
ป้องกนัภาวะไหลตายในทารก (SIDS) 

โดย Mama Beyond 

 

โรคไหลตายในทารกคืออะไร ? 

 

โรคไหลตายในทารกหรืออาการหลบัไม่ตื่นในทารก มีช่ือเรียกในภาษาองักฤษว่า Sudden 

Infant Death Syndrome (SIDS) อาจเรียกว่า cot death หรือ crib 

death เป็นภยัเงียบท่ีคร่าชีวิตลกูน้อยมากกว่าสามพนัคนต่อปี โดยที่คณุพ่อคณุแม่อาจไม่ทนั

เตรียมใจกบัการสญูเสียครัง้นี ้เนื่องจากโรคไหลตายในเด็กสามารถเกิดขึน้ในทารกท่ีมีสขุภาพ

แข็งแรงและอาจเกิดขึน้ขณะพ่อแม่น าลกูเข้านอนและเมื่อตื่นมาพบว่าปลกุลกูไม่ตื่นอีกเลย เป็น

การเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตแุละสามารถเกิดได้กบัทารกทกุคนและทกุช่วงเวลา โดยทัว่ไป

แล้วจะเกิดกบัทารกที่อายตุัง้แต่ 1 เดือน ถึง 1 ขวบ ช่วงเวลาที่เกิดคือเท่ียงถึงสามโมงเช้าของ



วนัใหม่ โรคไหลตายในทารกจะเกิดในทารกอายนุ้อยกว่า 6 เดือนประมาณร้อยละ 90 โดยทารก

จะไม่ปรากฏอาการใดน ามาก่อน เช่น ร้องงอแงหรือเคลื่อนไหวใดๆ ทัง้สิน้ก่อนเสียชีวิต ใน

ประเทศที่ก าลงัพฒันาอตัราการเกิดโรคไหลตายในเด็กจะเพ่ิมขึน้ 10 เท่า พบทารกเสียชีวิต 10 

คน ในทารกเกิดใหม่ 1000 คน 

 

อาการของ SIDS 

 

เด็กทารกท่ีป่วยเป็นโรคนีม้กัเสียชีวิตอย่างฉบัพลนัในขณะที่นอนหลบัอยู่ โดยก่อนการเสียชีวิต

เด็กมกัไม่มีอาการป่วย หรือแสดงความผิดปกติใด ๆ ออกมา อีกทัง้ยงัดมูีสขุภาพแข็งแรง มี

พฒันาการท่ีดี และร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน   

 

โรคไหลตายในทารกเกิดจากสาเหตุอะไร ? 

 

ปัจจบุนัวงการแพทย์ยงัไม่ทราบสาเหตขุอง

การเกิดโรค SIDS อย่างแน่ชดั แต่จาก

การศกึษาพบว่าทารกน้อยจะหยดุหายใจ

ขณะหลบัและไม่สามารถตื่นขึน้มาหายใจ

ได้อีก สาเหตขุองโรคไหลตายในทารกอาจ

เกิดจากหลายปัจจยั ตวัอย่างเช่น

พฒันาการท่ีผิดปกติของทารก ความเครียดจากปัจจยัภายในและภายนอกร่างกาย เช่นการให้

ทารกนอนคว ่า อยู่ในสภาพอากาศร้อน ได้รับควนับุหร่ี ขาดอากาศหายใจการกดทบัขณะนอน

เตียงเดียวกบัพ่อแม่ หรืออาจมีวตัถนุิ่มๆ หรือผ้าไปอดุทางเดินหายใจเน่ืองจากทารกยงัไม่

สามารถควบคมุการคลื่นไหวของศีรษะได้ดี ภาวะทารกคลอดก่อนก าหนดหรือน า้หนกัตวัแรก



คลอดน้อย นอกจากนัน้ภาวะการติดเชือ้ โรคทางพนัธุกรรมและโรคหวัใจเป็นสาเหตสุ าคญัของ

การเสียชีวิตมากถึงร้อยละ 80 

1. อาย ุสว่นใหญ่โรคนีเ้กิดในเด็กที่มีอายตุ ่ากว่า 1 ปี โดยมกัเป็นเด็กที่มีอายรุะหว่าง 2-4 

เดือน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีร่างกายอ่อนแอมากที่สดุ 

