


ข้อควรรู้ส�ำหรับ คุณแม่

ก

ค�ำน�ำ

เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์และก�าลังจะมีสมาชิกใหม่ย่อมน�าพาความปิติ 
ยินดีมาสู ่ครอบครัว ในขณะเดียวกันว่าที่ คุณแม่หลายคนอาจเร่ิมเกิด 
ความกังวลใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็น 
การตัง้ครรภ์คร้ังแรกที่คุณแม่ยังไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน การเตรียมตวั 
เตรียมใจศึกษาหาข้อมูลและความรู้เก่ียวกับการตั้งครรภ์ การคลอด  
รวมไปถึงการเลี้ยงดูบุตร จะช่วยให้คุณแม่รับรู้สถานการณ์และสามารถ 
คาดเดาการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะมาถึงและรับมือกับมันได้อย่างมั่นใจ  
คนสว่นใหญ่มกัจะนึกถึงมติด้ิานสขุภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมสีิง่อื่น
ที่คุณแม่และครอบครัวควรรู้และมคีวามส�าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ได้แก่  
มิติด้านการเงิน และสวัสดิการสังคม หนังสือเล่มน้ี ได้ถูกจัดท�าขึ้น 
โดยกรมอนามัย ได้รวบรวมสาระส�าคัญที่ คุณแม่ควรรู ้ การวางแผน 
ฝากครรภ์ การคลอด การเลี้ยงดูบุตร รวมไปถึงการวางแผนด้านการเงิน  
การลาคลอดและสิทธิพิเศษที่ คุณแม่และเด็กจะได ้ รับจากกองทุน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการ โดยสื่อสารเป็นภาษาง่ายๆ ผ่านทางรูปภาพ ข้อความที่สั้น 
และกระชับ หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถค้นคว้าต่อได้จาก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิงท้ายเล่ม คณะผู้จัดท�าหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้ 
คุณแม่สามารถน�าไปใช้เพ่ือการดูแลตนเองและการศึกษาค้นคว้าต่อยอด
เพ่ือการเลีย้งดูบุตรที่จะเตบิโตขึน้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศไทย

กรมอนามัย
กันยายน 2563
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กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนมีบุตร
2

สุขภำพ	=	สุขภำพใจ+สุขภำพกำย	
• สุขภาพใจที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์
  ที่เปลี่ยนแปลง
• สุขภาพกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะมีบุตร

อำยุ	
• ที่เหมาะสมส�าหรับการมีบุตร อายุ 20-34 ปี และควรเว้นระยะห่าง
  การมีบุตรอย่างน้อย 2 ปี

รำยได้
• อาชีพมั่นคง
• ที่อยู่อาศัยปลอดภัย

ควำมพร้อม	=	สุขภำพ	+	อำยุ	+	รำยได้	



ข้อควรรู้ส�ำหรับ คุณแม่

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนมีบุตร
3

กำรตรวจสุขภำพก่อนมีบุตรแบบคู่

1. ตรวจสุขภำพทั่วไป
2. โรคติดต่อที่สำมำรถถ่ำยทอดจำกแม่สู่ลูก

• เอช ไอ วี 
• ซิฟิลิส
• ไวรัสตับอักเสบชนดิบี
• หัดเยอรมัน (เฉพาะฝ่ายหญิง)

3. โรคถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม	
• โรคโลหิตจางและพาหะธาลัสซีเมีย
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กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนมีบุตร
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กำรเตรียมร่ำงกำยส�ำหรับว่ำที่คุณแม่

โฟลิกสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ	“ว่ำที่คุณแม่”
• โฟลกิเป็นวิตามนิมอียู่ในอาหารจ�าพวก น�า้นม เคร่ืองในสตัว์ ถ่ัวเมลด็แห้ง
ยีสต์ ไข่แดง ผักใบเขียวเข้ม คะน้า แครอท แคนตาลูป ฟักทอง ถั่ว 
ผักบุ้ง ต�าลึง

