แพทย์ แนะเตรียมพร้ อมบทบาทคุณแม่ มือใหม่ วัยทางาน
กรมการแพทย์จดั ประชุ มวิชาการเพื่อคุ ณแม่มือใหม่ มุ่งพัฒนาที มแพทย์ให้มีความเชี่ ยวชาญด้านผดุ งครรภ์
พร้อมทั้งส่ งเสริ มคุณแม่มือใหม่เรี ยนรู ้ดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ควบคู่กบั การทางานที่ปลอดภัย
นายแพทย์ ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั ผูห้ ญิงมีบทบาทหน้าที่ในสังคมเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้ตอ้ งรับผิดชอบทั้งงานในบ้านและทางานนอกบ้านไปพร้อมๆกัน การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเป็ นคุ ณแม่
สาหรับผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้วจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ เพื่อเรี ยนรู ้วิธีดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ควบคู่กบั การทางานที่ปลอดภัย
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จึงได้จดั ประชุ มวิชาการเรื่ อง Occupational Health for Pregnant Women
and Children ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางป้ องกัน รักษาและ
ดูแลสุ ข ภาพหญิ งตั้งครรภ์วยั ท างาน ซึ่ งได้รับ ความร่ วมมื อจากหน่ วยงานสั งกัดกรมการแพทย์ ภาครัฐและเอกชน
จานวน 650 คน มาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและประสบการณ์ ด้านวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจยั จานวน 27 เรื่ อง
รวมทั้งบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน เช่น Guangdong Hospital สาธารณรัฐประชาชน
จีน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ฯลฯ ที่มาให้ความรู ้ แก่ผเู ้ ข้าร่ วมการ
ประชุมวิชาการฯในครั้งนี้
รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่ าวต่ อไปว่ า นอกจากความพร้อมทางการแพทย์แล้ว การดูแลตนเองก็เป็ นสิ่ งสาคัญ
สาหรับคุ ณแม่มือใหม่ที่ตอ้ งทางานไปด้วย ซึ่ งการทางานที่ปลอดภัยของหญิ งที่ต้ งั ครรภ์ ลักษณะงานที่ตอ้ งทาในช่ วง
ตั้งครรภ์ ถ้าเป็ นงานที่ไม่หนัก หรื อเป็ นความรับผิดชอบที่ไม่มากนัก สามารถทางานได้จนกว่าจะคลอด สาหรับคุณแม่ที่
ต้อ งท างานนอกบ้า นในลัก ษณะที่ ต้อ งมี ก ารเดิ น บ่ อ ย ยืน เป็ นเวลานานๆ หรื อ ว่า ต้อ งยกของหนัก ควรหลี ก เลี่ ย ง
หากมี ค วามจาเป็ นควรใช้วิธีก ารงอเข่ าหลังเหยียดตรง ปล่ อยน้ าหนัก ไว้ที่ ต้นขาจะช่ วยไม่ ให้ คุ ณ แม่ ป วดหลังและ
ระหว่า งการท างานควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอิ ริ ย าบถโดยหมั่น ขยับ ร่ า งกายตัว เองอยู่เสมอ หากต้อ งนั่ง เก้า อี้ น านๆ
ควรมีพนักพิงที่เอียงประมาณ 110-120 องศา อาจเสริ มเบาะสาหรับพิงเพื่อจะได้นงั่ ให้กน้ ชิ ดพนักพิง และควรสวมใส่
ชุดคลุมท้องที่ เบาสบายไม่รัดรู ปจนเกินไป งดใส่ รองเท้าส้นสู ง สาหรับงานในบ้านที่ไม่ควรทา คือ การยกของในบ้าน
ทาความสะอาดบ้าน ห้องน้ า ซึ่ งอาจจะทาให้ลื่นล้มได้ นอกจากนี้ ยงั ต้องระวังปั ญหาสุ ขภาพในช่วงตั้งครรภ์ที่พบบ่อย
คือ ภาวะโลหิ ตจาง ทาให้คุณแม่มีอาการอ่อนเพลี ย ซี ด เหนื่ อยง่าย หน้ามืด เป็ นลมบ่อย วิงเวียนศีรษะและเบื่ออาหาร
ซึ่ งอันตรายของภาวะเลือดจางระหว่างตั้งครรภ์น้ นั เลือดที่ไปเลี้ยงรกจะมีออกซิ เจนน้อยกว่าปกติ ทาให้ทารกเกิดความ
ผิ ด ปกติ ห รื อ เสี ยชี วิ ต ได้ ดัง นั้ นคุ ณ แม่ มื อ ใหม่ จึ ง ควรอยู่ ใ นความดู แ ลของแพทย์อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และสม่ า เสมอ
เพื่อป้ องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และสิ่ งสาคัญคือการสร้ างโภชนาการที่ ดีต้ งั แต่ในครรภ์ เพราะสารอาหาร
มีผลต่อการเติบโตและพัฒนาการทางสมองของทารก ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นจาพวกโปรตีน
จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง แร่ ธาตุเหล็กพบมากในตับ ไอโอดีนจากอาหารทะเล วิตามินโฟเลทจาก
ผักใบเขียว เช่ น กุ่ยช่ าย หน่ อไม้ฝรั่ ง อาหารที่ มีปริ มาณแคลเซี ยมสู ง เช่ น นม ปลาเล็กปลาน้อย และควรพักผ่อนให้
เพียงพอ ไม่เครี ยด ออกกาลังกายพอประมาณ หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อคาเฟอีน งดสู บบุหรี่ กินยาบารุ ง
ตามแพทย์สั่ง สาหรับยาอื่นๆ ควรปรึ กษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเมื่อมีความผิดปกติควรพบแพทย์ทนั ที
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