อาหารและการตั้งครรภ
สิ่งที่ควรทราบสําหรับสตรีในวัยตั้งครรภ
การเตรียมตัวที่ดี

- ควรปฏิบัติตัวตั้งแตเนิ่นๆ

กอนตัง
้ ครรภ คุณแมคนใหมตองเตรียมตัวในเรื่องตางๆดังตอไปนี้
- รับประทานอาหารใหครบหมูแ
 ละมีประโยชนตอรางกาย
- รับประทานกรดโฟลิก (Folic acid ) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนึง่ เดือนกอนตั้งครรภ
- ควบคุมน้ําหนัก
- เลิกสูบบุหรี่
- ออกกําลังกายทุกวัน
ตลอดจนติดตามหาคําแนะนําอื่นๆจากเอกสารหรือหนังสือตางๆ

สําหรับผูที่กําลังจะเปนบิดาและมารดา
การตั้งครรภนั้น จะเปนชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของสตรีทุกคน ในการใชชีวต
ิ ประจําวัน
จะตองคํานึงถึงความตองการของอีกชีวิตหนึ่ง (หรือมากกวา) ที่อยูในครรภของเรา
การไดรับสารอาหารครบหมูในขณะตั้งครรภ
เปนสิ่งทีส
่ ําคัญอยางยิ่งสําหรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ
และชวยใหเด็กมีสุขภาพทีด
่ ีไปตลอดชีวิต และเปนสิ่งทีด
่ ีสําหรับคุณแมคนใหมดวยเชนกัน
เมื่อมีการตั้งครรภ
ตลอดจนทุกคนในครอบครัวจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแปลงพฤติกรรมดานการบริโภคและ
การดํารงชีวต
ิ ซึ่งในจุลสารฉบับนี้ จะใหขอมูลเกี่ยวกับคําแนะนําที่เขาใจงาย
และหากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
สามารถหาขอมูลไดจากเวปไซทที่อยูดา นหลังของจุลสารฉบับนี้

อาหารขณะตั้งครรภ

- ทานอาหารตามปรกติ, เลือกอาหารที่มีคุณภาพ

คุณแมคนใหมไมจําเปนตองรับประทานอาหารที่มีความพิเศษแตอยางใด รับประทานอาหารตามปรกติ,
มีความหลากหลายและมีคุณคาทางโภชนาการ,
รับประทานอาหารทีม
่ ีประโยชนสําหรับทารกในครรภและตัวคุณแม
นอกจากนั้นคุณแมคนใหมควรรับประทานวิตามินเสริม ไดแก วิตามินบี วิตามินกรดโฟลิก
และรับประทานอาหารที่อุดมไปดวยกรดโฟลิก (folic acid) เนื่องจากวิตามินเหลานี้สามารถปองกัน
การเกิดความพิการสําหรับทารกขณะอยูในครรภได นอกจากนั้นควรรับประทานวิตามินดีเสริม วิตามินดีนี้
ไดจากน้ํามันตับปลาค็อด หรือ ซอรสคาลีซิ (þorskalýsi), น้ํามันตับปลามีลก
ั ษณะเปนเม็ดแคปซูลนิ่ม
หรือจะรับประทานวิตามินเปนชนิดวิตามินรวมก็ได
สวนอาหารที่คุณแมควรหลีกเลี่ยงระหวางตั้งครรภนั้น
ไดแก อาหารจําพวกปลาดิบและเนื้อดิบ
การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพนั้นเปนสิ่งทีส
่ ําคัญตอสุขภาพ
และยังชวยในการควบคุมน้ําหนักในขณะตั้งครรภ
แมวาคุณแมคนใหมตองการพลังงานเพิ่มมากขึ้นกวาปรกติ
แตก็ไมไดหมายความวาตองรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เพราะสตรีตั้งครรภนั้น
ตองพักผอนมากๆ และเคลื่อนไหวนอยกวาปรกติ
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น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นอยางเหมาะสม
ในขณะตั้งครรภ
- น้ําหนักขึ้นตามเปนปรกติและเหมาะสม

