
 
 
 

 
   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
             

  คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับ คุณแม่หลังคลอดเล่มนี้  เป็นคู่มือ ที่จัดท าขึ้น  

โดยน าสาระความรู้และข้อแนะน าในการปฏิบัติตัวหลังคลอด เพื่อดูแลตนเองและ  

ทารกแรกเกิด  รวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เพื่อให้คุณแม่ฟื้นตัวหลังคลอด  

ได้เร็ว และลูกน้อยเจริญเติบโต อย่างมีสุขภาพดี     

    คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเ ป็นประโยชน์ต่อพ่อ- แม่ 

และครอบครัวรวมถึงผู้สนใจต่อไป   

 

  

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    12 

ปัญหา ที่พบในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  14 
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 การปรับตัวครั้งใหม่ก็เริ่มเดินทางมาสู่ครอบครัวท่ามกลางความ ตื่นเต้น      

มีความสุข ภายหลังการคลอดเพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดี และแม่หลังคลอด  

ฟื้นตัวและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  

 อาการต่าง ท่ีๆพบ .... ในแม่หลังคลอด     

อ่อนเพลีย   

1. พักผ่อนให้เพียงพอ  

     2. ควรหาคนมาอยู่เป็นเพ่ือน ...ส าหรับไว้คอยดูแลและช่วยเหลือ 

3. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  

4.ด่ืมน้ ามาก  ๆ

 

 

มีน้ าคาวปลา  

1. เปล่ียนผ้าอนามัยบ่อย  ๆป้องกันการสะสมของเช้ือโรค  

2. ถ้าน้ าคาวปลาออกมาก สีไม่จางลง หรือมีกล่ินเหม็น  

อาจเกิดการอักเสบติดเช้ือในบริเวณโพรงมดลูกหรือช่องคลอด  

 



 
 

ปวดมดลูกจากมดลูกบีบรัดตัว    

1. แม่ท่ีคลอดทางช่ องคลอดให้นอนคว่ าและใช้หมอนประคอ งบริเวณ
มดลูกไว้  

2. ไม่กล้ันปัสสาวะเพ่ือให้มดลูกท างานได้ดีข้ึน  

 

 

 

 

 

                          3.ควรด่ืมน้ ามากๆ 

                          4.ถ้าปวดมาก .. รับประทานยาแก้ปวด   

 

ปวดแผลฝีเย็บ  กรณีที่คลอดทางช่องคลอด  

 ท าความสะอาดบริเว ณแผลฝีเย็บ  

 เปล่ียนผ้าอนามัยทุกคร้ัง  

 ซับบริเวณแผลฝีเย็บให้แห้งสนิท  

 รับประทานยาแก้ปวด  

 หม่ันขมิบช่องคลอด  

 ใช้ห่วงยางรองก้นน่ังเพ่ือกันไม่ให้แผลฝีเย็บกดกับท่ีน่ังโดยตรง  



 
 

 ท้องผูก  

1. รับประทานผักและผลไม้สด  

2. เพ่ิมการด่ืมน้ าหรือนม  
 

                     3. เดินเล่น  

                     4. ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา  

                  5. รับประทานยาขับถ่ายอย่างอ่อน  
 

 เหงื่อออกมากกว่าปกติ   

 จากการเปล่ียนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย และเป็นวิธีการท่ี
ร่างกาย จะขับของเหลวส่วนเกินขณะต้ังครรภ์    

บางคร้ังแม่อาจรู้สึก มีไข้ต่ า ด้ๆวย  จึงควรด่ืมน้ าชดเชย   

 

ความรู้สึกหดหู่ใจหลังคลอด    

จากความเครียด เหน่ือย อ่อนเพลีย และวิตก
กังวล 

1. ดูแลเป็นเพ่ือนประคับประคองจิตใจ  

2. หาคนช่วยเล้ียงลูก  
 



 
     

สุขอนามัยแม่หลังคลอด  

อาบน้ าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง   

บรรเทากลิ่นตัว  

 ไม่ควรลงแช่ ในอ่างน้ า สระน้ าหรือแม่น้ าล าคลอง 
เพราะเช้ือโรคอาจเข้าสู่โพรงมดลูกได้ เน่ืองจาก
ปากมดลูก ยังปิดไม่สนิท  

 ใช้ขันตักอาบ หรือน้ าฝักบัว  
 

แปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  บรรเทากลิ่นปาก  

 บ้วนปากหลังการกินอาหารทุกม้ือ  

 แปรงล้ินทุกคร้ังหลังการแปรงฟัน   

 ใช้ยา สีฟันผสมฟลูออไรด์   

 ควรไปพบทันตแพทย์  
 

ท าความสะอาดบริเวณแผลฝีเย็บ  

 ใช้น้ าสะอาด หรือสบู่  ล้างให้สะอาด  

 จากบริเวณด้านหน้าไปด้านหลัง (ทวารหนัก )  

