ปั ญหาที่พบได้ บ่อยในทารกแรกเกิด
โดย พญ.อัญมณี เชื ้อเหล่าวานิช
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
การดูแลทารกแรกเกิดสาหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่
นั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย ปั ญหาที่พบได้บ่อย ๆ เวลาดูแลเด็ก
แม้วา่ ปั ญหานั้นจะไม่มีความรุ นแรงมาก แต่สามารถทา
ให้พอ่ แม่หลายท่านกังวลใจได้ ปั ญหาเหล่านั้นได้แก่
1. แหวะนม

อาการแหวะนมเกิดขึ ้นได้ บอ่ ยในทารก เนื่องจากหูรูดที่กนระหว่
ั้
างหลอดอาหารและกระเพาะ
อาหารยังไม่แข็งแรงพอ ทาให้ มีการท้ นกลับของนมขึ ้นมาได้ ง่ายกว่าปกติ นอกจากนี ้อาจมีปัจจัยเสริม
ร่วมด้ วยจากการดูดนมเร็วเกินไป การดูดนมผิดวิธีทาให้ มีลมเข้ าในท้ องมาก หรื อการให้ เด็กทารกกิน
นมมากเกินไป
ส่วนใหญ่ทารกจะมีอาการนี ้หลังจากกินนม เมื่อลูกเรอ อาจจะมีกลิ่นเหม็นเปรี ย้ วได้ เป็ นเรื่ อง
ปกติ
การดูแล : อุ้มลูกให้ ถกู ท่า หลังจากกินนมอิ่ม แนะนาให้ แม่อ้ มุ ลูกในท่านัง่ หลังตรง ป้องการการ
แหวะนม และ
ช่วยเรื่ องการย่อยของลูก
: ให้ ลกู ดูดนมก่อนที่ลกู จะรู้สึกหิวจัด ป้องกันลูกดูดนมในปริมาณที่มากและเร็วจนเกินไป
: จับลูกเรอหลังกินนม เพื่อขับลมในท้ องที่เข้ าไปขณะดูดนม
: หลังกินนม ควรจัดท่าของลูกให้ อยู่ในท่าหัวสูง อย่างน้ อย 30 นาที ก่อนให้ ลกู นอน จะลด
อาการแหวะนมได้

2. สะอึก

อาการสะอึกบ่อย เป็ นอีกเรื่ องปกติที่มกั พบในทารกแรกเกิด การสะอึกไม่ได้ อนั ตราย ไม่ได้
ทาให้ ทารกหายใจไม่ออก แต่กระนันก็
้ ยงั ทาให้ พ่อแม่ เป็ นกังวลใจมาก ส่วนใหญ่เรามักจะพบว่า
ทารกสะอึกหลังจากทารกกินนมอิ่ม

สาเหตุนนเกิ
ั ้ ดจาก กระเพาะอาหารที่ขยายขนาดหลังจากกิน

นม ทาให้ ไปเบียดโดนกระบังลมที่อยูด่ ้ านบนของกระเพาะอาหาร

กระตุ้นให้ กระบังลมจะหดตัวลง

อย่างรวดเร็ว ทาให้ เกิดอาการสะอึก นัน่ เอง อาการนี ้จะเป็ นในช่วงเวลาสัน้ ๆ และหายไปได้ เอง ไม่
จาเป็ นต้ องให้ ยารักษาใด
การดูแล : พยายามจับลูกอุ้มเรอ เพื่อไล่ลมในกระเพาะอาหาร
: หลีกเลี่ยงการใช้ ขวดนม เพราะจะทาให้ ลกู ดูดลมเข้ าไปในกระเพาะมากขึ ้น
: หากทารกมีอาการสะอึก การกินนมจากเต้ ามารดา จะช่วยลดอาการได้

3. ถ่ ายอุจจาระบ่ อย

การถ่ายอุจจาระของทารกแรกเกิดปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลาดับ ดังนี ้ ในช่วง 1-2
วันแรกหลังคลอดจะถ่ายอุจจาระไม่บอ่ ย อุจจาระจะมีสีเขียวเข้ ม และค่อนข้ างเหนียว เรี ยกว่า “ ขี ้
เทา”

ในวันที่ 3 – 4 หลังคลอด อุจจาระจะเริ่มเปลี่ยนเป็ นสีเขียวที่จางลง จนกลายเป็ นสีเขียวปน

