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คํานํา 
 

  โยคะระหวางตั้งครรภ  เปนการนําองคความรูเรื่องการตั้งครรภและการคลอดมาเช่ือมโยงกับ
ปรัชญาแหงโยคะท่ีมุงเนนไปสูความม่ันคงของจิตเพ่ือความสุขท่ียั่งยืน      ทางการแพทย ไดนําหลักสําคัญ  3 
ประการ (จาก 8 ประการของอัษฏางคโยคะ) มาประกอบการดูแลสตรีระหวางตั้งครรภ อันไดแก  1. อาสนะ 
(Asana) คือการพัฒนารางกายโดยอาศัยทาบริหารตามแบบโยคะเพ่ือใหรางกายแข็งแรงไมเปนโรคภัยตาง ๆ   
2.ปราณายามา (Pranayama)  คือ การฝกควบคุมการหายใจใหถูกตอง  เพ่ือใหเกิดคุณประโยชนตอ
รางกาย  ทําใหรางกายแข็งแรง จิตใจสงบ  และ 3.  สมาธ ิ(Smadhi)  คือ ความม่ันคงของจิต   

            การบริหารรางกายแบบโยคะระหวางตั้งครรภจึงใหประโยชนตอรางกายและจิตใจ กลาวคือ  ใน
เรื่องของอาสนะตาง ๆ จะชวยแกไขอาการออนลา  เหน็ดเหนื่อยระหวางตั้งครรภ  ชวยใหขอตอ เอ็น  กลามเนื้อ
มีความยืดหยุนดี  ชวยปรับทาทางและอิริยาบถการนั่ง  การนอน  การยืน  การเดิน  ซ่ึงจะชวยลดอาการปวดตาม
รางกาย คลายกลามเนื้อหดเกร็งเปนตะคริว   และการฝกอาสนะท่ีเนนการบริหารกระดูกหัวหนาวและกระดูกเชิง
กรานใหแข็งแรงเพ่ือเตรียมใหการคลอดเปนไปดวยความราบรื่น           การฝกปราณายามาและสมาธิจะชวยให
รางกายแข็งแรง  การไหลเวียนโลหิตดี ระบบประสาทตื่นตัว  เกิดความผอนคลายจากการมีสติอยูกับการหายใจ
และอิริยาบถตาง ๆ  ควบคุมอารมณท่ีแปรปรวนจากระดับฮอรโมนท่ีเปล่ียนแปลง  อันจะนํามาซ่ึงสัมพันธภาพท่ี
ดีในครอบครัว  เกิดความรัก  ความผูกพัน  ระหวางพอ  แมและลูกนอยในครรภ 
  การเสริมสรางสุขภาพกายและจิตในระหวางตั้งครรภ  จึงมีความสําคัญอยางมากในการสงเสริม
สุขภาพภาพของมารดาและทารก  และลดภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภท่ีอาจเกิดขึ้นได  
                  อยางไรก็ตามการเริ่มฝกบริหารรางกายแบบโยคะสําหรับหญิงตั้งครรภ    ควรปฏิบัติแบบคอย
เปนคอยไป ไมฝนรางกาย และควรอยูภายใตการดูแลควบคุมของครฝูกผูมีประสบการณ            และควรฝกตาม
ขั้นตอนท่ีกําหนดไวในคูมือนี้ รวมถึงขอควรระวังตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติเกิดประโยชนอยางแทจริง 

 
 
 

                                                   สํานักการแพทยทางเลือก           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

สารบัญ 
 

                หนา 
บทท่ี  1  บทนํา 
   นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ              6 

   วิถีแหงโยคะ                7  
   การเปล่ียนแปลงของรางกายกับโยคะระหวางตั้งครรภ             8  
 
บทท่ี  2  การบริหารรางกายแบบโยคะระหวางตั้งครรภ 
   ประโยชนของการฝกโยคะระหวางตั้งครรภ                    13         
   การฝกโยคะตามชวงอายุครรภ                           13  

   การเตรียมตัว  สถานท่ี  อุปกรณ          14 
   ขอจํากัดและขอควรระวัง            14 

 
บทท่ี  3  โยคาสนะเริ่มตั้งครรภถึง 8 เดือน 
   1. ทานั่งสมาธิ           15 

   2. ทาบรหิารคอ                                               15 
   3. ทาหายใจดวยทอง                                                              16 
   4. เปล่ียนอิริยาบถ              16 
   5. ทาพระจันทรเส้ียว          17 
   6. เปล่ียนอิริยาบถ                                                                  18 
   7. ทาศวาสนะ                           18 
   8. ทาเหยียดตัว      19 
   9. พะวันมุกตาสนะแกทองผูก     20 

