
ท ำอย่ำงไรให้ลูกมีหัวทุยสวย หัวไม่แบน 

 

ก่อนอื่นเรามาท าความรู้จกั ภาวะ“หัวแบน” หรือ Flat Head Syndrome กัน

ก่อน เป็นที่ทราบกันดีว่าศีรษะของทารกแรกเกิดนัน้อาจจะมีรูปทรงที่ไม่ค่อยทุยสวย 

เน่ืองจากกะโหลกศีรษะของทารกยงัไม่แข็งอีกทัง้ยงัไม่ปิดสนิท แต่มีความยืดหยุ่นเพื่อ

รองรับการขยายตวัของสมองอย่างรวดเร็วในช่วงอาย ุ2 ปีแรก ดงันัน้รูปทรงของศีรษะมี

การเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับช่วงวยัและการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ในเร่ืองของท่านอน

เน่ืองจากเด็กทารกหรือเด็กช่วงวยัไม่เกิน 1ปี จะใช้เวลาส่วนใหญ่กบัการนอนบนที่นอน 

รถเข็นหรือเปลเป็นเวลาหลายชัว่โมงต่อวนั 

 

 



ลักษณะควำมผิดปรกติที่เรียกว่ำ “หัวเบีย้ว หรือ หัวแบน” คอื อย่ำงไร 

 

หวัเบีย้ว หรือ หวัแบน คือ ลกัษณะความผิดปรกติของกะโหลกศีรษะ หรือ Skull 

deformities ชนิดหนึ่ง โดย“หัวเบ้ียว” คือลักษณะของกระโหลกศีรษะบริเวณท้าย

ทอยด้านใดด้านหนึ่งแบนราบกว่าอีกด้านหนึ่ง สว่น“หัวแบน” คือลกัษณะของกระโหลก

ศีรษะบริเวณท้ายทอยทัง้สองด้านแบนราบ ซึ่งเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรกเน่ืองศีรษะของทารกมีความอ่อนนุ่ม ปรับเปลี่ยนรูปทรงได้

ง่าย และทารกใช้เวลาส่วนใหญ่กบัการนอนซึ่งท าให้ศีรษะเกิดการกดทบัที่ต าแหน่งเดิม

เป็นระยะเวลานาน ดงันัน้ลกัษณะและต าแหน่งการวางศีรษะจงึเป็นหนึ่งในสาเหตหุลกัที่

ท าให้ลกูน้อยหวัแบนได้ แต่อย่างไรก็ตามภาวะลกูหวัแบนยงัไม่มีรายงานว่ากระทบต่อ

พฒันาการของลกู แต่ท าให้ศีรษะดไูม่สมสว่นสวยงามเท่านัน้เอง 



สำเหตุที่ท ำให้ลูก “หวัเบีย้ว หรือ หัวแบน” 

1. ท่ำทำงกำรนอนของลูก: ท่าทางการนอนมีความส าคญัส าหรับเด็กแรกเกิดจนถงึ 

1 ปี ท่านอนหงายเป็นท่านอนที่มีการรณรงค์ในเด็กแรกเกิด เพื่อป้องกันการ

เสียชีวิตจากการนอนหลบั หรือ SIDS (Sudden infant death syndrome) 

แต่ในบางกรณีปรากฏว่ามีเด็กแรกเกิดมีปัญหาเร่ืองกะโหลกศีรษะผิดรูปมากขึน้ 

หรือ Skull deformities  โดยเกิดได้จากการนอนหงายหรือนอนท่าใดท่าหนึ่ง

เป็นเวลานานครับ (Positional related) ซึ่งส่งผลให้กระโหลกบริเวณท้ายทอย

แบนราบไป เด็กที่ศีรษะเบีย้วจากปัญหานีจ้ะมีลกัษณะคือ ถ้ามองจากด้านบนลง

มาจะพบว่ากระดกูท้ายทอยจะแบนไม่เท่ากบัอีกด้าน บางกรณีกระดกูหน้าผากจะ

ยื่นออกมาและใบหจูะเลื่อนไปด้านหลงั  

 

