
คู่่�มืือคูุ่ณแมื�ผ่�าคู่ลอด 
รวมทุุกเร่�องทุ่�คุุณแม่คุวรร้�เก่�ยวกับการดู้แลตััวเองทุั�งก่อน ระหว่าง และหลังผ่่าคุลอดู



สวััสดีคู่�ะ คูุ่ณแมื�ทุุกคู่น!

 ขอแสดูงคุวามยินดู่กับการตัั�งคุรรภ์์ของคุุณแม่ดู�วย

นะคุะ เราร้�สึกดู่ใจเป็็นอย่างยิ�งทุ่�คุุณแม่ไดู�เล่อกอ่านคุ้่ม่อการ

ผ่่าคุลอดูของ Enfa Smart Club คุ้่ม่อเล่มน่�จะช่่วยให�คุุณแม่ไดู�

เร่ยนร้�เพิ่ิ�มเตัิมเก่�ยวกับกระบวนการผ่่าคุลอดู รวมทุั�งเคุล็ดูลับ

ตั่าง ๆ สำหรับคุุณแม่ผ่่าคุลอดูอ่กมากมาย

 ไม่ว่าคุุณแม่จะเล่อกวิธี่คุลอดูแบบไหน จะเป็็นการ

ผ่่าคุลอดู หร่อจะเป็็นการคุลอดูแบบธีรรมช่าตัิ เราก็พิ่ร�อม

สนับสนุนคุุณแม่อย่างเตั็มทุ่�!

ยิ�งเข�าใกล�วันคุลอดูมากเทุ่าไหร่ คุวามกังวลของคุุณแม่

ก็ม่มากขึ�น แตั่ไม่ตั�องเป็็นกังวลไป็นะคุะ  เราพิ่ร�อมจะเป็็นอ่กตััว

ช่่วยในการให�คุำแนะนำกับคุุณแม่เอง 

เราม่เคุล็ดูลับดู่ ๆ พิ่ร�อมคุำแนะนำจากผ่้�เช่่�ยวช่าญใน

การเตัร่ยมตััวเพิ่่�อไป็โรงพิ่ยาบาล รวมถึึงคุำแนะนำในการพิ่ัก

ฟื้้�นทุ่�บ�านหลังผ่่าคุลอดู อย่างไรก็ตัาม คุุณแม่แตั่ละคุน

อาจจะม่คุวามตั�องการและข�อสงสัยทุ่�แตักตั่างกันไป็ เรา

จึงให�ข�อม้ลการตัิดูตั่อกับผ่้�เช่่�ยวช่าญโดูยตัรง เพิ่่�อให�

คุุณแม่ไดู�ถึามคุำถึามเพิ่ิ�มเตัิม

         หากคุุณแม่ม่ข�อสงสัยเก่�ยวกับการ

ผ่่าคุลอดู และโภ์ช่นาการสำหรับเดู็กผ่่าคุลอดู 

ป็รึกษาผ่้�เช่่�ยวช่าญดู�านโภ์ช่นาการเดู็กไดู�ทุ่�

โทุร: 02-035-1365 (เวัลาทุำการ 

จัันทุร์ – ศุุกร์ เวัลา 8:30 – 17:30 น.)
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หร่อตัิดูตั่อผ่่าน LINE OpenChat คุุณแม่ถึาม

พิ่ยาบาลตัอบ by A+ ไดู�ตัลอดู 24 ช่ั�วโมง

สารบััญ

เตัร่ยมตััวไป็ผ่่าคุลอดู 2 

3

4

5

หลังผ่่าคุลอดูจะเริ�มทุำกิจกรรมตั่าง ๆ ไดู�เม่�อไหร่

หลังผ่่าคุลอดู คุุณแม่ตั�องการคุวามช่่วยเหล่ออะไรบ�าง

อุป็กรณ์หร่อเคุร่�องม่อทุ่�คุุณแม่ผ่่าคุลอดูตั�องเตัร่ยม

6อาหารอะไรบ�างทุ่�คุุณแม่ผ่่าคุลอดูคุวรกินและคุวรหล่กเล่�ยง

เราพิ่ร�อมอย้่กับคุุณในทุุกช่่วงเวลาของการเป็็นแม่

Enfa Smart Club 



เตรียมืตัวัไปผ่�าคู่ลอดต้องเตรียมือะไรบั้างนะ?

