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คุณแม่ มือใหม่
: การดูแลคุณแม่ และลูกน้ อยหลังคลอด
อ.ดร.เกษรา รักษ์ พงษ์ สิริ

การดูแลคุณแม่และลูกน้ อยหลังคลอด มีความจาเป็ นมากสาหรับคุณแม่ทุกคน โดยเฉพาะคุณแม่
มือใหม่ในปั จจุบนั ที่ต้องทางานทังในบ้
้ านและนอกบ้ าน ก่อนอื่นเรามาดูกนั ก่อนว่าหากคุณแม่คลอดด้ วยวิธีปกติ
ที่โรงพยาบาล เมื่อคุณแม่คลอดลูกน้ อยด้ วยความปลอดภัยแล้ ว แพทย์ก็จะอนุญาติให้ คณ
ุ แม่หลังคลอดที่อยู่ใน
ภาวะปกติกลับบ้ านได้ ภายในระยะเวลา 2-3 วัน ก่อนจะไปถึงการดูแลคุณแม่และลูกน้ อย ควรต้ องทราบถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณแม่เสียก่อน
 ภาวะปกติของคุณแม่ หลังคลอด
- ชีพจร การหายใจ อุณหภูมิ และความดันโลหิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
- มดลูกหดตัวแข็ง ยอดมดลูกอยูต่ ่ากว่าระดับสะดือ
- คลาไม่พบรอยหยุน่ เหนือหัวหน่าว
- น ้าคาวปลาหรื อเลือดออกไม่มากกว่าปกติ
- แผลฝี เย็บไม่บวม ไม่ปรากฏอาการอักเสบของแผล
- ไม่ปวดแผล หรื อปวดถ่วงทวารหนัก
- ไม่มีอาการปวดท้ อง กดหน้ าท้ องไม่เจ็บปวด
 การเปลี่ยนแปลงด้ านร่ างกายของคุณแม่ หลังคลอด
1. มดลูก
หลังคลอดมดลูกจะมีการเข้ าอู่คือ การที่มดลูกมีการหดรัดตัวกลับเข้ าสู่สภาวะปกติในอุ้งเชิงกราน โดย
มีการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ ระยะหลังคลอดเลือดไปเลี ้ยงมดลูกจะลดลง เนื่องจากมีการหดรัดตัวและคลายตัว
ของใยกล้ ามเนื ้อมดลูก จึงบีบเส้ นเลือดในโพรงมดลูก เมื่อเลือดไปเลี ้ยงมดลูกลดลง ทาให้ ขนาดมดลูกเล็กลง
ขณะเดียวกันก็เกิดลิ่มเลือด อุดตันและปิ ดหลอดเลือดที่มีรอยฉี กขาดให้ ปิดแน่นเป็ นการควบคุมการเสียเลือด
ร่วมกับหลังคลอดทารกระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจนและโพรเจสเทอโรน ลดลง ทาให้ ขนาดของมดลูกเล็กลงเกือบ
เท่ากับระยะก่อนตังครรภ์
้
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2. ระดับของยอดมดลูก
ภายหลังคลอดทันทีระดับของยอดมดลูกจะลดลงอยู่ระหว่างสะดือกับหัวหน่าวและมีน ้าหนักประมาณ
1,000 กรัม ต่อจากนัน้ 2 วันต่อมาหลังคลอดมดลูกจะหดรัดตัวและลดขนาดลงวันละ 1 เซนติเมตร ในที่สดุ
เมื่อถึง 6 สัปดาห์. มดลูกจะมีนา้ หนักเท่ากับระยะก่อนตังครรภ์
้
คือ ประมาณ 50 กรัม ซึ่งถือว่าสิ ้นสุด
กระบวนการลดขนาดของมดลูกในระยะหลังคลอด
3. น้าคาวปลา
คือ ภาวะหลังจากคลอดทารกแล้ ว เยื่อบุมดลูกมีการเปื่ อยและย่อยสลายหลุดออกมาปนกับน ้าเลือด
ประกอบด้ วยเม็ดเลือดขาวและแบคทีเรี ย ซึง่ รวมเรี ยกว่า “น ้าคาวปลา” ในช่วง 3 วันแรกหลังคลอด น ้าคาวปลา
มีลกั ษณะเป็ นสีแดงเข้ ม ประกอบด้ วยน ้าเลือดเป็ นส่วนใหญ่ มีเยื่อบุมดลูกและเมือกปนเล็กน้ อย นอกจากนัน้
