
บทที่  4 
สุขภาพแมและเด็กหลังคลอด 

 

 ตลอดระยะเวลาที่ทารกอยูในครรภของแมเปนระยะเวลาประมาณ  280  วัน  หรือ  40  

สัปดาห  ทารกอาศัยการหายใจ   การขับถาย  และได รับสารอาหารที่จําเปนสําหรับการ                

เจริญเติบโตขณะอยูในครรภ  จากแมผานทางสายรก เมื่อครบกําหนดคลอดทารกตองพึ่งตนเอง  

เพื่อเตรียมสุขภาพแมระยะคลอดแมจะเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับทารกเมื่ออยูใน

ครรภของแม  แตเปนระยะที่สําคัญ  และมีความหมายตอสุขภาพของแมและทารก อาจสงผลให

แมเจ็บปวยหรือมีอันตรายตอชีวิตทารกเกิดมา  อาจขาดออกซิเจน  ทําใหสมองพิการเนื่องจากใช

เวลาในการคลอดนานเกินไปอาจเปนเด็กปญญาออนไปตลอดชีวิตได  (ประพุทธ  ศิริปุณย, 2539, 

หนา 103)  การตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพแมและทารกขณะคลอดและการดูแลหลัง

คลอด  เพื่อใหลูกเกิดรอดและแมปลอดภัย  เปนพื้นฐานที่ดีสําหรับพัฒนาเด็กชวงวัยกอนเรียน       

ซึ่งเปนวัยทองของชีวิตใหมีประสิทธิภาพ 

 

การเตรียมพรอมกอนคลอด 
 หญิงตั้งครรภควรมีการเตรียมพรอมกอนคลอด  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับเลี้ยงดูทารก  

จึงควรเตรียมพรอมในเรื่องตอไปนี้ 
 1.  การเตรียมเครื่องใชสําหรับทารก 
  การเตรียมเครื่องใชสําหรับทารกแรกเกิดควรมีการเตรียมเสียแตเนิ่น ๆ เพราะขณะ

แมใกลคลอด  แมควรไดพักผอนใหมากที่สุด  เนื่องจากสภาพรางกายแมเปลี่ยนไป  การเคลื่อนไหว

รางกายหรือปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันของแมไมเหมือนตั้งครรภในระยะแรก  การเลือกเครื่องใช

สําหรับทารก  ควรคํานึงถึงความปลอดภัย  ความจําเปนในการซื้อคุมคา  ประหยัด  มีคุณภาพ

เหมาะสมกับสภาพอากาศ  และวัย  เครื่องใชสําหรับทารกที่ควรเตรียมกอนคลอดมีดังตอไปนี้  

(ลักขณา  สกุลลิขเรศสีมา, 2543, หนา 209 – 212) 

  1.1  เตียงนอน  และที่นอนสําหรับทารก  ทารกควรมีที่นอนแยกจากผูใหญ  เพื่อ

ปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  สําหรับรายละเอียดของการเลือกเตียงนอนสําหรับเด็กไดกลาวไวใน

บทที่  8   

  1.2  ผาปูที่นอน  ควรใชผาฝายเนื้อนุม  เพราะซักงาย  แหงเร็ว  ระบายอากาศดี  

และควรมีหลายผืนเพื่อผลัดเปลี่ยน 
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  1.3  หมอนขางทําจากผาขนหนูยืด  และใชใยสังเคราะหแทนนุนจะนุม  สามารถซกั

ดวยเครื่องซักผาได 

  1.4  มุงครอบ  ทําจากผาฝายชนิดโปรง  อากาศถายเทสะดวก 

  1.5  ผาสําลีกันน้ํา  ใชปูบนผาปูที่นอน 

  1.6  ผาออม  ใชปูบนผาสําลีกันน้ํา  ควรใชผาฝาย  (cotton) 

  1.7  ผาออม  ใชนุงใหทารกกันปสสาวะ  และอุจจาระ  ควรทําจากผาสาลู  แหงงาย  

ระบายอากาศไดดี 

  1.8  ผาหม  ควรเลือกผาเนื้อนุม  ดานในบุดวยใยสังเคราะห 

  1.9  ผาเช็ดตัว  เลือกชนิดซับน้ําไดดี เนื้อนุม เตรียมไวหลาย ๆ ผืน ควรเปนผืนใหญ 

  1.10  เสื้อเด็ก  ควรบางเบาใสสบาย  ไมมีวัสดุที่ระคายเคืองผิวเด็ก  และไมมี

กระดุม 

  1.11  หมวกไหมพรม  ถุงมือ  ถุงเทา  ใสใหเด็กอบอุน 

  1.12  ผาผูกคอกันเปอน  เตรียมขณะปอนอาหารเสริม 

  1.13  ลูกยางดูดน้ํามูกเมื่อมีน้ํามูก  ทําใหหายใจไมสะดวก 

  1.14  ปรอทวัดอุณหภูมิ 

  1.15  สบู  ยาสระผม  แปง  ฟองน้ํา  แปรงผม  อางอาบน้ําสําหรับเด็กทารก 

  1.16  สําลีมวนใหญ  นํามาปนเปนกอนกลม ๆ หรือซ้ือที่ปนสําเร็จ 

  1.17  สําลีพันปลายไม  สําหรับเช็ดใบหู  และทําความสะอาดสะดือ  

  1.18  ในกรณีที่มีความจําเปนตองเลี้ยงทารกดวยนมผสมควรเตรียมขวดนมขนาด  

4  ออนซ  หรือ  8  ออนซ  4 – 6  ขวด  และหมอตมขวดนม 

  1.19  หัวนมยาง  เลือกชนิดที่เหมาะกับเด็กทารกแรกเกิด 

  1.20  กรรไกรตัดเล็บสําหรับทารกแรกเกิด 

 
 2.  การเตรียมหองนอนสําหรับทารก 
  ควรเตรียมหองนอนสําหรับทารก  โดยอาจนอนหองเดียวกับแม  แตควรจัดหองให

สะอาด  โลง  โปรงสบาย  มีอากาศถายเทไดสะดวก  จัดเก็บส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบ  ดูแล

ใหเปนสัดสวน  มีแสงสวางเพียงพอ  สีภายในหองควรเปนสีออน  และสดใส  สบายตา  เชน              

ฟาออน  ชมพูออน  หรือเหลืองออน  ภายในหองควรเปดไฟแสงสลัว ๆ เพื่อความสะดวกเมื่อตอง

ตื่นขึ้นมาดูแลทารก 
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 3.  การเตรียมสิ่งของไปโรงพยาบาล 
  ควรเตรียมเครื่องใชสําหรับแมและทารกใสตะกราไวใหพรอมกอนคลอด  ส่ิงของ

เครื่องใชที่ควรเตรียม  ไดแก 

  3.1  สมุดฝากครรภ  บัตรประจําตัวประชาชน  และใบเบิกจากตนสังกัด  ปจจุบันมี

โครงการจายตรงของโรงพยาบาล  ถาเขาโครงการแลวก็ไมจําเปนตองใชใบเบิกจากตนสังกัด 

  3.2 คาใชจาย  เชน  คาหองพักสวนเกินที่ตองจาย  สําหรับอาหารอาจเตรียม

เพิ่มเติมมาจากบานเพื่อบํารุงแม 

  3.3  เส้ือผาสําหรับแม  ควรเปนเสื้อที่เปดดานหนา  เพื่อใหนมลูกไดสะดวก  หลวม

และสวมใสสบาย   (ขณะอยูโรงพยาบาลจะใสเสื้อของโรงพยาบาล) 

  3.4  เสื้อชั้นในที่เปดดานหนา  3 – 4  ตัว  เพราะเสื้อชั้นในจะชื้นและเปยกจากนม

แม  ตองซักบอย ๆ เพื่อปอนกันกลิ่นและการอับช้ืน 

  3.5  ของใชสวนตัวแม  สบู  แปง  แปรงสีฟน  หวี  ผาเช็ดตัว  ผาอนามัย  ที่ตัดเล็บ  

ครีมทาผิว  รองเทาแตะ 

  3.6  กระติกทําความรอน 

  3.7  หนังสือคูมือเกี่ยวกับแม 

 สรุปไดวาการเตรียมพรอมกอนคลอดเพื่อความสะดวก  การเตรียมเครื่องใชสําหรับ

ทารก  เตรียมหองนอนสําหรับทารก  และเตรียมสิ่งของไปโรงพยาบาล  เมื่อถึงกําหนดคลอด         

ไมตองกังวล  ควรเตรียมรางกายเตรียมใจเพื่อคลอด  ทําจิตใจใหสบาย  และผอนคลาย  ไมเครียด   

