
Exercise During Pregnancy
លំហាតប់្រាណសំរាបស់្រសតីមានផ្ទៃព ោះ



រ ៀបចំរោយ គ្រូរេទ្យ រេង ោរេត
មន្ទី េេុេាបាលសុេ ណ្



វតថុបំណង៖
១- ទលប្របពោជនផ៍្នលំហាតប់្រាណពេលមានគភ៌
២-ការហាមឃាតព់វជជសាស្រសតចំព ោះលំហាតប់្រាណក្នុងពេលមានគភ៌
៣- ឥរោិបឋលំហាតប់្រាណក្នុងពេលមានគភ៌



ទលប្របពោជផ្នការហាតប់្រាណពេលមានគភ៌

 ការហាតប់្រាណពេលមានផ្ទៃព ោះជយួ អ្នក្ក្នុងការ
ពរៀបចំខ្លួនសំរាបក់ារសំរាលបុប្រត។

 ការហាតប់្រាណរាល់ផ្្ង ជយួ ឱយអ្នក្ប្រគបប់្រគងទមងន់
ខ្លួនានលអ  ។

 ការហាតប់្រាណក្នុងពេលមានគភ ៌          មនិប្រតឹមជតជូយ
ពោយអ្នក្មានោរមមណ៍ប្រសួលខ្លួនបុព ណ្ ោះពទ ជតជយួ 
ព្វើពោយសន្លល ក្ ់  និង សាចដំុប្របប្រេឹតតពៅានពោយ
ប្រសួលទងជដរ ។



ការហាមឃាតលំ់ហាតប់្រាណ
ការហាមឃាតោ់ចខ់ាត(Contraindications)៖
• គភព៍ោយជំនយួ(Pregnancy-induced )
• ជមងពឺលើសឈាម
• ការោចព់ប្រសាមទឹក្ព ល្ ោះមុនសប្រមាល
• ប្របវតតិពក្ើតមុនជខ្
• មាតស់បូនពខ្ោយ ឬការចងមាតស់បូន
• ការមានហូរឈាមពៅប្រតីមាសទី២-៣
• សុខ្ ងំមាតស់បូន
• ការយតឺោ៉ា វការលូតលាស់ក្នុងសបូន ។
ការហាមឃាតម់និោចខ់ាត ៖
• ជមងពឺលើសឈាមយូរអ្ជងវង
• ជមងបឺ្រក្ពេញទីរ ៉ាូអីុ្ត
• ជមងពឺបោះដូង
• ជមងសឺរផ្សឈាម។



 ក្រណីេំុមានការហាមឃាតព់វជជសាស្រសត ស្រសតីោចបនតការ
ហាតប់្រាណក្នុងអំ្ឡុងពេលមានផ្ទៃព ោះ។

 ប្រតូវពជៀសពវៀងលំហាតប់្រាណ្មយួ ជដលងាយបងក
ការប៉ាោះទងគិចពលើព ោះ ការរអិ្លដលួ ការសងកតព់លើសន្លល ក្់
ខាល ងំពេក្ ដូចជាកី្ឡាជាពដើម។

 សមតុលយ ជាតិទឹក្ និងខ្យល់ដក្ដពងហើមប្រគបប់្រាន ់ពដើមបី
បងាក រការពឡើងកំ្ពៅខ្លួនប្រាណហួសពេក្។



ឥរោិប្ផ្នការហាតប់្រាណក្នុងពេលមានគភ៌
 គួរជតចាបព់ទដើមព្វើការហាតប់្រាណពៅពេលជដលអ្នក្ដងឹថាមានផ្ទៃព ោះ។ លំហាត់
ប្រាណខ្លោះ ោចចាបព់ទដើមព្វើ េីោទិតយទី១៦ពឡើងពៅប៉ាុព ណ្ ោះ។

