
 

 

 

หนังสือเล่มน้ีนิพนธจ์ากประสบการณ์ 35 ปีของผูนิ้พนธ ์ในการเป็น

อาจารยแ์พทย ์ผูใ้หก้ารรักษาทารกแรกเกิด ใหค้าํแนะนําแก่พ่อแม่ และสอน

บุคลากรทางสุขภาพ โดยตระหนักว่า การพฒันาการดูแลทารกแรกเกิด  เพื่อ

ป้องกนัการเจ็บป่วย ความพิการ และการสูญเสียทารก ท่ีจะทําไดเ้ร็ว และใช้

งบประมาณของประเทศน้อยท่ีสุดคือ การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทางสุขภาพและ

พ่อแม่ ในดา้นการป้องกนัการเจ็บป่วย การดูแลทารก และวิธีการวินิจฉยัแยก

ภาวะปรกติและผิดปรกติ 

 เน้ือหาในหนังสือประกอบดว้ย 2 ส่วนสาํคญัคือ  

            ส่วนท่ี 1  ภาวะปรกติในทารกแรกเกิด ซ่ึงเกิดไดต้ามธรรมชาติ

และไม่ตอ้งการการรกัษาใด ๆ     

            แรงดลใจในการนิพนธ์ภาวะปรกติในทารกแรกเกิด สืบเน่ืองจาก 

การไดเ้ห็นความรกัและความเสียสละของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก ไดเ้ห็นพ่อแม่เกิด

ความทุกขซ่ึ์งไม่สมควรเกิดขึ้ น จากการท่ีลูกซ่ึงมีภาวะปรกติ ตอ้งถูกรกัษาโดย 

ไม่จําเป็น เน่ืองจากบุคลากรทางสุขภาพขาดความรูเ้ก่ียวกับภาวะปรกติใน

ทารกแรกเกิด ผูนิ้พนธ์จึงรวมเร่ืองท่ีเป็นภาวะปรกติท่ีพบไดใ้นทารกแรกเกิด

ทั้งหมด เพื่อใหบุ้คลากรทางสุขภาพมีความรูเ้ก่ียวกบัภาวะปรกติเหล่าน้ี และ

สามารถใหค้าํแนะนําท่ีถูกตอ้งแก่พ่อแม่ ตลอดจนเพื่อใหพ้่อแม่สามารถสงัเกต

และเขา้ใจอาการแสดงท่ีปรกติของลูกได ้และช่วยป้องกันการเกิดความวิตก

กงัวลโดยไม่จาํเป็น 

               ส่วนท่ี 2  ภาวะผิดปรกติท่ีพบบ่อยในทารกแรกเกิด  

               ภาวะการเจ็บป่วยท่ีพบบ่อย ทั้งท่ีพบในขณะท่ีทารกไดร้บัการรกัษา

อยูใ่นโรงพยาบาลและเม่ือกลบับา้น โดยเน้นการป้องกนัการเกิดการเจ็บป่วย  

และเน้นใหส้ามารถรูว้่าอาการแสดงอะไร ท่ีบ่งว่าทารกมีความผิดปรกติเกิดขึ้ น

และตอ้งการการรกัษา เพื่อใหท้ารกไดร้บัการดแูลรักษาท่ีรวดเร็วและถูกต้อง  



 

 

 

 
หรือพ่อแม่ต ้องรีบ นําล ูกมาโรงพยาบาล เ พื ่อ ป้องก ันการ เกิดความ

เจ็บป่วยรุนแรง ท่ีอาจนําไปสู่ความพิการ หรือการสูญเสียลูก  

   

หนังสือเล่มน้ีสาํเร็จได้ ด้วยความศรัทธาของประชาชน ท่ีมีต่อ

โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีผลใหแ้ม่จาํนวนมากมารับบริการ และผูนิ้พนธ์  

