
บทที่  3 
สุขภาพแมและเด็กทารกในครรภ 

 

 การดูแลสุขภาพแมและเด็กทารกในครรภมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งเพราะแมที่

รักษาสุขภาพระยะตั้งครรภไดเปนอยางดี  จะชวยเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับแมและเด็กในระยะ

ตอมา  ใหมีสุขภาพดี  แมจึงควรดูแลและรักษาสุขภาพใหสมบูรณ  ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพเด็ก  

ไดแก  การรับประทานอาหารที่จําเปนแกความตองการของรางกาย  เชน  โปรตีน  วิตามิน  และ

แคลเซียม  เปนตน  การปฏิบัติตนของแม  ไดแก  พบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพรางกายของแมและ

ตรวจครรภเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ  การรักษาสภาพจิตใจ          

ใหเปนปกติ  และมีความสุข  จะชวยใหทารกในครรภมีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง  สามารถพัฒนา

และเจริญเติบโตในครรภอยางมีคุณภาพจนครบกําหนดคลอด 

 

การปฏิบัติตนระยะตั้งครรภ 
 การปฏิบัติตัวของแมขณะตั้งครรภ  นับวาเปนปจจัยสําคัญสําหรับการดูแลสุขภาพแม

และทารกในครรภใหสมบูรณแข็งแรง  แมจึงควรปฏิบัติตนดังตอไปนี้ 
 

 1.  การรับประทานอาหาร 
  หญิงตั้งครรภมีความตองการสารอาหารที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อครั้งไมไดตั้งครรภโดย

สารอาหารที่หญิงตั้งครรภตองการดังที่พวงนอย  สาครรัตนกุล  (2547, หนา 35 – 37)  ไดกลาวถึง

มีดังตอไปนี้ 

  1.1  พลังงาน  หญิงตั้งครรภตองการพลังงานเพิ่มข้ึนวันละ  300  แคลอรี่โดยเฉลี่ย  

ความตองการพลงังานที่เพิ่มข้ึนตองคํานวณจากน้ําหนักตัวของหญิงตั้งครรภ  โดยคํานวณปริมาณ

พลังงานที่ตองการแตละวันโดยนําน้ําหนักตัวคูณดวยตัวเลขที่กําหนดแตละอาชีพดังนี้คือ 

   1.1.1  บุคคลที่ทํางานนั่งโตะใหคูณดวย  12 

   1.1.2  บุคคลที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวพอประมาณคูณดวย  15 

   1.1.3  บุคคลที่มีอาชีพใชแรงงานหรือมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา  เชน  ครู  

พยาบาล  คูณดวย  22 

   พลังงานที่รางกายตองการจะเพิ่มข้ึนเมื่อมีอายุครรภเพิ่มมากขึ้นดวย  ส่ิงที่ควร

ระมัดระวังคือไมรับประทานอาหารมากเกินความตองการของรางกาย  และไมควรรับประทานนอย
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เกินไปเมื่อครรภเขาสูไตรมาสที่  2  และไตรมาสที่  3  การรับประทานอาหารใหไดรับพลังงานวนัละ  

300  แคลอรี่นั้นมีขอยกเวนสําหรับคน  4  กลุมคือ  หญิงตั้งครรภที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน ผูที่มี

น้ําหนักตัวนอย  หญิงตั้งครรภวัยรุนและหญิงที่ตั้งครรภแฝด  ซึ่งการพิจารณาพลังงานอาหาร

เพิ่มข้ึนนั้นจะตองพิจารณาเปนกรณีเฉพาะรายไป 

  1.2  โปรตีน  หญิงตั้งครรภควรไดรับสารอาหารโปรตีนเปนอาหารหลักทุกมื้อ เพราะ

เปนสารอาหารสําคัญที่รางกายใชในการสรางเนื้อเยื่อตาง ๆ (tissue)  เปนสวนประกอบสําคัญใน

การสรางเซลลรางกาย  หากรับประทานไมเพียงพอจะทําใหทารกมีน้ําหนักนอย  หญิงตั้งครรภควร

ไดรับอาหารประเภทนี้วันละ  85  ถึง  100  กรัมตอวัน  เพราะจะชวยลดภาวะแทรกซอนในขณะ

ตั้งครรภได 

  1.3  วิตามินซี  หญิงตั้งครรภควรไดรับอาหารที่ใหวิตามินซีอยางนอย  2  สวนตอวัน  

วิตามินซีมีประโยชน  ชวยใหแผลหายเร็วขึ้น  ชวยในการเผาผลาญอาหารบางชนิด  ทารกในครรภ

จะมีกระดูกและฟนที่แข็งแรง  ถาไดรับวิตามินซีครบถวน  วิตามินซีเปนสารอาหารที่รางกาย             

ไมสามารถเก็บสะสมไวได  ตองกินทุกวัน  วิตามินซีถูกทําลายไดงาย  ดวยความรอนจากแสงแดด  

และการเก็บไวเปนเวลานาน ๆ การกินอาหารที่มีวิตามินซีจึงตองกินขณะเปนอาหารสดและไมผาน

การหุงตม 

  1.4  แคลเซียม  การดื่มนมทุกวันอยางนอยใหไดปริมาณ  4  แกวตอวัน  จะทําให

หญิงตั้งครรภไดรับแคลเซียมเกือบครบตามความตองการ  ถาเพิ่มอาหารผักบางชนิด  เชน  กะหล่าํ  

โยเกิรต  ปลาเล็กปลานอย  และฝรั่ง  จะชวยใหไดรับสารอาหารแคลเซียมแทนนมไดดี  แคลเซยีมมี

บรรจุในรูปของยาเม็ด  หรือชงผสมน้ําดื่มที่ชวยใหหญิงตั้งครรภไดรับแคลเซียมอยางครบถวน

เชนกัน 

  1.5  ผักใบเขียว  และผลไมสีเหลือง  จะใหวิตามินเอในรูปของสารเบตาแคโรทีน  

(betacarotene)  ควรกินวันละ  3  สวนเปนอยางนอย  เพราะเปนสารที่จําเปนของทารกสําหรับ

การเจริญเติบโตของเซลลรางกาย  ความสมบูรณของเซลลผิวหนัง  กระดูกและตา  นอกจาก

วิตามินซีและเอจากผักใบเขียวและผลไมสีเหลืองแลวยังมีวิตามินอื่น ๆ อีกเชน  วติามนิอ ี วติามนิบ ี6  

ไรโบฟลาวิน  กรดโฟลิก  และเกลือแรอีกหลายชนิด  เปนตน   

  1.6  พืชผักและผลไม  นอกจากหญิงตั้งครรภจะไดรับสารเบตาแคโรทีนจากพืชผัก

และผลไมที่มีสีเขมแลวควรกินผัก  ผลไมอ่ืน ๆ อีกอยางนอย  วันละ  2  ชนิด  เพื่อใหไดกากใย

อาหาร  วิตามิน  และเกลือแรอ่ืน ๆ เชน  โพแทสเซียม  และแมกนีเซียม  เปนตน 
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  1.7  อาหารธัญพืชและถั่วประเภทตาง ๆ หญิงตั้งครรภควรไดรับอยางนอย  5  สวน

ตอวัน  อาหารธัญพืช  เชน  ขาวโอต  ขาวบารเลย  ขาวซอมมือ  และถั่วประเภทตาง ๆ เปนตน  

อาหารธัญพืชเปนอาหารที่อุดมไปดวยวิตามิน  โดยเฉพาะวิตามินบีที่จําเปนในการสรางอวัยวะ

และเนื้อเยื่อทุกสวนของทารกในครรภ  ชวยในการเผาผลาญอาหารแหงและคารโบไฮเดรต           

โดยอาหารแหงและน้ําตาลจะชวยลดภาวะคลื่นไส  อาเจียน  ในการแพทองไดมาก  ขณะตั้งครรภ

ไมควรกินอาหารแปงที่ผานการปรุงมาแลว  เชน  ขนมจีน  ขนมปง  แตควรกินอาหารแปง               

จากธัญพืชจะใหประโยชนที่สมบูรณ  มีทั้งคารโบไฮเดรต  กากใยอาหาร  วิตามิน  และเกลือแรที่มี

อยูตามธรรมชาติ  เปนตน 

  1.8  ธาตุเหล็ก  หญิงตั้งครรภควรไดรับอาหารที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง  เพื่อสราง

โลหิตใหทารกในครรภ  ซึ่งมีมากใน  ตับ  ไขแดง   เนื้อปลา  เนื้อ  ใบชะพลู  ใบตําลึง  และใบขี้เหล็ก  

เปนตน 

  1.9  ไขมัน  หญิงตั้งครรภควรไดรับอาหารไขมันใหเพียงพอ  เพื่อใหไดคุณคาอาหาร         

ที่จําเปน  โดยไดมาจากพืช  ผักและอาหารธัญพืช  คนที่มีน้ําหนักปกติ  ควรไดรับอาหารไขมัน      

เทาที่รางกายตองการ  นอกจากผูที่มีน้ําหนักตัวนอยและมีการเพิ่มของน้ําหนักตัวนอยกวาปกติ

อาจเพิ่มไขมันมากขึ้นได 

  1.10  อาหารรสเค็ม  ควรกินพอประมาณ  แพทยจะแนะนําใหจํากัดอาหารรสเค็ม  

(อาหารที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด)   การจํากัดเกลือจะชวยลดปญหาการคั่งของน้ําในรางกาย  โดย

มีหลักในการปรุงอาหารรสเค็มวาควรปรุงรสเค็มขณะรับประทานอาหาร  แตไมควรปรุงขณะหุงตม 

  1.11  น้ําดื่ม  ควรดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ  8  แกว  ขณะตั้งครรภควรดื่มน้ํา

มากกวาปกติ  เพื่อการไหลเวียนเลือดที่ดี  ทําใหเนื้อเยื่อในรางกายชุมชื้น  น้ําชวยขับส่ิงที่เปน     

สารพิษหรือสารเหลือใชในรางกายออกจากอวัยวะ  ลดอาการทองผูกและความเสี่ยงตอการเกิด

ภาวะติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ 

  1.12  ไอโอดีน  ควรไดรับสัปดาหละ  2  ครั้ง  แตถาอยูทองถิ่นไกลทะเลควรไดรับ  

ในรูปของเกลือเม็ดไอโอดีน  แตระยะ  3  เดือนสุดทายของการตั้งครรภ  ควรระมัดระวังการไดรับ

ไอโอดีน  เพราะถาไดรับมากเกินไปอาจทําใหบวมได 

  1.13  อาหารเสริม หญิงตั้งครรภทุกคนควรไดรับอาหารที่บํารุงการตั้งครรภอยางนอย      

วันละครั้ง  ควรเปนสารอาหารกลุมเสริมวิตามิน  และแรธาตุในปริมาณที่กําหนด  เชน  ธาตุเหล็ก 