ขอแนะนําเกี่ยวกับการเพิ่มน้ําหนักอยางเหมาะสมขณะตั้งครรภ
เมื่อเทียบน้ําหนักกอนตั้งครรภตามงานวิจัยดานสุขภาพของมารดาและบุตร
สตรีที่มน
ี ้ําหนักต่ํากวาเกณฑปรกติ ขอแนะนําใหเพิ่มน้ําหนัก มากกวาสตรีทม
ี่ ีน้ําหนักมากกวาเกณฑปรกติ
สตรีทต
ี่ ั้งครรภจะตองมีน้ําหนักเพิ่มทุกคน ซึ่งเมื่อตั้งครรภไมใชเวลาของการลดน้ําหนัก
เพราะการลดน้าํ หนัก อาจเปนการทําลายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภได
ตารางขางลางนี้เปนการแสดงการเพิ่มน้ําหนักที่เหมาะสม
*คาเฉลีย
่ น้ําหนักของรางกาย (BMI) = น้ําหนัก (กิโลกรัม)/(ความสูง (m) x ความสูง(m))
(อธิบายคําวา BMI = คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) (กิโลกรัม/ตารางเมตร))
ตัวอยางi: สตรีที่มีความสูง 1,70 เมตร มีน้ําหนัก 67 กิโลกรัมกอนตั้งครรภ มีคาเฉลีย
่ น้ําหนักของรางกาย
23,2 กิโลกรัม/ตารางเมตร (เปนน้ําหนักในเกณฑปรกติ) เมือ
่ ตั้งครรภ
น้ําหนักทีค
่ วรเพิ่มขึ้นในระดับที่ดท
ี ส
ี่ ุดไดแก 12-18 กิโลกรัม สตรีทม
ี่ ีรายกายเตี้ยกวา
และผูทม
ี่ ีน้ําหนักมากกวาเกณฑปรกติ จะตองเพิ่มน้ําหนักในระดับต่ํากวาที่กาํ หนด สําหรับสตรีตั้งครรภ
แฝดสองหรือมากกวานั้น เปนสิ่งปรกติที่จะมีน้ําหนักมากกวาดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน
ขอแนะนําในการเพิ่มน้า
ํ หนัก(กิโลกรัม)ขณะตัง
้ ครรภ
สตรีที่มน
ี ้ําหนักในเกณฑปรกติหรือต่ํากวา (BMI < 25*) ควรเพิ่มน้ําหนักในระดับ 12 - 18 กิโลกรัม
สตรีที่มน
ี ้ําหนักมากกวาเกณฑปรกติ (BMI > 25*) ควรเพิ่มน้าํ หนักในระดับ 7 - 12 กิโลกรัม

หากมีสุขภาพดี, มีการดํารงชีวต
ิ ทีด
่ ี
การมีสุขภาพทีด
่ ี และไดรับอาหารตามโภชนาการ
ที่มีความหลากหลาย และมีคณ
ุ ภาพ
มีปริมาณอันเหมาะสม,
มีการเพิ่มน้ําหนักตามความเหมาะสม
หากปฏิบัตต
ิ ามขอแนะนําเหลานี้
จะไมมีอะไรที่นา เปนหวงแตประการใด

