ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารก
แรกเกิดจนถึงอายุ 28 วัน เป็นวัยที่มี
ภาวะหรือสิ่งปกติที่ไม่พบในวัยอื่น
ภาวะหรือสิ่งปกตินี้อาจทาให้พ่อแม่
วิตกกังวลได้ ซึ่งภาวะปกติเหล่านี้ ไม่
ต้องให้การรักษาใดๆ และที่พบบ่อย ได้แก่
1. การสะดุ้งหรือผวา : มักเกิด เวลามีเสียงดังหรือ
เวลาสัมผัสทารก เป็นสิ่งที่ทารกทุกคนต้องมี เพราะ
แสดงถึงระบบประสาทที่ปกติ และเป็นการทดสอบ
อย่างหยาบๆ ว่าทารกได้ยินเสียง ทารกตอบสนอง
โดยการยกแขน ยกขา แบมือ และกางแขนออก
แล้วโอบแขนเข้าหากัน พบเมื่อทารกหลับสนิท การ
ผวาพบได้จนถึงอายุ 6 เดือน
2. การกระตุก : ทารกอาจมีการกระตุกเล็กน้อยที่
แขนหรือขา เวลาหลับ แต่ถ้าเวลาตื่นจะไม่มีอาการ
กระตุก
3. การบิดตัว : ทารกครบกาหนดมีการเคลื่อนไหว
เวลาตื่นนอนคล้ายผู้ใหญ่บิดขี้เกียจ ทารกยกแขน
เหนือศีรษะ งอตะโพกและข้อเข่า และบิดลาตัว
ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้พบในทารกที่ปกติ
และอาจพบบ้างในทารกบางคน บางคนอาจบิดตัว
จนหน้าแดง

4. การสะอึก : อาจพบภายหลังดูดนม เนื่องจาก

9. เลือดออกที่ตาขาว หรือรอบๆแก้วตา :

การทางานของกะบังลมยังไม่สมบูรณ์ หรือส่วน
ยอดของกระเพาะอาหารที่ขยายตัวจากน้านมและ
ลมที่กลืนลงกระเพาะสัมผัสกะบังลม
การแก้ไข : จับทารกนั่งหรืออุ้มพาดบ่าสัก 5 – 10
นาที เพื่อทาการไล่ลม
5. การแหวะนม : เกิดขึ้นเนื่องจากหูรูดกระเพาะ
อาหารของทารกแรกเกิดยังทางานได้ไม่ดี ทาให้รูด
ปิดไม่สนิท มีผลให้ทารกแหวะนมเล็กๆ น้อยๆ หลัง
มื้อนม และอาจออกมาทางจมูกและปาก
การแก้ไข : ทาการไล่ลม ร่วมกับการทารกนอน
ศีรษะสูงและตะแคงขวาหลังดูดนม
ประมาณครึ่งชั่วโมง
6. การถ่ายอุจจาระบ่อย : ทารกที่เลี้ยงด้วยนม
แม่อย่างเดียว
อาจถ่ายอุจจาระ
กะปริดกะปรอยหลังดูดนมแม่ บิดตัวหรือ
ผายลมจะมีอุจจาระเล็ดออกมาด้วย อาจ
ถ่าย 10-20 ครั้งต่อวัน โดยไม่มีมูกหรือเลือดปน
7. ผิวหนังลอก : อาจเกิดได้ภายหลังคลอด 24 –
48 ชั่วโมง ซึ่งจะหายไปเองโดยไม่ต้องรักษา
8. ภาวะเขียวปลายมือปลายเท้า : พบบ่อยใน
ทารกอายุ 24 – 48 ชั่วโมงหลังคลอด เกิดจากเด็ก
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุณหภูมิต่า ตัวเด็กจะเย็นและ
ปลายมือปลายเท้าจะเขียว

จะหายไปเองภายใน 2 – 3 สัปดาห์
10. ตุ่มสีนวลหรือขาว : จะมี ขนาด 1 มิลลิเมตร
ที่แก้ม ดั้งจมูก หน้าผาก เพดานแข็ง เหงือก หัวนม
จะหายไปเองเมื่ออายุ 2 – 3 สัปดาห์ หรืออาจอยู่
นานถึงอายุ 2 เดือน

