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การตั้งครรภ์ระยะเริ่มแรก

การตั้งครรภ์ระยะสามเดือนแรกเรียกว่าไตรมาสที่

หนึ่ง

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่ง   ไม่นานหลังจากการ

ปฏิสนธิ ทารกจะเจริญเติบโตจากการรวมตัวของ

เซลส์ขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  จน

กลายเป็นตัวอ่อน (เอ็มบริโอ) ภายในระยะหกสัปดาห์ 

และในที่สุดกลายสภาพเป็นทารกอ่อน (ฟีทัส) ใน

ตอนปลายสัปดาห์ที่สิบสอง

ระหว่างนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงเกิดขึ้นใน

ร่างกายของท่าน  นี่เป็นโอกาสที่การแท้งบุตรอาจจะ

เกิดขึ้น

ระหว่างไตรมาสที่หนึ่งนี้ ประมาณหนึ่งในห้าของการ

ตั้งครรภ์ที่ได้รับการยืนยันแล้วจะจบลงด้วยการแท้ง

อาการต่างๆที่ไม่รุนแรงนักจะไม่ก่อให้เกิดการแท้ง

บุตรเสมอไป    และหญิงหลายคนที่หวาดหวั่นห่วงใย

การตั้งครรภ์ของตน จะพบว่าตนเองมีบุตรที่มีสุขภาพ

สมบูรณ์ในที่สุด

 

ในทำานองเดียวกัน   หญิงส่วนมากที่มีประสบการณ์

แท้งบุตร   จะมีการตั้งครรภ์ที่ประสบผลสำาเร็จได้ใน

อนาคต 

“ประมาณหนึ่งในห้าของ
การตั้งครรภ์จะจบลงด้วย
การแท้ง”

เป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องจำาไว้ว่า เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่

สามารถระงับการแท้งบุตรในระยะเริ่มแรกได้    แต่

เขาเหล่านี้จะสามารถให้การดูแลและให้ความช่วย

เหลือสนับสนุนตามที่ท่านอาจต้องการได้

เราหวังว่าคู่มือนี้จะช่วยให้ท่านและคู่ครองของท่าน

ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและเศร้าโศกนี้ได้
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“การแท้งบุตรส่วนมากเกิด
ขึ้นในระยะเริ่มแรกของการ
ตั้งครรภ์”

เกี่ยวกับการแท้งบุตร

การแท้งบุตรหมายถึงการสูญเสียทารกในระหว่าง 20 

สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

การแท้งบุตรส่วนมากเกิดขึ้นในระยะเริ่มแรกของการ

ตั้งครรภ์    ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง

ทารกที่เสียชีวิตหลังจากการตั้งครรภ์ได้ 20 สัปดาห์ 

(หรือทารกที่หนักมากกว่า 400 กรัม)  จัดอยู่ใน

ประเภทเสียชีวิตตอนคลอด

การแท้งบุตรมีประเภทต่างๆกัน  และความเข้าใจสิ่ง

เหล่านี้จะช่วยให้ท่านรู้ว่ากำาลังเกิดอะไรขึ้นในร่างกาย

ของท่าน    ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า 9 
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“การสูญเสียการตั้งครรภ์
นั้นไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับ
สิ่งใดๆ ที่ท่านได้ทำา”

ความรู้สึกผิดและการกล่าวโทษตัวเองเป็นปฏิกริยาโดย

ทั่วไปของการแท้งบุตร

หญิงหลายคนถามตัวเองว่า - ฉันจะระงับไม่ให้สิ่งนี้

เกิดขึ้นได้ไหม?