จะชวยใหการคลอดผานไปดวยดี 

 

การคลอด 
 ระยะคลอดเปนชวงที่มีความสําคัญซึ่งสามารถแบงระยะการคลอดออกไดเปน  3  ระยะ  

โดยจะใชเวลาภายใน  24  ชั่วโมง  ครรภแรกจะมีการคลอดไดชากวาครรภหลัง ๆ ตอมา  ดังที่   

เสนอ  อินทรสุขศรี  (2533, หนา 133 – 139)  และวันดี  วราวิทย  (2540, หนา 112 – 118)  กลาวถึง

การคลอดวามีระยะตาง ๆ ดังตอไปนี้  คือ 
 1.  ระยะที่หนึ่ง   
  เปนระยะที่ปากมดลูกบางเปดและหัวผาน  เปนระยะที่นานที่สุดของการคลอด  การ

บีบตัวของมดลูกขับเด็กใหดันปากมดลูกซึ่งนิ่มอยูแลวจนบางและเปดทีละนอยจนกระทั่งเปดเต็มที่  

8 – 10  เซนติเมตร  ใชเวลา  1 – 24  ชั่วโมง  ระยะนี้ยังแบงเปน  3  ระยะคือ 
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  1.1  ระยะปากมดลูกบางลง  (effacement)  ระยะนี้จะเปนระยะกอนคลอด  (before 

labour)   

  1.2  ระยะปากมดลูกเปด  (dilatation)  ปากมดลูกเริ่มเปดจาก  0  ไปจนถึง  7  

เซนติเมตร  ระยะนี้มีมูกที่อยูภายในปากมดลูกหลุดออกมามีเลือดปน  (show)   

  1.3  ระยะหัวผาน  (transition) มดลูกเปดมากขึ้นจาก 7 เปน 10 เซนติเมตร  ระยะนี้

อาจมีถุงน้ําคร่ําแตก  เรียกวา  “น้ําทูนหัวแตก”   
 
 2.  ระยะที่สอง   
  ระยะที่สองเปนระยะคลอดที่เด็กถูกขับออกจากโพรงมดลูกจนผานออกมาภายนอก

หมดทั้งตัว  เปนชวงที่แมตองทําหนาที่หนักที่สุดระยะนี้ใชเวลา  30  นาที ถึง 2  ชั่วโมง  แมที่เคย

คลอดลูกมาแลวทองหลัง ๆ ใชเวลา  15 – 30  นาที  เมื่อมดลูกบีบตัวเต็มที่  แมจะรูสึกคลายปวด

อุจจาระและมีแรงเบง   

 
 3.  ระยะที่สาม   
  ระยะที่สามเปนการคลอดของรก  ใชเวลา  10 – 15 นาที  หลังเด็กเกิดภาวะหลุด

ออกมาพรอมถุงน้ําคร่ํา  ดังภาพที่  4.1   
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ภาพที่  4.1 ข้ันตอนคลอดตั้งแตระยะที่  1  ถึงระยะที่  3 

ที่มา  (เสบียง  ศรีวรรณบูรณ, 2542, หนา 30) 

 

 สรุปไดวา  ระยะการคลอดของทารกจากครรภของแมที่มีกระบวนการคลอดเปนไปตาม

ธรรมชาติ  ถาไมมีภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายตอชีวิตของแมและทารกในครรภ  การคลอดจะ

สามารถดําเนินไปตามปกติเปนระยะ ๆ เชน  ระยะปากมดลูกเปด  ระยะคลอดที่เด็กทารกถูกขับออก

จากโพรงมดลูก  และระยะคลอดของรก  เปนตน  เปนอันวาสิ้นสุดกระบวนการคลอดของแมตลอด

ระยะเวลาที่อุมทองมาประมาณ  40  สัปดาห  เปนไปโดยปราศจากอันตราย  แตถาการคลอด

ผิดปกติ  เชน  คลอดกอนครบกําหนด  ซึ่งสวนใหญมักคลอดเมื่อทารกมีอายุครรภประมาณ  32  

สัปดาห  ถามีการเตรียมความพรอมกอนการคลอดของแมเปนอยางดี  ไดแก  การเตรียมสุขภาพ

รางกายใหสมบูรณ  แข็งแรง  รักษาสภาพจิตใหปราศจากความกังวล  ยอมชวยใหการคลอด

เปนไปตามปกติ  โดยแพทยผูดูแลครรภจะเปนผูวินิจฉัยดวยการใหคลอด   โดยผาตัดผานทางหนา

ทอง  ซึ่งจะลดอัตราอันตรายทั้งของแมและทารกใหนอยลงกวาการคลอดปกติ  หลังจากนั้นทารก

อาจตองอยูในตูอบ  เพื่อการดูแลเปนพิเศษ  ใหรางกายปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกกอน        

จึงจะสามารถนําทารกกลับมาดูแลเองได 
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 หลังจากการคลอดไดผานพนไปดวยดี  ทั้งแมและทารกปลอดภัยทารกสามารถปรับตัว

เขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ เปนอยางดีแลว  แมเปนบุคคลสําคัญที่ควรใหการดูแลระยะหลังการ

คลอด  ถึงแมทารกจะสามารถชวยตนเองในเรื่องการหายใจ  การขับถาย  การกินอาหารและการ

ยอยไดดวยตนเอง  แตทารกยังไมสามารถชวยเหลือตนเองไดยังตองไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใส  การให

ความรัก  ความอบอุน  และตองการอาหารนมจากแม  การกระตุนทารกโดยใชประสาทสัมผัสจากแม

สูลูก  จากนี้ไปเปนชวงเวลาที่แมจะไดมีโอกาสเลี้ยงดูทารกที่เกิดมาอยางมีความสุขยอมชวยสราง

ความเจริญงอกงามทางสติปญญาใหทารกไดเปนอยางดี  ดังที่ประเวศ  วะสี  (2548, หนา 14) 

กลาวไววา  “เด็กที่ไดรับการกระตุนทางตา หู จมูก ล้ินและกาย ใหไดเห็น ไดกลิ่น ไดยิน  ไดรส  

และไดสัมผัสต้ังแตเกิดมาใหม ๆ โดยเฉพาะดวยความรักจากพอแม  จะชวยใหใยประสาทของ

เซลลสมองงอกงาม”  สุขภาพแมหลังคลอดจึงเปนสิ่งสําคัญไมนอยไปกวาสุขภาพแมกอนคลอดเลย  

นอกจากนี้ระยะหลังคลอดเปนระยะที่อวัยวะสืบพันธุของผูคลอดปรับตัวคืนสูสภาพเหมือนกอน

ตั้งครรภ  โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและ  สรีรวิทยา  ซึ่งใชเวลาประมาณ  6  สัปดาห  

สภาพรางกายของแมหลังคลอดจึงจําเปนตองไดรับการดูแลและตรวจหลังคลอด 
 

การดูแลสุขภาพแมหลังคลอด 
 เพื่อใหผูคลอดมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง  พรอมที่จะเลี้ยงดูทารกไดอยางมี

คุณภาพและมีความสุข  การดูแลสุขภาพของตนเองหลังคลอด  จึงนับวามีความจําเปนอยางยิ่ง 

ตอตัวผูคลอดและทารก  เพื่อใหทารกมีพัฒนาการดานตาง ๆ ที่ดีเหมาะสมกับวัย  จึงควรดูแล

สุขภาพระยะหลังคลอดดังตอไปนี้   (ดํารง เหรียญประยูร, 2540, หนา 254 – 258)                
 1.  อาหาร   
  อาหารหลังคลอดควรเปนอาหารที่มีโปรตีนสูง  มีความสดและปรุงสุกใหม ๆ ควรมี