 การเตัร่ยมของใช่�ทุ่�จำเป็็นและอุป็กรณ์ตั่าง ๆ ให�พิ่ร�อมก่อนไป็ผ่่าคุลอดูทุ่�โรงพิ่ยาบาล จะช่่วยให�คุุณแม่ม่คุวามร้�สึก

มั�นใจและพิ่ร�อมกับการผ่่าคุลอดูคุรั�งน่� การจัดูกระเป็๋าเตัร่ยมคุลอดูของคุุณแม่ผ่่าคุลอดูจะม่คุวามแตักตั่างจากคุุณแม่ทุ่�

คุลอดูธีรรมช่าตัิเล็กน�อย นั�นคุ่อการเตัร่ยมชุ่ดูช่ั�นในสำหรับใส่หลังผ่่าคุลอดู โดูยคุวรเล่อกชุ่ดูช่ั�นในทุ่�ไม่เส่ยดูส่กับบาดูแผ่ล

ผ่่าคุลอดู

 เช่็กลิสตั์น่�จะช่่วยคุุณพิ่่อคุุณแม่ในการเตัร่ยมพิ่ร�อมและตัรวจสอบสิ�งของจำเป็็นตั่าง ๆ สำหรับล้กน�อยและคุุณพิ่่อ

คุุณแม่

เอกสารสำคุัญ เช่่น ใบนัดูแพิ่ทุย์ บัตัรป็ระช่าช่น 

บัตัรป็ระกันสุขภ์าพิ่ สำเนาทุะเบ่ยนบ�าน รวมทุั�ง

เอกสารทุางการแพิ่ทุย์ หร่อเอกสารทุาง

ราช่การทุ่�จำเป็็น

ผ่ลิตัภ์ัณฑ์์สำหรับผ่ิวพิ่รรณและใบหน�า เช่่น 

โลช่ัน ลิป็มัน คุร่ม หร่อเซรั�มตั่าง ๆ เป็็นตั�น 

ยางรัดูผ่ม กิ�บหน่บผ่ม หร่อทุ่�คุาดูผ่ม 

แว่นตัา สำหรับคุุณแม่ทุ่�ม่คุวามจำเป็็นตั�องใช่� 

ในกรณ่ทุ่�คุุณแม่ใส่คุอนแทุคุเลนส์ อาจจะม่การ

แนะนำให�คุุณแม่ถึอดูออกก่อนการผ่่าคุลอดู

หนังส่อ เพิ่ลย์ลิสตั์เพิ่ลง หนัง หร่อซ่ร่ส์ ไว�ฟื้ัง 

หร่อดู้ระหว่างรอเข�ารับการผ่่าคุลอดู 

เคุร่�องม่อส่�อสาร เช่่น โทุรศััพิ่ทุ์ รวมทุั�ง

สายช่าร์จ และแบตัเตัอร่�สำรอง  

เส่�อผ่�าสำหรับเป็ล่�ยน

ผ่ลิตัภ์ัณฑ์์ทุำคุวามสะอาดูร่างกาย เช่่น สบ้่ 

ยาส่ฟื้ัน แป็รงส่ฟื้ัน 

ยาป็ระจำตััว (หากม่โรคุป็ระจำตััว)

เอกสารสำคุัญทุ่�ใช่� ในการตัิดูตั่อตั่าง ๆ 

เคุร่�องม่อส่�อสาร แบตัเตัอร่�สำรอง 

เส่�อผ่�าและชุ่ดูช่ั�นในทุ่�สวมใส่สะบาย ไม่เส่ยดูส่

บาดูแผ่ล

ชุ่ดูช่ั�นในสำหรับคุุณแม่ให�นมบุตัร

แผ่่นซับน�ำนม 

เคุร่�องป็ั�มนมและถึุงเก็บน�ำนม

รองเทุ�าและรองเทุ�าแตัะ 

ผ่ลิตัภ์ัณฑ์์ดู้แลผ่ิวและผ่ลิตัภ์ัณฑ์์

ทุำคุวามสะอาดูผ่ิว

ผ่�าอนามัยหลังคุลอดู

ผ่�าหร่อเส่�อคุลุมให�นม

ก�อนผ่�าคู่ลอด

สำหรับัล่กน้อย

หลังผ่�าคู่ลอด

สำหรับัคูุ่ณพ่�อและคู่รอบัคู่รัวั

เส่�อผ่�าหร่อผ่�าห่อตััวเดู็ก

ผ่�าอ�อมสำเร็จร้ป็สำหรับเดู็กแรกเกิดู

หมวก ถึุงม่อ ถึุงเทุ�า ผ่�าอ�อม 

เคุร่�องนอนเดู็กทุารก เช่่น ผ่�าห่ม

คุาร์ซ่ทุสำหรับเดูินทุางกลับบ�าน
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หลังผ่�าคู่ลอดจัะเร่�มืทุำก่จักรรมืต�าง ๆ ได้เมืื�อไหร�

