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อาการตัวเหลือง การทําความสะอาดบรเิวณอวยัวะสบืพนัธุ์

อุจจาระในเด็กแรกเกิด

ทารกแหวะนม , การให้นมที�ถกูวธิแีละ
ผดิวธิ ี, วธิกีารจบัทารกเรอ

ภาวะท้องผกู

ทารกแรกเกิดจะมอีาการตัวเหลืองใหเ้หน็ในระยะ 1 – 2
สปัดาห์แรกหลังคลอด เป�นภาวะปกติที�เกิดในทารกทุกคนมกั
เห็นชัดที�บรเิวณใบหน้าถ้ากดลบูบรเิวณดั�งจมกูจะเหน็ได้ชดั
มากยิ�งขึ�น 

สารที�ทําให้เหลืองเรยีกว่า bilirubin ซึ�งรา่งกายทารกสามารถ
ขับออกได้ทางอุจจาระมากกว่าทางป�สสาวะ ( ยกเว้นทารกที�
ป�ญหาเกี�ยวกับระบบยอ่ยเชน่ มภีาวะท่อน�าดีอุดตัน เป�นต้น )

ในแต่ละวันทารกแรกเกิดมกีารขบัถ่ายป�สสาวะ/อุจจาระบอ่ย
ครั�งคุณแมต้่องดแูลเอาใจใสด่แูลลกูน้อยหลังการขับถ่ายด้วยวิธี
ที�ถกูต้อง

ทารกเพศชาย หลังถ่ายป�สสาวะใหใ้ชส้าํลีชุบน�าทําความ
สะอาดอวัยวะเพศรวมถึงขาหนบี ต้นขาจนถึงด้านหลังจากนั�น
จึงเปลี�ยนผา้อ้อมผืนใหมใ่ห้

ทารกเพศหญิง หลังถ่ายป�สสาวะใชส้าํลีชุบน�าทําความสะอาด
อวัยวะเพศลกู จากด้านหนา้ไปด้านหลังขาหนบี ต้นขาทั�ง 2
ขา้ง และซบัใหแ้หง้ด้วยสาํลีชุบน�าหมาดๆถึงด้านหลังจากนั�นจึง
เปลี�ยนผ้าอ้อมผนืใหมใ่ห้

การทําความสะอาดหลังทารกถ่ายอุจจาระเสรจ็ ใหเ้ชด็อุจจาระ
ออกด้วยสาํลีชุบน�าบดิหมาดหลังจากนั�นใชส้าํลีชุบน�าชุม่ๆเชด็
ทําความสะอาดจากด้านหนา้ไปด้านหลังจนถึงทวารหนักเพื�อ
ป�องกันเชื�อโรคจากทวารหนกัเขา้สูอ่วัยวะเพศและทางเดิน
ป�สสาวะ จากนั�นใชส้าํลีชุบน�าหมาดๆ อีกชิ�นเชด็ขาหนีบ ต้นขา
ด้านหลัง  จากนั�นเปลี�ยนผา้อ้อมผนืใหมใ่ห้

เด็กแรกเกิดที�ดดูนมมารดา จะถ่ายค่อนขา้งบอ่ย เพราะนมแม่
ยอ่ยง่าย และเด็กยังควบคุมการขบัถ่ายได้ไมดี่ อาจถ่ายทุกครั�ง
ที�ดูดนมแม ่หรอืคุณแมอ่าจรูส้กึว่าพึ�งจะเปลี�ยนผา้ไปถ่ายอีก
แล้วลกูท้องเสยีหรอืเปล่าบางวันอาจถึง 10 ครั�ง 

คุณแมอ่าจวิตกกังวลแนะนําใหคุ้ณแมส่งัเกตลักษณะอุจจาระที�
ออกมาว่ามีน�ามากกว่าเนื�อ 3 หนขึ�นไป หรอืมมีกูเลือดปนเพยีง
1 ครั�ง จึงจะเรยีกว่าลกูท้องเสยี ถ้ามลัีกษณะดังกล่าวควรพามา
พบแพทย์ และนําอุจจาระลกูมาตรวจเพื�อหาสาเหตตุ่อไป ทารกแรกเกิดปกติอาจแหวะนมได้เนื�องจากหรููดกระเพาะ