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): เกิดจากความผิดปรกติของกระโหลกศีรษะและใบหน้า

เช่ือมปิดเร็วกว่าปรกติ ไม่สามารถเจริญเติบโตหรือขยายออกได้ จึงมีลักษณะ



ผิดปรกติของศีรษะและใบหน้ากล่าวคือ กะโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติ ตาโปน 

ส่วนกลางของใบหน้าไม่เจริญ การสบของฟันผิดปกติ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่

ถูกต้องอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น ปัญญาอ่อน ตาปิดไม่ลงท าให้ตา

อกัเสบและบอดได้ หายใจล าบาก เคีย้วอาหารล าบากและเป็นโรคขาดอาหาร เมื่อ

แพทย์วินิจฉยัว่าเป็นโรคนีก้ารรักษาคือการผ่าตดัแก้ไข 

 

 

3. ภำวะคอเอียง เ น่ืองจำกกล้ำมเ นื ้อ ข้ำงคอหดสั ้นลง  (Congenital 

muscular torticollis):พบในทารกแรกเกิดอาจจะพบตัง้แต่ก าเนิดหรือจาก

ขณะคลอดเน่ืองจากเกิดการยืดของกล้ามเนือ้ข้างคอท าให้กล้ามเนือ้บริเวณนัน้

บาดเจ็บ ท าให้ร่างกายเกิดการซอ่มแซมจนกลายเป็นพงัผืดยดึรัง้กล้ามเนือ้บริเวณ

ดงักล่าวท าให้คอเอียงเป็นเวลานานจนท าให้รูปทรงของศีรษะผิดรูป แนวทางการ

รักษาคือ การท ากายภาพบ าบดัเพื่อยืดกล้ามเนือ้ การฝึกให้ลกูหนัศีรษะไปฝ่ังตรง

ข้ามหรือหาของเล่นล่อหลอกให้เด็กมองตาม แต่ในบางดรณีอาจต้องผ่าตดัคลาย

กล้ามเนือ้ที่ยดึรัง้แต่มีจ านวนไม่มาก 

 

 

4. สำเหตุอื่นๆตัง้แต่แรกเกิด:  บางกรณีการกดทบัของมดลกูต่อกะโหลกท้ายทอย

ของทารกเป็นเวลานานในขณะตัง้ครรภ์มกัเกิดกบัแม่ทีม่ีมดลกูเล็ก กดรัดมาก หรือ

ในรายที่มีลกูแฝด หรืออาจระหว่างการท าคลอดจากการใช้อปุกรณ์ช่วยท าคลอด

ขอสตูินารีแพทย์ เช่น คีมหรือเคร่ืองสญุญากาศช่วยคลอดในรายที่คลอดยาก หรือ



ในหลายกรณีมกัพบในเด็กที่คลอดก่อนก าหนด เน่ืองจากกะโหลกศีรษะของเด็ก

อ่อนนุ่มมากกว่าเด็กที่คลอดตามก าหนด 

 

กำรป้องกันลูกหัวแบนท ำได้ง่ำยๆโดยกำรปรับท่ำนอน 

วิธีการปรับท่านอนของลกูให้เหมาะสมตามช่วงวยัเป็นการป้องกนัภาวะลกูหวัเบีย้ว หรือ 

หวัแบน ท าได้ง่ายๆได้ดงันี ้

• ช่วงแรกเกิด – 3 เดือน ท่านอนที่เหมาะสมคือ ท่านอนหงายและท่านอนตะแคง 
เน่ืองจากทารกยงัไม่แข็งแรงพอโดยเฉพาะกระดูกคอ และกระดกูสนัหลงั รวมไป
ถึงป้องกันทารกเสียชีวิตในขณะนอนหลับจากภาวะ SIDS (Sudden Infant 

Death Syndrome) ด้วย  หมายเหต ุ: ใน 2-3 สปัดาห์แรก คณุแม่ควรจดัศีรษะ
ทารกให้สลบัด้านบอ่ยๆ ระหว่างหลบั เนื่องจากเป็นช่วงที่กะโหลกศีรษะอ่อนที่สดุ 



