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ระยะให้ นมบุตรแม่จําเป็ นต้ องได้ รับสารอาหารต่างๆให้ เพียงพอกับความต้ องการของร่ างกาย ทังนีเพือ
1. ใช้ ในการสร้ างนํานมสําหรับทารก
2. ให้ มีพลังงานเพียงพอทีจะใช้ ในการผลิตนํานมแม่
3. เสริ มสร้ างและซ่อมแซมสุขภาพของแม่ให้ สมบูรณ์
ตาราง แสดงประเภทอาหารและปริ มาณอาหารของหญิง ทัวไปและหญิงให้ นมบุตร (ควรบริ โภคใน 1 วัน)
หมวดอาหาร
เนือสัตว์ต่างๆ

ปริมาณ
หญิงทัวไป
6-12 ช้ อนคาว

นมสด

1-2 แก้ ว*

ข้ าว-แป้ง
ผักสดหรื อสุก
ผลไม้ **
นํามันพืช

8-12 ทัพพี
4-6 ทัพพี
3-5 ส่วน
3 ช้ อนชา

หญิงให้ นมบุตร
12-14 ช้ อนคาว
2 แก้ ว*
หรื อมากกว่า
9-10 ทัพพี
6 ทัพพี
6 ส่วน
5 ช้ อนชา

พลังงาน
2,000 กิโแคลอรี 2,500 กิโลแคลอรี
หมายเหตุ * 1 แก้ ว =
240 มิลลิลติ ร
** ผลไม้ 1 ส่วน เช่น กล้ วยนําว้ า ผล ,เงาะ 5 ผล , มะละกอสุก 8 ชินคํา , ฝรัง ½ ผลกลาง
เป็ นต้ น หรื อเทียบกับรายการอาหารแลกเปลียน
ข้ อแนะนําในการเลือกรับประทานอาหาร
1. เนือสัตว์ ต่าง ๆ หญิงมีครรภ์ควรได้ รับเนือสัตว์ให้ เพียงพอทุกวัน จะเป็ นเนือสัตว์ชนิดใดก็ได้ แต่ไม่
ควรติดหนัง

2. ไข่ เป็ ดหรื อไขไก่ ควรรับประทานทุกวัน ประมาณวันละ 1 ฟอง นอกจากจะมีโปรตีนมากแล้ วยัง มี
ธาตุเหล็กและวิตามินเอ มากอีกด้ วย
3. นมสด มีโปรตีนสูงและมีแคลเซียมทีร่างกายสามารถดูดซึมได้ ดี ถ้ าไม่สามารถดืมนมได้ อาจจะดืม
นมถัวเหลืองแทนแต่ควรรับประทานเนือสัตว์ ไข่ หรื อถัวเมล็ดแห้ งให้ มากขึน
4. ถัวเมล็ดแห้ งต่ าง ๆ และผลิตภัณฑ์ จากถัวเหลือง เช่นเต้ าหู้ ฯลฯ ซึงควรรับประทานสลับกับ
เนือสัตว์และรับประทานเป็ นประจํา
5. ข้ าวและผลิตภัณฑ์ จากแป้ง ถ้ าหากรับประทานเป็ นข้ าวซ้ อมมือจะทําให้ ได้ วติ ามินบี 1 และกากใย
เพิมขึนซึงช่วยป้องกันอาการเหน็บชาและลดอาหารท้ องผูกได้
6.ผักและผลไม้ ต่าง ๆ ควรรับประทานผลไม้ หลังอาหารทุกมือให้ หลากหลายตามฤดูกาล และ
รับประทาน เป็ นอาหารว่างทุกวัน ผักและผลไม้ เป็ นแหล่งอาหารทีให้ วิตามิน เกลือแร่ และกากใยทีดีมาก
นอกจากนียังช่วยให้ ระบบขับถ่ายสะดวกขึนและ ช่วยไม่ให้ ท้องผูก
7. ไขมันหรื อนํามัน ควรเลือกนํามันทีได้ จากพืชเพราะไม่มีโคเลสเตอรอลและยังมีกรดไขมันทีจําเป็ นต่อ
ร่ างกาย เช่น นํามันถัวเหลือง ควรรับประทานในปริมาณทีพอเหมาะ
ความต้ องการทางโภชนาการของหญิงให้ นมบุตร
พลังงาน แม่ควรให้ รับพลังงานเพิมขึนอีกจากขณะตังครรภ์ซงทั
ึ งนีขึนกับนําหนักทีเพิมขึนของแม่ใน
ระยะมีครรภ์และแรงงานทีแม่ใช้ ในระยะให้ นมบุตร อาหารทีให้ พลังงานเพิมขึนในระยะนีควรมาจากโปรตีน และ
คาร์ โบไฮเดรต ซึงได้ แก่ เนือสัตว์ฯ ไข่ นํานม ข้ าว หรื อแป้งชนิดอืนสําหรับ ไขมันอาจเพิมได้ บ้างแต่ไม่ควรมาก
เกินไป
โปรตีน ในระยะให้ นมบุตรแม่จําเป็ นต้ องได้ รับโปรตีนให้ เพียงพอเพือใช้ ในการสร้ างนํานมสําหรับบุตร
และเพือซ่อมแซมเซลล์ตา่ งๆ ของแม่ทีสูญเสียไปใน การคลอด เช่น เลือด ถ้ าขาดโปรตีนมากจะทําให้ เกิดการ
บวมโลหิตจาง ภูมิต้านทานโรคตํา แนะนําให้ มีการเสริ มเหล็กร่ วมกับอาหารทีให้ เหล็กมากได้ แก่ เครื องในสัตว์
ต่างๆ ไข่ ผัก ใบเขียว พืชประเภทถัว และผลไม้ แห้ งรวมทังผลไม้ สดด้ วยเพือได้ รับวิตามินซีซงจะช่
ึ วยให้ เหล็ก
ดูดซึมได้ ดีขนึ
แคลเซียม เป็ นสารอาหารทีสําคัญในการเสริ มสร้ างนํานมแม่ให้ มีคณ
ุ ภาพสําหรับลูกนําไปสร้ างกระดูก
และฟั น ดังนันเพือป้องกันการสลายตัวของแคลเซียมออกจากกระดูกซึงจะทําให้ แม่เป็ นโรคกระดูกพรุน
(Osteoporosis) อาหารทีมีแคลเซียมได้ แก่นมและผลิตภัณฑ์จากนม ปลาเล็กปลาน้ อย หรื อปลาทีรับประทาน
ทังกระดูก ปลาร้ า กุ้งฝอย ยอดแค และผักใบเขียวต่างๆ
วิตามินเอ แม่จะต้ องได้ รับวิตามินเอเพิมขึน เพือใช้ ในการสร้ างนํานมซึงอาหารทีมีวิตามินเอมากซึงได้
จากสัตว์ คือ ไข่แดง ตับ ไต เนยเทียม นมสด นํามันตับปลา และ จากพืชจะได้ รับจากโปรตีนวิตามินเอ คือ

