่สุดที่จะได้รับการดูแลในโรงพยาบาลที่มีบริการต่างๆ
ที่ท่านต้องการ เนื่องจากมากกว่าครึ่งหนึ่งของหญิงที่ตั้งครรภ์
ทารกหลายคนจะเจ็บท้องเร็วกว่าก�ำหนด ปรึกษากับผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าโรงพยาบาลของท่านมีบริการ
ที่จ�ำเป็นในการคลอดทารกหลายคน

มีสัญญาณอะไรบ้างที่แสดงว่าฉันก�ำลังตั้ง
ท้องทารก มากกว่าหนึ่ง?

หญิงส่วนมากที่ตั้งครรภ์ทารกหลายคนคลอดได้อย่างปกติ แต่
ท่านอาจต้องการการผ่าท้องคลอด หรือการเร่งคลอดถ้ามีโรค
แทรกซ้อน แนะน�ำว่าต้องมีการคอยเฝ้าดูทารกอย่างระมัดระวัง
ในระหว่างการตั้งครรภ์และขณะเจ็บท้อง ซึ่งอาจหมายความว่า
ต้องใช้เครื่องอีเล็กทรอนิกส์ตรวจดูทารกในครรภ์

น�้ำหนักที่ขึ้นรวดเร็ว หรือมดลูกที่ขยายใหญ่กว่าปกติส�ำหรับระยะ
การตั้งครรภ์ของท่านในตอนนั้น อาจแสดงลักษณะการตั้งครรภ์
ทารกมากกว่าหนึ่ง ทารกเพิ่มอีกหนึ่งอาจหมายถึงความไม่
สบายตามปกติของการตั้งครรภ์ เช่นคลื่นไส้ หรือต้องไปห้องน�้ำ
บ่อยๆ อาจรุนแรงเพิ่มขึ้น การตรวจอัลตราซาวนด์ระยะ 10 หรือ
18 สัปดาห์ ยืนยันการตั้งครรภ์ทารกหลายคนได้
มีการเสี่ยงน้อยที่จะแท้งแฝดคนหนึ่งในตอนต้นของการตั้งครรภ์

ท่านอาจต้องอยู่โรงพยาบาลนานกว่าเล็กน้อยหลังคลอด – ทารก
อาจไม่ครบก�ำหนด หรือท่านอาจจ�ำเป็นต้องมีเวลาคุ้นเคยกับการ
เลี้ยงและดูแลทารกมากกว่าหนึ่งคน
การรู้ว่าท่านจะมีทารกมากกว่าหนึ่งอาจท�ำให้ท่านรู้สึก
กระวนกระวายมากขึ้น ท่านอาจเป็นห่วงเรื่องโรคแทรกซ้อน และ
ท่านจะดูแลทารกสองคนหรือมากกว่าได้อย่างไร ความอ่อนเพลีย
ที่เพิ่มขึ้นและความไม่สบายที่ต้องอุ้มท้องทารกมากกว่าหนึ่งจะ
ท�ำให้ยิ่งแย่ขึ้นถ้าท่านรู้สึกกระวนกระวายหรือเศร้า
อย่าเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้กับตัวเอง บอกกับแพทย์และ
ผดุงครรภ์ของท่าน นักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล หรือที่
ปรึกษา
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซท์ของสมาคมการคลอด
ทารกหลายคนแห่งออสเตรเลีย (Australian Multiple Birth
Association) ที่ www.amba.org.au
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โรคแทรกซ้อนในการ
ตั้งครรภ์
Complications in pregnancy
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การตั้งครรภ์โดยทั่วไปเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ท่านควรรู้จัก สัญญาณเตือน
ของโรคแทรกซ้อน เพื่อว่าท่านจะได้จัดการอย่างรวดเร็ว – เผื่อไว้เท่านั้น
ติดต่อแพทย์ของท่าน ผดุงครรภ์หรือโรงพยาบาลโดยทันที ถ้าท่านมีอาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เลือดออกทางช่องคลอดปริมาณมาก (มากกว่าเป็นจุด)
คลื่นไส้อย่างรุนแรงมากหรืออาเจียนหลายครั้งในชั่วระยะเวลาอันสั้น
ปวดท้องอย่างรุนแรง
มีของเหลวใสคล้าย “น�้ำ” ออกทางช่องคลอดโดยไม่หยุด
ปวดศีรษะรุนแรงโดยไม่หาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งที่สองของการตั้ง
ครรภ์)
อาการบวมเกิดขึ้นในทันทีตามตาตุ่ม นิ้วมือและหน้า
ตาพร่ามัวเกิดขึ้นในทันทีทันใด
อุณหภูมิสูงมากกว่า 37.8°ซี
ทารกหยุดเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวน้อยลงจนสังเกตได้ในช่วงระยะเวลา
24 ชั่วโมง จาก สัปดาห์ที่ 30 ของการตั้งครรภ์เป็นต้นมา
มีอาการเจ็บท้องอยู่เป็นประจ�ำ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก่อนถึงสัปดาห์ที่ 37

การมีเลือดออกและการแท้ง

โรงพยาบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์มีบริการสอง
อย่างส�ำหรับหญิงที่มีเลือดออก หรือปวด
บริเวณท้องน้อยในการตั้งครรภ์ตอนแรก
มีหน่วยการตั้งครรภ์ระยะแรก (EPU) อยู่
ในแผนกฉุกเฉินที่มีปริมาณผู้ป่วยสูง ที่มี
พยาบาลผู้มีทักษะและเชี่ยวชาญท�ำการ
ประเมินอาการได้อย่างรวดร็ว และให้ค�ำ
แนะน�ำแก่แม่ผู้อาจแท้งลูกหรือมีความเสี่ยง
ในการแท้ง
บริการอีกอย่างหนึ่งได้แก่ บริการประเมินผล
การตั้งครรภ์ระยะแรก (EPAS) ซึ่งให้บริการ
แทนแผนกฉุกเฉิน แก่หญิงที่รู้สึกเจ็บบริเวณ
ท้องน้อยเบาๆ และหรือมีเลือดออกเล็กน้อย
ในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ มี
บริการประเมินผลการตั้งครรภ์ระยะแรกที่โรง
พยาบาลใหญ่ส่วนมากในเขตนครหลวง และ
ที่โรงพยาบาลใหญ่ส่วนมากในเขตภูมิภาคทั่ว
รัฐนิวเซาท์เวลส์
.

การมีเลือดออกในตอนต้นการตั้งครรภ์ (ก่อนถึง 20 สัปดาห์) เรียกว่า การ
เตือนว่าอาจแท้ง ตามปกติเลือดจะหยุดและการตั้งครรภ์คงด�ำเนินต่อไป แต่
ถ้ายังมีเลือดออกและปวดและรู้สึกไม่สบายที่บริเวณหลังตอนล่างหรือช่องท้อง
(บางทีคล้ายการปวดรอบเดือน) ก็น่าจะเป็นการแท้งแน่
การแท้งเป็นสิ่งสามัญ การตั้งครรภ์ที่มีการยืนยันว่าจริงหนึ่งในห้าจบลงด้วย
การแท้ง ตามปกติจะเกิดขึ้นในระยะ 14 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หลัง
การแท้งแล้วหญิงบางคนอาจต้องท�ำการรักษาด้วยวิธีการขยายและการขูด
มดลูก (D&C) ซึ่งเป็นวิธีการที่ท�ำโดยวางยาสลบ และท�ำโดยการขูดเบาๆ
เอาเนื้อเยื่อของการตั้งครรภ์ที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดออกจากมดลูก เป็นวิธีการ
ป้องกันการตกเลือดอย่างแรงและการติดเชื้อ แต่ถ้าการท�ำอัลตราซาวนด์
แสดงว่ามดลูกว่างเปล่า ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ D&C
พ่อแม่ส่วนมากเศร้าโศกเมื่อสูญเสียการตั้งครรภ์ สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดคือคน
อื่นๆ ดูไม่เข้าใจเลยว่าท่านรู้สึกเศร้าโศกมากสักเท่าไรเมื่อสูญเสียทารกในการ
แท้ง แม้ว่าท่านอาจจะได้รับความเอาใจช่วยอย่างล้นเหลือจากครอบครัวและ
เพื่อนๆ ถ้าทารกตายในครรภ์ หรือตายไม่นานหลังคลอด แต่คนส่วนมากก็ไม่
อาจตระหนักถึงความเศร้าโศกอย่างที่สุดที่ท่านมีในการสูญเสียทารกจากการ
แท้ง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสภาพความเศร้าโศกจากการแท้ง ดูได้
จาก เมื่อทารกตาย ที่หน้า 148
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การตั้งครรภ์นอกมดลูก

โรคเบาหวาน

การแท้งเป็นผลทั่วไปส�ำหรับการตั้งครรภ์นอกมดลูก และโดยทั่วๆ
ไปป้องกันไม่ได้

ในบุคคลที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 1 (หรือต้องฉีดอินซุลิน)
ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซุลินได้เพียงพอเพื่อควบคุมน�้ำตาลใน
เลือด เขาจึงจ�ำเป็นต้องฉีดอินซุลินเพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลใน
เลือด

การตั้งครรภ์นอกมดลูกได้แก่เมื่อตัวอ่อนฝังตัวภายในท่อรังไข่
หรือในบริเวณอื่นนอกมดลูก อาการที่ท่านจะรู้สึกเมื่อมีการ
ตั้งครรภ์นอกมดลูกรวมถึง ปวดอย่างรุนแรงในบริเวณท้องน้อย
เลือดออกทางช่องคลอด รู้สึกจะเป็นลม อาเจียนหรือรู้สึกปวด
ที่ปลายบ่าข้างหนึ่ง ถ้าท่านรู้สึกอาการเหล่านี้ เป็นสิ่งส�ำคัญที่
ต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วน

เลือดออกหลัง 20 สัปดาห์

เลือดออกหลัง 20 สัปดาห์เรียกว่า การตกเลือดก่อนคลอด ไม่
ค่อยเกิดขึ้น แต่จ�ำเป็นต้องรับการรักษาทันที ติดต่อกับแพทย์
ของท่าน ผดุงครรภ์หรือโรงพยาบาลเสมอ เมื่อปรากฏมีสัญญาณ
เลือดออกครั้งแรกไม่ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนของการตั้งครรภ์
สาเหตุอาจเกิดจากปัญหาที่รกที่เรียกว่า “รกเกาะต�่ำ” (placenta
praevia) ซึ่งหมายถึงว่าแทนที่รกจะติดอยู่กับส่วนบนของมดลูก
รกบางส่วนหรือทั้งหมดติดอยู่กับส่วนล่างของมดลูก เมื่อมดลูก
ขยายออกตอนครรภ์แก่ สามารถท�ำให้รกบางส่วนหลุดออก เป็น
เหตุให้เลือดออก
บางครั้ง รกแยกจากมดลูกเล็กน้อยแม้ว่าจะอยู่ในที่ถูกต้อง สิ่ง
นี้อาจเป็นสาเหตุให้เลือดออกเล็กน้อยหรือออกมาก และรู้สึก
ปวดบริเวณท้องน้อยเป็นครั้งคราว ถ้ารกส่วนมากหลุดออกจะ
เป็นการเสี่ยงมากแก่ตัวท่านและทารก การรักษาในทันทีทันใด
โดยทั่วไปจะช่วยชีวิตทารก แม้ว่าทารกหญิงหรือชายนั้นอาจต้อง
เกิดโดยการผ่าท้องคลอด และ/หรือก่อนก�ำหนด
บางครั้งสาเหตุที่เลือดออกก็หาไม่พบ

เมื่อใครสักคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน ร่างกายของเขาไม่สามารถ
ควบคุมระดับของกลูโคส (น�้ำตาล) ในเลือดได้ ระดับน�้ำตาล
ในเลือดที่ไม่สามารถควบคุม เป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาทาง
สุขภาพที่ร้ายแรงได้ มีโรคเบาหวานสองประเภท:

ในบุคคลที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ปัญหาแตกต่างกันเล็ก
น้อย เขามีอินซุลินเพียงพอแต่ร่างกายไม่สามารถใช้ได้อย่างถูก
ต้อง ดังนั้นระดับน�้ำตาลในเลือดอาจขึ้นสูงมาก โรคเบาหวาน
ประเภท 2 โดยทั่วไปควบคุมได้ด้วยอาหารและการออกก�ำลังกาย
และบางครั้งด้วยยา
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องพบแพทย์ของท่าน หรือแพทย์เฉพาะโรค เบา
หวาน ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์หรือแม้ก่อนจะตั้งครรภ์ เพื่อ
ท่านจะได้ดูแลและควบคุมระดับน�้ำตาล ด้วยการดูแลและรักษา
อย่างดีหญิงส่วนมากที่เป็นโรคเบาหวานประสบความส�ำเร็จอย่าง
ดีในการตั้งครรภ์ เขาจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องอาหาร
และตรวจดูระดับน�้ำตาลในเลือดด้วยตนเองให้บ่อยขึ้น หญิงตั้ง
ครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานจ�ำเป็นต้องพบแพทย์/แพทย์เฉพาะทาง
ให้บ่อยขึ้น เพื่อการดูแลและการปรับการใช้ยา

โรคเบาหวานเมื่อตั้งครรภ์

โรคเบาหวานเมื่อตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นในระยะการตั้งครรภ์ช่วงที่
สองได้ หญิงที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อตั้งครรภ์มีระดับน�้ำตาลใน
เลือดสูงผิดปกติ หญิงทุกคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบา
หวานเมื่อตั้งครรภ์ จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามโปรแกรมการควบคุม
อาหารและการออกก�ำลังกายอย่างเข้มงวด ในบางกรณีอาจต้อง
กินยารวมทั้งการฉีดอินซุลินด้วย
หญิงประมาณ 30 คนจากจ�ำนวน 100 คนที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อ
ตั้งครรภ์ จะมีทารกตัวโตกว่าเฉลี่ย อาจต้องมีการช่วยแทรกบาง
อย่างในการคลอด เช่นการผ่าท้องคลอด
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การวิจัยเสนอว่าหญิงที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อตั้งครรภ์ มีความ
เสี่ยงว่าจะเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ต่อไปในชีวิต
เป็นสิ่งธรรมดาที่หญิงตั้งครรภ์จะต้องท�ำการตรวจน�้ำตาลในเลือด
อย่างน้อยที่สุดครั้งหนึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ติดต่อสภาโรคเบา
หวานแห่งออสเตรเลีย (Australian Diabetes Council) หมายเลข
1300 342 238 หรือไปที่ www.australiandiabetescouncil.com