ผักและผลไมเพียงพอ  ในรายที่ใหนมลูกควรเปนอาหารออนหรืออาหารที่มีกากนอยกอน  เพราะ

หลังคลอดการทํางานของระบบทางเดินอาหารยังไมปกติ  อาจมีอาการเบื่ออาหารหรือทองผูก

โดยเฉพาะผูคลอดที่มีแผลผีเย็บ 

  นอกจากนี้อาหารที่มีความเหมาะสมสําหรับรายที่ใหนมลูก  ไดแก  แกงเลียงหัวปลี 

ใสใบแมงลักและหัวปลี  มีน้ําแกงมากเพื่อใหผูคลอดไดรับประทานน้ําแกงเลียง  ผัดขิง  ใสไดทั้งหมู  

และไก  เปนขิงแก ๆ และมีปริมาณน้ําผัดขิงมากพอ  ถั่วเขียวตมน้ําตาล  เนนน้ํามาก ๆ น้ําตาลพอ

หวานใหรับประทานระหวางมื้อได  ดื่มนมจืดรอน ๆ น้ําตมสุกรอน ๆ ขอควรคํานึงสําหรับการ

รับประทานอาหารในระยะที่ผูคลอดตองใหนมลูกก็คือ  อาหารควรสุกใหม  สด  สะอาด  และมีน้ํา

เปนสวนประกอบมากพอ  อุนใหรอน ๆ จะชวยในการขับน้ํานมของแมไดเปนอยางดี 
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 2.  การพักผอน   
  แมควรพักผอนมาก ๆ เคลื่อนไหวรางกายอยางระมัดระวัง  ใหทารกกินนมแม  

เพื่อใหมดลูกกลับเขาอูเร็ว  ควรผอนคลายดวยการเดินบางจะชวยขับของเสียในมดลูกที่เรียกวา

น้ําคาวปลา  ใหไหลสะดวก  นอกจากนี้การเดินยังชวยใหลําไสมีการเคลื่อนไหว  ชวยใหการ

ขับถายเปนไปตามปกติเร็วขึ้น 
 

 3.  วิตามินและยา   
  วิตามินและยาควรใชดวยความระมัดระวังควรปรึกษาแพทยกอนใช  โดยปฏิบัติดังนี้ 

  3.1  วิตามินและยาบํารุงเลือด  แมจะไดรับเมื่อขาดสารอาหาร  วิตามิน  และภาวะ

โลหิตจาง 

  3.2  ยาแกปวด  เชน  พาราเซตามอล  ใชเมื่ออาการปวดมดลูก  ปวดแผลฝเย็บ     

ปวดจากเตานมคัด  หรือปวดศีรษะหลังคลอด  ถาไมมีอาการปวดควรหยุดการใชยา 

  3.3  ยาปฏิชีวนะ  ใชเมื่อมีการติดเชื้อ มีอาการฉีกขาดทางชองคลอด  และฉีกขาด

ของทวารหนัก  เปนตน 
 

 4.  อุณหภูมิ  ชีพจร  ความดันโลหิต   
  อุณหภูมิอาจสูงหลังคลอด  ชีพจรอาจจะปกติหรือชากวาปกติแตถาชีพจรเร็วอาจ

เกิดจากอาการตอไปนี้ 

  4.1  มีเลือดออกมาก    

  4.2  มีการติดเชื้อระหวางคลอดหรือหลังคลอด   

  4.3  ผูที่เปนโรคหัวใจและไดรับการดูแลระหวางการคลอดและหลังคลอด  ไมดีพอ  

ทําใหหัวใจตองทํางานหนัก 

  4.4  การคลอดยากทําใหแมมีอาการออนเพลีย  ขาดน้ําและมีชีพจรเร็วได 

  ตรวจความดันโลหิต  พยาบาลจะวัดความดันโลหิตเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะแม       

ที่ครรภเปนพิษ  อาจมีความดันโลหิตสูงและชักได  ซึ่งพบบอยใน  24 – 48  ชั่วโมง  หลังคลอด 
 

 5.  เตานม   
  ครรภแรกจะมีน้ํานมประมาณวันที่  4 – 5  สวนครรภหลังจะมีน้ํานมเร็วกวาคือ

ประมาณวันที่  2 – 3  หลังคลอด  แมควรกระตุนดวยการใหทารกดูดนมแมบอย ๆ 
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 6.  มดลูก   
  ตามปกติมดลูกจะคอย ๆ ลดขนาดลงตามธรรมชาติอยูแลว  ควรใหลูกกินนมแม

เพื่อใหมดลูกเขาอูเร็ว 
 

 7.  น้ําคาวปลา   
  น้ําคาวปลาถูกขับออกจากโพรงมดลูกในชวง  3 – 4  วันหลังคลอด  น้ําคาวปลาจะ

ออกมามีสีแดงคล้ําขน  (iochia rubra)  แลวจะมีสีแดง จาง ๆ ใสมากขึ้น  (iochia serosa) จะมีอยู

ราว 1 – 2 สัปดาห  หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลออนหรือสีขาว ๆ (iochia alba)  และอาจมี

ไปจนถึง 6 สัปดาหหลังคลอด  ถาตรวจพบวาหลังคลอดนานกวา  5  วัน  ยังมีน้ําคาวปลาสีแดง  

แสดงวามีความผิดปกติ  เชน  มีการอักเสบ  หรือมีเศษรกคาง  เปนตน 
 

 8.  ตรวจกระเพาะปสสาวะ   
  หลังคลอดในชวง  6 – 8  ชั่วโมง  อาจถายปสสาวะไมออก  หรือไมอยากถาย

ปสสาวะ  ควรปรึกษาแพทยหรือพยาบาลผดุงครรภ 
 

 9.  การดูแลรักษาแผลฝเย็บ   
  ปกติแผลฝเย็บจะติดเรียบรอยภายใน  5  วัน  พยาบาลจะใหคําแนะนําและดูแล

ดังตอไปนี้ 

  9.1  ชําระทําความสะอาดแผล  หลังถายปสสาวะและอุจจาระโดยลางจากสวนหนา

กอนเพื่อปองกันเชื้อโรค  จากทวารหนักสูชองคลอด 

  9.2  อบแผลฝเย็บดวยไฟขนาด  40 – 60  แรงเทียน  คร้ังละ  15 – 20  นาที  วันละ   

2  คร้ัง  เพื่อทําใหบริเวณแผลแหง  ลดความเจ็บปวดและชวยใหการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้น

ดีข้ึน 

  9.3  ตรวจดูแผลฝเย็บวามีอาการบวมหรือมีอาการอักเสบหรือไม  ถามีหนองตองตัด

ไหมเพื่อใหหนองไหลดี  ลางแผลวันละ  2  คร้ัง  และกินยาปฏิชีวนะ 
 

 10.  ทองผูก   
  หลังคลอดบุตรจะมีอาการทองผูกเนื่องจากลําไสทํางานไมปกติ  เนื่องจากมกีารเสยี

น้ําและเจ็บแผลฝเย็บ   
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 11.  การออกกําลังกาย   
  เพื่อใหกลามเนื้อหลัง  หนาทองและกลามเนื้อที่อุงเชิงกราน  กลับคืนสูสภาพปกติ   

โดยเริ่มทําทีละนอย ๆ  และทําไดเต็มที่ภายหลังสัปดาหที่   3   ไปแลว  โดยการขมิบกน (kegel’s 

escercise) จะชวยใหแผลฝเย็บหายเร็วขึ้น  ควรขมิบเปนประจําทุกวัน ๆ ละประมาณ  20  คร้ัง 

  เมื่อสุขภาพรางกายแข็งแรงดีแลว  ควรออกกําลังกายเพื่อใหรูปรางกลับสูสภาพ

ปกติ  เพื่อใหมีความยืดหยุนของกลามเนื้อไดดี  ควรออกกําลังกายเปนประจําวันละประมาณ  1  

ชั่วโมง  จะชวยใหหัวใจแข็งแรง  ควรออกกําลังกายที่ตองใชกลามเนื้อทุกสวน  จะชวยใหกลามเนื้อ

กระชับไดสัดสวน  ควรเปนการออกกําลังกายประเภทแอโรบิค  ซึ่งเปนการออกกําลังกายที่ตอเนื่อง  

เพราะจะชวยเผาผลาญไขมันไดดี  เชน  การวิ่ง  การขี่จักรยาน  การเลนเทนนิส  การเดินเร็ว  และ

