ป้องกันภาวะไหลตายในทารก (SIDS)
โดย Mama Beyond

โรคไหลตายในทารกคืออะไร ?

โรคไหลตายในทารกหรื ออาการหลับไม่ตื่นในทารก มีชื่อเรี ยกในภาษาอังกฤษว่า Sudden
Infant Death Syndrome (SIDS) อาจเรี ยกว่า cot death หรื อ crib
death เป็ นภัยเงียบที่คร่าชีวิตลูกน้ อยมากกว่าสามพันคนต่อปี โดยที่คณ
ุ พ่อคุณแม่อาจไม่ทนั
เตรี ยมใจกับการสูญเสียครัง้ นี ้ เนื่องจากโรคไหลตายในเด็กสามารถเกิดขึ ้นในทารกที่มีสขุ ภาพ
แข็งแรงและอาจเกิดขึ ้นขณะพ่อแม่นาลูกเข้ านอนและเมื่อตื่นมาพบว่าปลุกลูกไม่ตื่นอีกเลย เป็ น
การเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและสามารถเกิดได้ กบั ทารกทุกคนและทุกช่วงเวลา โดยทัว่ ไป
แล้ วจะเกิดกับทารกที่อายุตงแต่
ั ้ 1 เดือน ถึง 1 ขวบ ช่วงเวลาที่เกิดคือเที่ยงถึงสามโมงเช้ าของ

วันใหม่ โรคไหลตายในทารกจะเกิดในทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือนประมาณร้ อยละ 90 โดยทารก
จะไม่ปรากฏอาการใดนามาก่อน เช่น ร้ องงอแงหรื อเคลื่อนไหวใดๆ ทังสิ
้ ้นก่อนเสียชีวิต ใน
ประเทศที่กาลังพัฒนาอัตราการเกิดโรคไหลตายในเด็กจะเพิ่มขึ ้น 10 เท่า พบทารกเสียชีวิต 10
คน ในทารกเกิดใหม่ 1000 คน

อาการของ SIDS
เด็กทารกที่ป่วยเป็ นโรคนี ้มักเสียชีวิตอย่างฉับพลันในขณะที่นอนหลับอยู่ โดยก่อนการเสียชีวิต
เด็กมักไม่มีอาการป่ วย หรื อแสดงความผิดปกติใด ๆ ออกมา อีกทังยั
้ งดูมีสขุ ภาพแข็งแรง มี
พัฒนาการที่ดี และร่างกายได้ รับสารอาหารอย่างครบถ้ วน

โรคไหลตายในทารกเกิดจากสาเหตุอะไร ?
ปั จจุบนั วงการแพทย์ยงั ไม่ทราบสาเหตุของ
การเกิดโรค SIDS อย่างแน่ชดั แต่จาก
การศึกษาพบว่าทารกน้ อยจะหยุดหายใจ
ขณะหลับและไม่สามารถตื่นขึ ้นมาหายใจ
ได้ อีก สาเหตุของโรคไหลตายในทารกอาจ
เกิดจากหลายปั จจัย ตัวอย่างเช่น
พัฒนาการที่ผิดปกติของทารก ความเครี ยดจากปั จจัยภายในและภายนอกร่างกาย เช่นการให้
ทารกนอนคว่า อยู่ในสภาพอากาศร้ อน ได้ รับควันบุหรี่ ขาดอากาศหายใจการกดทับขณะนอน
เตียงเดียวกับพ่อแม่ หรื ออาจมีวตั ถุนิ่มๆ หรื อผ้ าไปอุดทางเดินหายใจเนื่องจากทารกยังไม่
สามารถควบคุมการคลื่นไหวของศีรษะได้ ดี ภาวะทารกคลอดก่อนกาหนดหรื อน ้าหนักตัวแรก