 หลังการผ่่าคุลอดู คุุณแม่อาจจะม่คุำถึามเหล่าน่�เกิดูขึ�น ไม่ว่าจะเป็็น จะอุ�มล้กไดู�เม่�อไหร่  ขับรถึไดู�ตัอนไหน หร่อ

สามารถึเดูินหลังผ่่าคุลอดูเลยไดู�หร่อไม่? 

 คุุณแม่หลังผ่่าคุลอดูอาจจะม่ข�อจำกัดูในการทุำกิจกรรมตั่าง ๆ อย้่บ�าง เน่�องจากตั�องใช่�เวลาพิ่ักฟื้้�นร่างกายหลัง

ผ่่าคุลอดู ซึ�งร่างกายของคุุณแม่แตั่ละคุนก็จะใช่�เวลาแตักตั่างกันไป็คุ่ะ ทุั�งน่� เราสามารถึป็ระเมินระยะเวลาในการฟื้้�นตััวหลัง

ผ่่าคุลอดูว่าเม่�อไหร่จะสามารถึกลับไป็ทุำกิจวัตัรป็ระจำวันตั่าง ๆ ไดู� ดูังน่�

6 ชั่ั�วัโมืงแรกหลังผ่�าคู่ลอด

7 วัันหลังผ่�าคู่ลอด

1 เดือนขึ้้�นไปหลังผ่�าคู่ลอด

12 ชั่ั�วัโมืงหลังผ่�าคู่ลอด

3 – 4 วัันหลังผ่�าคู่ลอด

6 – 8 สัปดาห์หลังผ่�าคู่ลอด

- ป็รับเป็ล่�ยนอิริยาบถึเล็กน�อยไดู� เช่่น ขยับ

ตััว ลุกนั�ง รวมถึึงให�ล้กเข�าเตั�าเพิ่่�อสร�าง

สัมพิ่ันธีภ์าพิ่และกระตัุ�นการให�ดู้ดูนมแม่ 

- สามารถึอาบน�ำไดู�ตัามป็กตัิ

- คุุณแม่ผ่่าคุลอดูสามารถึอย้่ไฟื้ไดู� โดูย

คุวรทุำการอย้่ไฟื้หลังผ่่าคุลอดู 1 เดู่อน

ขึ�นไป็ แตั่ไม่เกิน 3 เดู่อน

- ลุกขึ�นเดูินในระยะใกล� ๆ 

- ป็ัสสาวะไดู�โดูยไม่ตั�องใช่�สายสวนป็ัสสาวะ 

- รับป็ระทุานอาหารอ่อนและดู่�มน�ำไดู�

- กลับไป็พิ่ักฟื้้�นทุ่�บ�าน

- สามารถึทุำกิจวัตัรป็ระจำวัน หร่อ

กิจกรรมอ่�น ๆ ตัามป็กตัิไดู� เช่่น ขับ

รถึ ออกกำลังกาย ม่เพิ่ศัสัมพิ่ันธี์ 
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หมายเหตัุ: ระยะเวลาในการฟื้้�นตััวหลังผ่่าคุลอดูของคุุณแม่แตั่ละคุนม่คุวามแตักตั่างกันไป็ รวมทุั�งยังขึ�นอย้่กับการป็ระเมิน

ของแพิ่ทุย์ผ่้�เช่่�ยวช่าญอ่กดู�วย 



หลังผ่�าคู่ลอด คูุ่ณแมื�ต้องการคู่วัามืชั่�วัยเหลืออะไรบั้าง

 ใคุรก็ตัามทุ่�ม่ล้กจะร้�ดู่ว่าในช่่วงสองสามวันแรกและสัป็ดูาห์แรก ๆ หลังคุลอดูนั�นเหน็ดูเหน่�อยแคุ่ไหนสำหรับคุุณแม่ 