การเตนแอโรบิค  เปนตน 
 

 12.  คําแนะนําภายหลังคลอดบุตร   
   เพื่อสุขภาพที่ดีของแม  ควรปฏิบัติตามคําแนะนําภายหลังคลอดบุตรดังนี้ 

   12.1  เลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวหลังคลอด  เพื่อสรางสายใยแหงความรัก

และความผูกพันธระหวางแมกับลูก  เพื่อเปนการกระตุนประสาทสัมผัสและการรับรูที่สงผลตอการ

เจริญทางสมองของทารก 

    12.2  ควรงดการรวมเพศภายใน  6  สัปดาหหลังคลอดเพราะอาจมีการฉีกขาด   

ของผนังชองคลอดหรือฝเย็บไดงาย 

    12.3  หามออกแรงเปาหรือยกของหนักในชวง  6 – 8  สัปดาหหลังคลอดเพราะถา

ทําบอย ๆ ทําใหความดันในชองทองเพิ่มข้ึน  และมีผลใหมดลูกเคลื่อนต่ําลงได 

    12.4  การอาบน้ํา  เมื่อแข็งแรงสามารถอาบน้ําไดตามปกติ  แตไมควรอาบน้ําใน

แมน้ําลําคลอง  และหามสวนลางชองคลอด  เพราะจะเกิดการติดเชื้อไดงาย 

    12.5  การรับประทานยาตองปรึกษาแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณะสุขเพราะยา

บางชนิดจะขับผานน้ํานมไปยังลูกที่กินนมแม 

    12.6  แมและเด็กควรมารับการตรวจหลังคลอดตามแพทยนัดอยางสม่ําเสมอ 

 สรุปไดวา  การดูแลสุขภาพแมหลังคลอดยอมชวยใหการดูแลสุขภาพของแมตลอด

ระยะเวลาตั้งแตกอนตั้งครรภจนกระทั่งแมคลอดบุตรมีความสมบูรณครบถวน  ไดแก  การบํารุง

รางกายดวยอาหารหลังคลอด  การพักผอน  การใหวิตามินและยาที่จําเปน  การตรวจวัดชีพจร  

ความดันโลหิต  ตรวจเตานม  มดลูก  น้ําคาวปลา  การดูแลแผลผีเย็บ  การขับถาย  และการออก

กําลังกาย  เปนตน  คําแนะนําที่จําเปนหลังคลอดบุตรเหลานี้  ชวยสงเสริมสุขภาพแมหลังคลอดให
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แข็งแรง   ผูคลอดจึงควรปฏิบัติส่ิงตาง ๆ เหลานี้  โดยอยูในความดูแลของแพทยที่รับฝากครรภ 

ยอมชวยสรางสุขภาพหลังคลอดของแมสมบูรณและแข็งแรงตลอดไป 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับแมหลังคลอด 
 การปฏิบัติตัวของแมหลังคลอดนับวามีความสําคัญสําหรับแม  แมควรระมัดระวังการ

ใชชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากมีสมาชิกเพิ่ม  ภาระหนาที่ตองหนักมากขึ้น  แมจึงควร      

เอาใจใสและบํารุงรางกาย  โดยเฉพาะแมที่เลี้ยงทารกดวยนมตนเอง  แมสามารถทําไดตามความ

ตั้งใจ  และควรปฏิบัติหลังคลอดดังตอไปนี้ 

 1.  เมื่อแมคลายความออนเพลีย  ออนลาจากการคลอด  แมควรเริ่มรับประทานอาหาร

ออน ๆ  ดื่มเครื่องดื่มบํารุงรางกาย  ไดแก  นมจืด  นมถั่วเหลืองรอน ๆ เพื่อกระตุนการไหลของ

น้ํานม  ถาแมคลอดโดยวิธีธรรมชาติ  ทารกสามารถดูดนมแมไดหลังคลอด  30  นาที  เพื่อสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางแมและทารก  แตถาแมผาตัดคลอดแมอาจตองใชเวลาในการฟนตัว

นานกวา  แตหลังจากนั้นประมาณ  24  ชั่วโมง  แมสามารถใหนมทารกไดตามปกติ 

 2.  ชวงเวลาของการใหนมแมแกทารกเปนชวงเวลาที่มีความสุขที่สุดของคนเปนแม  

ควรใหทารกกระตุนน้ํานมแมดวยการดูดนมแมบอย ๆ ทั้ง  2  ขาง  กอดกระชับทารกขณะดูดนม

แม  เพื่อใหทารกรูสึกอบอุน 

 3.  เมื่อกระเพาะอาหารของแมกลับสูภาวะปกติ  แมสามารถรับประทานอาหารได

หลากหลายชนิด  แตควรเปนอาหารที่มีประโยชน  และบํารุงรางกายของแมและทารกที่กินนมแม 

 4.  อาหารของแมขณะใหนมลูกควรเปนอาหารที่มีโปรตีน  เชน  เนื้อสัตวตาง ๆ ปลา  

นม  ไข  ผัก  ผลไม  เกลือแร  และวิตามิน  ครบถวนทั้ง  5  หมู  โดยรับประทานใหครบทั้ง  3  มื้อ  

อาหารวางควรเปนนมหรือผลไม  ถาตองการควบคุมน้ําหนักควรเปนนมจืดและผลไมที่มีรสไม

หวานจัด  ไมควรรับประทานขนม  ของหวาน  น้ําอัดลม  เพราะจะทําใหน้ําหนักขึ้นได  และไมควร

รับประทานอาหารรสจัด  เชน  เผ็ดจัด  เค็มจัด  เปร้ียวจัด  เพราะอาจทําใหแมทองเสียได 

 5.  กอนใหนมลูกควรกระตุนน้ํานมดวยการดื่มนมอุน ๆ กอนประมาณ  10  นาที  และ

หลังจากใหนมแมแลวควรดื่มน้ําอุน ๆ เพื่อชดเชยการเสียน้ําไปกับนม  ระหวางวันใหดื่มน้ําอุน 

 6.  แมควรพักผอนดวยการนอนหลับ  เพื่อไมใหเหนื่อย  เพลีย  หรือเครียดจนเกินไป  

เพราะถามีอาการเครียดจะสงผลถึงการหลั่งน้ํานมของแม 

 7. แมควรบริหารรางกายหลังคลอด  เชน  การบริหารชองคลอดดวยการขมิบ  ควร

บริหารเปนประจําทุกวัน ๆ ละ 3 – 5 เซ็ท ๆ ละ 20 คร้ัง 
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 8.  แมควรระมัดระวังดูแลรักษาความสะอาดของแผลฝเย็บ  หรือแผลหลังผาตัดตาม

คําแนะนําของแพทย  และพยาบาลผดุงครรภ 

 9.  ควรดูแลเลี้ยงดูทารก  โดยศึกษาหาความรูจากหนังสือ  จากผูใหญ  ถึงพัฒนาการ

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทารกเพื่อจะไดเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง 

 10.  ควรใหพอมีสวนรวมในการดูแลทารก  เปนผูดูแลแมเร่ืองอาหาร  การพักผอน          

ชวยแมซักผาออม  ดูแลจัดหาอาหารที่ เปนประโยชนตอสุขภาพแมและทารก  ชวยสราง

ความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว 

 11.  พอควรเขาใจอารมณและความรูสึกของแมหลังคลอด  แมอาจมีความวิตกกังวล

เกี่ยวกับการเลี้ยงดู  พอควรใหกําลังใจและอยูดูแลแม  เพื่อใหแมสบายใจและอุนใจ 

 สรุปไดวาการปฏิบัติตนของแมหลังคลอด  เปนขอปฏิบัติเบื้องตนของแมที่ควรดูแล

สนใจ  และเอาใจใสสุขภาพของตนเอง  ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร  การใหนมแกทารก  การ

ใหพอมีสวนรวมดูแลแมหลังคลอด  จะชวยใหความสัมพันธในครอบครัวแนนแฟนยิ่งขึ้น 
 

การดูแลสุขภาพเด็กหลังคลอด 
 วัยทารกเปนวัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากเนื่องจากไดกลาวแลววาเปนพื้นฐานของ