2. เพศ เด็กผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก SIDS มากกว่าเด็กผู้หญิง 

3. ความผิดปกติทางสมอง สมองสว่นท่ีควบคมุการหายใจและภาวะตื่นตวัขณะนอนหลบั

ของเด็กบางรายอาจยงัไม่พร้อมท างานเป็นปกติ รวมทัง้เด็กที่มีน า้หนกัตวัต ่าเนื่องจาก

การคลอดก่อนก าหนดหรือเด็กแฝดก็อาจมีสมองที่ท างานได้ไม่สมบรูณ์เช่นกนั ซึง่สง่ผล

ให้ควบคมุการหายใจหรืออตัราการเต้นของหวัใจได้ไม่ดีนกั 

4. การติดเชือ้ในทางเดินหายใจ ก่อนการเสียชีวิต ทารกสว่นใหญ่มกัเป็นหวดั ซึง่อาการ

ป่วยดงักลา่วอาจท าให้เด็กมีปัญหาในการหายใจ 

5. พฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมในการนอน เด็กทารกอาจนอนตะแคงหรือนอนคว ่า ซึง่

อาจท าให้หายใจได้ล าบาก รวมทัง้หากในเปลเด็กมีสิ่งของท่ีนุ่ม อย่างผ้าห่ม ฟกูที่นอน 

หรือเตียงนอนน า้ อาจก่อให้เกิดอนัตรายได้หากเด็กทารกนอนคว ่าหน้าอยู่บนสิ่ง

เหลา่นัน้ นอกจากนี ้เปลนอนที่เก่าและไม่ปลอดภยั หรือการนอนร่วมเตียงกบัพ่อแม่ พ่ี

น้อง หรือสตัว์เลีย้ง อาจเป็นอนัตรายต่อเด็กได้เช่นกนั          

6. พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแม่เด็ก หากแม่ของเด็กตัง้ครรภ์ขณะมีอายตุ ่ากว่า 20 ปี หรือ

ฝากครรภ์อย่างไม่เหมาะสม รวมทัง้สบูบหุร่ี ใช้สารเสพติด หรือดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ในระหว่างที่ตัง้ครรภ์หรือหลงัจากคลอดบตุร อาจเพ่ิมความเสี่ยงให้เด็กเผชิญกบัโรคนี ้

ได้ 

7. สภาพอากาศ เด็กมกัเสียชีวิตในช่วงฤดหูนาวหรือเมื่ออยู่ในที่ท่ีมีสภาพอากาศหนาว 

เน่ืองจากพ่อแม่หรือผู้ดแูลเด็กมกัห่มผ้าหรือใสเ่สือ้ผ้าหนา ๆ ให้กบัเด็ก ซึง่อาจท าให้

ร่างกายของเด็กเกิดความร้อนมากเกินไป 

8. พนัธุกรรม เด็กอาจมีความเสี่ยงสงูในการเสียชีวิตจาก SIDS หากคนในครอบครัว 

ญาติ พ่ีน้อง เคยเสียชีวิตจากโรคนีม้าก่อน   



สาเหตอุื่น ๆ เช่น เด็กไม่ได้ดื่มนมจากเต้านมของแม่ ไม่ได้อมจกุหลอกขณะนอนหลบั หรืออาศยั

อยู่กบัคนท่ีสบูบหุร่ี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้โรคไหลตายในเด็กอาจเกิดขึน้ได้กบัทารกทกุราย แต่หากหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยง

ข้างต้นก็อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของเด็กได้ 

 

 

การวินิจฉยั SIDS 
 

 

แม้ไม่มีวิธีการวินิจฉยัโรค SIDS แต่หลงัจากเด็กเสียชีวิตแล้ว อาจมีการสอบสวนพ่อแม่ คนใน

บ้าน หรือผู้ดแูลเด็ก โดยสอบถามเก่ียวกบัประวตัิสขุภาพของเด็ก รวมทัง้ตรวจสอบและรวบรวม

หลกัฐานจากที่เกิดเหต ุเพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตกุารเสียชีวิตที่เป็นไปได้ และอาจมีการ

ชนัสตูรพลิกศพในห้องปฏิบตัิการด้วย เพ่ือหาสาเหตทุี่แท้จริงของการเสียชีวิต โดยร้อยละ 15-

20 ของสาเหตกุารเสียชีวิตนัน้อาจมาจากความผิดปกติทางสมองหรือระบบประสาทสว่นกลาง 



หวัใจ ปอด หรือการติดเชือ้ อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้อาจน าไปใช้เป็นเพียงข้อสนบัสนนุเท่านัน้ 

เน่ืองจากข้อมลูอาจไม่มีน า้หนกัมากพอที่จะน าไปสรุปสาเหตกุารเสียชีวิตจาก SIDS ได้ 

 

ในฐานะพ่อแม่เราจะป้องกนัทารกนอ้ยจากโรคไหลตายไดอ้ยา่งไร ? 