 หม่ันเปล่ียนผ้าอนามัยบ่อย  ๆ  



 
 

 

พักผ่อนให้เพียงพอ  

 ควรพักผ่อนและนอนหลับให้เต็มท่ี  

 หาเวลาพักผ่อนบ้างในขณะท่ีลูกหลั บ 
 

 
 
 

การท างาน   

 สามารถท างานเบา ไๆด้ตามปกติ เช่น 
กวาดบ้าน หุงข้าว ท ากับข้าว  

 ไม่ควรยกของหนัก  

 ไม่ควรข้ึนลงบันไดบ่อย  ๆ  

เพราะอาจท าให้แผลฝีเย็บแยก  

และท าให้เกิดกระบังลมหย่อนได้  
 

การออกก าลังกายหลังคลอด   

 ท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

 เร่ิมจากท่าง่าย แๆละเบา  ๆในวันแร กหลังคลอด  

 หลังจากน้ันเพ่ิมความแข็งแรงข้ึนเร่ือยๆ  



 
 

 ท่าบริหารกล้ามเนื้อข้างล าตัว   

ยืนตรงแยกเท้าหน่ึงช่วงไหล  

ใช้มือข้างหน่ึงแตะท่ีศีรษะ อีกข้างหน่ึงปล่อยข้างล าตัว  

พร้อมแล้วเอียงล าตัวไปด้านข้าง จนรู้สึกตึง แล้วยกล าตัวตรงจุดเดิม  
 
 
 ท่าบริหารกล้ามเนื้อ เอว  

ยืนตรงเท้าชิด   ประสานมือ พร้อมแล้วบิดล าตัว   

ไปด้านข้างจนรู้สึกตึง แล้วกลับมาจุดเร่ิมต้น  
 

 

 ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขา   

ยืนตรงก้าวเท้าไปด้านหน้า 1 ก้าว  

ใช้มือเท้าเอวท้ังสองข้าง (ถ้าทรงตัวไม่ได้ให้หาท่ีจับ )  

พร้อมแล้วยกเท้าท่ีก้าวไปด้านหน้า  

ข้ึนมาจนตึ งหรือขนานพ้ืน แล้วลดกลับจุดเร่ิมต้น  

 ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขา , สะโพก  

ยืนตรงให้ปลายเท้าชิด ส้นเท้าแยก    หัวเข่าชิด    

ต้นขาชิดติดกัน มือเท้าเอว  พร้อมแล้วย่อตัวลงเหมือนจะน่ังเก้าอ้ี   

หัวเข่าไม่เลยปลายเท้า  จนรู้สึกตึงแล้วยืดข้ึนมาจุดเร่ิมต้น   



 โปรตีนท่ีดีจากเน้ือปลา ช่วยให้แผลหายเร็ว
ข้ึนและช่วยสร้างน้ านม   
 วิตามินซีจากส้มช่วยเพ่ิมภูมิต้านทาน 
 หัวปลี ช่วยเพ่ิมการขับน้ านม 
 แกงเลียงมีผักหลากหลายอาทิเช่น  
ใบแมงลัก ช่วยขับน้ านมได้ดี   

 
  
 ท่าบริ หารกล้ามเนื้อหน้าอก   

ยืนแยกเท้าหน่ึงช่วงไหล มือประกบชิดกัน  

ต้นแขนแนบชิดล าตัวดันกล้ามเน้ืออก    

พร้อมแล้วยกแขนข้ึนด้านบนจนแขนตึง  

แล้วหมุนแขนเป็นวงกลม  

 

 
 

กินอาหารเพิ่มขึ้น   

 ด่ืมนมเพ่ิมเป็นวันละ 1-2 แก้วสลับกับปลาเล็กปลาน้อย  

 กินผักผลไม้สดทุกวัน  

 หลีกเล่ียงอาหารหมักดองและอาหารรสจัด  

 ด่ืมน้ าให้ได้อย่างน้อย 7-8 แก้วช่วยเพ่ิมน้ านมมากข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

การรับประทานยา   

  รับประทานยาตามแพทย์ส่ัง  

  ยาบางชนิดขับออกทางน้ านมเป็นอันตรายต่อลูกได้ 

งดเพศสัมพันธ์ 6 สัปดาห์หลังคลอด    

  เนื่องด้วย  

 แผลในโพรงมดลูกยังไม่หายดี  

 ปากมดลูกยังปิดไม่สนิท  

 กล้ามเน้ือช่องคลอดยังไม่แข็งแรง  

 อาจท าให้เกิดการฉีกขาดบริเวณแผลฝีเย็บ 
ช่องคลอด และเกิดการติดเช้ือได้  

 
  นัดตรวจ  6 สัปดาห์หลังคลอด   

 ตรวจดูการอักเสบในมดลูก  

 ตรวจแผลฝีเย็บ  

 ตรวจมะเร็งปากมดลูก    
 

 ช่วยเหลือในเร่ืองการเล้ียงลูกด้ วยนมแม่  

 การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  



 
 