โรคความดันโลหิตสูง

เหตุผลที่ท�ำไมแพทย์และผดุงครรภ์จึงตรวจความดันโลหิตอย่าง
ถี่ถ้วนในการตั้งครรภ์ ก็เพราะว่าโรคความดันโลหิตสูง (เรียกว่า
ไฮเปอร์เทนชั่น) ที่ไม่ได้รับการรักษา สามารถท�ำให้:
• ลดปริมาณเลือดที่เลี้ยงดูทารก เป็นเหตุให้มีปัญหาทางการ
เจริญเติบโต
• มีผลร้ายแรงต่อไต ตับ และสมองของแม่
ด้วยการตรวจเป็นประจ�ำ โรคความดันโลหิตสูงอาจค้นพบแต่
ต้นและรักษาให้หายได้ - เป็นเหตุผลดีอีกอย่างหนึ่งในการไปหา
แพทย์และผดุงครรภ์ในทันทีที่ท่านคิดว่าตั้งครรภ์ และได้รับการ
ดูแลก่อนคลอดเป็นประจ�ำ
ความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นตอนครรภ์แก่ อาจเป็นสัญญาณแรกของ
อาการที่เรียกว่า ครรภ์เป็นพิษ (พรี-อีแคลมพ์เซีย) สัญญาณอื่น
ของครรภ์เป็นพิษ คือมีโปรตีนในปัสสาวะ และปัญหาเกี่ยวกับตับ
หรือระดับการเป็นลิ่มในเลือด อาการนี้จ�ำเป็นต้องท�ำการรักษา
ในทันทีเพราะอาจเกิดมีอาการที่รุนแรงขึ้น (แต่หายาก) ที่เรียกว่า
โรคชักเพราะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งเป็นสาเหตุของการชัก
หญิงจ�ำนวนเล็กน้อยที่มีโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่ตอบสนอง
กับยาที่รักษาความดันโลหิตสูงอาจจ�ำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาล
ในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อคอยตรวจดูความดันโลหิตและ
ท�ำการรักษาให้สมดุลย์ การเข้าโรงพยาบาลนี้อาจนานเป็นแรม
วัน สัปดาห์ หรือเป็นเดือนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โรง
พยาบาลใหญ่ๆ บางแห่งมีหน่วยประเมินผลพิเศษตอนกลางวัน
ที่ท่านอยู่โรงพยาบาลตอนกลางวันและกลับบ้านในตอนกลางคืน

โรคหอบหืด

ท่านยังต้องใช้ยาแก้โรคหอบหืดของท่านเมื่อตั้งครรภ์ พบแพทย์
ของท่านเป็นประจ�ำในระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากโรคหอบหืด
ที่จัดการอย่างดีมักไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์ โรค
หอบหืดที่ไม่ได้รับการควบคุมมีส่วนเชื่อมโยงกับการคลอดก่อน
ก�ำหนด และน�้ำหนักแรกคลอดต�่ำ โรคหอบหืดอาจดีขึ้นหรือเลว
ลงได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ ท่านจะท�ำให้โรคหอบหืดของท่าน
ดีขึ้นถ้าท่านไม่สูบบุหรี่ เป็นสิ่งส�ำคัญที่หญิงที่เป็นโรคหอบหืด
ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ถ้าท่านรู้สึกมีปัญหาเรื่องการ
หายใจ เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านควรปรึกษาแพทย์

โรคลมชัก

ถ้าท่านเป็นโรคลมชัก เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านควรหารือแพทย์ของ
ท่านก่อนตั้งครรภ์ เนื่องจากยาและปริมาณที่ท่านใช้ในการ
ควบคุมโรคลมชักอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง อย่าเพิ่งเปลี่ยน
ปริมาณของยาโดยไม่ปรึกษาหาทางเลือกกับแพทย์ของท่าน

โรคซึมเศร้า

ถ้าท่านมีแผนการจะตั้งครรภ์และก�ำลังใช้ยารักษาโรคซึมเศร้า
ถามแพทย์ของท่านให้แน่ใจว่ายาที่ใช้ปลอดภัยแก่การตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์อาจท�ำให้โรคซึมเศร้าของท่านยิ่งเลวลง ดังนั้นจึง
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านต้องบอกผดุงครรภ์ของท่าน แพทย์ หรือที่
ปรึกษาว่าท่านรู้สึกอย่างไร เพื่อว่าเขาเหล่านี้จะได้จัดหา หรือ
เตรียมการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้ท่าน ถ้าท่านไม่รู้สึก
หดหู่และซึมเศร้าและ/หรือความกระวนกระวายเกิดขึ้นระหว่างการ
ตั้งครรภ์เหมือนอย่างปกติ โปรดแจ้งแก่ผดุงครรภ์หรือแพทย์
ของท่าน เพื่อว่าเขาจะได้จัดหาหรือเตรียมการช่วยเหลือท่านอย่าง
เหมาะสม
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ภาวะแทรกซ้อนในการ
เจ็บท้องและการคลอด
Complications in labour
and birthing
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แม้ว่าท่านจะสุขภาพดีและเตรียมพร้อมส�ำหรับการเจ็บท้องและ
การคลอด แต่ก็มีโอกาสจะเกิดความยากล�ำบากที่ไม่คาดคิดได้
เสมอ

การเจ็บท้องที่ก้าวหน้าช้ามาก

ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านสามารถประเมินความก้าวหน้า
ของการเจ็บท้องของท่านได้ โดยการคล�ำดูทารกในท้องของท่าน
ตรวจดูว่าปากมดลูกเปิดกว้างเท่าไร และทารกเคลื่อนลงมาต�่ำ
เท่าไร หรือว่าการเจ็บท้องช้าลงหรือหยุด ผดุงครรภ์หรือแพทย์
ของท่านอาจบอกได้ว่าการเจ็บท้องของท่านไม่ก้าวหน้าดีเท่าที่
ควรจะเป็น

“จะต้องวางแผนไว้ แต่อย่า
หวังมากนักว่าจะควบคุมสิ่งที่
เกิดขึ้นได้ ที่ส�ำคัญคือว่าต้อง
ได้รับการบอกเล่ามากที่สุดเท่า
ที่จะมากได้” คาทริน่า

เป็นการดีที่ท่านจะท�ำตัวให้สบายและอยู่อย่างสงบ - ความ
กระวนกระวายจะท�ำให้เรื่องยิ่งช้าลงอีก ท่านอาจถามว่าท่านและ
คู่ครองของท่าน ตลอดจนผู้คอยช่วยเหลือท�ำอะไรได้บ้างที่จะช่วย
ให้ด�ำเนินต่อไปได้ ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านอาจแนะน�ำให้:
• ท่านเปลี่ยนท่า
• เดินไปเดินมา – การเคลื่อนไหวสามารถกระตุ้นการเจ็บท้อง
และช่วยให้ทารกเลื่อนลงมาต�่ำอีก
• อาบน�้ำฝักบัวอุ่นหรือแช่น�้ำอุ่น
• การนวดหลัง
• นอนหลับเพื่อได้ก�ำลังกลับคืนมา
• หาอะไรมาดื่มหรือกิน
ถ้าความก้าวหน้ายังคงช้า ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านอาจ
แนะน�ำให้เจาะถุงน�้ำคร�่ำของท่าน หรือให้ฮอร์โมนอ๊อกซิโทซิน
สังเคราะห์ทางเส้นเลือดเพื่อให้การเจ็บท้องของท่านด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ถ้าท่านเหน็ดเหนื่อยหรือปวดเจ็บจนทน
ไม่ได้ ท่านอาจขอเลือกใช้ยาระงับปวด
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เมื่อทารกอยู่ในท่าผิดปกติ

ทารกส่วนมากคลอดโดยหัวออกก่อน แต่บางคนอยู่ในท่าที่ยุ่งยาก
ต่อการเจ็บท้องและการคลอด

ท่าหันหน้าออก

ท่านี้หมายความว่าหัวของทารกเข้าในเชิงกราน โดยหันหน้า
ออกเข้าหาท้องของท่าน แทนที่จะหันหน้าเข้าหาหลังของท่าน
ท่านี้ท�ำให้เจ็บท้องนานขึ้นและปวดหลังยิ่งมากขึ้น ทารกส่วนมาก
จะหมุนตัวกลับในระหว่างการเจ็บท้องแต่บางคนก็ไม่หมุน ถ้า
ทารกไม่หมุนตัวกลับ ท่านสามารถดันให้กลับด้วยตนเอง หรือ
อาจจ�ำเป็นที่แพทย์ต้องหันหัวทารกและ/หรือช่วยให้ออกโดยการ
ใช้คีมฟอร์เซพส์หรือเครื่องดูดออก ท่านช่วยได้โดยอยู่ในท่าลง
คลานและหมุนหรือส่ายเชิงกรานไปมา – ท�ำเช่นนี้อาจช่วยให้ปวด
หลังน้อยลง

การตกเลือดหลังคลอด (มากกว่าเลือดออก
ตามปกติ)

นับว่าปกติ ถ้าจะมีเลือดออกล็กน้อยหลังคลอด ตามปกติกล้าม
เนื้อมดลูกของท่านจะคงหดตัวต่อไป เพื่อลดและป้องกันเลือดออก
อย่างไรก็ตามหญิงบางคนมีประสบการณ์เลือดออกมากกว่าปกติ
ที่เรียกว่าการตกเลือดหลังคลอด
การตกเลือดหลังคลอด เกิดขึ้นเมื่อแม่เสียเลือด 500 มล. หรือ
มากกว่า สาเหตุทั่วไปที่สุดของการตกเลือดหลังคลอด ได้แก่
กล้ามเนื้อมดลูกอยู่ในลักษณะหย่อนแทนที่จะหดตัว การฉีด (อ๊
อกซิโทซินสังเคราะห์) ที่ให้หลังทารกคลอดจะช่วยให้มดลูกดัน
รกออก และลดการเสี่ยงเลือดออกมาก ผดุงครรภ์ของท่านจะ
ตรวจดูมดลูกของท่านอยู่เป็นประจ�ำหลังคลอด เพื่อให้แน่ใจว่ามี
ลักษณะแน่นและก�ำลังหดตัว
การตกเลือดหลังคลอดอาจเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนหลาย
อย่าง และอาจหมายถึงว่าท่านต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น โรค
แทรกซ้อนบางโรคร้ายแรง แต่น้อยมากที่ท�ำให้เสียชีวิต

ความกังวลเกี่ยวกับอาการของทารก

บางครั้งก็อาจมีความกังวลว่าทารกจะไม่สบายหรือเจ็บปวดใน
ระหว่างการเจ็บท้อง สัญญาณที่แสดงได้แก่:
• การเต้นของหัวใจทารกมีจังหวะที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือผิดปกติ
• ทารกถ่ายอุจจาระออก (เห็นได้เป็นของเหลวสีเขียวออกด�ำ
เรียกว่าขี้เทา (มีโคเนียม) อยู่ในของเหลวรอบตัวทารก)
ถ้าปรากฏว่าทารกของท่านมีอาการไม่ดี ขั้นตอนแรกได้แก่จะ
ท�ำการติดตามดูการเต้นของหัวใจทารก ทารกของท่านอาจ
จ�ำเป็นต้องคลอดโดยเร็ว โดยวิธีการคลอดด้วยเครื่องดูด หรือคีม
ฟอร์เซพส์ หรือบางทีโดยการผ่าท้องคลอด
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รกค้าง

บางครั้งบางคราวรกไม่หลุดออกหลังทารกคลอด แพทย์จึงจ�ำเป็น
ต้องเอาออกในทันที การด�ำเนินการนี้ปกติท�ำในห้องผ่าตัด
ท่านจะได้รับการวางยาโดยการฉีดบล็อคหลัง หรือวางยาสลบ

การคลอดก่อนก�ำหนด:
เมื่อทารกเกิดเร็วไป
Early arrival:
when a baby comes too soon
NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 131

ขณะที่การตั้งครรภ์ส่วนมากจะนานระหว่าง 37 และ 42 สัปดาห์
แต่ก็ไม่ผิดปกตินักที่ทารกจะคลอดเร็วกว่านี้ ถ้าทารกคลอดก่อน
สิ้นสัปดาห์ที่ 37 ถือว่าเป็นการคลอดก่อนก�ำหนดหรือก่อนครบ
ทารกราวแปดคนในทุกหนึ่งร้อยคนในออสเตรเลียคลอดก่อน
ก�ำหนด
ทารกคลอดก่อนก�ำหนดเพราะ:
•
•
•
•
•

มีปัญหาเกี่ยวกับรกหรือเชิงกราน
เป็นการตั้งครรภ์ทารกหลายคน
น�้ำคร�่ำเดิน
แม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน
แม่มีการติดเชื้ออย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะในทางเดิน
ปัสสาวะ
มีการเสี่ยงที่ทารกจะคลอดก่อนก�ำหนดเพิ่มขึ้นในหญิงที่ไม่ได้รับ
การดูแลก่อนคลอดเป็นประจ�ำ แต่บ่อยครั้งที่ไม่ทราบสาเหตุ
ถ้าท่านมีอาการเจ็บท้องก่อนถึง 37 สัปดาห์ ติดต่อผดุงครรภ์
หรือแพทย์ของท่าน หรือโรงพยาบาลโดยทันที
จะเป็นการปลอดภัยกว่าแก่ทารกถ้าคลอดในโรงพยาบาลใหญ่ที่มี
เครื่องมือครบครัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษใน
การดูแลทารก (โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อน 33 สัปดาห์) ถ้า
ท่านอาศัยอยู่ในชนบท เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่านจะต้องไปโรงพยาบาล
โดยเร็วเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อว่าท่านอาจถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลที่มี
เครื่องมือพร้อมในการดูแลทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด
โอกาสที่ทารกจะรอดขึ้นอยู่กับว่า ทารกคลอดก่อนก�ำหนดมาก
เท่าไร และได้รับการดูแลอย่างช�ำนาญงานได้เร็วสักเท่าไร ทารก
คลอดก่อน 26 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ จ�ำนวน 60 คนจาก 100
คนจะรอดชีวิตจากการคลอด ทารกคลอดระหว่าง 28 ถึง 30
สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ จ�ำนวน 98 คนจาก 100 คนจะรอดชีวิต
จากการคลอด
การเสี่ยงต่อความพิการขึ้นอยู่กับว่าทารกคลอดก่อนก�ำหนดมาก
สักเท่าไร ประมาณ 40 เปอร์เซนต์ของทารกที่คลอดเมื่อ 24
สัปดาห์ มีการเสี่ยงต่อความพิการปานกลางถึงร้ายแรง เช่นเป็น
โรคสมองเสื่อม ตาบอด หูหนวก หรือ พิการทางปัญญา ทารก
ที่คลอดใกล้ครบก�ำหนดของการตั้งครรภ์ ตามปกติไม่มีปัญหา
ระยะยาว
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เนื่องจากอวัยวะต่างๆ ของทารกยังไม่พัฒนาอย่างครบบริบูรณ์
ทารกที่คลอดก่อนก�ำหนดอาจมีปัญหาดังนี้:
• ปัญหาเกี่ยวกับปอด บ่อยครั้งที่ทารกคลอดก่อนก�ำหนด
จ�ำเป็นต้องการการช่วยหายใจ ทั้งนี้เนื่องจากปอดยังไม่พัฒนา
อย่างสมบูรณ์ จะมีการฉีดสตีรอยด์ให้แก่แม่ที่ต้องคลอดก่อน
ก�ำหนด เพื่อลดการเสี่ยงต่อปัญหาปอดและปัญหาอื่นๆในตัว
ทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด
• การหยุดหายใจ หมายถึงอาการที่ทารกหยุดหายใจ เกิด
ขึ้นได้เพราะส่วนหนึ่งของสมองที่ควบคุมการหายใจยังไม่พัฒนา
โดยสมบูรณ์ ทารกที่คลอดก่อนก�ำหนดจะได้ รับการติดตาม
ดูอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้เริ่มหายใจอีกในกรณีที่ทารกหยุด
หายใจ
• ปัญหาในการเลี้ยงนมแม่ ถ้าทารกดูดนมไม่ได้ อาจต้อง
ท�ำการเลี้ยงนมทางท่อ จนกว่าทารกพร้อมดูดและกลืน
• ปัญหาการรักษาความอุ่นในตัว เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ธรรมชาติในตัวทารกที่คลอดก่อนก�ำหนดยังไม่พัฒนาอย่างถูก
ต้อง จึงยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ ทารก
อาจจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลในตู้ที่ปรับอุณหภูมิได้ หรือให้
อยู่ใต้เครื่องท�ำความอุ่นพิเศษ จนกว่าจะเติบโตพอที่จะควบคุม
อุณหภูมิในตัวเองได้
• โรคดีซ่าน ผิวของทารกอาจเป็นสีเหลือง เพราะตับยังท�ำงาน
ไม่ถูกต้อง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ หลังทารกคลอด ที่หน้า
86

ทารกของฉันจะรอดชีวิตไหม?