การพัฒนาของวัยตอมา  ถาพื้นฐานมั่นคงแข็งแรงยอมสงผลถึงความมั่นคงแข็งแรงของวัยตอมา

ดวย  ดังนั้นการดูแลสุขภาพเด็กจึงมีความสําคัญและจําเปนเมื่อทารกคลอดจากครรภแม  เด็ก

ตองการความชวยเหลือ  และดูแลสุขภาพเพื่อใหมีชีวิตรอด  สามารถมีชีวิตอยูได  หายใจได       

กินอาหารได  และขับถายไดดวยตนเอง  จึงเปนหนาที่ของแพทยและพยาบาลที่จะใหความ

ชวยเหลือ  และดูแลสุขภาพเด็กหลังคลอด  เพื่อใหแมสบายใจวาทารกมีสุขภาพดี  วันดี  วราวิทย 

(2540, หนา 117 – 118)  และดํารงค  เหรียญประยูร  (2540, หนา 265 – 270)  ไดกลาวถึง

สุขภาพเด็กหลังคลอดไวดังตอไปนี้   
 

 1.  เด็กคลอดครบกําหนด 
  เด็กเกิดใหมที่ครบกําหนดควรมีลักษณะที่สามารถสังเกตไดตอไปนี้ 

  1.1  น้ําหนักมากกวา  2,500  กรัม 

  1.2  ความยาวจากศีรษะถึงสนเทา  50  เซนติเมตร  หรือมากกวา 

  1.3  ผิวหนังเรียบสีชมพู  ปกคลุมดวยไขทั่ว ๆ ไป 

  1.4  รองเสียงดัง 

  1.5  มีผมยาว  แยกเสนชัดเจนเปนเงามัน 
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  1.6  มีขนออนปกคลุมบริเวณไหลและหลัง 

  1.7  ขนาดหัวนมใหญกวา  5  มิลลิเมตร  เห็นชัดเจน 

  1.8  ใบหูมีกระดูกออน  แข็ง  ขอบมวนชัดเจน  เปนรูปรางคงที่ 

  1.9  เด็กชาย  อัณฑะเคลื่อนลงมาอยูในถุง  และถุงอัณฑะมีรอยยนมาก  สีคล้ํา  

สวนเด็กผูหญิง  แคมนอกของอวัยวะเพศจะปดคลุมปากชองคลอดเกือบสนิท 

  1.10  เล็บจะยาวจนพนปลายนิ้ว 

  1.11 ลายฝาเทาเปนเสนลึกชัดเจนปกคลุมไปถึงสนเทา 

 
 2.  เด็กพิการแตกําเนิด   
  เด็กที่มีความพิการแตกําเนิดมีลักษณะที่สังเกตไดดังตอไปนี้ 

  2.1  ผิวหนัง  ผิวหนังเด็กปกติจะมีสีชมพู  เรียบ  ตึง  มีไขปกคลุมอยูและมีขนออน

อยูบริเวณหลัง  ถาผิวหนังมีลักษณะตอไปนี้ยอมแสดงใหรูวามีความผิดปกติเกิดขึ้น 

   2.1.1  ถาผิวหนังหลังคลอดมีสีเขียวคล้ํา  แสดงวามีความผิดปกติของหัวใจ

หรือระบบการหายใจ 

   2.1.2  ถาผิวหนังซีดทั้งตัว  แสดงวามีการเสียเลือด  หรือเกิดหลอดเลือดหดตัว  

(vaso constriction)  อยางมากจากการขาดออกซิเจน 

   2.1.3  ถาผิวหนังเหี่ยว  ไขมันใตผิวหนังนอย  และผิวลอกแสดงวามีการขาด

สารอาหาร  พบในครรภเกินกําหนด  หรือเกิดจากแมเปนโรคครรภเปนพิษ 

   2.1.4  ถาผิวหนังหนาจากการบวมช้ํา  หรือมีไขมันมาก  มักเปนเด็กที่เกิดจาก

แมเปนโรคเบาหวาน 

   2.1.5  ถาพบจุดเลือดออกเล็ก ๆ บนผิวหนัง  เกิดจากเกล็ดเลือดต่ํา  หรือ

บาดเจ็บจากการคลอด  ถาอยูบนใบหนา  คอ  มักเกิดจากสายสะดือพันคอแนน  หรือคลอดลําตัวชา 

  2.2  ศีรษะ  รูปรางของศีรษะจะเปลี่ยนแปลงไดตามทาเด็กในครรภและการคลอด  

ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

   2.2.1  ถาคลอดทากนหรือผาทองทําคลอดศีรษะจะกลม 

   2.2.2  ถาการคลอดปกติ  ศีรษะจะมีการปรับรูปราง  (molding)  พวกที่มีการ

ปรับจนหัวยาวมากจะมีน้ําขังอยู  ทําใหหนังศีรษะบวม  ซึ่งจะยุบหายไปใน  24 – 28  ชั่วโมง          

หลังคลอด 
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   2.2.3  การบาดเจ็บจากการคลอด  อาจพบกอนเลือดเปนเลือดออกชั้นใตผิว

กะโหลกศีรษะ  รอยจากการใชเครื่องดูดสูญญากาศ  (vacuum mark)  เปนรอยบวมมีขอบชัดเปน

รูปกลม  หนังศีรษะมีรอยถลอก  อาจมีเลือดออก  หรืออาจเกิดรอยจากการใชคีมทําคลอด  

(foreeps mark)  เปนรอยกด  บวม  แดง  หรือรอยถลอกบริเวณใบหนา แพทยและพยาบาลจะให

คําแนะนําในการดูแลสุขภาพทารก 

   2.2.4  แพทยจะวินิจฉัยความพิการแตกําเนิด  จากความยาวเสนรอบศีรษะ  

ขนาดของรอยตอระหวางกระดูกของกะโหลกศีรษะและกระหมอม  ซึ่งชวยบอกความผิดปกติได  

เชน  ถากระหมอมเปดกวาง  ตึง  หรือนูน  ควรนึกถึงเด็กหัวบาตร  หรือมีเลือดออกในสมอง            

ถากระหมอมมีขนาดเล็ก  หรือปดตองนึกถึงความผิดปกติ  เชน  ศีรษะเล็ก  (microcephaly)  เปนตน 

  2.3  ตา  ถาเด็กคลอดใหม ๆ มักหลับตาอยูเสมอ  แตถาตามีลักษณะตอไปนี้แสดงถึง 

อาการผิดปกติ  เชน 

   2.3.1  ถาเด็กเกินกําหนด  จะเปดตากวางอยูเสมอ 

   2.3.2  ถาเด็กขาดออกซิเจนมาก ๆ ตาจะเปดกวางจองลอย ๆ  

   2.3.3  ถามานตาทั้งสองขางไมเทากัน   และมานตาเปดกวางอยูนิง่ ๆ           

ไมตอบสนองตอแสง  พบในเด็กที่ขาดออกซิเจนมาก  หรือสมองถูกกระทบกระเทือนอยางมาก 

   2.3.4  เด็กคลอดปกติอาจพบเลือดออกที่ตาขาวได  ซึ่งจะคอย ๆ จางหายไปเอง 

  2.4  ใบหู  แพทยจะทําการตรวจใบหู  เนื่องจากความผิดปกติของใบหูมีความสัมพันธ

กับความผิดปกติของไต  ถาหูผิดปกติแพทยจะตองสังเกตความผิดปกติของการถายปสสาวะตอไป 

  2.5  จมูก  เด็กเกิดใหมจะหายใจเปนแตทางจมูกเทานั้น  ถามีการอุดตันในรูจมูก

จะทําใหหายใจลําบาก  แพทยจะตรวจดูวาไมมีการอุดตันของรูจมูก  สําหรับแมตองระวังการใช        

ที่นอนนุม ๆ ถาใหเด็กนอนคว่ําเด็กอาจหายใจไมออกและเสียชีวิตได 

  2.6  ปาก  แพทยตรวจความผิดปกติของปาก  ไดแก  ปากแหวง  เพดานโหว และ

ความผิดปกติอ่ืน ๆ เชน  มีคางเล็ก  ล้ินโต  หรือเกิดความผิดปกติของการหายใจ  เปนตน 

  2.7  ทรวงอก  แพทยจะสังเกตวาทรวงอกทั้งสองขางเคลื่อนไหวพรอมกันหรือไม         

มีอาการเหนื่อยหอบ  หรือเสียงหายใจผิดปกติหรือไม 

  2.8  ทอง  แพทยจะดูลักษณะทองบวมหรือแฟบผิดปกติ  ถาทองบวม  อืด และ       

ดูดน้ําในกระเพาะไดมาก  อาจมีภาวะลําไสตีบหรือตัน 

  2.9  อวัยวะเพศ  แพทยจะตรวจลักษณะอวัยวะเพศ  นอกจากเพื่อบอกอายขุองเดก็

แลว  แพทยสามารถตรวจเพื่อหาความผิดปกติอ่ืน ๆ ดวย 
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  2.10  ทวารหนัก  หลังคลอดพยาบาลวัดปรอททางทวารหนัก  เพื่อวัดอุณหภูมิและ