     การคุมก าเนิด การคุมก าเนิด การคุมก าเนิด 

ยาเม็ดคุมก าเนิด   

 มีท้ังท่ีมีผลต่อน้ านมและไม่มีผลต่อน้ านม  

 ควรรับค าปรึกษาก่อนเร่ิมกินยาคุมก าเนิด   

 ยาฉีดคุมก าเนิด  

   คุมก าเนิดได้นาน 2- 3 เดือน   

    อาจมีเลือดประจ าเดือนขาดหรือ 

มากระปริดกระปรอย  

    หากฉีดยาไม่ตรงนัดยาหมดฤทธ์ิก่อนก็อาจต้ังครรภ์ได้
   

ยาฝังคุมก าเนิด  

 คุมก าเนิดได้นาน 3-5 ปีแล้ว  

 อาจพบเลือดประจ าเดือนออกกระปริดกระปรอย  

 

ถุงยางอนามัย   

   ไม่มีภาวะแทรกซ้อน   

   ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  



 

ห่วงอนามัย   

   ไม่มีผลต่อฮอร์โมนเพศ   

   ป้องกันการต้ังครรภ์ได้ผลสูงถึง 97%  

   คุมก าเนิดได้นาน 3-8 ปี  

   ระยะ 2-3 เดือนแรกหลังใส่อาจมีประจ าเดือน 

มากข้ึนเล็กน้อย  
 

 ถ้าสายห่วงอนามัยน้ันยาวหรือส้ันเกินไปมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ให้
กลับมาปรับได้ 

 

การท าหมันหญิง   เป็นการหยุดการตั้งครรภ์  

 โดยท าให้ท่อรังไข่ท้ังสองข้างตีบตันหรือขาดจากกัน  

 ไข่ไม่สามารถออกมาผสมกับอสุจิของฝ่ายชายได้  

การท าหมันชาย  

 หลังท าหมันชายระยะแรกต้องคุมก าเนิดด้วย 

วิธีอ่ืนควบคู่ไป จนกว่าจะตรวจไม่พบน้ าเช้ืออสุจิ 

 ยังคงมีการหล่ังน้ าเช้ือออกมาตามปกติ  

 แต่ไม่มีตัวอสุจิปนออกมา 



 
  

      อาการผิดปกติหลังคลอด   ….           ท่ีควรมารับการรักษา 

   มีเลือดสดๆ ออกทางช่องคลอด  

 

แผลเจ็บมากขึ้น เป็นหนอง อักเสบ บวม แดง หรือแยก  

มีไข้สูง หนาวสั่น  

 

ปวดศีรษะรุนแรง ตาพร่ามัว  

ปวดเต้านม ลูกดูดนมแล้วไม่ดีขึ้น  

       เต้านมอักเสบ บวมแดง  

 

 

 

ปัสสาวะแส บ ขัด ขุ่น  

 

ปวดท้องอย่างรุนแรง ปวดจนบิด  

คล าพบมดลูก หรือก้อนทางหน้าท้องภายหลังคลอด 2 

สัปดาห์ไปแล้ว 

 

 

 



 
 

การดูแลทารกแรกเกิด 
 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

แม่ให้นมในท่าท่ีสบาย ตามถนัด  

ใช้หัวนมกระตุ้นบริเวณริมฝีปาก ของลูก  

เม่ือลูกอ้าปาก ให้ประคองศีรษะลูกเข้ าหาเต้านมแม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 อมให้ลึกถึงลานหัวนม  

 ล้ินวางใต้ลานหัวนม  

 ริมฝีปากคล่ีบานรอบเต้านม  

 มองเห็นการเคล่ือนไหวของขากรรไกรลูกบริเวณกกหู  

 แก้มโป่งพอง  

 หยุดกลืนน้ านมเป็นระยะ   
 



 