ตามปกติ เวลาที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ที่ได้เจริญเติบโตอยู่ในมดลูก
เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของทารกอย่างมาก ทารกยิ่งคลอดเร็ว
เท่าไร การเสี่ยงต่อการรอดชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ทารกคลอดก่อน
32 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์มักจะรอดชีวิต ถ้าได้รับการดูแลทาง
แพทย์และพยาบาลเป็นพิเศษในห้องบ�ำบัดพิเศษส�ำหรับทารกแรก
เกิด
ถ้าทารกของท่านคลอดก่อนก�ำหนด จะเป็นการดีมากถ้าท่านและ
คู่ครองอุ้มทารกไว้ใกล้ตัว ให้มีการสัมผัสผิวแนบผิวอยู่นานๆ เป็น
ประจ�ำ ซึ่งเรียกว่า “การดูแลแบบจิงโจ้” อุณหภูมิร่างกายของ
ท่านที่คงที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของทารกได้ดีกว่าตู้
อบเด็กทารก และทารกของท่านไม่ต้องการพลังงานมากนักที่จะ
ช่วยให้อุ่น ทารกเจริญเติบโตและพัฒนาได้เร็วขึ้น การดูแลแบบ
จิงโจ้ยังช่วยให้ท่านสร้างความสัมพันธ์กับทารก ช่วยให้ท่านรู้สึก
ใกล้ชิดกับทารกยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้ท่านผลิตและรักษาปริมาณ
น�้ำนมของท่าน ทารกที่คลอดก่อนครบก�ำหนดเติบโตได้เร็วจาก
นมแม่

ทารกที่คลอดก่อน 24 สัปดาห์โอกาสรอดมีน้อยมาก และไม่มีการ
จัดการดูแลพิเศษอย่างสม�่ำเสมอให้แก่ทารกคลอดก่อนก�ำหนด
มากเท่านี้ ถ้าดูเหมือนว่าทารกของท่านอาจคลอดก่อน 24
สัปดาห์ แพทย์ของท่านจะปรึกษาเรื่องนี้กับท่าน เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ท่านต้องมีส่วนร่วมกับการตัดสินว่า ควรพยายามช่วยชีวิตทารก
ของท่านหรือไม่ เพื่อช่วยให้ท่านตัดสินในสิ่งดีที่สุด ส�ำหรับตัว
ท่านและครอบครัว แพทย์ของท่านจะพยายามให้ข้อมูลมากที่สุด
เท่าที่จะหาได้แก่ท่าน
ทารกที่คลอดเมื่อ 24 สัปดาห์ อัตราการรอดชีวิตก็ยังต�่ำ แต่ทารก
จะดีขึ้นได้รวดเร็วหลังเวลานี้ ทารกที่คลอด 28 สัปดาห์ ใน
จ�ำนวนมากกว่า 90 คนจากทารก 100 คนที่เกิดจะรอดชีวิตด้วย
การดูแลพิเศษยิ่งในห้องบ�ำบัดพิเศษส�ำหรับทารกแรกเกิด
ถ้าท่านต้องการได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคลอดก่อนก�ำหนด
และสิ่งที่อาจมีความหมายแก่ท่านและทารกของท่าน อ่านได้
จาก ผลของทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด: เอกสารข้อมูลส�ำหรับบิดา
มารดา หาได้จากแพทย์ของท่าน หรือไปที่ www.psn.org.au
ถ้าทารกของท่านไม่ครบก�ำหนดหรือน่าจะคลอดก่อนก�ำหนด
ท่านอาจต้องการถามว่า:
•
•
•
•
•
•
•
•

สถานที่ที่ดีที่สุดในการคลอดทารกที่ไม่ครบก�ำหนดอยู่ที่ไหน
สิ่งที่ควรท�ำก่อนคลอดเพื่อทารกของฉันจะมีโอกาสดีขึ้นคืออะไร
จะเกิดอะไรขึ้นหลังทารกคลอด
ถ้าทารกของฉันคลอดในโรงพยาบาลที่ไม่มีห้องบ�ำบัดพิเศษ
ส�ำหรับทารกแรกเกิด (NICU) จะเป็นยังไง
ฉันจะให้นมแม่แก่ทารกของฉันได้ไหม
ทารกของฉันต้องอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไร
ทารกคลอดก่อนก�ำหนดของฉันจะพัฒนาอย่างไรในระยะยาว
เราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคลอดก่อนครบก�ำหนดจาก
ที่ไหน?

“ฉันมีทารกแฝด และเจ็บท้อง
ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ นึกย้อนหลัง
ฉันจ�ำได้ว่า นอนในรถพยาบาล
ส่งไปที่โรงพยาบาลแห่งใกล้ที่สุด
ที่มีบริการดูแลพิเศษ และฉัน
สงบ ฉันไม่ตื่นตระหนก ฉันคิด
ว่าบางครั้งธรรมชาติสร้างให้เรา
ทนรับสถานการณ์แสนยากนั้นได้
ท�ำอะไรเท่าที่ต้องท�ำ แน่นอน
ที่สุด หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้น
แล้ว ฉันร้องไห้ตลอดวัน ทารก
แฝดป่วยมากในตอนแรก และ
ต้องมีการติดตามดูอาการอย่าง
ระมัดระวังในช่วงระยะสามปีแรก
แต่เดี๋ยวนี้ลูกสบายดีแล้ว” แครอล

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 133

ทารกที่มีความ
ต้องการพิเศษ
Babies with special needs
NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 134

ทารกบางคนคลอดออกมาพร้อมกับมีอาการที่ท�ำให้ชีวิตของพวกเขา
แตกต่างไปในบางสิ่งบางอย่าง อย่างน้อยก็สักระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจาก
คลอดก่อนก�ำหนด หรืออาจป่วย หรือมีอาการที่มีผลต่อการท�ำงานของ
ร่างกายหรือสมองของพวกเขา ทารกเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ในโรงพยาบาล ซึ่งการดูแลจะต้องได้รับการควบคุมโดยกุมารแพทย์ ถ้า
โรงพยาบาลของท่านไม่มีบริการต่างๆในการดูแลทารกของท่าน ทารก
อาจถูกส่งไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์
มีบริการขนส่งฉุกเฉินแก่เด็กและทารกแรกเกิด (NETS) ซึ่งจะท�ำการ
จัดส่งโดยทางบกหรือทางอากาศ บ่อยครั้งที่ท่านหรือคู่ครองของท่าน
สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลแห่งใหม่กับทารกของท่านได้

ถ้าทารกของท่านมีปัญหา ท่านจะมีค�ำถาม
มากมาย อย่าลังเลที่จะถามค�ำถามเหล่านี้
เป็นการดีด้วยที่จะเขียนค�ำถามของท่านไว้เพื่อ
แน่ใจว่าท่านได้ค�ำตอบทุกค�ำถาม

พ่อแม่บางคนรู้ล่วงหน้าว่าทารกของตนจะมีปัญหา ทว่าไม่ว่าจะได้รับ
ข่าวก่อนหรือหลังการคลอด ท่านก็จะมีความรู้สึกที่ยากจะทนได้ ความ
รู้สึกเศร้า โกรธ และไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงเป็นเรื่องธรรมชาติในขณะนี้
พ่อแม่หลายคน โดยเฉพาะแม่จะรู้สึกวิตกว่าตนเองเป็นต้นเหตุของปัญหา
– แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
ทารกที่มีปัญหาทางสุขภาพ ตามปกติแล้วจ�ำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อ
รับการดูแลพิเศษหลังจากที่แม่กลับบ้านได้แล้ว แต่ก็มีความส�ำคัญมาก
ที่ท่านและทารกต้องรู้จักคุ้นเคยกัน ท่านจะได้รับการสนับสนุนให้ท�ำสิ่งนี้
ในทันทีหลังจากคลอด แม้ว่าทารกต้องอยู่ในตู้ที่ปรับอุณหภูมิได้
ท่านอาจลังเลที่จะแตะต้องหรืออุ้มทารกของท่านในตอนแรก เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเข้าใจความรู้สึกของท่านและจะพยายามช่วยให้ท่านท�ำใจได้
ท่านต้องการความช่วยสนับสนุนและข้อมูลมากเท่าที่ท่านจะหา
ได้ หารือกับผดุงครรภ์ของท่าน แพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นัก
สังคมสงเคราะห์ หรือที่ปรึกษาอาจช่วยท่านได้ เช่นเดียวกับการได้
พูดคุยกับพ่อแม่ของทารกที่มีอาการอย่างเดียวกันก็อาจช่วย ขอให้
ผดุงครรภ์ของท่าน แพทย์ โรงพยาบาล หรือศูนย์สาธารณสุขชุมชน
ช่วยให้ท่านได้ติดต่อกับองค์กรชุมชนหรือกลุ่มช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้ องค์กรเหล่านี้สามารถจัดหาข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ท่าน
และครอบครัว
เมื่อทารกของท่านสุขภาพดีพอที่จะกลับบ้านได้ ท่านควรเตรียมติดต่อ
กับบริการสุขภาพเด็กปฐมวัยใกล้บ้านท่าน หรือขอให้ทางโรงพยาบาล
ท�ำการติดต่อให้ท่าน บริการสุขภาพเด็กปฐมวัยสามารถให้ความช่วย
เหลือท่าน ครอบครัวของท่านและทารกของท่านได้ เขาจะให้ค�ำ
แนะน�ำเรื่องการดูแลทารก และความป็นกังวลเรื่องสุขภาพและการ
พัฒนาของทารกที่ท่านอาจมี เขาจะให้การตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำเพื่อ
สามารถแก้ปัญหาได้แต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งที่ดีด้วยที่ควรท�ำนัดพบแพทย์จี
พีของท่าน เพื่อให้เขาได้รับรู้สุขภาพและการรักษาทางการแพทย์ของ
ทารกของท่านที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ต่อเนื่อง
.
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ความรู้สึกของท่านใน
การตั้งครรภ์และการ
เป็นแม่ในระยะแรก: สิ่ง
ที่พ่อแม่ควรรู้
Your feelings in pregnancy and
early parenthood: what all parents
need to know
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พลิกดูนิตยสารสักฉบับหนึ่ง หรือเปิดโทรทัศน์ดูสักนิด
ท่านก็จะได้รับการให้อภัย ที่เคลิ้มไปว่า:

แล้ว

• หญิงผู้ตั้งครรภ์ทั้งหลายผุดผ่องด้วยความเป็นสุข
• ไม่มแี ม่ของทารกแรกเกิดสักคนหนึ่งที่จะเคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
หรือรู้สึกว่าทนไม่ไหว
• ทารกแรกเกิดทุกคนมีทั้งพ่อและแม่ที่แบ่งเบาภาระกัน และไม่
เคยมีปากเสียงกันเลย
• การเป็นพ่อเป็นแม่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ
เมื่อท่านตั้งครรภ์หรือก�ำลังเป็นแม่ในระยะเริ่มแรก ชีวิตอาจแตก
ต่างไปจากภาพพจน์ที่ดูราบรื่นในหน้านิตยสารหรือจากจอทีวี
นั่นไม่หมายความว่าท่านก�ำลังผิดปกติ – เพียงแต่ว่าภาพพจน์
ที่เป็นที่นิยมกันของการตั้งครรภ์และการเป็นทารก ไม่ได้ช่วย
เตรียมท่านให้เผชิญกับของจริง
ความจริงคือว่าการตั้งครรภ์และการเป็นแม่ในระยะเริ่มแรก เป็น
ได้ทั้งมีความสุขสมหวังเหลือล้น และความยากล�ำบากเหลือหลาย
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ใดๆ ในชีวิตของท่าน (แม้ว่าจะเป็นสิ่งดี) อาจ
ก่อให้เกิดความเครียดได้ นั่นก็รวมถึงการแต่งงาน เข้างานใหม่
ย้ายบ้าน ถูกล็อตโต้ หรือการมีลูก ความเครียดอาจท�ำให้รู้สึก
เศร้า ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย – เป็นสิ่งปกติส�ำหรับหญิงที่ตั้ง
ครรภ์ และส�ำหรับทั้งพ่อและแม่ในระยะเริ่มแรกของการเป็นพ่อ
แม่ – ยิ่งเพิ่มภาระ ส�ำหรับพ่อแม่บางรายความเหนื่อยล้าในระยะ
สัปดาห์แรกๆ อาจมีจนท่วมท้น
นอกเหนือไปจากนี้ ผู้หญิงยังก�ำลังรับสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
ร่างกายของตนเอง และการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่เกิด
ขึ้นหลังคลอด พวกเขาก�ำลังเรียนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
ในขณะเดียวกับที่เป็นสิ่งดีที่สุดแก่แม่และทารกถ้าท�ำได้ การเลี้ยง
ทารกด้วยนมแม่ต้องใช้เวลาเรียน และส�ำหรับทารกก็ไม่ง่ายนักที่
ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ และถ้าทารกของท่านมีความยาก
ล�ำบากในการดูดนมและสงบลง สิ่งนี้จะมีผลถึงท่านได้ด้วย

อย่าแปลกใจถ้าท่านรู้สึกไม่เบิกบานในบางครั้งทั้งในระหว่างการ
ตั้งครรภ์และหลังคลอด สิ่งที่อาจช่วยได้รวมถึง:
• บอกกับใครสักคนหนึ่ง – คู่ครองของท่าน เพื่อน ผดุงครรภ์
ของท่าน
• มีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้น – ท�ำอะไรที่ท่านสนุก
• พยายามไม่ปล่อยตัวให้เหนื่อยมากเกินไปเมื่อตั้งครรภ์
• ออกไปเดินเล่น
• จัดให้ผู้ที่ท่านไว้วางใจช่วยดูแลทารกสักสองสามชั่วโมง เพื่อให้
ท่านได้นอนหลับโดยไม่ถูกกวน

