ทำอย่ ำงไรให้ ลูกมีหัวทุยสวย หัวไม่ แบน

ก่อนอื่นเรามาทาความรู้ จกั ภาวะ“หัวแบน” หรื อ Flat Head Syndrome กัน
ก่ อ น เป็ น ที่ ท ราบกันดีว่า ศีรษะของทารกแรกเกิ ดนัน้ อาจจะมีรูป ทรงที่ไม่ค่อยทุยสวย
เนื่องจากกะโหลกศีรษะของทารกยังไม่แข็งอีกทังยั
้ งไม่ปิดสนิท แต่มีความยืดหยุ่นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของสมองอย่างรวดเร็ วในช่วงอายุ 2 ปี แรก ดังนั ้นรูปทรงของศีรษะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับ ช่วงวัยและการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ในเรื่ องของท่านอน
เนื่องจากเด็กทารกหรื อเด็กช่วงวัยไม่เกิน 1ปี จะใช้ เวลาส่วนใหญ่กบั การนอนบนที่นอน
รถเข็นหรือเปลเป็ นเวลาหลายชัว่ โมงต่อวัน

ลักษณะควำมผิดปรกติท่ีเรียกว่ ำ “หัวเบีย้ ว หรือ หัวแบน” คือ อย่ ำงไร

หัวเบี ้ยว หรื อ หัวแบน คือ ลักษณะความผิดปรกติของกะโหลกศีรษะ หรื อ Skull
deformities ชนิดหนึ่ง โดย “หัวเบี้ยว” คือ ลักษณะของกระโหลกศี รษะบริ เวณท้ าย
ทอยด้ านใดด้ านหนึ่งแบนราบกว่าอีกด้ านหนึ่ง ส่วน“หัวแบน” คือลักษณะของกระโหลก
ศีรษะบริ เวณท้ ายทอยทัง้ สองด้ านแบนราบ ซึ่งเกิดขึน้ ได้ จากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรกเนื่องศีรษะของทารกมีความอ่อนนุ่ม ปรับเปลี่ยนรู ปทรงได้
ง่าย และทารกใช้ เวลาส่วนใหญ่กบั การนอนซึ่งทาให้ ศีรษะเกิดการกดทับที่ตาแหน่งเดิม
เป็ นระยะเวลานาน ดังนั ้นลักษณะและตาแหน่งการวางศี รษะจึงเป็ นหนึ่งในสาเหตุหลักที่
ทาให้ ลกู น้ อยหัวแบนได้ แต่อย่างไรก็ตามภาวะลูกหัวแบนยังไม่มีรายงานว่ากระทบต่อ
พัฒนาการของลูก แต่ทาให้ ศีรษะดูไม่สมส่วนสวยงามเท่านั ้นเอง

สำเหตุท่ที ำให้ ลกู “หัวเบีย้ ว หรือ หัวแบน”

1. ท่ ำทำงกำรนอนของลูก: ท่าทางการนอนมีความสาคัญสาหรับเด็กแรกเกิดจนถึง
1 ปี ท่ า นอนหงายเป็ น ท่ า นอนที่ มี ก ารรณรงค์ ใ นเด็ ก แรกเกิ ด เพื่ อ ป้ อ งกัน การ

เสียชีวิตจากการนอนหลับ หรื อ SIDS (Sudden infant death syndrome)
แต่ในบางกรณีปรากฏว่ามีเด็กแรกเกิดมีปัญหาเรื่ องกะโหลกศีรษะผิดรู ปมากขึ ้น
หรื อ Skull deformities โดยเกิดได้ จากการนอนหงายหรื อนอนท่าใดท่าหนึ่ง
เป็ นเวลานานครับ (Positional related) ซึ่งส่งผลให้ กระโหลกบริเวณท้ ายทอย
แบนราบไป เด็กที่ศีรษะเบี ้ยวจากปั ญ หานี ้จะมีลกั ษณะคือ ถ้ ามองจากด้ านบนลง
มาจะพบว่ากระดูกท้ ายทอยจะแบนไม่เท่ากับอีกด้ าน บางกรณีกระดูกหน้ าผากจะ
ยื่นออกมาและใบหูจะเลื่อนไปด้ านหลัง
2. ภ ำ ว ะ ร อ ย ต่ อ ข อ ง ก ะ โ ห ล ก ศี ร ษ ะ เ ชื่ อ ม ปิ ด เ ร็ ว ก ว่ ำ ป ก ติ

