หนังสือเล่มนี้ นิ พนธ์จากประสบการณ์ 35 ปี ของผูน้ ิ พนธ์ ในการเป็ น
อาจารย์แพทย์ ผูใ้ ห้การรักษาทารกแรกเกิด ให้คาํ แนะนํ าแก่พ่อแม่ และสอน
บุคลากรทางสุขภาพ โดยตระหนักว่า การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิด เพื่อ
ป้องกันการเจ็บป่ วย ความพิการ และการสูญเสียทารก ที่จะทําได้เร็ว และใช้
งบประมาณของประเทศน้อยที่สุดคือ การให้ความรูแ้ ก่บุคลากรทางสุขภาพและ
พ่อแม่ ในด้านการป้องกันการเจ็บป่ วย การดูแลทารก และวิธีการวินิจฉัยแยก
ภาวะปรกติและผิดปรกติ
เนื้ อหาในหนังสือประกอบด้วย 2 ส่วนสําคัญคือ
ส่วนที่ 1 ภาวะปรกติในทารกแรกเกิด ซึ่งเกิดได้ตามธรรมชาติ
และไม่ตอ้ งการการรักษาใด ๆ
แรงดลใจในการนิ พนธ์ภาวะปรกติ ในทารกแรกเกิด สื บเนื่ องจาก
การได้เห็นความรักและความเสียสละของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ได้เห็นพ่อแม่เกิด
ความทุกข์ซึ่งไม่สมควรเกิดขึ้ น จากการที่ลูกซึ่งมีภาวะปรกติ ต้องถูกรักษาโดย
ไม่จําเป็ น เนื่ องจากบุ คลากรทางสุ ข ภาพขาดความรูเ้ กี่ยวกับภาวะปรกติ ใ น
ทารกแรกเกิด ผูน้ ิ พนธ์จึงรวมเรื่องที่เป็ นภาวะปรกติที่พบได้ในทารกแรกเกิด
ทั้งหมด เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพมีความรูเ้ กี่ยวกับภาวะปรกติเหล่านี้ และ
สามารถให้คาํ แนะนําที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ ตลอดจนเพื่อให้พ่อแม่สามารถสังเกต
และเข้าใจอาการแสดงที่ปรกติ ของลูกได้ และช่ วยป้องกันการเกิดความวิตก
กังวลโดยไม่จาํ เป็ น
ส่วนที่ 2 ภาวะผิดปรกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด
ภาวะการเจ็บป่ วยที่พบบ่อย ทั้งที่พบในขณะที่ทารกได้รบั การรักษา
อยูใ่ นโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน โดยเน้นการป้องกันการเกิดการเจ็บป่ วย
และเน้นให้สามารถรูว้ ่าอาการแสดงอะไร ที่บ่งว่าทารกมีความผิดปรกติเกิดขึ้ น
และต้องการการรักษา เพื่อให้ทารกได้รบั การดูแลรัก ษาที่ ร วดเร็ ว และถู ก ต้อ ง

หรื อ พ่ อ แม่ ต ้อ งรี บ นํ า ลูก มาโรงพยาบาล เพื ่ อ ป้ องกัน การเกิ ด ความ
เจ็ บ ป่ วยรุ น แรง ที่ อ าจนํา ไปสู่ค วามพิ ก าร หรื อ การสูญ เสี ยลูก
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ สํา เร็ จ ได้ ด้ว ยความศรัท ธาของประชาชน ที่ มี ต่ อ
โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ซึ่ง มีผ ลให้แ ม่จาํ นวนมากมารับ บริ ก าร และผู น้ ิ พ นธ์
ได้ร ับ ประสบการณ์ และเห็ น ปั ญหาจากการดูแ ลรัก ษาทารกแรกเกิด
อย่ า งมากมาย ผู ้นิ พนธ์ ข อขอบคุ ณ พ่ อ แม่ ท้ั ง หลายที่ ส นั บ สนุ นให้
ผู ้นิ พ น ธ์ เ ขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ และที่ อ นุ ญาตให้ถ่ า ยภาพของลู ก ๆ และ
ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์ ที่เป็ นกําลังใจตลอดมา
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ภาวะปรกติของศี รษะและใบหน้า
กะโหลกศีรษะเกยกัน (molding of the skull bones)
หนังศีรษะที่เป็ นส่วนนําบวมนํ้า (caput succedaneum)
ใบหน้าสองข้างไม่เท่ากัน (asymmetry of face)
เลือดคัง่ ที่ใบหน้า (facial bruising หรือ traumatic cyanosis)
เลือดออกที่ตาขาว (subconjunctival hemorrhage)

ภาวะปรกติในปาก

ลิ้ นขาว (white tongue)
ตุ่มขาวในปาก (epithelial pearl หรือ Epstein pearl)
ตุ่มขาวที่เหงือก (Bohn’s nodule)
ริมฝี ปากมีเม็ดพองและลอกเป็ นแผ่น (sucking callus)
Eruption cyst
ฟั นขึ้ นในทารกแรกเกิด (natal teeth)