สร้างความสัมพันธ์กับทารกของท่าน

หญิงบางคนพบว่ายากที่จะท�ำตัวให้รู้สึกเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เขา
ได้ยินเกี่ยวกับแม่ที่ “ตกหลุมรัก” กับทารกของตน กล่าวคือเขา
ดีใจที่คลอดทารกแล้ว แต่ไม่มีความรู้สึกผูกพันที่หญิงอื่นๆ หรือ
ครอบครัวและเพื่อนๆ ของคนเหล่านั้น ตลอดจนสื่อมวลชนที่พา
กันพูดถึง
ส�ำหรับพวกเขาความกดดันที่ตนเองไม่มีความรู้สึกชื่นชมกับการ
มีทารก และไม่สามารถท�ำตัวให้ถึงระดับความคาดหมายของคน
อื่นๆ อาจท�ำให้สัปดาห์แรกๆ หรือเดือนแรกๆ ของการเป็นแม่ยิ่ง
ยากขึ้น
ความรู้สึกเหล่านี้ก็เป็นสิ่งธรรมดา แต่ถ้ามันเพิ่มพูนขึ้นหรือท่วม
ล้น ท่านอาจต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจสิ่งที่ท่านก�ำลังรู้สึก
ท่านอาจเป็นแม่ที่ดีและไม่รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์กับ
ทารกของท่านได้ แต่ถ้าท่านก�ำลังดิ้นรนสู้กับความรู้สึก ราวกับ
ว่าท่านไม่มีสายสัมพันธ์กับทารกเลย หรือไม่รักทารกของท่าน
เท่าที่ควร บอกความรู้สึกนี้กับผดุงครรภ์ของท่าน แพทย์ หรือ
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว
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โรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์
ในขณะที่บางครั้งหญิงเกือบทุกคนรู้สึกเศร้าใจบ้างระหว่างการตั้ง
ครรภ์ หญิงบางคนรู้สึกเศร้าใจเป็นส่วนมาก ถ้าท่านรู้สึกซึม
เศร้า อาจจะเป็นการยากส�ำหรับท่านที่จะบอกว่าท่านมีความรู้สึก
รุนแรงสักเท่าไร เป็นการดีที่สุดที่ท่านจะได้ความช่วยเหลือตั้งแต่
ต้น อธิบายถึงความรู้สึกของท่านแก่ผดุงครรภ์หรือแพทย์ของ
ท่าน – เขาจะสามารถบอกท่านได้ว่าท่านเพียงแต่รู้สึกเศร้าใจหรือ
ว่าเป็นอย่างอื่นที่รุนแรงกว่า
ควรบอกกับผดุงครรภ์หรือแพทย์ของท่านเสมอ ถ้าท่านรู้สึก:
• รู้สึกเศร้าใจเป็นส่วนมาก
• รู้สึกผิด
• ไม่สนุกกับสิ่งที่ตามปกติท่านชอบ
• ร้องไห้บ่อยครั้ง
• ต�ำหนิตัวเองในสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตของท่าน
• รู้สึกหงุดหงิดเป็นส่วนใหญ่
• รู้สึกว่ายากในการท�ำตัวให้มีสมาธิหรือในการตัดสินใจ
• รู้สึกว่าสิ้นหวังและไร้ที่พึ่ง
• ตัดการติดต่อกับคนอื่นๆ
• ต้องการท�ำร้ายตัวเอง
ถ้าท่านมีความรู้สึกหลายอย่างจากความรู้สึกเหล่านี้ ต้องหาความ
ช่วยเหลือ โรคซึมเศร้ารักษาให้หายขาดได้ เป็นการดีที่จะรักษา
เสียแต่เดี๋ยวนี้ แทนที่จะเสี่ยงกับการเกิดอาการซึมเศร้าหลังคลอด
ในเวลาต่อมา –ถ้าท่านรู้สึกมีอาการซึมเศร้าในระหว่างการตั้ง
ครรภ์ ท่านยิ่งมีโอกาสเสี่ยงกับอาการซึมเศร้าหลังคลอดได้ง่ายขึ้น
หญิงบางคนอาจต้องการยาลดอาการซึมเศร้า (ยาลดอาการซึม
เศร้าหลายขนานที่แพทย์สั่ง ปลอดภัยในระหว่างตั้งครรภ์)
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ท่านยังมีปัญหาทางสุขภาพจิตไหม?

อาการหลายอย่างของปัญหาทางสุขภาพจิตท�ำให้การเป็นแม่ยาก
ล�ำบาก ถ้าท่านเป็นโรคจิต เช่นโรคผิดปกติทางจิตไบโพลาร์ หรือ
โรคซึมเศร้า ท่านอาจรู้สึกหงุดหงิด เศร้าโศกหรือร�่ำไห้ หรือ
บกพร่องในการดูแลทารกและบุตรคนอื่นๆ ของท่าน อย่างไร
ก็ตาม พ่อแม่ที่เป็นโรคจิตสามารถเป็นพ่อแม่ที่ประเสริฐได้
ในขณะที่แม่หลายคนผู้เคยมีปัญหาสุขภาพจิตในอดีต และที่ก�ำลัง
มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันรับสภาพการเป็นแม่ได้ดี แต่การตั้งครรภ์
และการมีทารกแรกเกิดท�ำให้ชีวิตของท่านมีความเครียดเพิ่มขึ้น
ได้มาก และความเครียดระดับสูงสามารถมีส่วนที่ท�ำให้ปัญหา
ต่างๆ ทางสุขภาพจิตหรืออาการป่วยยิ่งเลวลง
ถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพจิต เป็นสิ่งส�ำคัญมากที่ท่านต้องให้ใคร
สักคนหนึ่งรู้ถึงความกังวลใดๆ ที่ท่านมี ท่านบอกกับผดุงครรภ์
ของท่าน พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว แพทย์และ/หรือเจ้า
หน้าที่สุขภาพจิตได้ การรักษาและการให้ความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องอาจช่วยลดและถึงขั้นท�ำให้อาการหมดไปได้
เป็นสิ่งส�ำคัญมากที่ท่านต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะ
สมในระหว่างการตั้งครรภ์ และแน่ใจได้ว่าความช่วยเหลือนั้น
ด�ำเนินต่อไปหลังการคลอดบุตร การได้รับความสนับสนุนและ
ช่วยเหลือที่ท่านต้องการ จะช่วยให้ท่านสร้างความผูกพันที่เจริญ
งอกงามและมั่นคงระหว่างท่านและทารกของท่าน ซึ่งในขณะ
เดียวกันอาจ จะส่งเสริมความเชื่อมั่นของท่าน และลดความเป็น
ได้ว่าท่านจะกลับไม่สบายอีก การได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะ
สมในเวลาที่ต้องการจะช่วยให้ท่านและทารกของท่านปลอดภัย
และมีสุขภาพดี

ความรู้สึกเศร้าโศกหรือความวิตกกังวลหลัง
ทารกคลอด
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติถ้าจะรู้สึกเศร้าโศก ทนไม่ไหว หรือเกิดความ
คิดใหม่ที่น่ากลัวเมื่อท่านอยู่บ้านกับทารก บางทีคงเป็นเพราะ
ท่านอ่อนเพลีย ร่างกายของท่านก�ำลังฟื้นจากการคลอด และ
ท่านก�ำลังเรียนรู้งานอย่างใหม่ที่ท้าทาย แต่ถ้าท่านยังรู้สึก
เครียด วิตกกังวล มีความนึกคิดเป็นห่วงตัวเอง หรือทารกของ
ท่าน หรือก�ำลังมีความรู้สึกว่าไม่สามารถทนได้เป็นเวลามากกว่า
สองสัปดาห์หลังทารกคลอด บอกกับแพทย์จีพีของท่าน หรือ
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวโดยเร็วเท่าที่จะท�ำได้ ท่าน
อาจมีอาการของโรคซึมเศร้าหลังคลอด หรืออาจมีปัญหาเกี่ยว
กับสุขภาพจิต ควรจ�ำไว้ว่า ถ้าท่านเคยมีประสบการณ์ปัญหา
สุขภาพจิตในอดีต เป็นสิ่งธรรมดาที่จะรู้สึกว่าอาการกลับก�ำเริบ
ขึ้นอีก หรืออาจเป็นปัญหาอย่างอื่นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ หรือ
การเป็นแม่ในระยะแรก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องบอกกับผู้ที่
สามารถช่วยได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
ตามหลักฐานขององค์กรบียอนด์บลู (beyondblue) อาการซึมเศร้า
หลังคลอดมีผลต่อหญิงผู้เป็นแม่เกือบ 16 คนจากจ�ำนวน 100 คน
ทุกปี เพื่อช่วยให้ท่านและคู่ครองได้เข้าใจสัญญาณและอาการ
ของอาการซึมเศร้าหลังคลอด จึงได้รวบรวมข้อมูลส�ำคัญบาง
อย่างจากบียอนด์บลู มาไว้ในที่นี้ด้วย ท่านหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับอาการซึมเศร้าหลังคลอดได้ โดยไปที่เว็บไซท์
http://www.beyondblue.org.au/the-facts/pregnancy-and-earlyparenthood

“ในระหว่างการตั้งครรภ์ ฉัน
รู้สึกกระวนกระวายมาก สิ่ง
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นดูว่ามันไม่เป็น
ความจริง และฉันหวาดกลัว
สิ่งที่ไม่เคยรู้จัก – ฉันไม่เคยได้
เกี่ยวข้องกับทารกมาก่อนเลย
แล้วฉันจะดูแลทารกคนนี้ได้ยัง
ไง?” เจย์

อาการซึมเศร้าหลังคลอดคืออะไร?

อาการซึมเศร้าหลังคลอดเป็นชื่อที่ใช้เรียกความผิดปกติทาง
อารมณ์ที่มีผลต่อผู้หญิงในช่วงระยะเวลาหลังการคลอด อาจจะ
เกิดเวลาใดก็ได้ในปีแรกหลังทารกเกิด และอาจเริ่มต้นในทันที
ทันใดหรือค่อยๆ พัฒนาขึ้นทีละน้อย และอาจคงอยู่ได้เป็นเวลา
หลายเดือน ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ท�ำการรักษา ก็อาจกลายเป็น
ความซึมเศร้าเรื้อรัง หรือเกิดขึ้นอีกภายหลังการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป

สาเหตุของอาการซึมเศร้าหลังคลอดคือ
อะไร?

ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร เป็นสิ่งที่คิดกันว่า
คงเป็นการประกอบกันทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ รวมทั้งความ
ยากล�ำบากที่ท่านอาจมีในชีวิต ท่านอาจจะอยู่ในสภาพที่อาการ
นี้เกิดกับท่านได้ง่าย ถ้า:
• ท่านเคยมีอาการซึมเศร้ามาก่อน
• ท่านมีปัญหากับคู่ครองของท่าน
• ท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือมากเท่าไร (ความช่วยทั้งทางการ
ปฏิบัติและการเป็นก�ำลังใจ)
• มีเหตุการณ์เครียดในชีวิตหลายอย่างที่ประดังขึ้นมา
• คนอื่นในครอบครัวของท่านมีอาการซึมเศร้า หรือปัญหาทาง
สุขภาพจิตอย่างอื่นๆ
• ท่านเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
• ท่านมักมีความคิดในทางลบ – “มองไม่เห็นทางออก”
• ท่านมีโรคแทรกซ้อนในขณะที่เจ็บท้องและขณะคลอด
• ทารกของท่านมีปัญหาทางด้านสุขภาพ (รวมทั้งคลอดก่อน
ก�ำหนด)
• ท่านมีทารกที่ “เลี้ยงยาก” (ทารกที่งอแงง่าย หรือเงียบยาก หรือ
มีปัญหาเกี่ยวการให้นมและการนอน)
ในระยะสองสามเดือนแรกของการเลี้ยงดูทารก เป็นสิ่งธรรมดาที่
จะรู้สึกเครียด ไม่เป็นอันหลับนอน และมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตร
ของท่าน มันอาจจะเป็นการยากส�ำหรับท่านที่จะรู้ได้ว่า อะไร
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเครียดปกติของการเริ่มเป็นแม่ และ
อะไรเป็นสัญญาณของอาการซึมเศร้า ควรให้คนอื่นๆ รู้ว่าท่าน
ก�ำลังรู้สึกอย่างไรและปล่อยให้เขาช่วย บอกกับแพทย์ของท่าน
และพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวเกี่ยวกับความรู้สึกของท่าน
พวกเขาช่วยติดตามดูสภาพการให้ได้
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“คู่ครองของหลายคนรู้สึกในภาระของความ
รับผิดชอบที่มาพร้อมกับทารกแรกเกิด คู่
ครองของฉันขอรายการสิ่งของเพื่อว่าเขา
จะไปซื้อ เขาพยายามช่วยจริงๆ แต่สิ่งที่
ฉันท�ำได้ก็เพียงแต่นอนร้องไห้เนื่องจากฉัน
เหนื่อยมากที่จะคิดว่าฉันต้องการอะไร แต่
มันก็เป็นอยู่ไม่นาน เมื่อเริ่มได้นอนมากขึ้น
ทุกสิ่งก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นมาก” มีน่า
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อาการซึมเศร้าหลังคลอดและความรู้สึกเบบี้
บลูส์คืออาการอย่างเดียวกันใช่ไหม?

•
•
•
•
•
•
•

ถ้าฉันกลายมีอาการซึมเศร้า ฉันเป็นแม่เลว
ไหม?

สถานการณ์บางอย่างสามารถท�ำให้ท่านเกิดความรู้สึกเศร้าหรือ
ทนรับไม่ไหวได้ง่ายในระหว่างการตั้งครรภ์ หรือในช่วงสองสาม
สัปดาห์แรกที่อยู่บ้านกับทารก:

ไม่ใช่ อาการซึมเศร้าหลังคลอดแตกต่างจากความรู้สึกเบบี้ บลูส์
เบบี้ บลูส์เป็นระยะที่เกิดความรู้สึกเศร้าบ้างเล็กน้อย ซึ่งจะมี
ความรู้สึกเกิดมากในสามถึงห้าวันหลังคลอด และมีผลต่อหญิง
เป็นจ�ำนวนถึง 80 จาก 100 คน หญิงที่มีอาการเบบี้ บลูส์ร้องไห้
ง่าย หงุดหงิดง่ายและเสียใจง่ายกว่าปกติ ไม่มีการรักษาโดย
เฉพาะส�ำหรับอาการนี้ที่นอกเหนือไปจาก ความเห็นอกเห็นใจ
และความสนับสนุนทางอารมณ์จากครอบครัว เพื่อนๆ และเจ้า
หน้าที่โรงพยาบาล

ไม่เป็น ในการเป็นแม่นั้นมีความท้าทายใหญ่หลวงและมีสิ่ง
มากมายหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการเป็นแม่
ที่ดีทั้งนั้น และอะไรที่ท�ำให้น้อยกว่าความสมบูรณ์แบบก็อาจเป็น
เสมือนความผิดหวังเหลือล้น หญิงบางคนมีความคาดหวังที่ห่าง
ไกลจากความเป็นจริงที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเป็นแม่ และ
ความเป็นจริงอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่คาดหวังมาก ความคาด
หวังเหล่านี้อาจท�ำให้ต�ำหนิติเตียนตนเองที่เกิดมีอาการซึมเศร้า
และไม่ค่อยอยากขอความช่วยเหลือ อาจเป็นห่วงว่าจะถูกได้ชื่อ
ว่าเป็นแม่ที่ไร้ความสามารถหรือแม่ที่น่าสงสาร แทนที่จะยอมรับ
ว่าตนเองต้องการเวลาปรับตัวเพื่อการเป็นแม่
ถ้าท่านรู้สึกเศร้าและขาดความสนใจหรือความสนุกสนานกับสิ่ง
ที่ปกติชอบ และมีอาการสี่อย่างจากอาการต่อไปนี้เป็นเวลาสอง
สัปดาห์หรือมากกว่า ท่านอาจมีอาการของโรคซึมเศร้าหลังคลอด:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รู้สึกเศร้า
รู้สึกว่าไม่มีความสามารถ
รู้สึกว่าไม่เป็นแม่ที่ดี
รู้สึกสิ้นหวังในอนาคต
รู้สึกไม่มีที่พึ่ง
รู้สึกผิดหรืออับอาย
กระวนกระวายหรือรู้สึกตื่นกลัว
รู้สึกหวาดกลัวเรื่องทารก
รู้สึกกลัวเมื่ออยู่คนเดียวหรือเมื่อออกไปข้างนอก
รู้สึกเหนื่อยล้า น�้ำตาไหล เศร้า และ “ว่างเปล่า”