เปนตน 
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  1.14  กรดโฟลิก  คือวิตามินอยูในกลุมวิตามินบี  (วิตามินละลายน้ํา)  หญงิตัง้ครรภ

ทุกคนควรไดรับกรดโฟลิกจากอาหาร  ซึ่งจะมีโฟลิกมากบาง  นอยบาง  เชน  ตับไก  ตับหมู  ไขไก  

กุง  หอย  ปู  ปลา  ผักกาดหอม  สม  กลวยน้ําวา  มะขามเทศ  ขาวโพดดิบ  และขนมปง  เปนตน

กรดโฟลิก  จะถูกทําลายดวยความรอน  เมื่อมีการปรุงอาหารการหั่นชิ้นเล็ก ๆ และหุงตมนาน ๆ  

ทําใหกรดโฟลิกสูญเสียไป  กรดโฟลิกสามารถรับประทานไดจากผักสดและผลไมสด  เพราะจะได

กรดโฟลิกมากกวาอาหารที่ผานการหุงตมดวยความรอน 

 หญิงตั้งครรถควรไดรับกรดโฟลิกมากกวาคนปกติ  ที่ไดรับ 400 ไมโครกรัม/วัน  เปน  600  

ไมโครกรัม/วัน  การดื่มนมเสริมโฟเลต  (กรดโฟลิก)  อาจไมจําเปน  เพราะสามารถกินอาหารที่มี    

โฟลิกก็เพียงพอ  ถาแมขาดกรดโฟลิกจะเปนโรคโลหิตจาง  ลูกเกิดมาจะมีความผิดปกติของ

เสนประสาท  (หลอดประสาทไมปด)  ดังนั้นหญิงตั้งครรภ  จึงควรกินอาหารที่มีกรดโฟลิกให

หลากหลายและมากเพียงพอสําหรับการตั้งครรภ 

 สรุปไดวาการปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  ควรคํานึงถึง

คุณคาทางอาหารที่จะไดรับในแตละวัน  ใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย  อาหารที่ไดรับ      

แตละมื้อควรมีสารอาหารครบทั้ง  5  หมู  และมีอาหารเสริม  สําหรับวิตามินและยาบํารุงครรภ

แพทยจะเปนผูส่ังใหตามความเหมาะสม  เพื่อสุขภาพที่ดีของแมและทารกในครรภ  หญิงตั้งครรภ

จึงตองรับประทานอาหารที่มีวิตามินและเกลือแรจากแหลงอาหารตาง ๆ ใหครบ  เพื่อการ

เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพของทารกในครรภจนกวาจะครบกําหนดคลอด  จากการศึกษาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยฮารวารด  พบวาสุขภาพของทารกในครรภเปนผลลัพธโดยตรงที่

เกิดจากอาหารที่แมบริโภคในขณะตั้งครรภ  ในหญิงตั้งครรภกินอาหารที่มีคุณภาพดีเลิศ  พบวา

ทารกเกิดมามีสุขภาพดีรอยละ  95  หญิงตั้งครรภกลุมกินอาหารประเภทสําเร็จรูป  มีเพียงรอยละ  

8 ที่ทารกมีสุขภาพดี  และรอยละ  65  ที่ทารกตายในครรภ  คลอดกอนกําหนด  และพิการ               

แตกําเนิด  (ไอเซนเบอรก, เมอรคอฟ  และแฮทอาเวย, 2549, หนา 111)  ดังนั้นอาหารที่มีควรไดรับ

ขณะตั้งครรภจากแหลงตาง ๆ จึงมีความสําคัญตอแมและทารกในครรภเปนอยางมาก  ดังตาราง        

ที่  3.1 
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ตารางที่  3.1  วิตามินและเกลือแรจากแหลงที่มาของอาหาร 
 

วิตามินและเกลือแร แหลงที่มาของอาหาร 

วิตามนิเอ นมสด  ไขแดง  น้ํามันตับปลา  เครื่องในสัตว  ผักใบเขียว  เชนใบตําลึง  

ใบกวางตุง  และผลไมที่มีสีเหลือง  เชน  ฟกทอง  เปนตน 

วิตามนิบี  1 เครื่องในสัตว  เนื้อหมู  เนื้อปลา  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  ขาวซอมมือ   

อาหารธัญพืช  เชน  ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  ลูกเดือย  เปนตน 

วิตามนิบี  3 เนื้อไก  ถั่วลิสง  เครื่องในสัตว  ผักใบเขียว  ไข  นม  เนื้อปลา  ขาวซอมมือ 

วิตามนิบี  5 เครื่องในสัตว  ไข  ถั่วลิสง  ขาวซอมมือ 

วิตามนิบี  6 เห็ด  มะเขือเทศ  แปง  ถั่วเหลือง  เครื่องในสัตว  เชน  ตับหมู  เปนตน 

วิตามนิบี  12 เนื้อสัตว  เครื่องในสัตว  เนื้อปลา  นม  ไข 

กรดโฟลิก ผักสดใบเขียว  แปง  ถั่วเหลือง  สม  กลวยน้ําวา 

วิตามนิซ ี สม  น้ํามะนาว  มะเขือเทศ  มะขามปอม  ฝร่ัง  มันเทศ 

วิตามนิดี นม  ปลา  ไขแดง  เนย 

วิตามนิอ ี ไขแดง  ถั่ว  บร็อกโคลี  น้ํามันพืช  น้ํามันตับปลา 

แคลเซียม นม  ปลาไสตัน  ถั่วเหลือง  เผือก  มัน  กุง  เมล็ดพืช  เมล็ดทานตะวัน 

เหล็ก เนื้อแดง  ตับ  เนื้อปลา  ไขแดง  ใบชะพลู  ใบตําลึง  ใบข้ีเหล็ก   

ใบกะเพรา  ใบคื่นฉาย  งาดํา  ชะอม 

สังกะส ี ไข  หัวหอม  เมล็ดทานตะวัน  หอยนางรม  ปลาหมึก  ขาวเจา   

 

ที่มา  (ลักขณา  สกุลลิขเรศสีมา, 2543, หนา 158) 
 

 2.  การออกกําลังกาย 
  การออกกําลังกายของหญิงตั้งครรภ  ควรใหเหมาะสมกับอายุของครรภ  กลาวคือ

เร่ิมต้ังครรภ  3  เดือนแรก  ควรออกกําลังกายแตพอดี  เชนการเดินในชวงเชาหรือเย็น  ทํางานบาน

เบา ๆ วายน้ํา  รําไทเก็ก  และทําทาโยคะบางทาที่เหมาะสม  เปนตน  ควรเปนการออกกําลังกายที่ไม

ตองออกแรงหนักมากจนเกินไป  ชวยใหรางกายและกลามเนื้อ  คลายอาการเมื่อยลา  และ       

รูสึกสดชื่น  แจมใส 

  สําหรับหญิงตั้งครรภที่ออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอจะมีสุขภาพรางกาย

สมบูรณ  แข็งแรง  กลามเนื้อมีความยืดหยุน  ไมเหนื่อยลางาย  มีอารมณราเริงแจมใสอยูเสมอ   
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เนื่องจากขณะที่ออกกําลังกาย  มีสารชนิดหนึ่ง  เรียกวาสารเอนโดฟน  เปนสารแหงความสุขสารนี้

จะหลั่ง  เมื่อไดทํากิจกรรมที่มีความสุข  ทําใหจิตใจราเริง  แจมใส  เปนผลดีตอสุขภาพ  ทําให

รางกายสมบูรณ  แข็งแรง  ชวยใหไกลโรคตาง ๆ เชน  โรคความดันโลหิตและโรคหัวใจ  เปนตน           

จึงกลาวไดวาผูที่มีสภาพรางกายสมบูรณ  แข็งแรงกอนตั้งครรภ  เมื่อต้ังครรภยอมมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่มีความพรอมและสมบูรณ 

 
 3.  การพักผอน 
  การพักผอนสําหรับหญิงตั้งครรภ  ควรนอนหลับใหประมาณ  8  ชั่วโมง  และควรมี

เวลาพักผอนระหวางวันอีกประมาณ  1
2
1  - 2  ชั่วโมง   จะชวยใหไดพักผอนอยางเต็มที่                    

การพักผอนชวยลดภาระการรับน้ําหนักของมดลูกที่กดทับ  ชวยใหการทํางานของหัวใจลดลง  

ผอนคลายกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย  ทําใหไดพักผอนทั้งรางกายและจิตใจ  คลายความ

กังวล  จิตใจสงบ  และผอนคลาย  ขณะพักผอนควรหาหมอนรองเทาใหสูงขึ้น  ปฏิบัติตนเชนนี้

ยอมสงผลดีตอสุขภาพแมและทารกในครรภ 
 
 4.  การแตงกาย 
  การแตงกายของหญิงตั้งครรภ  ควรเปนเสื้อผาที่ทํามาจากฝาย  สวมใสสบาย          

มีขนาดเหมาะสมกับอายุครรภ  ควรเปนเสื้อผาที่สามารถใสไดตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ  

ควรมีกระดุมที่เปดดานหนาไดเพื่อความสะดวกในการใหนมลูก  ควรใสชุดคลุมทองตั้งแตรูสึกวา

ชุดที่ใสเดิมคับ  ทําใหอึดอัด   

  ชุดชั้นใน  ควรใชยกทรงที่มีขนาดเหมาะสมกับเตานมที่ขยายใหญข้ึน  และมีที่เปด

ดานหนา  เพื่อใหทารกดูดนมไดสะดวก  ควรรักษาความสะอาดเปลี่ยนและซักเมื่อชื้นหรือมีเหงื่อ 

ไมปลอยใหอับชื้นจะทําใหเกิดเชื้อรา  สําหรับกางเกงชั้นในควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับขนาด

รูปรางและหนาทองที่ขยายใหญข้ึน  ไมควรสวมกางเกงชั้นในที่รัดหรือตัวเล็กเกินไป  ควรเปน

กางเกงที่ทําจากผาฝายหรือผาที่มีความยืดหยุนไดดี  ปจจุบันมีกางเกงในสําหรับหญิงตั้งครรภ

โดยเฉพาะ  ขนาดของกางเกงในสามารถใสไดโดยปดบริเวณหนาทอง  ทําใหหญิงตั้งครรภรูสึก

อบอุนบริเวณหนาทองและเพื่อปองกันการอับชื้น  ควรอาบน้ําและเปลี่ยนชุดชั้นในเพื่อสุขอนามัย  

ที่ดี  ควรใสแผนอนามัยขนาดบางเพื่อปองกันการอับช้ืน 

  การสวมรองเทาของหญิงตั้งครรภ  ควรสวมรองเทาที่กระชับเทา  มีพื้นเรียบนุม      

เบาสบาย  ไมควรใสรองเทาหนีบเพราะจะทําใหเกร็งขอนิ้วเทาขณะเดิน  เพื่อไมใหรองเทาหลุด   
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นิ้วที่เกร็งอาจมีอาการปวดได  นอกจากนี้แลวไมควรสวมรองเทาที่มีสนสูงแหลมเพราะอาจลื่นลม