ภาวะปรกติของผิวหนัง

ผิวหนังลอก (desquamation หรือ peeling of the skin)
ตัวเหลือง (jaundice)
ปานมองโกล (mongolian spot)
ปานแดงชนิ ดเรียบ (macular hemangiomas)
Erythema toxicum
ผื่นเกิดจากต่อมเหงื่อ (miliaria)
ต่อมไขมันงอกเกิน (sebaceous gland hyperplasia)
ตุ่มขาวที่ผิวหนัง (milia หรือ epidermal inclusion cyst)
ผิวหนังลายเหมือนร่างแห (cutis marmorata)
ภาวะเขียวที่มือและเท้า (acrocyanosis หรือ peripheral cyanosis)
ภาวะตัวแดงครึ่งซีก (harlequin color change)
รอยบุ๋มที่กน้ กบ (sacrococcygeal pit)
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ภาวะปรกติของระบบทางเดินอาหารและปั สสาวะ
การแหวะนม (regurgitation)
การไม่ดูดนํ้า
การร้องเวลาถ่ายปั สสาวะ
ปั สสาวะสีชมพู (pink urine)
การถ่ายอุจจาระบ่อย
การไม่ถ่ายทุกวัน

ภาวะปรกติของนมและอวัยวะเพศ

นมเป็ นเต้า (breast engorgement)
Hymenal tag
เมือกและเลือดออกทางช่องคลอด (vaginal discharge และ vaginal bleeding)
ถุงอัณฑะยาน (pendulous scrotum)
นํ้าขังในถุงอัณฑะ (hydrocele)

ภาวะปรกติของรีเฟล็กซ์ และ อื่น ๆ

การสะดุง้ หรือการผวา (Moro reflex หรือ startle)
การกระตุก (twitching)
การบิดตัว (stretching)
การสะอึก (hiccup)
การหาว (yawn reflex) และการจาม (sneezing)
เสียงครืดคราดเวลาหายใจ
ขาโก่ง (physiologic bowlegs)
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ภาวะผิดปรกติของศี รษะ ตา และคอ

เลือดออกใต้เยือ่ หุม้ กระดูกของกะโหลกศีรษะ (cephalhematoma)
เลือดออกใต้พงั ผืดของกะโหลกศีรษะ (subgaleal hemorrhage)
ตาแฉะจากท่อนํ้าตาอุดกั้นแต่กาํ เนิ ด (nasolacrimal duct obstruction)
ถุงนํ้าตาอักเสบ (dacryocystitis)
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เยื่อตาอักเสบและการป้องกัน
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เยือ่ ตาอักเสบจากสารเคมี (chemical conjunctivitis)
เยือ่ ตาอักเสบจากเชื้ อหนองใน (gonococcal ophthalmia)
เยือ่ ตาอักเสบจากเชื้ อ chlamydia
เยือ่ ตาอักเสบจากเชื้ อแบคทีเรียอื่น (bacterial conjunctivitis)
คอเอียง (torticollis)

ภาวะผิดปรกติในช่องปาก

เชื้ อราในปาก (oral candidiasis)
แผลที่เพดานปาก (Bednar aphthae)
ลิ้ นถูกตรึง (tongue tie)

ภาวะผิดปรกติของผิวหนัง

ฝี จากวัคซีนวัณโรค (BCG abscess)
ปานแดงชนิ ดนูน (cavernous hemangioma)
ขี้ กลากนํ้านม (atopic dermatitis)
ผื่นผ้าอ้อมจากเชื้ อรา (candidal diaper dermatitis)
ผิวหนังชันนะตุ (seborrheic dermatitis)
ผื่นผ้าอ้อม (diaper dermatitis)
ผิวหนังอักเสบจากเชื้ อแบคทีเรีย (staphylococcal impetigo)
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ภาวะผิดปรกติของระบบทางเดินอาหารและสะดือ
การอาเจียน (vomiting)
โรคปวดท้องหรืออ้อนสามเดือน (colic)
อุจจาระสีซีด (acholic stool)
การดูแลขั้วสะดือ (umbilical cord care)
สะดือหลุดช้า (delayed separation of the cord)
สะดือจุน่ (umbilical hernia)
สะดืออักเสบ (omphalitis)
สะดือแฉะจาก umbilical granuloma
เลือดออกที่สะดือ (bleeding per umbilicus)

ภาวะผิดปรกติของอวัยวะเพศ

ปากช่องคลอดปิ ดจากแคมเล็กติดกัน (labial adhesion)
อัณฑะไม่ลง (cryptochidism)

ภาวะผิดปรกติอื่น ๆ
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ความพิการทางสมองจากภาวะตัวเหลือง (bilirubin encephalopathy)
ทารกร้องกวนจากการคัดจมูก (nasal obstruction)
ทารกนอนมากเกิน (sleepy baby)
ภาวะตัวเย็นและภาวะอุณหภูมิกายสูง (hypo- and hyperthermia)
ทารกกวนผิดปรกติ (fussy baby)
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หลักการป้องกัน และการดูแลทารกแรกเกิด

114

สั ่งซื้ อได้ที่
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call Center (จัดส่งทั ่วประเทศ)
โทร 02-2554433
หรือสั ่งซื้ อโดยตรงที่
โทร 02-4182560, 02-2795469

ราคาเล่มละ 180 บาท
พรอมภาพของภาวะตาง ๆ กวา 150 ภาพ ซึ่งจัดพิมพในระบบออฟเซต 4 สีตลอดเลม
เพื่อใหเหมือนจริงและงายตอความเขาใจ