   10. ทาปลา     21 
   11. ทาสะพาน           22 

   12. เปล่ียนอิริยาบถ                                            22 

   13. ทาผีเส้ือ            23 
   14. ทาอุมลูก           24  

   15. ทาดอกบัวพระจันทรเส้ียว    24 

   16. ทาดอกบัวบิดกาย 25 
   17. ทาดอกบัวบริหารไหล                                                       26 
   18. ทาชาณุศีรษะอาสนะ    26 
 
           



5 
 
                                                                                                                                       หนา 
บทท่ี  3  โยคาสนะเริ่มตั้งครรภถึง 8 เดือน  (ตอ) 
   19. ทายืดสวนหลัง      26 
   20. ทานางเมฆขลา  27 
   21. พัก  28 

   22. เปล่ียนอิริยาบถ  28 
   23. ทาแมว   28 
   24. ทาอูฐ  29 
   25. ทาวัชราสนะยืดตัว  30 
   26. ทาเด็ก  30 
   27. ทาบริหารอุงเชิงกราน  31 
   28. ทานั่งยอง ๆ   32 

   29. ทานอนพัก  32 

 
บทท่ี  4  โยคาสนะระหวาง 4-6  สัปดาหกอนคลอดและการเตรียมตัวคลอด 
   ทายืดไหล   33 
   ทานั่ง   33 
   ทานอนหงาย   34 
   ทายืดสะโพก   34 
   การฝกหายใจระหวางเจ็บทองคลอด   35 
   อิริยาบถระหวางเจ็บทองคลอด   35 

 
บทท่ี  5  การฝกหายใจ  สมาธิและความผอนคลาย 
   การฝกหายใจ    37 

   การฝกสมาธิ    38 

   การฝกความผอนคลาย    39 
  
 
บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 



6 
 

โยคะระหวางต้ังครรภ 
 
 

  ความปรารถนาสูงสุดของการตั้งครรภก็คือ  การไดทารกท่ีสมบูรณพรอมท้ังทางดานรางกาย  
จิตใจ  สติปญญาและอารมณ  รวมถึงการลดภาวะแทรกซอนของมารดาระหวางตั้งครรภ  อันไดแก       อาการ
คล่ืนไสอาเจียน  การเหนื่อย  ออนเพลีย  อาการปวดตามขอตอและกลามเนื้อ  รวมถึงภาวะอารมณท่ีแปรปรวน
จากระดับฮอรโมนท่ีเปล่ียนแปลงในรางกาย การขาดความม่ันใจในสรีระของตน กลัวการขาดความรักและกลัว
การคลอด  เปนตน  ดังนั้น ทีมงานจึงไดรวมกันศึกษาศาสตรดานการแพทยทางกายและจิต    มาประยุกตใชใน
การดูแลสุขภาพของมารดาและทารกระหวางตั้งครรภ    ดวยทีมแพทย   พยาบาล   นักวิชาการสาธารณสุขและ
นักวิชาการดานการแพทยทางกายและจิต   ไดทําการศึกษา   วิเคราะหและเช่ือมโยงองคความรูศาสตรการดูแล
สุขภาพดวยหลักโยคะกับการตั้งครรภและการคลอด  ดวยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับบุคลากร
สาธารณสุข  สถานบริการภาครัฐและเอกชน   ไดนําไปประยุกตใชในการใหบริการไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  
เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการดูแลตนเองระหวางตั้งครรภของมารดาและทารก          อันจะนํามาซ่ึงประชากรท่ีมี
คุณภาพของประเทศตอไป 
 
นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 
  1.  การแพทยแบบผสมผสาน   หมายถึง   การดูแลสุขภาพรวมกันหลายวิธีการ   ท้ังการแพทย
แผนปจจุบัน  การแพทยแผนไทย  การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก 

   2.   โยคะ  หมายถึง  การดับการเปล่ียนแปลงของจิต ปรชัญาโยคะเช่ือวา  จิต  โดยสภาพมีปกติ
ดิ้นรน  กวัดแกวง หามไดยาก รักษาใหอยูกับท่ีไดยาก  มีปกติหงุดหงิดและมักจะฟุงซานไปตามอํานาจของกิเลส
ตัณหา  วิธีการท่ีจะดับอาการเหลานี้ของจิตจะตองปฏิบัติตามแนวทางของโยคะ 