ยิ�งถึ�าเป็็นคุุณแม่ทุ่�ผ่่าคุลอดูมา ก็จะยิ�งตั�องการคุวามช่่วยเหล่อจากคุนรอบข�าง เพิ่่�อทุ่�จะไดู�พิ่ักผ่่อน รักษาบาดูแผ่ลให�สมาน

ตััว และฟื้้�นฟื้้ร่างกาย ดูังนั�นคุุณแม่อย่าอายทุ่�จะขอคุวามช่่วยเหล่อจากเพิ่่�อนและคุรอบคุรัวล่วงหน�านะคุะ  

 เพิ่่�อให�ทุุกอย่างเข�าทุ่�เม่�อคุุณแม่กลับมารักษาตััวทุ่�บ�าน เอนฟื้าม่ตัารางกิจกรรมหลัก ๆ ทุ่�คุุณแม่อาจตั�องการคุวาม

ช่่วยเหล่อจากคุนรอบตััว คุุณแม่สามารถึเข่ยนกิจกรรมอ่�น ๆ นอกเหน่อจากน่�ลงในช่่องว่างไดู�เลยนะคุะ

ดู้แลล้กน�อยในช่่วงทุ่�คุุณแม่นอนพิ่ักผ่่อน

จ่ายตัลาดู หร่อซ่�อของเข�าบ�าน

ซักผ่�า

ขับรถึพิ่าคุุณแม่ไป็พิ่บแพิ่ทุย์

ดู้แลล้กน�อยในช่่วงทุ่�คุุณแม่อาบน�ำ

งานบ�านตั่าง ๆ 

ช่่วยอาบน�ำ หร่อเป็ล่�ยนผ่�าอ�อมล้กน�อย 

ส่�งทุี�ต้องทุำ/ก่จักรรมื ผ่่้ชั่�วัย ชั่�วังเวัลา
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อุปกรณ์ด่แลแผ่ลผ่�าคู่ลอด

Mild soap

 เม่�อคุุณแม่ไดู�รับการป็ระเมินว่าม่คุวามพิ่ร�อมทุ่�จะกลับไป็พิ่ักฟื้้�นหลังผ่่าคุลอดูทุ่�บ�านไดู�แล�ว อ่กหนึ�งสิ�งสำคุัญทุ่�

คุวรคุำนึงถึึงคุ่อการดู้แลแผ่ลผ่่าคุลอดูให�ดู่ น่�คุ่ออุป็กรณ์ทุ่�คุุณแม่ตั�องเตัร่ยมเพิ่่�อใช่�ในการดู้แลแผ่ลผ่่าคุลอดูทุ่�บ�านคุ่ะ

กางเกงชั่ั�นใน

สำหรับัคูุ่ณแมื�ผ่�าคู่ลอด

ยาแก้ปวัด

หมือนชั่�วัยหนุน

ระหวั�างให้นมื

คู่รีมื

หรือยาทุาแผ่ล
อาหาร และเคู่รื�องดื�มื

ทุี�มืีประโยชั่น์

เจัลประคู่บั

ร้อน - เย็น

วั่ตามื่น

หรือยาบัำรุง

สบั่�ทุี�

อ�อนโยนกับัผ่่วั
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ผ่้ารัดหน้าทุ้อง

หลังคู่ลอด



อาหารอะไรบั้างทุี�คูุ่ณแมื�ผ่�าคู่ลอดคู่วัรก่นและคู่วัรหลีกเลี�ยง

 หลังผ่่าคุลอดู คุุณแม่คุวรรับป็ระทุานอาหารทุ่�ม่ป็ระโยช่น์ ซึ�งจะช่่วยเสริมสร�างและซ่อมแซมส่วนทุ่�สึกหรอของ

ร่างกายคุุณแม่หลังผ่่าคุลอดู แตั่ก็ม่อาหารบางช่นิดูทุ่�คุุณแม่คุวรหล่กเล่�ยง เพิ่ราะอาจจะส่งผ่ลกระทุบตั่อการฟื้้�นฟื้้

ร่างกายของคุุณแม่ไดู� มาดู้กันเลยคุ่ะ

อาหารทุี�อุดมืไปด้วัยธาตุเหล็ก: 