 

เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการเสียชีวิตของทารกน้อยคณุพ่อคณุแม่มือใหม่ควรปฏิบตัิตามข้อแนะน า

ดงัต่อไปนี ้

1. ควรให้เด็กทารกนอนหงายหรือนอนตะแคง เพราะทารกจะหายใจน าอากาศเข้าปอดได้

ดีกว่าท่านอนคว ่า ซึง่แต่เดิมเคยเช่ือว่าการนอนคว ่าจะลดอตัราการส าลกัน า้ลายขณะ

หลบั 

2. ควรแยกท่ีนอนทารกออกจากท่ีนอนของพ่อแม่ วสัดรุองนอนของทารกต้องแข็งแรงและ

ไม่อ่อนยวบเมื่อวางตวัทารกลงไปเพราะอาจเป็นสาเหตขุองการอดุทางเดินหายระหว่าง

หลบัได้ ไม่น าตุ๊กตาหรือของเลน่วางไว้บนท่ีนอนของทารก การห่มผ้าควรเลือกเฉพาะผ้า



ห่มท่ีสามารถหายใจผ่านได้ ไม่ควรใช้ผ้าห่มนวมหนาในการห่มตวัทารก วสัดทุี่ใช้กนั

ขอบเตียงควรใช้ผ้าทอรูปร่างคล้ายตาข่ายท่ีสามารถหายใจผ่านได้สะดวกและห้ามมี

รอยต่อระหว่างเตียงนอนของทารกเพราะเด็กอาจพลิกตวัคว ่าหน้าลงไปในรอยต่อนัน้ได้ 

3. อณุหภมูิของห้องนอนทารกไม่ควรอุ่นหรือเย็นเกินไป เนื่องจากอากาศที่ร้อนท าให้ทารก

ไม่สบายตวั หายใจล าบากมากขึน้ สว่นอากาศที่เย็นเกินไปอาจท าให้ทารกป่วยได้ 

อณุหภมูิที่เหมาะสมส าหรับทารกคือ 25-26 องศาเซลเซียส 

4. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมของควนัไฟโดยเฉพาะควนับหุร่ี เพราะเป็นสาเหตหุลกัของการ

หายใจท่ีผิดปกติของทารกอาจก่อให้เกิดภมูิแพ้หรือหลอดลมตีบเฉียบพลนั 

5. คณุพ่อคณุแม่อาจใช้จกุนมปลอมให้ทารกดดูเพื่อให้ทารกหลบัสบายขึน้ เพราะการดดู

จกุนมมีสว่นช่วยให้ทารกหายใจได้สม ่าเสมอ 

6. สง่เสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ถึงแม้ยงัไม่มีการศึกษาแน่ชดัว่านมแม่มีสว่นช่วยในการ

ปอ้งกนัโรคไหลตายในทารกได้หรือไม่ แต่การศกึษาวิจยัพบว่านมแม่สามารถลดความ

เสี่ยงในการเกิดภาวะไหลตายในทารกได้ นอกจากนัน้นมแม่ยงัอดุมไปด้วยภมูิคุ้มกนั

จากแม่และเป็นสายใยรักของแม่สง่ผ่านสูท่ารกโดยตรงอีกด้วย 

 



ถา้ปกป้องทารกทุกทางแลว้ยงัจะมีโอกาสไหลตายไดอี้กหรือไม่ ? 