 គួរហាតប់្រាណ១៥ន្លទីពៅ២០ន្លទីក្នុង១ផ្្ង ពៅតាមក្ំលំាងរបស់អ្នក្។
 សូមកុ្ំញំុោហារមុនពេលចាបព់ទដើមហាតប់្រាណ។ ពបើចងញំុ់អ្នក្ប្រតវូក្រំតិការញំុតិច
តួចប្រតឹមោហារសប្រមន។់

 សូមបតព់ជើងតូចនងិ្ពំោយពហើយមុនពេលហាតប់្រាណ។
 សូមកុ្ំព្វើការហាតប់្រាណប្របសិនពបើមានសញ្ញា បងាហ ញថាអ្នក្ោចជបួបញ្ញហ រលូត ឬសំ
រាលកូ្នមុនពេលក្ណំត។់ 

 សូមកុ្ំព្វើការហាតប់្រាណរហូតទាល់ជតហតខ់ាល ងំពេក្។
 ប្របសិនពបើអ្នក្មានោរមមណ៏ថាមានការក្ស្រន្លត ក្ស់បូន ពៅពេលព្វើការហាតប់្រាណ អ្នក្
ប្រតូវឈបសំ់រាក្មយួរយោះ។

 សូមប្របយតនព័ៅពេលជដលព្វើលំហាតប់្រាណក្នុងោទិតយទ១ី និង ោទិតយចុងពប្រកាយ។



ការហាតប់្រាណពដើរ



គឺជាលំហាតប់្រាណសំរលួសរផ្សឈាមនិង
ពបោះដូង ដល៏អជាងពគ សំរាបស់្រសតីមានផ្ទៃព ោះ

 ការពដើរជំរុញរាងកាយឱយសមសួន ពោយ
មនិរខំានដល់ជងគងនិ់ងក្ពជើង។

 វាមានសុវតថ្ េទូទាងំ៩ជខ្ផ្នគភ ៏ និងងាយ
ព្វើានពរៀងរាល់ផ្្ង។



ការរតព់លើមា៉ា សីុន(Jogging)

 ការរតព់លើមា៉ា សីុនជាវ ិ្ ីងាយនិង
មានប្របសិទធិ្េសំរាបព់បោះដូងនិង
រាងកាយ។

 រតរ់យៈពេល១៥ន្លទី ពៅ៣០
ន្លទី ប្រគបប់្រានសំ់រាបសុ់ខ្្េ។



ការជហលទឹក្(Swimming)

 ការជហលទឹក្ទតល់ប្របពោជនដ៍ល់ សាចដំុ់ ោវៈយវៈ សុខ្្េពបោះដូង និងោរមមណ៍
ប្រសាលខ្លួនទាងំមានគភ។៏

 អ្នក្ជំន្លញសុខ្្េ និង អ្នក្ជំន្លញលំហាតប់្រាណ ចាតទុ់ក្ការជហលទឹក្ជាលំ
ហាតប់្រាណសុវតថ្ េ សំរាបស់្រសតីមានគភ។៏



ការអ្ងគុយសមា្ិ និងការេតឬ់េន្លល តខ្លួន
(Yoga and stretching)

 ការអ្ងគុយតាងំសមា្ិ និងការេតខ់្លួន ជយួ 
ជ្រក្ោសាចដំុ់ និងចលន្លោវៈយវៈ។

 ជតេំុសូវមានប្របពោជនសំ៍រាបព់បោះដូងពទ។
 មនិប្រតូវេតខ់្លួនប្រាណខាល ងំពេក្ ពប្រ ោះវា
ោចប៉ាោះ ល់ដល់សរផ្សេរួនិង សន្លល ក្។់



លំហាតប់្រាណពជើង
 ការហាតប់្រាណពជើងជួយ សាចដុ់ពំជើងពោយមានលក្ខណោះងាយប្រសួល    និងជួយ សំរលួដល់
ចលន្លឈាមរតទ់ងជដរ     អ្នក្ោចព្វើលំហាតប់្រាណពជើងពនោះពៅពេល្ឬ ក្ជនលង្ក្ា៏ន   
ពហើយោចព្វើពោយានញឹក្ញបត់ាមជដលោចព្វើពៅាន។