ตองมีเวลาในการรับประทานอาหาร,
อยางนอยวันละ 3-5 มื้อ
มีหลายคนที่รับประทานอาหารไมเปนเวลา หรือบางครั้งก็งดอาหารในบางมื้อ
สิ่งทีด
่ ท
ี ี่สด
ุ สําหรับคุณแมคนใหม และทารกในครรภนั้น คือใหเวลากับตัวเองในการรับประทานอาหารเชา,
อาหารเทีย
่ งและอาหารเย็น และอาหารวางสองหรือสามครั้งระหวางมื้ออาหาร
เพื่อใหมั่นใจวาเด็กและคุณแมคนใหมจะไดรับสารอาหารอยางครบถวนและสม่ําเสมอ
การรับประทานหลายประเภทนั้น เปนสิ่งที่ดส
ี ําหรับรางกาย เพราะทําใหไดรับสารอาหารครบถวน
การรับประทานอาหารซ้าํ ๆกัน จะทําใหไดรับสารอาหารไมครบหมู
การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและหลากหลายเปนประจําทุกวันนั้นเปนสิง่ ที่ดท
ี ส
ี่ ุด:
ผักผลไมทุกชนิด, ควรรับประทานทุกมื้อ รวมทั้งรับประทานเปนของวางระหวางมื้ออาหาร
 อาหารที่มีกากใยประเภททีเ่ ปนเมล็ด, อทิเชน ธัญญาหารชนิดเมล็ดที่มักใชเปนอาหารเชา
(morgunkorn)
ขาวโอตบดแบบหยาบๆ (haframjöl)และขนมปงทีท
่ ําจากแปงสาลีไมสกัดรํา
 ปลาหรือเนื้อที่มีความสดใหม, ไข หรือถั่ว-/อาหารที่ปรุงดวยเมล็ดถั่วแขกที่มีสแ
ี ดงหรือเหลือง
อาหารประเภทนมพรองไขมัน
 ดื่มน้ํา
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เมื่อสตรีเริม
่ ตั้งครรภ
สตรีสวนใหญมก
ั มีอาการคลื่นไส
หรืออาจมีอาการเบื่ออาหาร
หรืออาจอยากรับประทานอาหารบางอยางมากกวา
อาหารชนิดอื่นๆ
หากน้ําหนักลดลงไมมาก
ก็ควรพยายามรับประทาน
อาหารตางชนิด ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้
ไมตองกังวลแตประการใด
ควรใหเวลาในการรับประทานอาหาร และรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม
ควรรับประทานอาหารที่ปรุงดวยปลา, เนื้อหรือเมล็ดถั่วตางๆทุกวัน
ควรใชน้ํามันในการปรุงอาหารหรือใชเปนสวนผสมในสลัดตางๆ
สตรีที่กําลังตั้งครรภ ที่รับประทานอาหารประเภทฟาสตฟด
ู หรือขนมขบเคีย
้ วและดื่มน้ําอัดลมเปนประจํา
จะทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน และไมไดรับคุณคาสารอาหารอยางเพียงพอ
แตสตรีทต
ี่ ั้งครรภก็ไมจําเปนตองงดรับประทานอาหารประเภทดังกลาว
แตควรรับประทานอาหารที่มค
ี วามหลากหลายและมีคุณภาพทดแทน จะเปนสิ่งทีด
่ ท
ี ี่สด
ุ
ปลาและอาหารทะเลอื่นๆนั้น จะมีสารอาหารตางๆที่สาํ คัญ ทีอ
่ าหารประเภทอื่นๆมีเพียงเล็กนอย
สารอาหารทีร่ างกายตองการนัน
้ ไดแก กรดไขมันโอเมกา – 3 (omega-3)
ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการระบบศูนยกลางของเสนประสาทของทารกในครรภ
ดังนั้นจึงขอแนะนําสตรีที่ตั้งครรภควรรับประทานปลาอยางนอยสัปดาหละสองครั้งหรือมากกวานั้น
ปลาชนิดตางๆที่มอ
ี ยูในประเทศไอซแลนดไดแก ปลาแฮด-ดัค (Ýsa), ปลาค็อด (þorskur),
ปลาแฮลลิบท
ั ขนาดเล็ก (smálúða), ปลาดุกทะเล (steinbítur), โมงฟช (skötuselur), ปลาเทรา (silungur)
และปลาแซลมอน (lax) ซึ่งปลาตางๆเหลานี้เต็มไปดวยสารอาหารที่มีคุณคาสําหรับสตรีตั้งครรภ
สามารถรับประทานไดตลอดเวลาไมจํากัด
ปลาดิบทุกประเภท รวมทั้งปลาตากแหง ไมควรรับประทานในขณะตั้งครรภ เพราะ
อาจมีเชื้อแบคทีเรียประเภท Listeria monocytogenes ซึ่งหากโชครายอาจไดรับเชื้อดังกลาวนี้ได
(กรุณาดูที่ตารางตัวอยางขางลาง) อาหารที่เปนผลผลิตมาจากปลาทะเลนั้น มักจะสะสมสารตางๆมากมาย
(อทิเชน สารโลหะหนัก, สารตกคางตางๆทีย
่ ากตอการสลายตัวภายในรางกายของมนุษย, และสาร PCB polychlorinated Biphenyles (สารโพลีคลอริเนต ไบฟนีลนี้ เปนสารเคมีทใี่ ชในอุตสาหกรรมหลายประเภท
ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ และรั่วไหลลงสูแหลงแหลงน้ํา) ดังนั้นสตรีที่มค
ี รรภ, สตรีทใี่ หนมบุตร
และสตรีที่กําลังวางแผนตั้งครรภควรหลีกเลี่ยงอาหารดังกลาว
ปลาบางประเภทและสัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนมนั้น จะสะสมสาร PCB ไวในตับและในไขมันเปนตน
สําหรับน้ํามันตับปลานั้น ไดผา นกรรมวิธีในการผลิต
โดยแยกสารตางๆที่เปนอันตรายตอรางกายออกไปหมดแลว
สารแปลกปลอมอีกชนิดหนึ่งทีเ่ ปนอันตรายไดแก สารปรอท ซึ่งมีผลตอทารกในครรภและเด็กออน
สารปรอทนี้พบไดในปลาที่มีลก
ั ษณะใหญกินปลาเล็กๆเปนอาหาร, ปลาวาฬชนิดที่มีฟน
 ขนาดใหญ
และไขของนกที่อาศัยอยูในทะเล
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ปลาเปนอาหารที่มีคุณคาในขณะตั้งครรภ
- แตไมควรรับประทานดิบๆ