คลอดน้ อย นอกจากนันภาวะการติ
้
ดเชื ้อ โรคทางพันธุกรรมและโรคหัวใจเป็ นสาเหตุสาคัญของ
การเสียชีวิตมากถึงร้ อยละ 80
1. อายุ ส่วนใหญ่โรคนี ้เกิดในเด็กที่มีอายุต่ากว่า 1 ปี โดยมักเป็ นเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-4
เดือน เนื่องจากเป็ นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอมากที่สดุ
2. เพศ เด็กผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก SIDS มากกว่าเด็กผู้หญิง
3. ความผิดปกติทางสมอง สมองส่วนที่ควบคุมการหายใจและภาวะตื่นตัวขณะนอนหลับ
ของเด็กบางรายอาจยังไม่พร้ อมทางานเป็ นปกติ รวมทังเด็
้ กที่มีน ้าหนักตัวต่าเนื่องจาก
การคลอดก่อนกาหนดหรื อเด็กแฝดก็อาจมีสมองที่ทางานได้ ไม่สมบูรณ์เช่นกัน ซึง่ ส่งผล
ให้ ควบคุมการหายใจหรื ออัตราการเต้ นของหัวใจได้ ไม่ดีนกั
4. การติดเชื ้อในทางเดินหายใจ ก่อนการเสียชีวิต ทารกส่วนใหญ่มกั เป็ นหวัด ซึง่ อาการ
ป่ วยดังกล่าวอาจทาให้ เด็กมีปัญหาในการหายใจ
5. พฤติกรรมหรื อสภาพแวดล้ อมในการนอน เด็กทารกอาจนอนตะแคงหรื อนอนคว่า ซึง่
อาจทาให้ หายใจได้ ลาบาก รวมทังหากในเปลเด็
้
กมีสิ่งของที่น่มุ อย่างผ้ าห่ม ฟูกที่นอน
หรื อเตียงนอนน ้า อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้ หากเด็กทารกนอนคว่าหน้ าอยู่บนสิ่ง
เหล่านัน้ นอกจากนี ้ เปลนอนที่เก่าและไม่ปลอดภัย หรื อการนอนร่วมเตียงกับพ่อแม่ พี่
น้ อง หรื อสัตว์เลี ้ยง อาจเป็ นอันตรายต่อเด็กได้ เช่นกัน
6. พฤติกรรมการใช้ ชีวิตของแม่เด็ก หากแม่ของเด็กตังครรภ์
้
ขณะมีอายุต่ากว่า 20 ปี หรื อ
ฝากครรภ์อย่างไม่เหมาะสม รวมทังสู
้ บบุหรี่ ใช้ สารเสพติด หรื อดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ในระหว่างที่ตงครรภ์
ั้
หรื อหลังจากคลอดบุตร อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ เด็กเผชิญกับโรคนี ้
ได้
7. สภาพอากาศ เด็กมักเสียชีวิตในช่วงฤดูหนาวหรื อเมื่ออยู่ในที่ที่มีสภาพอากาศหนาว
เนื่องจากพ่อแม่หรื อผู้ดแู ลเด็กมักห่มผ้ าหรื อใส่เสื ้อผ้ าหนา ๆ ให้ กบั เด็ก ซึง่ อาจทาให้
ร่างกายของเด็กเกิดความร้ อนมากเกินไป
8. พันธุกรรม เด็กอาจมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตจาก SIDS หากคนในครอบครัว
ญาติ พี่น้อง เคยเสียชีวิตจากโรคนี ้มาก่อน

สาเหตุอื่น ๆ เช่น เด็กไม่ได้ ดื่มนมจากเต้ านมของแม่ ไม่ได้ อมจุกหลอกขณะนอนหลับ หรื ออาศัย
อยู่กบั คนที่สบู บุหรี่ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม แม้ โรคไหลตายในเด็กอาจเกิดขึ ้นได้ กบั ทารกทุกราย แต่หากหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยง
ข้ างต้ นก็อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของเด็กได้

การวินิจฉัย SIDS

แม้ ไม่มีวิธีการวินิจฉัยโรค SIDS แต่หลังจากเด็กเสียชีวิตแล้ ว อาจมีการสอบสวนพ่อแม่ คนใน
บ้ าน หรื อผู้ดแู ลเด็ก โดยสอบถามเกี่ยวกับประวัติสขุ ภาพของเด็ก รวมทังตรวจสอบและรวบรวม
้
หลักฐานจากที่เกิดเหตุ เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่เป็ นไปได้ และอาจมีการ
ชันสูตรพลิกศพในห้ องปฏิบตั ิการด้ วย เพื่อหาสาเหตุที่แท้ จริงของการเสียชีวิต โดยร้ อยละ 1520 ของสาเหตุการเสียชีวิตนันอาจมาจากความผิ
้
ดปกติทางสมองหรื อระบบประสาทส่วนกลาง

