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การออกกำลังและการทำงาน อาการผิดปกติที่ควร
มาพบแพทยทันที

การดูแลบุตร

การคุมกำเนิด

การตรวจหลังคลอด

 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชนและมีคุณคา
ครบถวน ควรเปนอาหารที่มีโปรตีนสูง เนื้อ นม ไข 
ผักสดและผลไม ตางๆ ดื่มน้ำสะอาดใหเพียงพอทุกวัน

 2. หลีกเลี่ยงอาหาร ที่มีรสจัดของหมักดอง น้ำชา 
กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

 3. หามรับประทานยาดองเหลา ยาขับเลือดและ
ยาสตรีตางๆ เพราะจะทำใหมีเลือดออกทางชองคลอด
ที่ผิดปกติได

 4. ควรนอนพักใหเพียงพอ อยางนอย วันละ 6-8
ชั่วโมง ทำจิตใจใหแจมใสไมเครงเครียดเกินไป

 5. อาบน้ำทำความสะอาดรางกาย อยางนอยวันละ
2 ครั้ง ถามีแผลผาตัดบริเวณหนาทอง อยาใหแผล
เปยกน้ำจนกวาจะตัดไหม 7 วันหลังผาตัด

 6. ทำความสะอาดบริเวณแผลฝเย็บ โดยการลาง
จากดานหนาไปดานหลัง วันละ 2 ครั้ง ดวยสบูและ
น้ำสะอาด

 1. ไมควรยกของหนัก เดินขึ้นลงบันไดบอยๆ ในระยะ
หลังคลอด 6 อาทิตยแรก

 2. คุณแมสามารถทำงานบานที่เบาๆ เชน ปรุง-อาหาร 
ลางจาน เก็บเสื้อผา ฯลฯ รวมทั้งการดูแลบุตร

 3. การบริหารรางกายหลังคลอด จะชวยใหรางกาย
กลับสู สภาพปกติ และมีความแข็งแรงเพิ ่มขึ ้น คุณแม
ที่คลอดปกติ ควรเริ่มทำ หลังคลอดประมาณ 2-4 สัปดาห 
ถาคลอดโดยการผาตัด ควรเริ่มหลังคลอดไปแลว 4-6 สัปดาห

 4. งดการมีเพศสัมพันธ กับสามี ในระยะ หลังคลอด
4 สัปดาหแรก

 คุณหมอจะนัดคุณแมมาตรวจอีกครั ้ง 6 สัปดาห
หลังคลอด เพื่อตรวจดูวาอวัยวะ ภายในตางๆ กลับเขาสู
สภาพปกติแลวหรือยัง ในว ันนั ้นจะมีการชั ่งน ้ำหนัก 
วัดความดันโลหิต และตรวจภายใน ซึ่งจะตรวจเช็คมะเร็ง
ปากมดลูกใหดวย ในวันที่มาตรวจควรสวมกระโปรง หรือผาถุง 
เพื่อความสะดวก

 ตามปกติหลังคลอดควรคุมกำเนิดไวกอนประมาณ
2 ป เพื่อใหรางกายไดพักผอน ในคุณแมที่มีบุตรคนแรก
ควรคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ไดแก การกินยาเม็ดคุมกำเนิด 
ยาฉีดคุมกำเนิด การใชถุงยางอนามัย และการใสหวงอนามัย 
คุณหมอจะแนะนำถึงขอดี ขอเสียของแตละวิธี และพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของคุณแม แตละคนเปนรายๆ ไป ในคุณแม
ที่มีบุตรเพียงพอแลว ควรคุมกำเนิดชนิดถาวรโดยการทำหมัน

 1. ปวดทองมีเลือดออกทางชองคลอดผิดปกติ 
หรือน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น หรือมีสีแดงตลอด 15 วัน 
หลังคลอด