 

ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะปอ้งกนัสาเหตกุารเกิดโรคไหลตายของทารกได้ดีเพียงใด แต่สิ่งที่ท าได้เป็น

เพียงการลดปัจจยัเสี่ยงให้น้อยลงเท่านัน้ ในความเป็นจริงยงัมีเด็กที่เสียชีวิตจากโรค SIDS 

เสมอ ปัจจบุนัวิทยาการการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าขึน้มากสามารถตรวจสอบการเกิดโรค

ในระดบัยีนหรือสารพนัธุกรรม เรามีความคาดหวงัว่าในอนาคตอนัใกล้นีเ้ราอาจค้นพบสาเหตุ

การเกิดโรคไหลตายในทารกและวินิจฉยัได้ทนัก่อนที่ความสญูเสียจะเกิดขึน้ 

 

 

 

 

 



จะลดความเส่ียงของการเกิดโรคไหลตาย (SIDS) ไดอ้ยา่งไร 

 

• การนอนหงาย 

• คณุควรจบัให้ลกูนอนหงายอยู่เสมอ 

• ซึง่การนอนในท่านีจ้ะมีความปลอดภยัมากกว่าการนอนคว ่าหกเท่า และปลอดภยักว่า

การนอนตะแคงสองเท่า 

• การให้เด็กทารกนอนหงายจะช่วยปอ้งกนัโรคไหลตาย (SIDS) ได้ดีที่สดุ 

• ช่วยให้เด็กทารกหายใจได้โดยสะดวกที่สดุ 

• เป็นท่านอนดีที่สดุที่จะช่วยให้เย็นสบายขึน้เมื่อเด็กรู้สกึร้อน 

• เป็นท่านอนท่ีดีที่สดุในการปอ้งกนัจากการพลิกตวันอนคว ่าหรือลื่นไถลไปใต้ผ้าคลมุ

เตียง 

• งดสบูบหุร่ี สร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดจากการสบูบหุร่ี ความเสี่ยงต่อโรคไหลตาย 

(SIDS) จะเพ่ิมขึน้ หากมารดาสบูบหุร่ีระหว่างการตัง้ครรภ์ มีหลกัฐานบ่งชีว้่า การท่ี

ทารกได้รับควนับหุร่ีมือสองอาจเพ่ิมความเสี่ยงจากโรคไหลตาย (SIDS) ได้ 



• สภาพแวดล้อมในการนอนท่ีปลอดภยั 

• วางลกูน้อยของคณุบนพืน้ท่ีแน่นหนา ใช้ที่นอนที่แข็งแรงและมีขนาดพอดี ห้ามวางเด็ก

ลงบนผ้านวม หมอน หนงัแกะ หรือเก้าอีบ้ีนแบค ฯลฯ 

• ห้ามวางวตัถใุดๆ หรือใช้เคร่ืองนอนท่ีหลวมไม่กระชบัพอดีในบริเวณที่ลกูน้อยของคณุ

นอนอยู่ อาทิ หมอน ผ้าห่มหรือผ้านวมที่มีขนนุ่มนิ่ม ท่ีกนักระแทกคล้ายหมอน ตุ๊กตา

ยดันุ่น และอื่นๆ 

• ดใูห้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดคลมุใบหน้าของลกูน้อยของคณุระหว่างการนอน ดงันัน้เมื่อห่ม

ผ้าห่มแก่ลกูน้อยให้สอดผ้าห่มใต้แขนของเขา ใบหน้าและศีรษะของทารกมีความส าคญั

ในการหายใจและระบายความร้อนของร่างกาย 

• อย่าปลอ่ยให้ลกูน้อยของคณุรู้สกึร้อนจนเกินไป ห้ามสวมเสือ้ผ้าทบักนัหลายชัน้หรือท า

ให้ลกูน้อยรู้สกึร้อนเกินไปโดยห่มผ้าหลายชัน้ จงจ าไว้ว่าจะต้องท าให้ห้องมีการระบาย