ในระยะแรกเพ่ือกระตุ้นการสร้างน้ านม                       

ให้ลูกดูดอย่างน้อยวันละ  8-10  ม้ือ  

ดูดนานข้างละ 10-15  นาที ท้ังสองข้าง  

น้ านมแม่ …ถ้าลูก ดูดมากดูดมากดูดมาก  น้ านมจะ สร้างมากสร้างมากสร้างมาก  

ถ้าลูก ดูดน้อยดูดน้อยดูดน้อย  น้ านมจะ สร้างน้อยสร้างน้อยสร้างน้อย  

แต่ถ้าลูก หยุดดูดหยุดดูดหยุดดูด  น้ านมจะ หยุดสร้างหยุดสร้างหยุดสร้าง  

การเอาหัวนมออกจากปากลูก  

 สอดน้ิวท่ีสะอาดเข้าไปกระพุ้งแก้มลูก 

หรือใช้การกดคางลูก เพ่ือให้ปากลูกหลุด     

ออกจากหัวนม  

จากนั้นจึงน าลูกไปดูดนมอีกข้าง  

มื้อต่อไป  

 เร่ิมจากเต้าท่ีดูดค้างไว้ในม้ือก่อน  

เพ่ือให้ลูกได้ท้ัง 2 ส่วน  

คือส่วนหน้าและส่วนหลัง อย่างต่อเน่ือง    

ซ่ึงน้ านมแม่ส่วนหลังจะมีไขมันมากกว่าน้ านมส่วนหน้า   

ซ่ึงท าให้ลูกได้พลังงานมากและอ่ิมได้นาน  



 

  ปัญหาท่ีมักพบในการเล้ียงลูก ด้วย  ...นมแม่  
 

 น้ านมน้อย  

 แม่ควรให้ลูกดูดนมบ่อย  ๆอย่างน้อยวันละ 8-10 ม้ือ  

 รับประทานอาหารและน้ าให้เพียงพอ  

 การกังวลว่า “ น้ านมไม่พอ ”     …..  

....... อาจท าให้น้ านมไม่พอจริงอย่างท่ีคิด  

 

 ควรจะให้ลูกดูดนมแม่บ่อยแค่ไหน  

2-3 วันแรก 

 ให้ปลุกลูก ดูดนมแม่ทุก 2-3 ช่ัวโมง  

ถ้าน้ านมไหลดี 

 แล้วก็ปล่อยให้ลูกดูดได้บ่อยตามความต้องการ  
 

  ท าไมจึงไม่ต้องให้ลูกดูดน้ าตาม  

   ในน้ านมแม่มีน้ ามีเพียงพอแล้ว  

การให้ลูกกินน้ าจะท าให้น้ าไปแย่งท่ีน้ านมแม่  

ท าให้ได้นมแม่น้อยลง  

 

 

 

 

 



 
 จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกได้ รับนมแม่เพียงพอ   

   ลูกถ่ายอุจจาระ 4-8 คร้ังใน 24 ช่ัวโมงหรือไม่ถ่ายบ่อยแต่ปริมาณ
มากในแต่ละคร้ัง  

 เต้านมแม่คัดตึงก่อนให้นมและน่ิมลงหลังให้นมแล้ว 

 ลูกปัสสาวะ 6- 8 คร้ังข้ึนไปใน 24 ช่ัวโมง  
 

 

 

 

 

 ขณะท่ีลูกดูดนมข้างหน่ึง น้ านมก็ไหลอีกข้างหน่ึงด้วย  

 ได้ยินเสียงลูก กลืนน้ านม  

 

  แม่เจ็บหัวนม หัวนมแตกเป็นแผล  

 ปรับวิธีการให้ลูกดูดนมให้ถูกวิธี  

 เปล่ียนท่าให้ดูดนมแม่โดยไม่ให้งับบริเวณท่ีเป็นแผล  

 บีบน้ านมทาบริเวณแผลท่ีแตกหลังม้ือนมทุกม้ือ    
 

 



 

 เต้านมคัด เต้านมอักเสบ  

 ประคบเต้านมด้วยผ้าขนหนูอุ่น  
 
 
 

 บีบนวดเต้านมเบา ท่ัๆวท้ังเต้า ข้างละ  5 นาที 
 

 
 

 บีบน้ านมออกจากเต้าด้วยมือจนลานนมน่ิม  
 
 
 

 ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ าเย็นประคบเต้านม  
 

 

 

 ถ้าปวดมากรับประทานยาแก้ปวด  

 แต่ถ้ามีอาการบวมแดงกดเจ็บ  

หรือไข้สูงมากควรไปพบแพทย์  

 

 



 
 

           การบีบเก็บน้ านม  
 

 ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
 
  ใช้ผ้าชุบน้ าอุ่นประคบเต้านมประมาณ 3-4 นาทีก่อนบีบน้ านม 

  คลึงเต้านมเบา  ๆเป็นวงกลมเคล่ือนไปรอบ  ๆเต้านม  

      จากน้ันเข่ียเต้านมเบา  ๆจากฐานเต้านมเข้าสู่หัวนม 

  วางน้ิวหัวแม่มือ และวางน้ิวช้ีไว้ตรงข้ามกัน โดยท้ัง 2 น้ิว  

     ห่างจากฐานหัวนม   3 เซนติเมตร  

  กดน้ิวดันเข้าหาตัวแม่ แล้วบีบน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวท้ัง 4 เข้าหากัน 

 

 

 