   4.  สุขภาพ  หมายถึง  ความสมบูรณท้ังทางดานรางกาย  จิตใจและทางสังคม    ซ่ึงกําหนดโดย
องคการอนามัยโลก  ความหมายของสุขภาพเชนนี้จะกวางและครอบคลุมไปทุกสวนของชีวิตเรา  ไมใชแคไมมี
โรคภัยไขเจ็บหรือความพิการเทานั้น 

  5.  องครวม  หมายถึง  องคประกอบทางดานรางกาย  จิตใจ ปญญา สังคมและส่ิงแวดลอมท่ีมี 
ความเช่ือมโยงกันไมอาจแยกสวนจากกันได 

  6.  ผูใหบริการสุขภาพ  หมายถึง  บุคลากรดานสุขภาพในสถานบริการท้ังภาครัฐและเอกชน  ท่ี
ใหบริการดานสุขภาพซ่ึงมาจากหลากหลายวิชาชีพ  เชน   แพทย     พยาบาล    นักกายภาพบําบัด     นักจิตวิทยา  
นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ 

  7.  การตั้งครรภ  หมายถึง  กระบวนการปฏิสนธิเกิดเปนตัวออนไปฝงตัวท่ีมดลูก ซ่ึงจะมีอายุ
ครรภประมาณ  40  สัปดาห 

  8.  การคลอด  หมายถึง  กระบวนการตามธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเพ่ือขับทารก  รก  เยื่อหุมรกและ
น้ําคร่ําผานทางชองคลอดออกสูภายนอก 
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       วิถีแหงโยคะ        

1)  การดําเนินชีวิตใหอยูในศีลธรรมอันด ี  
หลักปฏิบัติเพ่ือไปสูความพนทุกข 8 ประการ หรือ อัษฏางคโยคะ คือ 
 1.  หลักยมะ (Yama)  ไดแก ของดเวน 5 ประการ คือ   
                       อหิงสา   การงดเวนการฆาสัตว  การเบียดเบียนกัน  การแขงขัน ชิงดีชิงเดน  อิจฉาริษยากัน  ส่ิงเหลานี้
จะทําใหเราและผูอ่ืนเดือดรอน  เกิดความเครียด  ซ่ึงทําใหเปนโรคตาง ๆ ตามมาอยางมากมาย   ใหมีชีวิตเปนอยูดวย
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีชีวิตอยูเพ่ือทําประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืน สังคม ประเทศชาติ
โดยสวนรวม  
                       สัตยะ  การซ่ือสัตย  เปนคนตรงไปตรงมา ไมคดโกง    
                       อัสเตยยะ  การไมลักขโมย    
                       พรหมจรรยา  การสํารวมในกาม  ไมผิดลูกเมียผูอ่ืน 
                       อปริคาสฺหะ  การไมโลภสะสมทรัพยสมบัติมากเกินไป  ไดทรัพยมาโดยการประกอบอาชีพสุจริต    
                       หลักการท้ัง 5 ประการนี้ปองกันไมใหเราตกไปในท่ีช่ัว  ซ่ึงจะกอใหเกิดความเดือดเนื้อรอนใจตามมา   
คนทําผิดศีลธรรมเหลานี้  จะถูกลงโทษ  ทําใหอยูในสังคมไดลําบาก         เรียกวามีความสูญเสียสุขภาวะทางสังคม                     
หรือ Social Well-Being  เสียไป               
 2. หลักนิยมะ  (Niyama) ไดแก ขอปฏิบัติ 5 ประการ คือ 
                    เศาจะ  การทําจิตใหบริสุทธ์ิจากอกุศล  คือมีความคิดในทางบวก  ไมคิดเบียดเบียน  ไมคิดพยาบาท  ไม
คิดปองราย  ไมคิดโลภอยากไดของของผูอ่ืน 
                          สันโดษ  พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู    เปนเหตุใหเราไมคดโกง  ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง     
เรียบงาย สันโดษ  ไมมักใหญใฝสูง พอใจในการทํางานในหนาท่ีของตนเอง 
                       ตบะ    มีความเพียรพยายามท่ีจะพัฒนาตนเอง จากความครอบงําของกิเลส เครื่องเศราหมองตางๆ  
เพราะกิเลส  ความโลภ โกรธ หลง เปนสาเหตุแหงทุกขท้ังหลาย  ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 
                          สาธยาย  การศึกษาดวยตนเอง   การศึกษาเปนเครือ่งมือใหเกิดความรู  ความรูเปนเหตุใหเกิดปญญา  
สุขภาพเปนเรื่องของการมีปญญาท่ีจะเขาใจโรคตางๆไดอยางถูกตอง  การมีปญญาจะชวยใหเราดําเนินชีวิตได
ถูกตอง และพนจากการเปนโรคได 
                    อิศวารปณิธาณา   การปฏิบัติตามคําสอนของพระเจา  ในปรัชญาโยคะ จะมีพระเจา  ซ่ึงสอนใหเราทําดี  
มีศีลธรรม  ทําใหเรามีคุณธรรมในจิตใจ  
            3.  อาสนะ  (Asana) การพัฒนารางกายโดยอาศัยทาบริหารตามแบบโยคะ  เพ่ือใหรางกายแข็งแรงไมเปน
โรคภัยตาง ๆ  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติในขั้นสูงขึ้นไป 
            4. ปราณายามา (Pranayama)  การฝกควบคุมการหายใจใหถูกตอง  เพ่ือใหเกิดคุณประโยชนตอ
รางกาย  ทําใหรางกายแข็งแรง จิตใจสงบเปนสมาธิ 
             5.  ปรัตยาหาร  (Pratyahara)  คือ  การสํารวมระวัง ตา หู จมูก ล้ิน กาย จากอารมณภายนอกท่ีมา
กระทบ 
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             6. ธารณะ (Dharana)     คือการทําจิตใหม่ันคง  จดจออยูกับอารมณหรือวัตถุอยางใดอยางหนึ่งจน 
เปนสมาธิ  ซ่ึงเปนปรัชญาโยคะ ซ่ึงไดกลาวถึงวัตถุตาง ๆ สําหรับเพงในการทําสมาธิ  ท่ีเรียกวา กสิน   
           7.  ธยานะ (Dhyana)    คือการเพงหรือภาวนาอยูกับอารมณสมาธิดวยอาการจดจอมากขึ้นโดยไม 
ขาดตอน 
           8.  สมาธ ิ(Smadhi)  คือความม่ันคงของจิต  การบรรลุถึงฌาน  ซ่ึงเปนจุดสูงสุดของการฝกโยคะ 
 