คำาตอบคือ ไม่ได้     การสูญเสียการตั้งครรภ์ไม่ค่อยจะ

เกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆ ที่ท่านได้ทำา

ไม่มีการพิสูจน์ว่าความเครียด  การทำางานและกิจวัตร

ในแต่ละวันมีส่วนเกี่ยวโยงกับการแท้งบุตร

การแท้งบุตรเป็นเพียงขบวนการธรรมชาติของร่างกาย

ในการไม่ยอมรับการตั้งครรภ์ที่ทารกจะมีชีวิตอยู่ไม่

รอด

เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่สามารถระงับการแท้งในระยะ

ต้นๆไม่ให้เกิดขึ้น  แต่จะสามารถประเมินดูว่าท่าน  

จะมีปัญหาทางสุขภาพที่เป็นอันตรายมากกว่าหรือไม่  

เช่นอาการแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์นอกมดลูก

ผดุงครรภ์   สูติแพทย์   แพทย์และเจ้าหน้าที่สุขภาพ 

อื่นๆ จะสามารถช่วยเหลือท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลา 

ที่เศร้าโศก  และจะช่วยให้ท่านตระหนักถึงสิ่งที่คาดว่า

อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการแท้งบุตร

สามารถป้องกันการแท้งบุตรได้ไหม?
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ฉันคิดว่ากำาลังแท้งบุตร –  
ควรทำาอย่างไร?

สัญญาณเตือนของการแท้งบุตรอาจ
รวมอาการเดียวหรือทั้งหมดของ
อาการต่างๆ ต่อไปนี้:

> ปวดอย่างรุนแรงในบริเวณท้อง
น้อยด้านล่าง

> เสียดท้อง

> เลือดออกจากช่องคลอด

ถ้าท่านคิดว่ากำาลังแท้งบุตรท่าน
ควร:

> โทรศัพท์ เฮลธ์ไดเร็ค ออสเตรเลีย 
1800 022 222  บริการให้ข้อมูล
และคำาแนะนำาทางด้านสุขภาพ
ทางโทรศัพท์ของรัฐบาลตลอด 24 
ชั่วโมง  หรือ

> ไปหาแพทย์ในท้องถิ่นของท่าน

รับการดูแลรักษา
มีบริการสุขภาพหลายแห่งในรัฐนิวเซาธ์เวลส์สำาหรับ

หญิงที่ประสบความยากลำาบากในการตั้งครรภ์ใน

ระยะเริ่มแรก

ถ้าท่านสงสัยว่ากำาลังจะแท้งบุตร  จงติดต่อ  เฮลธ์

ไดเร็ค ออสเตรเลีย หมายเลข 1800 022 222   ได้ทุก

เวลาทั้งกลางวันและกลางคืน    เจ้าหน้าที่จะประเมิน 

อาการของท่านและแนะนำาท่านให้ติดต่อขอรับ

บริการที่ดีที่สุด ถ้าจำาเป็น

ขณะที่ท่านกำาลังแสวงหาการดูแลรักษา  เจ้าหน้าที่ผู้

ทำาการรักษาจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงข้อเลือกในการ

รักษา   และจะช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกการรักษาดี

ที่สุดสำาหรับตัวท่าน

ท่านอาจได้รับการเสนอดังต่อไปนี้   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

อาการของท่าน:

•  การประเมินผลและการวิเคราะห์อาการทั่วไป

•  การทำาอัลตราซาวน์หรือการตรวจเลือดถ้าจำาเป็น 

•  หนังสือส่งตัวท่านไปรับการรักษาต่อที่เหมาะสม

•  ให้ความสนับสนุนทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง
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จะเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาล?

แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่

ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างรีบด่วน

ถ้าท่านกำาลังรู้สึกตัวว่ามีปัญหาในการตั้งครรภ์ระยะ

เริ่มแรก   ท่านจำาเป็นต้องจำาไว้ว่าอาการที่เกิดขึ้น

เหล่านี้บางครั้งอาจนำาไปสู่อาการแทรกซ้อนต่อไปแก่

สุขภาพของท่านด้วย

แผนกฉุกเฉินมีอุปกรณ์เพียบพร้อมที่จะจัดการกับ

อาการแทรกซ้อนที่ปัจจุบันทันด่วนและสำาคัญมาก 

เช่นการตั้งครรภ์นอกมดลูก

การคัดแยกผู้ป่วยคืออะไร?

