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กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด 

 

1. แหวะนม   

อาการแหวะนมเกิดขึน้ได้บอ่ยในทารก  เน่ืองจากหรููดท่ีกัน้ระหวา่งหลอดอาหารและกระเพาะ

อาหารยงัไมแ่ข็งแรงพอ  ท าให้มีการท้นกลบัของนมขึน้มาได้ง่ายกวา่ปกติ  นอกจากนีอ้าจมีปัจจยัเสริม

ร่วมด้วยจากการดดูนมเร็วเกินไป   การดดูนมผิดวิธีท าให้มีลมเข้าในท้องมาก  หรือการให้เดก็ทารกกิน

นมมากเกินไป 

สว่นใหญ่ทารกจะมีอาการนีห้ลงัจากกินนม  เม่ือลกูเรอ  อาจจะมีกลิ่นเหม็นเปรีย้วได้เป็นเร่ือง

ปกติ 

การดแูล   :  อุ้มลกูให้ถกูทา่    หลงัจากกินนมอิ่ม  แนะน าให้แมอุ่้มลกูในทา่นัง่หลงัตรง  ป้องการการ

แหวะนม  และ     

    ชว่ยเร่ืองการย่อยของลกู 

  :  ให้ลกูดดูนมก่อนท่ีลกูจะรู้สึกหิวจดั  ป้องกนัลกูดดูนมในปริมาณท่ีมากและเร็วจนเกินไป 

  :  จบัลกูเรอหลงักินนม  เพ่ือขบัลมในท้องท่ีเข้าไปขณะดดูนม 

:  หลงักินนม  ควรจดัทา่ของลกูให้อยู่ในทา่หวัสงู อยา่งน้อย 30 นาที  ก่อนให้ลกูนอน จะลด

อาการแหวะนมได้ 

การดูแลทารกแรกเกิดส าหรับคุณพอ่  คุณแม่มือใหม่

นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย    ปัญหาท่ีพบไดบ้่อย ๆ   เวลาดูแลเด็ก 

แมว้า่ปัญหานั้นจะไม่มีความรุนแรงมาก   แต่สามารถท า

ใหพ้อ่แม่หลายท่านกงัวลใจได ้  ปัญหาเหล่านั้นไดแ้ก่  

 



2. สะอึก 

อาการสะอกึบอ่ย  เป็นอีกเร่ืองปกตท่ีิมกัพบในทารกแรกเกิด  การสะอกึไมไ่ด้อนัตราย   ไมไ่ด้

ท าให้ทารกหายใจไมอ่อก   แตก่ระนัน้ก็ยงัท าให้พ่อแม ่เป็นกงัวลใจมาก    สว่นใหญ่เรามกัจะพบวา่

ทารกสะอึกหลงัจากทารกกินนมอิ่ม      สาเหตนุัน้เกิดจาก   กระเพาะอาหารท่ีขยายขนาดหลงัจากกิน

นม  ท าให้ไปเบียดโดนกระบงัลมท่ีอยูด้่านบนของกระเพาะอาหาร       กระตุ้นให้กระบงัลมจะหดตวัลง

อยา่งรวดเร็ว  ท าให้เกิดอาการสะอกึ นัน่เอง   อาการนีจ้ะเป็นในชว่งเวลาสัน้ ๆ  และหายไปได้เอง  ไม่

จ าเป็นต้องให้ยารักษาใด 

 

การดแูล  :  พยายามจบัลกูอุ้มเรอ  เพ่ือไลล่มในกระเพาะอาหาร 

 :   หลีกเล่ียงการใช้ขวดนม  เพราะจะท าให้ลกูดดูลมเข้าไปในกระเพาะมากขึน้ 

 :  หากทารกมีอาการสะอึก   การกินนมจากเต้ามารดา  จะชว่ยลดอาการได้ 

 

 

3. ถ่ายอุจจาระบ่อย     

การถ่ายอจุจาระของทารกแรกเกิดปกตจิะมีการเปล่ียนแปลงตามล าดบั  ดงันี ้   ในช่วง  1-2 

วนัแรกหลงัคลอดจะถ่ายอจุจาระไมบ่อ่ย  อจุจาระจะมีสีเขียวเข้ม และคอ่นข้างเหนียว  เรียกวา่   “ ขี ้

เทา”       ในวนัท่ี 3 – 4  หลงัคลอด อจุจาระจะเร่ิมเปล่ียนเป็นสีเขียวท่ีจางลง จนกลายเป็นสีเขียวปน

เหลือง   ลกัษณะอจุจาระเร่ิมเป็นน า้เพิ่มขึน้    ถ่ายบอ่ยขึน้  โดยเฉล่ียประมาณ 3-5  ครัง้ตอ่วนั       

หลงัจากนัน้   ทารกท่ีกินนมแมอ่ยา่งเดียว จะมีอจุจาระเป็นสีเหลืองทอง  มีน า้ปนคอ่นข้างมาก  ออก

เหลว อาจมีลกัษณะเหมือนมีเม็ดมะเขือปนเล็กน้อย   หากใสผ้่าอ้อม จะสงัเกตวา่มีเนือ้อจุจาระอยู่ตรง