อาหารทุ่�อุดูมไป็ดู�วยธีาตัุเหล็ก จะช่่วยเสริมสร�างและ

ซ่อมแซมเม็ดูเล่อดูทุ่�ส้ญเส่ยไป็ระหว่างการผ่่าคุลอดู เช่่น

- เน่�อหม้ 

- เน่�อไก่

- ป็ลา

- ผ่ักใบเข่ยว

ธัญพ่ืชั่ทุี�ไมื�ผ่�านการขึ้ัดสี:

คุาร์โบไฮเดูรตัทุ่�อย้่ในอาหารอย่างธีัญพิ่่ช่ไม่ขัดูส่ จะช่่วย

ในการผ่ลิตัน�ำนมแม่ เช่่น

- ข�าวกล�อง

- ข�าวโอ๊ตั 

- เส�นก๋วยเตั่�ยวทุ่�ทุำจากธีัญพิ่่ช่ไม่ขัดูส่ เช่่น เส�นข�าวกล�อง 

อาหารทุี�อุดมืไปด้วัยโปรตีนและแคู่ลเซีียมื: 

โป็รตั่น ม่ส่วนช่่วยในการฟื้้�นฟื้้ร่างกาย ส่วนแคุลเซ่ยม 

จะช่่วยเสริมสร�างกระดู้กให�แข็งแรง อาหารทุ่�อุดูมไป็ดู�วย

โป็รตั่นและแคุลเซ่ยม เช่่น 

- ไข่ไก่ 

- นม เช่่น นมวัว นมถึั�วเหล่อง นมผ่งสำหรับคุุณแม่ให�นม

บุตัร เป็็นตั�น 

- ถึั�ว

 

ผ่ักและผ่ลไมื้: 

สารอาหารในผ่ักและผ่ลไม� ทุ่�อุดูมไป็ดู�วยวิตัามิน 

และสารตั�านอนุม้ลอิสระ จะช่่วยซ่อมแซมและรักษา

ระบบตั่าง ๆ ของร่างกาย และยังช่่วยในการผ่ลิตั

น�ำนมแม่อ่กดู�วย เช่่น  

- บล็อกโคุล่

- ผ่ักขม 

- ส�ม

- มะละกอ

- แตังโม

- มันเทุศัหวาน
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อาหารทุี�อุดมืไปด้วัยกากใย:

หลังผ่่าคุลอดูคุุณแม่อาจจะม่อาการทุ�องผ่้ก เพิ่่�อ

ป็้องกันอาการทุ�องผ่้ก การรับป็ระทุานอาหารทุ่�อุดูมไป็

ดู�วยกากใย จะช่่วยป็้องกันอาการทุ�องผ่้กและช่่วยให�ขับ

ถึ่ายไดู�เป็็นป็กตัิ

- ผ่ักและผ่ลไม�ตั่าง ๆ 

- ธีัญพิ่่ช่ไม่ขัดูส่

- ถึั�วช่นิดูตั่าง ๆ 

อาหารทุี�คูุ่ณแมื�ผ่�าคู่ลอดคู่วัรหลีกเลี�ยง: 

- อาหารรสจัดู เพิ่ราะจะทุำให�เกิดูแก๊สในกระเพิ่าะ

- หล่กเล่�ยงช่าและกาแฟื้ เน่�องจากคุาเฟื้อ่นอาจจะทุำให�ร่างกายขาดูน�ำไดู�

- งดูอาหารสุก ๆ ดูิบ ๆ อาหารหมักดูอง รวมทุั�งอาหารทุ่�ผ่่านการป็รุงโดูยไม่ถึ้กสุขลักษณะ 

เพิ่ราะอาจจะก่อให�เกิดูอาการอาหารเป็็นพิ่ิษ 

- หล่กเล่�ยงอาหารทุอดูและอาหารฟื้าสตั์ฟื้้้ดู 

อาหารอะไรบั้างทุี�คูุ่ณแมื�ผ่�าคู่ลอดคู่วัรก่นและคู่วัรหลีกเลี�ยง

อาหารชั่น่ดอื�น ๆ: 

เมน้ทุ่�ม่ส่วนผ่สมของเคุร่�องเทุศัและสมุนไพิ่รบางช่นิดู 

สามารถึช่่วยให�ร่างกายคุุณแม่ผ่่าคุลอดูแข็งแรง อ่กทุั�งยัง

ช่่วยในการผ่ลิตัน�ำนมของคุุณแม่ เช่่น 

- ไก่ตัุ๋นยาจ่น

- ผ่งย่�หร่า 

- ขมิ�น 

- ขิง
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