เหลือง ลักษณะอุจจาระเริ่มเป็ นน ้าเพิ่มขึ ้น ถ่ายบ่อยขึ ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 ครัง้ ต่อวัน
หลังจากนัน้ ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียว จะมีอจุ จาระเป็ นสีเหลืองทอง มีน ้าปนค่อนข้ างมาก ออก
เหลว อาจมีลกั ษณะเหมือนมีเม็ดมะเขือปนเล็กน้ อย หากใส่ผ้าอ้ อม จะสังเกตว่ามีเนื ้ออุจจาระอยู่ตรง
กลางและมีน ้าแผ่ออกโดยรอบ ในช่วงนี ้จะถ่ายบ่อย เฉลี่ย 3-6 ครัง้ ต่อวัน ในเด็กทารกบางคนอาจจะ
ถ่ายกระปริดกระปรอย จานวนน้ อย ๆ หลังจากดูดนมแม่ทกุ ครัง้ ก็ได้ แต่ไม่ใช่ท้องเสียแต่อย่างใด
การถ่ายอุจจาระบ่อยในเด็กทารกจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดตัวเหลืองได้
การดูแล : สังเกตลักษณะอุจจาระของทารก หากทารกมีถ่ายลักษณะผิดปกติ เช่น เป็ นมูกเขียวที่มี
กลิ่นเหม็นเน่า หรื อ

เหม็นเปรี ย้ ว อุจจาระมีมกู ปนเลือด ควรพามาพบแพทย์
4. ถ่ ายบ่ อยจนก้ นแดง

ในบางครัง้ จะพบว่าทารกที่กินนมแม่อย่างเดียว
ถ่ายบ่อย ถ่ายกระปริ ดกระปรอย อาจจะถ่ายเกินวันละ
10 ครัง้ ต่อวัน ถ่ายเป็ นฟอง

แม้ กระทัง่ ผายลมก็จะมี

อุจจาระปนกระปิ ดกระปรอยมาด้ วย จนก้ นทารกแดง
เป็ นแผลเจ็บ

ปั ญหานี ้มักเกิดในแม่ที่ให้ ทารกกินนม

เฉพาะนมส่วนหน้ า (มักพบในแม่ที่ให้ ลกู กินนมเต้ าแรก
ได้ ไม่นาน ไม่เกลี ้ยงเต้ า แล้ วเปลี่ยนไปกินนมอีกข้ างหนึ่ง
ทาให้ ทารกได้ แต่นมส่วนหน้ าของทังสองเต้
้
า หรื อพบใน
แม่ที่มีน ้านมมาก ทารกกินได้ เฉพาะนมส่วนหน้ าก็อิ่มแล้ ว)
นมส่วนหน้ าจะมีน ้า และน ้าตาลแลคโตส เป็ นส่วนประกอบค่อนข้ างมาก เมื่อผ่านลงลาไส้
เร็ว และปริมาณมาก ลาไส้ ยอ่ ย และดูดซึมไม่ทนั ทาให้ น ้าตาลแลคโทสที่ย่อยและดูดซึมไม่ทนั
ก่อให้ เกิดอาการในทารก ทาให้ ผิวของทารกระคายเคือง เกิดก้ นแดง เป็ นแผลขึ ้น
การดูแล : ไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนเป็ นนมผง ในกรณีที่แม่มีน ้านมมาก แนะนาให้ แม่บีบน ้านมส่วน
หน้ าเก็บแช่แข็งไว้ ก่อน ประมาณครึ่งเต้ า จากนันค่
้ อยนาทารกเข้ าเต้ า วิธีนี ้จะทาให้ ทารกได้ รับนม
ส่วนหลัง
: แม่ควรให้ ทารกดูดนมให้ เกลี ้ยงเต้ าแรกก่อน แล้ วค่อยเปลี่ยนข้ าง

5. ผดร้ อน

ผดร้ อนเกิดจากต่อมเหงื่อของทารกยังทางานได้ ไม่สมบูรณ์ การขับเหงื่อออกมาจึงยังทาได้ ไม่
เต็มที่ ทาให้ ท่อเหงื่อเกิดการอุดตัน ผิวหนังในส่วนนันเกิ
้ ดการอักเสบเป็ นผื่นผดขึ ้น ผื่นจะมีลกั ษณะ
เป็ นตุม่ แดงๆ ขนาดเล็ก และมีน ้าใส ๆ (เหงื่อ) อยู่ตรงกลาง ส่วนใหญ่มกั พบผดร้ อนที่บริเวณศีรษะ
คอ หน้ าอก ข้ อพับหรื อขาหนีบ พบได้ บอ่ ย โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก ผื่นเหล่านี ้หายเองได้
ในบางครัง้ ผดร้ อนเหล่านี ้อาจมีการติดเชื ้อซ ้าซ้ อน เกิดเป็ นตุม่ หนองเล็ก ๆ หรื อลุกลามเป็ นฝี ได้
การดูแล : อย่ าใช้ผา้ ห่อหุม้ ตัวทารกมากเกินไป ให้ใส่เสื้ อผ้าที่
เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่น ในประเทศไทย เป็ น เมืองร้อน
ดังนั้นควรให้เด็กทารกใส่เสื้ อผ้าเนื้อบาง ๆ หรื อ อาบน้ าให้
บ่อย ๆ หากอากาศร้อนมาก

: ให้ ทารกอยูใ่ นที่มีลมโกรก อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อน
อบอ้ าว
: หากผื่นลุกลามมาก มีตมุ่ หนอง หรื อฝี ให้ พามาพบ
แพทย์
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