อากาศที่ดีและมีอณุหภมูิที่ก าลงัสบายส าหรับทารกที่สวมเสือ้ผ้าบางเบา 

• ทารกควรนอนในห้องเดียวกบัคณุ วางลกูน้อยของคณุลงในเตียงเด็กใกล้เตยีงของคณุ

ภายในห้องของคณุเอง หากเป็นไปไม่ได้ที่จะวางเตียงเด็กในห้องนอนของคณุ คณุอาจ

วางเด็กลงบนเปลไกวบนเตียงของคณุเพ่ือแยกเขาออกมาจากคณุ เด็กน้อยควรมีผ้าห่ม

ของเขาเองและแน่ใจว่าเคร่ืองนอนไม่ไปปิดทบัหน้าหรือศีรษะของเขาเพ่ือปอ้งกนัการ

ขาดอากาศหายใจ 

• การสร้างภมูิต้านทาน คณุควรให้ลกูน้อยของคณุได้รับการฉีควคัซีนสร้างภมูิต้านทาน

จนครบ จากหลกัฐานลา่สดุเมื่อเร็วๆ นีช้ีใ้ห้เห็นว่าการสร้างภมูิต้านทานสามารถช่วยลด

ความเสี่ยงของโรคไหลตาย (SIDS) ได้ 

• การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ มีแนวโน้มที่จะช่วยให้เกิดผลด้านการปอ้งกนัโดยตรงต่อโรคไหล

ตาย (SIDS) เราขอแนะน าให้คณุเลีย้งลกูด้วยนมแม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพหลาย

ประการทัง้ต่อแม่และเด็ก 

• สวมถงุนอนหรือชดุนอนท่ีมีความหนาพอดีให้กบัเด็ก เพ่ือให้ร่างกายอบอุ่นแต่ไม่ร้อน

จนเกินไป และไม่ควรปกคลมุสว่นศีรษะของเด็กเอาไว้ 



• ก่อนวางเด็กลงในเปล ให้น าสิ่งของอย่างตุ๊กตา หมอน ผ้าห่ม และแผ่นรองกนัชนออก 

รวมทัง้ไม่ใช้แผ่นรองนอนที่หนา แต่ให้ใช้ฟกูที่แข็งและผ่านการรับรองว่าปลอดภยั และปู

ผ้าที่มีขนาดพอดีกบัเปลคลมุทบัฟกูอีก 1 ชัน้      

• ให้เด็กทารกอมจกุหลอกในขณะที่นอนหลบั โดยอาจให้เด็กดดูนมจากเต้านมได้ถนดั

ก่อนจึงให้เด็กอมจกุหลอก ทัง้นี ้ไม่ควรใช้จกุหลอกชนิดที่มีสายคล้องรอบคอเด็ก และไม่

ควรผกูจกุหลอกติดไว้ที่เสือ้ผ้าหรือสิ่งอื่น ๆ       

• ให้เด็กดื่มนมจากเต้านมอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนหลงัคลอด เนื่องจากอาจช่วยให้เด็ก

ตื่นตวักบัสิ่งเร้าได้ง่ายในขณะที่นอนหลบั รวมทัง้นมจากแม่อาจช่วยสง่ผ่านสารต้าน

อนมุลูอิสระไปยงัทารก ซึ่งอาจช่วยปอ้งกนัการติดเชือ้ได้      

• นอนอยู่ในห้องเดียวกนักบัเด็ก แต่ไม่ควรให้เด็กนอนร่วมเตียงกบัผู้ใหญ่ เนื่องจากพ่อแม่

ของเด็กอาจเผลอใช้ผ้าห่มคลมุจมกูและปากของลกูในขณะที่นอนหลบัอยู่ หรือเด็กอาจ

ไปติดอยู่ในช่องว่างระหว่างหวัเตียงกบัฟกูที่นอนจนท าให้หายใจไม่ออกได้ และไม่ควร

ให้เด็กนอนร่วมกบัสตัว์เลีย้งหรือคนอื่น ๆ       

• ให้เด็กรับการฉีดวคัซีนเพ่ือปอ้งกนัโรคต่าง ๆ เนื่องจากมีงานศกึษาพบว่าการฉีดวคัซีน

ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายในเด็กได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 

ควรใหลู้กนอนบนเตียงเดียวกบัฉนัหรือไม่ 
 

พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านเลือกท่ีจะให้ลกูน้อย

ได้นอนเตียงเดียวกบัพวกเขาด้วยเหตผุลหลาย

ประการ ยกตวัอย่างเช่น สะดวกกว่าในการ

เลีย้งลกูด้วยนมแม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อ

พิจารณาด้านความปลอดภยัแล้วนัน้ เราขอ

แนะน าว่าคณุควรให้เด็กทารกนอนบนเตียงของ

เขาเอง งานวิจยัชีใ้ห้เห็นว่าการให้เด็กได้นอน

บนเตียงเดียวกนักบัผู้ปกครองภายใต้สถานการณ์ดงัต่อไปนีอ้าจเป็นอนัตรายได้: 