หัวใจ ปอด หรื อการติดเชื ้อ อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้ อาจนาไปใช้ เป็ นเพียงข้ อสนับสนุนเท่านัน้
เนื่องจากข้ อมูลอาจไม่มีน ้าหนักมากพอที่จะนาไปสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจาก SIDS ได้

ในฐานะพ่อแม่เราจะป้องกันทารกน้อยจากโรคไหลตายได้อย่างไร ?

เพื่อเป็ นการป้องกันการเสียชีวิตของทารกน้ อยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ควรปฏิบตั ิตามข้ อแนะนา
ดังต่อไปนี ้
1. ควรให้ เด็กทารกนอนหงายหรื อนอนตะแคง เพราะทารกจะหายใจนาอากาศเข้ าปอดได้
ดีกว่าท่านอนคว่า ซึง่ แต่เดิมเคยเชื่อว่าการนอนคว่าจะลดอัตราการสาลักน ้าลายขณะ
หลับ
2. ควรแยกที่นอนทารกออกจากที่นอนของพ่อแม่ วัสดุรองนอนของทารกต้ องแข็งแรงและ
ไม่อ่อนยวบเมื่อวางตัวทารกลงไปเพราะอาจเป็ นสาเหตุของการอุดทางเดินหายระหว่าง
หลับได้ ไม่นาตุ๊กตาหรื อของเล่นวางไว้ บนที่นอนของทารก การห่มผ้ าควรเลือกเฉพาะผ้ า

ห่มที่สามารถหายใจผ่านได้ ไม่ควรใช้ ผ้าห่มนวมหนาในการห่มตัวทารก วัสดุที่ใช้ กนั
ขอบเตียงควรใช้ ผ้าทอรูปร่างคล้ ายตาข่ายที่สามารถหายใจผ่านได้ สะดวกและห้ ามมี
รอยต่อระหว่างเตียงนอนของทารกเพราะเด็กอาจพลิกตัวคว่าหน้ าลงไปในรอยต่อนันได้
้
3. อุณหภูมิของห้ องนอนทารกไม่ควรอุ่นหรื อเย็นเกินไป เนื่องจากอากาศที่ร้อนทาให้ ทารก
ไม่สบายตัว หายใจลาบากมากขึ ้น ส่วนอากาศที่เย็นเกินไปอาจทาให้ ทารกป่ วยได้
อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับทารกคือ 25-26 องศาเซลเซียส
4. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้ อมของควันไฟโดยเฉพาะควันบุหรี่ เพราะเป็ นสาเหตุหลักของการ
หายใจที่ผิดปกติของทารกอาจก่อให้ เกิดภูมิแพ้ หรื อหลอดลมตีบเฉียบพลัน
5. คุณพ่อคุณแม่อาจใช้ จกุ นมปลอมให้ ทารกดูดเพื่อให้ ทารกหลับสบายขึ ้น เพราะการดูด
จุกนมมีสว่ นช่วยให้ ทารกหายใจได้ สม่าเสมอ
6. ส่งเสริมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ ถึงแม้ ยงั ไม่มีการศึกษาแน่ชดั ว่านมแม่มีสว่ นช่วยในการ
ป้องกันโรคไหลตายในทารกได้ หรื อไม่ แต่การศึกษาวิจยั พบว่านมแม่สามารถลดความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะไหลตายในทารกได้ นอกจากนันนมแม่
้
ยงั อุดมไปด้ วยภูมิค้ มุ กัน
จากแม่และเป็ นสายใยรักของแม่สง่ ผ่านสูท่ ารกโดยตรงอีกด้ วย

ถ้าปกป้องทารกทุกทางแล้วยังจะมีโอกาสไหลตายได้อีกหรื อไม่ ?