(Craniosynostosis): เกิดจากความผิดปรกติของกระโหลกศีรษะและใบหน้ า
เชื่อมปิ ดเร็ วกว่าปรกติ ไม่สามารถเจริ ญเติบโตหรื อขยายออกได้ จึงมีลักษณะ

ผิ ด ปรกติ ข องศี รษะและใบหน้ า กล่า วคื อ กะโหลกศี ร ษะเล็ ก กว่ าปกติ ตาโปน
ส่วนกลางของใบหน้ าไม่เ จริ ญ การสบของฟั น ผิ ด ปกติ ถ้ าไม่ได้ รับการรั กษาที่
ถูกต้ องอาจเกิดภาวะแทรกซ้ อนตามมา เช่น ปั ญญาอ่อน ตาปิ ดไม่ลงทาให้ ตา
อักเสบและบอดได้ หายใจลาบาก เคี ้ยวอาหารลาบากและเป็ นโรคขาดอาหาร เมื่อ
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคนี ้การรักษาคือการผ่าตัดแก้ ไข

3. ภำวะคอเอี ย งเนื่ องจำกกล้ ำมเนื ้อ ข้ ำงคอหดสั ้ น ลง (Congenital
muscular torticollis):พบในทารกแรกเกิ ด อาจจะพบตัง้ แต่กาเนิดหรื อจาก

ขณะคลอดเนื่องจากเกิดการยืดของกล้ ามเนือ้ ข้ างคอทาให้ กล้ ามเนื ้อบริ เวณนั ้น
บาดเจ็บ ทาให้ ร่างกายเกิดการซ่อมแซมจนกลายเป็ นพังผืดยึดรัง้ กล้ ามเนื ้อบริ เวณ
ดังกล่าวทาให้ คอเอียงเป็ นเวลานานจนทาให้ รูปทรงของศีรษะผิดรูป แนวทางการ
รักษาคือ การทากายภาพบาบัดเพื่อยืดกล้ ามเนื ้อ การฝึ กให้ ลกู หันศีรษะไปฝั่งตรง
ข้ ามหรื อหาของเล่นล่อหลอกให้ เด็กมองตาม แต่ในบางดรณีอาจต้ องผ่าตัดคลาย
กล้ ามเนื ้อที่ยดึ รัง้ แต่มีจานวนไม่มาก

4. สำเหตุอ่ ืนๆตัง้ แต่ แรกเกิด: บางกรณีการกดทับของมดลูกต่อกะโหลกท้ ายทอย

ของทารกเป็ นเวลานานในขณะตั ้งครรภ์มกั เกิดกับแม่ทมี่ ีมดลูกเล็ก กดรัดมาก หรือ
ในรายที่มีลกู แฝด หรื ออาจระหว่างการทาคลอดจากการใช้ อปุ กรณ์ช่วยทาคลอด
ขอสูตินารีแพทย์ เช่น คีมหรือเครื่องสุญญากาศช่วยคลอดในรายที่คลอดยาก หรือ

ในหลายกรณี มกั พบในเด็กที่คลอดก่อนกาหนด เนื่องจากกะโหลกศีรษะของเด็ก
อ่อนนุ่มมากกว่าเด็กที่คลอดตามกาหนด
กำรป้ องกันลูกหัวแบนทำได้ ง่ำยๆโดยกำรปรับท่ ำนอน
วิธีการปรับท่านอนของลูกให้ เหมาะสมตามช่วงวัยเป็ นการป้องกันภาวะลูกหัวเบี ้ยว หรือ
หัวแบน ทาได้ ง่ายๆได้ ดงั นี ้
• ช่วงแรกเกิด – 3 เดือน ท่านอนที่เหมาะสมคือ ท่านอนหงายและท่านอนตะแคง
เนื่องจากทารกยังไม่แข็งแรงพอโดยเฉพาะกระดูกคอ และกระดูกสันหลัง รวมไป
ถึ งป้อ งกัน ทารกเสี ย ชีวิตในขณะนอนหลับจากภาวะ SIDS (Sudden Infant
Death Syndrome) ด้ วย หมายเหตุ : ใน 2-3 สัปดาห์แรก คุณแม่ควรจัดศีรษะ
ทารกให้ สลับด้ านบ่อยๆ ระหว่างหลับ เนื่องจากเป็ นช่วงที่กะโหลกศีรษะอ่อนที่สดุ