  ย้ายต าแหน่งบีบน้ านมไปรอบ  ๆเต้านม เพ่ือบีบน้ านมออกให้ท่ัวเต้า 

  เปล่ียนเต้า เม่ือน้ านมไหลช้า 

 บีบน้ านมใส่ในภาชนะเก็บน้ านม ท่ีต้มหรือน่ึงให้สะอาดแล้ว  



การเก็บรักษา 
เขียนวันท่ีและเวลาที่เก็บไว้ จัดเรียงตามล าดับ ก่อน-หลัง 

 

   อายุของน้ านมแม่ท่ีเก็บไว้ใช้  

 

 

 

 อุณหภูมิห้อง  เก็บได้นาน  1   ช่ัวโมง 
 

 

  ตู้เย็นใต้ช่องแช่แข็ง  เก็บได้นาน  48 ช่ัวโมง 

  ตู้เย็นช่องแช่แข็ง  

 

แบบประตูเดียว     จะเก็บได้นาน    2 สัปดาห์ 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ 2 ประตู   จะเก็บได้นาน  3 เดือน 
 



 

การน าน้ านมท่ีเก็บไว้มาให้ลูก   

1. น าน้ านมท่ีใกล้หมดอายุ มาใช้ก่อน  

2.  ถ้าแช่แข็งน าน้ านมแช่แข็งออกมาวางในตู้เย็นช่องธรรมดา  
 
 
 
 
 
 
3. เม่ือน้ านมละลายแล้ว  

                อุณหภูมิปกติ   ให้ลูกดูดได้เลย       

                    ถ้าต้องการให้อุ่นขึ้น   

                     ให้แช่ในภาชนะท่ีใส่น้ าอุ่น  
 
 

 

4. นมแม่ท่ีน าอ อกจากตู้เย็นให้ลูกดูดหมดใน 1 ช่ัวโมง  

5. นมแม่ท่ีละลายแล้วไม่ควรน ากลับไปแช่ใหม่  ถ้าเหลือให้ท้ิง 
 

 

 

 

การฝึกลูกดูดนมจากขวดกรณีแม่ต้องไปท างานนอกบ้าน 

 “ให้เร่ิมฝึกในช่วงอายุ 1 เดือน คร่ึง-  2 เดือน ”  
เพ่ือให้ดูดนมแม่ได้ท้ังจากเต้าแ ละจากขวด  



 

      ข้ันตอนการอาบน้ า  

 

 ล้างมือให้สะอาด  

 เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม  

 

 

 ผสมน้ าอุ่น  

 ทดสอบความอุ่นของน้ าให้พอดี 

 

 

 

ห่อตัวทารกด้วยผ้าขนหนูให้กระชับ  

 

 

 ประคองศีรษะทารกให้อยู่ในอุ้งฝ่ามือ  

 ใช้แขนและศอกหนีบล าตัวไว้ข้างเอว  

 ใช้มือพับใบหูทั้งสองข้าง กันน้ าเข้าหู  

 

 

 

 

 



 
 

 ใช้น้ าลูบหน้าทารก  

 ใช้สบู่/ยาสระผม สระผม ให้สะอาด  

เช็ดผมให้แห้ง 

 

เปลี่ยนน้ าใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใช้สบู่ลูบตัวทารกให้ทั่ว    

 ล้างออกด้วยน้ าสะอ าดทีละส่วน ตั้งแต่แขนทีละข้าง  ซอกคอ ล าตัว  

จนถึงขาทั้งสองข้าง  

  



 
 

 

 อุ้มคว่ าให้อกพาดที่แขนเพื่อล้างด้านหลัง  

 ลูบสบู่ให้ทั่วหลัง ก้นและขา แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด 

 

 

 

 

 วางบนผ้าขนหนูผืนใหม่  

 แล้วซับตัวให้แห้ง โดยเฉพาะซอกคอ  

และข้อพับต่างๆ  

 ห่อตัวทารกให้ อบอุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ข้ันตอนการเช็ดตาทารก  

 

 ล้างมือให้สะอาด   

 

 

 ใช้ส าลีสะอาดชุบน้ าต้มสุกที่เย็น แล้วบีบให้หมาดๆ  

 เช็ดตาจากหัวตาไปหางตา  อย่าเช็ดซ้ าไปมา  

  

ขั้นตอนการเช็ดสะดือทารก  

1. ล้างมือให้สะอาด  

 

 

 

 

    

   ข้ันตอนการเช็ดสะดือ 
 

      ไม้ที่ 1 เริ่มเช็ดที่ปลายตัดที่สะดือ

      

ไม้ที่ 2 เช็ดที่โคนสะดือให้สะอาด  

   



 
 

   อาการปกติ .. ท่ีพบได้ในทารกแรกเกิด    
                                                          ภายใน 1 เดือนหลังคลอด  