ถึงแม้ ว่าพ่อแม่จะป้องกันสาเหตุการเกิดโรคไหลตายของทารกได้ ดีเพียงใด แต่สิ่งที่ทาได้ เป็ น
เพียงการลดปั จจัยเสี่ยงให้ น้อยลงเท่านัน้ ในความเป็ นจริงยังมีเด็กที่เสียชีวิตจากโรค SIDS
เสมอ ปั จจุบนั วิทยาการการแพทย์มีความเจริญก้ าวหน้ าขึ ้นมากสามารถตรวจสอบการเกิดโรค
ในระดับยีนหรื อสารพันธุกรรม เรามีความคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้ นี ้เราอาจค้ นพบสาเหตุ
การเกิดโรคไหลตายในทารกและวินิจฉัยได้ ทนั ก่อนที่ความสูญเสียจะเกิดขึ ้น

จะลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคไหลตาย (SIDS) ได้อย่างไร

• การนอนหงาย
• คุณควรจับให้ ลกู นอนหงายอยู่เสมอ
• ซึง่ การนอนในท่านี ้จะมีความปลอดภัยมากกว่าการนอนคว่าหกเท่า และปลอดภัยกว่า
การนอนตะแคงสองเท่า
• การให้ เด็กทารกนอนหงายจะช่วยป้องกันโรคไหลตาย (SIDS) ได้ ดีที่สดุ
• ช่วยให้ เด็กทารกหายใจได้ โดยสะดวกที่สดุ
• เป็ นท่านอนดีที่สดุ ที่จะช่วยให้ เย็นสบายขึ ้นเมื่อเด็กรู้สกึ ร้ อน
• เป็ นท่านอนที่ดีที่สดุ ในการป้องกันจากการพลิกตัวนอนคว่าหรื อลื่นไถลไปใต้ ผ้าคลุม
เตียง
• งดสูบบุหรี่ สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ปลอดจากการสูบบุหรี่ ความเสี่ยงต่อโรคไหลตาย
(SIDS) จะเพิ่มขึ ้น หากมารดาสูบบุหรี่ ระหว่างการตังครรภ์
้
มีหลักฐานบ่งชี ้ว่า การที่
ทารกได้ รับควันบุหรี่ มือสองอาจเพิ่มความเสี่ยงจากโรคไหลตาย (SIDS) ได้

• สภาพแวดล้ อมในการนอนที่ปลอดภัย
• วางลูกน้ อยของคุณบนพื ้นที่แน่นหนา ใช้ ที่นอนที่แข็งแรงและมีขนาดพอดี ห้ ามวางเด็ก
ลงบนผ้ านวม หมอน หนังแกะ หรื อเก้ าอี ้บีนแบค ฯลฯ
• ห้ ามวางวัตถุใดๆ หรื อใช้ เครื่ องนอนที่หลวมไม่กระชับพอดีในบริเวณที่ลกู น้ อยของคุณ
นอนอยู่ อาทิ หมอน ผ้ าห่มหรื อผ้ านวมที่มีขนนุ่มนิ่ม ที่กนั กระแทกคล้ ายหมอน ตุ๊กตา
ยัดนุ่น และอื่นๆ
• ดูให้ แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิ ดคลุมใบหน้ าของลูกน้ อยของคุณระหว่างการนอน ดังนันเมื
้ ่อห่ม
ผ้ าห่มแก่ลกู น้ อยให้ สอดผ้ าห่มใต้ แขนของเขา ใบหน้ าและศีรษะของทารกมีความสาคัญ
ในการหายใจและระบายความร้ อนของร่างกาย
• อย่าปล่อยให้ ลกู น้ อยของคุณรู้สกึ ร้ อนจนเกินไป ห้ ามสวมเสื ้อผ้ าทับกันหลายชันหรื
้ อทา
ให้ ลกู น้ อยรู้สกึ ร้ อนเกินไปโดยห่มผ้ าหลายชัน้ จงจาไว้ ว่าจะต้ องทาให้ ห้องมีการระบาย
อากาศที่ดีและมีอณ
ุ หภูมิที่กาลังสบายสาหรับทารกที่สวมเสื ้อผ้ าบางเบา
• ทารกควรนอนในห้ องเดียวกับคุณ วางลูกน้ อยของคุณลงในเตียงเด็กใกล้ เตียงของคุณ
ภายในห้ องของคุณเอง หากเป็ นไปไม่ได้ ที่จะวางเตียงเด็กในห้ องนอนของคุณ คุณอาจ
วางเด็กลงบนเปลไกวบนเตียงของคุณเพื่อแยกเขาออกมาจากคุณ เด็กน้ อยควรมีผ้าห่ม
ของเขาเองและแน่ใจว่าเครื่ องนอนไม่ไปปิ ดทับหน้ าหรื อศีรษะของเขาเพื่อป้องกันการ
ขาดอากาศหายใจ
• การสร้ างภูมิต้านทาน คุณควรให้ ลกู น้ อยของคุณได้ รับการฉีควัคซีนสร้ างภูมิต้านทาน
จนครบ จากหลักฐานล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าการสร้ างภูมิต้านทานสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงของโรคไหลตาย (SIDS) ได้
• การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ มีแนวโน้ มที่จะช่วยให้ เกิดผลด้ านการป้องกันโดยตรงต่อโรคไหล
ตาย (SIDS) เราขอแนะนาให้ คณ
ุ เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพหลาย
ประการทังต่
้ อแม่และเด็ก
• สวมถุงนอนหรื อชุดนอนที่มีความหนาพอดีให้ กบั เด็ก เพื่อให้ ร่างกายอบอุ่นแต่ไม่ร้อน
จนเกินไป และไม่ควรปกคลุมส่วนศีรษะของเด็กเอาไว้