 ក្- លំហាតល់ា និង ខាញ បំ្រមាមពជើង
- បនតឹង(ខាញ )ំ ពហើយបតប់្រមាមពជើងចុោះពប្រកាម                  
-លា និង សនធឹងប្រមាមពជើងពឡើងពលើ ពហើយទុក្ក្នុងសាថ ន្េពនោះមយួសនៃុោះស។ 



លំហាតប់្រាណពជើង(ត)
 ខ្- លំហាតប់ត ់ និង សនធឹង ក្ ពជើង

- អ្ងគុយពលើពៅអី្ោក្ព់លល ជខ្វងាន រចួរុញពជើងពៅមុខ្ ពហើយសំរលួមក្វញិ
- បនតឹងក្ពជើង ពោយលាប្រមាមពជើងពោយប្រតងរ់តព់លើបន្លៃ តជ់តមយួនឹងជងគង់

ចំ្ោំះ    ព្វើលំហាតព់នោះពោយានពប្រចើនដងពៅតាមលទធ្ េជដលោចព្វើាន



លំហាតអ់្ងគុយជខ្វងពជើងាន
• វ ិ្ ីព្វើ៖

- អ្ងគុយពោយោក្ព់ជើងជខ្វងាន
- ោក្ា់តផ្ដទាងំេីរពលើក្ាលជងគង ់រចួបនតឹងសាចដុ់ំក្ំពប៉ាោះគូទ ពហើយប្រសូបដពងហើមចូលតាម

ប្រចមុោះ។
- ពទារខ្លួនពៅមុខ្ពៅពេលជដលអ្នក្បនធូរដពងហើមពចញ ពហើយផ្ដទាងំ២សងកតជ់ងគងរ់ហូត

ទាល់ជតវាប៉ាោះនឹងក្ំរាលឥដឋ។   
- សំរលួដពងហើម       ពហើយបនធូរខ្លួនមក្វញិ

ចំ្ ំ  ៖ លំហាតប់្រាណពនោះជួយ េប្រងឹងចពងកោះ 
និងជួយ ពោយពលល និងចពងកោះងាយេតចុ់ោះពឡើង។  
វាក្ជ៏ក្លំអ្ចលន្លឈាមរតព់ៅជទនក្ខាងពប្រកាមផ្ន
រាងកាយ និងជួយ ពោយពជើងទាងំ២របស់អ្នក្ 
ងាយក្ជនធក្ពចញេីាន ពៅពេលសំរាល។



លំហាតប់្រចតផ់្ដ និង ពជើង  (Pelvic tilt)
 លំហាតព់នោះជួយ ឆ្អឹងប្រតាក្របស់អ្នក្មានចលន្លរសួ សំរាបសំ់រលួដល់ការសំរាល   
និងជួយ ពោយខ្នងងាយបតចុ់ោះពឡើងជាងមុន។ លំហាតព់នោះជួយ ជាេិពសសអ្នក្
ជដលឈចឺពងកោះ។

 ោក្ផ់្ដ និងជងគងព់ោយឋតិក្នុងសាថ ន្េរាបផ្ទៃ ល់ពៅនឹងក្ំរាល  ពោយពោយខ្នង
របស់អ្នក្សថិតក្នុងសាថ ន្េសំរាក្  ពហើយរក្ោក្ាល និង ខ្នងរបស់អ្នក្ពោយពៅ
ប្រតង។់

 ប្រសូបដពងហើមចូលយឺតៗពតបៀតសាចដុ់ំទាវ រលាមក្ និង សាចដុ់ំក្ំពប៉ាោះគូទ និងពោន 
ក្ាល និង ជអ្៊ែនខ្នងអ្នក្ដូចឆ្មម ។

 បនធូរដពងហើមពចញ រចួបនធូរសាចដុ់ំទាវ រ្ំ ពហើយពងើបក្ាលពឡើងពទាពៅមុខ្
 ប្រសូបដពងហើមចូលមដងពទៀត រចួប្រតឡបរ់ក្សាថ ន្េដូចពដើម។