รายการดังตอไปนี้หามรับประทานขณะตัง
้ ครรภ

ปลาแซลมอนสดหมักเครื่องปรุงดัง เชนหมักผักชีลาวและเกลือ
ปลาลมควัน
ปลาตากแหง
ซูชิปลาดิบ
ปลาวาฬดองเปรี้ยว
ตับปลาค็อด
ปลาฉลาม
ปลาฉนาก
ปลาแฮลลิบท
ั ขนาดใหญ (ยาวกวา 1.8 เมตร หรือหนัก 60 กก.)
นกทะเล
ไขนกทะเล
รายการดังตอไปนี้ไมควรรับประทานบอย
รับประทานเพียงสัปดาหละครั้ง

ปลาทูนาเสต็ก
ปลาบูรี่

รายการดังตอไปนี้ไมควรรับประทานบอย
รับประทานเพียงสองครัง
้ ตอสัปดาห

ปลาทูนากระปอง
ไขนกทะเล
เนื้อปลาวาฬ

วิตามินกรดโฟลิก

- ปองกันความผิดปรกติทารกในครรภ

สตรีที่อยูในวัยตั้งครรภนั้น แนะนําใหรับประทานวิตามินกรดโฟลิกวันละ 400 มก
และรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิก ผลจากการทดลองแสดงวา กรดโฟลิกชวยปองกันอันตราย
ที่มักเกิดในระบบเสนประสาทสวนกลางของทารกในครรภ ผลไมตางๆ, ผักสด
และอาหารเชาจําพวกธัญญาหารชนิดเมล็ดที่เสริมวิตามิน ซึ่งอาหารชนิดตางๆเหลานี้
จะเต็มไปดวยวิตามินกรดโฟลิก ควรเริ่มรับประทานวิตามินกรดโฟลิกกอนการตั้งครรภจะเปนสิ่งทีด
่ ีอยางยิง่
เพราะเมื่อตั้งครรภจะไดไมตองเกิดความกังวล
เริ่มตนดวยการรับประทานวิตามินกรดโฟลิกและรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิก
ขอแนะนําใหรับประทานวิตามินกรดโฟลิก อยางนอย 12 สัปดาหกอนตั้งครรภ

สิ่งที่มีคุณคาสําหรับรางกายที่อยูในผักและผลไม
ผักและผลไมนน
ั้ เปนอาหารทีม
่ ีคุณคากับรางกาย และเต็มไปดวยวิตามินกรดโฟลิก
นอกจากนั้นยังอุดมไปดวยวิตามินตางๆ, แรธาตุตางๆและมีกากเสนใย ซึ่งใหพลังงานแกรา งกาย
ดังนั้นผูท
 ี่กําลังจะเปนมารดาควรรับประทานผักและผลไม „วันละ 5 ครั้ง“ หมายความวา
รับประทานผักและผลไมวันละไมต่ํากวาหาครั้ง โดยไมจํากัดประเภทของผักและผลไม อาจเปนผลไมสด,
ตากแหงหรือแชแข็งและปรุงเปนอาหารโดยไมจํากัดปริมาณ
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อาหารทีอ
่ ุดมไปดวยกรดโฟลิก

อาหารเชาจําพวกธัญญาหารชนิดเมล็ดที่เสริมวิตามิน
(ดูที่กลอง), ขาวสาลีไมสกัดรํา
และขาวแดง
ผักบรอคโคลี,่ กะหล่ําดอก
ผักกาดขาว, กะหล่ําปม
พริกหวานแดง, หนอไมฝรั่ง, สปนัช
ผักสลัดตางๆ, อโวคาโด
มันฝรั่ง, กล่ําแดง
กะหล่ําปลี, มะเขือเทศ
พริกหวานเขียว, หอมใหญ, ตนลีค
แครอท
ลูกนัท, ถั่วอัลมอล, ถั่วตางๆ
อทิเชน ถั่วเหลือง,
ถั่วเมล็ดขาว และ ถั่วในซอสมะเขือเทศกระปอง
กลวย, สม
ผลเรดเคอรเร็นท, สตอเบอรี่
น้ําสมคั้น, น้ําลูกพรุน