กลางและมีน า้แผอ่อกโดยรอบ   ในชว่งนีจ้ะถ่ายบอ่ย เฉล่ีย 3-6 ครัง้ตอ่วนั   ในเดก็ทารกบางคนอาจจะ

ถ่ายกระปริดกระปรอย  จ านวนน้อย ๆ  หลงัจากดดูนมแมท่กุครัง้ก็ได้    แตไ่มใ่ชท้่องเสียแตอ่ยา่งใด     

การถ่ายอจุจาระบอ่ยในเด็กทารกจะชว่ยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดตวัเหลืองได้ 

การดแูล  :  สงัเกตลกัษณะอจุจาระของทารก  หากทารกมีถ่ายลกัษณะผิดปกติ  เชน่  เป็นมกูเขียวท่ีมี

กลิ่นเหม็นเนา่ หรือ 



   เหม็นเปรีย้ว    อจุจาระมีมกูปนเลือด   ควรพามาพบแพทย์ 

 

4. ถ่ายบ่อยจนก้นแดง 

ในบางครัง้จะพบว่าทารกท่ีกินนมแมอ่ยา่งเดียว         

ถ่ายบอ่ย    ถ่ายกระปริดกระปรอย    อาจจะถ่ายเกินวนัละ  

10 ครัง้ตอ่วนั  ถ่ายเป็นฟอง       แม้กระทัง่ผายลมก็จะมี 

อจุจาระปนกระปิดกระปรอยมาด้วย  จนก้นทารกแดง  

เป็นแผลเจ็บ           ปัญหานีม้กัเกิดในแม่ท่ีให้ทารกกินนม 

เฉพาะนมสว่นหน้า    (มกัพบในแมท่ี่ให้ลกูกินนมเต้าแรก 

ได้ไมน่าน  ไมเ่กลีย้งเต้า   แล้วเปล่ียนไปกินนมอีกข้างหนึ่ง   

ท าให้ทารกได้แตน่มสว่นหน้าของทัง้สองเต้า    หรือพบใน 

แมท่ี่มีน า้นมมาก   ทารกกินได้เฉพาะนมสว่นหน้าก็อ่ิมแล้ว)             

 

นมสว่นหน้าจะมีน า้ และน า้ตาลแลคโตส  เป็นสว่นประกอบคอ่นข้างมาก   เม่ือผา่นลงล าไส้

เร็ว และปริมาณมาก    ล าไส้ยอ่ย และดดูซมึไมท่นั   ท าให้น า้ตาลแลคโทสท่ีย่อยและดดูซมึไมท่นั  

ก่อให้เกิดอาการในทารก   ท าให้ผิวของทารกระคายเคือง  เกิดก้นแดง  เป็นแผลขึน้   

 

 การดแูล  :  ไมจ่ าเป็นต้องเปล่ียนเป็นนมผง   ในกรณีท่ีแมมี่น า้นมมาก   แนะน าให้แมบ่ีบน า้นมส่วน

หน้าเก็บแชแ่ข็งไว้ก่อน ประมาณคร่ึงเต้า   จากนัน้คอ่ยน าทารกเข้าเต้า   วิธีนีจ้ะท าให้ทารกได้รับนม

สว่นหลงั 

                    :  แมค่วรให้ทารกดดูนมให้เกลีย้งเต้าแรกก่อน  แล้วคอ่ยเปล่ียนข้าง      

 

 

 

 



5. ผดร้อน    

ผดร้อนเกิดจากตอ่มเหง่ือของทารกยงัท างานได้ไมส่มบรูณ์  การขบัเหง่ือออกมาจงึยงัท าได้ไม่

เตม็ท่ี   ท าให้ท่อเหง่ือเกิดการอดุตนั ผิวหนงัในสว่นนัน้เกิดการอกัเสบเป็นผ่ืนผดขึน้  ผ่ืนจะมีลกัษณะ

เป็นตุม่แดงๆ ขนาดเล็ก  และมีน า้ใส ๆ (เหง่ือ)  อยู่ตรงกลาง     สว่นใหญ่มกัพบผดร้อนท่ีบริเวณศีรษะ  

คอ  หน้าอก  ข้อพบัหรือขาหนีบ     พบได้บอ่ย  โดยเฉพาะในชว่งสปัดาห์แรก     ผ่ืนเหลา่นีห้ายเองได้     

ในบางครัง้ผดร้อนเหลา่นีอ้าจมีการติดเชือ้ซ า้ซ้อน  เกิดเป็นตุม่หนองเล็ก ๆ หรือลกุลามเป็นฝีได้ 

 

 :  ให้ทารกอยูใ่นท่ีมีลมโกรก  อากาศถ่ายเทสะดวก ไมร้่อน

อบอ้าว 

     :   หากผ่ืนลกุลามมาก   มีตุม่หนอง  หรือฝี  ให้พามาพบ

แพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแล   :  อย่าใชผ้า้ห่อหุม้ตวัทารกมากเกินไป  ใหใ้ส่เส้ือผา้ท่ี

เหมาะสมกบัสภาพอากาศ  เช่น ในประเทศไทย เป็น   เมืองร้อน   

ดงันั้นควรใหเ้ด็กทารกใส่เส้ือผา้เน้ือบาง ๆ      หรือ อาบน ้ าให้

บ่อย ๆ    หากอากาศร้อนมาก 
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