 2. แผลผาตัดคลอด หรือแผลฝเย็บแยก/มีหนอง
เตานมเปน ฝ บวม ปวด

 3. มีไข หนาวสั่น

 4. มีอาการปวด แสบขัด เวลาถายปสสาวะ

 5. ปวดศีรษะรุนแรง

 1. ควรเลี้ยงดูบุตรดวยน้ำนมมารดาอยางเดียว  
จนบุตรอายุ 6 เดือน จึงเริ่มใหอาหารเสริม เพราะระบบ
การยอย และการดูดซึมสารอาหารของลูกจะเริ่มพัฒนา 
จนสามารถรับอาหารอื่นๆ นอกจากน้ำนมได

 2. ใหบุตรไดรับน้ำนมมารดาติดตอกัน อยางนอย
6 เดือน ในกรณีที่คุณแมทำงานนอกบาน อาจบีบน้ำนม
ใสถุงเก็บน้ำนม เก็บในตูเย็นไวใหบุตร

 3. นำบุตรมาตรวจสุขภาพ และรับการฉีดวัคซีน 
ตามนัดทุกครั้ง โดยดูวันนัดในสมุดสุขภาพมารดา และ
ทารก (เลมสีชมพู) คุณแมอาจนำบุตรไปรับบริการที่
สถานบริการใกลบานได เมื่อบุตรอายุ 2 เดือน

 4. ในกรณีที่มีปญหาในการเลี้ยงดูบุตรคุณแม
สามารถขอรับคำปรึกษา จากสถานบริการสาธารณสุข
ไดทุกแหงหรือโทรศัพท มาที่ตึกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาล
พระนั่งเกลา

การปฏิบัติตน
ของมารดาหลังคลอด

การดูแลสุขภาพรางกาย



อาการผิดปกติของเด็ก
ที่ควรมาพบแพทยทันที

ผลิตและเผยแพรโดย

กลุมงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท 02-528-4567 ตอ 1652-3

ไดรับการสนับสนุนขอมูลเผยแพรจาก

หอผูปวยสูติ-นรีเวช (ชั้น 4)
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท 02-528-4567 ตอ 4401-2

หอผูปวยพิเศษสูติ-นรีเวช  ตอ 6201

คลินิกตรวจหลังคลอด
ทุกวันราชการ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

หองตรวจเบอร 203 (ชั้น 2 ตึกเจษฎาบดินทร)

คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี
ทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00 น. – 10.00 น.

หองตรวจเบอร 207 (ชั้น 2 ตึกเจษฎาบดินทร)

PNK 68

พิมพครั้งที่ 4 จำนวน 5,000 ฉบับ
วัน/เดือน/ป ที่พิมพ พฤษภาคม 2559

คำแนะนำ
มารดาหลังคลอด

อาการผิดปกติของเด็ก
ที่ควรมาพบแพทยทันที

 1. อาการตัวเหลือง ถาเห็นตัวเหลืองมากขึ้นทุกวัน
คลายขมิ้น อาจทดสอบโดยใชนิ ้วกดบริเวณผิวหนัง
แลวปลอยดู จะเห็นความเหลืองชัดเจน

 2. เขียว ขณะกินนมหรือขณะรอง หายใจหอบ 
รอบปากเขียวคล้ำ

 3. มีไขสูง รองกวน ไมดูดนม เช็ดตัวแลวไขยัง
ไมลดลง

 4. ทารกซึมไมดูดนม

 5. อาเจียนหรืออาเจียนพุง ทุกครั้งที่กินนม

 6. สะดือมีหนองกลิ่นเหม็น

 7. อุจจาระเหลวปนน้ำ มีเลือดหรือมีมูกปน

 8. ทองอืด ควรจับนั่งเรอ หรืออุมพาดบา ถา
ทองอืดมาก รวมกับไมถายอุจจาระ ควรนำมาพบแพทย

 9. ตาแฉะ บวมแดง เช็ดดวยสำลีชุบน้ำตมสุก
ถาไมดีขึ้น

 10. หูมีน้ำไหลออกมา มีบวมแดง มีไข

 11. ปากเปนฝา หลังใชผาชุบน้ำตมสุกเช็ด หาก
เปนมากเช็ดไมออกหรือหลังเช็ด มีเลือดออก อาจ
เกิดจากเชื้อรา ควรนำมาพบแพทยอยาใชยาปายเอง

 12. มีตุมหนองบริเวณผิวหนัง หรือมีจุดเลือดออก