อาหารทํางานได้ไมดี่ ทําใหรู้ดป�ดไมส่นทิ มผีลใหท้ารกแหวะนม
เล็กๆ นอ้ย ได้ภายหลังมื�อนมและอาจออกมาทางจมูกและ
ปากน�านมที�ออกมาอาจมลัีกษณะเป�นลิ�มคล้ายเต้าหูเ้นื�องจาก
ทําปฏิกิรยิา กับน�ายอ่ยในกระเพาะอาหาร

การใหล้กูดดูนมแมจ่ะชว่ยลดการแหวะนมของลกูนอ้ย
เนื�องจากลกูอยูใ่นท่าทีเหมาะสมต่อการยอ่ยง่ายและรวดเรว็
ทารกที�ได้รบัการป�อนนมโดยปล่อยใหน้อนราบและใชผ้้าหนุน
ขวดนมนั�น จะทําใหน้�านมไหลไมท่่วมจุกนม ทารกจะดดูทั�ง
น�านมและลมเขา้ไปด้วย เมื�อทารกอิ�มก็จะเรอและแหวะนม
ออกมาด้วย 

หากการแหวะนมเกิดขึ�นขณะที�ทารกนอนราบ อาจก่อใหเ้กิด
การสาํลักนมได้ ดังนั�นการป�อนนมที�ถูกต้องจะต้องอุ้มทารกให้
อยูใ่นท่ากึ�งนั�งกึ�งนอนเสมอ และถือขวดนมใหน้�านมเต็มจุกอยู่
เสมอภายหลังที�ใหน้มเสรจ็แล้วจะต้องอุ้มทารกนั�งหรอือุ้มพาด
บา่เพื�อไล่ลม

 เด็กแรกเกิดมกัจะไมพ่บภาวะดังกล่าวเพราะทานนมแมซ่ึ�งยอ่ย
ง่าย แต่ถ้าพบใหคุ้ณแมส่งัเกตว่าเด็กรูส้กึอึดอัด กระสบักระสา่ย
รอ้งกวนกว่าปกติหรอืไมถ้่าพบควรพามาพบแพทย ์ไมค่วรซื�อ
ยา หรอืเหน็บยาใหล้กูเอง เพราะอาจมภีาวะอยา่งอื�นรว่มด้วย   
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การเลี�ยงลกูด้วยนมแม ่   

การเก็บรกัษานมแม่

การฉีด วคัซนีของลกู

การดแูลสะดือ

การนาํนํ�านมแชเ่ยน็
ออกมาให้ลกูกิน

การบบีนมเพื�อเก็บไวส้าํรอง

6 เดือนแรกนมเป�นอาหารหลักของลกู หลังจากนั�นลกูควรได้รับ
อาหารเสรมิตามวัย เพื�อใชใ้นการเจรญิเติบโตน�านมแมใ่นชว่ง
แรกอาจมีน้อยไมเ่พียงพอแก่ความต้องการ  

คุณแมอ่าจใหน้มผสมรว่มด้วย ( นมผสมแต่ละยี�หอ้อาจมี
อัตราสว่นในการผสมของนม : น�าไมเ่หมอืนกัน สามารถดไูด้
จากข้างกระป�อง )  

แต่ถ้าน�านมมมีากเกินความต้องการคณุแมก็่สามารถบบีน�านม
เก็บไว้ให้ลกูได้โดยบีบเก็บไว้ในขวดนม หรอืถุงเก็บน�านมตาม
ขั�นตอนดังนี�

เก็บน�านมในปรมิาณที�ลกูกินหมดพอดีในแต่ละมื�อ
เมื�อเก็บน�านมเสรจ็ควรป�ดภาชนะใหม้ดิชดิทันที เขยีนวันที�
เวลาที�เก็บไว้จัดเรยีงตามลําดับก่อนหลัง
ถ้ามนี�านมมาก ใหเ้ก็บสาํรองไว้ในชอ่งแชแ่ขง็ของตู้เยน็