ตื่นเร็วและยากที่จะหลับต่อได้ หรือนอนไม่หลับ
กินน้อยหรือมากเกินไป
มีความล�ำบากในการตั้งสมาธิ หรือตัดสินใจ หรือจดจ�ำอะไรๆ
คิดถึงเรื่องท�ำร้ายตัวเอง หรืออยากตาย
คิดเรื่องหนีไปจากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลา
เป็นห่วงว่าคู่ครองจะทอดทิ้ง
โดยทั่วไปมักมีความเป็นห่วงว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับทารกหรือคู่
ครองของท่าน
อย่าอายถ้ามีความรู้สึกเหล่านี้ – หญิงหลายคนรู้สึกอย่างนี้ ไปหา
แพทย์ของท่าน หรือบอกกับพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว
โดยเร็วเท่าที่จะท�ำได้

• ท่านไม่ได้คิดว่าจะตั้งครรภ์
• ท่านเคยมีประสบการณ์ความชอกช�้ำ หรือเคยสูญเสียบุตรมา
ก่อน
• ความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายและปราศจากที่พึ่ง
• ปัญหาทางการเงิน
• ปัญหาทางความสัมพันธ์
• เคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีปัญหาสุขภาพจิตในอดีต
• ดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด หรือก�ำลังพยายามสู้กับการ
ติดยาเสพติด
• มีความคาดหวังสูงในตัวเองและรู้สึกว่าขึ้นไม่ถึง – บางทีท่าน
อาจจะรู้สึกว่าท่านก�ำลังทนไม่ไหว ท�ำอะไรไม่ได้มากในวัน
หนึ่งๆ หรือท่านรู้สึกว่าคนอื่นก�ำลังคอยวิพากษ์วิจารณ์ท่าน
• ท�ำตัวห่างจากคนอื่น
.
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ท่านรู้ไหมว่าคู่ครองของท่านอาจ
เสี่ยงต่ออาการซึมเศร้าหลังคลอด
ด้วย?
คู่ครองของท่านอาจก�ำลังดิ้นรนพยายามรับกับ
สถานการณ์อยู่ และมันจะมีผลต่ออารมณ์ของ
เขาด้วย เมื่อความสนใจของทุกคนมุ่งไปอยู่
ที่ทารกและแม่ บ่อยครั้งจึงไม่มีใครสังเกตเห็น
ความเครียดของผู้ที่เป็นคู่ครอง และพวกเขาก็ไม่
ได้รับความช่วยเหลือที่เขาต้องการ
ผู้ที่เป็นพ่อแม่ใหม่ทุกคน – ไม่เพียงแต่แม่ –
จ�ำเป็นต้องดูแลสุขภาพทางร่างกายและทาง
อารมณ์ของตัวเอง ดังนั้น:
• ต้องแน่ใจว่าท่านมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง
นอกเหนือไปจากงานและครอบครัว
• พยายามท�ำงานอดิเรกและกิจกรรมที่สนใจให้
มากเท่าที่จะท�ำได้
• พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิทถึง
เรื่องความรู้สึกและความกังวลของท่าน
• บอกกับพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวหรือ
แพทย์จีพี ถ้าท่านเป็นห่วงวิธีที่ท่านก�ำลังทน
รับอยู่
❖
ถ้าท่านต้องการบอกใครสักคนเกี่ยวกับความรู้สึก
ไม่มีความสุขหรือความซึมเศร้าในการตั้งครรภ์
หรือเมื่อท่านอยู่บ้านกับทารกของท่าน โทร:
• สายช่วยแม่ของเทรสซิเลียน หมายเลข
(02) 9787 0855 (เขตนครหลวงซิดนีย์) หรือ
1800 637 357 (เขตภูมิภาคนิวเซาท์เวลส์) –
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
• สายช่วยคาริเทน หมายเลข 1300 227 464
(1300 CARING) – ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อ
สัปดาห์
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โรคซึมเศร้ารักษาได้อย่างไร?

แต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน การรักษาอาจรวมถึง
กรรมวิธีหลายอย่าง รวมทั้งการปรึกษาหารือ การกินยา ความ
พยายามช่วยตัวเอง และบริการให้ความช่วยเหลืออย่างอื่นๆ

โรคจิตหลังคลอด

โรคจิตหลังคลอดเป็นเรื่องไม่ค่อยธรรมดานัก แต่เป็นอาการที่
หนักมากและจ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยทันที เกิดขึ้นเมื่อไร
ก็ได้ แต่ตามปกติเริ่มภายในสี่ถึงหกสัปดาห์หลังคลอด มีอาการ
ดังนี้:
• หงุดหงิดอย่างแรง
• เกิดความเชื่อ ความเห็น และความคิดที่ผิดปกติมาก (จิต
ฟุ้งซ่านไร้สติ)
• เกิดประสาทหลอน– มองเห็น ได้ยิน หรือได้กลิ่นบางสิ่งบาง
อย่างที่ไม่อยู่ตรงนั้น
• มีความประพฤติที่แปลกมากและผิดปกติ
• เกิดความสิ้นหวังอย่างรุนแรง
• หลบหน้าไปจากคนอื่นๆ
• มีความคิดหรือค�ำพูดเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสพึงกลัว หรือพูดถ้อยค�ำ
เช่น “เธอจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีฉัน”
โรคจิตหลังคลอดเกิดขึ้นกับหญิงหนึ่งหรือสองคนในจ�ำนวนแม่
ทุกๆ หนึ่งพันคน เป็นสิ่งที่มักเกิดกับหญิงที่เคยได้รับการวินิจฉัย
ว่าป่วยทางจิตมาก่อน หรือเป็นผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็น
โรคนี้
การรักษาโดยทั่วไปต้องเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล กินยา และ
มีผู้ช่วยดูแลทารกให้

ประสบการณ์จากที่เคยถูกทอดทิ้งและถูก
ข่มเหงมีผลต่อการตั้งครรภ์และการเป็นแม่ใน
ระยะเริ่มแรกได้อย่างไร
การถูกข่มเหงหรือถูกทอดทิ้งในวัยเด็ก

หญิงบางคนผู้เคยมีประสบการณ์สิ่งเหล่านี้สบายดีเมื่อตั้งครรภ์
และเมื่อเป็นแม่ แต่ส�ำหรับบางคน การตั้งครรภ์หรือการที่ต้อง
เป็นแม่ด้วยตัวเองอาจผลักดันให้ปัญหาปะทุขึ้นได้ เนื่องจาก
เป็นการเตือนความจ�ำถึงสิ่งที่ปวดร้าวที่เกิดขึ้นแก่ตนในอดีต หรือ
เป็นสิ่งที่ท�ำให้ยิ่งรู้สึกวิตกกังวลว่าตนจะกลายเป็นแม่แบบไหน
หญิงบางคนเป็นห่วงว่าตัวเองจะกลายเป็นแม่ที่ทอดทิ้งหรือข่มเหง
ลูกไปด้วย มีบางสิ่งที่ท่านท�ำได้:
• จงระลึกไว้เสมอว่าการที่เป็นเพราะตัวท่านเองเคยถูกข่มเหง
ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นแม่ที่เลว
• เล่าความรู้สึกของท่านให้สักคนหนึ่งฟัง หญิงที่ตั้งครรภ์หลาย
คนพบว่าการได้ระบายออกช่วยได้จริงๆ และก็ยังมีบริการที่
คอยให้ความช่วยเหลือ ผดุงครรภ์ของท่านช่วยให้ท่านติดต่อ
กับนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล ที่ปรึกษาหรือบริการ
อื่นๆ ได้
• ถ้าท่านต้องการปรับปรุงทักษะการเป็นแม่ของท่านให้ดีขึ้น มี
คนอื่นที่ช่วยท่านได้ ผดุงครรภ์ของท่านช่วยส่งท่านไปรับ
บริการต่างๆ ได้ หรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือ
ญาติที่ท่านนิยมความรอบรู้ในการเป็นแม่ของเขา (คนส่วนมาก
จะยินดี – และรู้สึกได้รับการยกย่อง – ถ้าถูกขอให้ช่วย)

การข่มเหงทางเพศ

หญิงราวหนึ่งในสามหรือสี่คนมีประสบการณ์การข่มเหงทาง
เพศสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเขา ส่วนมากไม่มีปัญหาในการ
ตั้งครรภ์หรือการเป็นแม่ แต่บางครั้งประสบการณ์นี้สามารถ
ท�ำให้มีปัญหาพิเศษอย่างอื่นได้เมื่อตั้งครรภ์ คลอดลูกและการ
เป็นแม่ในระยะแรกๆ ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในอดีตอาจกลับ
มาอีก ท่านอาจรู้สึกว่าทนรับไม่ไหว ถ้าในระหว่างนี้ท่านรู้สึก
กระวนกระวาย ก็ไม่น่าแปลกใจ มันเป็นปฏิกิริยาปกติต่อความ
ทรงจ�ำความยากล�ำบากนั้น

ส�ำหรับหญิงบางคน ประสบการณ์จากการถูกข่มเหงทางเพศท�ำให้
รู้สึกไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้คนอื่นๆ – แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทางการ
แพทย์ – แตะต้องร่างกายของเขา ซึ่งท�ำให้เป็นการยากที่ต้อง
รับขบวนการทางแพทย์บางอย่าง หรือแม้กระทั่งการคลอด ถ้า
สิ่งนี้เป็นปัญหาส�ำหรับท่าน ท่านขอความช่วยเหลือจากนัก
สังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลหรือที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่เหล่านี้
สามารถร่วมมือกับผดุงครรภ์หรือแพทย์เพื่อช่วยให้ท่านรู้สึกสบาย
ดีได้มากเท่าที่จะท�ำได้
ท่านไม่ถึงกับต้องเล่าละเอียดเรื่องการถูกข่มเหงทางเพศหรอก
นักสังคมสงเคราะห์หรือที่ปรึกษาสามารถช่วยท่านวางแผนการ
คลอด การเตรียมตัวเพื่อเป็นแม่ และช่วยท่านเกี่ยวกับความเป็น
ห่วงอย่างหนึ่งอย่างใดทางด้านความ สัมพันธ์กับคู่ครอง หรือกับ
ครอบครัวของท่านเองโดยไม่ต้องรู้เรื่องราวอย่างลึกซึ้ง
สิ่งอื่นๆ ที่อาจช่วยได้รวมถึง:
• พาเพื่อนหรือผู้ช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยกับท่าน เมื่อท่านต้องไป
ตรวจหรือมีการนัดหมายทางแพทย์อย่างอื่นๆ
• เล่าให้เพื่อนฟัง
• ขอให้อธิบายการตรวจและการรักษาทางแพทย์แก่ท่านก่อน
ถ้าท่านคิดว่าท่านอาจมีปัญหากับบางอย่าง ถามดูว่ามีทาง
เลือกอย่างอื่นหรือไม่
• ความทรงจ�ำที่แว็บขึ้นมาและความรู้สึกตื่นกลัวและความรู้สึก
ไม่ปลอดภัย เป็นสิ่งธรรมดาส�ำหรับหญิงที่มีประสบการณ์ถูก
ข่มเหงทางเพศ ถ้าสิ่งนี้เกิดแก่ท่าน มันอาจจะช่วยได้ถ้า
ท่านบอกกับใครสักคนหนึ่ง และเตือนตัวเองว่าขณะนี้ท่าน
ปลอดภัย
ส�ำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล ติดต่อบริการถูกข่มเหงทางเพศ
ที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นของท่าน หรือศูนย์สาธารณสุขชุมชน หรือ
ศูนย์วิกฤตกรรมการถูกข่มขืนแห่งนิวเซาท์เวลส์ (NSW Rape
Crisis Centre) หมายเลข 1800 424 017
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ความสัมพันธ์ใน
ระหว่างการตั้งครรภ์
และการเป็นพ่อแม่ใน
ระยะแรก
Relationships in pregnancy and
early parenthood
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เป็นพ่อแม่ – เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ...
หลายคนไม่ได้เตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่การเป็นพ่อ
แม่น�ำมาสู่ความสัมพันธ์ของเขา การเปลี่ยนจากสภาพ ชีวิตคู่
ที่มีเวลาให้กับตัวเองและซึ่งกันและกัน มาเป็นพ่อแม่ที่มีทารกตัว
น้อยพ่วงอยู่ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

คู่ครองของหญิงตั้งครรภ์ โปรดทราบ!

เนื่องจากฝ่ายหญิงก�ำลังอุ้มท้อง จึงเป็นการง่ายที่หญิงตั้งครรภ์จะ
มีความผูกพันกับทารก และคุ้นเคยกับความคิดของการเป็นแม่
แต่ส�ำหรับท่านอาจจะไม่ง่ายเลย มีวิธีง่ายๆ ที่จะท�ำความรู้จักกับ
ทารกก่อนที่เขาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงคลอด และเพื่อคุ้นเคย
กับความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ท่านเป็นพ่อแล้ว
• อยู่ที่นั่น เมื่อตรวจอัลตราซาวนด์ เป็นประสบการณ์ที่ประทับ
ใจอย่างที่สุดที่ได้เห็นทารกของท่านเป็นครั้งแรก
• คุยกับเพื่อนคนอื่นๆ ที่เป็นพ่อแม่เหมือนกัน คุยกับพ่อแม่ของ
ท่านเอง ถามถึงความรู้สึกและประสบการณ์ของพวกเขา
• ถ้าท่านรู้สึกหวั่นหน่อยๆ เกี่ยวกับการอยู่ด้วยกับคู่ครองระหว่าง
เจ็บท้องและตอนคลอด คุยกับเธอเรื่องนี้ ถามพ่อแม่คนอื่นถึง
ประสบการณ์ในระหว่างการเจ็บท้อง และคุยกับผดุงครรภ์ด้วย
– จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านคาดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
• ไปเรียนรู้เรื่องการคลอดทารกกับคู่ครองของท่าน (เป็นชั้นเรียน
ส�ำหรับพ่อแม่ทั้งสองคน ไม่ใช่เพียงแต่ผู้เป็นแม่) ขอร่วมกลุ่ม
ไปดูห้องคลอด/ทารกเกิดที่โรงพยาบาล เพื่อดูว่าเป็นยังไงบ้าง
• เมื่อไรก็ตามที่ท่านท�ำได้ สัมผัสเวลาทารกดิ้น
• เข้าช่วยดูแลทารกในทันทีที่ท�ำได้หลังคลอด เป็นสิ่งที่นอกจาก
จะช่วยให้คู่ครองของท่านได้พัก ยังช่วยให้ท่านมีความเชื่อมั่น
ขึ้นเกี่ยวกับการเป็นพ่อและได้ใกล้ชิดกับทารกมากขึ้นด้วย