อาจจะมีขี ้เทาทารก ขนอ่อนและไขมันทารกปนออกมาด้ วยได้ โดยลักษณะของน ้าคาวปลาจะต้ องๆไม่มีเลือด
เป็ นก้ อนๆปนออกมา ต่อมาน ้าคาวปลาจะเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็ นสีแดงจางๆ หรื อสีชมพู และจะจางลง
เรื่ อยๆ จนกลายเป็ นสีน ้าตาล น ้าคาวปลาชนิดนี ้ประกอบด้ วยเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงเมือกแบคทีเรี ยและ
เศษของเยื่อบุมดลูก หลังจากนันสี
้ น ้าคาวปลาจะเริ่ มเปลี่ ยนเป็ นสีขาวในวันที่ 10-14 หลังคลอด ประกอบไป
ด้ วยเม็ดเลือดขาว และเมือกจานวนมาก อาจมีเศษของเยื่อบุมดลูกและแบคทีเรี ยต่างๆเล็กน้ อย
4. ปากมดลูก
หลังคลอดทันทีปากมดลูกจะมีลกั ษณะนุ่มมากและไม่เป็ นรูปร่าง ปากมดลูกด้ านในจะเปิ ดกว้ างอยู่แต่
จะค่อยๆ ปิ ดให้ แคบลง ภายใน 6 .สัปดาห์หลังคลอดเมื่อมดลูกเข้ าสู่สภาพปกติ ปากมดลูกด้ านนอกจะไม่กลม
เหมือนระยะก่อนคลอด แต่จะเหมือนมีรอยตะเข็บหรื อรอยแยก ปากมดลูกด้ านนอกนี ้สามารถบอกให้ ทราบได้
ว่าสตรี รายใดผ่านการคลอดมาแล้ ว
5. ช่ องคลอด
ระยะหลังคลอดเยื่อพรหมจารี มีการฉีกขาดอย่างถาวรเป็ นติ่งเนื อ้ เล็กๆกะรุ่งกะริ่ งเป็ นหลายแฉก ช่อง
คลอดจะอ่อนนุม่ มาก รอยย่นภายในช่องคลอดจะลดน้ อยลง เส้ นผ่าศูนย์กลางของช่องคลอดจะกว้ างกว่าระยะ
ก่อนคลอด การแก้ ไขการไม่กระชับของช่องคลอดโดยวิธีฝึกขมิบช่องคลอดอย่างสม่าเสมอ อีกประการหนึ่งหาก
คุณแม่หลังคลอดกลับมีประจาเดือน และฮอร์ โมนเอสโตรเจนจากรังไข่เริ่ มทางานก็จะช่วยให้ ช่องคลอดมีการ
หนาตัวขึ ้น กระชับได้
6. ฝี เย็บ
ในระหว่างระยะที่ 2 ของการคลอด กล้ ามเนื ้อบริ เวณผนังเชิงกรานจะบางและยึดโดยแรงกดจากศีรษะ
ทารก แรงกดนี ้จะมีมากในคุณแม่ครรภ์แรก และในคุณแม่ที่คลอดทารกตัวใหญ่ ซึ่งมักจะช่วยได้ โดยการตัดฝี
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เย็บและเย็บซ่อมแซมฝี เย็บ ดังนัน้ คุณแม่หลังคลอดที่มีการยืดขยายของกล้ ามเนือ้ ฝี เย็บ แต่ช่องคลอดแคบ
เกินไปอาจทาให้ เกิดการหย่อนสมรรถภาพของกล้ ามเนื ้อบริเวณนี ้ได้
7. ระบบทางเดินปั สสาวะ
ใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด เยื่อบุกระเพาะปั สสาวะอาจบวมแดง และมีอาการบวมช ้ารอบๆ รูเปิ ดของ
ท่อปั สสาวะมีการยืดขยายของกระเพาะปั สสาวะมาก ความตึงตัวไม่ดี ความจุเพิ่มขึ ้นการทางานของประสาทที่
ไปเลี ้ยงกระเพาะปั สสาวะลดลง เป็ นสาเหตุให้ กระเพาะปั สสาวะเต็มและมีปัสสาวะค้ างอยู่หลังถ่ายปั สสาวะทุก
ครัง้ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนี ้อาจมีผลทาให้ เกิดการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะได้ ง่าย คุณแม่จึงควรถ่าย
ปั สสาวะทุก 4-6 ชัว่ โมง