เปนอันตรายได 
 
 5.  การดูแลรักษาอนามัยของชองปากและฟน 
  หญิงตั้งครรภควรใหความสนใจสุขอนามัยของชองปากและฟน  โดยทําความ

สะอาดหลังอาหารทุกมื้อ  แปรงฟนใหสะอาด  ใชไหมขัดฟนเพื่อรักษาความสะอาดบริเวณซอกฟน  

ควรปรึกษาทันตแพทยเมื่อมีอาการปวดฟนหรือมีปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชองปากและฟน           

ควรรับประทานอาหารที่ใหแคลเซียมสูง  เพื่อปองกันการขาดแคลเซียม  เชน  นมที่มีแคลเซียมสูง  

ปลาเล็กปลานอย  และตับสัตว  เปนตน 
 

 6.  การดูแลรักษาเตานม 
  ควรดูแลรักษาเตานมใหสะอาดทุกครั้งขณะทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของรางกาย  

ควรดึงบริเวณหัวนมใหยืดออกมาเล็กนอย  ขณะทําความสะอาดหัวนม  ควรใชสําลีชุบน้ําทําความ

สะอาดปลายหัวนมเนื่องจากมีไขมัน  ทําใหหัวนมอุดตัน  จากนั้นควรนวดและคลึงบริเวณเตานม

เพื่อชวยใหโลหิตไหลเวียนดี  ชวงเดือนสุดทายใกลคลอด  มีเลือดมาหลอเลี้ยงบริเวณเตานมมาก  

จึงเกิดมีน้ํานม  เรียกวา  นมน้ําเหลือง  ซึ่งมีประโยชนอยางมากในการสรางภูมิคุมกันใหทารก  

หลังจากทําความสะอาดเตานมแลว  ควรทาครีมบํารุงผิวเพื่อปองกันไมใหผิวแหง   
 

 7.  การดูแลผิวหนังหนาทอง 
  การขยายตัวของผิวบริเวณหนาทองทําใหผิวบริเวณหนาทอง  บริเวณตนขาทั้งสอง

ขางและบริเวณกนของหญิงตั้งครรภมีรอยแตกของผิวหนัง  หลังอาบน้ําทุกครั้งควรทาดวย น้ํามัน

และโลชั่นบํารุงผิว  อาจหยดน้ํามันใสน้ําที่อาบทุกครั้ง  เพื่อความชุมชื้นของผิวทั่วรางกาย   และลด

การแหงตึงของผิวเนื่องจากผิวหนังหนาทองขยายออกถาแหงมากจะคัน  ไมควรเกาเพราะจะทําให

มีรอยแตกมากขึ้นและเปนแผล 
 

 8.  การยืน  เดิน  นั่ง 
  ลักษณะทาทางหรืออิริยาบทของหญิงตั้งครรภเปนสิ่งที่หญิงตั้งครรภควรคํานึงถึง      

ในขณะตั้งครรภ  เนื่องจากมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง  เพราะตลอดระยะเวลาของ

การตั้งครรภยาวนานถึง  10  เดือน  การรูจักระมัดระวังตนเองขณะยืน  เดิน  และนั่งจะชวยรักษา           

สุขภาพรางกายของแมระยะตั้งครรภ   และสงผลถึงตลอดระยะเวลาหลังคลอดไดเปนอยางดี        

โดยมีวิธีที่ควรปฏิบัติดังนี้ 
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  8.1  การยืน  หญิงตั้งครรภควรยืนตัวตรง  หลังตรง  ไมยืนหลังแอน  เพราะขณะที่

ยืนตองรับน้ําหนักของครรภ  ถายืนนานจนเกินไปอาจทําใหมีอาการปวดเมื่อยหลัง  และมีเสนเลือด

ขอดที่ขาได  ทางที่ดีแลวไมควรยืนในทาเดียวนาน ๆ ถาเมื่อยลาควรพักนองขางใดขางหนึ่งสลับกัน 

  8.2  การเดิน  ควรเดินตัวตรงหลังตรงใหเปนไปตามธรรมชาติ  คอย ๆ กาวเดินและ

ควรเดินชา ๆ โดยออกกําลังกายยามเชาอยางสม่ําเสมอ  เพราะจะไดรับอากาศที่สดชื่น  ชวยให

สบายใจและคลายความเครียด  ควรระมัดระวังขณะเดิน  ไมเดินปลอยตัวตามสบายจนเกินไป  

และไมควรเดินนาน ๆ ควรหยุดพักบางตามความเหมาะสม 

  8.3  การนั่ง  ควรนั่งเกาอี้ที่มีพนักพิง  เพื่อใหหลังตรงไมนั่งงอหลัง  เพราะอาจเปน

สาเหตุที่ทําใหปวดหลังไดในเวลาตอมา  ไมควรอยูในทานั่งนาน ๆ ถามีความจําเปนควรหาเกาอี้

เล็ก ๆ เตี้ย ๆ รองเทาและใชหมอนเล็ก ๆ พิงหลังบริเวณชวงเอวเพื่อไมใหหลังงอ  จะชวยใหสบาย

และไมปวดหลัง 
 
 9.  การเดินทางระยะตั้งครรภ 
  หญิงตั้งครรภที่มีความจําเปนตองเดินทางไปทํางานทุกวัน  สามารถปฏิบัติตนได

ตามปกติเหมือนคนทั่วไป  เพียงแตใชความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น  สวมใสเสื้อผา  รองเทาให

เหมาะสมกับการเดินทาง  ไมรุมรามและควรสวมรองเทาที่เปนแบบสวมปดเทาทั้งหมด  จะทําให

คลองแคลวไปไหนมาไหนดวยความมั่นใจ  นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ  ควรหาเวลาวางเพื่อไป

พักผอนตามสถานที่ตาง ๆ เชน  ชายทะเล  เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์  ดูความงดงามของดอกไม          

ทุงดอกไม  เที่ยวชมธรรมชาติ  เพื่อความสุขกายสบายใจ  การซึมซับความงดงามเหลานี้  ชวยใหรูสึก

ผอนคลายสบายใจและคลายความเครียด 
 
 10.  การมีเพศสัมพันธระยะตั้งครรภ 
    การปฏิบัติตนเรื่องเพศสัมพันธระหวางตั้งครรภ  เปนเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตสมรส

ของคูสามีภรรยา  ควรมีความเขาใจ  และเห็นใจซึ่งกันและกัน  ควรเอาใจใสดูแลกันในเรื่องตอไปนี้ 

    10.1  ไมควรมีความวิตกกังวลเพราะถาสามารถดูแลกันไดดี  เขาใจกัน  ก็สามารถ

ชวยใหความสัมพันธผานไปไดดวยดี 

    10.2  แพทยไมมีขอหามในการมีเพศสัมพันธระหวางตั้งครรภ 

    10.3  สามีภรรยาควรดูความเหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ 

    10.4  สามีภรรยาควรปรึกษากันเพื่อความเขาใจ  ความสบายใจ  และลดความ

กังวลใจตาง ๆ  
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    10.5  แมการมีเพศสัมพันธจะไมมีขอหามก็ตาม  แตเมื่อมีอาการเหลานี้ควรงด

การมีเพศสัมพันธ  เชน  เคยแทง  หรือมีอาการวาจะแทง  มีอาการตกเลือด  และมีน้ําเดินกอน

กําหนดในระยะใกลคลอด  เปนตน 

    10.6  สามีภรรยาไมควรกังวลเพราะเมื่อต้ังครรภการมีเพศสัมพันธจะคอย ๆ          

ลดลงเองตามธรรมชาติ  เนื่องจากความรักและเปนหวงทารกในครรภ 
 

 11.  การรักษาความสะอาดของรางกาย 
    หญิงตั้ งครรภควรอาบน้ําชําระรางกายอยางนอยวันละ  2  คร้ัง ตามปกติ                 

แตเนื่องจากหญิงตั้งครรภจะมีอุณหภูมิในรางกายสูงขึ้น  จึงทําใหรูสึกรอนมากกวาคนทั่วไป  

สามารถอาบน้ํา  ทําความสะอาดไดตามตองการ  ควรทําความสะอาดรางกายทุกสวน  เชน  เตานม  

และอวัยวะเพศ  เปนตน  ควรอาบน้ําชําระรางกายดวยสบูออนและน้ําสะอาด  ไมควรใชน้ํายา

สําหรับลางชองคลอดที่มีฤทธิ์ เปนกรดเพราะอาจทําใหเนื้อเยื่อที่ออนนุมบริเวณชองคลอดเกิดแผล

ได  นอกจากนี้แบคทีเรียที่มีประโยชนจะถูกทําลาย  กลาวคือชองคลอดมีฤทธิ์เปนดาง  เชื้อโรค        

อ่ืน ๆ จะเจริญเติบโตและทําใหติดเชื้อโรคไดงาย  เพื่อสุขอนามัยที่ดีควรเปลี่ยนเสื้อผาและชุดชั้น 

ในทุกครั้งหลังจากทําความสะอาดรางกาย 

      สําหรับการทําความสะอาดผม  ควรสระผมอยางนอยสัปดาหละ  2 – 3  ครั้ง         

จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเหมาะสม  หลังสระผมควรเปาผมใหแหงทุกครั้งเพื่อไมใหอับชื้นและ 

ดูแลใหนามองอยูเสมอ  ถามีผมยาวควรสระใหบอยครั้งไมมีขอหามใด  ๆ  ถาผมส้ันแหงงาย

สามารถสระไดทุก ๆ วัน  ใชยาสระผมออน ๆ ดูแลรักษาเล็บมือและเล็บเทาใหสะอาดอยูเสมอ  

การใชแปรงขนออนและนุมแปรงบริเวณเล็บมือและเล็บเทา  ใชสบูชําระลางบริเวณเล็บใหสะอาด  

ตัดแตงใหสวยงามตามตองการ   
 

 12.  การฉีดวัคซีน 
     หญิงตั้งครรภจําเปนตองฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก  สําหรับวัคซีนปองกัน      

หัดเยอรมัน  เมื่อฉีดวัคซีนแลวแพทยจะแนะนําใหคุมกําเนิด  2 เดือน   
 

 13.  การตรวจครรภดวยคลื่นความถี่สูง  (Ultrasound) 
    หญิงตั้งครรภเมื่อฝากครรภแลวแพทยจะนัดมาตรวจครรภตามปกติ  ตลอด

ระยะเวลาของการตั้งครรภ  แพทยจะทําการตรวจรางกายของแมและตรวจทอง  เพื่อฟงจังหวะการ

เตนของหัวใจและดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภวาเปนไปตามปกติหรือไม  ถามีอาการบงชี้