• ก่อนวางเด็กลงในเปล ให้ นาสิ่งของอย่างตุ๊กตา หมอน ผ้ าห่ม และแผ่นรองกันชนออก
รวมทังไม่
้ ใช้ แผ่นรองนอนที่หนา แต่ให้ ใช้ ฟกู ที่แข็งและผ่านการรับรองว่าปลอดภัย และปู
ผ้ าที่มีขนาดพอดีกบั เปลคลุมทับฟูกอีก 1 ชัน้
• ให้ เด็กทารกอมจุกหลอกในขณะที่นอนหลับ โดยอาจให้ เด็กดูดนมจากเต้ านมได้ ถนัด
ก่อนจึงให้ เด็กอมจุกหลอก ทังนี
้ ้ ไม่ควรใช้ จกุ หลอกชนิดที่มีสายคล้ องรอบคอเด็ก และไม่
ควรผูกจุกหลอกติดไว้ ที่เสื ้อผ้ าหรื อสิ่งอื่น ๆ
• ให้ เด็กดื่มนมจากเต้ านมอย่างน้ อยเป็ นเวลา 6 เดือนหลังคลอด เนื่องจากอาจช่วยให้ เด็ก
ตื่นตัวกับสิ่งเร้ าได้ ง่ายในขณะที่นอนหลับ รวมทังนมจากแม่
้
อาจช่วยส่งผ่านสารต้ าน
อนุมลู อิสระไปยังทารก ซึ่งอาจช่วยป้องกันการติดเชื ้อได้
• นอนอยู่ในห้ องเดียวกันกับเด็ก แต่ไม่ควรให้ เด็กนอนร่วมเตียงกับผู้ใหญ่ เนื่องจากพ่อแม่
ของเด็กอาจเผลอใช้ ผ้าห่มคลุมจมูกและปากของลูกในขณะที่นอนหลับอยู่ หรื อเด็กอาจ
ไปติดอยู่ในช่องว่างระหว่างหัวเตียงกับฟูกที่นอนจนทาให้ หายใจไม่ออกได้ และไม่ควร
ให้ เด็กนอนร่วมกับสัตว์เลี ้ยงหรื อคนอื่น ๆ
• ให้ เด็กรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เนื่องจากมีงานศึกษาพบว่าการฉีดวัคซีน
ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้ วยโรคไหลตายในเด็กได้ ถึง 50 เปอร์ เซ็นต์
ควรให้ลูกนอนบนเตียงเดียวกับฉันหรื อไม่
พ่อแม่ผ้ ปู กครองบางท่านเลือกที่จะให้ ลกู น้ อย
ได้ นอนเตียงเดียวกับพวกเขาด้ วยเหตุผลหลาย
ประการ ยกตัวอย่างเช่น สะดวกกว่าในการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาด้ านความปลอดภัยแล้ วนัน้ เราขอ
แนะนาว่าคุณควรให้ เด็กทารกนอนบนเตียงของ
เขาเอง งานวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่าการให้ เด็กได้ นอน
บนเตียงเดียวกันกับผู้ปกครองภายใต้ สถานการณ์ดงั ต่อไปนี ้อาจเป็ นอันตรายได้ :