ประโยชน์
• สร้างเม็ดเลือดแดงส�าหรับคุณแม่
• ลดโอกาสเกิดความพิการแต่ก�าเนดิของทารก

กำรกินโฟลิก
• ควรกินวิตามนิโฟลกิ ก่อนตัง้ครรภ์ 3 เดือนต่อเน่ืองตลอดการตัง้ครรภ์ 
จนถึง 6 เดือนหลังคลอดขณะให้นมบุตร

เสริม
ด้วย



กำรวำงแผน
เมื่อทรำบว่ำตั้งครรภ์
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กำรวำงแผนเมื่อทรำบว่ำตั้งครรภ์
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เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์	ควรมีกำรวำงแผน
ในกำรเลี้ยงดูทำรก	ได้อย่ำงเหมำะสม

1. ด้ำนสุขภำพ
• เตรียมใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น
• ศึกษาหาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตร
• วางแผนการฝากครรภ์และการคลอด ควรเลอืกสถานพยาบาลที่ ใกล้บ้าน 
เดินทางสะดวก

2. ด้ำนกำรเงิน
• ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์, คลอด, ค่าเดินทาง
• ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส�าหรับเด็กอ่อน
• ค่าจ้างผู้ช่วยเลี้ยงดูบุตร

3. ด้ำนกำรท�ำงำน
• การลาคลอดบุตร
• การกลับมาท�างานหลังคลอด

4. กำรเลี้ยงดูบุตร
• เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
• ผู้ช่วยดูแลเด็ก
• สถานที่ส�าหรับเลี้ยงเด็ก



สิทธิ
ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ
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สิทธิที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ
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สิทธิด้ำนบริกำรสุขภำพ

โครงกำร	“ฝำกท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ”

หญิงตั้งครรภ์ที่มีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก สามารถเข้ารับ 
การฝากครรภ์ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ ณ สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
หากหญิงตั้งครรภ์ ใช้บริการที่อยู่นอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชน์จะต้อง 
จ่ายเงินเอง และควรมาฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าต้ังครรภ์ แนะน�าให ้
ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เพื่อจะได้รับการคัดกรองและจัดการ
ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
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บริกำรฝำกครรภ์ตำมชดุสิทธิประโยชน์	ดังนี้
1. กำรสอบถำมข้อมูล

• ประวัติส่วนตัว 
• ประวัติการเจ็บป่วย 
• ประวัติทางสูติกรรม และการตั้งครรภ์ปัจจุบัน
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สิทธิด้ำนบริกำรสุขภำพ

2. กำรตรวจร่ำงกำย
• ชั่งน�้าหนัก 
• วัดส่วนสูง
• วัดความดันโลหิต
• ตรวจร่างกายทั่วไป 
ดูภาวะซีด อาการบวม
และอาการเตือน
ของโรคอื่นๆ

• ตรวจเต้านม
• ตรวจฟังเสียงปอดและหัวใจ
• ตรวจสุขภาพช่องปาก

ค่ำดัชนมีวลกำย	(BMI)	

= น�้ำหนัก	(กิโลกรัม)
				ส่วนสูง	(เมตร) 2
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3. กำรตรวจครรภ์
• ตรวจฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
• ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก 
• ตรวจอัลตราซาวด์ 
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4. กำรประเมินควำมเสี่ยงและสุขภำพจิต
• ประเมินคัดกรองความเสี่ยง
  หญิงตั้งครรภ์
• ประเมินความเครียด 
• คัดกรองโรคซึมเศร้า
• ประเมินการดื่มสุรา

โปรแกรม	Save	mom

 แบบประเมินควำมเครียด	(ST-5)

ข้อ
อำกำรหรือควำมรู้สึก
ที่เกิดในระยะ	2	สัปดำห์

แทบไม่มี เป็นบำงครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจ�ำ

1 มีปัญหำกำรนอน	นอนไม่หลับ	
หรือนอนมำก

0 1 2 3

2 มีสมำธิน้อยลง 0 1 2 3

3 หงุดหงิด/กระวนกระวำย/ว้ำวุ่นใจ 0 1 2 3

4 รู้สึกเบื่อ	เซ็ง 0 1 2 3

5 ไม่อยำกพบปะผู้คน 0 1 2 3
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สิทธิด้ำนบริกำรสุขภำพ