11. ริมฝีปากแห้งและลอก
เป็นแผ่น : ริมฝีปากจะ
แห้งและลอกหลุดเป็นแผ่น
แล้วอาจเกิดขึ้นมาใหม่ได้
12. ผดแดง : เป็นตุ่มนูนสีแดงที่มีขนาดเล็กอยู่เป็น
กลุ่มๆ พบในทารกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้น
สูง มักพบในทารกที่อายุมากกว่า 2 สัปดาห์
13. นมเป็นเต้า : พบได้ทั้งทารกเพศหญิงและเพศ
ชาย บางครั้งจะมีน้านมไหลออกมาเป็น
ลักษณะเฉพาะของทารกคลอดครบกาหนด เกิด
จากฮอร์โมนของมารดาที่ผ่านจากรกมาสู่ทารก ไม่
ควรบีบเค้นเพราะจะทาให้เต้านมอักเสบ
14. ถุงอัณฑะยาน : ถุงอัณฑะยานมากหรือน้อย
เป็นลักษณะปกติของทารก ซึ่งแพทย์ใช้ประเมิน
อายุครรภ์ทารก
15. มีติ่งเนื้อยื่นพ้นออกมานอกช่องคลอด :
จะแห้งหายไปเองภายใน 2 – 3 สัปดาห์

16. เลือดออกทางช่องคลอด : พบในทารกเพศ
หญิง อายุ 3 – 5 วัน เกิดจากฮอร์โมนของมารดาที่
ผ่านจากรกมาสู่ทารก จะหายไปเองภายใน 2
สัปดาห์
17. การไม่ถ่ายอุจจาระทุกวัน : โดยไม่มีอาการ
ท้องผูก อึดอัด ไม่อาเจียน ดูดนมได้ เนื่องจาก
น้านมแม่ นั้น ย่อยง่าย อาจทาให้ทารกไม่ ถ่าย
อุจจาระทุกวัน
18. ร้องเวลาถ่ายปัสสาวะ : เมื่ออายุใกล้หนึ่ง
เดือน ทารกบางรายเริ่มรับรู้ความรู้สึกปวด
ปัสสาวะ ทาให้ทารกร้องเหมือนมีการเจ็บปวดก่อน
ถ่ายปัสสาวะ เป็นเฉพาะเวลาที่ทารกถ่ายปัสสาวะ
ขณะตื่น หากถ่ายปัสสาวะขณะนอนหลับทารกจะ
ไม่ร้อง อาการนี้จะหายเองภายใน 1 เดือน ทั้งนี้
จะต้องไม่มีอาการถ่ายปัสสาวะเป็นหยดๆ หรือเบ่ง
ขณะถ่ายปัสสาวะ
19. ตุ่มขาวในปาก : ขนาดเท่าหัวเข็มหมุด ตุ่มนี้ไม่
ทาให้ทารกไม่ดูดนม และจะหลุดหายไปเอง
20. ลิ้นขาว : พบได้ในทารกแรกเกิด โดย ปกติจะเป็น
สีขาวกระจายเท่าๆกันบริเวณกลางลิ้น ซึ่งหายเอง
เมื่อทารกมีอายุมากขึ้น จึงไม่จาเป็นต้องให้การ
รักษาใดๆ แต่ถ้าลิ้นขาวจากเชื้อรา จะมีลักษณะ
เป็นแผ่นสีขาว เป็นหย่อมๆที่ลิ้น เพดานปาก
กระพุ้งแก้มหรือริมฝีปาก

1. ตัวเหลืองมาก
2. ตัวร้อน มีไข้ ซึม
3. หายใจเร็ว หายใจหอบ หายใจมากกว่า 60
ครั้ง/นาที
4. มีอาการบวม แดง และมีหนองที่สะดือหรือตา
5. ซึม ไม่ยอมดูดนม
6. ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด
7. ไม่ถ่ายปัสสาวะเป็นเวลานานเกิน 6 – 8 ชั่วโมง
8. ท้องอืด อาเจียนหลังกินนม
9. ไม่ถ่ายขี้เทาภายใน 48 ชั่วโมงหลังคลอด
10. ลิ้นขาวที่เป็นเชื้อรา

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร
สอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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