ถ้าท่านจำาเป็นต้องไปรับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล    เมื่อไปถึงที่นั่นท่านจะพบกับพยาบาลผู้

ทำาหน้าที่คัดแยกผู้ป่วย

การคัดแยกผู้ป่วยเป็นระบบจัดลำาดับความสำาคัญของ

ผู้ป่วย   เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงถึงขั้นอาจเสีย

ชีวิตมากที่สุดได้รับการดูแลรักษาก่อน

ผู้ป่วยส่วนมากที่มาแผนกฉุกเฉินล้วนแต่เป็นผู้ที่

กำาลังประสบกับการปวดเจ็บ   หรือมีอาการป่วยอย่าง

รุนแรง

ถ้าพยาบาลสงสัยว่าท่านกำาลังมีปัญหาการตั้งครรภ์

นอกมดลูก  ท่านก็ควรจะได้รับการดูแลรักษารวดเร็ว 

กว่ามีอาการเสียดท้องไม่หนักมากที่บริเวณท้องน้อย

ตอนล่าง  และมีเลือดออกทางช่องคลอด

แพทย์ของท่านและพยาบาลจะเข้าใจว่าการคุกคาม

ใดๆต่อการตั้งครรภ์ของท่าน เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความ

วิตกกังวลเหลือล้น   เจ้าหน้าที่จะพยายามจัดบริการ

ต่างๆให้แก่ท่านทันทีที่เริ่มประเมินอาการของท่าน

ในขณะเดียวกัน ท่านควรแจ้งอาการเปลี่ยนแปลง  

ใดๆของท่านให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกขั้นตอน และ 

โปรดแจ้งให้พยาบาลทราบทันทีถ้าท่านจำาเป็นต้อง

ไปห้องนำ้า  
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ประเภทของการแท้งบุตร 
อาการคุกคาม อาการที่แสดงว่าอาจจะคุกคามการแท้งบุตรเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของท่านบ่ง

บอกสัญญาณต่างๆที่แสดงว่าท่านอาจจะแท้งบุตร

ท่านอาจมีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย    หรือปวดบริเวณท้องน้อย
ด้านล่างในช่วงระยะเวลาต่างๆกัน  บางครั้งเป็นเวลาหลายวันหรือหลาย
สัปดาห์

ระหว่างมีอาการคุกคามที่อาจจะแท้งบุตร   ตามปกติปากมดลูกของท่านจะ
ยังคงปิดอยู่

อาการคุกคามอาจจะทวีขึ้น  จนถึงขั้นทำาให้เกิดการแท้ง หรืออาจบรรเทา
ลง และท่านจะยังคงมีการตั้งครรภ์และทารกที่สุขภาพสมบูรณ์ต่อไป

เกือบไม่มีอะไรที่แพทย์  ผดุงครรภ์หรือตัวท่านเองจะสามารถทำาได้ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไว้

ในอดีต มีการแนะนำาให้นอนพักผ่อน  แต่ก็ไม่มีการพิสูจน์ทางวิชาการที่
แสดงว่าการกระทำาดังกล่าวจะช่วยได้เมื่อถึงขั้นนี้

หลีกเลี่ยงไม่ได้ การแท้งบุตรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจเกิดขึ้นหลังจากมีอาการคุกคามของการ
แท้ง  หรือโดยไม่มีอาการเตือนเลย

ตามปกติมักมีเลือดออกทางช่องคลอดปริมาณมากกว่า   และรู้สึกเสียดใน
บริเวณท้องน้อยด้านล่างอย่างรุนแรง

ระหว่างที่มีการแท้งบุตร ปากมดลูกของท่านจะเปิด   และทารกอ่อน 
(ฟีทัส) จะหลุดออกมากับเลือดที่ไหลออก

การแท้งบุตรที่สมบูรณ์ การแท้งบุตรที่สมบูรณ์ได้แก่เมื่อเนื้อเยื่อของการตั้งครรภ์หลุดออกจาก
มดลูกจนหมด

เลือดที่ออกจากช่องคลอดอาจจะยังออกต่อไปเป็นเวลาหลายวันหลังการ
แท้ง    และเป็นธรรมดาที่จะมีอาการปวดเสียดที่คล้ายกับการเจ็บท้องหรือ
การปวดเมื่อมีประจำาเดือนอย่างรุนแรงเนื่องจากมดลูกว่างเปล่า