  การฝกโยคะระหวางตั้งครรภจะชวยใหสุขภาพทางกายและจิตดี  ชวยใหการตั้งครรภและการ
คลอดบุตรเปนไปโดยราบรื่นมีคุณภาพท่ีดี  ซ่ึงนกัวิทยาศาสตรสุขภาพไดนํามาใชในการฝกหัดและดูแลในสตรี
ระหวางตั้งครรภเพ่ือลดและปองกันอาการแทรกซอนจากการตั้งครรภ และเตรียมความพรอมสําหรับการคลอด
ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  
 
การเปลี่ยนแปลงของรางกายกับโยคะระหวางตั้งครรภ 

1.  ระบบทางเดินหายใจ 
 ในขณะตั้งครรภมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางกายภาพและทางชีวเคมีดวย  เปนผลมาจากโปรเจส

เตอโรนและปจจัยอ่ืน ๆ เชน   Corticosteroid   และ  Prostaglandin    ซ่ึงมีผลตอกลามเนื้อเรียบของ
หลอดลม    

 การฝกหายใจ (breath Control)  หรือปราณายามา  ถือวาเปนสวนสําคัญอยางมากในวิชา
โยคะ  เพ่ือใหรางกายสดช่ืน  มีสุขภาพดี  มีความสมดุล  ระบบประสาทจะตื่นตัว  จิตใจม่ันคง     มีความสงบ 
และเปนสมาธิ  ลดความเครียดและความวิตกกังวล  เปนการนําพลังชีวิตเขาสูรางกาย (Prana) ซ่ึงจะทําให
รางกายไดรับออกซิเจนอยางเต็มท่ี      

 การหายใจแบบโยคะ  จะทําใหการขยายตัวของปอดเต็มท่ี  ชวยทําความสะอาดทางเดินหายใจ  
กระตุนใหเกิดการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก  อาการแพอากาศ  แกโรคปวดศีรษะเรื้อรัง  
หัวใจแข็งแรง   อีกนัยหนึ่ง การหายใจเปนสวนสัมพันธระหวางกายกับจิต  ทําใหสามารถเขาสมาธิไดดีขึ้น
   
2.  ระบบกลามเนื้อ  โครงสรางรางกายและกระดูก 

 1.  หลังแอน  เปนผลของการท่ีจุดศูนยถวงของรางกายลํ้าไปขางหนา  และเปนการถวง
น้ําหนักของมดลูกท่ีถวงไปขางหนา  ทําใหสตรีตั้งครรภตองแอนหรือเกร็งกลามเนื้อหลังมากกวาปกติ  ทําให
เกิดอาการปวดหลัง 

