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  เรื�องอาหารเป็นเรื�องสําคญัสําหรับสขุภาพของคนเราโดยเฉพาะผู้ ที�จะเตรียมตวัเป็นแม่ในอนาคต

ร่างกายของแม ่จะต้องสมบรูณ์เพื�อเตรียมพร้อมสําหรับการตั �งครรภ์ไมค่วรขาดสารอาหารใด ๆ สารอาหาร

สําคญัที�มีผลตอ่การเจริญเติบโตและการพฒันาการของสมองของทารก  ได้แก่ 

  - โปรตีน  มีมากในเนื �อสตัว์ ถั�วเมล็ดแห้ง ผลิตภณัฑ์นมและไข ่ ถ้าขาดจะทําให้การเจริญเตบิโต

ของทารกไมเ่ป็นปกต ิ การพฒันาสมองไมส่มบรูณ์ 

  - แร่ธาตุเหล็ก  มีมากในเลือด ตบั เนื �อสตัว์ ไข ่ถ้าขาดทําให้แมเ่ป็นโลหิตจางมีผลกระทบตอ่การ

พฒันาสมองของทารก 

  - ไอโอดีน  มีมากในอาหารทะเล  เกลือเสริมไอโอดีน ถ้าแมข่าดจะทําให้การพฒันาสมองทารก

ผิดปกต ิ ทารกเกิดมาเป็นโรคเอ๋อ ปัญญาอ่อน  หหูนวก  เป็นใบ้  การทํางานของกล้ามเนื �อไมป่ระสานกนั 

  - วิตามินโฟเลท  มีมากในตบั   และผกัใบเขียว เชน่  กุ่ยชา่ย  หนอ่ไม้ฝรั�ง หญิงตั �งครรภ์ ต้องการ

โฟเลทเพื�อการสร้างเซลล์สมองของทารก โดยเฉพาะระยะครรภ์ชว่งเดือนแรก 

   - แคลเซียม   สร้างความเจริญเตบิโตและการพฒันาการสร้างกระดกูในครรภ์มารดา  อาหารที�มี

แคลเซียมมากได้แก่  นมและผลิตภณัฑ์จากนม  ปลาเล็กปลาน้อย 

ตาราง  แสดงประเภทอาหารและปริมาณอาหารของหญิง ทั�วไปและหญิงตั �งครรภ์ (ควรบริโภคใน � วนั) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ   *  1  แก้ว    =   240   มิลลิลิตร  ,**  ผลไม้ 1 สว่น  เชน่  กล้วยนํ �าว้า �  ผล, เงาะ 5   ผล ,  

มะละกอสกุ � ชิ �นคํา , ฝรั�ง ½   ผลกลาง เป็นต้น  หรือเทียบกบัรายการ  อาหารแลกเปลี�ยน 

 

หมวดอาหาร 

ปริมาณ 

หญิงทั�วไป หญิงมีครรภ์ 

เนื �อสตัว์ตา่งๆ 6-12 ช้อนคาว 12  ช้อนคาว 

นมสด* �-� แก้ว 1-2 แก้วหรือมากกว่า 

ข้าว-แป้ง 8-12  ทพัพี 9 ทพัพี 

ผกัใบเขียว และผกัอื�นๆ �-� ทพัพี 6 ทพัพี 

ผลไม้ตา่งๆ** 3-5 สว่น 6 สว่น 

นํ �ามนัพืช 3 ช้อนชา 5  ช้อนชา 

พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี 2,300 กิโลแคลอรี 



 

ข้อแนะนําในการเลือกรับประทานอาหาร     

       1.  เนื �อสัตว์ต่างๆ หญิงมีครรภ์ควรได้รับเนื �อสตัว์ให้เพียงพอทกุวนัจะเป็นเนื �อสตัว์ชนิดใดก็ได้แตไ่ม่

ควรตดิหนงั  

        2.  ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ ควรรับประทานทกุวนั  ประมาณวนัละ 1  ฟอง นอกจากจะมีโปรตีนมากแล้ว
ยงัมีธาตเุหล็กและวิตามินเอ  มากอีกด้วย      

  3.  นมสด  มีโปรตีนสงูและมีแคลเซียมที�ร่างกายสามารถดดูซมึได้ดี ถ้าไมส่ามารถดื�มนมได้อาจจะ
ดื�มนมถั�วเหลืองแทนแตค่วรรับประทานเนื �อสตัว์ ไข่ หรือถั�วเมล็ดแห้งให้มากขึ �น 
           4.  ถั�วเมล็ดแห้งต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากถั�วเหลือง เชน่ เต้าหู้  ฯลฯ  ซึ�งควรรับประทานสลบั

กบัเนื �อสตัว์และรับประทานเป็นประจํา 
           5. ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ถ้าหากรับประทานเป็นข้าวซ้อมมือจะทําให้ได้วิตามินบี1 และกาก
ใยเพิ�มขึ �นซึ�งชว่ยป้องกนัอาการเหน็บชาและลดอาการท้องผกูได้ 