ถ้าท่านแท้งบุตรที่บ้านหรือในแห่งอื่นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สุขภาพอยู่ ณ ที่นั้น    
ท่านควรไปให้แพทย์ตรวจเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการแท้งที่สมบูรณ์แล้ว  
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การแท้งไม่สมบูรณ์ การแท้งบุตรที่ยังไม่สมบูรณ์    ได้แก่เมื่อเนื้อเยื่อของการตั้งครรภ์บางส่วน
ยังตกค้างอยู่ในมดลูก

เลือดจะยังคงออกทางช่องคลอด  และอาการเสียดที่บริเวณท้องน้อยด้าน
ล่างจะยังมีอยู่   เนื่องจากมดลูกพยายามขับสิ่งที่ตกค้างอยู่ออกให้หมด

แพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านจำาเป็นต้องประเมินว่าจำาเป็นต้องใช้วิธีการ  
สั้นๆในการขยายปากมดลูกและทำาการขูดมดลูก (ที่เรียกว่า ดีและซี)  
เพื่อเอาเนื้อเยื่อของการตั้งครรภ์ที่ยังค้างอยู่ออกหรือไม่     วิธีการนี้เป็น
ขบวนการทางการแพทย์ที่สำาคัญวิธีหนึ่งซึ่งจะต้องกระทำาในห้องผ่าตัด

ไม่มีการแท้ง เมื่อการแท้งไม่เกิดขึ้น  ทารกเสียชีวิต แต่ยังอยู่ในมดลูก

อาจมีของเหลวสีนำ้าตาลออกจากช่องคลอด และมีอาการของการตั้งครรภ์
ในระยะแรกบ้าง เช่น คลื่นไส้   อ่อนเพลีย  ที่อาจค่อยๆหายไป

อาการแท้งสามัญอื่นๆ เช่นการปวดท้องอย่างรุนแรง หรือเลือดออกทาง
ช่องคลอดอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้  ท่านอาจไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับทารก   
และจะรู้สึกช็อคกับต่อการสูญเสียเมื่อไปทำาสแกนครั้งแรกหรือครั้งถัดไป
ที่พบว่าหัวใจทารกหยุดเต้น   ท่านควรไปหาแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อ
เลือกต่างๆของการรักษาพยาบาล

การแท้งซ�้า มีหญิงจำานวนน้อยที่เกิดการแท้งซำ้า  (คือแท้งสามครั้งหรือมากกว่าติดๆ 
กัน)

ปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย  และเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องการการตรวจ
ติดตามผลจากแพทย์ผู้ชำานาญเฉพาะทางในระหว่างการตั้งครรภ์ในอนาคต

ถ้าการแท้งครั้งนี้เป็นการแท้งครั้งที่สาม หรือการแท้งที่ติดๆกันหลาย
ครั้ง  ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ของท่านผู้ที่จะสามารถค้นหา
สาเหตุได้
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การตั้งครรภ์แบบอื่นที่ยังผลให้เกิดการแท้ง  ได้แก่: 

การตั้งครรภ์นอก
มดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูกคือการที่ตัวอ่อน (เอ็มบริโอ)ฝังตัวที่ภายในท่อทาง
เดินรังไข่    หรือในบริเวณอื่นๆ นอกมดลูก

ตามปกติทารกอ่อน (ฟีทัส)ไม่สามารถรอดชีวิตได้ในกรณีของการตั้งครรภ์
นอกมดลูก

อาการที่ท่านอาจประสบเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นอกมดลูก คือท่านจะรู้สึก
มีอาการปวดอย่างรุนแรงในบริเวณท้องน้อยด้านล่าง  มีเลือดออกจากช่อง
คลอด  รู้สึกเหมือนจะเป็นลม  อาเจียน หรือปวดที่ปลายบ่าข้างหนึ่ง

ถ้าท่านรู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้   เป็นเรื่องสำาคัญมากที่ท่านจะต้องขอรับการ
รักษาพยาบาลโดยทันที