• อายุ 4 – 6 เดือน ช่วงอายุนีท้ารกสามารถนอนคว ่าได้อย่างปลอดภัย เน่ืองจาก
กระดกูคอเร่ิมแข็ง ยกคอได้แล้ว และนอกจากท่านอนคว ่าสามารถปรับรูปทรงของ
หัวเด็กให้ทุยแล้วยังช่วยลดการนอนสะดุ้ งหรือผวาในทารกด้วย  แนะน าว่าควร
นอนคว ่าบ้าง เวลาที่ยงัตื่นอยู่ และ คณุแม่คอยดแูลอย่างใกล้ชิดเท่านัน้ 

• อาย ุ7-12 เดือน ทารกวยันีส้ามารถนอนได้ทัง้ 3 ท่า เน่ืองจากแข็งแรงและสามารถ
พลิกตวักลบัด้านได้ด้วยตวัเอง 

 



นอกจากท่านอนที่เหมาะสมแล้วที่นอนและหมอนส าหรับลูกก็เป็นส่วนส าคัญที่คุณ
พ่อคณุแม่ทกุควรเลือกให้เหมาะสม โดยที่นอนที่เหมาะสม ควรเป็นที่นอนที่อ่อนนุ่ม แบน
เรียบ และไม่ยบุตวั ซึ่งเอือ้ต่อการกลิง้ตวัไปมาของกะโหลกศีรษะของทารก และหมอนที่
เหมาะสม ควรนุ่ม สบาย ไม่หนาเกินไป ควรมีความสูงในระดับที่ปลอดภัยกับทารก 
เน่ืองจากกระดูกต้นคอเด็กแรกเกิดยงัไม่แข็งแรงมาก หากนอนหมอนที่สงูกว่านีอ้าจจะ
สง่ผลเสียต่อกระดกูคอ 

 
 

 

 

 



เผยเคล็ดวิธีท ำให้ลูกหัวสวย หัวไม่แบน 

เราคนไทยมคีวามเช่ือกนัว่า การให้ลกูนอนคว ่าจะท าให้ลกูหวัสวย แต่ปัจจบุนันีม้ี

รายงานทางการแพทย์ไม่แนะน าให้ทารกนอนคว ่าเน่ืองจากปลอ่ยให้ทารกนอนคว ่าเป็น

สาเหตหุนึ่งทีท่ าให้เกิดอนัตรายและเกิดโรคไหลตายในทารก หรือ SIDS (Sudden 

infant death syndrome) แล้วทีนีจ้ะท ายงัไงให้ลกูหวัทยุสวย ลองมาดเูคลด็วิธีที่ท า

ให้ลกูหวัสวย ไม่แบนกนัเลย 

1. ไม่ปลอ่ยให้ลกูนอนหงายเป็นเวลานานๆ 

เน่ืองจากเกิดแรงกดทบัที่หวัของลกูท่าเดิม

เป็นเวลานาน 

2. ช่วยลกูพลิกตวั หรือ จดัท่านอนให้ลกู

นอนตะแคงหนัซ้าย-ขวา 

3. หากิจกรรมมาเลน่กบัลกูในขณะทีล่กู

นอนหงายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลกูมองตาม

และหนัพลกิซ้าย-ขวาตลอดเวลา 

4. เปลี่ยนต าแหน่งบนที่นอนบอ่ยๆ เพือ่ปอ้งกนัไม่ให้นอนท่าเดียวซ า้ๆ ทกุวนั 

5. เลือกหมอนนุ่ม สบาย ไม่หนาเกินไปส าหรับเด็กมีการออกแบบมาได้อย่างถกูต้อง  

6. เมื่อลกูตื่นนอนจดัท่าให้นอนคว า่ชนัคอ หรือนอนตะแคงวนัละ 1-2 ชัว่โมง ย า้

ในขณะที่ลกูตืน่ได้เท่านัน้ 

7. ไม่อุ้มลกูพลาดบา่ข้างใดข้างหนึ่ง ควรจะสลบัข้างซ้ายบ้าง – ขวาบ้าง 



8. ไม่ให้ลกูนอนในรถเข็น เปล หรือ car seat นานเกินไป เนื่องจากลกูอยู่ใน

ลกัษณะที่เหมือนกบัทา่นอนหงายตลอดเวลาแม้เวลาตื่นนอน ดงันัน้จงึแนะน าให้

อุ้มลกูมานอนบนที่นอนหลงัจากลกูหลบัสนิท 

 