ธาตุเหล็ก

- สตรีตั้งครรภตองเพิ่มปริมาณธาตุเหล็ก

สตรีขณะตั้งครรภนั้น รางกายตองการธาตุเหล็กมากกวาสารอาหารอื่นๆ
เพราะเหล็กเปนธาตุทส
ี่ รางฮีโมโกลบิน ซึ่งจะเปนตัวพาออกซิเจนไปสูท
 ารกในครรภ
และเปนตัวสําคัญในการสรางเม็ดเลือด
ดังนั้นสิ่งที่ดท
ี ส
ี่ ด
ุ นั้นไดแกการรับประทานอาหารที่ประกอบไปดวยธาตุเหล็กเปนประจําทุกวัน
(ดูจากตารางขางลาง)
สิ่งทีค
่ วรคํานึงอยางยิ่งนั้นคือ ธาตุเหล็กจะทําปฏิกิริยากับรางกายไดดีกวา
หากรับประทานอาหารจําพวกที่มีวต
ิ ามินซีสูง (อทิเชน ผลไมตางๆ, น้ําผลไมสดและผักสด)
โดยการรับประทานควบคูไปกับอาหารที่อุดมไปดวยธาตุเหล็ก
หากรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กพรอมไปกับดื่มชา, กาแฟ, โกโกหรือนมควบคูไป
จะเกิดสารประกอบเชิงซอนทําใหธาตุเหล็กทําหนาทีใ่ นรางกายไดไมเต็มที่
สตรีที่กําลังตั้งครรภตองระมัดระวังเกี่ยวกับระดับเม็ดเลือดแดงในรางกายอยางยิ่ง
แมวาจะรับประทานอาหารที่มค
ี ุณคา ก็ขอแนะนําใหรับประทานธาตุเหล็กเสริม
อาหารทีอ
่ ุดมไปดวยธาตุเหล็ก

เนื้อสัตว, ใสกรอกชนิดกอนทีม
่ ีสวนผสมของเลือดสัตว, ถั่ว
ถั่วแขกสีแดงหรือเหลือง,
ผลไมอบแหง, ผักที่มส
ี ีเขียวเขม
อาหารเชาจําพวกธัญญาหารชนิดเมล็ดที่เสริมธาตุเหล็ก
ธัญญาหารชนิดไมสกัดรํา
เมล็ดงาตาๆและขนมปงแปงไมสกัดรํา
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แรธาตุแคลเซียม และวิตามินดี
- เพื่อสรางโครงกระดูก

สตรีมีครรภตองการแรธาตุจําพวกแคลเซียมในปริมาณคอนขางสูง เพราะแรธาตุดังกลาวนี้
จะเปนสวนประกอบในการสรางโครงกระดูกใหกับทารกในครรภ
วิธีที่งายทีส
่ ุดในการไดรับแรธาตุแคลเซียม ไดแกการดื่มนมวันละสองถึงสามแกว
หรือสองถึงสามถวยหรืออาจรับประทานอาหารประเภทผลิตภัณฑนมก็เพียงพอสําหรับหนึง่ วัน
ผูที่ไมดื่มนม อาจดื่มนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมไดดวยเชนกัน และควรเปนนมพรองไขมัน
เนื่องจากจะใหพลังงานสูง และมีไขมันอิ่มตัวผสมอยู หรืออาจรับประทานเนยแข็งในปริมาณ 25 กรัม
ก็จะมีคุณคาของแคลเซียมเทากับนมหนึ่งแกว ในวิตามินรวมทั่วไปนั้นไมมีแรธาตุแคลเซียมรวมอยู
ดังนั้นจึงขอแนะนําใหสตรีที่ตั้งครรภรับประทานแคลเซียมวันละ 3-4 เม็ด หรือ 1000 มิลลิกรัมตอวัน
วิตามินดี เปนวิตามินที่สําคัญ เพราะจะชวยสงเสริมการทํางานของแคลเซียมไดดีขึ้น
ในอาหารตางๆจะพบวิตามินดีอยูนอย ยกเวนในน้ํามันตับปลาและไขมันปลา
ดังเชนจากปลาแซลมอนและปลาเฮริ่ง
แนะนําใหสตรีตงั้ ครรภรับประทานน้ํามันตับปลาค็อดวันละหนึง่ ชอนชา (5 มล.),
หรือน้ํามันตับปลาแบบแคปซูลนิ่ม และวิตามินรวมที่เสริมวิตามินดี

เหตุผลอะไรที่ตองรับประทานวิตามินรวม?
สตรีทรี่ ับประทานวิตามินรวมและอาหารที่มค
ี ุณคา โดยทั่วไปนัน
้ ไมตองรับประทานวิตามินอืน
่ ๆเพิ่มเติม
แตสําหรับวิตามินกรดโฟลิกและวิตามินดี
และธาตุเหล็กนัน
้ มีสวนสําคัญอยางยิ่งในระยะหลังของการตั้งครรภ
ในการรับประทานอาหารของสตรีที่ตั้งครรภ หากไมมีความหลากหลายนั้น
ก็จําเปนตองรับประทานวิตามินเสริมหรือวิตามินรวมเปนประจําทุกวัน
ไมควรรับประทานวิตามินเกินกวาทีก
่ ําหนดไวในแตละวัน และหากรับประทานน้ํามันตับปลา
ก็เลือกรับประทานวิตามินรวม ที่ไมมีสวนผสมของวิตามินเอ
หากรับประทานวิตามินเอในปริมาณมากเกินตองการ ก็จะเปนอันตรายกับทารกในครรภได
สตรีตั้งครรภไมควรรับประทานน้ํามันตับปลาทีไ
่ ดจากปลาโพลล็อค(ปลาทะเลที่มส
ี ีดํา)(Ufsalýsi)
เพราะมีปริมาณของวิตามินเอมากเกินกวาที่รางกายตองการตอวัน