การตั้งครรภ์โดยไม่มี
เอ็มบริโอ

เกิดขึ้นเมื่อถุงนำ้าครำ่าพัฒนาขึ้นแต่ไม่มีทารกอยู่ภายใน

ตามปกติจะค้นพบสภาวะนี้ระหว่างทำาสแกน ส่วนมากเป็นกรณีที่เอ็มบริโอ
ได้ถือกำาเนิดขึ้นแต่ไม่เติบโต และถูกดูดเข้าไปในมดลูกตั้งแต่ในระยะแรกๆ

ท่านควรพบแพทย์ของท่านเพื่อหารือข้อเลือกต่างๆในการรักษาพยาบาล
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ไม่ใช่ความผิดของท่าน

ถ้าการตั้งครรภ์ของท่านสิ้นสุดลงในระยะแรกๆ และ

อย่างคาดไม่ถึง   ท่านอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลง

ทางอารมณ์นานาประการ

ความรู้สึกเศร้าโศกแสนสาหัส   ความว้าเหว่เดียวดาย   

ความไม่เชื่อ     และความโกรธเป็นปฏิกริยาสามัญ

ของการสูญเสียทารก

หญิงหลายคนและคู่ครองอาจมีความรู้สึกผิดด้วย แต่

เป็นสิ่งสำาคัญที่ควรพึงระลึกว่าความสูญเสียจากการ

ตั้งครรภ์นั้นมักไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำาของท่าน

ไม่มีการพิสูจน์ว่าความเครียด  การทำางาน และกิจวัตร

ประจำาวันมีส่วนเชื่อมโยงกับการแท้งบุตร

ในทำานองเดียวกัน ความไม่ผูกพันพอกับความคิดเรื่อง

การมีบุตร   ความรู้สึกหวาดหวั่นเรื่องการตั้งครรภ์ 

หรือการที่ต้องทำางานบ้านมากมายหลายอย่าง ก็ไม่ใช่

สิ่งที่พิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุแท้จริงของการแท้งบุตร   

ในหลายกรณี การแท้งบุตรในระยะแรกๆ  เกี่ยวข้อง

กับความไม่สมดุลย์ทางการสืบพันธุ์   หรือปัญหาที่

เกิดขึ้นจากพัฒนาการของทารก   อย่างไรก็ตาม หญิง

หลายคน อาจจะไม่มีทางรู้สาเหตุเจาะจงของการแท้ง

บุตรว่าคืออะไร

สิ่งสำาคัญอยู่ที่ว่า ท่านได้รับความสนับสนุนและความ

เข้าอกเข้าใจ ที่ท่านต้องการเพื่อผ่านพ้นระยะเวลาที่

ยากลำาบากนี้    แพทย์ของท่านหรือโรงพยาบาลอาจ

แนะนำาให้ท่านพบกับที่ปรึกษา และหน่วยงานสนับ

สนุนอื่นๆที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือแก่หญิง

และชายรับสภาพการสูญเสียทารก 

“ผดุงครรภ์อ้างว่าคำาถาม
ที่ถูกถามบ่อยมากที่สุด
หลังจากการแท้งบุตร คือ  
“ทำาไมมันถึงเกิดขึ้นได้?”   
และคำาตอบธรรมดาสามัญ
ที่สุดคือ  “มันไม่ใช่ความผิด
ของคุณ”
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“เพื่อที่ฉันจะรู้สึกดีขึ้น  
ฉันจำาเป็นต้องพูดถึงมัน   
สำาหรับเขาเพื่อที่เขาจะ
รู้สึกดีขึ้น เขากลับไม่อยาก
ได้ยินเรื่องนี้เลย”