• อายุ 4 – 6 เดือน ช่วงอายุนีท้ ารกสามารถนอนคว่าได้ อย่างปลอดภัย เนื่องจาก

กระดูกคอเริ่ มแข็ง ยกคอได้ แล้ ว และนอกจากท่านอนคว่าสามารถปรับรูปทรงของ
หัวเด็กให้ ทุยแล้ วยังช่วยลดการนอนสะดุ้งหรื อผวาในทารกด้ วย แนะนาว่าควร
นอนคว่าบ้ าง เวลาที่ยงั ตื่นอยู่ และ คุณแม่คอยดูแลอย่างใกล้ ชิดเท่านั ้น

• อายุ 7-12 เดือน ทารกวัยนี ้สามารถนอนได้ ทงั ้ 3 ท่า เนื่องจากแข็งแรงและสามารถ

พลิกตัวกลับด้ านได้ ด้วยตัวเอง

นอกจากท่ านอนที่ เ หมาะสมแล้ วที่ น อนและหมอนส าหรั บลูก ก็ เ ป็ น ส่วนส าคัญ ที่ คุณ
พ่อคุณแม่ทกุ ควรเลือกให้ เหมาะสม โดยที่นอนที่เหมาะสม ควรเป็ นที่นอนที่อ่อนนุ่ม แบน
เรี ยบ และไม่ยบุ ตัว ซึ่งเอื ้อต่อการกลิ ้งตัวไปมาของกะโหลกศีรษะของทารก และหมอนที่
เหมาะสม ควรนุ่ม สบาย ไม่ห นาเกิ นไป ควรมี ค วามสูงในระดับที่ ปลอดภัยกับทารก
เนื่องจากกระดูกต้ นคอเด็กแรกเกิดยังไม่แข็งแรงมาก หากนอนหมอนที่สงู กว่านี ้อาจจะ
ส่งผลเสียต่อกระดูกคอ

เผยเคล็ดวิธีทำให้ ลูกหัวสวย หัวไม่ แบน
เราคนไทยมีความเชื่อกันว่า การให้ ลกู นอนคว่าจะทาให้ ลกู หัวสวย แต่ปัจจุบนั นี ้มี
รายงานทางการแพทย์ไม่แนะนาให้ ทารกนอนคว่าเนื่องจากปล่อยให้ ทารกนอนคว่าเป็ น
สาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ เกิดอันตรายและเกิดโรคไหลตายในทารก หรือ SIDS (Sudden
infant death syndrome) แล้ วทีนี ้จะทายังไงให้ ลกู หัวทุยสวย ลองมาดูเคล็ดวิธีที่ทา
ให้ ลกู หัวสวย ไม่แบนกันเลย
1. ไม่ปล่อยให้ ลกู นอนหงายเป็ นเวลานานๆ

เนื่องจากเกิดแรงกดทับที่หวั ของลูกท่าเดิม
เป็ นเวลานาน
2. ช่วยลูกพลิกตัว หรื อ จัดท่านอนให้ ลกู
นอนตะแคงหันซ้ าย-ขวา
3. หากิจกรรมมาเล่นกับลูกในขณะทีล่ กู
นอนหงายเพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ลกู มองตาม
และหันพลิกซ้ าย-ขวาตลอดเวลา
4. เปลี่ยนตาแหน่งบนที่นอนบ่อยๆ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ นอนท่าเดียวซ ้าๆ ทุกวัน
5. เลือกหมอนนุ่ม สบาย ไม่หนาเกินไปสาหรับเด็กมีการออกแบบมาได้ อย่างถูกต้ อง
6. เมื่อลูกตื่นนอนจัดท่าให้ นอนควา่ ชันคอ หรือนอนตะแคงวันละ 1-2 ชัว่ โมง ย ้า
ในขณะที่ลกู ตืน่ ได้ เท่านั ้น
7. ไม่อ้ มุ ลูกพลาดบ่าข้ างใดข้ างหนึ่ง ควรจะสลับข้ างซ้ ายบ้ าง – ขวาบ้ าง