 

ผลกระทบหำก “ลูกหัวแบน หรือ หัวเบีย้ว” มีอะไรบ้ำง และป้องกันได้อย่ำงไร 

กรณีลูกหัวแบน: ปัจจุบันยังไม่ไม่พบรายงานเด็กที่หัวแบน ไม่ทุยสวย มีผลต่อ

พฒันาการทางสมองแต่มีผลต่อความสวยงามของใบหน้าท าให้ใบหน้า 2 ข้างไม่สมดลุ

กัน  เช่น ต าแหน่งของตาและหูไม่ตรงกัน ในกรณีที่เป็นไม่มากจะดีขึน้เองเมื่อเด็กโตขึน้ 

กรณีลูกหัวเบีย้ว:มีรายงานว่าพบความเสี่ยงต่อพฒันาการทางสมอง และปัญหาอื่นๆ 

เช่น สายตา การได้ยิน และทันตกรรมของเด็กที่มีหวัเบีย้วเช่นเดียวกับเด็กที่มีภาวะคอ

เอียงเน่ืองจากกล้ามเนือ้ข้างคอหดสัน้ลง (Torticollis) 



ส่วนวิธีการป้องกนัไม่ให้ลกูหวัแบน หรือ หวัเบีย้ว สามารถท าได้ง่ายๆโดยการจดัท่านอน

ให้เหมาะสมตามช่วงวยัของลกู 

• แรกเกิด – 3 เดือน ช่วงวัยนีท้ารกยังมีกระดูกคอและสนัหลงัที่ไม่แข็งแรง จึงไม่
สามารถชนัคอขึน้เองได้ คณุพ่อคณุแม่ต้องระมดัระวงัอย่างมาก และที่ส าคญั ” ไม่
ควรจบัทารกให้นอนคว ่าเด็ดขาด” เพราะจะท าให้ลกูขาดอากาศและเสียชีวิตจาก
ภาวะ  SIDS (Sudden infant death syndrome)  ท่ านอนที่ เ หมาะสม
ส าหรับวัยนี ้คือท่านอนหงาย และตะแคง โดยคุณพ่อคุณแม่ควรจัดท่านอนให้
ทารกนอนหงายบ้าง ตะแคงซ้าย-ขวาสลบักนัไปมาเป็นระยะๆ และไม่นอนในท่า
ใดท่าหนึ่งที่นานเกิดไป 

• อาย ุ4 – 6 เดือน ส าหรับวยันี ้คณุพ่อคณุแม่สามารถจดัท่านอนในท่านอนคว ่าให้
ทารกได้ โดยมีคุณแม่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆ แต่ต้องให้ “ลูกนอนคว ่าเวลาที่เขาตื่น
เท่านัน้” เพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนือ้คอและหลงัให้กับทารก เหมือนเป็นการกระตุ้น
พฒันาการของเด็กในด้านต่างๆ อีกด้วย 