เป็นพ่อแม่ ในที่สุด

บางคนคิดว่าการมีทารกจะไม่ท�ำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยน ไปมาก
นัก และทารกก็จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิต ทว่าการ
ด�ำเนินชีวิตของท่านจะเปลี่ยน คิดถึงเรื่องนี้และคุ้นเคยกับความ
เป็นได้ก่อนทารกเกิด จะช่วยให้ท่านเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ บางสิ่งที่ควรนึกถึงได้แก่:
ทารกทุกคนแตกต่างกัน ทารกของท่านเกิดมาพร้อมด้วยบุคลิก
และอารมณ์ที่ไม่เหมือนใคร เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ในชีวิตของ
ท่าน จะมีบางสิ่งเกี่ยวกับทารกที่ท่านเปลี่ยนไม่ได้ ท่านจ�ำเป็น
ต้องใช้เวลาท�ำความรู้จัก เข้าใจ – และเรียนรู้ที่จะอยู่กับ –
ทารกน้อยอย่างที่เขาเป็น
ไม่ใช่เพียงทารกคนแรกเท่านั้นที่ท�ำให้บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไป
ลูกคนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่
และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกๆ ด้วย
ทารกมักจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับพ่อแม่ของคู่นั้นเอง หญิงบางคนพบว่าการเป็นแม่
ท�ำให้ความผูกพันที่มีกับแม่ของตนเองลึกซึ้งขึ้น ตัวอย่างเช่น คู่
ครองชายบางคนอาจพบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คุกคามหน่อย (“เธอ
อยู่ที่บ้านแม่อีกแล้ว...”) แต่มันไม่ได้มีความหมายว่าเธอก�ำลังทอด
ทิ้งคู่ครองของเธอ เป็นเพียงธรรมชาติของผู้หญิงที่รู้สึกใกล้ชิดขึ้น
กับแม่ของตัวเอง (หรือคนอื่นผู้เป็นเสมือนแม่) ในตอนนี้

“ถ้าท่านเป็นคู่ครอง การพูดคุย
ถึงทารกช่วยให้รู้สึกผูกพันและ
ใกล้ชิด แต่อัลตราซาวนด์ยิ่ง
ช่วยได้จริงๆ - เป็นสิ่งที่ท�ำให้
ทารกดูเป็นของจริง” มาร์ค
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ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากการเป็นคู่ครองมาเป็นทั้งคู่ครอง
และพ่อแม่ อาจแตกต่างกันไปได้ส�ำหรับแต่ละบุคคล ถ้าส่วน
มากท่านเป็นผู้เลี้ยงดูทารกในตอนแรกๆ ประสบการณ์ของท่าน
ก็จะแตกต่างไปจากของคู่ครองของท่าน ถึงกระนั้นความกังวล
และประสบการณ์หลายอย่างจะคล้ายกัน ดูจากตัวอย่างข้างล่าง
อย่าผิดหวังกับรายการความสูญเสียที่พ่อแม่บางคนรู้สึก – คน
ส่วนใหญ่พบว่าประโยชน์ที่ได้จากการเป็นพ่อแม่เป็นสิ่งชดเชยคุ้ม
กว่ามาก

ผู้หญิงอาจรู้สึก

• ฉันได้สูญเสียอัตลักษณ์ที่ฉันเคยมีมาก่อน
• ฉันได้อัตลักษณ์ใหม่ในฐานะเป็นแม่
• ฉันมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างไปกับคู่ครองของฉัน ขณะที่เรา
เรียนรู้การเป็นพ่อแม่ด้วยกัน
• ฉันมีความสัมพันธ์ใหม่กับทารกของฉัน
• ฉันมีเวลาน้อยลงส�ำหรับตัวเอง
• ฉันมีเวลาน้อยลงที่จะใช้กับคู่ครองของฉัน และมีเวลาน้อยลง
ส�ำหรับเพียงจะอยู่ด้วยกันและคุยกัน
• ชีวิตเพศสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไง?
• ฉันได้สูญเสียอัตลักษณ์การท�ำงาน
• ฉันได้สูญเสียรูปทรง
• ฉันได้สูญเสียการควบคุมร่างกายของตัวเอง
• ฉันได้สูญเสียการควบคุมกิจวัตรของตัวเอง

ผู้ที่เป็นคู่ครองอาจรู้สึก

• ฉันได้สูญเสียอัตลักษณ์ที่ฉันเคยมีมาก่อน
• ฉันได้อัตลักษณ์ใหม่ในฐานะเป็นพ่อ
• ฉันมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างไปกับคู่ครองของฉัน ขณะที่เรา
เรียนรู้การเป็นพ่อแม่ด้วยกัน
• ฉันมีความสัมพันธ์ใหม่กับทารกของฉัน
• ฉันมีเวลาน้อยลงส�ำหรับตัวเอง
• ฉันมีเวลาน้อยลงที่จะใช้กับคู่ครองของฉัน และมีเวลาน้อยลง
ส�ำหรับเพียงจะอยู่ด้วยกันและคุยกัน
• ชีวิตเพศสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไง?
• ฉันอยากจะรู้ว่าชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปมากสักเท่าไร?
• จะเกิดอะไรขึ้นกับเวลาของฉันที่เคยใช้กับเพื่อนๆ?
• ฉันจะมีเวลาท�ำกิจกรรมที่ฉันชอบไหม?
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อารมณ์ที่ปรวนแปร – ค�ำแนะน�ำเพื่อการ
รับมือ

• เตือนตัวเองว่าอารมณ์ที่ปรวนแปรบางอย่าง และการเป็นปาก
เป็นเสียงกันเป็นสิ่งปกติส�ำหรับท่านทั้งสอง มันเป็นสิ่งปกติ
ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน – แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งครรภ์
และการเป็นพ่อแม่ในระยะแรกท่านทั้งสองก�ำลังรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
• แบ่งความรู้สึกซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจและช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วหญิงที่ตั้งครรภ์จะ
เป็นศูนย์กลางของความสนใจและห่วงใย ท่านไม่ใช่คนเดียวที่
ต้องการความช่วยเหลือ คู่ครองของท่านก็มักจะมีความเป็น
ห่วงอย่างเดียวกันด้วย
• ควรจ�ำด้วยว่าคู่ครองของท่านไม่ใช่ผู้ที่อ่านใจคนได้ ถ้าคนหนึ่ง
รู้สึกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือและความเข้าใจที่ต้องการ ต้อง
พูดจากัน
• คุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชีวิตที่จะเกิดจากการ
เป็นพ่อแม่ เหล่านี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
การแบ่งกันท�ำงานบ้าน แบ่งกันดูแลทารก การเปลี่ยนแปลง
ทางชีวิตสังคม มีเวลาน้อยลงที่จะได้ออกไปเที่ยวด้วยกันเป็นคู่
หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการท�ำงานของท่าน คิดดูว่าท่าน
จะรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร
• ควรจ�ำด้วยว่าพ่อแม่ยังต้องการ “เวลาสองต่อสอง” หลังทารก
เกิด สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมให้ความสัมพันธ์กระชับ
แน่นเมื่อท่านกลายเป็นพ่อแม่ ลองหาเพื่อนและญาติที่จะดูแล
ทารกให้ในขณะที่ท่านใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน หรือเพียงบางเวลาเพื่อ
ให้คนหนึ่งหรือทั้งสองคนได้นอนหลับสักสองสามชั่วโมง

“ในขณะที่ผมอิ่มอกอิ่มใจกับลูกชาย
คนใหม่ ผมก็ไม่ยอมที่จะสูญเสีย
ความใกล้ชิดกับภรรยา ต้องใช้
เวลาหลายเดือนมากกว่าเราจะ
รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางเพศอย่าง
สุดรัก ที่เราเคยมีความสุขด้วยกัน
มาก่อน” เล็กซ์

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีผลกระทบอย่างมากต่อความ
สงบสุขของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อแม่และลูก การใช้
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นอาชญากรรมด้วย - อาชญากรรมที่
มีผลต่อผู้หญิงทุกรุ่นทุกวัย จากพื้นเพต่างๆ กัน
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงการชกหรือตบตี อาจ
หมายถึงอย่างอื่นๆ ที่ท�ำเพื่อควบคุมและบังคับอีกคนหนึ่ง
เป็นต้นว่า:
•
•
•
•

ท�ำการขู่คุกคาม
บังคับให้ท่านท�ำกิจกรรมเพศเมื่อท่านไม่อยากท�ำ
ควบคุมการเงินของท่าน
หยุดยั้งไม่ให้ท่านพบปะกับครอบครัวหรือเพื่อน

การวิจัยแสดงว่า:
• หญิงเป็นจ�ำนวนมากมีประสบการณ์ได้รับความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นครั้งแรกในระหว่างการตั้งครรภ์
• ส�ำหรับหญิงที่ได้รับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอยู่แล้ว
ระหว่างการตั้งครรภ์ความรุนแรงจะมากขึ้น
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีผลต่อทารกก่อนคลอดได้ บาง
ครั้งเนื่องจากแม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย แต่ผลการ วิจัยใหม่
แสดงด้วยว่า ความเครียดจากการมีชีวิตอยู่กับความรุนแรง (ไม่
ว่าจะเป็นความรุนแรงทางร่างกาย หรือความรุนแรงด้วยวิธีอื่น)
มีผลส�ำคัญต่อหญิงที่ตั้งครรภ์ อาจมีผลต่อพัฒนาการของทารก
ทารกของหญิงที่ได้รับการกระท�ำรุนแรงในระหว่างตั้งครรภ์ อาจ
มีน�้ำหนักแรกคลอดต�่ำ และอาจเติบโตขึ้นโดยมีปัญหาทางสังคม
และอารมณ์ (แม้ว่าทารกจะไม่มีประสบการณ์ความรุนแรงหลังค
ลอด)

นี่เป็นเหตุผลว่าหญิงทุกคนมักจะได้รับค�ำถามเกี่ยวกับการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว จากผดุงครรภ์หรือพยาบาลสุขภาพเด็กและ
ครอบครัว
ท่านอาจจะถูกถามมากกว่าหนึ่งครั้ง – มันเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจวัตรการสาธารณสุขในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ท่านไม่ต้องตอบ
ค�ำถามเกี่ยวกับความรุนแรง ถ้าไม่ต้องการตอบ แต่เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ควรรู้ว่าความรุนแรงเป็นประเด็นทางสุขภาพ ถ้าท่านบอกกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่า ท่านก�ำลังมีประสบการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัวและท่านหวาดกลัว เขาจะเสนอความช่วยเหลือให้ท่าน
ได้ติดต่อกับบริการต่างๆ ที่ช่วยท่านได้
ถ้าท่านหวาดกลัวหรือมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ท่านหรือความปลอดภัยของลูกๆ ท่านอาจ:
• โทรศัพท์ต�ำรวจหรือบ้านลี้ภัยในท้องถิ่น
• บอกใครสักคนที่ท่านไว้ใจ (เพื่อน ผดุงครรภ์ของท่าน แพทย์
ของท่านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
• หลบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
• ให้กฎหมายคุ้มครองท่านและลูกๆ ของท่าน – แจ้งต�ำรวจหรือ
ศาลท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ
• วางแผนความปลอดภัย ในกรณีที่ท่านและลูกๆ ต้องออกไป
โดยเร็ว
มีบริการให้ค�ำแนะน�ำ ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือทางการแพทย์
ฟรี แก่ใครก็ตามที่ถูกท�ำร้ายหรือถูกข่มเหง บริการเหล่านี้มี
หน่วยงานอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ หลายแห่ง
ท่านโทรศัพท์สายช่วยเหลือความรุนแรงในครอบครัว (Domestic
Violence Helpline ) หมายเลข 1800 656 463 หรือ TTY 1800
671 442 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์) บริการนี้จะ
ให้รายละเอียดของบ้านหลบภัยที่ใกล้ท่านที่สุด ตลอดจนบริการ
ความช่วยเหลือของศาล และบริการอื่นๆ
ถ้าท่านก�ำลังมีอันตราย โทรศัพท์ต�ำรวจที่หมายเลข 000
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เมื่อทารกตาย

When a baby dies
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บางครั้งการตั้งครรภ์ก็จบลงด้วยความเศร้า เมื่อต้องสูญเสียทารก
โดยการแท้ง ตายในครรภ์ หรือตายไม่นานหลังคลอด

การแท้ง

การแท้งเป็นเรื่องธรรมดา จากจ�ำนวนหนึ่งในห้าของการตั้งครรภ์
ที่ได้รับการยืนยัน จะสิ้นสุดลงด้วยการแท้ง ส่วนมากที่สุดเกิดขึ้น
ในช่วง 14 สัปดาห์แรก แต่การสูญเสียไม่ว่าเพราะสาเหตุใดก่อน
20 สัปดาห์ เป็นที่รู้จักกันว่าการแท้ง
ในขณะที่หญิงหลายคนไม่มีความเศร้าโศกต่อเนื่องกันจากการแท้ง
ที่เกิดในตอนต้นๆ บางคนถือว่าเป็นการสูญเสียยิ่งใหญ่ ปัญหาที่
เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งได้แก่คนอื่นๆ ดูไม่เข้าใจว่าท่านมีความโศก
เศร้ามากสักปานใดที่สูญเสียทารกด้วยวิธีนี้ แม้ว่าท่านอาจจะคาด
หวังว่าจะได้ความเห็นอกเห็นใจถ้าทารกของท่านตายในครรภ์หรือ
ตายหลังคลอด คนเป็นจ�ำนวนมากไม่ตระหนักว่าท่านยังรู้สึกโศก
เศร้าอย่างแท้จริงได้กับทารกที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
ความรู้สึกผิดเป็นส่วนหนึ่งของความโศกเศร้าหลังการแท้ง และ
เป็นเรื่องธรรมดา ท่านอาจคิดว่าการแท้งเกิดจากบางสิ่งบาง
อย่างที่ท่านท�ำ (หรือไม่ได้ท�ำ) มันจะช่วยถ้าท่านคุยกับใครสัก
คนหนึ่งที่เข้าใจสถานการณ์ที่ท่านต้องเผชิญ ซึ่งอาจจะเป็นหญิง
อีกคนหนึ่งที่เคยแท้งด้วย หรือเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่โรง
พยาบาล ที่ปรึกษา แพทย์หรือผดุงครรภ์
หญิงเริ่มผลิตน�้ำนมตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้ราวๆ 16 สัปดาห์ จากการ
สูญเสียทารกเมื่อตั้งครรภ์ถึงระยะนี้ ร่างกายของท่านจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนอย่างปกติ และการผลิตน�้ำนมจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นบ้างในช่วงสองสามวันแรก ท่านอาจรู้สึกว่าเต้า
นมเต็ม อ่อนนุ่ม และอาจมีน�้ำนมซึมออก พยายามหลีกเลี่ยง
การกระทบกระเทือนใดๆ ที่เต้านม และบีบนมออกเบาๆ เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเจ็บถ้าจ�ำเป็น ถุงเย็นอาจช่วยให้สบายขึ้น ยา
ระงับปวดที่หาซื้อได้ เช่น พาราซีทามอลอาจช่วยได้ เต้านมของ
ท่านจะเป็นปกติอีกไม่นาน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแท้ง ดูจาก โรคแทรกซ้อน
ระหว่างตั้งครรภ์ ที่หน้า 124

ทารกตายในครรภ์และการตายของทารกแรก
คลอด
เมื่อทารกตายในมดลูกและคลอดหลังตั้งครรภ์ได้ 20 สัปดาห์ เป็น
ที่รู้จักกันว่าทารกตายในครรภ์ แทนที่จะเป็นการแท้ง

จากจ�ำนวนทารกทั้งหมดที่เกิดในออสเตรเลีย เกือบหนึ่งคนใน
จ�ำนวนหนึ่งร้อยคนตายในครรภ์ หรือตายไม่นานหลังคลอด ส่วน
มากเจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทารกน�้ำหนักแรกคลอดต�่ำ หรือทารกที่
มีปัญหาทางพัฒนาการ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เป็นสาเหตุของการตายของทารก
ความเศร้าโศกที่ท่านและคู่ครองมีอาจจะสุดทนได้ โรงพยาบาล
ส่วนมากมีเจ้าหน้าที่มีความรู้เป็นพิเศษคอยให้ความช่วยเหลือ
บรรดาพ่อแม่ผู้สูญเสีย ตลอดจนการให้ค�ำปรึกษา ท่านจะมี
โอกาสใช้เวลากับทารกและอุ้มทารก ถ้าท่านต้องการ ท่านอาจ
กลับไปบ้านก่อน แล้วกลับมาใช้เวลานานมากขึ้นกับทารก บาง
คนพบว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจว่าการตายของทารกเป็นความจริง
และมีโอกาสได้แสดงความเศร้าโศก
ท่านอาจต้องการมีสิ่งที่ระลึกจากทารกของท่าน – รูปถ่าย ผม
ที่ตัดออกมาหรือภาพพิมพ์มือ เป็นต้น อาจมีความเป็นได้ที่จะ
อาบน�้ำให้ทารกและถ่ายวิดีทัศน์ขณะท่านใช้เวลาด้วยกันกับทารก
ส�ำหรับบางคนสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขาทนต่อความเศร้าโศกได้ดีขึ้น
การไว้ทุกข์ให้กับการสูญเสียทารกเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะ
ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล และแต่ละวัฒนธรรม สิ่งส�ำคัญอยู่
ที่ว่าความประสงค์และการเลือกของท่านได้รับการยอมรับอย่างดี
ถ้ามีพิธีการทางวัฒนธรรมหรือทางศาสนาที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
บอกให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับทราบ
.