8. ไม่ให้ ลกู นอนในรถเข็น เปล หรื อ car seat นานเกินไป เนื่องจากลูกอยู่ใน

ลักษณะที่เหมือนกับท่านอนหงายตลอดเวลาแม้ เวลาตื่นนอน ดังนั ้นจึงแนะนาให้
อุ้มลูกมานอนบนที่นอนหลังจากลูกหลับสนิท

ผลกระทบหำก “ลูกหัวแบน หรือ หัวเบีย้ ว” มีอะไรบ้ ำง และป้ องกันได้ อย่ ำงไร

กรณี ลู ก หั ว แบน : ปั จ จุ บัน ยัง ไม่ ไ ม่ พ บรายงานเด็ ก ที่ หัว แบน ไม่ ทุ ย สวย มี ผ ลต่ อ
พัฒนาการทางสมองแต่มีผลต่อความสวยงามของใบหน้ าทาให้ ใบหน้ า 2 ข้ างไม่สมดุล
กัน เช่น ตาแหน่งของตาและหูไม่ตรงกัน ในกรณี ที่เป็ นไม่มากจะดีขึ ้นเองเมื่อเด็ก โตขึ ้น
กรณีลูกหัวเบีย้ ว:มีรายงานว่าพบความเสี่ยงต่อพัฒนาการทางสมอง และปั ญหาอื่นๆ
เช่น สายตา การได้ ยิน และทันตกรรมของเด็กที่มีหวั เบี ้ยวเช่นเดียวกับเด็ก ที่มีภาวะคอ
เอียงเนื่องจากกล้ ามเนื ้อข้ างคอหดสันลง
้ (Torticollis)

ส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้ ลกู หัวแบน หรื อ หัวเบี ้ยว สามารถทาได้ ง่ายๆโดยการจัดท่า นอน
ให้ เหมาะสมตามช่วงวัยของลูก
• แรกเกิ ด – 3 เดือน ช่วงวัยนีท้ ารกยังมีกระดูกคอและสันหลังที่ไม่แข็งแรง จึงไม่
สามารถชันคอขึ ้นเองได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังอย่างมาก และที่สาคัญ ” ไม่
ควรจับทารกให้ นอนคว่าเด็ดขาด” เพราะจะทาให้ ลกู ขาดอากาศและเสียชีวิตจาก
ภาวะ SIDS (Sudden infant death syndrome) ท่ า นอนที่ เ หมาะสม
สาหรับวัยนี ้ คือท่านอนหงาย และตะแคง โดยคุณพ่อคุณแม่ควรจัดท่านอนให้
ทารกนอนหงายบ้ าง ตะแคงซ้ าย -ขวาสลับกันไปมาเป็ นระยะๆ และไม่นอนในท่า
ใดท่าหนึ่งที่นานเกิดไป
• อายุ 4 – 6 เดือน สาหรับวัยนี ้ คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดท่านอนในท่านอนคว่าให้
ทารกได้ โดยมีคุณแม่คอยดูแลอยู่ใ กล้ ๆ แต่ต้องให้ “ลูกนอนคว่าเวลาที่เขาตื่น
เท่านั ้น” เพื่อเป็ นการฝึ กกล้ ามเนื ้อคอและหลังให้ กับทารก เหมือนเป็ นการกระตุ้น
พัฒนาการของเด็กในด้ านต่างๆ อีกด้ วย
• อายุ 7-12 เดือน เมื่อทารกอายุได้ 7 เดือนขึ ้นไปแล้ ว คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดท่า
นอนทารกได้ ไม่ว่าจะเป็ น การนอนคว่า นอนหงาย นอนตะแคง เพราะวัยนี ้ทารก
สามารถพลิกตัวเองได้ แล้ ว แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ ลกู นอนบนฟูกที่มีความนุ่มหรื อ
ยุบตัวมากเกินไปเพราะเวลาที่ลกู พลิกตัว ลาตัวและศีรษะของเขาจะได้ ไม่จมลง
กับที่นอนเสี่ยงอันตรายต่อตัวเด็กนั ้นเอง โดยที่นอนที่เหมาะสม ควรเป็ นที่นอนที่
อ่อนนุ่ม แบนเรียบ และไม่ยบุ ตัว ซึง่ เอื ้อต่อการกลิ ้งตัวไปมาของกะโหลกศีรษะของ
ทารก และหมอนที่เหมาะสม คือหมอนนุ่ม สบาย ไม่หนาเกินไป ควรมีวามสูงใน
ระดับที่ปลอดภัยกับทารก เนื่องจากกระดูกต้ นคอเด็กแรกเกิดยังไม่แข็งแรงมาก
หากนอนหมอนที่สงู กว่านี ้อาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกคอและสัน

ถ้ ำลูกหัวแบนแล้ วต้ องทำอย่ ำงไร

เป็ น ที่ ท ราบกัน ดี ว่ า กะโหลกของเด็ ก คื อ ส่ ว นที่ ส าคัญ ที่ สุด ที่ คุณ พ่ อ คุณ แม่ ต้ อ ง
ระมัดระวัง เนื่องจากเด็กแรกเกิดกะโหลกยังมีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่น เพื่อรองรับกับ
การเติบโตของสมองตามช่วงวัย แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีเด็กทารกจานวนหนึ่งมีภาวะหัว
เบี ้ยวหรื อหัวแบนตั ้งแต่กาเนิด ซึ่งโดยมากจะหายเป็ นปรกติได้ เองหลังจากคลอด 2-3
เดือน แต่ในกรณีที่มีปัจจัยภายนอก เช่น การนอนหงายท่าเดิมเป็ นเวลานานส่งผลให้
ภาวะดังกล่าวจะไม่หายแต่จะยิ่งแย่ลงอีกด้ วย วันนีเ้ รามีสาระดีๆเกี่ยวกับวิธีการรักษา
หากพบว่าลูกมีภาวะหัวแบน หรือ หัวเบี ้ยวมาฝาก

1. กำรรั กษำโดยกำรปรั บท่ ำนอน : ตามรายงานทางการแพทย์พบว่าแต่ละปี มีเด็ก

แรกเกิดเสียชีวิตจากนอน หรื อ SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
เนื่องจากขาดอากศหายใจในขณะนอนคว่า ดังนั ้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเกิด
ความกังวลและให้ ลูกนอนหงายตลอดเวลา แต่ปัญหาที่ตามนัน้ คือภาวะลูกหัว
เบี ้ยว หัวแบบไม่ทยุ สวย ดังนั ้นการปรับท่านอนให้ ถกู ต้ องทาได้ โดยจับลูกนอนคว่า
หรือนอนตะแคงในขณะลูกตื่น หรือมีการปรับเปลี่ยนที่โดยบ่อยๆเพื่อไม่ให้ ลูกนอน
ท่าเดิมซ ้า หรือ ปรับที่นอนโดยให้ ลกู หันเข้ ากาแพงเพื่อให้ เด็กมีความพยายามที่จะ
เปลี่ยนท่านอนตนเอง การทาดังกล่าวจะช่วยได้ แก้ ปัญหาหัวเบี ้ยว หรื อ หัวแบนได้
แต่จะใช้ เวลาประมาณ 2-3 เดือน
นอกจากท่านอนแล้ วสิ่งที่สาคัญไม่แพ้ กัน คือการเลือกที่นอนและหมอนที่
เหมาะสม โดยที่นอนจะต้ องมีความนุ่ม ไม่แข็งเกิดไป เนื่องจากพื ้นผิวที่แข็งทาให้
เกิดแรงกดทับมมากขึน้ เช่นเดียวกับหมอนที่เหมาะสมควรควรนุ่น และมีความ
ความสูงในระดับที่ปลอดภัยกับทารก เนื่องจากกระดูกต้ นคอเด็กแรกเกิดยังไม่
แข็งแรงมาก หากนอนหมอนที่สงู กว่านี ้อาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกคอและสัน
2. กำรรั ก ษำด้ ว ยกำรส่ ว มหมวกปรั บ ศี ร ษะ (Helmet molding therapy): การ
รักษาด้ วยวิธีนีล้ ูกน้ อยจะมีการส่วมหมวกคล้ ายหมวกกันน็อกเกือบตลอดเวลา
เพื่อเป็ นการปรับรู ปทรงของกระดูกกระโหลก ลดการกดทับบริ เวณที่แบน โดย
แรงดันในหมวกเกิดจากการขยายตัวของหัวเด็กเอง การรักษาด้ วยวิธีนี ้มักใช้ ได้
เด็กอายุไม่เกิน 3 เดือนเนื่องจากกระดูกกระโหลกยังอ่อนและมีความยืดหยุ่น ทังนี
้ ้
ต้ อ งได้ รับการพิจ ารณาจากแพทย์ก่ อนทาการการรั ก ษา แต่ อ ย่ างไรก็ ต ามคุณ