5. กำรตรวจเลือด
• ตรวจหมู่เลือด 
• ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์
• ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบบี
• ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
• ตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์
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6. กำรตรวจปัสสำวะ
• ตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรีย 
• ตรวจหาโปรตีน 
• ตรวจหาน�้าตาล
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7. กำรฉีดวัคซีนและให้ยำเสริม
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วงอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน

ขึ้นไป
• รับยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีน 

กินทุกวันตลอดการตั้งครรภ์
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8. กำรให้ค�ำแนะน�ำ
• การให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการตัง้ครรภ์ผา่นกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่
• การให้ค�าแนะน�าเตรียมความพร้อมเพ่ือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผ่านคลินกินมแม่
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สิทธิที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ
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*	กรณุำศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกเว็บไซต์ส�ำนักงำนประกันสังคม
			www.sso.go.th

หน้า 18 จาก 28 
 

สิทธิที่หญงิตั้งครรภ์จะได้รับ 
 

สิทธิด้ำนบริกำรสุขภำพ 
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละอตัรา

ส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภต์ามเกณฑคุ์ณภาพ มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 หญิงตั้งครรภท่ี์ใชสิ้ทธิประกนัสังคมสามารถเบิกค่าฝากครรภจ์ากส านกังานประกนัสังคมได ้ดงัน้ี 

สิทธิประโยชน์ค่ำตรวจครรภ์ และฝำกครรภ์ ของผู้ประกนัตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน์ค่ำตรวจครรภ์	
และฝำกครรภ์	ของผู้ประกันตน

ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย ์ตามพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราส�าหรับประโยชน์ทดแทนกรณี 
การฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 หญิงตั้งครรภ์ที่ ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถเบิกค่าฝากครรภ์
จากส�านักงานประกันสังคมได้ ดังนี้
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90	วัน

สิทธิด้ำนสวัสดิกำรสังคม

สิทธิกำรคลอดของข้ำรำชกำร
กำรลำคลอดบุตร

• หญงิลาคลอดบตุรได้ 90 วนั รวมวนัหยุดราชการ โดยได้รับเงนิเดอืน
 ตามปกติ
• หญงิมสีทิธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบุูตรต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 150 วนั 

โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
• ชายลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วันท�าการ 

(จะลาเป็นช่วงๆไม่ได้)
ค่ำคลอดบุตร

• ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล
 เอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน (กรุณาศึกษาข้อมูล
 เพิ่มเติม www.cgd.go.th)
• กรณีที่ภรรยาเป็นผู้ประกันตน สามีท�างานข้าราชการ จะต้องเบิก

ตามสิทธิของภรรยาก่อน ส่วนที่ เกินสามารถใช ้สิทธิสามี ได ้ 
ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

• กรณีที่ภรรยาเป็นข้าราชการ 
สามีเป็นผู้ประกันตน ภรรยาใช้สิทธิ
เบกิค่าคลอดจากหน่วยงานต้นสงักัดได้ 
ส่วนสามีก็สามารถเบิกค่าคลอดบุตร
จากประกันสังคมได้ด้วยเช่นกัน
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สิทธิด้ำนสวัสดิกำรสังคม

สิทธิกำรคลอดของผู้ประกันตน
กำรลำคลอดบุตร

• หญิงลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วัน หมายความรวมถึงวันลา
เพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย และให้นับรวมวนัหยุดราชการ
ที่มี ในระหว่างวันลาด้วย (พรบ.คุ ้มครองแรงงาน ฉบับที่  7 
พ.ศ.2562 ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562)

กำรรับเงินเดือน
• ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท�างานตลอดระยะเวลาที่ลา 

แต่ไม่เกิน 45 วัน 
ค่ำคลอดบุตร

• ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน
ก่อนเดือนคลอดบุตร 

• เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตน
ในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร
หนึ่งครั้ง