ถึงความผิดปกติแพทยจะทําการตรวจดวยคลื่นความถี่สูงเพื่อตรวจและทําการวินิจฉัยตอไป 
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 14.  การทํางาน   
    หญิงตั้งครรภที่มีหนาที่การงานนอกบานสามารถทํางานไดตามปกติทั่วไป  

เพียงแตใชความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามหนาที่หรืออิริยาบถตาง ๆ ขณะทํางาน  ไดแก  

การเดิน  การยืน  การนั่ง  การใชบันได  และการใชลิฟท  เปนตน  เมื่อปฏิบัติตนเหมาะสม  

สามารถทํางานนอกบานอยางมีความสุข  ชวยเพิ่มรายไดใหครอบครัว  รวมทั้งเพิ่มคุณคาและ

ความภาคภูมิใจใหกับตนเองไดอยางดี 

 
 15.  การดูแลรักษาตนเองเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 
    เพื่อสรางความสบายใจใหกับหญิงตั้ งครรภ   เนื่องจากไดกลาวมาแลววา               

หญิงตั้งครรภตองอยูในระยะเวลาของการตั้งครรภยาวนานถึง  10  เดือน  มีความเปลี่ยนแปลงทาง

รางกาย  หลาย ๆ ดาน  ดังที่กลาวมาและไดแนะนําการปฏิบัติตนในระหวางตั้งครรภเพื่อสุขภาพ       

ที่ดีในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนและควรเอาใจใสใหความสําคัญไปแลวนั้น  ตอจากนี้จะไดกลาวถึงการ

ปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางความสุขและสบายใจใหกับตนเองและ

ครอบครัว  เพื่อเปนขอเสนอแนะที่หญิงตั้งครรภควรระลึกไว  ซึ่งเปนเรื่องที่สามารถปฏิบัติได

ตามปกติอยูแลว  ดังตอไปนี้คือ 

    15.1  หญิงตั้งครรภควรดูแลตนเองขณะตั้งครรภ  ไมควรปลอยตัว  เนื่องจาก   

ขณะตั้งครรภชวงแรก  อาจมีอาการแพทอง  ตอจากนั้นควรใหความสนใจดูแลตนเอง  เกี่ยวกับ 

เสื้อผา  เครื่องแตงกายใหดูดีและมีชีวิตชีวา  เพื่อความสุขสบายใจแกตนเองและบุคคลในครอบครัว  

โดยเฉพาะสามี 

    15.2  หญิงตั้งครรภควรดูแลรักษาความสะอาดรางกาย  สวมใสเส้ือผาสวยงามดี

เหมาะสม  ดูแลหนาตาใหดูดีมีสีสัน  ดวยการแตงหนา  ทาปาก  ตามสมควรเหมือนกอนตั้งครรภ  

ไมปลอย  ใหดูทรุดโทรม 

    15.3  หญิงตั้งครรภควรดูแลรักษาผิวพรรณของตนเอง  ดวยการใชสมุนไพร

พื้นบาน  เชน  ขมิ้นผง  ไพล  น้ําผึ้ง  มะขามเปยก  เพื่อการดูแลขัดผิวขณะอาบน้ําชําระรางกาย       

ใหผิวพรรณสะอาดและสดชื่น  เปนตน 

    15.4  หญิงตั้งครรภควรดูแลผมใหสะอาด  ทรงผมชวยใหบุคลิกและหนาตาดูดี      

นามอง  แมวาจะอยูในระหวางตั้งครรภก็ตาม  ไมควรปลอยตัว  ควรดูแลจัดแตงทรงผมใหเรียบรอย

รับกับใบหนา  เชน  ผมยาวควรรวบหรือจัดแตงทรงผมใหเรียบรอย  สําหรับผมส้ันควรตัดแตงใหได

รูปทรงเชนกัน   
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    15.5  เนื่องจากหญิงตั้งครรภมีหนาทองขยายใหญมากขึ้น  ทําใหแหงตึงและคัน  

ลงไปถึงบริเวณตนขาทั้งสองขาง  บริเวณกน  และบริเวณนอง  ถามีอาการคันไมควรเกาเพราะจะ

ยิ่งทําใหมีอาการคันและมีรอยแผลเปน  ควรทาครีมบํารุงผิวและนวดวนบริเวณดังกลาวหลัง

อาบน้ํา  กอนนอนและตอนเชาสม่ําเสมอทุกวัน  จะชวยบรรเทาอาการคันได 
 
 16.  การดูแลสุขภาพจิตระยะตั้งครรภ 
    การดูแลสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  ซึ่งมีผล

เกี่ยวของกับสุขภาพกายโดยตรง  การดูแลรักษาสุขภาพ  หญิงตั้งครรภควรดูแลทั้งสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต  เนื่องจากหญิงตั้งครรภจะมีความวิตกกังวลซึ่งมีผลทําใหอารมณออนไหวและหงุดหงิด

ไดงาย  ตองการคนเอาใจเพราะคิดวาตนเองสําคัญ  การเปลี่ยนแปลงของอารมณจะมีความ

แตกตางกันไปขึ้นอยูกับระดับการศึกษา  ฐานะเศรษฐกิจ  ฐานะทางสังคม  และทาทีของสามีที่มี

ตอการตั้งครรภ  หญิงตั้งครรภโดยไมมีสามี  ไมไดแตงงานหรือไมไดเปนภรรยาเพียงคนเดียวเปน

ปจจัยพื้นฐานทางอารมณของหญิงตั้งครรภ  ที่สงผลกระทบตอสุขภาพจิต  ดังนั้นหญิงตั้งครรภที่มี

ปญหารุมเราตาง ๆ ควรสรางความเขาใจอันดีระหวางสามีและภรรยา  เพื่อรักษาสุขภาพจิตของ

ภรรยาระหวางตั้งครรภใหมีความสุข  เห็นคุณคาของตนเองและทารกในครรภ  เพื่อความอบอุน

และความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว 

 สรุปไดวาการปฏิบัติตนระหวางตั้งครรภสําหรับหญิงตั้งครรภควรปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

เร่ืองสําคัญซึ่งพอจะแบงได  2  ดานก็คือ  ดานรางกาย  ไดแก  การรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู          

มีประโยชนสําหรับบํารุงรางกายตนเองและทารกในครรภใหเจริญเติบโตเหมาะสมกับอายุครรภ  

นอกจากนี้ยังรวมไปถึง  การออกกําลังกาย  การพักผอน  การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจําวัน    

การดูแลรักษาความสะอาดสวนตาง ๆ ของรางกาย  สวนดานจิตใจหญิงตั้งครรภมักเปนคนใจนอย           

ผูอยูใกลชิดโดยเฉพาะผูเปนสามี  ควรดูแลเอาใจใสใหกําลังใจภรรยาขณะกําลังตั้งครรภ  เมื่อ

ปฏิบัติไดอยางดีเชนนี้  ชวยใหสุขภาพแมและทารกในครรภมีความสมบูรณ  แข็งแรงทั้งทาง

รางกายและจิตใจ  การปฏิบัติตนในระหวางตั้งครรภ  เปนเรื่องปกติของหญิงตั้งครรภเพียงแตเพิ่ม

ความสนใจ  และเอาใจใสดูแลดานสุขภาพ  ขณะตั้งครรภใหราบรื่นและเปนไปดวยดี  โดยปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของแพทยผูรับฝากครรภ  หลีกเลี่ยงจากภาวะเสี่ยงที่สงผลกระทบตอตนเองและ

ทารกในครรภ  ชวยใหแม  สามารถผานพนระยะเวลาของการตั้งครรภ  ไปสูระยะการคลอด  และ

คลอดบุตรที่สมบูรณและแข็งแรงพรอมเจริญเติบโตเปนเด็กที่มีสุขภาพดีตอไป 
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การเจริญเติบโตของทารกในครรภ 
 เมื่อเกิดการปฏิสนธิ  (ferililization)  คือตัวอสุจิแทรกหัวเขาไปในไข  ในหัวของตัวอสุจิ        

มี  23  โครโมโซมจากพอและนําไปรวมกับ  23  โครโมโซมจากไขของแม  ส่ิงมีชีวิตจากการปฏิสนธิ  

จะเคลื่อนไปในทอนําไข  (fallopian tube)  มาสูมดลูก  ระหวางเคลื่อนตัวจะมีการแบงตัวเพิ่ม

จํานวนเซลลข้ึน  จนในที่สุดมาฝงตัวอยูที่ผนังมดลูก  แลวพัฒนาจนกวาจะเปนทารกสมบูรณทีอ่อก

จากครรภแม  (ศรีเรือน  แกวกังวาล, 2545, หนา 86)  การตั้งครรภไดเร่ิมมีการพัฒนาเมื่อมีการ

ปฏิสนธิเกิดขึ้น  ระหวาง  38  สัปดาหตอจากนี้  จะเปนขั้นตอนของการเจริญเติบโตของทารกใน

ครรภ  ซึ่งแบงออกไดเปน  3  ระยะ  ดังนี้คือ  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 27 – 28) 
 

 1.  ระยะไขตก  (ovulation)  ไดแกระยะ  2  สัปดาหแรก  หญิงทั่วไปจะมีไขตกเพียง

เดือนละ  1  ฟอง  ประมาณชวงกลางของรอบเดือน  (วันที่ 12 – 16)  ไขจะเคลื่อนที่เขาไปอยูใน        

ทอนําไข  เสบียง  ศรีวรรณบูรณ  (2542, หนา 27)  กลาววา  “ถามีการรวมเพศ  จะมีอสุจิจํานวน

หลายลานตัวแหวกวายผานปากมดลูกเขาไปในโพรงมดลูกจนถึงทอนําไข  และจะมีอสุจิเพียงตัว

เดียวเทานั้นที่สามารถเขาผสมกับไขได  แลวมีการแบงตัวแบบทวีคูณ  จาก 1 เปน 2  จาก 2 เปน 4  

จาก 4 เปน 8  จาก 8 เปน 16  เปนตน”  เมื่อมีเซลลเพิ่มข้ึน  จะโตเปนกอน  เปนระยะที่ไขผานเขาสู

โพรงมดลูกและฝงตัว  ตําแหนงที่ไขฝงตัวนี้จะกลายเปนรกในเวลาตอมา  รกจะทําหนาที่นําอาหาร

จากแมมาเลี้ยงทารกใหเจริญเติบโตอยูในครรภของแม  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 28)  

ดังภาพที่  3.1  ถึงภาพที่  3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 3.1  ตวัอสุจิและไขทีเ่ร่ิมจะปฏิสนธ ิ

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 27) 
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ภาพที ่ 3.2  ไขที่ไดรับการปฏิสนธิและเริ่มแบงตัว  

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 27) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3.3  ไขที่แบงตัวแลวมีเซลลเพิ่มข้ึน 

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 27) 
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  การฝงตัว (implantation)  เร่ิมประมาณวันที่  7 – 9  ไขที่แบงตัวเปนทวีคูณจะฝงตวั