การสะดุ้งหรือผวา   

 การสะดุ้งหรือผวาเวลามีเสียงดังหรือเวลาสัมผัสลูกน้อย 

 เป็นอาการปกติท่ีแสดงถึงระบบประสาทท่ีปกติ   

 จะหายไปเม่ืออายุ 6 เดือน 

 จัดท่าให้ลูกนอนตะแคงหรือใช้ผ้าห่มให้ลูกบริเวณหน้าอกช่วยลด
อาการ 

 

การกระตุก  

 เวลาลูกหลับ อาจพบมีอาการกระตุกเล็กน้อยท่ีแขนหรือขา   

 เวลาต่ืนไม่มีกระตุก คล้ายกับอาการท่ีผู้ใหญ่มีอาการก ระตุกก่อนต่ืน
นอนเช่นกัน  

 การสะอึก  

 การสะอึกมักพบหลังดูดนมเน่ืองจากกะบังลมและกระเพาะอาหาร
ท างานไม่สัมพันธ์กัน  

 หากพบลูกสะอึกให้จับเรอ  

 ดีดเท้าให้ร้อง เม่ือร้องจะหายจากอาการสะอึกได้ 
 



 
 การแหวะนม  

 หูรูดกระเพาะอาหารของทารกแรกเกิดยังรูดปิดไม่สนิทจึงท าให้ลูกน้อยอาจ
มีแหวะนมเป็นล่ิมคล้ายเต้าหู้  

 การจับลูกเรอไล่ลม ทุกคร้ังหลังอ่ิมนม  

 ให้ลูกนอนตะแคงขวาศีรษะสูงหลังดูดนมประมาณคร่ึงช่ัวโมง  
 

นมแม่  กับการถ่ายอุจจาระ  

                      ขณะดูดนมแม่ บิดตัวหรือผายลมจะมีอุจจาระเล็ด  
                          ออกมาด้วย  บางคร้ังก็มีกล่ินเปร้ียว   
 

 ในเด็กอายุ 1 เดือน น้ านมแม่ท้ังหมดถูกดูดซึมไปใช้ในการเจริญเติบโต 
เกือบหมด หลงเหลือกากกลายเป็นอุจจาระน้อยมาก 

 อาจจะพบว่าลูกอาจถ่ายวันเว้นวัน หรือ1-2 วันถ่ายคร้ัง และอุจจาระ
ปกติ ไม่แข็ง 

 

ร้องบอกเวลาปวดปัสสาวะ  

 ปัสสาวะออกมาตามปกติ ไม่เป็นหยด หๆรือเบ่ง   

 พบเฉพาะเวลาท่ีลูกต่ืนอยู่เท่าน้ัน ถ้าเวลานอนหลับจะไม่ร้อง   

 อาการจะหายได้เองภายใน 1 เดือน 
 



 
 

       อาการผิดปกติ     ของลูกน้อย ... ท่ีควรมาพบแพทย์  

 ตัว เหลือง   
   อาการเหลืองของเด็กเร่ิมจากใบหน้า แล้วค่อยไล่ไปท่ีหน้าอก ท้อง แขนขา 
จนถึงเท้า  
การดูแลเบื้องต้น  

 ไม่ให้ด่ืมน้ า และไม่น าไปตากแดด 

 กระตุ้นดูดนมทุก 2-3 ช่ัวโมง  

 สังเกตเห็นลูกซึม ดูดนมน้อยลงหรือไม่ดูดนม  

ควรรีบพาไปพบแพทย์ 

 ตรวจสอบโดย การใช้น้ิวมือกดลงบน... กระดูกกลางหน้าแข้ง .. 
ลูกแล้วพบว่ าเหลืองแสดงว่าเด็กมีภาวะตัวเหลือง ท่ีควรรีบพา
ไปพบแพทย์ก่อนวันนัด  

 ผิวหนังรอบสะดือ อักเสบบวมแดง โคนสะดือมีเลือดออก หรือเป็นหนอง 

การดูแลเบื้องต้น  

 ถ้ามีเลือดออกเล็กน้อย ให้เช็ดโคนสะดือให้แห้ง 

 ถ้าเลือดออกมาก หรือเป็นหนองตลอดให้ปรึกษาแพทย์ทันที 

 

 



 

 
 ลูกมีไข้ ซึม ไม่ค่อยดูดนม    
      การดูแลเบื้องต้น  

 วัดปรอทดูอุณหภูมิ 

 อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 37.5-38 องศาเซลเซียส

ให้ถอดเส้ือผ้า และให้อยู่ในท่ีอากาศถ่ายเทดีจนกว่าอุณหภูมิจะลดลง 

 อุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ให้เช็ดตัวเพ่ือลดไข้ใน 1 ช่ัวโมง ถ้า