  6.ผักและผลไม้ต่าง ๆ  ควรรับประทานให้หลากหลายตามฤดกูาล  รับประทานผลไม้หลงัอาหาร
ทกุมื �อและรับประทานเป็นอาหารวา่งทกุวนั  ผกัและผลไม้เป็นแหลง่อาหารที�ให้วิตามิน  เกลือแร่  และกากใย
ที�ดีมาก  นอกจากนี �ยงัชว่ยให้ระบบขบัถ่ายสะดวกขึ �นและชว่ยไมใ่ห้ท้องผกู  

  7. ไขมันหรือนํ �ามัน ควรเลือกนํ �ามนัที�ได้จากพืชเพราะไมมี่โคเลสเตอรอลและยงัมีกรดไขมนัที�
จําเป็นตอ่ร่างกาย เชน่   นํ �ามนัถั�วเหลือง   ควรรับประทานในปริมาณที�พอเหมาะ 
 
ข้อแนะนําในการปฏิบัติตัวของหญิงมีครรภ์ 
  1. รับประทานให้ครบ 5 หมู ่ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และไขมนั  ในปริมาณที�
เพียงพอกบัความต้องการของร่างกายทกุวนั และงดอาหารหมกัดอง   
  2.  หลีกเลี�ยงเครื�องดื�ม ประเภทแอลกอฮอล์ ยาดอง เหล้า ทกุชนิด  เครื�องดื�มที�มีคาเฟอีน เชน่ ชา  

กาแฟ 
  3. งดอาหารรสจดั เชน่ หวานจดั เคม็จดั เปรี �ยวจดั เผ็ดจดั 

  4.  ดื�มนํ �าสะอาดให้เพียงพอ 
  5.  พกัผอ่นให้เพียงพอ   ไมทํ่างานหนกัเกินไป 
  6.  ออกกําลงักายพอประมาณ 

   7.  กินยาบํารุงตามแพทย์สั�ง  สําหรับยาอื�นๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทกุครั �ง    
  8. เมื�อมีอาการผิดปกตใิดๆ   ควรปรึกษาแพทย์ทนัที 
  �. งดการสบูหรี� 
 
ตัวอย่างรายการอาหาร  1  วัน 
อาหารเช้า  :     1)  ข้าวต้มไก ่ ได้แก่ ข้าวสวย   1  ทพัพี , ไก่เนื �อ  4  ช้อนคาว , แครอท /ตําลงึ  1  ทพัพี, 
นํ �ามนัพืช  1    ช้อนคาว 
   2)  นมสด 1  แก้ว 

   3)  เงาะ 6   ผลกลาง   รวมพลังงาน  470   กิโลแคลอรี  
 



อาหารวา่งเช้า  :   1)  นํ �าฝรั�ง 180   กิโลแคลอรี  
     2)   แตงโม  10  ชิ �นคํา   รวมพลงังาน   120   กิโลแคลอรี 
อาหารกลางวนั  :  1)   ข้าวสวย 3  ทพัพี  

      2)   แกงจืดผกักาดขาว   ได้แก่  ผกักาดขาว  1  ทพัพี  ,หมไูมต่ดิมนั 2 ช้อนคาว 
      3)   ผดัฟักทอง  ได้แก่   ฟักทอง 1 ทพัพี , ไขไ่ก่  1  ฟอง , นํ �ามนัพืช   ½  ช้อนชา 

      4)  ปลาไส้ตนัทอด ได้แก่ ปลาไส้ตนั 2  ช้อนคาว  , นํ �ามนัพืช  1  ช้อนชา 

      5)  ส้มเขียวหวาน  1   ผลขนาดกลาง     รวมพลังงาน  617.5   กิโลแคลอรี  

อาหารวา่งบา่ย  :   1)  นมสด 1  ถ้วยตวง     
      2)  แซนวิชไก่  ได้แก่  ขนมปัง   1    แผน่  ,ไก่   4   ช้อนคาว   ,เนยสด  ½   ก้อนเล็ก ,

ผกักาดเขียว , มะเขือเทศ     รวมพลังงาน  385  กิโลแคลอรี  
อาหารเย็น   :       1)   ข้าวสวย 3  ทพัพี  

     2)   ต้มยํากุ้ ง  ได้แก่ กุ้ ง   12  ตวั  ,เห็ดฟาง  ½   ถ้วยตวง 
     3)   ผดัผกักวางตุ้ง  ได้แก่ ผกักวางตุ้ง  ½  ถ้วยตวง ,นํ �ามนัพืช  1 ½  ช้อนชา 
     4)   ปลากระพงนึ�งบ๊วย  ได้แก่ ปลากระพงนึ�ง  3  ช้อนคาว  ,ขิง  บ๊วย ตามต้องการ 

     5)   ฝรั�ง   ½  ผลกลาง   รวมพลังงาน   557.5   กิโลแคลอรี 
ก่อนนอน   นมสด 1  แก้ว   รวมพลังงาน 150 กิโลแคลอรี 

 
รวมพลังงานทั �งวัน 2,300 กิโลแคลอรี 

 