• คุณแม่สบู บุหรี่ ในระหว่างตังครรภ์
้
หรื อถ้ าคุณพ่อหรื อคุณแม่คนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่
หลังจากลูกน้ อยถือกาเนิดขึ ้นมา
• การใช้ ที่นอนที่น่มุ เกินไป รวมถึงการใช้ เครื่ องนอนที่หลวมไม่กระชับพอดีหรื อใช้ หมอน
นุ่มขนาดใหญ่บนเตียง เครื่ องนอนเหล่านี ้อาจปิ ดทับใบหน้ าหรื อศีรษะของทารกได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกน้ อยพลิกตัวนอนคว่า
• ความตื่นตัวของพ่อแม่ผ้ ปู กครองจะลดลง
• หลังจากดื่มแอลกอฮอล์
• รับประทานยา
• เมื่อเหนื่อยมาก หรื อเจ็บไข้ ไม่สบาย
• เด็กทารกที่นอนเตียงร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ (เช่น เด็กหรื อผู้ใหญ่คนอื่นๆ )
• การนอนหลับกับเด็กทารกบนโซฟา

ต้องการนาลูกน้อยของฉันไปนอนที่หอ้ งนอนของฉันเพื่อทาการป้อนนมจากเต้า ฉันจะต้อง
ระมัดระวังอะไรบ้าง

คุณแม่บางท่านอาจต้ องการให้ นมบุตรด้ วยตนเองบ่อยครัง้ หนทางที่ดีที่สดุ คือวางลูกน้ อยลงบน
เตียงเด็กที่อยู่ถดั จากเตียงของคุณเอง ด้ วยวิธีนี ้ คุณสามารถให้ บตุ รได้ ทานนมจากเต้ าเมื่อใดก็
ตามที่เขาต้ องการ โดยจะให้ นงั่ หรื อนอนบนเตียงคุณก็ได้ แล้ วค่อยจับเขานอนลงบนเตียงเด็ก
ของเขาเองเมื่อเขาอิ่ม การกระทาเช่นนี ้ ไม่เพียงแค่สะดวกขึ ้นเท่านัน้ แต่ยงั ให้ ประโยชน์
ดังต่อไปนี ้
• คุณสามารถสังเกตถึงความต้ องการของเด็กทารกได้ โดยง่ายและตอบสนองได้ อย่าง
รวดเร็ว
• คุณจะนอนหลับสนิทยิ่งขึ ้น และคุณไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก
เมื่อเขานอนกับคุณ ทังยั
้ ง ช่วยลดความเสี่ยงของโรคไหลตาย (SIDS) โดยหลีกเลี่ยง
การนอนในเตียงเดียวกันกับเด็กทารก

• ซึง่ จะช่วยให้ เด็กได้ พฒ
ั นานิสยั การนอนที่ดีโดยไม่จาเป็ นต้ องดูดนมแม่เพื่อให้ ผล็อยหลับ
ไป
ลูกน้อยของฉันจาเป็ นต้องใช้หมอนสาหรับทารกหรื อไม่

โดยทัว่ ไปแล้ ว เด็กทารกสามารถหลับได้ ดีโดยไม่ต้องใช้ หมอน ยกเว้ นแต่ว่าทารกมีภาวะหัว
แบน หรื อคุณแม่ต้องการจะป้องกันภาวะหัวแบน หัวเบี ้ยว ในกรณีนี ้สามารถใช้ ได้ ไม่มีข้อห้ าม
ใด ๆ ยกเว้ นการเลือกหมอนที่ผิดประเภท เช่นหมอนนุ่ม (ยวบ) ขนาดใหญ่ และ ที่นอนที่น่มุ จะ
ทาให้ เกิดอันตรายได้
จากการวิจบั พบว่าการใช้ หมอนนุ่มขนาดใหญ่จะเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไหลตาย
(SIDS) และไม่ควรใช้ กบั เด็กทารกโดยเด็ดขาด
หากคุณจาเป็ นต้ องวางลูกน้ อยลงในลักษณะกึ่งนัง่ กึ่งนอนหลังจากให้ นมเสร็ จ ให้ สอดหมอน
ข้ างใต้ ที่นอนเพื่อให้ ที่นอนยกตัวสูงขึ ้น