ให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกัน

บ่อยครั้งที่หญิงและคู่ครองแสดงความรู้สึกที่แตกต่าง

กันต่อการแท้งบุตร

สำาหรับหญิงบางคน ความรู้สึกผูกพันกับทารกเกิด

ขึ้นอย่างฉับพลัน เนื่องจากมีสิ่งที่เตือนความจำาทาง

ร่างกายให้นึกถึงทารกบ่อยๆในขณะที่ร่างกายปรับตัว

ในระยะเริ่มแรกตั้งครรภ์   สำาหรับคู่ครองนั้นความ

ผูกพันทางร่างกายและทางอารมณ์อย่างฉับพลันมี

น้อยกว่า

คู่ครองหลายคนเสียใจที่สูญเสียทารก  แต่ยังไม่เท่ากับ

ความห่วงใยที่ได้เป็นสักขีพยานความปวดร้าวและ

ความเศร้าโศกของคู่ของตน

หญิงบางคนอาจจมอยู่กับความเศร้าโศก  รำ่าไห้และ

ต้องการพูดถึงสิ่งที่ตนได้เผชิญมา    คู่ครองอาจพบว่า

เป็นการยากที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในคู่ของตน

หลังจากการแท้งบุตร  และผลทางอารมณ์ที่คู่ของตน

กำาลังเผชิญอยู่

ในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับคู่ครองที่จะต้องให้

ความสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้    โดย

มีความอดทนและแสดงความเห็นอกเห็นใจ

คู่ครองอาจรู้สึกว่าติดอยู่ระหว่างต้องปลอบใจตนเอง

กับความต้องการที่จะช่วยปลอบประโลมคู่ของตนให้

ผ่านพ้นจากความสูญเสียและความเศร้าโศกนี้
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นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยารายงานว่า  แม้  

คู่ครองที่ไม่มีความผูกพันลึกซึ้งกับทารกของตนที่อยู่

ในครรภ์  และดูเหมือนว่าไม่มีความโศกเศร้าหนักหนา

เท่าไรต่อประสบการณ์ในการสูญเสีย  แต่พวกเขาก็ยัง 

มีความรู้สึกตึงเครียดภายหลังการแท้งบุตร

เป็นสิ่งธรรมดาที่ท่านย่อมจะรู้สึกเสียใจมากต่อการสูญ

เสียทารก    อย่างไรก็ตาม ถ้าปรากฎว่าไม่ท่านก็คู่ครอง

ของท่านกำาลังตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า  ก็เป็นสิ่งสำาคัญที่

ท่านจะต้องขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากที่ปรึกษา

“ฉันหมดความสนใจในทุก
สิ่งทุกอย่าง ฉันไม่อยากลุก
ออกจากเตียง  การพูดจากับ
ที่ปรึกษาช่วยให้ฉันเข้าใจ
ความรู้สึกของตัวเอง  ทำาให้
ฉันผ่านพ้นมาได้”

ความรู้สึกกังวล    ความเสียใจและความเศร้าสลดอย่าง

สุดซึ้งที่เป็นอยู่นานมากกว่าสองสัปดาห์ โดยทั่วไปเรียก

ว่าภาวะซึมเศร้า   ประสบการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า

หลังการแท้งบุตรมีต่างๆกัน   แต่ตามปกติจะรวมถึง

อาการหลายอย่างดังต่อไปนี้:

•  รำ่าไห้ตลอดเวลา

•  นอนไม่หลับ

•  รู้สึกสิ้นหวังหรือไร้ค่า

•  ไม่กินอาหารหรือกินมากเกินไป

•  ไม่สามารถรับมือกับงานปกติได้

•  ถอนตัวจากการพบปะผู้คน

•   ไม่มีความสนใจหรือความสนุกสนานกับกิจกรรม

ต่างๆที่เคยทำาตามปกติ

•  คิดถึงการฆ่าตัวตายหรือการทำาร้ายตัวเอง

•  ความจำาเสื่อมหรือยากที่จะมีสมาธิ

ถ้าท่านมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับตัวเองหรือคู่ครองของ

ท่าน  ควรปรึกษากับผู้ดูแลรักษาท่าน  เจ้าหน้าที่จะ

สามารถจัดให้ท่านติดต่อกับนักสังคมสงเคราะห์หรือที่

ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้ช่วยให้ท่านผ่าน

พ้นระยะเวลาโศกเศร้านี้
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ท่านและคู่ครองของท่านอาจรู้สึกสับสนไม่แน่ใจเมื่อ

นึกถึงการตั้งครรภ์อีกในอนาคต

เป็นสิ่งสำาคัญมากที่จะต้องบอกเล่าความรู้สึกของท่าน

กับคู่ครองของท่าน     บางคนต้องการเวลาเพื่อให้ผ่าน

พ้นความเศร้าโศกของตนเองก่อนจะมีความรู้สึกพร้อม

ทางใจที่จะ “พยายามอีกที”   สำาหรับคนอื่นๆคำาถาม

อาจได้แก่  ฉันพยายามอีกทีได้ไหม?