เบต้ าแคโรทีน ซึงพบในผักใบเขียวจัดและเหลืองจัด เช่น ผักกาดเขียว แครอท ฟั กทอง ผลไม้ สเี หลือง แดง
เช่น มะม่วงสุก มะละกอสุก เป็ นต้ น
วิตามินซี ระดับวิตามินซีในนมแม่จะลดลงเมือให้ นมบุตรไปนานกว่า 7 เดือน อาหารทีมีวิตามินซี ได้ แก่
ผลไม้ ทีมีรสเปรี ยว (เช่น ส้ ม มะนาว มะขามป้อม) ผักสด (เช่น กะหลําปลี มะเขือเทศ ผักใบเขียว)
วิตามินโฟเลท สารโฟเลซินในนํานมแม่อยู่ในรูปของ folate-binding protein และระดับของโปรตีน
ในนํานมระยะทีแม่ให้ นมบุตรจะไม่ลดลง จึงทําให้ มีสารโฟเลซินใน นมแม่ไม่ลดลงด้ วย อาหารทีมีสารโฟเลซิน สูง
ได้ แก่ ตับ ผักใบเขียวสด หน่อไม้ ฝรัง ผัดผักโขม บรอคโครี มันเทศ และขนมปั ง ที ทําจากข้ าวสาลีทงเมล็
ั ด
วิตามินบี 1 ระยะให้ นมบุตรแม่ขาดวิตามินบี 1 ผลทําให้ นํานมแม่มีวิตามินบี 1 น้ อยด้ วย ซึงทําให้
ทารก ขาดวิตามินบี1 และเป็ นโรคเหน็บชา อาหารทีมีวิตามินบี 1 ได้ แก่ ข้ าวซ้ อมมือ หมู เนือแดง เนือวัว ตับ
ธัญพืชทังหมด และถัวเมล็ดแห้ ง
วิตามินบี 2 เป็ นส่วนประกอบทีสําคัญของนํานมแม่หญิงทีให้ นมบุตร อาหารทีมีวิตามินนีมาก ได้ แก่
นมและเนย เครื องในสัตว์ ไข่ ผักใบเขียว ถัวเมล็ดแห้ งต่างๆและยีสต์
วิตามินบี 12 การขาดวิตามินบี 12 เป็ นสาเหตุให้ เกิดโรคโลหิตจางได้ อาหารทีมีวิตามินนีมาก ได้ แก่
ตับ ไต เนือ สัตว์ไม่มีไขมัน นมสด ไข่ และปลา
นํา แม่ระยะนีควรได้ รับนําประมาณ 8-10 แก้ วต่อวัน และถ้ าอยู่ในบริ เวณทีมีอาการร้ อนก็อาจเพิมได้
อีก ซึงจะช่วย ในการหลังนํานมดีขนึ
ข้ อแนะนําในการปฏิบัติตัวของหญิงมีครรภ์
1. รับประทานให้ ครบ 5 หมู่ ได้ แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และไขมัน ในปริมาณที
เพียงพอกับความต้ องการของร่ างกายทุกวัน และงดอาหารหมักดอง
2. หลีกเลียงเครื องดืม ประเภทแอลกอฮอล์ ยาดองเหล้ า ทุกชนิด เครื องดืมทีมีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ
3. งดอาหารรสจัด เช่นหวานจัด เค็มจัด เปรี ยวจัด เผ็ดจัด
4. ดืมนําสะอาดให้ เพียงพอ
5. พักผ่อนให้ เพียงพอ ไม่ตรากตรํ าทํางานหนักเกินไป
6. ออกกําลังกายพอประมาณ
7. กินยาบํารุงตามแพทย์สงั สําหรับยาอืนๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครัง
8. เมือมีอาการผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ทนั ที