ก่อนลกูกลับบา้น ทางหอ้งเด็กแรกเกิด
จะฉดีวัคซนีป�องกันวัณโรค และวัคซนี
ป�องกันไวรสัตับอักเสบ บี เขม็ที� 1  
พรอ้มบนัทึกลงในสมดุสขุภาพ

     วัคซนีป�องกันวัณโรค หลังจากฉดีไปประมาณ 2 - 3 สปัดาห์
จะมตีุ่มหนองเกิดขึ�นตรงบรเิวณที�ฉดี เด็กอาจมไีขต้�า รอ้งกวน
คณุแมส่ามารถใชส้าํลีชุบน�าต้มสกุเชด็บรเิวณนั�นได้ ไมต้่อง
ใสย่า หรอืป�ายยา อาบน�าได้ตามปกติ 

ประมาณสปัดาหที์� 4 ตุ่มนั�นจะแตกออกเป�นแผลเป�นตรง
ตําแหนง่ที�ฉดี แสดงว่าวัคซนีได้ผลกมุารแพทยจ์ะนดัลกูมาฉดี
วัคซนีป�องกันไวรสัตับอักเสบ บ ีเขม็ที� 2 

พรอ้มทั�งดรูอยแผลเป�นของวัคซนีป�องกันวัณโรค ในการฉดี
วัคซนีแต่ละครั�ง อาจพบว่าตําแหนง่ที� ฉดี บวม แดง คณุแม่
สามารถใชผ้้าชุบน�าสะอาดประคบเพื�อบรรเทาอาการได้

สะดือของลกูก็เป�นของสาํคัญที�จะละเลยไมไ่ด้  ซึ�งคุณแม่
สามารถเชด็ทําความสะอาดได้มากกว่าวันละ 1 ครั�งด้วย
alcohol 70 % คณุแมอ่าจเชด็สะดือลกูทกุครั�งที�ลกูป�สสาวะ
หรอืทุกครั�งที�ลกูถ่ายอุจจาระก็ได้หรอืหลังอาบน�า

โดยใชไ้ม้พนัสาํลีที�สะอาดจุ่มใน alcohol 70 % เชด็จากโคน
สะดือไปหาปลายสะดือ ใหค้ณุแมส่งัเกตปลายไมพ้นัสาํลีว่ามสีี
อะไร มเีลือดหรอืหนองปนหรอืไม่

นอกจากนี�ใหคุ้ณแมส่งัเกตบรเิวณโดยรอบสะดือว่าบวม แดง
หรอืไม ่ ถ้ามลัีกษณะดังกล่าวรว่มกับลกูมไีข ้ตัวรอ้น แสดงว่ามี
การติดเชื�อเกิดขึ�นคุณแมต้่องรบีพามาพบคณุหมอเพื�อทําการ
รกัษาต่อไป

นมที�เก็บในชอ่งแชเ่ยน็ธรรมดา
ให้นาํมาวางไว้นอกตู้เยน็เพื�อให้
หายเยน็ หากต้องการประหยดั
เวลา สามารถแชน่�าอุ่น (ไมใ่ชน้�า
รอ้นจัด และหา้มใชไ้มโครเวฟ)
นมที�เก็บในชอ่งแชแ่ขง็ ใหใ้ช้นม
เก่าก่อน เมื�อจะนํามาใชใ้หย้า้ย
ลงมาไว้ในชอ่งธรรมดา 1 คืน
เพื�อใหล้ะลาย
นมแชแ่ขง็ที�ละลายแล้ว ไมน่าํไป
แชแ่ข็งอีก
นมที�กินไมห่มด ให้ทิ�งไป ไมเ่ก็บ
ไว้กินต่อ

ไมเ่ก็บที�ฝาตู้เยน็เพราะอุณหภมูไิมค่งที� ควรเก็บบรเิวณใต้ชอ่ง
น�าแขง็ในกรณทีี�ไมแ่ชช่อ่งแขง็     