โปรดจำาไว้ว่า หญิงร้อยละ 95 ผู้มีประสบการณ์แท้ง

บุตรครั้งหนึ่งแล้ว จะมีบุตรที่สุขภาพสมบูรณ์ได้ต่อไป   

หญิงจำานวนถึงร้อยละ 75 ที่เคยแท้งมาแล้วสามครั้ง

หรือมากกว่านั้นในที่สุดจะสามารถตั้งครรภ์และมีบุตร

อย่างปกติได้

ในขณะที่สถิติเหล่านี้ให้ความมั่นใจ   ความคิดเรื่องการ

ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งอาจจะยังทำาให้มีความครั่นคร้าม  

ถึงขนาดหวาดกลัวแก่หญิงบางคน

ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่าเมื่อไรเป็นเวลาที่เหมาะสม

สำาหรับการคิดตั้งครรภ์อีกครั้ง แต่จะช่วยได้ถ้าหญิง

ทุกคนปรึกษาแพทย์ จีพีของตนก่อนพยายามตั้งครรภ์ 

แพทย์ จีพีอาจตรวจร่างกายโดยทั่วไปให้ท่าน   และช่วย

ให้ท่านเปลี่ยนแปลงการดำาเนินชีวิตหรือโภชนาการที่

อาจจะเป็นประโยชน์แก่การตั้งครรภ์ในอนาคต

“หญิงร้อยละ 95 ผู้มี
ประสบการณ์แท้งบุตรมา
ครั้งหนึ่งแล้ว   จะมีบุตรที่มี
สุขภาพสมบูรณ์ได้ต่อไป”   

ก้าวหน้าต่อไป 



ผู้ที่ข้าพเจ้าติดต่อ 

สตูแิพทย์

โทรศพัท์

ผดงุครรภ์

โทรศพัท์

ทีป่รกึษา

โทรศพัท์

นกัสงัคมสงเคราะห์

โทรศพัท์

แพทย์จพีี

โทรศพัท์

หมายเหตุ

ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์

เฮลธ์ไดเร็ค ออสเตรเลีย  
healthdirect Australia  
1800 022 222  

บริการให้ข้อมูลและคำาแนะนำาทางด้าน

สุขภาพของรัฐบาลทางโทรศัพท์ตลอด 

24 ชั่วโมง    

ซิดส์ และ คิดส์ นิวเซาธ์เวลส์  
SIDS and Kids NSW  
1800 651 186

ซิดส์ และ คิดส์ นิวเซาธ์เวลส์ช่วย

ปลดเปลื้องความ ทุกข์ให้แก่บุคคลหรือ

ครอบครัวที่ประสบกับการเสียชีวิตของ

ทารกระหว่างตั้งครรภ์  ขณะคลอดหรือ

ในวัยทารก   ทั้งนี้รวมถึงการแท้งบุตร  

บุตรเสียชีวิตในครรภ์  บุตรเสียชีวิตเมื่อ

แรกเกิด   และการเสียชีวิตของทารก

อย่างฉับพลัน (ซิดส์) และการเสียชีวิต

ของเด็กจนถึงอายุ 6 ปี 

www.sidsandkids.org

มาเธอร์เซฟ MotherSafe 
โทรศัพท์ (02) 9382 6539 และ  
1800 647 848

บริการให้คำาปรึกษาฟรีแก่หญิงที่มีความ

กังวลเกี่ยวกับการใกล้ชิดกับยาเสพติด  

ยารักษาโรค   การติดเชื้อ  การฉายรังสี 

หรือ อาชีพที่ทำาระหว่างการตั้ง ครรภ์ 

หรือการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา

การอนามัยนิวเซาธ์เวลส ์
www.health.nsw.gov.au