ตรวจวากนมีรูเปดตามปกติหรือไม 

  2.11  หลังและแขนขา   พยาบาลจะตรวจหลังเพื่อดูความผิดปกติของระบบ

ประสาท  ตรวจแขนขาตามปกติจะอยูในทางอ  เคลื่อนไหวเองได  ถาอยูในทาเหยียดและไมมีแรง  

ทารกอาจมีความผิดปกติของเสนประสาทที่มาเลี้ยง  หรือกระดูกหัก 

 สรุปไดวาการตรวจรางกายเด็กเกิดใหมมีความสําคัญอยางมากเพื่อใหแมมั่นใจวา

ทารกมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงดี  แพทยและพยาบาลจะตรวจรางกายของทารกแรกเกิด                  

โดยละเอียด  แพทยจะตรวจเพื่อดูความผิดปกติที่อาจพบและใหความชวยเหลือทันเวลา  ทารกแรก

เกิดที่มีความสมบูรณแข็งแรงดี  และคลอดปกติที่แมสังเกตไดดวยตนเอง  ไดแก  มีน้ําหนักตัว

มากกวา  2,500  กรัม  ผิวเปนสีชมพู  รองเสียงดัง  สามารถชวยเหลือตนเองในการปรับตัว  เชน  

หายใจเขาและออกไดดวยตนเอง  ดูดและกลืนนมได  ขับถายได  อวัยวะตาง ๆ ของรางกายจะครบ

สมบูรณและไมมีความผิดปกติ  เปนตน  แมไมควรกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพของทารกเพราะแพทย

และพยาบาลจะใหการดูแลและรักษาสุขภาพของทารกใหปลอดภัย  สมบูรณ  และแข็งแรง 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับทารกหลังคลอด 
 หลังจากทารกคลอด  ทารกไดรับการดูแลจากสูติแพทยและพยาบาลผดุงครรภ  ทารก

ควรไดรับการปฏิบัติจากแมดังตอไปนี้ 

 1.  ควรโอบกอดทารกไวในออมแขน  ใชนิ้วมือเขี่ยขางแกมเบา ๆ ทารกจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองดวยการดูด  แมควรใหทารกดูดนมแม  โดยใหปากของทารกอมหัวนมและบริเวณลาน

นมของแมทั้งหมด  จากนั้นทารกจะดูดและกลืนนมโดยอัตโนมัติ  ควรใหทารกดูดนมแมทั้งสองขาง

เทา ๆ กัน 

 2.  กอนที่แมจะใหนมทารก  ควรทําความสะอาดหัวนม  อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด  

ทําความสะอาดหัวนมแมโดยใชสําลีชุบน้ําแลวเช็ดทําความสะอาดเบา ๆ 

 3.  เมื่อทารกดูดนมอิ่มแลวควรจับทารกนอน  แมควรทําความสะอาดปากของทารก

ดวยการใชสําลีชุบน้ําเช็ดบริเวณปาก  และทําความสะอาดบริเวณหัวนมและเตานมแม  

 4.  เด็กทารกแรกเกิดจะใชเวลาสวนใหญไปกับการนอน  ดังนั้นควรจับเปลี่ยนทานอน

ของทารกตามสมควร  เพื่อปองกันไมใหศีรษะเบี้ยว  ไมควรใหทารกนอนคว่ํา  เพราะอาจเปน

อันตรายตอทารก  สําหรับรายละเอียดของการนอนไดกลาวไวในบทที่  8 
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 5.  ควรใหทารกดูดนมแมเพียงอยางเดียวหลังคลอดเพื่อกระตุนการหลั่งน้ํานมของแม  

และตอบสนองความตองการจากการใชประสาทสัมผัสของทารกเพราะทารกแรกเกิดจะมีความสุข

และความพึงพอใจบริเวณปาก 

 6.  ควรเปลี่ยนผาออม  ผายางสําลี  เมื่อทารกปสสาวะและอุจจาระ  ในระยะ  1 – 2  

วันหลังคลอด  ทารกจะถายเปนสีเทา ๆ เรียกวาขี้เทา  ถือเปนเรื่องปกติ  หลังจากนั้นจะถายปกติ  

โดยเฉพาะเมื่อทารกไดรับนมจากแม  ทารกจะขับถายงายและบอย  ๆ ไมผิดปกติแตอยางใด  

เนื่องจากนมแมประกอบไปดวยสารอาหารที่ยอยไดงาย 

 7.  ควรทําความสะอาดใบหู  อวัยวะเพศ  และดูแลรักษาสะดือดวยแอลกอฮอล 70%  

เช็ดลางใหสะอาดทุกครั้งหลังอาบน้ํา  ไมปลอยใหหมักหมม   

 8.  เมื่อพบวาเด็กนอนนาน  ดูดนมนอย  มีอาการตัวเหลือง  ควรแจงแพทยและ

พยาบาลทันที 

 สรุปวาการปฏิบัติตอทารกหลังคลอด  มีความจําเปนและสําคัญมาก  พอแมและผูเล้ียง

ดูทารกควรใหความเอาใจใสตอทารก  ดวยการใหทารกกินนมแม  โอบกอดขณะใหนมรักษา

อนามัยใหทารก  เชน  อาบน้ํา  สระผม  เช็ดใบหู  ทําความสะอาดสะดือ  ใหทารกนอนหลับในที่       

ที่อบอุน  กระตุนการหลั่งนมแมดวยการใหทารกดูดนมแมบอย ๆ ทั้ง  2  ขาง ใชสําลีเช็ดทําความ

สะอาดบริเวณปากทารกหลังดูดนม  สังเกตอาการผิดปกติ  เชน  ดูดนมนอยไมคอยดูดนมมีอาการ

ตัวเหลืองควรแจงแพทยหรือพยาบาลเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก  เปนตน 

 

ปฏิกิริยาสะทอนของเด็กหลังคลอด 
 เด็กทารกที่มีรางกายสมบูรณจะมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อที่เกิดจากปฏิกิริยาของ

ประสาทอัตโนมัติซึ่งอาการนี้จะเร่ิมมีมาตั้งแตยังอยูในครรภแลว  และมีตอมาจนกระทั่งคลอดและ

ภายหลังคลอดใหม  ปฏิกิริยาสะทอนของเด็กหลังคลอดมีดังนี้  (ลักขณา  สกุลลิขเรศสีมา, 2543, 

หนา 222 – 224  และศรีเรือน  แกวกังวาล, 2545, หนา 146 – 152) 
 

 1.  ปฏิกิริยาสะทอนทางปาก  (oral reflex)   

  1.1  ปฏิกิริยาการดูด  (suckling reflex)  เมื่อมีส่ิงใดมากระทบริมฝปากทารกจะดูด

ทันที  เชน  เอียงหนาไปหาและแสดงการใชปากโดยการสอดสายแสวงหาหัวนมและควาดูด  เปนตน 

  1.2  ปฏิกิริยาการกลืน  (swollowing reflex)  เมื่อมีอาหารในปาก  ทารกจะกลืนทันที  

เชน  เมื่อทารกดูดนมแมทารกจะมีปฏิกิริยาการกลืนตอเนื่องจากการดูดนมไดทันที 
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  1.3  ปฏิกิริยาการคนหา  (rooting or rearching reflex)  เมื่อมุมปากและแกม

ทารกกระทบนมแม  ทารกจะหันมาเพื่อสอดสายและควาดูดนม  หรือการเขี่ยแกมทารก  ทารกจะ

หันมาทางดานที่เขี่ยและพยายามใชปากดูดเสมอ 

 