• คณุแม่สบูบหุร่ีในระหว่างตัง้ครรภ์ หรือถ้าคณุพ่อหรือคณุแม่คนใดคนหน่ึงสบูบหุร่ี

หลงัจากลกูน้อยถือก าเนิดขึน้มา 

• การใช้ที่นอนที่นุ่มเกินไป รวมถึงการใช้เคร่ืองนอนที่หลวมไม่กระชบัพอดีหรือใช้หมอน

นุ่มขนาดใหญ่บนเตียง เคร่ืองนอนเหลา่นีอ้าจปิดทบัใบหน้าหรือศีรษะของทารกได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลกูน้อยพลิกตวันอนคว ่า 

• ความตื่นตวัของพ่อแม่ผู้ปกครองจะลดลง 

• หลงัจากดื่มแอลกอฮอล์ 

• รับประทานยา 

• เมื่อเหนื่อยมาก หรือเจ็บไข้ไม่สบาย 

• เด็กทารกท่ีนอนเตียงร่วมกบัผู้อื่นท่ีไม่ใช่พ่อแม่ (เช่น เด็กหรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ ) 

• การนอนหลบักบัเด็กทารกบนโซฟา 

 



ตอ้งการน าลูกนอ้ยของฉันไปนอนท่ีหอ้งนอนของฉนัเพื่อท าการป้อนนมจากเตา้ ฉนัจะตอ้ง

ระมดัระวงัอะไรบา้ง 

 

คณุแม่บางท่านอาจต้องการให้นมบตุรด้วยตนเองบ่อยครัง้ หนทางที่ดีที่สดุคือวางลกูน้อยลงบน

เตียงเด็กที่อยู่ถดัจากเตียงของคณุเอง ด้วยวิธีนี ้คณุสามารถให้บตุรได้ทานนมจากเต้าเม่ือใดก็

ตามที่เขาต้องการ โดยจะให้นัง่หรือนอนบนเตียงคณุก็ได้ แล้วค่อยจบัเขานอนลงบนเตียงเด็ก

ของเขาเองเม่ือเขาอ่ิม การกระท าเช่นนี ้ไม่เพียงแค่สะดวกขึน้เท่านัน้ แต่ยงัให้ประโยชน์

ดงัต่อไปนี ้

• คณุสามารถสงัเกตถึงความต้องการของเด็กทารกได้โดยง่ายและตอบสนองได้อย่าง

รวดเร็ว 

• คณุจะนอนหลบัสนิทยิ่งขึน้ และคณุไม่ต้องวิตกกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของเด็ก

เมื่อเขานอนกบัคณุ ทัง้ยงั ช่วยลดความเสี่ยงของโรคไหลตาย (SIDS) โดยหลีกเลี่ยง

การนอนในเตียงเดียวกนักบัเด็กทารก 



• ซึง่จะช่วยให้เด็กได้พฒันานิสยัการนอนท่ีดีโดยไม่จ าเป็นต้องดดูนมแม่เพ่ือให้ผล็อยหลบั

ไป 

ลูกนอ้ยของฉนัจ าเป็นตอ้งใชห้มอนส าหรับทารกหรือไม่ 

 

โดยทัว่ไปแล้ว เด็กทารกสามารถหลบัได้ดีโดยไม่ต้องใช้หมอน ยกเว้นแต่ว่าทารกมีภาวะหวั

แบน หรือคณุแม่ต้องการจะปอ้งกนัภาวะหวัแบน หวัเบีย้ว ในกรณีนีส้ามารถใช้ได้ ไม่มีข้อห้าม

ใด ๆ ยกเว้นการเลือกหมอนท่ีผิดประเภท เช่นหมอนนุ่ม (ยวบ) ขนาดใหญ่ และ ท่ีนอนที่นุ่ม จะ

ท าให้เกิดอนัตรายได้ 

จากการวิจบัพบว่าการใช้หมอนนุ่มขนาดใหญ่จะเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อโรคไหลตาย 

(SIDS) และไม่ควรใช้กบัเด็กทารกโดยเด็ดขาด 

หากคณุจ าเป็นต้องวางลกูน้อยลงในลกัษณะกึ่งนัง่กึ่งนอนหลงัจากให้นมเสร็จ ให้สอดหมอน

ข้างใต้ที่นอนเพื่อให้ที่นอนยกตวัสงูขึน้ 

 



