
ในช่วงของการตั้งครรภ์ อาหารการกินของคุณแม่
อาจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะต้องกินในปริมาณที่   
มากขึ้น เพื่อให้สารอาหารต่าง ๆ ส่งผ่านจากคุณแม่ไปสู่
ลูกน้อยแล้ว การเลือกชนิดของอาหารคนท้องก็เป็นเรื่อง
ที่ต้องใส่ใจเช่นกัน โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสหวานจัด       
ซ่ึงเป็นอาหารต้องห้ามของคนท้อง เพราะหากกินมากไป
อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ แต่รู้
ไหมว่ า ยังมีผลไม้ชนิดหนึ่ งที่ รสหวานอร่อยและมี
ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ เหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์
สุด ๆ นั่นก็คือ “อินทผลัม” นั่นเอง 

อินทผลั ม เ ป็นผล ไม้ ที่ มี ถิ่ น ก า เ นิ ด ในแถบ
ตะวันออกกลาง มีรสชาติหวานจัด หลายคนจึงมักเข้าใจ
ผิดว่าผ่านการน าไปเชื่อมด้วยน้ าตาล แต่ที่จริงแล้ว       
รสหวานของอินทผลัมนัน้เป็นรสธรรมชาติคุณแม่ตัง้ครรภ์
สามารถกินได้ ไม่เป็นอันตราย ทั้งยังเลือกกินได้ทั้งแบบ
สดและอบแห้ง ว่าแต่เจ้าอินทผลัมนี้มีประโยชน์อย่างไร
ต่อคนท้องบ้าง ตามเราไปดูกันเลย 

ประโยชน์ของอินทผลัมกับคนท้อง 
ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งท้อง มีคุณแม่ไม่

น้อยเลยที่ประสบปัญหาแพ้ท้องหนักมาก จนแทบจะกิน
อะไรไม่ได้ ท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย น้ าหนักลด สุขภาพ
อ่อนแอลง ดังนั้นจึงควรจะเสรมิเรื่องอาหารที่ถึงแม้จะกิน
น้อย แต่ได้คุณค่าและพลังงานมาก ซ่ึงอินทผลัมถือเป็น
หนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ เพราะมีประโยชน์
เพียบ ได้แก่ 
1. มีน ้ำตำลชนิดดี แก้วิงเวียนศรีษะ บ้ำรุงตับอ่อน 

ผลของอินทผลัมมีความหวานสูงก็จริง แต่เป็น
น้ าตาลชนิดดี หรือ น้ าตาลฟรุกโตส ที่ร่างกายดูดซึมได้
เร็ว ไม่อ้วนง่าย ไม่ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูง ทั้งยัง
บ ารุงตับอ่อน จึงไม่ไปกระตุ้นภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ พอกินแล้วให้พลังงานได้ไว ทั้งยังช่วยบรรเทา
อาการวิงเวียนศีรษะ รู้สึกสดชื่น กะปรี้กะเปร่าขึ้น 
2. มีโปรตีน ช่วยเสริมสร้ำงส่วนต่ำง ๆ  ของทำรกในครรภ ์

อินทผลัมอุดมด้วยโปรตีน ที่ช่วยเสริมสร้างให้
ทารกในครรภ์เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยโปรตีนยัง
เป็นส่วนประกอบของเนื้อเย่ือและเซลล์ ซ่ึงจะพัฒนาเป็น
กล้ามเนื้อ กระดูก และอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของ    
ลูกน้อยอีกด้วย 
3. มีกำกใยสูง อ่ิมนำน ลดอำกำรท้องผูก 
อินทผลัมมีเส้นใยอาหาร หรือ ไฟเบอร์ ช่วยให้กินแล้ว
รู้สึกอิ่มได้นานขึ้น และช่วยในระบบย่อยอาหารปรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
สมดุลของแบคทีเรียในล าไส้ จึงลดอาการท้องผูกของคุณ
แม่ตั้งครรภ์ได้ และยังส่งเสริมให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วย 
4. มีโฟเลต ช่วยในกำรแบ่งเซลล์ของทำรก 

โฟเลต หรือ โฟลิก เป็นวิตามินที่จ าเป็นในการ
สร้างสารพันธุกรรม ช่วยในการแบ่งเซลล์ของทารกใน
ครรภ์ ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง และการเจริญเติบโตของ
เนื้ อ เ ย่ือต่ าง  ๆ ถ้ าทารกขาดสารโฟเลตอาจ เกิ ด       
ความพิการได้ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ไขสันหลังเปิด 
เป็นต้น คุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรกินอาหารที่มีโฟเลตสูงใน
ทุก ๆ วัน 
5. มีธำตุเหล็ก ช่วยน้ำออกซิเจนจำกแม่สู่ลูก 

ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบส าคัญของฮีโมโกบิน     
ซ่ึงท าหน้าที่เป็นตัวน าออกซิเจนจากแม่สู่ลูกไปยังส่วน
ต่างๆ ของร่างกายผ่านทางสายสะดือ การกินอาหารที่มี       
ธาตุเหล็กจึงส าคัญต่อทั้งแม่และลูก 
6. มีวิตำมิน K ท้ำให้เลือดแข็งตัวเร็ว 

วิตามิน K เป็นสารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเร็ว 
อย่างเช่นเวลาแรกคลอดที่ต้องตัดสายสะดือออก หาก
ทารกบกพร่องวิตามินชนิดนี้ ก็จะท าให้เลือดออกง่าย 
นอกจากนั้นวิตามิน K ยังช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้
แข็งแรงด้วย 
7. มีแมกนีเซียม ช่วยลดระดับน ้ำตำลในเลือดของแม่ตั งครรภ์ 

อินทผลัมมี เมกนี เ ซ่ี ยม  ซ่ึ ง เ ป็นตัวล า เลี ยง
แคลเซียมและโพแทสเซียมไอออน ช่วยในการหดตัวของ
กล้ามเนื้อและช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติ นอกจากนี้ยัง
ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันของ
ทารกในครรภ์ พร้อมทั้งช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด    
ลดความดันโลหิตสูงของ แม่ตั้งครรภ์ด้วย 
8. มีโพแทสเซียม ช่วยให้หัวใจท้ำงำนได้ดี 

โพเเทสเซียม ช่วยรักษาสมดุลของน้ าในร่างกาย
ระหว่างตั้งครรภ์ ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของ
หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตในแม่ตั้งครรภ์ให้ดีขึ้น       
ลดการเกิดความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี 
และโพเเทสเซียมยังช่วยให้แม่ตั้งครรภ์รู้สึกผ่อนคลายอีก
ต่างหาก 

9. กินแล้วคลอดง่ำย 
มีรายงานจาก Journal of Obstetrics and 

Gynecology, 2011 ว่าแม่ท้องที่รับประทานอินทผลัม
บ่อย ๆ จะช่วยลดการตกเลือดหลังคลอด และช่วยให้
ปากมดลูกขยายได้ดีขณะคลอดธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ว่า
ช่วยให้คลอดง่ายนั่นเอง 

ไม่เพียงเท่านั้น อินทผลัมยังมีสารอาหารอีกเพียบ 
เช่น เบต้าแคโรทีน แคลเซียม วิตามิน A วิตามิน B ซ่ึง
ล้วนจ าเ ป็นต่อร่างกายของคุณแม่และเสริมสร้ าง
พัฒนาการของคุณลูกด้วย 

แม่ท้อง กินอินทผลัมแค่ไหนดี ? 
ถึงแม้อินทผลัมจะเป็นผลไม้มหัศจรรย์ ประโยชน์

สูง และดีต่อคุณแม่ท้อง แต่การรับประทานก็ต้องมีเกณฑ์ที่
เหมาะสมพอดี มิฉะนั้นอาจท าให้คุณแม่น้ าหนักพุ่งพรวด
อยู่เหมือนกัน 

ข้อแนะน า คือ ควรกินเป็นของว่างเสริมในช่วง
ใกล้คลอด ประมาณท้อง 8 เดือนหรือเข้าเดือนที่ 9 
ส าหรับปริมาณที่ควรกินคือประมาณ6-7 ผลต่อวัน 

อินทผลัม ประโยชน์กบัคุณแม่หลังคลอด-ให้นมลูก 
นอกเหนือจากประโยชน์ต่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว 

อินทผลัมยังมีประโยชน์ต่อคุณแม่หลังคลอดอีกเช่นกัน 
ทั้งนี้ ผู้ เชี่ยวชาญด้านโภชนาการยกอินทผลัมให้เป็น
อาหารชั้นยอดส าหรับแม่ที่ให้นมลูก เพราะว่า 

- อินทผลัมมีแร่ธาตุธรรมชาติอยู่มาก น้ านมจาก
คุณแม่ที่กินอินทผลัมจึงเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่
ส าคัญต่อทารกและสร้างภูมิคุ้มกันได้ 

- สารอาหารที่มีในอินทผลัมจะช่วยให้น้ านมแม่คงที ่
- อินทผลัมมีส่วนส าคัญในการช่วยให้ผ่อนคลาย 

ลดความรู้สึกกดดัน ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าให้คุณแม่
ที่เพิ่งคลอดลูก 

อย่างไรก็ตาม คุณแม่ตั้งท้องได้รับสารอาหารจาก
ผลอินทผลัมอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย ดังนั้นจึงควรกินอาหารให้หลากหลาย ทั้งผัก 
ผลไม้ ธัญพืช ถั่วต่าง ๆ นม และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เพื่อให้
ร่างกายของคุณแม่ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ จะได้
ส่งผลให้ลกูน้อยในครรภ์แข็งแรง มีสุขภาพดีนั่นเอง 
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