ไดร้ ับประสบการณ์ และเห็นปัญหาจากการดูแลร ักษาทารกแรกเกิด 

อย่างมากมาย  ผู ้นิพนธ์ขอขอบคุณ  พ่อแม่ทั้ งหลายที่ส นับสนุนให้    

ผู ้นิ พ น ธ ์เขียนหนังสือเล่มน้ี และท่ีอนุญาตให้ถ่ายภาพของลูกๆ และ 

ศาสตราจารย ์ดร. วีณา จีระแพทย ์ท่ีเป็นกาํลงัใจตลอดมา   
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ภาวะปรกตขิองศีรษะและใบหนา้  

กะโหลกศีรษะเกยกนั (molding of the skull bones) 2 

หนังศีรษะท่ีเป็นสว่นนําบวมน้ํา (caput succedaneum) 2 

ใบหน้าสองขา้งไมเ่ท่ากนั (asymmetry of face) 3 

เลือดคัง่ท่ีใบหน้า (facial bruising หรือ traumatic cyanosis) 3 

เลือดออกท่ีตาขาว (subconjunctival hemorrhage) 4 
  

ภาวะปรกตใินปาก  

ล้ินขาว (white tongue) 4 

ตุ่มขาวในปาก (epithelial pearl หรือ Epstein pearl) 5 

ตุ่มขาวท่ีเหงือก (Bohn’s nodule) 6 

ริมฝีปากมีเม็ดพองและลอกเป็นแผ่น (sucking callus) 7 

Eruption cyst 8 

ฟันขึ้ นในทารกแรกเกิด (natal teeth) 9 
  

ภาวะปรกตขิองผวิหนงั  
ผิวหนังลอก (desquamation หรือ peeling of the skin) 10 

ตวัเหลือง (jaundice) 11 

ปานมองโกล (mongolian spot) 13 

ปานแดงชนิดเรียบ (macular hemangiomas) 14 

Erythema toxicum 15 

ผ่ืนเกิดจากต่อมเหง่ือ (miliaria) 16 

ต่อมไขมนังอกเกิน (sebaceous gland hyperplasia) 18 

ตุ่มขาวท่ีผิวหนัง (milia หรือ epidermal inclusion cyst) 19 

ผิวหนังลายเหมือนร่างแห (cutis marmorata) 20 

ภาวะเขียวท่ีมือและเทา้ (acrocyanosis หรือ peripheral cyanosis) 21 

ภาวะตวัแดงคร่ึงซีก (harlequin color change) 22 

รอยบุ๋มท่ีกน้กบ (sacrococcygeal pit) 22 



 

 

 
 

ภาวะปรกตขิองระบบทางเดินอาหารและปัสสาวะ  

การแหวะนม (regurgitation) 23 

การไมดู่ดน้ํา 24 

การรอ้งเวลาถ่ายปัสสาวะ 25 

ปัสสาวะสีชมพ ู(pink urine) 25 

การถ่ายอุจจาระบ่อย 26 

การไมถ่่ายทุกวนั 28 
  

ภาวะปรกตขิองนมและอวยัวะเพศ  

นมเป็นเตา้ (breast engorgement) 29 

Hymenal tag 29 

เมือกและเลือดออกทางชอ่งคลอด (vaginal discharge และ vaginal bleeding) 30 

ถุงอณัฑะยาน (pendulous scrotum) 31 

น้ําขงัในถุงอณัฑะ (hydrocele) 31 
  

ภาวะปรกตขิองรเีฟล็กซ ์และ อ่ืน ๆ  

การสะดุง้หรือการผวา (Moro reflex หรือ startle) 32 

การกระตุก (twitching) 33 

การบิดตวั (stretching) 33 

การสะอึก (hiccup) 34 

การหาว (yawn reflex) และการจาม (sneezing) 34 

เสียงครืดคราดเวลาหายใจ 35 

ขาโกง่ (physiologic bowlegs) 35 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