 คาแนะนาและการดูแลคุณแม่ หลังคลอด
1. การพักผ่ อน
ควรพักผ่อนให้ มากอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ กลางคืนควรได้ นอน 6-8 ชัว่ โมง หลังอาหารกลางวันควรได้
นอนพัก 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง ในระยะ 2 สัปดาห์แรก สามารถทางานเบาๆ ได้ ไม่ควรยกของหนัก หรื อทางานที่
ออกแรงเพราะกล้ ามเนื ้อและเอ็นต่างๆ ยังไม่แข็งแรง ถ้ าต้ องออกแรงมากจะทาให้ ความดันในช่องท้ องเพิ่มขึ ้น
อาจทาให้ มดลูกเคลื่อนต่า เกิดมดลูกหย่อนในภายหลัง จนครบ 6 สัปดาห์จงึ ทางานได้ ตามปกติ
2. การรักษาความสะอาดร่ างกาย
ภายหลัง คลอด 12-24 ชั่ว โมง สามารถอาบน า้ ได้ แต่ไ ม่ ค วรอาบน า้ ในอ่า ง หรื อ แม่ น า้ ล าคลอง
นอกจากนี ้ควรหมัน่ เปลี่ยนเสื ้อผ้ า เนื่องจากระยะหลังคลอดมารดามักมีเหงื่อออกมากและมีน ้านมไหลเปี ยกเสื ้อ
3. อาหารที่ควรรั บประทาน
เนื่องจากมารดาหลังคลอดต้ องการฟื น้ ฟูสภาพและต้ องให้ นมบุตรจึงควรจะรับประทานอาหารต่อไปนี ้
- ข้ าวแป้งหรื อขนมที่ทาจากแป้งทาให้ ได้ รับพลังงานเพิ่มขึ ้น
- อาหารที่มีไขมัน อาจเป็ นไขมันจากพืชหรื อสัตว์ ทาให้ ได้ รับพลังงานและกรดไขมันที่มีความจาเป็ นต่อ
ร่างกายและต่อลูก
- อาหารทะเลโดยเฉพาะปลาทะเล ทาให้ ได้ รับกรดไขมันปลา ซึ่งจะช่วยบารุงสมองและสายตาลูก ให้ มี
การพัฒนารวดเร็ว
- เนื ้อสัตว์ และถัว่ จะทาให้ ร่างกายได้ รับโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ตา่ งๆ หลายชนิด
- นมวัว เพื่อชดเชยน ้านมที่สญ
ู เสียไปจากการที่ลกู ดูด ซึ่งแม่ควรดื่มนมวัวอย่างน้ อยวันละ 2 ถ้ วย หรื อ
ประมาณ 500 มิลลิลิตร หรื อประมาณ 2 กล่อง และสามารถเพิ่มเป็ นวันละ 4 ถ้ วยหรื อ 4 กล่อง หากกลัวว่า
น ้าหนักจะเพิ่มเกินไป ควรดื่มนมชนิดพร่องมันเนย
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- ผักใบเขียวชนิดต่างๆ ทาให้ ได้ รับวิตามินเอและใยอาหาร รวมทังช่
้ วยระบบขับถ่ายของคุณแม่ให้ เป็ น
ปกติ
- ผลไม้ ควรรับประทานผลไม้ สดทุกวัน โดยเฉพาะผลไม้ ที่ มีรสเปรี ย้ ว เช่น ส้ ม สับปะรด จะทาให้
ร่างกายได้ รับวิตามินซี และใยอาหาร
- น ้า ควรดื่มน ้าให้ เพียงพอเพื่อชดเชยการสูญเสียที่ใช้ ในการสร้ างน ้านม
4. อาหารที่ต้องหลีกเลี่ยง
4.1 เหล้าหรื อแอลกอฮอล์ : ยาบางชนิดมีแอลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบ เช่น ยาบารุงเลือดหรื อยาดอง
เหล้ า เพื่อขับเลือดหลังคลอดบุตร ซึง่ แม่ไม่ควรทาน เพราะแอลกอฮอล์ในยาจะเข้ าสู่น ้านมแม่ เมื่อลูกดื่มเข้ าไป
จะมีผลต่อการทางานของตับ ทาให้ เลือดออกง่าย เด็กบางคนเมื่ออายุ 1 เดือน อาจจะมีเลือดออกในสมอง
4.2 ไม่ควรรับประทานอาหารตากแห้ง : เพราะจะทาให้ ร่างกายของแม่ขาดวิต ามินบี 1 ซึ่งเป็ นสาเหตุ