• กรณีสามีและภรรยาเป็น
ผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิ
ในการเบิกค่าคลอดบุตร
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่จ�ากัด
จ�านวนบุตร/ครั้ง

98	วัน
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สิทธิด้ำนสวัสดิกำรสังคม

สิทธิกำรสงเครำะห์บุตรของผู้ประกันตน
• ผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานทั่วไป (มาตรา 33) ต้องจ่ายเงินสมทบ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือน
ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 

• ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) ที่น�าส่งเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่
ลาออกจากงาน

• การได้รับ เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อ
บุตรหนึ่งคน คราวละไม่เกิน 3 คน จนกระทั่งบุตรอายุ 6 ปี

• ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตร
ซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
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สิทธิด้ำนสวัสดิกำรสังคม

สิทธิกำรลดหย่อนภำษี
• การลดหย่อนภาษสี�าหรับบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย คนละ 30,000 บาท 
• ส�าหรับบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561 สามารถ

ลดหย่อนภาษีได้คนละ 60,000 บาท (การนับล�าดบับตุรให้นับล�าดบั
บุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม)

• ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรส�าหรับการตัง้ครรภ์แต่ละคร้ังสามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000บาท 
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สิทธิด้ำนสวัสดิกำรสังคม

โครงกำรเงินอุดหนนุเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เด็กแรกเกิดและผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน

• มีสัญชาติไทย
• เดก็เกิดตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป จนมอีายุครบ 6 ปี
• เดก็อาศยัอยู่กับผูป้กครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มรีายได้น้อย หมายถึง 

สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
ต่อปี (น�ารายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจ�านวนสมาชิก
ในครัวเรือน)

• เด็กต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
• บุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ ่อแม่ก็ได้)
• มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้
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สิทธิด้ำนสวัสดิกำรสังคม

กำรช่วยเหลือกรณีกำรกระท�ำควำมรนุแรงต่อเด็ก	สตรี
ในกรณทีี่มกีารกระท�าที่ท�าให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสขุภาพ 

การทารุณกรรม การข่มขืน การลวนลามทางเพศ การข่มขู่ คุกคาม ต่อเด็ก
และสตรี ผูก้ระท�าเป็นบุคคลภายนอกหรือภายในครอบครัว สามารถตดิต่อ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม	(One	Stop	Crisis	Center	:	OSCC)
• เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัว 

ที่ถูกกระท�ารุนแรง

ช่องทำงกำรขอใช้บริกำร
• แจ้งด้วยตนเองที่หน่วยรับแจ้งเหตุ/เบาะแส ณ หน่วยบริการ

สาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
• โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
• เว็บไซต์  www.osccthailand.go.th

CALL	

1300
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แหล่งข้อมูล

• การให้บริการอนามยัการเจริญพันธ์ุ คู่มอืส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ ส�านักอนามยั 
การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

• ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของ
บริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559

• ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบญัญติัประกันสงัคม เร่ืองหลกัเกณฑ์
และอตัราส�าหรับประโยชน์ทดแทนกรณกีารฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

• ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 129 ตอนพิเศษ 22 ง 

• คู่มอืการลา การได้รับเงนิเดือน และการเลือ่นเงนิเดือนระหว่างลาส�าหรับข้าราชการ 
กรมบัญชีกลาง.

• คู่มอืสวสัดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการสทิธิที่หญงิตัง้ครรภ์จะได้รับ กรมบญัชีกลาง
• คู ่มือการใช ้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู ้ป ่วยใน ส�าหรับข้าราชการ 

www.cgd.go.th
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
• ประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง 

หลกัเกณฑ์ และอตัราส�าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณคีลอดบุตร ประกาศ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

• กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

• พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

• กฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 338 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

• ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนนุเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

• คู่มือ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมWWW.oic.go.th/fileweb/cabinofcenter18/
drawer003/general/data00000056.pdf
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