อุณหภูมิปกติ แต่ยังมีอาการซึม ควรรีบพามาพบแพทย์ 

 ร้องกวน แต่ไม่ยอมดูดนม น้ าหนักลด  
      การดูแลเบื้องต้น  

 ตรวจสอบดูว่า ร้องกวนเพราะคัดจมูก
หรือไม่  

ถ้ามีน้ ามูกให้ใช้ไม้พันส าลีขนาดเล็กท่ีพอเหมาะกับจมูกลูก ชุบน้ าต้มสุกท่ีเย็น
แล้ว เช็ดน้ ามูกออก  

 แต่ถ้าพบว่าร้องมาก ไม่ยอมดูดนม น้ าหนักลดลงเร่ือย  ๆให้พามาพบ
แพทย์   

 
 ถ่ายเหลวเป็นน้ าหลายครั้งในชั่วโมงเดียว    

      การดูแลเบื้องต้น  

 ให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียว งดอาหารอ่ืน  

 สังเกตลักษณะอุจจาระ จ านวนคร้ังและน ามาพบแพทย์  



 
 
 ถ่ายมีมูกหรือเลือดปนในอุจจาระ   

      การดูแลเบื้องต้น  

 ให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียว งดอาหารอ่ืน 

 สังเกตลักษณะอุจจาระ จ านวนคร้ังและ
น ามาพบแพทย์ 

          

      การส่งเสริมพัฒนาการ ...ทารกแรกเกิด  
 การลูบตัวเด็กช่วยท าให้มีน้ าหนักเพ่ิมข้ึน ลดการร้องกวน  

 หม่ันพูดคุย  กับลูกบ่อย  ๆ  

 ร้องเพลงให้ลูกฟัง  

 การสบตาด้วยความรัก จะท าให้เกิดความรัก 
และผูกพัน  

 ถ้าจ้องหน้าลูกนาน 15 วินาที ลูกจะขยับมือ  
ขยับเท้า คว้าของ  

 แขวนของเล่นให้มองตาม ไขว่คว้า และย่ืนมือ
ออกจับ 

 

 โยกกล่อมลูกไปมาเบา  ๆท าให้ลูก
มีน้ าหนักเพ่ิมมากข้ึน และช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการของใย
ประสาท 



 

   การนวดสัมผัส          การนวดสัมผัส          การนวดสัมผัส                                        

 ควรนวดในช่วงที่เด็กอารมณ์ดี ถ้าค รั้งนี้ลูกไม่ยอมหรือร้องไห้ ควรหยุดนวด  

ทันที  เมื่อพร้อมจึงเริ่มนวดใหม่  เด็กจะรู้สึกสนุกสนานและอารมณ์ดี  

   
วางฝ่ามือท้ัง 2 ข้างก่ึงกลางศีรษะ
ลูบลงมาจนถึงปลายคาง 
 

 

 

    ใช้ปลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางลูบ 

    จากบริเวณก่ึงกลางหน้าผาก 

     ลงมาท่ีขมับ 

 

 

ใช้น้ิวโป้งท้ัง 2 ข้างวางตรงกลาง  

บริเวณเหนือริมฝีปากบน  

แล้วลากเป็นเส้นตรงจนสุดขอบปาก 

แล้วนวดใต้ริมฝีปากล่างเช่นเดียวกัน 

 



 

วางฝ่ามือท้ัง 2 ข้างบริเวณ 

กลางหน้าอก วาดมือแยกออกเป็น
รูปหัวใจ ไปตามแนวซ่ีโครงโค้งลงมา
ชนกันท่ีกลางท้องน้อย 

 

 

  

 

ยกแขนข้ึนเหนือศีรษะ   

นวดวนเป็นวงกลมบริเวณ
ใต้รักแร้ 

 

 

จับแขนลูกยกข้ึน แล้วนวดรอบแขน 

หมุนเป็นวงกลม เล่ือนข้ึนลงจาก  

ต้นแขนไปข้อมือ ต่อจากน้ันใช้น้ิวโป้งกด
ฝ่ามือลูกเบา  ๆ



 

 ใช้ฝ่ามือลูบเป็นเส้นตรงจากใต้ราวนมด้านซ้าย  

 ใช้ฝ่ามือลูบเป็นตัวแอลกลับหัว บริเวณท้องโดยเร่ิมจากซ้ายไปขวา
ของผู้ นวด  

 ใช้ฝ่ามือลูบบริเวณท้องเป็นตัวยูคว่ า จากซ้ายไปขวาเช่นกัน  

 

วางฝ่ามือท้ัง 2ข้างต้ังฉาก  

โดยเร่ิมจากใต้ราวนมสลับมือ 

เคล่ือนลง ถึงท้องน้อยทีละข้าง 

เป็นจังหวะจนสุดก็เร่ิมต้ังต้นใหม่ 

 

 

    ใช้น้ิวมือจักจ้ีบริเวณท้องน้อย  

    โดยเร่ิมจากซ้าย  



 
 

    