ของโรคเหน็บชา รวมทังมี
้ ผลให้ น ้านมแม่ขาดวิตามินบี 1 เช่นกัน เมื่อลูกดื่มนมแม่เข้ าไป มีผลให้ ลูกเป็ นโรค
เหน็บชา แต่จะรุนแรงกว่า เนื่องจากกล้ ามเนื ้อหัวใจทางานล้ มเหลว เกิดอาการหัวใจวายและอาจจะเสียชีวิต
หากได้ รับการรักษาที่ไม่ถกู วิธี
5. การมีประจาเดือน
ในคุณแม่ที่ไม่ได้ เลี ้ยงบุตรด้ วยนมตนเอง ประจาเดือนครัง้ แรกจะมาหลังคลอดประมาณ 7-9 สัปดาห์
ในคุณแม่ที่เลี ้ยงบุตรด้ วยนมตนเองอาจไม่มีประจาเดือนตลอดระยะที่ให้ นมบุตร การมีประจาเดือนครัง้ แรกอาจ
มีมากกว่าปกติ แต่ถ้ามีนานเกินกว่า 7 วัน และเป็ นจานวนมากอาจเกิดภาวะผิดปกติ ให้ รีบไปรับการรักษา
6. การวางแผนครอบครัว
ควรปรึ กษากับสามีในการวางแผนเกี่ยวกับจานวนบุตรที่ต้องการ ถ้ าต้ องการมีบุตรให้ เว้ นระยะห่าง
อย่างน้ อย 2 ปี เพื่อให้ มารดาและบุตรที่เกิดมามีสขุ ภาพดี ป้องกันปั ญหาด้ านการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็ก ที่อาจจะเกิดเนื่องจากไม่ได้ รับการดูแลอย่างใกล้ ชิดจากครอบครัว และเพื่อการวางแผนด้ านการเงิน
ของครอบครัวด้ วย
7. กายบริหารหลังคลอด
ภายหลังคลอดคุณแม่จะรู้ สึกว่านา้ หนักตัวเพิ่มขึน้ กว่าเมื่อก่อนตังครรภ์
้
ถ้ าคุณแม่อยากลดนา้ หนัก
และต้ องการสัดส่วนที่สวยงาม อย่าลดน ้าหนักตัวด้ วยการอดอาหารหรื อรับประทานยาลดความอ้ วน วิธีง่าย ๆ
ที่จะทาให้ คณ
ุ แม่หลังคลอดกลับมาสวยได้ ด้วยวิธีที่ปลอดภัย คือ การบริ หารร่างกาย : ซึ่งมีผลทาให้ กล้ ามเนื ้อ
หน้ าท้ องแข็งแรงกลับสู่สภาพเดิมเหมือนก่อนตังครรภ์
้
รวมทังท
้ าให้ มดลูกเข้ าอู่เร็ วขึ ้นและทาให้ รูปร่างสวยงาม
ได้ สดั ส่วนอีกด้ วย
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การออกกาลังกายอย่างง่ายๆเพียงไม่กี่ท่า ถ้ าสามารถทาได้ ตงแต่
ั ้ 2-3 วันหลังคลอด ถ้ าหากท่าใดทา
ให้ เจ็บ หรื อตึงฝี เย็บควรรอไว้ ก่อนจนกว่าแผลจะหายดีประมาณ 7-10 วัน แต่ไม่ควรหักโหมมากเกินไป หากมี
อาการเมื่อยล้ ามากให้ หยุดพัก ค่อยๆ ทาและค่อยๆ เพิ่มขึน้ วันละน้ อยจนรู้ สึกแข็งแรงดีและควรปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอทุกวัน วันละ15-20 นาที
 คาแนะนาและการดูแลลูกน้ อยหลังคลอด
1. การให้ นมลูกน้ อย
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มพัฒนาการของลูกน้ อยให้ สมวัย เป็ นการพัฒนาระดับสติปัญญา คุณแม่ควรจะ
วางแผนให้ ลกู น้ อยได้ รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อยเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
1.1 ประโยชน์ การเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่
ประโยชน์ตอ่ ลูกน้ อย
- ได้ รับสารอาหารครบถ้ วน (200 กว่าชนิด)