 2.  ปฏิกิริยาสะทอนทางตา  (eye reflex)    

  2.1  ปฏิกิริยาการกระพริบตา  (blink reflex)  ทารกจะกระพริบตา  หร่ีตา  เมื่อมีแสง

เสียงหรือไดรับความเจ็บปวด 

  2.2  ปฏิกิริยาการกลอกตา  (the dolls eye respones)  ทารกจะกลอกตาไดตั้งแต

อายุ  2 – 3  วันแรก 

  2.3  ปฏิกิริยาการตอบสนองการหมุน  (response to rotation)  เมื่อจับตัวทารก

หมุนไปรอบ ๆ สายตาของทารกจะเปลี่ยนทิศไป  เมื่อหยุดหมุนจะเกิดอาการตากระตุก 

  2.4  ปฏิกิริยาของแกวตา  (pupil reflex)  เมื่อมีแสงมากระทบตา  แกวตาของทารก

จะหดเล็กลงทันที 
 

 3.  ปฏิกิริยาสะทอนโมโร  (moro reflex)   

  ทารกจะผวาสองแขนจะตวัดขึ้นขางหนาอยางวองไว  ทําทาเหมือนจะโอบกอดอะไร

สักอยาง  พรอมกับงอนิ้วมือเขามาเหมือนจะกําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว  ปฏิกิริยามักเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงดัง  

เชน  การตบพื้นใกล ๆ หรือวางทารกกระทันหัน  ทารกจะตกใจพรอมกับแสดงปฏิกิริยาสะทอน

ปฏิกิริยานี้จะคอย ๆ ลดลงเมื่อทารกอายุประมาณ  3  เดือน  และจะหายไปเมื่ออายุ  5 – 6  เดือน 
 

 4.  ปฏิกิริยาสะทอนดวยการกํามือ  (palmar grasp reflex)  

  ทารกอายุไมกี่สัปดาหมีพลังนิ้วมือกําสิ่งใด ๆ  อยางมีเร่ียวแรงและกระชับมาก   

เมื่อมีส่ิงใดมากระทบอุงมือ  ทารกจะกําไวแนน  ถายิ่งดึงของสิ่งนั้น  ทารกจะกําแนนยิ่งขึ้น  

บางครั้งลองยกนิ้วสูงขึ้นทําใหทารกลอยติดมือข้ึนมาไดโดยไมยอมปลอยการกํามือ  อาการนี้จะ

หายไปเมื่อทารกอายุประมาณ  3 – 4 เดือน 
 

 5.  ปฏิกิริยาสะทอนของเทา  (babinski reflex)   

  เมื่อมีส่ิงใดมากระทบเทา  ทารกจะหดเทาทันที  นิ้วเทาจะกางออกและเมื่อมีส่ิงใด

มาดันเทาทารก  ทารกจะถีบหรือยันสิ่งนั้นทันที  อาการนี้จะหายไปเมื่อทารกอายุ  8 – 12  เดือน 
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 6.  ปฏิกิริยาสะทอนของการเดิน  (walking reflex or stepping reflex)   

  เมื่อจับตัวทารกใหยืนเหนือพื้นโตะ  แลวหยอนตัวลงใหปลายเทาแตะขอบโตะทารก

จะหดเทากลับแลววางเทาลงไปใหมในทาที่กําลังจะกาวเดินหรือขยับขา  อาการนี้จะหายไปเมื่อ

ทารกอายุ  2  เดือน 
 

 7. ปฏิกิริยาสะทอนของคอ  (tonic neck reflex)   

  เมื่อจัดใหทารกนอนหงาย  ทารกจะตะแคงหนาไปดานใดดานหนึ่ง  แขนขางนั้นจะ

เหยียดออกคอหดตลอดเวลา  สวนแขนอีกขางจะงอ  ขาจะงอขางเดียวกับแขน  ขาอีกขางจะ

เหยียดออกซึ่งเปนขางเดียวกับแขนที่เหยียด  ปฏิกิริยาสะทอนนี้จะหายไปเมื่อทารกอายุประมาณ  

4  เดือน 
 

 8. ปฏิกิริยาสะทอนของการวายน้ํา  (swimming reflex)   

  เมื่อจับทารกหยอนลงไปในสระน้ํา  ทารกจะเตะขา  เหมือนจะวายน้ํา  ปฏิกิริยา

สะทอนนี้จะหายไปเมื่อทารกอายุประมาณ  4 – 6  เดือน  ดูตัวอยางปฏิกิริยาสะทอนของทารก 

  สรุปไดวา  เด็กหลังคลอดมีปฏิกิริยาสะทอนของประสาทอัตโนมัติซึ่งอาการนี้เร่ิมมี

ตั้งแตอยูในครรภแลว  แบงไดหลายชนิดคือ  ปฏิกิริยาสะทอนของปาก  ปฏิกิริยาสะทอนทางตา  

และปฏิกิริยาสะทอนโมโร  ปฏิกิริยาสะทอนการกํามือ  ปฏิกิริยาสะทอนของเทา  และปฏิกิริยา

สะทอนการเดิน  เด็กหลังคลอดจะมีปฏิกิริยาสะทอนจากสภาพแวดลอมที่มากระทบ  เชน  

ปฏิกิริยาสะทอนทางปาก  เมื่อผูดูแลเด็กเขี่ยขางแกม  เด็กจะหันเอียงมาทางดานที่เข่ียแกม  

ปฏิกิริยาสะทอนทางตา  ทารกจะกระพริบตาเมื่อมีแสง  สีหรือไดรับความเจ็บปวด  และปฏิกิริยา

สะทอนโมโรเมื่อทารกมองจะทําทาเหมือนกอดโดยจะตวัดแขนทั้งสองขางขึ้นอยางรวดเร็ว  

ปฏิกิริยาสะทอนเหลานี้จะคอย ๆ ลดลงและหายไปเมื่อทารกมีอายุเพิ่มข้ึน 
 

การเสริมสรางสมองทารกแรกเกิด 
 การเสริมสรางสุขภาพและคุณภาพสมองของทารก  มีความสําคัญและความจําเปน  

ดังที่  ชัยรัตน  ปณฑุรอัมพร  (ชัยรัตน  ปณฑุรอัมพร, 2542 อางถึงในลักขณา  สกุลลิขเรศสีมา, 

2543, หนา 225 - 227)  ไดกลาวถึงการเสริมสรางสมองทารกแรกเกิด  ไวดังตอไปนี้ 
 

 1.  การเสริมสรางระบบการมองเห็น 
  1.1  พอ  แม  ผูเลี้ยงดูเด็ก  ควรใชการประสานสายตาและสบตากับทารก  ขณะให

ทารกดูดนมแม  หรือขณะคุยสงเสียงออแอ  โดยใหทารกสังเกตริมฝปากขณะพูด 
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  1.2  ควรปรับเปลี่ยนตําแหนงที่นอนของทารก  เพื่อใหทารกไดเห็นสภาพแวดลอม 

ที่มีความแตกตางกัน  โดยนําทารกไปดูรอบ ๆ บาน  หรือดูหองตาง ๆ ภายในบาน 

  1.3  ใหทารกเห็นหนาแมบอย ๆ เพื่อจะไดจําหนาแมได  ควรรวบผมใหเรียบรอย

ไมใหปดบังใบหนาแม 

  1.4  แขวนวัตถุที่มีลักษณะสามมิติ  เคลื่อนไหวได  มีสีสันสดใสใหทารกควาจับ 

  1.5  คุยเลนกับทารก  จับหรืออุมทารกใหตรงหนาแม  ประสานสายตา  ยิ้ม  พูดคุย  

ชา ๆ ใหทารกมองตาม  โดยชวนคุย  ชวนรอง  ชวนเลนกับทารกอยางสม่ําเสมอ 
 

 2.  การเสริมสรางระบบการไดยิน 
  2.1  พอ  แม  ผูเล้ียงดูเด็กควรหาเวลาพูด  คุยกับทารกบอย ๆ พูดคําคลองสั้น ๆ 