ฉนัควรใหลู้กนอ้ยของฉนัใชจุ้กนมหลอกเพื่อลดความเส่ียงต่อโรคไหลตาย (SIDS) หรือไม ่

 

จากการวิจยัพบว่า เด็กทารกท่ีใช้จกุนมหลอกมีความเสี่ยงต่อโรคไหลตาย (SIDS) ลดลง 

อย่างไรก็ตาม การใช้จกุนมหลอกอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหชูัน้กลางอกัเสบ 

การใช้จกุหลอกอาจมีผลต่อเด็กทารกบางรายเม่ือพวกเขาเร่ิมเรียนรู้ที่จะดดูนมจากเต้าเป็นครัง้

แรก ดงันัน้หากคณุเลีย้งลกูด้วยนมแม่ คณุอาจพิจารณาท่ีจะให้จกุนมหลอกแก่ลกูน้อยของคณุ

หลงัจากท่ีเขาอายเุกินหน่ึงเดือนเพ่ือให้แน่ใจว่าการเลีย้งลกูด้วยนมแม่เป็นไปได้ด้วยดี 

• ใช้จกุหลอกเมื่อต้องจดัการให้เด็กนอนหลบัเท่านัน้ และไม่จ าเป็นต้องสอดเข้าปากอีก

ครัง้เมื่อเด็กทารกหลบัและท าจกุหลอกหลน่ 

• ไม่ควรบงัคบัให้เด็กทารกใช้จกุนมหลอก 

• ห้ามชบุจกุหลอกด้วยสารให้ความหวานใดๆ ท าความสะอาดบ่อยๆ และเปลี่ยนอนัใหม่

เป็นประจ า 

• หากลกูน้อยไม่สบาย โปรดขอค าแนะน าจากแพทย์ 



ขอ้สังเกตในการใหลู้กเขา้นอนอยา่งอยา่งปลอดภยั 

• ห้ามมีสิ่งใดปกปิดใบหน้าและแขนทัง้สองข้าง 

• ให้เด็กทารกนอนหงาย 

• สร้างสภาพแวดล้อมปลอดบหุร่ี 

• นอนในเตียงเด็กในห้องเดียวกนักบัคณุ 

• ใช้ที่นอนที่มัน่คงแน่นหนา 

• ไม่มีวตัถนุุ่มนิ่มใดๆ หรือใช้เคร่ืองนอนที่หลวมไม่กระชบัพอดี 

• อณุหภมูิที่ก าลงัสบาย 

 

7 อยา่งท่ีพ่อแม่ควรระลึกไวเ้พื่อป้องกนัลูกนอ้ยจาก SIDS 

 

1. ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่กลา่วว่า ควรให้เด็กนอนหงาย เพราะเด็กจะสามารถหายใจเอาอากาศ

ที่มีปริมาณออกซิเจนได้มากกว่าเด็กที่นอนคว ่า แต่ในสองสามปีที่ผ่านมา เช่ือว่าเด็กควรนอน

คว ่าเพือ่ปอ้งกนัการส าลกัน า้ลายเข้าไปในปอดขณะนอนหลบัซึง่เป็นสาเหตขุองการเกิดSIDS 

2. ต้องแน่ใจว่าเด็กได้นอนบนที่นอนท่ีแข็งพอ 

3. ถึงแม้จะใช้หมอนท่ีถกูประเภทแล้ว อย่าให้ลกูนอนบนที่นอนท่ีอ่อนยวบ ย้ายตุ๊กตาและผ้าห่ม

ที่หลวมจนเกินไปออกจากเตียงเวลาที่ลกูหลบั ให้ใช้ผ้าห่มที่สามารถหายใจผ่านได้เพ่ือปอ้งกนั

เวลาท่ีลกูนอนแล้วผ้าห่มมาคลมุหน้า หากคณุต้องการใช้แผ่นกนัชนรอบเตียงลกู ควรใช้ผ้าที่ทอ

เหมือนผ้าตาข่ายที่สามารถหายใจผ่านได้ ต้องแน่ใจว่าแผ่นกนัชนเตียงติดตัง้แบบสอดเข้าและ