• อาย ุ7-12 เดือน เมื่อทารกอายไุด้ 7 เดือนขึน้ไปแล้ว คณุพ่อคณุแม่สามารถจดัท่า
นอนทารกได้ไม่ว่าจะเป็น การนอนคว ่า นอนหงาย นอนตะแคง เพราะวยันีท้ารก
สามารถพลิกตวัเองได้แล้ว แต่ต้องระมดัระวงัไม่ให้ลกูนอนบนฟกูที่มีความนุ่มหรือ
ยุบตวัมากเกินไปเพราะเวลาที่ลกูพลิกตวั ล าตวัและศีรษะของเขาจะได้ไม่จมลง
กับที่นอนเสี่ยงอนัตรายต่อตวัเด็กนัน้เอง โดยที่นอนที่เหมาะสม ควรเป็นที่นอนที่
อ่อนนุ่ม แบนเรียบ และไม่ยบุตวั ซึง่เอือ้ต่อการกลิง้ตวัไปมาของกะโหลกศีรษะของ
ทารก และหมอนที่เหมาะสม คือหมอนนุ่ม สบาย ไม่หนาเกินไป ควรมีวามสงูใน
ระดับที่ปลอดภัยกับทารก เน่ืองจากกระดูกต้นคอเด็กแรกเกิดยงัไม่แข็งแรงมาก 
หากนอนหมอนที่สงูกว่านีอ้าจจะสง่ผลเสียต่อกระดูกคอและสนั 

 



 

ถ้ำลูกหัวแบนแล้วต้องท ำอย่ำงไร 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่ากะโหลกของเด็ก คือส่วนที่ส าคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ต้อง

ระมัดระวัง เน่ืองจากเด็กแรกเกิดกะโหลกยงัมีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นเพื่อรองรับกับ

การเติบโตของสมองตามช่วงวยั แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีเด็กทารกจ านวนหนึ่งมีภาวะหวั

เบีย้วหรือหวัแบนตัง้แต่ก าเนิด ซึ่งโดยมากจะหายเป็นปรกติได้เองหลงัจากคลอด  2-3 

เดือน แต่ในกรณีที่มีปัจจัยภายนอก เช่น การนอนหงายท่าเดิมเป็นเวลานานส่งผลให้

ภาวะดังกล่าวจะไม่หายแต่จะยิ่งแย่ลงอีกด้วย วันนีเ้รามีสาระดีๆเก่ียวกับวิธีการรักษา

หากพบว่าลกูมีภาวะหวัแบน หรือ หวัเบีย้วมาฝาก 



1. กำรรักษำโดยกำรปรับท่ำนอน: ตามรายงานทางการแพทย์พบว่าแต่ละปีมีเด็ก

แรกเกิดเสียชีวิตจากนอน หรือ SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) 