 2. ขอตอกระดูก  ขอตอบริเวณอุงเชิงกรานและกนกบอาจขยับไดบางระหวางตั้งครรภ
จากการเปล่ียนแปลงของฮอรโมน  ทําใหเอ็นยึดขอตอยืดออก  เปนผลใหปวดหลังชวงลางและกนกบ  
โดยเฉพาะไตรมาสสุดทาย   อาจจะปวดแขนรูสึกชาและออนเพลียจากการท่ีหลังแอน  และการท่ีคอจะงอมา
ขางหนาและไหลหยอนลง   
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  การบริหารแบบโยคะจะชวยยืดและคลายกลามเนื้อสวนตางๆ แบบชา ๆ ไมรุนแรง  
   มีการยืดแลวคางช่ัวครูแลวคอย ๆ ผอนคลายออก  การยืดและหดกลับของกลามเนื้อจะทําใหเลือดดําถูกรีดให

กลับไปฟอกท่ีหัวใจมากขึ้น รวมกับการหายใจแบบโยคะท่ีลึก    จะทําใหออกซิเจนไปเล้ียงรางกายมารดาและ
ทารกในครรภไดอยางเต็มท่ี  
   สําหรับการออกกําลังกายท่ัวไป กลามเนื้อจะหดตัวอยางแรงและเร็ว  จะทําใหเกิดกรด
แลคติกมาก  การไดรับออกซิเจนเขาไปชดเชยไมพอ  ทําใหปฏิกิริยาในการกําจัดกรดแลคติกไมสมบูรณ  จึงมี
กรดแลคติกคั่งอยูในรางกายโดยเฉพาะในกลามเนื้อ                  อันเปนสาเหตุใหเกิดการเม่ือยลาของกลามเนื้อ 
(Fatigue)   ในการฝกโยคะจะไมเกิดกรดแลคติกคั่งคาง  จึงทําใหรูสึกผอนคลายอยางเต็มท่ี 

  การฝกโยคะอาสนะ จะชวยใหกระดูกสันหลังมีความยืดหยุนดี    มีการเคล่ือนไหวท้ัง  
6 ทิศทาง  ทําใหรูปรางของผูฝกปฏิบัตติั้งตรง ดูสวยงาม  บุคลิกภาพดี  หลังไมโคงงอ    ซ่ึงจะชวยปองกันโรค
ท่ีเกิดจากการคดงอกระดูกและเสนเอ็นท่ีบริเวณหลังและโครงสรางสวนอ่ืนของรางกาย  เชน  ปวดหลัง  หลัง
แอน ปวดตามบ้ันเอว  ปวดไหล  แขน หรือยืนเอียง  เปนตน    

 
3.  ระบบตอมไรทอ    

 1.  ตอมใตสมอง    ในระหวางตั้งครรภตอมใตสมอง          หรือตอมพิทูอิตารี จะขยายตัวโตขึ้น
ประมาณ 1.35  เทา  เม่ือเทียบกับขนาดเม่ือกอนตั้งครรภ    บางรายอาจไปกดบริเวณ  Optic chiasma  ทํา
ใหมองเห็นไมชัดเจน (ซ่ึงพบไดนอยมาก)      สวนโกรทฮอรโมน จะเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย และฮอรโมนโปร
แลคติน  ซ่ึงทําหนาท่ีในขบวนการผลิตน้ํานม  จะเพ่ิมขึ้นมากในระยะตั้งครรภ  ประมาณ  10  เทาของคนปกติ  
และจะมีมากตลอดระยะเวลาท่ีลูกดูดนม   (  ในระหวางตั้งครรภโปรแลคตินจะถูกกดโดยโปรเจสเตอโรน          
ซ่ึงเม่ือคลอดแลว โปรเจสเตอโรนจะลดลง  ขบวนการผลิตน้ํานมจึงเริ่มขึ้นได) 
  2.  ตอมธัยรอยด  ตอมธัยรอยดจะโตขึ้นเล็กนอยจากการขยายตัวของเนื้อเยื่อของตอมและการ
ท่ีมีเลือดไปเล้ียงเพ่ิมขึ้น   