พ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลเพราะการส่วมหมวกกันน็อกนี ้ลูกจะไม่เจ็บหรื อไม่สบายหัว
แต่อย่างใด
3. กำรรั กษำด้ วยกำรผ่ ำตัด : เหมือนกับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปที่มีความเสี่ยง
เกิดขึ ้น ดังนั ้นวิธีนี ้เป็ นทางเลือกสุดท้ ายสาหรับเด็กที่ไม่สามารถรักษาด้ วยวิธอื่น
จริงๆซึง่ จะการพิจารณาทาการรักษาด้ วยวิธีนี ้น้ อยมาก
ทำไมต้ องใช้ หมอนป้ องกันหัวแบน หรือ หัวเบีย้ ว

คุณพ่อคุณแม่ หรื อผู้ใหญ่ในบ้ านมักจะมีความกังวล ห่วงใยลูกหลานทุกเรื่ องไม่
เว้ นแต่เรื่ องความสวยความงาม เช่น หัวของลูกมีความทุยสวยได้ รูปทรง จึงนิยมจัดท่าให้
ลูก หลานนอนคว่ า เพื่ อ ท าให้ หัว ทุย สวบ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามมี ร ายงานทางการแพทย์
เกี่ ย วกับ สถิ ติ ข องเด็ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต ในขณะนอนหลับ หรื อ ภาวะ SIDS (Sudden Infant

Death Syndrome) ทังนี
้ ้จะเป็ นการนี ้กว่าหากหมอนที่ทาให้ ลกู น้ อยมีหวั ที่มีทรงทุยสวย
ป้องกันหัวแบน และ ไม่เสี่ยงต่อภาวะ SIDS
คุณสมบัติของหมอน (Mama Beyond) ป้ องกันหัวแบนที่คุณพ่ อและคุณแม่ ยังไม่
รู้?
1. รองรับสรีระการนอนทีถ่ กู ต้ อง รองรับทังการนอนหงายและนอนตะแคง
้
ใช้ แล้ วหู
ไม่กาง และไม่เสี่ยงเป็ นรอยหลุมบนหัวแบบของทัว่ ไป
2. ออกแบบมาสาหรับการนอนที่ปลอดภัยโดยเฉพาะ ไม่เสี่ยงหัวแบน เนื่องจาก
หมอนสามารถลดแรงกดทับ ช่วยรับน ้าหนักและกระจายน ้าหนักได้ ดใี นขณะที่ลกู
นอนหลับ
3. ทาให้ ลกู หลับยาวนานขึ ้น เนื่องจากมีการใช้ เทคโนโลยีการออกแบบ 3D Vents
Design เพื่อการระบายอากาศทีย่ อดเยีย่ ม ไม่ร้อน ไม่อดึ อัดต่อทารก ตัวหมอนซึม
ซับความชื ้นได้ ดี
4. สัมผัสที่น่มุ นวลมาก เนื่องจากผลิตจาก Memory foam ชนิดคืนตัวช้ าเป็ นโฟม
ชนิดเดียวกันที่ใช้ ในทางการแพทย์ สาหรับป้องกันผู้ป่วยแผลกดทับ เนื่องจากลด
แรงกดและแรงเสียดทานกับผิวหนัง

5. ความสูงในระดับที่ปลอดภัยกับทารก เนื่องจากกระดูกต้ นคอเด็กแรกเกิดยังไม่

แข็งแรงมาก