ภาวะผดิปรกตขิองศีรษะ ตา และคอ  

เลือดออกใตเ้ยือ่หุม้กระดูกของกะโหลกศีรษะ (cephalhematoma) 37 

เลือดออกใตพ้งัผืดของกะโหลกศีรษะ (subgaleal hemorrhage) 39 

ตาแฉะจากท่อน้ําตาอุดกั้นแต่กาํเนิด (nasolacrimal duct obstruction) 41 

ถุงน้ําตาอกัเสบ (dacryocystitis)  44 
  

เย่ือตาอกัเสบและการป้องกนั 45 

เยือ่ตาอกัเสบจากสารเคมี (chemical conjunctivitis) 46 

เยือ่ตาอกัเสบจากเช้ือหนองใน  (gonococcal ophthalmia) 47 

เยือ่ตาอกัเสบจากเช้ือ chlamydia  49 

เยือ่ตาอกัเสบจากเช้ือแบคทีเรียอ่ืน (bacterial conjunctivitis) 50 

คอเอียง (torticollis) 51 
  

ภาวะผดิปรกตใินช่องปาก  

เช้ือราในปาก (oral candidiasis) 54 

แผลท่ีเพดานปาก (Bednar aphthae) 55 

ล้ินถกูตรึง (tongue tie) 55 
  

ภาวะผดิปรกตขิองผวิหนงั  

ฝีจากวคัซีนวณัโรค (BCG abscess) 58 

ปานแดงชนิดนูน (cavernous hemangioma) 59 

ขี้ กลากน้ํานม (atopic dermatitis) 60 

ผ่ืนผา้ออ้มจากเช้ือรา (candidal diaper dermatitis) 62 

ผิวหนังชนันะตุ (seborrheic dermatitis) 63 

ผ่ืนผา้ออ้ม (diaper dermatitis) 65 

ผิวหนังอกัเสบจากเช้ือแบคทีเรีย (staphylococcal impetigo) 67 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

ภาวะผดิปรกตขิองระบบทางเดนิอาหารและสะดือ  

การอาเจียน (vomiting) 69 

โรคปวดทอ้งหรือออ้นสามเดือน (colic) 72 

อุจจาระสีซีด (acholic stool) 75 

การดูแลขั้วสะดือ (umbilical cord care) 76 

สะดือหลุดชา้ (delayed separation of the cord) 78 

สะดือจุน่ (umbilical hernia)  79 

สะดืออกัเสบ (omphalitis) 80 

สะดือแฉะจาก umbilical granuloma 82 

เลือดออกท่ีสะดือ (bleeding per umbilicus) 83 
  

ภาวะผดิปรกตขิองอวัยวะเพศ  

ปากชอ่งคลอดปิดจากแคมเล็กติดกนั (labial adhesion) 84 

อณัฑะไมล่ง (cryptochidism) 85 
  

ภาวะผดิปรกตอ่ืิน ๆ  

ความพิการทางสมองจากภาวะตวัเหลือง (bilirubin encephalopathy) 86 

ทารกรอ้งกวนจากการคดัจมกู (nasal obstruction) 96 

ทารกนอนมากเกิน (sleepy baby) 100 

ภาวะตวัเยน็และภาวะอุณหภูมิกายสงู (hypo- and hyperthermia) 101 

ทารกกวนผิดปรกติ (fussy baby) 106 
  

หลักการป้องกนั และการดูแลทารกแรกเกิด 114 



 

 

 
 

 สัง่ซ้ือไดท่ี้     

  ศูนยห์นงัสือแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

                      Call Center (จดัสง่ทัว่ประเทศ)  

  โทร 02-2554433 

                       

  หรือสัง่ซ้ือโดยตรงท่ี  

  โทร 02-4182560, 02-2795469 

 

     ราคาเล่มละ 180 บาท 

 

พรอมภาพของภาวะตาง ๆ กวา 150 ภาพ ซ่ึงจัดพิมพในระบบออฟเซต 4 สีตลอดเลม  
เพื่อใหเหมือนจริงและงายตอความเขาใจ 