หรือรองเพลงกลอมเด็กงาย ๆ ชา ๆ ใหเด็กฟงเพื่อกระตุนสมอง 

  2.2  ควรเปดเพลงบรรเลง  หรือเพลงคลาสสิคเบา ๆ ใหทารกฟง  เพื่อการพักผอน  

ผอนคลาย  ชวยใหอารมณดีและสงบ 

  2.3  เมื่อเด็กสงเสียง  พอและแมควรสงเสียงตอบทารกเสมอ  เพราะเมื่อทารก          

สงเสียงมาแลวมีปฏิกิริยาโตตอบ  ทารกจะสงเสียงนั้นอีก 

  2.4  ควรเลนรองเพลง  และทําทาใหเด็กทําทาทางเลียนแบบตาม  เชน เลนโยกเยก  

เลนจับปูดํา  และเลนจะเอ  เปนตน 

  2.5  ใหเด็กฟงเสียงสิ่งของตาง ๆ กัน  เพื่อฝกการฟงและแยกความเหมือนและ

ความแตกตางของเสียง  เชน  เสียงกรุงกริ้ง  เสียงโทรศัพท  และเสียงตุกตา  เปนตน 
 

 3.  การเสริมสรางระบบการรับความรูสึกสัมผัส 
  3.1  สัมผัสดวยผิวหนัง  ใชฝามือของแมหรือพอลูบคลําเบา ๆ จากสวนหัวลงมาถึง

ขา  และจากกลางตําตัวออกไปสูแขนขา  ทําซ้ํา ๆ ประมาณ  10  ครั้งตอนาที  การสัมผัสจะชวย

สงผานความอบอุนจากฝามือของพอหรือแมไปยังทารก  ทําใหทารกรูสึกอบอุน  และมีความสุข 

  3.2  สัมผัสดวยวัสดุตาง  เชน  สําลี  ขนนก  อยางใดอยางหนึ่ง  โดยคํานึงถึงความ

นุมนวล  และแผวเบาในการสัมผัส  ขณะที่เคลื่อนไปยังอวัยวะสวนอื่น  ควรเรียกชื่ออวัยวะนั้น ๆ 

ดวย  บอกถึงความนุม  หยาบ  ละเอียดของวัสดุนั้น  ควรสัมผัสดวยวัสดุเหลานี้เมื่อเด็กอายุ  2  

เดือนขึ้นไป  ทําวันละครั้ง  คร้ังละ  2 – 3  นาที 

  3.3  สัมผัสโดยใชน้ําอุนและน้ําประปา  การใชน้ําอุนและน้ําประปาชวยใหระบบ

ประสาทการรับรูของทารกตื่นตัว  และมีการตอบสนองตอส่ิงเรา  โดยการนําน้ําอุนและน้ําประปา
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อยางละขวด  สัมผัสฝาเทาของทารกทั้งสองขางสลับไปมา  (น้ําอุนคือนําน้ํารอนผสมน้ําประปา

เพียงเล็กนอย) 
 

 4.  การเสริมสรางระบบการรับรูและกลิ่นของทารก 
  การรับรูรส  ทารกแรกเกิดเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสเพื่อรับรูรสขณะที่ทารก

ดูดนมแม  ทารกจะรับรูรสจากนมแม  ทารกพึงพอใจจากการดูดนม  และการสัมผัสจากการดูดนม

จากปากของทารกกับนมของแม  การรับรูกลิ่น  ทารกสามารถจํากลิ่นนมของแมได  เมื่อแมไมอยู

อาจนําสําลีชุบนมแม  แลววางขาง ๆ ทารก  ทารกจะหันมาทางสําลีที่มีกลิ่นนมของแม 
 

 5.  การเสริมสรางระบบการเคลื่อนไหว 
  5.1  ใหทารกนอนเปล  และไกวอยางสม่ําเสมอ  หรืออุมทารกขณะที่แมนั่งเกาอีโ้ยก

ไปมาอยางเปนจังหวะสม่ําเสมอ 

  5.2  เลนกับทารก  เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวของทารก  เชน  จับแขนทารก           

ใหทารกยืนบนหนาขาของแม  แลวจับแขนทารกดึงเขาออกเพื่อโยกตัวไปมา 

 สรุปไดวาผลจากการเสริมสรางระบบการมองเห็น  ระบบการไดยิน  การรับรูความรูสึก

สัมผัส  การรับรูรสและกลิ่น  การรับรูระบบการเคลื่อนไหว  ทําใหระบบตาง ๆ ดังกลาวทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพ  ทําใหทารกตอบสนองการรับรูดานตาง ๆ ไดดี  ไดพัฒนาทักษะทางภาษา  การ

ปรับตัว  และสรางความสัมพันธอันดีระหวางแมกับลูก  ชวยใหมีสุขภาพดีและมีความสุข  

ประสบการณที่เด็กไดรับจากความรักที่แมมีตอลูก  จากการที่ลูกมองจองตา  ดูสีหนาและอารมณ

ของแม  ไดยินเสียงพูด  เสียงรองเพลงเหกลอม  ไดรับสัมผัส  โอบกอดอยางออนโยน  ชวยสราง

ความสัมพันธระหวางแมและทารกมีผลตอการเจริญเติบโต  และกระตุนพัฒนาการทางสมอง  

(ศันสนีย  ฉัตรคุปต, 2545, หนา 87) 

 

สรุป 
 การดูแลสุขภาพของแมและการเตรียมพรอมกอนการคลอดมาถึง  ชวยใหแมสบายใจ  

คลายความกังวลใจ  ไดแก  การเตรียมขาวของเครื่องใชของทารก  การเตรียมจัดหองนอนทารก  

และเตรียมสิ่งของจําเปนของแมไปโรงพยาบาล  แมควรเตรียมใจใหพรอมเมื่อถึงระยะการคลอด   

แมที่ดูแลรักษาสุขภาพตนเองมาเปนอยางดี  ฝากครรภและปฏิบัติตามแพทยส่ัง  แมจะไมเสี่ยงตอ

ภาวะตาง ๆ ที่อาจเปนอันตรายกับแมและทารกในระยะคลอด  การคลอดของแมแบงเปน  3  ระยะ  

จะใชเวลาภายใน  24  ชั่วโมง  หลังจากทารกคลอด  แมและทารกจะไดรับการดูแลหลังคลอด         
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จากแพทยและพยาบาล  ไดแก  อาหาร  การพักผอน  วิตามินและยา  วัดอุณหภูมิและชีพจร        

ความดันโลหิต  เตานม  มดลูก  น้ําคาวปลา  ตรวจกระเพาะปสสาวะ  การดูแลรักษาฝเย็บ  ฯลฯ  

ตลอดจนการดูแลสุขภาพเด็กคลอดครบกําหนด  และเด็กพิการแตกําเนิด  ทารกหลังคลอดมีการ

เคลื่อนไหวของกลามเนื้อ ที่เรียกวาปฏิกิริยาสะทอน  ไดแก  ปฏิกิริยาสะทอนทางปาก  ทางตา  

ปฏิกิริยาสะทอนโมโร  กํามือ  เทา  การเดิน  การวายน้ํา  และปฏิกิริยาสะทอนของคอ  ปฏิกิริยา

เหลานี้จะคอย ๆ หายไป  เมื่อทารกอายุประมาณ  6  เดือน  ถึง  1  ป  ขณะทารกอยูในครรภแม  

สมองไดรับการพัฒนาขึ้นแลว  หลังจากทารกคลอด  จึงควรเสริมสรางสมองทารกแรกเกิดดานตาง ๆ 

ไดแก  การมองเห็น  การไดยิน  การรูสึกสัมผัส  การรับรูรสและกลิ่น  และการเคลื่อนไหว  จะชวยให

ทารกเกิดการเรียนรูและรูจักแกปญหา  จากรายงานวิจัยของไดมอนและฮอบสัน  ป พ.ศ. 2541  

และคาลซา  ป พ.ศ. 2540  พบวาทารกหลังคลอดสมองเด็กมีรูปแบบสมองเหมือนกันทั่วโลก             

แตวิธีการสงเสริมการเรียนรูและการอบรมเลี้ยงดูตางกัน  ทําใหเด็กมีความสามารถทางสมอง

ตางกัน เชน  การคิดเปนและแกปญหาเปน  จึงควรสงเสริมและกระตุนเด็กใหฝกคิดจินตนาการ  

และแกปญหาที่เหมาะสมตามวัย  (กมลพรรณ  ชีวพันธุศรี, 2548, หนา 21) 
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