 3.  ตอมพาราธัยรอยด ระดับของพลาสมาแคลเซ่ียมและแมกนีเซ่ียมท่ีลดลงจะไปกระตุนให
หล่ังฮอรโมนพาราธัยรอยด  แตถาแคลเซ่ียมและแมกนีเซ่ียมเพ่ิมขึ้นจะทําใหฮอรโมนพาราธัยรอยดลดลง  ซ่ึง
ในไตรมาสแรกฮอรโมนพาราธัยรอยดในพลาสมาจะลดลง  แตระยะตอไปจะเพ่ิมขึ้นไปจนตลอดการตั้งครรภ  
การเปล่ียนแปลงนี้เพ่ือชวยรักษาระดับของแคลเซ่ียมใหแกทารกไดเพียงพอตลอดระยะตั้งครรภ  

  4.  ตับออน  ในระยะตั้งครรภ  มีผลทําใหตับออนจะสรางอินสุลินมากขึ้นเพ่ือตอบสนองภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง    
                         5.  ตอมหมวกไต    ระหวางตั้งครรภ  ตอมหมวกไตจะมีการรผลิตฮอรโมนเพ่ิมขึ้นอยางมาก    
  

     ทาโยคะบางทาจะมีกดนวดตรงบริเวณตอมหมวกไต  ซ่ึงหล่ังสารอะดรีนารีน  การฝกโยคะ
อาสนะบางทาจะทําใหตอมหมวกไตหล่ังสารอะดรีนารีนลดลง  ทําใหรูสึกสงบ  ไมหงุดหงิด  ฟุงซาน   เชน  
ทาจักรอาสนะ  บางทาชวยใหตอมไพเนียลและตอมพิทูอิตารี ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทากระตาย 
ซ่ึงตอมดังกลาวมีหนาท่ีผลิตฮอรโมนท่ีสําคัญ ในการควบคุมการนอนหลับพักผอนใหเปนไปตามเวลา  การ
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เจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตวเขาสูวัยเจริญพันธ  ความสัมพันธของหนาท่ีกับความคิด  เหตุและผล  การ
มีสติ  ทําใหใจเกิดปติสุข โยคะจึงเปนเครื่องมือในการแกไขอารมณแปรปรวนไดเปนอยางด ี     และโยคาสนะ
บางทาจะมีการบีบกดบริเวณตับออน ทําใหมีการหล่ังฮอรโมนอินซูลินออกมาไดอยางเหมาะสมเชน ทาบิดตัว  
เปนตน 
4.  ระบบไหลเวียนโลหิต 

 ในระยะตั้งครรภปริมาณของเลือดจะเพ่ิมขึ้นตั้งแตไตรมาสแรก    ทําใหมีความจําเปนตองใช
ธาตุเหล็กมากขึ้น  สําหรับการผลิตเม็ดเลือดแดง  ถาขาดธาตุเหล็กในรูปของยาบํารุงเลือด   และอาหารท่ีสมดุล
แลว คาของฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตจะลดลง 
  ชีพจรจะเร็วขึ้น  10-15  ครั้งตอนาที         หัวใจจะหมุนไปทางซายและเงยขึ้นเล็กนอยเพราะถูก  
กระบังลมดันขึ้นมา  ซ่ึงขึ้นอยูกับขนาดและทาของมดลูก ความแข็งแกรงและรูปรางของชองทองและทรวงอก 

 ในการทําอาสนะตาง ๆ จะทําใหกลามเนื้อมีการยืด หด พรอมกันนี ้เสนเลือดจะถูกบีบนวด  ทํา
ใหเกิดการไหลเวียนของโลหิตเขาและออกบริเวณท่ีมีการบริหาร ในบางทาท่ีศีรษะกมลงต่ํา เลือดจะไหลเวียน
ในสมอง  ใบหนา  หู  คอ และจมูก   เลือดดําจะไหลกลับสูหัวใจโดยแรงโนมถวง  ทําใหเลือดไมคั่งบริเวณเทา  
ซ่ึงในระหวางตั้งครรภรางกายตองรับน้ําหนักท่ีเพ่ิมขึ้นประมาณ 12-20  กิโลกรัม โดยปกต ิคนเราจะมีอิริยาบถ    
ยืน  เดิน นั่ง เปนสวนใหญ โอกาสท่ีจะอยูในทาศีรษะต่ํา เทาสูงแทบจะไมมีเลย     การบริหารดังกลาวจะทําให
การไหลเวียนยอนกลับอยางมาก  จึงชวยแกไขโรคเสนเลือดสมองตีบ      เสนเลือดขอดท่ีขาและริดสีดวงทวาร
เปนตน 

 
5.  ระบบยอยอาหารและการขับถาย 

 1.  กระเพาะและลําไส  ผลจากการตั้งครรภ ทําใหการบีบรูดของระบบทางเดินอาหารนอยลง  
อาหารจะเคล่ือนออกจากกระเพาะและลําไสชากวาปกต ิ เกิดอาการเรอเปรี้ยวจากการขยอนของกรดใน
กระเพาะอาหาร 