เน่ืองจากขาดอากศหายใจในขณะนอนคว ่า ดงันัน้คณุพ่อคณุแม่หลายๆท่านเกิด

ความกังวลและให้ลูกนอนหงายตลอดเวลา แต่ปัญหาที่ตามนัน้คือภาวะลูกหัว

เบีย้ว หวัแบบไม่ทยุสวย ดงันัน้การปรับท่านอนให้ถกูต้องท าได้โดยจบัลกูนอนคว ่า 

หรือนอนตะแคงในขณะลกูตื่น หรือมีการปรับเปลี่ยนที่โดยบอ่ยๆเพื่อไม่ให้ลูกนอน

ท่าเดิมซ า้ หรือ ปรับที่นอนโดยให้ลกูหนัเข้าก าแพงเพื่อให้เด็กมีความพยายามที่จะ

เปลี่ยนท่านอนตนเอง การท าดงักลา่วจะช่วยได้แก้ปัญหาหวัเบีย้ว หรือ หวัแบนได้ 

แต่จะใช้เวลาประมาณ  2-3 เดือน 

  นอกจากท่านอนแล้วสิ่งที่ส าคญัไม่แพ้กัน คือการเลือกที่นอนและหมอนที่

เหมาะสม โดยที่นอนจะต้องมีความนุ่ม ไม่แข็งเกิดไป เน่ืองจากพืน้ผิวที่แข็งท าให้

เกิดแรงกดทับมมากขึน้ เช่นเดียวกับหมอนที่เหมาะสมควรควรนุ่น และมีความ

ความสูงในระดับที่ปลอดภัยกับทารก เน่ืองจากกระดูกต้นคอเด็กแรกเกิดยังไม่

แข็งแรงมาก หากนอนหมอนที่สงูกว่านีอ้าจจะสง่ผลเสียต่อกระดกูคอและสนั 

2. กำรรักษำด้วยกำรส่วมหมวกปรับศีรษะ (Helmet molding therapy): การ

รักษาด้วยวิธีนีลู้กน้อยจะมีการส่วมหมวกคล้ายหมวกกันน็อกเกือบตลอดเวลา 

เพื่อเป็นการปรับรูปทรงของกระดูกกระโหลก ลดการกดทับบริเวณที่แบน โดย

แรงดันในหมวกเกิดจากการขยายตวัของหวัเด็กเอง การรักษาด้วยวิธีนีม้ักใช้ได้

เด็กอายไุม่เกิน 3 เดือนเน่ืองจากกระดกูกระโหลกยงัอ่อนและมีความยืดหยุ่น ทัง้นี ้

ต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ก่อนท าการการรักษา แต่อย่างไรก็ตามคุณ



พ่อคณุแม่ไม่ต้องกงัวลเพราะการสว่มหมวกกนัน็อกนีล้กูจะไม่เจ็บหรือไม่สบายหวั

แต่อย่างใด 

3. กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด: เหมือนกับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปที่มีความเสี่ยง

เกิดขึน้ ดงันัน้วิธีนีเ้ป็นทางเลือกสดุท้ายส าหรับเด็กที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธอื่น

จริงๆซึง่จะการพิจารณาท าการรักษาด้วยวิธีนีน้้อยมาก 

 

ท ำไมต้องใช้หมอนป้องกันหัวแบน หรือ หัวเบีย้ว 

คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ ใหญ่ในบ้านมักจะมีความกังวล ห่วงใยลกูหลานทุกเร่ืองไม่

เว้นแต่เร่ืองความสวยความงาม เช่น หวัของลกูมีความทยุสวยได้รูปทรง จึงนิยมจดัท่าให้

ลูกหลานนอนคว ่า เพื่อท าให้หัวทุยสวบ แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานทางการแพทย์

เก่ียวกับสถิติของเด็กที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับ หรือ ภาวะ SIDS (Sudden Infant 



Death Syndrome) ทัง้นีจ้ะเป็นการนีก้ว่าหากหมอนที่ท าให้ลกูน้อยมีหวัที่มีทรงทุยสวย 

ปอ้งกนัหวัแบน และ ไม่เสี่ยงต่อภาวะ SIDS    

คุณสมบัติของหมอน (Mama Beyond) ป้องกนัหัวแบนที่คุณพ่อและคุณแม่ยังไม่
รู้? 

1. รองรับสรีระการนอนทีถ่กูต้อง รองรับทัง้การนอนหงายและนอนตะแคง ใช้แล้วหู

ไม่กาง และไม่เสี่ยงเป็นรอยหลมุบนหวัแบบของทัว่ไป 

2. ออกแบบมาส าหรับการนอนที่ปลอดภยัโดยเฉพาะ ไม่เสี่ยงหวัแบน เน่ืองจาก

หมอนสามารถลดแรงกดทบั ช่วยรับน า้หนกัและกระจายน า้หนกัได้ดใีนขณะที่ลกู

นอนหลบั 

3. ท าให้ลกูหลบัยาวนานขึน้ เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยกีารออกแบบ 3D Vents 

Design เพื่อการระบายอากาศทีย่อดเยีย่ม ไม่ร้อน ไม่อดึอดัตอ่ทารก ตวัหมอนซมึ

ซบัความชืน้ได้ดี 

4. สมัผสัที่นุ่มนวลมาก เน่ืองจากผลิตจาก Memory foam ชนิดคืนตวัช้าเป็นโฟม

ชนิดเดียวกนัที่ใช้ในทางการแพทย์ ส าหรับปอ้งกนัผู้ ป่วยแผลกดทบั เน่ืองจากลด

แรงกดและแรงเสียดทานกบัผิวหนงั 



5. ความสงูในระดบัที่ปลอดภยักบัทารก เน่ืองจากกระดกูต้นคอเดก็แรกเกิดยงัไม่

แข็งแรงมาก 

 