- ได้ รับภูมิค้ มุ กัน
- ลดการเกิดภูมิแพ้ เพราะนมแม่ไม่มีสารกระตุ้นภูมิแพ้ B-globulin
- ส่งเสริมและพัฒนาระดับสติปัญญา
- ถ่ายได้ สะดวก เนื่องจากน ้านมแม่ยอ่ ยง่าย
ประโยชน์ตอ่ มารดา
- ช่วยให้ มดลูกหดรัดตัว เข้ าสูช่ อ่ งเชิงกรานได้ ดี
- รูปร่างกลับคืนเร็ว
- ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้ านมและรังไข่
- ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมของความเป็ นมารดา จากการหลัง่ ฮอร์ โมนแห่งความรัก oxytocin ขณะทารก
ดูดนม
- ทาให้ ชว่ งห่างของการตังครรภ์
้
นานขึ ้น
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2. ท่ าในการให้ นม
2.1. ท่ าโอบ
แม่อยู่ในท่านั่ง โดยอาจจะนั่งบนเตียงมีหมอนหนุนหลัง หรื อนั่งบน
เก้ าอี ้ก็ได้ แขนแม่ข้างหนึง่ โอบทารกไว้ โดยทารกนอนตะแคงหันหน้ าเข้ าหาแม่
แขนของแม่ช้อนศีรษะและโอบไปด้ านหลังของทารก

2.2 ท่ าอุ้มฟุตบอล
ในท่านี ้แม่อาจจะนัง่ บนเก้ าอี ้ หรื อนัง่ ขัดสมาธิกับพื ้นก็ได้ แขนข้ างที่โอบ
ทารกในท่านอนหงาย รองด้ วยหมอนหรื อเบาะให้ คลุมแขนท่องล่างของแม่ตงแต่
ั้
ศอกลงมารวมถึงสะโพกของเด็ก แม่สามารถใช้ มือที่โอบทารกควบคุมให้ ศรี ษะ
ของเด็กเข้ าใกล้ เต้ านม โดยแม่ไม่ต้องก้ มมากเกินไป

2.3. ท่ านอนตะแคง

ในท่านี ้แม่อาจจะนอนลงบนเตียง โดยตะแคงไปข้ างใดข้ างหนึ่ง มีหมอนหนุนด้ านหลังแล้ วใช้ แขนข้ าง
นันโอบทารกซึ
้
ง่ นอนตะแคงหันหน้ าเข้ าหาแม่
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3. แนวปฏิบัตใิ นการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ ในระยะหลังคลอด
3.1 คุณ แม่ ค วรจะเสริ ม สร้ างความมั่น ใจต่อ ตนเองในการให้ น ม ตลอดจนขอก าลั ง ใจจากญาติ
โดยเฉพาะสามีเพื่อเป็ นกาลังใจและช่วยเหลือขณะให้ นม
3.2. คุณแม่ควรศึกษาวิธีการให้ นมอย่างถูกวิธี โดยทารกที่รับนมอย่างถูกวิธีควรจะดูดเร็ ว คือ ดูด
ภายใน 30 นาที หรื อ 1 ชัว่ โมงหลังคลอด ดูดบ่อย ทุก 2 ชัว่ โมง และดูดอย่างถูกวิธี
3.4 คุณแม่ควรจะพักผ่อนอย่างเพียงพอ
3.5. แก้ ไขปั ญหาที่ทาให้ เกิดอุปสรรคในการให้ นม เช่น แผลที่หวั นมให้ ใช้ น ้านมทาหลังให้ นมเสร็จ
4. ปั ญหาที่พบถ้ าบ่ อยในการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ และวิธีแก้ ไข
4.1.เต้ านมคัด
สาเหตุ : ดูดไม่ถูกวิธี น ้านมมากแต่บีบออกไม่บ่อย ทาให้ น ้านมคัง่ ในถุงน ้านม มีผลทาให้ ถงุ น ้านม
อาจจะขยายกดท่อน ้านมไม่ให้ ไหล จึงเกิดอาการคัดตึง
การแก้ ไข : ให้ ทารกดูดนมบ่อยๆและนวดเต้ านม และบีบน ้านมจนลานนมนุม่ จึงให้ ทารกดูด
4.2. หัวนมเจ็บแตกและเป็ นแผล
สาเหตุ : มักพบว่าเกิดจากการดูดนมไม่ถกู วิธี