ในเยื่อบุผนังมดลูก  บริเวณที่หนาที่สุด  สวนมากเปนบริเวณดานบน  ดานซายหรือดานขวาของ

มดลูก  เซลลที่ทําหนาที่เปนรก  (placenta)  จะติดกับผนังมดลูกมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  

และผานเขาในหลอดเลือดที่ผนังมดลูกของแมมากข้ึน   รกเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุด  สําหรับทารกที่

อยูในครรภมีลักษณะออนนุมคลายฟองน้ํา  รกมี  2  ดานคือ  ดานที่ติดกับผนังมดลูกดานแม  และ 

ทางดานลูก  ภายในเนื้อรกประกอบดวยหลอดเลือดดําและแดงกระจายอยู  รกจะเจริญเต็มที่เมื่อ

ตั้งครรภได  4  เดือน  (ศรีเรือน  แกวกังวาล, หนา 2545, หนา 92) 
 
 2.  ระยะตัวออน  (embryo)   
  ระยะตั้งแต  3  สัปดาห  ถึง  8  สัปดาห  เปนชวงที่มีความสําคัญมาก  เพราะเปน

ระยะที่มีการสรางอวัยวะตาง ๆ เห็นลักษณะเปนสิ่งมีชีวิต  มีการพัฒนาโครงสรางของอวยัวะตาง ๆ 

เชน  แขน  ขา  ตา  และจมูก  เปนตน  มีปฏิกิริยาตอบสนอง  สามารถเคลื่อนไหวแมจะมีลําตัวยาว

เพียงนิ้วเดียว  แมจะรูสึกไดขณะตัวออนเคลื่อนไหว  (Berk, 2003, p.88)   

  ในสัปดาหแรกนี้ตัวออนจะมีการแยกตัวของกลุมเซลลเปนเนื้อเยื่อ  2  ชั้น  คือ  ชั้นนอก

และชั้นในตอมาเกิดชั้นกลาง  ดังนี้ 

  2.1  ชั้นนอก  (ectoderm)  จะเจริญไปเปนระบบประสาท  เครื่องรับสัมผัสของหู  

จมูก  ตา  และสวนของผิวหนัง  เชน  ผม  และเล็บ  เปนตน 

  2.2  ชั้นใน  (endoderm)  จะเจริญไปเปนระบบยอยอาหาร  ตับ  ตับออน  ระบบ

หายใจ  ปอด  ตอมตาง ๆ เชน  ตอมไทรอยด  เปนตน 

  2.3  ชั้นกลาง  (mesoderm)  จะเจริญไปเปนระบบการไหลเวียนโลหิต  หนังแท  

โครงกระดูก  และกลามเนื้อ  เปนตน  ดังภาพที่  3.4 
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ภาพที่  3.4  ตัวออนอายุ  5  สัปดาห 

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 29) 

 

  ชั้นของเนื้อเยื่อทั้งสามชั้น  จะพัฒนาเปนอวัยวะตาง ๆ ทั้งหมดของรางกาย  โดยใน

ระยะแรก  ระบบประสาทและมันสมอง  จะพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก  เซลลชั้นนอกจะเคลื่อนที่

ไปตรงกลางของตัวออน  มองจากดานบนมีลักษณะคลายรอยขีด  มีการรวมตัวกันของกลุมเซลล

ของเนื้อเยื่อช้ันกลางเรียกวากลุมของเซลลเลือด  เร่ิมสรางหลอดประสาท  (neural tube) ในขณะที่

ระบบประสาทกําลังพัฒนาอยูนั้น  หัวใจก็เร่ิมเตน  มีกลามเนื้อกระดูกสันหลัง  ซี่โครง  และระบบ

ยอยอาหาร  ในเดือนแรก  ตัวออนมีความยาวเพียง  1/4  นิ้ว  ประกอบดวยกลุมเซลล นับลาน ๆ 

เซลล  ที่มีลักษณะเฉพาะในการทําหนาที่พัฒนามาเปนอวัยวะตาง ๆ (Berk, 2003, p.89)   

  ในเดือนที่สองทารกมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็ว  มีรูปรางของตา  หู  

จมูก  ขากรรไกร  และคอ  ปุมเล็ก ๆ จะกลายมาเปนแขน  ขา  นิ้วมือ  และนิ้วเทา  ทารกมีลักษณะ

หัวกลมคลายคน  เร่ิมตอบสนองตอส่ิงเรา  ดังภาพที่ 3.5 
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ภาพที่  3.5  ตัวออนอายุ  8  สัปดาห 

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 29) 

 
 3.  ระยะทารกในครรภ  (fetus) 
  ระยะตั้งแตสัปดาหที่ 8  จนกระทั่งครบกําหนดคลอดเปนระยะที่ยาวนานที่สุด  

อวัยวะทุกสวนของทารกเพิ่มขนาดขึ้นและเจริญเติบโตตอเนื่องอยางรวดเร็ว  พัฒนาการของทารก

ในครรภ  มีดังนี้  (ศรีเรือน  แกวกังวาล, 2545, หนา 93 – 105) 

  3.1  เดือนแรก  ระหวางเดือนแรก  ตัวออนโตเร็วมากมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกวา

ชวงใด ๆ  จะมีขนาดใหญกวาเมื่อเปนไขที่ไดรับการผสมแลวนับหมื่นเทา  มีรางกายยาว  6.25  ถึง  

12.5  มิลลิเมตร  มีเลือดไหลในหลอดเลือดดําและหลอดเลือดแดงเล็ก ๆ หัวใจดวงนอยเตนนาทีละ  

65  คร้ัง    พรอมที่จะมีสมอง  ไต  ตับ  และระบบยอยอาหาร  สายสะดือเร่ิมทํางาน     

  3.2  เดือนที่  2  ตัวออนภายในครรภในเดือนที่  2  คลายเด็กขนาดเล็กที่ไดสัดสวน

ตัวสั้นกวา  2.5  เซนติเมตร  ศีรษะโตมากเทากับครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งตัว  มีใบหนาปรากฏชัด  

มีล้ินและปุมฟน  ที่แขนมีมือและนิ้ว  ที่ขามีหัวเขา  ขอเทา  และนิ้วเทา  มีเยื่อบางหุมผิวหนัง           

มีเสนลายมือ  และลายเทา  ดังภาพที่  3.6 
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ภาพที่  3.6  ตัวออนอายุ  12  สัปดาห 

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 66) 

 

  3.3  เดือนที่  3  ทารกในครรภพัฒนาเปนคนครบสมบูรณ  หนักประมาณ  28  กรัม  

ยาวประมาณ  7.5  เซนติเมตร  มีเล็บนิ้วมือ นิ้วเทา  มีเปลือกตาแตปดอยู  มีหลอดเลือด  ริมฝปาก  

จมูกสูงข้ึน  ศีรษะยังคงโตมากประมาณ  1/3  ของความสูงตลอดรางกาย  หนาผากสูง  อวัยวะเพศ

เห็นไดชัดเจน 

   ทารกในครรภสามารถแสดงการตอบสนองไดหลายอยาง  เชน  รูจักขยับขา  

เทา  นิ้วหัวแมมือ  ศีรษะ  ปากอา  หุบ  และกลืนได  เปนตน  ถาแตะที่เปลือกตาจะกลอกตา ถา

แตะที่ฝามือจะทําทากํา  แตะที่ริมฝปากจะดูดปาก  และแตะที่ฝาเทาจะกางนิ้วเทา  ปฏิกิริยา

สะทอนเหลานี้จะมีอยูจนคลอด  และคอย ๆ หายไปในเดือนแรก ๆ  ดังภาพที่  3.7 
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ภาพที่  3.7  ตัวออนอายุ  16  สัปดาห 

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 29) 

 

  3.4  เดือนที่  4  รางกายยาวออกจนทําใหศีรษะมีสัดสวนเปนหนึ่งในสี่ของความสูง

ทั้งตัว  และจะเปนเชนนี้จนคลอด  ขณะนี้ทารกในครรภยาว  20 – 25  เซนติเมตร  หนักประมาณ  

170  กรัม  สายสะดือยาวเทากับทารกในครรภ  ขณะนี้รกไดพัฒนาเต็มที่  ระยะนี้แมอาจเริ่มรูสึก

ไดวาลูกดิ้นใชเทาถีบ  ปฏิกิริยาสะทอนที่เร่ิมมาตั้งแตเดือนที่  3  คลองแคลวเพราะกลามเนื้อ

พัฒนามากขึ้น   

  3.5 เดือนที่  5   ทารกในครรภหนักประมาณ  340  กรัม  ถึง  450  กรัม   ตัวยาว

ประมาณ  30  เซนติเมตร  เร่ิมแสดงออกถึงบุคลิกภาพเฉพาะตัว  มีการนอนหลับและการตื่น         

แนนอน  มีความคึกคักมากขึ้น  เชน  ถีบ  เหยียดขา  ยืดตัว  และแมกระทั่งสะอึก  เปนตน  ถาเอาหู

แนบที่ทองแมจะไดยินเสียงหัวใจของทารกในครรภเตน  ถาคลอดในระยะนี้จะรอดไดยาก              

ขนหยาบ ๆ เร่ิมงอกเปนคิ้วและขนตา  ผมละเอียดงอกบนศีรษะ  มีขนขึ้นทั่วไปตามตัว  แตจะรวง

เมื่อคลอดแลว  ดังภาพที่  3.8 
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ภาพที่  3.8  ตัวออนอายุ  22  สัปดาห 

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 29) 

 

  3.6 เดือนที่  6  อัตราการเจริญเติบโตชาลงเล็กนอย  ทารกในครรภระยะนี้                 

ยาวประมาณ  35  เซนติเมตร  หนักประมาณ  567  กรัม  มีชั้นไขมันใตผิวหนัง  ดวงตามีความ

สมบูรณหลับและลืมได  มองไปไดทุกทิศ  รูจักรองไห  และกํามือไดแนน  ถาคลอดในระยะนี้          

มีโอกาสรอดนอย  แตก็เคยมีทารกที่คลอดในระยะนี้รอดอยูบาง 

  3.7  เดือนที่  7  ทารกในครรภยาว  40  เซนติเมตร  หนัก  1.3  ถึง  2.2  กิโลกรัม  

ปฏิกิริยาสะทอนพัฒนาเต็มที่สามารถรองไห  หายใจ  กลืนและดูดนิ้วหัวแมมือ  ทารกในครรภที่

หนักอยางนอย  1.6  กิโลกรัม  ถาคลอดในระยะนี้และไดรับการดูแลจากแพทยเปนอยางดีจะรอด

ชีวิต  บางทีจะตองเลี้ยงในตูอบจนกระทั่งไดน้ําหนักตัว  2.2  กิโลกรัม   

  3.8  เดือนที่  8  ทารกตัวยาว  45  ถึง  50  เซนติเมตร  หนัก  2.2  ถึง  3.1  กิโลกรัม  