លំហាតោ់ងប្រតាក្
ជាលំហាតស់ាចដុ់ំជដលប្រទប្រទងព់ ោះពវៀន  ពាល ក្ពន្លម និងសបូន។ មានផ្ទៃព ោះ សាច់

ដុំពនោះទន ់  និង    ោរសនធឹង រមួជាមយួនឹងទមងនរ់បស់កូ្នជដលរុញចុោះពប្រកាម ជាមូលពហតុ
ព្វើពោយអ្នក្មានោរមមណ៏ថា្ងន ់និង មនិមានផ្ទសុខ្្េ។ វាោចព្វើពោយអ្នក្ពលច
ពន្លមពៅពេលជដលអ្នក្ក្អក្ឬក្ ដ្ ស់។
លំហាតព់នោះព្វើពោយអ្នក្ពចៀសទុតេបីញ្ញហ ពនោះ  និង ោចជួយ កាតប់នថយការប្របឈមមុខ្
នឹងការរជហក្ទាវ រមាស ពៅពេលសំរាលទងជដរ។
ក្- លំហាតោ់ងប្រតាក្ពោយពគងផ្ទង បញ្ឈរជងគងទ់ាងំេរី
 ពដក្ផ្ទង របញ្ឈរជងគងទ់ាងំ២ ពហើយផ្ដទាងំ២សណដូ ក្តាមបព ដ្ យដងខ្លូន ពហើយ
ផ្ទក បា់តផ្ដចុោះ។

 សងកតខ់្នងពៅនឹងទល់ក្ំរាលឥដឋ  ពៅពេលអ្នក្បនធូរដពងហើមពចញ



 ងាក្ផ្ដទាងំ២ពចញេីដងខ្លួន  ពោយផ្ទង ាតផ្ដពឡើងពលើ
 បនតឹងសាចដុ់គូំទពោយប្រសូប នងិ ពេើងចពងកោះពឡើង
 ចាបព់ទដើមរាបេ់ី១ ដល់១០យឺតៗ រចួប្រតឡបម់ក្សាថ ន្េវញិពោយបនធូរដពងហើមពចញ
ខ្- លំហាតោ់ងប្រតាក្ពោយពគងផ្ទង បញ្ឈរជងគងម់ាខ ងប្រតង់
1. បញ្ឈរជងគងម់ាខ ង
2. ទាញពជើងសណដូ ក្របស់អ្នក្តាមទសិពៅ A (បញ្ឈរជងគង)់
3. បន្លៃ បម់ក្សណដូ ក្ពជើងរបស់អ្នក្តាមទសិពៅ B វញិ រចួ
4. បដូរពៅពជើងមាខ ងពទៀត។ មាននយថ័ាព្វើពលើពជើងមដងមាខ ងៗ
ចំ្ំ ៖ ពដើមបងីាយប្រសួល អ្នក្សំរបសំរលួោចដឹក្ន្លលំំហាតប់្រាណពោយពៅ ១  ២ ៣ ពៅ
តាមលំោបលំ់ពោយដូចានពរៀបរាប។់



គ- លំហាតោ់ងប្រតាក្ពោយពគងផ្ទង បញ្ឈរជងគងម់ាខ ងបតចុ់ោះពឡើង
1. បញ្ឈរជងគងម់ាខ ង
2. បតជ់ងគងជ់ដលបញ្ឈរយឺតៗពៅពលើ ពជើងមាខ ងពទៀតជដលលាតសនធឹង
3. ប្រតឡបជ់ងគងជ់ដលបញ្ឈរពនោះមក្សាថ ន្េពដើមវញិ
4. រចួទាញពជើងពនោះពោយពៅទិសពៅមាខ ងពទៀតទៃុយេីពជើងជដលលាតសនធឹង
5. ប្រតឡបជ់ងគងជ់ដលបញ្ឈរពនោះមក្សាថ ន្េពដើមវញិ
6. សណដូ ក្ពជើងចុោះតាមដងខ្លួន រចួបដូរពៅពជើងមាខ ងពទៀត ពោយព្វើរពបៀបដជដល
ចំ្ំ៖ ពដើមបងីាយប្រសួល  អ្នក្សំរបសំរលួោចដឹក្ន្លលំំហាតប់្រាណពោយពៅ ១ ២ ៣ រហូត
ដល់៦ ពៅតាមលំោបលំ់ពោយដូចានពរៀបរាប។់