การแก้ ไข : ให้ ทารกดูดนมข้ างที่เจ็บน้ อยก่อน ข้ างที่หวั นมถลอกหรื อแตกให้ ดดู ได้ ด้วยวิธีที่ถกู ต้ องและ
ใช้ น ้านมทาหัวนมหลังทารกดูดเสร็จ
4.3.น้านมน้ อยหรื อไม่ พอ
สาเหตุ : 2-3 วันแรกน ้านมยังสร้ างได้ ไม่เต็มที่ ระยะหลังคลอด อาจเกิดจากทารกดูดน้ อย ไม่บ่อย
ความกังวลของคุณแม่ หรื อความไม่พร้ อมทางด้ านจิตใจ
การแก้ ไข: สร้ างกาลังใจให้ กบั ตนเอง ทาจิตใจให้ สบาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน ้าสะอาด
มากๆ รวมทังศึ
้ กษาวิธีการให้ นมที่ถกู ต้ อง
5. การให้ อาหารเสริม
การให้ อาหารเสริมแก่ทารก เพื่อให้ ทารกได้ สารอาหารเพียงพอ เพราะการให้ นมแม่หรื อนมสูตรสาหรับ
เด็กเพียงอย่างเดียว จะช่วยให้ เด็กเจริญเติบโตได้ ดี เพียงช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนันหากทารกดื
้
่มนมแม่อย่าง
เดียวอาจมีผลขาดสารอาหารบางอย่างได้ ดังนันช่
้ วงเวลาที่เหมาะสมของการให้ อาหารเสริ มแก่ทารก คือเมื่อ
ช่วงอายุประมาณ 6 เดือน
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6. การดูแลทาความสะอาด
6.1 การอาบน้า
อาบด้ วยน ้าอุน่ ไม่ควรอาบเกิน 10 นาที ในสถานที่ลมไม่โกรกมาก อาบวันละ 2 ครัง้ และสระผมวันละ
ครัง้ ก็เพียงพอ การอาบนา้ ให้ เริ่ มจากบริ เวณที่สะอาดที่สุดก่อนเป็ นอันดับแรกสิ่งแรกควรจะเป็ นตา และสิ่ง
สุดท้ ายควรเป็ นอวัยวะสืบพันธุ์ ควรใช้ สบูท่ ี่เจือจาง ไม่มีน ้าหอมเจือปน หรื อสบูส่ าหรับเด็กโดยเฉพาะ
6.2 การขับถ่ าย
การถ่ายปั สสาวะ หลังถ่ายให้ เปลี่ยนผ้ าอ้ อมทุกครัง้ ถ้ าปล่อยไว้ นานนอกจากจะทาให้ ทารกไม่สบายตัว
อาจเกิดผดผื่นจากของเสียที่ติดตามผิวหนังได้ สาหรับการถ่ายอุจจาระ ในทารกที่กินนมแม่จะถ่ายบ่อย มีสี
เหลือง จะมีเม็ดเล็กๆ คล้ ายเม็ดมะเขือ เพราะนมแม่ย่อยง่าย ช่วยระบายท้ อง ให้ ทาความสะอาดก้ น ด้ วยการ
เช็ดด้ วยสาลีชบุ น ้าสะอาด เช็ดจากบนลงล่าง ห้ ามเช็ดกลับไปกลับมา
6.3 การทาความสะอาดสะดือ
ด้ วยการใช้ สาลีก้อนหรื อไม้ พนั สาลีชบุ น ้ายาทาความสะอาดสะดือพอหมาดๆ เช็ดตรงปลายตัดด้ านบน
ของสายสะดือ แล้ วเช็ดจากปลายบนวนไปหาโคนสะดือ จากนันก็
้ เช็ดรอบโคนสะดือ ผิวหนังรอบสะดือ เช็ดวน
จากด้ านในไปด้ านนอก ไม่ทาซา้ ที่เดิม และเช็ดจากโคนเชือกที่ผูกสายสะดือไปปลายเชือก ถ้ าสะดือยังไม่
สะอาดให้ เปลี่ยนสาลีหรื อไม้ พนั สาลีใหม่โดยไม่เช็ดย้ อนกลับไปมาซ ้าที่เดิม
7. การได้ รับวัคซีน
ทารกหลังจากคลอดจะมีภูมิค้ มุ กันตังแต่
้ อยู่ในครรภ์มารดาแต่จะลดลงอย่างรวดเร็ วภายใน 1-2 เดือน
แรกและทารกก็มีความเสี่ยงในการติดเชื ้อง่าย ดังนันการให้
้
วคั ซีนตามอายุซึ่งจะถูกกาหนดไว้ ในสมุดแรกเกิด
จึงมีความจาเป็ นกับทารก
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