มีการเจริญเติบโตเร็วมาก  มีการเคลื่อนไหวที่แมรูสึกไดชัดเจน  ระหวางเดือนนี้และเดือนถัดไป            

เกิดชั้นไขมันทั่วรางกาย  เพื่อชวยปรับอุณหภูมิที่แตกตางจากในครรภ  เมื่อคลอดออกจากมดลูก   
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  3.9  เดือนที่  9  ประมาณ  1  สัปดาหกอนคลอด  ทารกหยุดการเจรญิเตบิโตมนี้าํหนกั

เฉล่ียมากกวา  3.1  กิโลกรัม  ตัวยาวประมาณ  50  เซนติเมตร  เด็กชายมีแนวโนมที่จะสูงกวาและ

หนักกวาเด็กหญิงเล็กนอย  ระบบของอวัยวะทํางานมีประสิทธิภาพ  อัตราการเตนของหัวใจ

เพิ่มข้ึน  ขับของเสียมากขึ้น  ผิวหนังที่คอนขางแดงจางลง  ดูภาพพัฒนาการทารกในครรภ  ดงัภาพ

ที่  3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  3.9  พัฒนาการทารกในครรภ 

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 22) 

 

 สรุปไดวาทารกในครรภมีชีวิตตั้งแตมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในครรภของแมตอจากนั้น

ทารกจะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการดานตาง ๆ ตามลําดับ  โดยอาศัยอาหารและออกซิเจนจาก

แม  พฤติกรรมดานตาง ๆ ของทารกในครรภเปนสิ่งที่แมสามารถรับรูได  จึงอาจกลาวไดวา  การ

เจริญเติบโตของทารกจะสมบูรณหรือไมข้ึนอยูกับการมีปฏิสัมพันธระหวางแมกับส่ิงแวดลอม

รอบตัว  ส่ิงแวดลอมของทารกในครรภข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมของแมขณะตั้งครรภ  ผลกระทบตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นกับแมสงผลกระทบโดยตรงถึงทารกในครรภ  ดังนั้นเพื่อใหตลอดระยะเวลาของการ

ตั้งครรภเปนไปอยางมีคุณภาพ  แมจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ ของ

ตนเองที่สงผลกระทบตอทารกในครรภเพื่อสามารถเลือกสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมตอการ

พัฒนาทารกในครรภใหมีคุณภาพสมบูรณตลอดระยะของการตั้งครรภ 
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ความสามารถและพฤติกรรมของทารกในครรภ 
 ปจจุบันมีการใชเครื่องมือทันสมัยตาง ๆ เพื่อพิสูจนใหเราทราบวาทารกในครรภสามารถ

แสดงพฤติกรรมหลายอยางที่แมรูสึกและรับรูได  เชน  การเคลื่อนไหวอวัยวะตาง ๆ ของทารกขณะ

อยูในครรภ  ขณะที่แมฟงเพลงคลาสสิคหรือเพลงที่มีจังหวะเร็ว  รุนแรง  และมีเสียงดัง  เปนตน  

การแสดงพฤติกรรมของทารกในครรภยอมแตกตางกัน  ซึ่งแมสามารถรับรูความแตกตางจากการ

เคลื่อนไหวได  เหลานี้สงผลตอการรับรูของประสาทสัมผัสและอารมณของทารกตั้งแตอยูในครรภ  

ในที่นี้จะไดกลาวถึงความสามารถและพฤติกรรมดานตาง ๆ ของทารกขณะอยูในครรภดังตอไปนี้  

(ศรีเรือน  แกวกังวาล, 2545, หนา 115 – 185) 
 
 1.  การเรียนรูเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขของทารกในครรภ 
  ไดมีการทดลองฉายแสงสวางจาที่หนาทองหญิงที่ตั้งครรภได  38  สัปดาห  พบวา

ทารกเคลื่อนไหวเพิ่มข้ึน  ทารกในครรภตอบสนองแสงสวางจาดวยการเคลื่อนไหว  ตอมาใหทารก

ไดยินแตเสียงกอนเปดไฟหลายครั้งซ้ํา ๆ กัน  พบวาแคใหทารกไดยินเสียงกอนเปดไฟ  ทารกใน

ครรภก็ตอบสนองตอเสียงเหมือนกับตอบสนองตอแสงสวางจาเชนกันคือทารกเคลื่อนไหวเพิ่มข้ึน  

(Scarr et al, 1986 อางถึงในศรีเรือน  แกวกังวาล, 2545, หนา 115) 
 
 2.  การเคลื่อนไหวของทารกในครรภ 
  ในระหวางเดือนที่  4  นับต้ังแตปฏิสนธิ  ตัวออนในครรภแสดงพฤติกรรมการ

เคลื่อนไหวไดหลายอยาง  เชน  ขยับริมฝปากบนพอเจริญข้ึนขยับริมฝปากลาง  ตอมาขยับริมฝปาก

ทั้งสองสัมพันธกัน  ตอมารูจักอาและหุบปาก  รูจักกลืนทั้งที่หุบปาก  รูจักกระดกลิ้น  หันศีรษะ

สัมพันธกับปฏิกิริยาสะทอนของปากเพราะกําลังเริ่มรูจักแสดงพฤติกรรมการกินอาหาร  นับวาเปน

กระบวนการที่ซับซอนมาก  มีขอยืนยันวาตัวออนในครรภอายุ  4  เดือนครึ่ง  เอานิ้วมือใสปากดูด  

เมื่อทารกออกจากครรภของแม  ทารกรูจักดูดนมตั้งแตแรกเกิดโดยไมมีใครส่ังสอนหรือฝกหัดให  

ธรรมชาติไดสรางสรรคใหทารกรูจักทําปฏิกิริยาสะทอนดูดอาหารนี้  (rooting reflese) เพื่อใหทารก

รูจักชวยตนเองใหอยูรอดไดทันทีที่ออกจากครรภของแม 
 
 3.  การเรียนรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาสะทอนเปลงเสียงรองและเริ่มหายใจ 
  ขณะที่ทารกอยูในครรภทารกไดรับอาหารจากแม  การขับถาย  และการหายใจ        

โดยสงผานทางสายรก  ทารกมีอวัยวะเปลงเสียงที่สมบูรณมากแลวตั้งแตอยูในครรภของแม          

เมื่อทารกออกมาจากครรภตองใชอวัยวะเหลานี้  เปนปฏิกิริยาสะทอน  ตอบรรยากาศของโลก       
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ที่กดดันรางกายทารกทั่วตัว  ไหลเขารูจมูกเล็ก ๆ ไปตามหลอดลมนําไปถึงปอด  การไหลเขา              

ของอากาศ  กระตุนใหเกิดการกระตุกข้ึนที่อวัยวะเปลงเสียง  คือเสียงรองจา  ปอดก็เร่ิมทํางาน           

สูบลมเขา  และระบายลมออกเปนจังหวะ นับวาเปนการเร่ิมหายใจเขา ออก หลังจากคลอดจาก

ครรภของแม 

 
 4.  การไดยินของทารกในครรภ 
  ทารกสามารถรับรูและเรียนรูการใชประสาทสัมผัสไดตั้งแตอยูในครรภ  ทารกไดพัฒนา

องคประกอบในสวนตาง ๆ ของรางกายและสวนที่เปนประสาทสัมผัสข้ึนทีละนอย  เตรียมพรอมที่

จะเผชิญกับส่ิงแวดลอมจากโลกภายนอกครรภแมแลวจึงคลอดออกมา  ตัวออนในครรภที่มีอายุ  

12 – 13  สัปดาห  มีรางกายเปนคนครบทุกสวนแลว  สามารถเคลื่อนไหวรางกายตอบสนองตอส่ิง

เราเชนปากรูจักดูดและกลืน  เปนตน  จากประสบการณการตั้งครรภของผูเขียนชวยใหเขาใจ  

คําอธิบายของขอความจากเอกสารที่ผูเขียนนํามาอางอิงไดกลาวถึงความสามารถของทารก        

ที่แสดงกิริยาบงชี้วามีการรับรูของเสียงที่ไดยินดวยการตอบสนองตอเสียงที่ดังไมเทากันนั้น       

แสดงใหเห็นวาทารกรูจักแยกแยะความดังจากเสียงที่ไดยิน  เชน  ถาแมไดยินเสียงดังในระดับ     

ตาง ๆ ทารกในครรภจะแสดงกิริยาตอเสียงนั้นดวยการดิ้นและหัวใจเตนถี่ข้ึนมากและนอยตาม

ความดังของเสียง  ขณะยังเปนทารกในครรภ  เซลลประสาทมีความไวตอการไดยินเมื่ออายุครรภ

ประมาณ  4  เดือน  อวัยวะที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการไดยิน  พัฒนาจนครบสมบูรณแบบแลว  สมอง

สวนที่เรียกวา  เทมโพราโลบซึ่งอยูดานขางสมองทั้งซายและขวา  เปนสมองที่สําคัญที่สุด  เกี่ยวกับ

การไดยินคือมีหนาที่ทํางานเกี่ยวกับการไดยิน  พบวาในสมองของเด็กแรกเกิด  สมองสวนนีม้ไีขมนั

หรือมันสมองหอหุมเสนใยประสาทเรียบรอยแลว  ในขณะที่สมองสวนอื่นยังเพิ่งสรางไขมันหรือ

มันสมองหอมลอมเสนใยประสาท  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต, 2545, หนา 35 – 36) 

 สรุปวา  ทารกในครรภมีความสามารถและมีพฤติกรรมหลายดานดวยกัน  ทารกเรียนรู

เกี่ยวกับการวางเงื่อนไข  การเคลื่อนไหวรางกายสวนตาง ๆ  มีพฤติกรรมของปฏิกิริยาสะทอน

เกี่ยวกับการดูดนมแม  เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองไดทันทีที่คลอดจากครรภแม  ธรรมชาติไดมี

สวนเกื้อหนุนใหทารกในครรภ  ไดเรียนรูและรูจักการชวยเหลือตนเอง  เพื่อความอยูรอดมาต้ังแต       

ในครรภ  ขณะที่ทารกอยูในครรภทารกไดรับอาหาร  หายใจ  ขับถายโดยอาศัยการสงผานทางสาย

รกจากแม  แตเมื่อคลอดออกมาจะตองรูจักจัดการกับส่ิงเหลานี้ดวยตนเอง  ถาขณะตั้งครรภแม  

ไดดูแลรางกายเปนอยางดี  ก็จะชวยเสริมสรางความสามารถเหลานี้เพื่อเปนพื้นฐานในการมีชีวิต

อยูบนโลกดวยดีตลอดไป  นอกจากนี้การไดยินของทารกในครรภ  เปนความสามารถที่มีตั้งแตอยู
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ในครรภ  แมสามารถเลือกฟงเสียงที่ชวยใหผอนคลาย  เชน  เพลงเบา ๆ ฟงแลวรูสึกผอนคลาย   