ตับทั้งที่ไดจากสัตวบก และ
ปลาทะเล ตลอดจนอาหารที่
ที่มีตับเปนสวนประกอบ
ใสกรอกใหญทใี่ ชตับเปนสวนผสม, ตับบด,
หรือตับหรือเนื้อบดอื่นๆ, เปนอาหาร
ที่ไมสมควรรับประทานมาก
ขณะตั้งครรภเพราะ
มีปริมาณวิตามินเอสูงมาก

กาแฟ, ชา, น้ําอัดลมและเครื่องดื่มเสริมพลังงาน
- ควรดื่มใหนอ
 ยที่สุด

ในกาแฟ, ชา(ทั้งชาเขียวและชาดํา), เครื่องดื่มประเภทเสริมพลังงาน- และน้ําอัดลมตางๆนั้น
ประกอบไปดวยสารคาเฟอีนหากดื่มเขาไปในปริมาณทีม
่ าก ก็อาจทําใหเกิดการแทงบุตรได
หากตองการดืม
่ กาแฟ ก็ควรดืม
่ วันแกวหรือสองแกว สําหรับชานั้นดื่มไดไมเกินวันละสามหรือสี่ถว ยเทานั้น
สําหรับน้ําอัดลม- และเครื่องดืม
่ เสริมพลังงานนั้น อาจมีสวนผสมของคาเฟอีนนอยกวาก็จริง
็ ะเปนผลดีตอทารกในครรภ
แตหากหลีกเลีย
่ งที่จะไมรับประทานไดกจ

สุราและยาสูบ

- งดสิ่งมึนเมาเปนสิ่งที่ดีที่สุด

สุราและยาสูบเปนสิ่งทีท
่ ําลายทารกออนในครรภโดยตรง จากการทําวิจัยลาสุดชี้ใหเห็นวา
สิ่งทีด
่ ท
ี ี่สด
ุ สําหรับสตรีที่กําลังตั้งครรภ ควรงดดื่มของมึนเมาและงดสูบยาสูบทุกประเภท
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สารอาหารจากธรรมชาติ- และอาหารเสริมตางๆ
- ควรระมัดระวังเมื่อตั้งครรภ

ไมแนะนําใหสตรีมค
ี รรภรับประทานสารจากธรรมชาติ- และอาหารเสริมตางๆ
เพราะยังไมมีการพิสจ
ู นวาจะมีอันตรายตอทารกในครรภหรือไม สารธรรมชาติและอาหารเสริมไดแก
ยาละลายไขมัน, สารเครียอะทีน, จีนเซ็งหรือโสม(ginseng), แปะกวย (Ginko biloba), สาร CLA
หรือคอนจูเกตเตดลิโนเลนิคแอซิด (Conjugated Linolenic Acid) หรือสารในลักษณะอื่นๆเปนตน
ควรขอคําแนะนําจากแพทย,
นักโภชนาการหรือพยาบาลผดุงครรภในการรับประทานอาหารในกลุมดังกลาวนี้

การใชยา

- ควรใชตามคําแนะนําจากแพทย

ไมควรใชยาตางๆโดยไมไดรับคําแนะนําจากแพทย, พยาบาลพดุงครรภหรือเภสัชกร
ทั้งยาที่ซื้อไดจากรานขายยาหรือยาที่ตองมีใบสั่งยาก็ตาม และควรแจงใหทราบวาทานกําลังตั้งครรภ