จับขายกข้ึ นแล้วนวดรอบขาหมุนเป็น
วงกลมจากต้นขา ค่อย  ๆเล่ือนลงไปสู่
ปลายเท้า  

จากน้ันใช้น้ิวโป้งกดฝ่าเท้าลูกเบา  ๆ

 
 
 
 
 
ใช้ฝ่ามือท้ัง 2 ข้าง กล้ิงขาลูกไปมา  

โดยเร่ิมจากหัวเข่าไปข้อเท้า 

 

 

 
จับลูกนอนคว่ า วางฝ่ามือท้ัง2 ข้าง  

เฉียงกับแผ่นหลัง แล้วถูฝ่ามือ 2 ข้าง 

เฉียงสลับข้ึนลง ในจังหวะเดินหน้า  

ถอยหลัง ลงมาจนถึงก้นกบ  

แล้วเคล่ือนข้ึนใหม่ 

 



 

                ความหมายของการร้องไห้ ... ของลูกน้อย  
 

  ร้องไห้เพราะ ...หิว    

  ร้องไห้เพราะ ...ง่วงนอน   

 ร้องไห้เพราะ ...ไม่สบายตัว เช่น 

ร้อน ผ้าอ้อมเปียก 

 

 ร้องไห้เพราะ ...วางลู กลงนอนเร็วเกินไป    

  ร้องไห้เพราะ ...มีลมแน่นท้อง  

 ร้องไห้เพราะ ....ดูดนมมากเกินไป  

 

 ร้องไห้เพราะ ...ปวดท้อง เนื่องจากแม่กินอาหารรสจัด  

 
  

 ร้องไห้โคลิก หรือที่เรียกว่าร้อง 3 เดือน  

 มักพบตั้งแต่เด็กอายุ 2-3 สัปดาห์จนถึง 12 สัปดาห์และหายไปเอง  

 ไม่ทราบสาเห ตุที่แท้จริง   

 ลักษณะการร้องเสียงแหลมชัดเจน ร้องมากและนานกว่าปกติ  

 เวลาร้องขางอเข้าหาท้องหรือเหยียดตรงออกไป    

 ให้มาปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่น  



 

            เทคนิคการปลอบโยนลูก 

 วิธีการปลอบโยนที่ดีที่สุดคือการอุ้มเด็กแล้วกอดสัมผัสด้วยความรัก  

และความ อบอุ่น 

 

การไกวในเปลหรืออ้อมแขนเบาๆอย่างมีจังหวะ  

 

ให้ลูกฟังเสียงธรรมชาติที่อ่อนโยน  

 

 

 

 

การอาบน้ าอุ่น  

 

การนวดเบาๆ   

 

 

 

การเขย่าหรือแกว่งเด็กอย่างรุนแรง  

เป็นผลเสียต่อเด็กทั้งด้านจิตใจและอาจท าให้ เส้นเลือดเล็กๆในสมองเด็กแตก ได้  

 



 

 เม่ือลูกรัก ตัวเหลือ ง 
 

สาเหตุของการเกิดตัวเหลืองมีหลายสาเหตุ  

1.ถ่ายข้ีเทาช้า  

2.ดูดนมได้น้อยเกินไป  

3.ทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดหรือตัวเล็กมาก 
 

 

 

4.เลือดแม่กับลูกไม่เข้ากัน มักพบในแม่ท่ีมีหมู่เลือดโอ  

ลูกหมู่เลือดอ่ืน  

 
5.มีการติดเช้ือต้ังแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอด  

6.ลูกมีเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากโรคจี 6 พีดี 
 
 

7.มีบาดแผล หรือรอยฟกช้ าจากการคลอด  
 
 

ถ้าพบลูกตัวเหลืองแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเด็กอาจเกิด  

.....สมองพิการถึงเสียชีวิตได้  

o 



 
  

                    การส่องไฟรักษา  
 ถอดเสื้อผ้าออก  

 ปิดตาทารกไว้ เพื่อไม่ให้แ สงระคายเคืองตา  

 เปลี่ยนท่านอนบ่อยๆ  

 ให้นมแม่แต่ละมื้อให้เร็วที่สุด   

 

 

 

 ดูแลเช็ดตัวให้ทารกตามปกติ  

 ห้ามทาแป้งเพราะแป้งจะไปบังแสง  

 เปลี่ยนผ้าปิดตาทุกครั้งหลังเช็ดตัว  

 เจาะเลือดตรวจระดับสารสีเหลืองเป็นระยะ  

 

การดูแลหลังได้รับวัคซีนเมื่อแรกเกิด  

 

วัคซีนบีซี จี  ป้องกันวัณโรค 

     จะพบตุ่มหนอง / ฝีหลังฉีด 2-3 สัปดาห์  

และเป็น ยุๆบ  ๆ3-4 สัปดาห์ หายเองได้ห้ามใส่ยาหรือปิดแผล  

วัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิดบี มักไม่พบผลข้างเคียงใด   
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