ฉันควรให้ลูกน้อยของฉันใช้จุกนมหลอกเพื่อลดความเสี่ ยงต่อโรคไหลตาย (SIDS) หรื อไม่

จากการวิจยั พบว่า เด็กทารกที่ใช้ จกุ นมหลอกมีความเสี่ยงต่อโรคไหลตาย (SIDS) ลดลง
อย่างไรก็ตาม การใช้ จกุ นมหลอกอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหูชนกลางอั
ั้
กเสบ
การใช้ จกุ หลอกอาจมีผลต่อเด็กทารกบางรายเมื่อพวกเขาเริ่มเรี ยนรู้ที่จะดูดนมจากเต้ าเป็ นครัง้
แรก ดังนันหากคุ
้
ณเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ คุณอาจพิจารณาที่จะให้ จกุ นมหลอกแก่ลกู น้ อยของคุณ
หลังจากที่เขาอายุเกินหนึ่งเดือนเพื่อให้ แน่ใจว่าการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ นไปได้ ด้วยดี
• ใช้ จกุ หลอกเมื่อต้ องจัดการให้ เด็กนอนหลับเท่านัน้ และไม่จาเป็ นต้ องสอดเข้ าปากอีก
ครัง้ เมื่อเด็กทารกหลับและทาจุกหลอกหล่น
• ไม่ควรบังคับให้ เด็กทารกใช้ จกุ นมหลอก
• ห้ ามชุบจุกหลอกด้ วยสารให้ ความหวานใดๆ ทาความสะอาดบ่อยๆ และเปลี่ยนอันใหม่
เป็ นประจา
• หากลูกน้ อยไม่สบาย โปรดขอคาแนะนาจากแพทย์

ข้อสังเกตในการให้ลูกเข้านอนอย่างอย่างปลอดภัย
• ห้ ามมีสิ่งใดปกปิ ดใบหน้ าและแขนทังสองข้
้
าง
• ให้ เด็กทารกนอนหงาย
• สร้ างสภาพแวดล้ อมปลอดบุหรี่
• นอนในเตียงเด็กในห้ องเดียวกันกับคุณ
• ใช้ ที่นอนที่มนั่ คงแน่นหนา
• ไม่มีวตั ถุน่มุ นิ่มใดๆ หรื อใช้ เครื่ องนอนที่หลวมไม่กระชับพอดี
• อุณหภูมิที่กาลังสบาย

7 อย่างที่พ่อแม่ควรระลึกไว้เพื่อป้องกันลูกน้อยจาก SIDS
1. ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่กล่าวว่า ควรให้ เด็กนอนหงาย เพราะเด็กจะสามารถหายใจเอาอากาศ
ที่มีปริมาณออกซิเจนได้ มากกว่าเด็กที่นอนคว่า แต่ในสองสามปี ที่ผ่านมา เชื่อว่าเด็กควรนอน
คว่าเพือ่ ป้องกันการสาลักน ้าลายเข้ าไปในปอดขณะนอนหลับซึง่ เป็ นสาเหตุของการเกิดSIDS
2. ต้ องแน่ใจว่าเด็กได้ นอนบนที่นอนที่แข็งพอ
3. ถึงแม้ จะใช้ หมอนที่ถกู ประเภทแล้ ว อย่าให้ ลกู นอนบนที่นอนที่อ่อนยวบ ย้ ายตุ๊กตาและผ้ าห่ม
ที่หลวมจนเกินไปออกจากเตียงเวลาที่ลกู หลับ ให้ ใช้ ผ้าห่มที่สามารถหายใจผ่านได้ เพื่อป้องกัน
เวลาที่ลกู นอนแล้ วผ้ าห่มมาคลุมหน้ า หากคุณต้ องการใช้ แผ่นกันชนรอบเตียงลูก ควรใช้ ผ้าที่ทอ
เหมือนผ้ าตาข่ายที่สามารถหายใจผ่านได้ ต้ องแน่ใจว่าแผ่นกันชนเตียงติดตังแบบสอดเข้
้
าและ
ออกสลับกันรอบลูกกรงเตียงเพื่อทาให้ มนั แน่นและมัน่ คงไม่หลุดลงมาคลุมหน้ าลูกน้ อย
4. ห้ องนอนลูกควรมีอณ
ุ หภูมิที่เย็นพอ ไม่อ่นุ หรื ออบอ้ าวจนเกินไป เพราะอากาศร้ อนอบอ้ าวจะ
ทาให้ หายใจได้ ลาบากขึ ้น