ออกสลบักนัรอบลกูกรงเตียงเพ่ือท าให้มนัแน่นและมัน่คงไม่หลดุลงมาคลมุหน้าลกูน้อย 

4. ห้องนอนลกูควรมีอณุหภมูิที่เย็นพอ ไม่อุ่นหรืออบอ้าวจนเกินไป เพราะอากาศร้อนอบอ้าวจะ

ท าให้หายใจได้ล าบากขึน้ 



5. ถึงแม้ว่าจะยงัไม่มีหลกัฐานพิสจูน์อย่างแน่ชดั แต่ผลวิจยับางอนัชีใ้ห้เห็นว่านมจากเต้าของ

แม่สามารถลดความเสี่ยงของ SIDS ได้ นมแม่เป็นจดุเร่ิมต้นของการมีสขุภาพดีของลกูน้อยใน

หลาย ๆ ด้าน เพราะฉะนัน้แม้ไม่ได้รับการพิสจูน์ ก็ไม่มีอะไรเสียหายท่ีจะให้ลกูกินนมจากเต้า 

6. อย่าให้ลกูมานอนเตียงเดียวกบัคณุ มีสิ่งปกคลมุหลายอย่างท่ีใหญ่ไปส าหรับลกูน้อยซึง่มนั

จะเพ่ิมความเสี่ยงที่เคร่ืองนอนจะมาทบัหรือคลมุลกูคณุได้ 

7. ให้ลกูน้อยของคณุใช้จุกนมปลอมเพ่ือการนอนหลบัอย่างสบาย การดดูจกุนมจะช่วยให้การ

หายใจสม ่าเสมอ 

มนัสามารถเกิดข้ึนไดแ้ม้จะอยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีดี่ทีส่ดุ 

แม้ว่าคณุจะท าตามค าแนะน าในการปอ้งกนั SIDS เป็นอย่างดี ในความเป็นจริงแล้วก็ยงัมีเด็ก

ที่เสียชีวิตจาก SIDS แม้ว่าผู้ปกครองจะท าสิ่งทกุอย่างอย่างถกูต้อง เราหวงัว่าซกัวนัหนึ่งเรา

จะทราบสาเหตทุี่แท้จริงของการเกิดภาวะนีแ้ละสามารถน าไปสูว่ิธีการรักษาที่ถกูวิธี 

 

เทคนิคจดัท่านอนใหเ้ด็กแรกเกิด ลดความเส่ียงโรค “ไหลตาย” (SIDS) ในทารก 

 

เราจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไหลในทารกได้อย่างไร ? 

แม้ว่าเราจะยงัไม่ทราบสาเหตทุี่แน่ชดัว่า อาการไหลตายในทารกเกิดจากสาเหตอุะไร แต่คณุ

พ่อคณุแม่ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้ลกูได้ โดยท าตามข้อแนะน าดงันี ้

 

1. จดัห้องนอนของลกูให้อากาศปลอดโปร่ง ถ่ายเท ปราศจากควนัรบกวน 

2. ให้ทารกนอนหงายหรือนอนตะแคง และหลีกเลี่ยงการให้ลกูนอนคว ่า เพราะจะช่วยให้ลกู

หายใจได้ดีกว่า 

 



3. ปรับอณุหภมูิห้องให้อุ่นพอดี ไม่ร้อนเกินไป หรือหนาวจนเกินไป 

4. หลีกเลี่ยงการน าหมอนนิ่ม ๆ ยวบๆ หรือตุ๊กตา ผ้าห่มที่หนาเกินไปไว้ใกล้ ๆ ทารก ถึงแม้จะใช้

หมอนท่ีไม่ยวบแล้ว แต่กรุณาพงึระวงัการใช้ที่นอน ซึง่ไม่ควรเป็นท่ีนอนท่ียวบจนเกินไป ซึง่จะ

ท าให้ทารกหลอดลมพบั หายใจไม่ออกได้ 

5. แยกเตียงนอนของลกูกบัพ่อแม่ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาพ่อแม่เบียดทบัลกูขณะหลบั 

6. ให้ลกูกินนมแม่ เพราะมีการวิจยัพบว่า การกินนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงโรคไหลในทารกได้ 

 

ด้วยความปรารถนาดี 

Mama Beyond 

เกินกว่าค าว่าแม่ 