“การสูญเสียรีเบคคาเป็น
ประสบการณ์ที่แหลกสลายที่สุด
ทางอารมณ์ในชีวิตของผม การ
ได้อุ้มเธอและการจัดงานศพ
ช่วยให้ผมมีความรู้สึกใกล้ชิด”
เดวิด
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หน่วยงาน SIDS and Kids NSW ให้ความช่วยเหลือ
พ่อแม่และครอบครัวที่สูญเสียทารกในระหว่างการตั้ง
ครรภ์ การคลอด ในวัยทารกและวัยเด็กอายุถึง 6
ขวบ ไม่ว่าท่านจะมีประสบการณ์จากการแท้ง การ
ตั้งครรภ์นอกมดลูก การหยุดตั้งครรภ์ ทารกตายใน
ครรภ์ ทารกตายแรกคลอด หรือการตายของทารก
หรือเด็กจากสาเหตุอย่างอื่นใด ท่านสามารถติดต่อ
Bereavement Line หมายเลข 1800 651 186 ตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อได้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และค�ำ
ปรึกษา.
❖

วันร�ำลึกการสูญเสียในการตั้งครรภ์และ
การสูญเสียทารก
ในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี บรรดาพ่อแม่และ
ครอบครัวทั่วประเทศออสเตรเลียจะท�ำพิธีร�ำลึกถึง
ทารกของตน ที่จากไปเนื่องจากสาเหตุการแท้ง การ
ตายในครรภ์ หรือการตายหลังคลอด ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมดูที่ http://15october.com.au

“ความเสียใจอย่างใหญ่หลวงของฉัน
ได้แก่ฉันจะไม่เคยเห็น รีเบคคาลืมตา
อีก และการหล่อจ�ำลองมือและรอย
เท้าของเธอ ที่เราท�ำไว้มีค่ามากกว่า
เงินทองใดๆ ทั้งสิ้นในโลก เมื่อฉันตั้ง
ครรภ์อีก ฉันได้เปลี่ยนแพทย์หลายคน
จนในที่สุดได้แพทย์ที่เข้าใจอย่างแท้จริง
ถึงความรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดของ
ฉันว่า ฉันอาจสูญเสียทารกคนใหม่นี้อีก”
ลินดี้
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เป็นสิ่งสามัญมากที่ท่านและคู่ครองจะรู้สึกโกรธ และอาจจะสงสัย
ว่าท่านหรือคนอื่นเป็นผู้ที่ควรถูกต�ำหนิในการตายของทารก ท่าน
อาจเป็นห่วงว่าการตั้งครรภ์ครั้งอื่นจะจบลงอย่างเดียวกัน จะ
ช่วยได้ถ้าบอกสิ่งเหล่านี้กับแพทย์ ผดุงครรภ์ ที่ปรึกษาความเศร้า
โศก หรือนักสังคมสงเคราะห์ที่โรงพยาบาล
หลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว ท่านอาจพบว่าท่านมีค�ำถามเพิ่ม
ขึ้นในช่วงสัปดาห์หรือเดือนภายหลังการคลอดทารกที่ตายในครรภ์
หรือทารกตายแรกคลอด นักสังคมสงเคราะห์ที่โรงพยาบาลพร้อม
พูดคุยกับท่านไม่ว่าจะเป็นประเด็นหรือความกังวลอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นานมาแล้วเท่าไร
เมื่อทารกตาย ทางโรงพยาบาลจะให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะให้
ได้ เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสาเหตุของการตาย ในการค้นหาให้มากกว่า
นี้ ท่านจะถูกขอให้ยินยอมให้ท�ำการชันสูตรศพ และอาจเป็นได้
ว่าจะท�ำการตรวจท่านและทารกของท่าน ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เจ็บ
ปวดอย่างยิ่ง ท่านไม่จ�ำเป็นต้องยินยอมให้มีการชันสูตรศพหรือ
การตรวจ แต่ควรจ�ำว่าการรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการตายมากขึ้น
อาจป้องกันปัญหาอย่างเดียวกันในการตั้งครรภ์ในอนาคต การ
พูดจากับผดุงครรภ์ แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และคู่ครองของ
ท่านจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้
เมื่อท่านสูญเสียทารกไม่ว่าโดยการแท้งหรือทารกตายใน
ครรภ์ ท่านอาจพบว่าการใช้เวลาพูดคุยกับพ่อแม่คนอื่นๆ ที่มี
ประสบการณ์อย่างเดียวกันให้ประโยชน์แก่ท่าน ในการหากลุ่ม
ช่วยเหลือที่อยู่ใกล้ท่าน ติดต่อ SIDS and Kids NSW หมายเลข
1800 651 186 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือไปที่
www.sidsandkidsnsw.org

การให้ค�ำแนะน�ำทางพันธุกรรมหลังทารก
ตาย

ไม่ว่าจะเป็นกี่วัน หรือกี่สัปดาห์ หรือกี่เดือนหลังจากการแท้ง
หรือการตายของทารกแล้ว ที่ปรึกษา แพทย์ ผดุงครรภ์และนัก
สังคมสงเคราะห์สามารถจัดหาความช่วยเหลือหลายอย่างให้ท่าน
ได้ เป็นความช่วยเหลือที่จะช่วยท�ำให้ท่านทนรับได้และเข้าใจ
ความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปท่านอาจจะพิจารณารับค�ำปรึกษา
ทางพันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านมีประสบการณ์การ
แท้งสองครั้งหรือมากกว่า หรือทารกตายในครรภ์ หรือทารกตาย
ไม่นานหลังคลอด ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์การศึกษาทาง
พันธุกรรม (Centre for Genetics Education) หมายเลข
(02) 9462 9599

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ การคลอด
ทารกและการเป็นพ่อแม่
Learning more about pregnancy,
birth, babies and parenthood
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หน้าต่อไปเป็นรายการแสดงรายละเอียดของเว็บไซท์และการติดต่อ
บางแห่ง ขององค์กรที่จัดหาข้อมูล ค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือ
ให้แก่พ่อแม่
มีแหล่งข้อมูลมากมายหลายแห่งที่จะค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ท่าน
เพิ่งอ่าน แต่ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านเชื่อข้อมูลนั้นได้? ต่อไปนี้
เป็นรายการที่จะช่วยท่านตัดสินว่าท่านควรไว้ใจข้อมูลที่ท่านอาจจะ
อ่านได้มากน้อยเท่าไร
คิดถึงค�ำถามเหล่านี้เมื่อท่านอ่านอะไร
แม้กระทั่งหนังสือเล่มนี้

1. วัตถุประสงค์ของข้อมูลชัดเจนไหม? ท�ำไมท่านจึงได้

รับข้อมูลนี้? เป็นสิ่งที่บอกท่านเกี่ยวกับอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ว่าก�ำลังพยายามชักชวนให้ท่านเลือกบางสิ่งบางอย่างหรือให้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์?

2. ข้อมูลนั้นมาจากไหน? ท่านบอกได้ไหมว่าใครเขียน? เขา
มีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์อะไร? เป็นสิ่งที่ได้รับการ
ทดสอบทางวิชาการแล้วหรือไม่? เป็นสิ่งที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ
หลายคน หรือจากเพียงคนเดียว?

3. ข้อมูลนั้นมีความสมดุลย์และไม่มีอคติใช่ไหม? เป็น

ข้อมูลที่ให้ท่านมีทางเลือกทั้งหมดเท่าที่มี หรือว่าเสนอเพียงความ
เห็นอย่างเดียว? เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายๆ แหล่ง
ข้อมูลหรือไม่?

4. เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านไหม? ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ
สถานการณ์ของท่านไหม?

5. ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันไหม? ท่านพอจะบอกได้ไหมว่า

เป็นเอกสารที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อไร? มีการแก้ไขปรับปรุงตั้งแต่
นั้นไหม? มีความเห็นตรงกับสิ่งที่แหล่งข้อมูลอื่นก�ำลังกล่าวถึง
ไหม?

6. เป็นข้อมูลที่บอกให้ท่านรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญยังไม่มีค�ำตอบ
ทั้งหมดตามประเด็นไหม? ยอมรับไหมว่ายังไม่มีค�ำตอบ
ทั้งหมด หรือเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่?

7. เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ท่านหารายละเอียดเพิ่มเติมจากที่
อื่นไหม? มีการอ้างอิงให้ท่านดูจากหนังสืออื่นๆ จากเว็บไซท์
หรือจากองค์กรอื่น เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้ไหม?

8. เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ท่านตัดสินใจเองไหม? ก�ำลังดันให้
ท่านท�ำอะไรสักอย่าง หรือช่วยให้ท่านตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยว
กับประเด็นสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าการเลือกนั้นจะเป็นอะไรไหม?
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ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดและทารก

Australian Government

NSW Health

The Cochrane Collaboration
Consumer Network

Victorian Government

www.australia.gov.au

www.cochrane.org

healthdirect Australia
www.healthdirect.org.au

www.health.nsw.gov.au/pubs
(02) 9391 9000
www.betterhealth.vic.gov.au

Women’s Health Victoria
http://whv.org.au

แหล่งข้อมูลและบริการส�ำหรับการตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพ

แอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาเสพ
ติด
Alcohol and
Drug Information Service

ความรุนแรงภายในครอบครัวและ
การท�ำร้าย
Domestic Violence Line

http://yourroom.com.au
(02) 9361 8000 or 1800 422 599

www.domesticviolence.nsw.gov.au
1800 656 463
TTY 1800 671 442

การติดเชื้อ ปัญหาทางพันธุกรรม
และปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ
ACON (AIDS Council of NSW)

Australian Drug Foundation

NSW Rape Crisis Centre

Australian Action on
Pre-eclampsia

MotherSafe

ความเศร้าโศกและความสูญเสีย
SIDS and Kids NSW

www.stvincents.com.au
www.adf.org.au
(03) 9611 6100

www.mothersafe.org.au
(02) 9382 6539 or
1800 647 848
The Quitline

www.icanquit.com.au
13 78 48 (13 QUIT)

โภชนาการและการตั้งครรภ์
Food Standards Australia
New Zealand
www.foodstandards.gov.au
(02) 6271 2222

Nutrition Australia

www.nutritionaustralia.org
(02) 4257 9011

NSW Food Authority

www.foodauthority.nsw.gov.au
1300 552 406

www.nswrapecrisis.com.au
1800 424 017

www.sidsandkidsnsw.org
(02) 8585 8700 or
1800 651 186

สุขภาพและความปลอดภัย
The Children’s Hospital at
Westmead

www.chw.edu.au/parents/factsheets

Roads and Maritime Services

http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/
stayingsafe/children/childcarseats/index.
html
13 22 13

Women’s Health Centres
www.whnsw.asn.au
(02) 9560 0866

www.acon.org.au
(02) 9206 2000

www.aapec.org.au
(03) 9330 0441

Centre for Genetics Education
www.genetics.edu.au
(02) 9462 9599

Cystic Fibrosis (NSW)

www.cysticfibrosis.org.au/nsw
(02) 9878 2075 or
1800 650614

Australian Diabetes Council

www.australiandiabetescouncil.com
1300 342 238 (1300 DIABETES)

Down Syndrome NSW

www.downsyndromensw.org.au
(02) 9841 4444

Hepatitis NSW

www.hep.org.au
(02) 9332 1599 or
1800 803 990

Pre-eclampsia Foundation
www.preeclampsia.org

Thalassaemia Society of NSW
www.thalnsw.org.au
(02) 9550 4844
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การเจ็บท้องและการคลอด
Homebirth Access Sydney
www.homebirthsydney.org.au
(02) 9501 0863

Homebirth Australia

www.homebirthaustralia.org
0423 349 464

Australian Society of
Independent Midwives
www.australiansocietyof
independentmidwives.com

ปัญหาทางการเงิน
Centrelink Families and
Parents Line
www.humanservices.gov.au
136 150

Centrelink Multilingual Service
131 202

การตั้งครรภ์ทารกหลายคน
Multiple Birth Association of
Australia
www.amba.org.au
1300 886 499

การเป็นแม่และการดูแลทารกของ
ท่าน
Families NSW
www.families.nsw.gov.au
1800 789 123

Australian Breastfeeding
Association

www.breastfeeding.asn.au
1800 686 268 (1800 mum2mum)

Family Planning NSW Healthline
www.fpnsw.org.au
1300 658 886

Infant Massage Information
Service
www.babymassage.net.au
1300 558 608

Immunise Australia Program
www.immunise.health.gov.au
1800 671 811

Beyond Blue

www.beyondblue.org.au
1300 224 636

Depression After Delivery

www.depressionafterdelivery.com

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ออสเตรเลีย
Australian Competition and
Consumer Commission

Keeping baby safe – a guide to infant
and nursery products
www.productsafety.gov.au

กีฬาและการออกก�ำลังกาย
Australian Sports Commission
www.ausport.gov.au
(02) 6214 1111

Karitane Careline

Australian Physiotherapy
Association (NSW Branch)