 2.  เหงือก  อาจจะมีเลือดคั่งและบวมเปนแหง ๆ  และมีเสนเลือดโปงพองเปนกระจุก  ทําให
เลือดออกงายจากการระทบกระท่ังเล็ก ๆ นอย ๆ เชน   การแปรงฟน  ซ่ึงอาการจะหายไปเองหลังคลอด  หาก
ดูแลรักษาเหงือกและฟนใหดี   จะไมปรากฏวาการตั้งครรภเปนเหตุใหฟนผุ 

 3.  ถุงน้ําดี  ถุงน้ําดีมีการพองตัวและน้ําดีขนขึ้น การบีบตัวเพ่ือขับน้ําดีลดลง  อาจทําใหเกิดนิว่
ในถุงน้ําดีได 

 4.  ริดสีดวงทวาร  เกิดจากการท่ีทองผูก และความดันในหลอดเลือดดําสวนท่ีอยูใตมดลูก
เพ่ิมขึ้นเพราะมดลูกถูกกด  อนึ่งหลอดเลือดดําขยายขึ้นจากอิทธิพลของโปรเจสเตอโรน  ซ่ึงมีผลตอกลามเนื้อ
เรียบในผนังหลอดเลือดทําใหมีอาการปวดบริเวณขับถายหรือมีเลือดออกได 

 5.  การขับถายปสสาวะ   มีการเปล่ียนแปลงท้ังในแงของกายภาพและการทํางาน  กลาวคือ  ไต
ขยายโตขึ้น  ทอไตขยายใหญ  ยาวและขดงอมากขึ้นกวากอนตั้งครรภ  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนี้จะส้ินสุดลงและ
กลับคืนสูสภาพเดิมภายใน 6-8  สัปดาหหลังคลอด 
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 6.  กระเพาะปสสาวะ  หลังจากเดือนท่ี 4 ของการตั้งครรภ  ขนาดของมดลูกก็ขยายใหญขึ้น  มี
เลือดมาเล้ียงในอุงเชิงกรานมาก  เยื่อบุกระเพาะปสสาวะยืดยาวออก  บอบชํ้า  บวมทําใหติดเช้ือไดงาย   

 ทาโยคะจํานวนมากท่ีมีการกดนวดอวัยวะในชองทอง  ทําใหการไหลเวียนของโลหิตไปเล้ียง
สวนตาง ๆ เชน  กระเพาะอาหาร  ตับ  มาม  ตับออน  ไต  ทําใหการยอยอาหารและการหล่ังฮอรโมนจากตับ
ออนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การไหลเวียนโลหิตในชองทองดีขึ้น ชวยเพ่ิมความอยากอาหารเพ่ือลูกนอย
ในครรภ   การเคล่ือนไหวของลําไสชวยปองกันอาการทองอืด  แนน มีลมมาก  ทําใหการขับถายอุจจาระเปน
ปกติ  ไมทองผูก  
6.  ระบบประสาทและจิตเวช 

  ในระหวางตั้งครรภ  การเปล่ียนแปลงของฮอรโมนมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ  
จะกังวล  อารมณหวั่นไหว  หวาดระแวงงาย  โดยเฉพาะในเดือนแรก ๆ และจะคอย ๆ หายไปเม่ืออายุครรภ
ประมาณ 4  เดือน  มีความวิตกกังวลสูง  ซ่ึงอาจมาจาก 

- ความกลัวและความเขาใจผิดเกี่ยวกับการตั้งครรภ    
- กลัวความผิดปกติของทารกในครรภ   
- ความพรอมของการเปนมารดาตลอดจนความสัมพันธกับสามี 
- ความอึดอัดไมสบายเม่ือครรภโตขึ้น 
- รูปรางท่ีเปล่ียนไป  ความสวยงามลดลง  ความเห็นอกเห็นใจท่ีไดรับจากสามีไม

เพียงพอ 
              ทาโยคะจํานวนมากศีรษะจะอยูต่ํา เชน   ทากระตาย  ทาเด็ก   ซ่ึงจะทําใหการไหลเวียนโลหิต