លំហាតោ់ងប្រតាក្ពោយពគងផ្ទង របញ្ឈរជងគងទ់ាងំ២កិ្បចូលាន  មាខ ងបតចុ់ោះពឡើង
1. ពដក្ផ្ទង រ បញ្ឈរជងគង ់ពហើយទអឹបចូលាន
2. ោក្ផ់្ដសណដូ ក្តាមដងខ្លួន ពោយផ្ទអ បា់តផ្ដ
3. េតជ់ងគងជ់ដលទអឹបចូលាន ពន្លោះពៅពឆ្វង រចួពៅសាដ ំ ព្វើដូចជាការគូរក្នលោះរងវង ់ពហើយប្រតឡប់
មក្សាថ ន្េពដើមវញិ(ពដើមបកុី្ពំោយសាម របស់អ្នក្ពងើបពឡើង ប្រតវូជបរក្ាលរបស់អ្នក្ទៃុយេី
ទិសពៅជដលអ្នក្ោក្ជ់ងគង)់

ចំ្ំៈ ពដើមបងីាយប្រសួល អ្នក្សំរបសំរលួោចដឹក្ន្លលំំហាតប់្រាណពោយពៅ    ពឆ្វង  សាដ ំ 
ប្រតង ់ពៅតាមលំោបលំ់ពោយដូចានពរៀបរាប។់



លំហាតេ់ប្រងឹងខ្នង
1. សងកតខ់្នងរបស់អ្នក្ពលើកំ្រាលឥដធបនតិច
2. ពលើក្ជងគងទ់ាងំ២របស់អ្នក្ពឡើងពោយប្រសូបដពងហើមចូល  ពហើយបនតឹងសាចដំុ់ព ោះ
របស់អ្នក្។ចាបព់ទដើមពលើក្ប្រតាក្របស់អ្នក្ពោយរាបេី់១ដល់៥។

3. ទំលាក្ប់្រតាក្របស់អ្នក្មក្វញិតាមពលបឿនដជដល ពោយបនធូរដពងហើមពចញវញិ។
ចំ្ ំ ពដើមបងីាយប្រសួល  អ្នក្សំរបសំរលួោចដឹក្ន្លលំំហាតប់្រាណពោយពៅ ១   ២ 
៣ ៤ ពៅតាមលំោបលំ់ពោយ ដូចានពរៀបរាប។់



លំហាតប់្រាណប៉ាោះជងគង់

1. ពគងផ្ទង រ ពោយពក្ើយពខ្នើយ ពដើមបកុី្ពំោយសាចដុ់ពំ ោះរប់ស់អ្នក្តឹងពេក្។
2. បញ្ឈរជងគងទ់ាងំ២របស់អ្នក្ ក្នុងខ្ណោះប្រសូបដពងហើមចូល ពហើយពលើក្ពជើងសាដ ំពោយជក្ង
នឹងក្ំរាល។

3. យក្ផ្ដពឆ្វងរបស់អ្នក្ប៉ាោះពជើងសាដ ំរបស់អ្នក្  ពហើយទុក្ពោយានពប្រចើនន្លទី។
4. ប្រតឡបម់ក្សាថ ន្េពដើមវញិ ពោយបនធូរដពងហើមពចញ  រចួបដូរពជើងមាខ ងពទៀត  ពោយព្វើ
រពបៀបដពដលដូចមុន។