ชวยใหสุขกายสุขใจ  ทั้งนี้ยังชวยกระตุนการใชประสาทสัมผัสใหทารก  จึงกลาวไดวาเปนการ

เตรียมความพรอมใหทารกตั้งแตอยูในครรภไดอยางดี 

 

ปจจัยสงเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ 
 ทารกใชระยะเวลาอยูในครรภของแมโดยประมาณ  40  สัปดาหดังที่กลาวแลววา

ขณะที่แมตั้งครรภ  แมมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตของทารกในครรภตั้งแตมีการปฏิสนธิและ

มาถึงระยะที่ทารกอยูในครรภของแม  นอกจากแมจะมีอิทธิพลตอทารกในครรภแลวยังมีปจจัย   

อีกหลายอยางที่สามารถสงเสริมพัฒนาการของทารกในครรภดังที่ลักขณา  สกุลลิขเรศสีมา  

(2543, หนา 202 – 204)  ไดกลาวถึงปจจัยที่สงเสริมพัฒนาการของทารกในครรภไววามีดังตอไปนี้ 
 

 1.  ปจจัยกําหนดคุณภาพทารก 
  ปจจัยที่กําหนดคุณภาพของทารก  ไดแก 

  1.1  พันธุกรรม  เปนลักษณะที่ถายทอดมายังทารกตั้งแตปฏิสนธิและอยูในครรภแม  

เปนลักษณะที่ไดรับการถายทอดมาจากพอแมและบรรพบุรุษ  ซึ่งลักษณะที่สามารถถายทอดได

ทางพันธุกรรมมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้คือ 

   1.1.1  ลักษณะทางกาย  โดยทั่วไปคนที่อยูภายในครอบครัวเดียวกันมักจะมี        

รูปรางหนาตาที่คลายคลึงกัน  ลักษณะตาง ๆ ไดแก  ความสูง  ใบหนา  สีตา  สีผม  สีผิว  ลักษณะ

ของจมูก  ปาก  รูปหนา  เสนผม  รูปราง  โครงสรางภายนอกที่สามารถมองเห็นได  ข้ึนอยูกับ

ลักษณะของพอและแมเปนสําคัญ 

   1.1.2  ลักษณะทางสมอง  ความสามารถทางสมองเปนลักษณะที่ไดรับการ      

ถายทอดผานทางพันธุกรรมเปนความเฉลียวฉลาดที่ไดรับมาจากพอและแมที่มีความเฉลียวฉลาด

รวมไปถึงความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการถายทอดมาจากพันธุกรรมดวยเชนกัน 

   1.1.3  ลักษณะการเจ็บปวย  มีโรคบางโรคที่สามารถถายทอดทางพันธุกรรม

ได  เชน  วัณโรค  โรคมะเร็ง  และโรคเบาหวาน  เปนตน 

  1.2  สภาพแวดลอม  ปจจัยสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของทารกก็คือสภาพ 

แวดลอม  สภาพแวดลอมมีผลตอทารกในดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  ทารกที่ไดรับความ

กระทบกระเทือนอันเนื่องมาจาก มลภาวะตาง ๆ เชน  มลภาวะทางเสียง  ทําใหทารกแรกคลอดมี

น้ําหนักนอยกวาปกติ  คลอดกอนกําหนด  ทารกแรกคลอดจะตกใจงาย  รองไหเกง  เล้ียงยาก       

ในระหวางตั้งครรภแมควรหลีกเลี่ยงสิ่งแวดลอมจากเสียงและมลพิษตาง ๆ ที่เปนอันตราย  
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   กมลพรรณ  ชีวพันธุศรี  (2548, หนา 19)  กลาววา  สมองคนเราเริ่มกอตัวตั้งแต

อายุ  2  สัปดาห  ปจจัยที่ไดรับขณะตั้งครรภจะมีผลตอการเจริญเติบโตของสมอง  เชน  แมตองไดรับ

สารอาหารที่ครบหาหมูโดยเฉพาะธาตุเหล็ก   ไอโอดีน   โปรตีน   กรดโฟลิก   วิตามิน   ไขมันปลา                  

ไดฟงเพลงคลาสสิค  ไมไดรับสารพิษ  ไมสูบบุหรี่  ไมดื่มเหลา  ไดความรักและกําลังใจจากสามี     

เปนตน 

   สภาพแวดลอมภายในครรภ  นับวาเปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญ       

ตอทารกในครรภอยางยิ่ง  เนื่องจากทารกในครรภมีความสามารถในการไดยิน  รับรส  มองเห็น  

รับความรูสึก  และเคลื่อนไหว  มีการพัฒนาการใชระบบประสาทสัมผัสตาง ๆ  อารมณของแม           

ขณะตั้งครรภมีผลตอทารกในครรภ   ถาแมมีความสุข  จะมีสารชนิดหนึ่งชื่อ  เอนโดฟน  

(endophin)  เปนสารที่หลั่งเมื่อเกิดความสุข  มีผลไปถึงทารกในครรภ  ชวยในการเจริญเติบโต 

และสรางภูมิคุมกัน  แตถาแมหงุดหงิด  ขาดความสุข  รางกายจะไปยับยั้งการหลั่งสารนี้  

ความเครียดจะทําใหเกิดฮอรโมนเครียดเรียกวา  คอรติโซล  (cortisol)  ซึ่งจะไปยับยั้งการทํางาน

ของเซลลประสาท  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต, 2545, หนา 112)   

   สรุปไดวา  พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมและ

สนับสนุนพัฒนาการทางสมองของทารกตั้งแตอยูในครรภ  โดยปจจัยจากพันธุกรรมนั้นขึ้นอยูกับ

การดูแลรักษาสุขภาพขณะตั้งครรภ  อาหาร  การปฏิบัติตัวใหหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและภาวะ      

แทรกซอนตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบถึงทารกในครรภ  สําหรับปจจัยจากสิ่งแวดลอมระหวางตั้งครรภ

ควรพยายามทําจิตใจใหผอนคลาย   ลดความกังวลใจเรื่องตาง ๆ  ที่ทําใหไมสบายใจดวยการสราง          

ความผูกพันธที่ดีภายในครอบครัว  การแสดงความรักความหวงใยระหวางสามี  ภรรยา  และลูก

อยางสม่ําเสมอ  โดยคํานึงเสมอวาความผูกพันรักใครกลมเกลียวกันภายในครอบครัวจะชวย

เสริมสรางคุณภาพของทารกในครรภใหมีคุณภาพ 
 
 2.  ปจจัยจากพัฒนาการของสมองทารก 
  การตระหนักถึงความสําคัญของการเจริญเติบโตของสมอง  เพื่อใหพอและแม          

รูจักสงเสริมพัฒนาการสมองของลูกใหเหมาะสม   ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางการแพทย       

และเทคนิคใหม ๆ ทําใหไดรับขอมูลการทํางานของสมองและขั้นตอนการเจริญเติบโต  พัฒนาการ

ของสมองเริ่มตนตั้งแตปฏิสนธิในครรภของแม  ทําใหผูศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกไดความรู

และเขาใจการทํางานของสมองทารกไดดียิ่งขึ้น  ศันสนีย  ฉัตรคุปต  (2545, หนา 9 – 17)           

ไดกลาวถึงพัฒนาการของสมองทารกไวดังนี้ 
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  2.1  พัฒนาการของสมองทารกระหวางอยูในครรภ  หลังจากมีการปฏิสนธิระหวาง

ไขกับอสุจิ  เซลลที่ปฏิสนธิแลว  มีการแบงตัวอยางมากมาย  ประมาณวันที่ 18 หลังจากปฏิสนธิ  

เซลลสวนหนึ่งจะเจริญเติบโตเปนสมอง  เนื้อเยื่ออ่ืน ๆ ของรางกายจะพัฒนา  เชน  เนื้อเยื่อที่เปน

หนาตาของเด็ก  จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงเปนใบหนาเด็ก 

  2.2  พัฒนาการของสมองระยะเดือนที่  2  ถึงเดือนที่  4  ในระหวางตั้งครรภหรือ

หลังจากปฏิสนธิ  เซลลสมองหรือเซลลประสาทจะมีการแบงตัวอยางรวดเร็วมากประมาณ  

250,000  เซลลตอนาที  ประมาณเดือนที่  6  ของการตั้งครรภ  เซลลประสาทจะเริ่มมีการจัดระบบ

ตัวเองเปนชั้น ๆ ตามโครงสรางแตละสวนของสมอง  เพื่อจะทําหนาที่ตาง ๆ ใหไดอยางสมบูรณ

แบบและที่พื้นผิวสมองที่เรียกวาคอรเท็กซ  (cortex)               

  2.3  พัฒนาการของสมองสวนที่เรียกวาคอรเท็กซนี้  จะจัดตัวเองเปนชั้น  ๆ          

อยางเปนระเบียบ  มีการสรางเสนใยประสาท  เซลลประสาทมีการติดตอถึงกันหรือสื่อสารกันดวย

การติดตอผานทางเสนใยประสาท  ซึ่งแบงออกเปน  2  สวนคือ  เสนใยประสาทที่รับขอมูลเขา  

และเสนใยประสาทที่สงขอมูลออก  จุดเชื่อมตอระหวางเสนใยประสาทที่สงขอมูลออกและเสนใย

ประสาทที่จะรับขอมูลเขาเรียกวา  ซีนแนปส  (synapse)  หรือจุดเชื่อมตอ  ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแตทารกอยูในครรภไปจนกระทั่งคลอด 

  2.4  พัฒนาการของสมองจากเซลลประสาทจะตองสื่อสารหรือติดตอกันโดยผาน

ทางเสนใยประสาท  เซลลประสาทเหลานี้ทําหนาที่เหมือนโทรศัพทที่ติดตอถึงกันโดยผาน

สายโทรศัพท  การติดตอถึงกันของเซลลประสาทจะทําปฏิกิริยาเคมี  ที่ปลายเสนใยประสาท             

เมื่อเคลื่อนไหวรางกาย  ทําใหการสื่อสารรับสงขอมูลระหวางเซลลประสาทตัวหนึ่งกับเซลล

ประสาทอีกตัวหนึ่งเปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  2.5  พัฒนาการของสมองจากเสนใยประสาทที่มีไขมันหรือมันสมองที่หอหุมรอบ

เสนใยประสาทถูกสรางขึ้นอยางมากในชวงเดือนที่  6  ของอายุครรภไปจนกระทั่งหลังคลอดชวง  2  

ปแรก  หลังจากนั้นไปแลวยังมีการสรางไขมันหรือมันสมองแตในปริมาณที่นอยกวา  2  ปแรก            

ดังภาพที่ 3.10  และภาพที่  3.11 
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ภาพที่  3.10  สมองเด็กแรกเกิด 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก  Berk, 2003, p.182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3.11  สมองเด็กอายุ  2  ป 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก  Berk, 2003, p.182) 
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  สรุปไดวา  การเสริมสรางสมองของทารกสามารถสงเสริมและสรางใหดีมีคุณภาพ