สุขอนามัยกับการประกอบอาหาร
- ตองเนนถึงความสําคัญมากกวาแตกอน

สุขอนามัยในหองครัว, การเตรียมและปรุงอาหารนั้น เปนสิ่งทีส
่ ําคัญอยางยิ่งตอภาวะการตั้งครรภ
เพราะอาจมีเชือ
้ แบคทีเรียหรือพยาธิ ซึ่งอาจมีผลตอสุขภาพของสตรีตั้งครรภและทารกในครรภได
สิ่งอันพึงปฏิบต
ั ิ:
ควรลางมือบอยๆและลางใหสะอาด
อาหารประเภทเนื้อและปลาจะตองปรุงสุก (ดวยความรอน 75°ซ)
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว หากมีอาหารเหลืออยู ควรเก็บไวในตูเย็น
ไมควรรับประทานปลาดิบ, เนื้อดิบ, ไขดิบ
หรือดื่มนมทีย
่ ังไมไดผานการฆาเชื้อหรือผานการพาสเจอรไรส
หากไมแนใจวาอาหารนั้นดิบหรือสุก (อทิเชน การลมควันหรือหมักในเครื่องปรุงตางๆ)
ก็ไมควรรับประทาน
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเหลือคาง, อทิเชน เนื้อตมหรือทอด
อาหารที่ปรุงเสร็จเรียบรอยแลว ไมควรอยูตด
ิ กับอาหารดิบ ตองลางเขียงและเครื่องครัวตางๆทันที
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการหั่นเครื่องปรุงอื่นๆ (อทิเชน มีดและเขียงที่ใชสําหรับหั่นไกและผักสดเปนตน)
ลางผลไมและผักทุกครั้งกอนรับประทาน
ใหความรูตางๆเหลานี้กับบุคคลที่ตองปรุงอาหารภายในบาน

อาหารสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ
- สิ่งสําคัญไดแกสุขอนามัย

กอนเดินทางนัน
้ สตรีตั้งครรภหรือมารดากับเด็กออนที่ดื่มน้ํานมมารดา
ควรศึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัยของประเทศที่กําลังจะเดินทางไป โดยเฉพาะอาหารประเภทปลา
ควรหลีกเลี่ยงรับประทานเนยแข็งหรือหรือเนยหมักราที่ตางประเทศ
เพราะมักใชนมที่ยังไมผานการพาสเจอรไรสเปนสวนประกอบ
เพื่อใชในการเพาะเชื้อแบคทีเรียตางๆในเนยแข็ง
นอกจากนั้นอาหารประเภทตับหรือเนื้อบดอบก็ควรหลีกเลี่ยง
รวมทั้งอาหารทีไ
่ มไดปรุงผานขบวนการทําความรอน อทิเชน ปลา, เนื้อสัตวและไข
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สุขภาพฟน

- การมีสุขภาพภายในชองปากที่ดีนั้น สําคัญอยางยิ่งขณะตั้งครรภ

สตรีตั้งครรภสวนใหญมักจะเปนโรคเหงือกอักเสบ
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนของรางกายขณะตั้งครรภ และโรคเลือดออกตามไรฟน
ดังนั้นจึงควรแปรงฟนบอยๆและใชแปรงสีฟนที่มีขนออนนุม ใชยาสีฟนที่มีสว นผสมของฟลูออไรด
และใชเสนไหมขัดฟนเปนประจํา
เมื่อตั้งครรภนส
ิ ย
ั ในการบริโภคก็อาจเปลี่ยนแปลงได
อาการคลื่นไสอาจทําใหมีอาการอยากของขบเคี้ยวเพิ่มเติม
สตรีบางคนอาจจะรับประทานอาหารที่มรี สหวานมากขึ้น ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพฟน
ดังนั้นจึงควรแปรงฟนมากกวาปรกติ หรือแปรงฟนดวยฟลูออไรด
และ/หรือเคี้ยวหมากฝรั่งพรองน้ําตาลประมาณ 10 นาทีหลังจากรับของขบเคี้ยว
โรคในชองปากนั้นเปนสวนหนึง่ ของโรคติดตอ โดยจะติดตอจากมารดาไปสูบ
 ุตรหลังจากคลอดแลว
การรักษาสุขภาพภายในชองปากที่ดี จะเปนพื้นฐานของการมีสุขภาพฟนที่ดข
ี องเด็กในอนาคต

การออกกําลังกาย

- ควรปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ

การออกกําลังกายโดยสม่าํ เสมอในชีวิตประจําวันนั้น เปนประโยชนตอรางกาย,
และโดยเฉพาะอยางยิ่งขณะตัง้ ครรภ แนะนําใหออกกําลังกายอยางต่าํ วันละ 30 นาที เมื่อเกิดตั้งครรภ
ไมมีความจําเปนแตอยางใดในการหยุดการออกกําลังกาย
และควรทําการเคลื่อนไหวรางกายใหมากขึ้นกวาเดิม หากสตรีที่ไมไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
ควรเริ่มออกกําลังกายไปทีละนอย, การออกกําลังกายทีด
่ ส
ี าํ หรับสตรีตั้งครรภไดแกการเดินและวายน้ํา
สตรีที่เคยออกกําลังกายหรือเลนเพาะกายอยางหนักกอนตั้งครรภ ก็อาจจะปฏิบัติตอไปได
แตตองรับคําแนะนําจากพยาบาลพดุงครรภหรือแพทย เพือ
่ ความเหมาะสมในการออกกําลังกาย
และจํากัดการฝกฝนในขณะตั้งครรภ