ឥទធិេលផ្នលំហាតប់្រាណពលើស្រសតីមានផ្ទៃព ោះ

 ពៅប្រតីមាសទី៣ ស្រសតីមានការផ្ទល ស់បតូរពប្រចើន ជដលប្រតូវប្របុង
ប្របយត័នចំព ោះលំហាតប់្រាណ។

 ចាបេី់ជខ្ទី៦ពៅ លំហាតប់្រាណកំ្រតិខាល ងំ ប្រតូវកាតប់នថយ
 ការធាក្ក់្ងនិ់ងជហលទឹក្ គឺជាលំហាតប់្រាណដម៏ានសារៈ
ប្របពោជនប៍្រគបដំ់្ក្ក់ាលផ្ទៃព ោះ។

 ការសិក្ោានបងាហ ញថា ការហាតប់្រាណកំ្រតិម្យម មនិ
មានឥទធិេលព្វើឲការសំរាលកូ្នមនិប្រគបជ់ខ្ ការធាល យពប្រសាម
ទឹក្ព ល្ ោះឬទលរខំានដល់ទារក្ពទ។



លំហាតច់លន្លដពងហើមពៅពេលសំរាលកូ្ន
អ្នុវតតការដក្ដពងហើមពៅតាមរពបៀបនិមយួៗ ពៅក្នុងោទិតយចុងពប្រកាយមុនសំរាល ពោយមាន
សាវ មឬីមតិតភប័្រក្ជួយ ។
ការប្រតួតេិនិតយចលន្លដពងហើម នឹងោចជួយ អ្នក្ពោយសំរាក្ និងសងបោ់រមមណ៏ពៅពេលសំរាលកូ្ន ពហើយ
ជួយ ប្រគបប់្រគងរាងកាយពៅពេលសបូនក្ស្រន្លដ ក្។់
ការដក្ដពងហើមប្រសាលៗ
 ដពងហើមប្រសាលៗោចជួយ ស្រសដីពេលសបូនក្ប្រន្លក្ខ់ាល ងំ។ ដក្ដពងហើមចូល និងដពងហើមពចញ តាមមាតប់្រសាៗ 
ពោយប្រសូបខ្យល់ចូលពៅជតជទនក្ខាងពលើផ្នសួតជតប៉ាុព ន្ ោះ។  សាវ ម ីឬ មតិតភប័្រក្ របស់ស្រសដីប្រតូវោក្ផ់្ដ
ពលើសាល បប្របពចៀវ របស់ស្រសដីពដើមបសីៃងព់មើលចលន្លឆ្អឹងពេលដក្ដពងហើមពចញចូល កាអ្នុវតតការព្វើចលន្ល
ដពងហើមពោយកានជ់តប្រសាលពៅៗ  ប៉ាុជនតពេលប្រតូវការ  ស្រសដីោចដក្ដពងហើមចូលពប្រៅាន។

ការដក្ដពងហើមពប្រៅៗ
 ការព្វើរពបៀបពនោះោចជួយ ពោយមានោរមមណ៍សងប ់ តាងំេីការក្ប្រន្លក្ស់បូនដំបូងរហូតចុងបញ្ចប។់ ប្រសីដ
អ្ងគុយពោយប្រសួល  ពហើយសំរលួតាមជដលោចព្វើាន។ ដក្ដពងហើមចូលតាមប្រចមុោះពោយានពប្រៅ
រហូតដល់ាតសួត។  សាវ ម ីមតិតភប័្រក្ស្រសដី  ប្រតូវោក្ផ់្ដខាងពលើចពងកោះ ពដើមបសីៃងព់មើលចលន្លឆ្អឹងជំនី   
ពៅពេលដក្ដពងហើមចូល   បន្លៃ បម់ក្ដក្ដពងហើមពចញយឺតៗ  និង្នមៗ  រចួដពងហើមចូលដូច្មមតា។                 



សូមអ្រគុណ!
និង

សូមជូនេរឱយការសប្រមាលបបុ្រត
ប្របក្បពោយសុវតថ្ េ!