5. ถึงแม้ ว่าจะยังไม่มีหลักฐานพิสจู น์อย่างแน่ชดั แต่ผลวิจยั บางอันชี ้ให้ เห็นว่านมจากเต้ าของ
แม่สามารถลดความเสี่ยงของ SIDS ได้ นมแม่เป็ นจุดเริ่มต้ นของการมีสขุ ภาพดีของลูกน้ อยใน
หลาย ๆ ด้ าน เพราะฉะนันแม้
้ ไม่ได้ รับการพิสจู น์ ก็ไม่มีอะไรเสียหายที่จะให้ ลกู กินนมจากเต้ า
6. อย่าให้ ลกู มานอนเตียงเดียวกับคุณ มีสิ่งปกคลุมหลายอย่างที่ใหญ่ไปสาหรับลูกน้ อยซึง่ มัน
จะเพิ่มความเสี่ยงที่เครื่ องนอนจะมาทับหรื อคลุมลูกคุณได้
7. ให้ ลกู น้ อยของคุณใช้ จุกนมปลอมเพื่อการนอนหลับอย่างสบาย การดูดจุกนมจะช่วยให้ การ
หายใจสม่าเสมอ
มันสามารถเกิ ดขึ้นได้แม้จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีด่ ีทีส่ ดุ
แม้ ว่าคุณจะทาตามคาแนะนาในการป้องกัน SIDS เป็ นอย่างดี ในความเป็ นจริงแล้ วก็ยงั มีเด็ก
ที่เสียชีวิตจาก SIDS แม้ ว่าผู้ปกครองจะทาสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้ อง เราหวังว่าซักวันหนึ่งเรา
จะทราบสาเหตุที่แท้ จริงของการเกิดภาวะนี ้และสามารถนาไปสูว่ ิธีการรักษาที่ถกู วิธี

เทคนิคจัดท่านอนให้เด็กแรกเกิด ลดความเสี่ ยงโรค “ไหลตาย” (SIDS) ในทารก
เราจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไหลในทารกได้ อย่างไร ?
แม้ ว่าเราจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั ว่า อาการไหลตายในทารกเกิดจากสาเหตุอะไร แต่คณ
ุ
พ่อคุณแม่ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้ ลกู ได้ โดยทาตามข้ อแนะนาดังนี ้

1. จัดห้ องนอนของลูกให้ อากาศปลอดโปร่ง ถ่ายเท ปราศจากควันรบกวน
2. ให้ ทารกนอนหงายหรื อนอนตะแคง และหลีกเลี่ยงการให้ ลกู นอนคว่า เพราะจะช่วยให้ ลกู
หายใจได้ ดีกว่า

3. ปรับอุณหภูมิห้องให้ อ่นุ พอดี ไม่ร้อนเกินไป หรื อหนาวจนเกินไป
4. หลีกเลี่ยงการนาหมอนนิ่ม ๆ ยวบๆ หรื อตุ๊กตา ผ้ าห่มที่หนาเกินไปไว้ ใกล้ ๆ ทารก ถึงแม้ จะใช้
หมอนที่ไม่ยวบแล้ ว แต่กรุณาพึงระวังการใช้ ที่นอน ซึง่ ไม่ควรเป็ นที่นอนที่ยวบจนเกินไป ซึง่ จะ
ทาให้ ทารกหลอดลมพับ หายใจไม่ออกได้
5. แยกเตียงนอนของลูกกับพ่อแม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาพ่อแม่เบียดทับลูกขณะหลับ
6. ให้ ลกู กินนมแม่ เพราะมีการวิจยั พบว่า การกินนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงโรคไหลในทารกได้

ด้ วยความปรารถนาดี
Mama Beyond
เกินกว่าคาว่าแม่