การวายน้าํ เปนการเคลื่อนไหวที่ดี
สําหรับสตรีตั้งครรภ
การแชนา้ํ รอนนัน
้ เปนสิ่งทีด
่ ีสําหรับรางกาย
แตควรระวังอุณหภูมิความรอน

อาหารที่มีคุณคาสําหรับสตรีที่ตองใหนมบุตร
- มีความสําคัญเทียบเทากับขณะตั้งครรภ

ดังไดกลาวมาแลวขางตนวาขณะตั้งครรภ ควรรับประทานอาหารที่มค
ี ุณภาพ สําหรับระยะเวลาใหนมบุตร
นั้น สามารถรับประทานปลาดิบได อทิเชน ซูชิปลาดิบ, ปลารมควันหรือปลาหมักเครื่องปรุงตางๆ
อยางไรก็ตามควรคํานึงถึงความสะอาด สตรีทใี่ หนมบุตรควรดื่มน้ํามากๆในแตละวัน
เพราะน้ําเปนเครื่องดื่มที่ดท
ี ี่สด
ุ การดื่มกาแฟหรือน้ําอัดลมในปริมาณทีม
่ ากนัน
้ ไมเปนผลดีแตอยางใด
สตรีหลังคลอดอาจมีน้ําหนักมากกวาตอนกอนคลอด ซึ่งเปนสิ่งปรกติธรรมดา ควรลดน้ําหนักอยางชาๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนแรกหลังคลอด เวลาที่เด็กดื่มนมมารดานั้น
ไมใชเวลาอันเหมาะสมในการลดน้ําหนักอยางจริงจังแตอยางใด
จัดทําโดยกลุมผูเชี่ยวชาญของศูนยดแ
ู ลคุมครองสตรีตั้งครรภ (Miðstöðvar mæðraverndar),
ศูนยสงเสริมสุขภาพ (Lýðheilsustöðvar) และ สํานักงานปองกันสิ่งแวดลอม(Umhverfisstofnun)
รวมมือกับกรมการแพทย 2004(Landlæknisembættið), 2. พิมพโฆษณาป 2006.
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หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาหารสําหรับสตรีตั้งครรภ
สามารถหาอานไดที่เวปไซทของศูนยสงเสริมสุขภาพ (Lýðheilsustöðvar) www.lydheilsustod.is
ศูนยดแ
ู ลคุมครองสตรีตั้งครรภ (Miðstöðvar mæðraverndar) ที่เวปไซท www.hg.is
สํานักงานปองกันสิ่งแวดลอม (Umhverfisstofnun) ที่เวปไซท www.ust.is และ
ความรูเกี่ยวกับคาเฉลีย
่ น้ําหนักของรางกาย (Líkamsþyngdarstuðul) (BMI) สามารถหาดูไดที่เวปไซท
www.lydheilsustod.is
จุลสารชื่อวา „Fólasín skiptir máli fyrir konur“ (วิตามินกรดโฟลิกมีความสําคัญสําหรับสตรี)
หาอานไดที่เวปไซท www.lydheilsustod.is
สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับวิตามินกรดโฟลิกขณะตั้งครรภเพืม
่ เติมไดที่เวปไซทของกรมการแพทย
(Landlæknisembættið) www.landlaeknir.is
สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับ การปองกันฟนสําหรับสตรีตั้งครรภเพิ่มเติมไดที่เวปไซท www.tannheilsa.is
ขอมูลที่นาสนใจสําหรับการตั้งครรภและการใหนมเด็ก หาอานไดที่เวปไซทแผนกสตรีของโรงพยาบาล
Landspítali-háskólasjúkrahús, www.landspitali.is/kvennasvid

มีความสุขกับการตั้งครรภ
รับประทานอาหารทีม
่ ีคุณคา และมีประโยชน ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอตามที่ทานคิดวาดีทส
ี่ ด
ุ สุรา,
ยาสูบและสารเสพติดตางๆนั้นมีผลเสียกับทารกในครรภ
หาวิธีพักผอน หรือผอนคลายที่ทา นสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน อทิเชน อานหนังสือ, ฟงเพลง,
นั่งสมาธิ, การบริหารรางกาย, การเดินหรือการไปแชน้ํา
่ ิดวาดีและมีความสุข
ปฏิบัติในสิ่งดีๆและพิเศษใหกบ
ั ตัวเองและบุตร ทีค
และสามารถใชบริการของศูนยดูแลคุมครองสตรีตั้งครรภ(Miðstöðvar mæðraverndar)ไดดวยเชนกัน
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