ระวังเรื�องความสะอาด ควรล้างมอื เชด็เต้านมและดแูล
ภาชนะให้สะอาดทุกครั�ง
หามุมสงบ ผอ่นคลาย จะชว่ยเพิ�มการหลั�งของน�านม
อาจประคบเต้านมด้วยผ้าชุบน�ารอ้น 3-5 นาที ก่อนนวด
เต้านม จะทําใหน้�านมไหลดีขึ�น
นวดเต้านมเป�นวงกลมไปรอบๆตามด้วยการบบีเบาๆเริ�ม
จากบรเิวณขอบนอกของเต้านมเขา้มายงับรเิวณหวันม
กระตุ้นหวันมเบาๆโดยการใชนิ้�วดึงหรอืคลึงหวันม
บีบน�านมออก โดยใช้นิ�วหวัแมม่อืวางบนลานหวันมด้าน
บน สว่นนิ�วที�เหลือวางด้านตรงขา้มกดเขา้หาทรวงอกก่อน
แล้วค่อยๆบีบนิ�วเข้าหากันน�านมแมจ่ะไหลออกมา
ทําซ�าใหม ่กด-บบี-ปล่อย เป�นจังหวะไปรอบๆโดยยา้ย
ตําแหนง่ที�วางนิ�วไปบรเิวณรอบเต้านม เพื�อใหน้�านมไหล
ออกจากกระเปาะน�านมทกุอัน
เก็บใสภ่าชนะสะอาดที�เตรยีมไว้เชน่ ขวดนมถงุเก็บน�านม
แมโ่ดยทําความสะอาดภาชนะใสน่�านมใหส้ะอาดทกุครั�ง
เมื�อบีบน�านมเสรจ็แล้ว ใหใ้ชน้�านม 2-3 หยด ป�ายหวันม
แต่ละข้าง ปล่อยให้แหง้แล้งจึงใสย่กทรง



 การดแูลเล็บมอืเล็บเท้า คณุแมค่วรตัดเล็บใหล้กูในขณะที�ลกู
นอนหลับโดยใชก้รรไกรปลายมนตัดเล็บลกูนอ้ยใหส้ั�นอยูเ่สมอ
เพื�อป�องกันไมใ่หเ้ล็บลกูขว่นใบหนา้และรา่งกาย สาํหรบัทารก
แรกเกิดที�เล็บนิ�ม , บางและยาวเกินไปคณุแมย่งัไมก่ล้าตัดเล็บ
ใหล้กูอาจจะต้องใหใ้สถ่งุมอืควรเลือกถุงมอืชนดิที�มกีารเยบ็ล้ม
ตะเขบ็ ไมม่เีสน้ด้ายรุงรงัเพราะอาจรดันิ�วมลิกูจนเกิดอันตราย
ได้
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ฝ�าขาวในปากทารก,วธิกีารเชด็ลิ�น

ทารกรอ้งกวนเวลาดดูนม 
วธิเีชด็จมูก ทารกสะอึก การดแูลเล็บมอื / เล็บเท้าทารก

และการตัดเล็บ

ฝ�าขาวในปากคุณแมอ่าจพบว่าลกูนอ้ยมฝี�าขาวบนลิ�นซึ�งเกิด
จากคราบน�านม สามารถเช็ดออกได้ง่ายเพยีงแต่คณุแมใ่ชไ้ม้
พันสาํลีชุบน�าต้มสกุเช็ดทําความสะอาด 

เท่านี�คุณแมก็่ไมต้่องกังวลอีกต่อไปแต่หากพบว่าลิ�นลกูนอ้ยมี
ฝ�าขาวเป�นป�� นจํานวนมากทั�วปาก และเชด็ไมอ่อกควรนาํลกู
น้อยไปพบกุมารแพทย์