ในสมองดี   ปองกันเซลลสมองเส่ือม  นอกจากนั้นกระบวนการฝกโยคะ  จะนําไปสูการผอนคลาย  ปลอยวาง  
เปนการปฏิบัติเขาไปหาสมาธิ  โดยอาศัยการทําความรูสึกตัว (Awareness)  ใหติดตอกันอยางตอเนื่อง  จิต
ก็จะเปนสมาธิไดงาย  สมาธิท่ีปฏิบัติบอยๆ ก็ทําใหใจอยูกับปจจุบันขณะตลอดเวลา     ทําใหเกิดความเบากาย  
เบาใจ  โดยเหตุท่ีกําลังของสมาธิจะขมนิวรณ  ความหงุดหงิด  ฟุงซาน  ทําใหเกิดสันติสุขขึ้นภายในจิตใจ  มี
ความคิดสรางสรรค  โยคะจึงเปนเครือ่งมือท่ีมีประสิทธิภาพในการผอนคลายอยางมาก 

 
7.  ระบบสืบพันธ                   

  พบวาฮอรโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนท่ีเพ่ิมขึ้น ทําให 
 1.  การเปลี่ยนแปลงที่ชองคลอด  มีการขยายตัวของหลอดเลือด  มีเลือดมาเล้ียงมากขึ้น   ทําให

เยื่อบุชองคลอดเปล่ียนจากสีชมพูเปนสีมวงคลํ้า  มีสภาพเปนกรด Ph  3.5-6  ซ่ึงจะชวยปองกันการขยายพันธ
ของบักเตรีในชองคลอด 

 2.  การเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูก  ตอมท่ีปากมดลูกมีการขยายและเพ่ิมจํานวน     มีเลือดมาเล้ียง
มากขึ้น  มีการผลิตน้ําเมือกเหนียวออกมาปดบริเวณคอมดลูก เพ่ือปองกันไมใหเช้ือโรคในชองคลอดเขาไปทํา
อันตรายตอทารกในครรภ 
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  3.  การเปลี่ยนแปลงที่ตัวมดลูก   มดลูกมีการขยายตัวโตขึ้นท้ังรูปรางและปริมาตร     หลอด
เลือดและน้ําเหลืองไปเล้ียงท่ีบริเวณมดลูกเพ่ิมขึ้น   เพ่ือหลอเล้ียงทารกและนําของเสียท่ีเกิดจากเมตาบอลิสม
ออกไปท้ิงภายนอก   ทําใหมีการหดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูกนับแตไตรมาสแรก  แตไมรูสึกเจ็บ 

 4.  การเปลี่ยนแปลงที่เตานม  ทอและตอมน้ํานมจะเพ่ิมจํานวนมากขึ้น  และมีเลือดมาเล้ียง
เพ่ิมขึ้นหลังจากเดือนท่ี 2  เตานมจะขยายใหญขึ้นและรูสึกเปนตะปุมตะปา  บริเวณหัวนมจะมีสีคลํ้าขึ้นและ
หัวนมจะขยายใหญขึ้น 

               การฝกทาโยคะบางทา เชน ทายืดสวนหลัง  ทาชาณุศีรษะ  ทาบิดตัว  ทาผีเส้ือ    จะชวยใหมี
การกดนวดบริเวณอุงเชิงกราน  ทําใหการไหลเวียนในอุงเชิงกรานเปนไปดวยดี  อวัยวะตาง ๆ เชน มดลูก รัง
ไข ทํางานไดดี   บางทาชวยใหกลามเนือ้ในอุงเชิงกรานกระชับ  ไมหยอนยาน  ชวยใหกล้ันปสสาวะ  อุจจาระ
ไดดี  ปองกันโรคริดสีดวงทวาร  

 
8.   ระบบผิวหนัง 

 ผิวหนังจะมีสีคลํ้าขึ้น กระดํากระดางเปนหยอม ๆ  มีการตกกระท่ีใบหนา  ซ่ึงจะคอย ๆ  จางลง
หลังคลอด 
  บริเวณหัวนม  ปากชองคลอด  ซอกคอ  รักแร  และขาหนีบ  จะมีสีคลํ้า  บริเวณหนาทองต่ํากวา
ระดับสะดือจะมีเสนคลํ้า  เนื่องจาก เมลานิน  ซ่ึงไดรับอิทธิพลของฮอรโมนจากตอมใตสมอง 

 การท่ีทองลายนั้นไมทราบสาเหตุแนชัด     แตพบในรายท่ีทองโตขึ้นอยางรวดเร็วทําให 
ผิวหนังหนาทองตึง และขยายตัวไมทัน จึงเกิดการปริเปนรอยแตกลายขึ้น  ซ่ึงไมเปนอันตรายแตไมนาด ูยังไม
มีการปองกันท่ีไดผล นอกจากใชโลช่ันทาใหผิวบริเวณนั้นนุมขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