NSW Health Immunisation
website

NSW Department of Sport and
Recreation

Australian Scholarships Group
Resources for Parents

Sports Medicine Australia

Lactation Consultants of
Australia and New Zealand

งานและการตั้งครรภ์
WorkCover Authority of NSW

www.karitane.com.au
1300 227 464 (1300 CARING)

http://www.health.nsw.gov.au/
immunisation/pages/default.aspx

www.asg.com.au/resources

www.lcanz.org
(02) 9431 8621

Parent line

1300 1300 52

Raising Children Network
http://raisingchildren.net.au

Relationships Australia
www.relationships.org.au
1300 364 277

Tresillian Parent’s Helpline
www.tresillian.net
(02) 9787 0855 or 1800 637 357
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โรคซึมเศร้าหลังคลอด

www.physiotherapy.asn.au
1300 306 622

www.dsr.nsw.gov.au
13 13 02
http://sma.org.au
(02) 8116 9815

www.workcover.nsw.gov.au
13 10 50

ความคิดเห็นของท่านมีความหมาย
ถ้าท่านต้องการออกความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการผดุงครรภ์
ที่ท่านได้รับ ควรพิจารณาใช้วิธีบอกหรือเขียนถึงองค์กรที่จัด
บริการให้แก่ท่าน ถ้าท่านมีความกังวลหรือมีค�ำร้องเรียน เป็น
ความส�ำคัญอย่างยิ่งที่ต้องท�ำ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงว่ามีบางสิ่ง
บางอย่างที่อาจจ�ำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น
ถ้าท่านมีความขัดข้องเกี่ยวกับการรักษาหรือการดูแลด้าน
สาธารณสุขที่ท่านได้รับ ท่านสามารถติดต่อกับ Health Care

Complaints Commission:
โทรศัพท์:

1800 043 159 (ฟรี) หรือ
(02) 9219 7444

TTY:

(02) 9219 7555

โทรสาร:

(02) 9281 4585

อีเมล:

hccc@hccc.nsw.gov.au

เว็บไซท์:

www.hccc.nsw.gov.au
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การเป็นพ่อแม่
– สัปดาห์แรกๆ, 59, 104-113, 143, 144-147
การผ่อนคลาย, 46, 47, 57, 67-69
การผ่าท้องคลอด, viii, 60, 82- 83, 87, 123, 126
การผ่าปากช่องคลอดเพื่อสูติกรรม, viii, 63, 81, 82
การผูกพันกับทารกของท่าน, 83, 84, 94, 137, 145
การมาเยี่ยมที่บ้านของพยาบาล, 111
การรักษาด้วยสมุนไพร, 12, 13-14
การเร่งคลอด, 78-79
การเร่งคลอดในช่วงเจ็บท้อง, viii, 79
การเลี้ยงลูกด้วยนมขวด, 102, 103
การเลี้ยงลูกด้วยนมผง, 102-103
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, 77, 83, 84, 87, 93-103, 110,
137, 154
การสูบบุหรี่, 15-16, 113
การเสียชีวิตของทารกแรกคลอด, 148-150
การให้ค�ำแนะน�ำทางพันธุกรรม, vi, 114-119, 150

การอยู่ผิดท่าของทารก, viii, 64
การออกก�ำลังกาย, 12, 28, 37-42, 44, 45, 48,
57, 62, 83, 87, 105, 110, 121, 126, 154
การออกก�ำลังกายหลังคลอด, 37-42
กาแล็คโตซีเมีย โรคทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการเผา
ผลาญ, 88
กินอาหารอย่างมีสุขภาพ, 28-36
แก๊สไนทรัส อ๊อกไซด์หรือแก็สหัวเราะ, 77
เข็มขัดนิรภัย, 58
ครรภ์เป็นพิษ, ix, 127, 153
คลอดที่บ้าน, 7, 9, 10, 66, 154
คลอดที่โรงพยาบาล, 8
ความดันโลหิตสูง, vi, viii, 34, 46, 78, 121, 127, 132
ความปลอดภัยเรื่องอาหาร, 35, 102
ความผิดปกติทางโครโมโซม , 115-119, 121
ความพิการ, 21, 62, 132
ความรู้สึกในการตั้งครรภ์, 4, 51, 87, 136-143
ความสัมพันธ์ในระยะการตั้งครรภ์, 144-147
ความเหน็ดเหนื่อย, 51, 52, 62, 102, 105, 137
ความอยาก, 45
คาเฟอิน, 19, 47
แค็พซูล ที่ส�ำหรับใส่เด็กในรถ, 65, 66, 89
แคลเซียม, 30, 31, 33, 45
โคเคน, 17, 18
งาน
– และการตั้งครรภ์, 25, 154
– ความปลอดภัย, vi, 25
งานกระดาษ, 91-92
จ�ำนวนผู้ตั้งครรภ์ที่เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ดูแลการผดุงครรภ์,
8
ชาใบราสพ์เบอร์รี่, 14
ชาสมุนไพร, 14
เชื้อพาร์โวไวรัส, 22-23
เชื้อโรคเซลล์รูปเคียว, 117
เชื้อโรคที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์, (STIs), 3-4, 19-25
โชว์ การปล่อยเมือกที่ปิดปากมดลูก, ix, 71, 73
ดัชนีมวลกาย, 34
ตรวจเลือดจากเยื่อหุ้มทารกในครรภ์, 115, 118
ตะคริวหรือปวดท้อง, 45, 72, 87
ตัวอ่อน, viii, 50
เต้านม
– เจ็บ, 52, 87, 101, 149
– นมคัด, 87
– น�้ำนมซึม, 63, 149

ถุงน�้ำคร�่ำ, viii, 50, 73
ท้องผูก, 41, 45, 47, 107
ท้องหรือผิวลาย , 47, 63
ท่อปัสสาวะอักเสบ, 45
ท่าในการเจ็บท้องคลอด, 69, 74-76, 80
ทารกคลอดก่อนก�ำหนด, ix, 131-133
ทารกดิ้น, 56, 145
ทารกตายก่อนคลอด, ix, 148-150
ทารกที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ, 134-135
ทารกแรกคลอด, 90-91, 106
ที่ปรึกษาทางพันธุกรรม, viii
ทีมการท�ำงานผดุงครรภ์, 8
ธาตุเหล็ก, 3, 30, 33
นมอักเสบ, ix, 98, 101-102
น�้ำคร�่ำ, viii 73, 74, 78, 118
น�้ำลาย, 47
น�้ำหนักขึ้น, 34, 123
น�้ำหนักมากเกินไป หรืออ้วนมากเกินไป, vi, 32, 34, 94
บริการสุขภาพเด็กปฐมวัย, 90, 92, 111, 135
เบ็นโซไดอะเซพไพน์ ยากล่อมประสาท, 18
ปวดศีรษะ, 20, 22, 46, 64
ปวดหลัง, 39-40, 72, 44, 40, 58, 62, 72, 75, 130
ผดุงครรภ์, ix, 7-10, 154
แฝด, 45, 56, 122-123
เพธิดีน, 18
เพศ, 52, 107, 108, 146
โพสต์เนทัล หลังคลอด
– เศร้า, 87, 137, 141, 146
– ซึมเศร้าหดหู่, 139-142, 154
ฟัน, vi, 31, 44
โฟเลท (กรดโฟลิค), viii, 31, 32
ภัยอันตรายที่บ้าน, 26-27
ภาวะพร่องฮอร์โมนไธรอยด์แต่ก�ำเนิด, 88
เมธาโดน, 17, 18, 99
ยาลดอาการซึมเศร้า, 138
ยาเสพติด
– ระหว่างตั้งครรภ์, vi, 12-13, 17-19, 27
– ขณะเจ็บท้องคลอด, 77
– ขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, 27, 99
– ขณะนอนเตียงเดียวกัน, 113
ยาเสพติดแอมเฟตทามินหรือยาบ้า, 18
ยาอี, 17, 18
รก (สิ่งที่ออกตามหลังคลอด), viii, ix, 50, 83, 126, 130
รอยเย็บ, 81, 87, 107

ระดูขาว, 24, 48, 64, 125
– ในทารกหญิงแรกเกิด, 91
ระบบการท�ำบันทึกสุขภาพทารกเพิ่งคลอดได้หนึ่งนาที, 84
ริดสีดวงทวาร, 47, 107
เรซัส (อาร์เอช) แฟ็กเตอร์, 3
โรคคลามีเดีย, 24-25
โรคซิฟิลิส, 24-25
โรคซึมเศร้า, vi, 5, 12, 14, 52, 111, 127, 138-142, 154
โรคดีซ่าน, ix, 20, 90, 132
โรคตับอักเสบ ซี, 3, 17, 22, 23, 79, 97, 153
โรคตับอักเสบ บี, 3, 17, 20-21, 84, 97
– ยาฉีดส�ำหรับทารก, 64, 84-85
โรคเบาหวาน, viii, 63, 78, 94, 117, 121, 126-7, 132,
153
โรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์, 63, 121, 126-127
โรคปอดผิดปกติแต่ก�ำเนิด, vi, 88, 117, 153
โรคฟินิลเคโทนูเรีย, 88
โรคภูมิแพ้, 12, 15, 127
โรคเริมที่อวัยวะเพศ, 24-25
โรคลมชัก, 32, 127
โรคลิสเตอเรีย โรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่เป็น
พิษ, 36
โรคโลหิตจาง viii, 3, 27, 117, 123
โรคโลหิตจางเนื่องจากความผิดปกติทางพันธุกรรม vi,
117, 153
โรคหนองใน, 24-25
โรคหัดเยอรมัน, 3, 20-21
โรคหัดเยอรมัน, vi, 3, 20-21, 88
โรคเอชไอวี, 3, 22, 23, 79, 84, 97
โรงพยาบาล
– สิ่งที่ต้องเอาไป, 65
– ไปเมื่อไร, 74
เลือดก�ำเดาไหล, 47
เลือดออก
– เลือดออกของทารก, 85, 91, 108
– เลือดออกทางช่องคลอด, 18, 45, 83, 84, 87, 107, 109,
121, 125, 126, 130
เลือดออกที่เหงือก, vi, 44
วันที่ที่คาดคะเนการคลอด, viii, 51, 53, 63
ไวตามิน เค, 9, 64, 84, 85
ไวตามินและเกลือแร่, 31
ไวรัสไซโตเมกาโล, 22-23, 26
สเตร็พ บี, 22-23, 63
สมุดสีน�้ำเงิน, 89, 90

สัตว์เลี้ยง, 23, 26
สายสะดือ, ix, 3, 50, 84
– การดูแลรักษาสายสะดือ, 91
สารเน็พธาลีน , 27
สูติแพทย์, ix, 2, 9, 10
เส้นเลือดขอด, 25, 47, 48 12
เสื้อยกทรง, 52, 87, 108
หูดที่อวัยวะเพศ, 24-25
อัลตราซาวด์, ix, 53, 115, 118-119
อาการคัน, 46
อาการจุกเสียด, 46, 47, 62
อาการปวด
– เกี่ยวกับส่วนท้อง, 44, 45, 125, 126
– เจ็บท้องคลอด, 72-77
อาการปวดบริเวณท้อง, 24, 45, 125, 126
– ปวดเส้นเอ็นกลม, 44
อาการแพ้ท้อง, 46-47, 51
อารมณ์, 51
อาหารที่ควรงด, 29, 31, 35, 36
อีสุกอีใส, vi, 20, 21, 26
อุ้งเชิงกราน, ix, 41-42, 45
เอพิดูราล (การฉีดยาบล็อคหลัง), viii, 60, 77, 81, 82,
130
แอนติ ดี, 3
แอนติเนทัล สภาวะก่อนการคลอด
– การดูแล, 1-10, 50, 55, 127, 132
– การให้ความรู้, 57
แอลกอฮอล์, vi, 17, 99, 113
ฮอร์โมนโพรสทาแกลนดิน, 78
ฮอร์โมนอ๊อกซิโทซิน, 79, 83, 129, 130
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เต็มอย่างปกติและค่อน
ข้างแน่น
เต้านมของท่านอาจมี
น�้ำนมซึมในช่วงระหว่าง
การให้นม
เต็ม จะนิ่มลงเมื่อให้นม
น�้ำนมซึมเป็นเรื่อง
ธรรมดา
สบาย – จะเต็มกว่าถ้า
ในช่วงว่างระหว่างการให้
นมนานขึ้น

อาจดูดนมบ่อยๆ ไป
เรื่อยๆ ในตอนกลางคืน
และนอนมากขึ้นในตอน
กลางวัน.

เริ่มต้นก�ำหนดปริมาณนม
และจ�ำนวนครั้งที่ต้องการ
นม

อายุมากกว่า
72 ชั่วโมง

อายุ 5-6 วัน

อายุ 7 วันและ
มากกว่า

เริ่มแน่นและเต็มขึ้น

บางคนจะตื่นอยู่ต่อไปและ
ดูดนมบ่อยๆ
บางคนเริ่มหลับเป็นเวลา
นานขึ้นในช่วงระหว่างการ
ให้นม

อายุ 48-72
ชั่วโมง

นิ่ม

หลังคลอด
24-48 ชั่วโมง
แรก

การให้นมครั้งแรกเกิดขึ้น
ไม่นานหลังคลอด ขณะที่
ทารกยังตื่น
หลังการให้นมครั้งแรก
ทารกอาจหลับเป็นเวลา
นานหรืออาจจะตื่นอยู่และ
ดูดนมบ่อยมาก

เต้านม

ทารก

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่- ระยะเริ่มแรก

ต่างๆ กัน 6 -10 ครั้ง ให้
1-2 ข้างตามที่ต้องการ

อย่างน้อย 6-8 ครั้ง ให้
ดูดจากเต้าแรกจนรู้สึก
สบาย แล้วจึงให้เต้าที่
สอง

อย่างน้อย 6-8 ครั้ง อาจ
มากกว่าหลายครั้งได้
อาจได้ยินเสียงดูด/กลืน
ให้ดูดทั้งสองข้างทุกครั้งที่
ให้นม เริ่มด้วยเต้าที่ต่าง
จากครั้งที่แล้ว

อย่างน้อย 2 ครั้ง – อาจ
มากกว่าหลายครั้งได้
ให้นมทั้งสองเต้า.

เลี้ยงนมแม่

ผ้าอ้อมเปียกอย่างน้อย
4-6 ผืน สีซีดหรือไม่มีสี.

ผ้าอ้อมเปียก 6 ผืน สีซีด
หรือไม่มีสี.

ใสและสีขาว
ไหลตลอดเวลาระหว่าง
การให้นม

ผ้าอ้อมเปียกอย่างน้อย
3-4 ผืน สีซีดหรือไม่มีสี

ผ้าอ้อมเปียกอย่างน้อย
2-3 ผืน
ท่านอาจเห็นเกลือยูเรท
– รอยด่างสีชมพู/ส้มบน
ผ้าอ้อม

ผ้าอ้อมเปียกอย่างน้อย
1-2 ผืน

ปัสสาวะ

ใสขึ้นและสีขาวขึ้น
น�้ำนม “มาแล้ว”

สีขาวขึ้น ปริมาณเพิ่มขึ้น
น�้ำนม “ก�ำลังมา”

โคลอสตรัม – ปริมาณ
น้อย คุณภาพอาหารสูง
ข้น สีเหลืองใส/ส้ม

นม

เหลว สีมัสตาร์ด/เหลือง
เหลวและมีก้อนเล็กๆ
(เม็ด)

นิ่มลง หรือเหลว สี
น�้ำตาล/เหลือง

นิ่มลง สีเขียว/น�้ำตาล.

ขี้เทา - ข้น อุจจาระ
เหนียวสีด�ำ/เขียว

อุจจาระ
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