เพื่อเปนพื้นฐานที่ดีไดตั้งแตเร่ิมปฏิสนธิในครรภ  โดยหญิงตั้งครรภและผูเกี่ยวของควรมีความรูและ

ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของทารก  เพื่อจะไดเปนแนวทางนําไปปฏิบัติให

เกิดผลดีตอทารกในระยะเริ่มตน  และสงผลในระยะตอมาชวงวัยกอนเรียนใหมีคุณภาพสมองที่ดี       

เปนไปตามธรรมชาติและศักยภาพของเด็ก  เพื่อใหประเทศชาติของเรามีประชากรที่ฉลาด  เกง  ดี

และมีความสุข  มีกําลังสติปญญาชวยพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

บทบาทของสิ่งแวดลอมกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง 
 เปนที่ทราบกันแลววาปจจัยจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมมีผลตอพัฒนาการและการ

เจริญเติบโตของสมอง  จากความรูใหม ๆ ทําใหเราทราบวา  ประสบการณที่เด็กไดรับในชวงอายุ  

3  ปแรกของชีวิต  มีความสําคัญอยางมากตอการสรางโครงสรางของสมองเด็ก  และมีผลตอ

พัฒนาการของสมองตั้งแตเด็กจนโตเปนผูใหญ  ประสบการณตาง ๆ ที่เด็กไดรับในวัยตนของชีวิต

ลวนมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมองของเด็ก  เพื่อใหมีความรูและความเขาใจ

บทบาทของสิ่งแวดลอมกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองสําหรับเปนแนวทางในการ

พัฒนาทารก  ศันสนีย  ฉัตรคุปต  (2545, หนา 77 – 105)  ไดกลาวถึงบทบาทของสิ่งแวดลอมที่มี

ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองไวดังตอไปนี้ 

 1.  สัมพันธภาพที่ดีระหวางพอ  แม  และผู เลี้ยงดูเด็กกับเด็ก  จะชวยใหเด็กมี

พัฒนาการที่ดีและเกิดการเรียนรู  การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน  ไดแก  การพูดคุย  การฟงเสียง  

การมองและการใชประสาทสัมผัสดานตาง ๆ  ชวยใหใยประสาท  ซึ่งอยูรอบ ๆ เซลลประสาท

เจริญเติบโต  (ฉันทนา  ภาคบงกช, 2549, หนา 10) 

 2.  พัฒนาการและการเจริญเติบโตของสมอง  มีชวงเวลาเฉพาะที่จะรับความรู  และ

เรียนรูทักษะใหม ๆ ในชวงเวลานั้น  ถาผานเวลานั้นไป  โดยไมไดรับการพัฒนา  อาจไมสามารถ

พัฒนาทักษะนั้นไดในวัยตอมาหรืออาจพัฒนาไดยากลําบากขึ้น  เชน  การสรางประโยค  เด็ก

สามารถรับรูและเรียนรู  การสรางประโยคไดจนถึง  5 – 6  ขวบ  หลังจากนั้นหากไมไดรับการสอนเลย

จะเรียนรูการสรางประโยคไดยากขึ้น  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต, 2545, หนา 130) 

 3.  สมองเด็กอายุ  3  ป  ตื่นตัวมากกวาสมองผูใหญ  2  เทา  หลังจากนั้นความตื่นตัวใน

การทํางานของสมองจะคอย ๆ ลดลงเมื่อเด็กเปนวัยรุน 
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 4.  สมองที่ไดรับการกระทบกระเทือนหลังคลอด  แตถาไดรับส่ิงกระตุนจะสามารถ

เปลี่ยนแปลง  และชดเชยสวนที่ถูกกระทบกระเทือนได  การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมสามารถ

เปลี่ยนแปลงสมองที่อาจมีความผิดปกติมาตั้งแตกอนคลอดได 

 5.  คนที่มีปญหาในการเรียนรู  (LD–Learning disability)  เชน  ดิสเล็กเซีย  หรือมีปญหา

ในการอาน  พบวาคนไขเหลานี้จะมีความผิดปกติในสมอง    โดยเฉพาะสวนคอรเท็กซ  คือ        

เซลลประสาทที่ควรจะตองไปอยูที่พื้นผิวสมอง  แตกลับไปอยูตามสวนอื่น ๆ ของสมอง  ในตําแหนง

ที่ไมควรจะเปน  คนที่มีปญหาในการเรียนรูเชนนี้  จะอานหรือเรียนรูไดดีข้ึน  ถาไดรับการสอนและ

การกระตุนที่เหมาะสม  เนื่องจากสิ่งแวดลอมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในสมองของคน 

 6.  จากการถายภาพของสมองดวยระบบแมเหล็ก  พบวานักไวโอลินและนกัดนตรทีีเ่ลน

เครื่องดนตรีประเภทสาย  จะมีสมองที่ทําหนาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสของนิ้วมือขางซายใหญกวา

คนที่ไมใชนักดนตรี  แสดงวาการเคลื่อนไหวกลามเนื้อเวลาเลนดนตรี  จะเขาไปกระตุนสมองทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของสมอง 

 7.  มีการวิจัยที่คนพบวา โครงสรางของสมองคนทั้งหญิงและชาย  มีความสัมพันธ

ระหวางระดับการศึกษาและเสนใยประสาทสวนที่มีหนาที่เกี่ยวกับขอมูลจากการไดยิน  คนที่มี

การศึกษาสูงทั้งหญิงและชาย  ความยาวและจํานวนเสนใยประสาทจะเพิ่มมากกวาคนที่มี

การศึกษานอย   แมจะบอกไมไดวาคนกลุมนี้มีความแตกตางกันอยูกอนหนานี้หรือไมก็ตาม           

แตก็ทําใหเชื่อวาการศึกษามีสวนทําใหโครงสรางสมองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได 

 8.  สมองสามารถจะเปลี่ยนหรือใชสมองสวนที่ดีมาชดเชยสมองสวนที่ถูกทําลายไปได

ซึ่งพบไดมากในเด็กเล็ก  ๆ  และบางสวนของสมองผู ใหญ   กลาวคือเมื่อเด็กได รับความ

กระทบกระเทือน  ทําใหเสนเลือดอุดตัน  เนื้อสมองบางสวนตาย หรือเกิดอุบัติเหตุ  ทําใหเนื้อสมอง

บางสวนไมสามารถทํางานได  แตเด็กยังสามารถเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณไดเพราะเซลลประสาท

ที่เหลือ  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและเปลี่ยนหนาที่มาทํางานชดเชยชวยเหลือเซลล

ประสาทที่เสียหายไป 

 9.  แมวาสมองจะมีความผิดปกติมาแตกําเนิด  หรือผิดปกติหลังคลอดก็สามารถ        

จะชวยใหดีข้ึนได  ดวยการกระตุนจากสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม  และขณะเดียวกัน  ส่ิงแวดลอม         

ที่ขาดการกระตุนอยางเหมาะสม  ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองที่ควรเปนปกตใิหผิดปกติ

ไดเชนกัน 

 สรุปไดวา  พัฒนาการของสมองที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต  การมีความรูและเขาใจ

พัฒนาการของสมองเด็ก  มีความจําเปนและสําคัญเปนอยางมาก  เพราะจะชวยใหผูเลี้ยงดูเด็ก         
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สามารถปรับตัวและเขาใจหลักการพัฒนาสมองเด็ก  เขาใจปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมวา

มีผลตอพัฒนาการของสมอง  ตั้งแตทารกอยูในครรภ  และนําปจจัยพื้นฐานมาสรางความรูและ

เขาใจเมื่อทารกเติบโตขึ้น  จะชวยพัฒนาเด็กใหเปนไปตามธรรมชาติ  เหมาะสมกับวัย  สามารถ

พัฒนาเด็กตามศักยภาพที่เด็กแตละคน  จะสามารถพัฒนาไปไดถึง  สมองจะสรางเครือขายเสนใย

ประสาทเมื่อเด็กไดใชประสาทสัมผัสดานตาง ๆ ไปมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัว  เชน          

การสัมผัส  การมอง  การชิมรส  การดมกลิ่น  และการฟง  ชวยใหสมองไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพ  การสงเสริมการเรียนรูไดเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กและโอกาสของการเรียนรูที่

ผานมาตามเวลา  จะชวยใหเด็กไดรับประสบการณสําคัญในชีวิต  เก็บสะสมไวเปนขอมูล               

แมบางครั้งสมองอาจไดรับความกระทบกระเทือน  แตเด็กสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นได  

เพราะสมองสวนที่เหลือจะปรับเปล่ียนโครงสรางเพื่อมาชดเชยและทําหนาที่แทนสมองที่เสียหาย 

ไปได 

 

สรุป 
 จากความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพแมและทารกในครรภ  ไดแก  การไดรับ

สารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพของทารก  การดูแลสุขภาพจิต  การ         

ออกกําลังกาย  การพักผอน  การดูแลรักษารางกาย  ใหสะอาด  มีสุขอนามัยดี  มีความรู       

ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในครรภ  การรักษาสุขภาพแมชวยพัฒนาทารกใหมี

พัฒนาการที่เหมาะสมกับอายุครรภ  โดยเฉพาะสมองทารกมีผลมาจากปจจัยของสิ่งแวดลอม

ภายในและภายนอกครรภของแม  เมื่อแมและผูเกี่ยวของมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเลือก

รับประทานอาหาร  เชน  แคลเซียม  เหล็ก  โปรตีน  วิตามิน ผักและผลไมตาง ๆ เปนตน             

ชวยสงเสริมใหทารกในครรภเจริญเติบโตสมบูรณและแข็งแรง  ดังที่ศันสนีย  ฉัตรคุปต  (2545, 

หนา 82)  กลาววา  “แมที่ตั้งครรภตองดูแลเรื่องสุขภาพไมใหเจ็บปวย  รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน  เชน  แคลเซียม  เหล็ก  วิตามิน  เกลือแร และกรดโฟลิก  ซึ่งมีความสําคัญตอสมองลูก  

ในชวงปฏิสนธิและ  2  เดือนแรกของการตั้งครรภ  สามารถลดความเสี่ยงจากความพิการทาง

สมองของทารกในครรภได”  การรักษาสุขอนามัยสวนตัวเกี่ยวกับความสะอาดของชองปากและฟน             

เตานม  อวัยวะเพศ  การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การยืน  เดิน  นั่ง  การเดินทางและการ        

มีเพศสัมพันธ  เปนตน  การปฏิบัติและดูแลขณะตั้งครรภยอมเปนการเริ่มตนที่ดีสําหรับพัฒนา

ทารกใหเจริญเติบโต  สมวัย  มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ  แข็งแรง  มีสติปญญาดี  เติบโตขึ้นเปน

เยาวชนที่มีความสามารถ  เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 
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