ทารกในวัย 4-6 สปัดาห์แรกหลังคลอดจะหายใจได้เฉพาะทาง
จมูกไมส่ามารถหายใจได้เองทางปากเมื�อชอ่งจมกูลกูมกีารอุด
กั�นด้วยน�ามูกที�แหง้กรงัทารกจะมอีาการหายใจไมส่ะดวก หาก
มีการอุดกั�นมากทารกจะรอ้งกวนเวลาดดูนม  

สงัเกตได้เมื�อทารกดดูนมได้ไมกี่�วินาทีก็จะรอ้งและคายหวันม
ออกจากปากหรอือาจได้ยนิเสยีงหายใจขณะหลับเพราะหายใจ
ไมอ่อก  

ควรดูแลโดยใช้ไมพั้นสาํลีขนาดเล็กจุ่มน�าอุ่นสะอาดเชด็เบาๆ
เพื�อเอาน�ามูกที�แหง้กรงัออก ทารกก็จะหายรอ้งกวน สามารถ
ทําซ�าได้ก่อนให้ดดูนมหรอือาบน�าเสรจ็ถ้าอาการไมดี่ขึ�นควรพา
มาพบกุมารแพทย์

การสะอึกอาจพบภายหลังที�ทารกดดูนมเนื�องจากการทํางาน
ของกระบงัลมยงัไมป่กติ หรอืยอดของกระเพาะอาหารที�ขยาย
ตัวจากการที�ดดูน�านมไปเต็มกระเพาะ  ไปสมัผัสกับกระบงัลม

หากได้ไล่ลมโดยอุ้มนั�งหรอือุ้มพาดบา่ซกั 5-10 นาที ภายหลังที�
ทารกดดูนมจนอิ�มแล้วจะชว่ยลดอาการสะอึกได้ไมจํ่าเป�นต้อง
ให้การรกัษาใดๆ

การเชด็ตา
การทําความสะอาดตาใหใ้ชส้าํลีสะอาดจุ่มในน�าต้มสกุที�เยน็
แล้ว เชด็จากหวัตาไปหางตา ไมเ่ชด็ทวนยอ้นกลับ หากไม่
สะอาดใหใ้ชส้าํลีก้อนใหม่

โดยคณุแมส่งัเกตสิ�งที�ติดมากับสาํลีที�เชด็ตาลกู ว่ามสีอียา่งไร
เปลือกตาบวม แดง มขีี�ตาเขยีวหรอืไม ่สิ�งเหล่านี�สามารถบอก
ได้ว่า ตาของลกูมกีารอักเสบติดเชื�อหรอืไม ่ หากพบควรพาลกู
มาพบแพทยเ์พื�อทําการตรวจรกัษา

การล้างขวดนม
นมผสมที�เด็กกินเหลือ หรอืชงทิ�งไว้เกิน 1 ช.ม ควรเททิ�ง เพื�อ
ป�องกันเด็กท้องเสยีที�กินนมบูดควรล้างทําความสะอาดขวดนม
ด้วยน�ายาล้างขวดนมโดยเฉพาะ และล้างผา่นน�าสะอาดหลาย
หลายครั�ง เพื�อป�องกันสารตกค้าง หลังจากนั�นนาํขวดต้มในน�า
สะอาดที�เดือดแล้วอยา่งนอ้ย 10 นาที 

จุกนม และฝาคลอบ ต้มในน�าที�เดือดแล้ว 5 นาทีนําขึ�นมา
ประกอบให้เรยีบรอ้ย เก็บในภาชนะที�สะอาด มฝีาป�ดมดิชดิไม่
ควรเก็บขวดนมที�ยังมนีมเหลือค้างขา้มวัน เพราะจะทําใหน้ม
ในขวดบูด เป�นแหล่งสะสมเชื�อโรค ควรล้างทําความสะอาด
ทกุวัน หรอื หลังจากเด็กดดูนมหมดทกุครั�ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกเนอสเซอรี� 
และแผนก โภชนาการโรงพยาบาล ซีจีเอช

โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10220
โทร : 02-552-8777
แฟกซ์ : 02-552-0666
อีเมล์ : com@cgh.co.th


