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 เก้าเดือนหลังการตั งครรภ์คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ย่อมมีความปลาบปลืมใจทีจะไดเ้ลียงทารกน้อย

ทกํีาลังจะลืมตาขึนมาดูโลก สําหรับคู่สามีภรรยาทีประสบป ั ญหาการมีบุตรยากด้วยแล้ว ลูกคนแรกนีย่อมเป็น

ส่วนสําคัญในการเติมเต็มชีวิตครอบครัวใหส้มบูรณ์ การเลียงเด็กทารกคนแรกอาจเป็นภาระทีสําคัญสําหรับ

พ่อแม่มือใหม่ เนืองจากทั งคู่ยังขาดประสบการณ์และสืบเนืองจากสภาพสังคมเมืองในป ั จจุบันคู่สามีภรรยา

ต้องเลียงทารกเพียงลําพังโดยปราศจากความช่วยเหลือของ ปู ่  ย่า ตา ยาย หรือบุคคลทีมีประสบการณ์ เพือ

เป็นการให้ความรู้กับพ่อแม่มือใหม่ ผู้เขียนขอแนะนําโรคทอีาจมาพรากทารกไปจากอ้อมอกของพ่อแม่อย่าง

ไม่คาดฝ ั น โรคทีจะกล่าวถึงคือ โรคไหลตายในทารกในฐานะภัยเงียบทีไม่ควรมองข้าม 

 โรคไหลตายในทารกคืออะไร ? 

 โรคไหลตายในทารกหรืออาการหลับไม่ตืนในทารก มีชือเรียกในภาษาอังกฤษว่า Sudden Infant 

Death Syndrome (SIDS) อาจเรียกว่า cot death หรือ crib death เป็นภัยเง ียบทีคร่าชีวิตลูกน้อยมากกว่า

สามพันคนต่อปี โดยทีคุณพ่อคุณแม่อาจไม่ทันเตรียมใจกับการสูญเสียครั งนี เนืองจากโรคไหลตายในเด็ก

สามารถเกิดขึนในทารกทีมีสุขภาพแข็งแรงและอาจเกิดขึนขณะพ่อแม่นําลูกเข้านอนและเมือตืนมาพบว่า

ปลุกลูกไม่ตืนอีกเลย เป็นการเสียชีว ิตโดยไม่ทราบสาเหตุและสามารถเกิดได้กับทารกทุกคนและทุกช่วงเวลา 

โดยทั วไปแล้วจะเกิดกับทารกทีอายตุั งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ขวบ ช่วงเวลาทีเกิดคือเทียงถึงสามโมงเช้าของวัน

ใหม่ โรคไหลตายในทารกจะเกิดในทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือนประมาณร้อยละ 90 โดยทารกจะไม่ปรากฏ



อาการใดนํามาก่อน เช่น ร้องงอแงหรือเคลือนไหวใดๆ ทั งสินก่อนเสียชีวิต ในประเทศทีกําลังพัฒนาอัตรา

การเกิดโรคไหลตายในเด็กจะเพิมขึน 10 เท่า พบทารกเสียชีวิต 10 คน ในทารกเกิดใหม่ 1000 คน 

 โรคไหลตายในทารกเกิดจากสาเหตุอะไร ? 

 ป ั จจุบันวงการแพทยย์ังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค SIDS อย่างแน่ชัด แต่จากการศึกษาพบว่า

ทารกน้อยจะหยุดหายใจขณะหลับและไม่สามารถตืนขึนมาหายใจได้อ ีก สาเหตุของโรคไหลตายในทารกอาจ

เกิดจากหลายป ั จจัย ตัวอย่างเช่นพัฒนาการทีผิดปกตขิองทารก ความเครียดจากป ั จจัยภายในและภายนอก

ร่างกาย เช่นการให้ทารกนอนควํา อยู่ในสภาพอากาศร้อน ได้ร ับควันบุหรี ขาดอากาศหายใจการกดทับขณะ

นอนเตียงเดียวกับพ่อแม่ หรืออาจมีวัตถุนิมๆ หรือผ้าไปอุดทางเดินหายใจเนืองจากทารกยังไม่สามารถ

ควบคุมการคลืนไหวของศีรษะได้ดี ภาวะทารกคลอดก่อนกําหนดหรือนําหนักตัวแรกคลอดน้อย นอกจากนัน

ภาวะการติดเชือ โรคทางพันธุกรรมและโรคหัวใจเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตมากถึงร้อยละ 80 

 ในฐานะพ่อแม่เราจะป้องกันทารกน้อยจากโรคไหลตายได้อย่างไร ? 

 เพือเป็นการป้ องกันการเสียชีวิตของทารกน้อยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ควรปฏิบัติตามข้อแนะนํา

ดังต่อไปนี 

 1. ควรให้เด็กทารกนอนหงายหรือนอนตะแคง เพราะทารกจะหายใจนําอากาศเข้าปอดได้ดีกว่าท่า

นอนควํา ซึงแต่เดิมเคยเชือว่าการนอนควําจะลดอัตราการสําลักนําลายขณะหลับ 

 2. ควรแยกทีนอนทารกออกจากทีนอนของพ่อแม่ วัสดุรองนอนของทารกต้องแข็งแรงและไม่อ่อน

ยวบเมือวางตัวทารกลงไปเพราะอาจเป็นสาเหตุของการอุดทางเดินหายระหว่างหลับได้ ไม่นําตุ๊กตาหรือของ

เล่นวางไว้บนทีนอนของทารก การห่มผ้าควรเลือกเฉพาะผ้าห่มทีสามารถหายใจผ่านได้ ไม่ควรใช้ผ้าห่มนวม

หนาในการห่มตัวทารก วัสดุทีใช้กันขอบเตียงควรใช้ผ้าทอรูปร่างคล้ายตาข่ายทีสามารถหายใจผ่านได้

สะดวกและห้ามมีรอยต่อระหว่างเตียงนอนของทารกเพราะเด็กอาจพลิกตัวควําหน้าลงไปในรอยต่อนันได้ 

 3. อุณหภูมิของห้องนอนทารกไม่ควรอุ่นหรือเย็นเกินไป เนืองจากอากาศทีร้อนทําให้ทารกไม่สบาย

ตัว หายใจลําบากมากขึน ส่วนอากาศทีเย็นเกินไปอาจทําให้ทารกป่ วยได้ อุณหภูมิทีเหมาะสมสําหรับทารก

คือ 25-26 องศาเซลเซียส 

 4. หลีกเลียงสภาพแวดล้อมของควันไฟโดยเฉพาะควันบุหรี เพราะเป็นสาเหตุหลักของการหายใจที

ผิดปกติของทารกอาจก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือหลอดลมตีบเฉียบพลัน 

 5. คุณพ่อคุณแม่อาจใช้จุกนมปลอมให้ทารกดูดเพือให้ทารกหลับสบายขึน เพราะการดูดจุกนมมีส่วน

ช่วยให้ทารกหายใจได้สมําเสมอ 

 6. ส่งเสริมการเลียงลูกด้วยนมแม่ ถึงแม้ยังไม่มีการศึกษาแน่ชัดว่านมแม่มีส่วนช่วยในการป้ องกัน

โรคไหลตายในทารกได้หรือไม่ แตก่ารศึกษาวิจัยพบว่านมแม่สามารถลดความเสียงในการเกิดภาวะไหลตาย

ในทารกได้ นอกจากนันนมแม่ยังอุดมไปด้วยภูมิคุ้มกันจากแม่และเป็นสายใยรักของแม่ส่งผ่านสู่ทารก

โดยตรงอีกด้วย 



 ถ้าปกป้องทารกทุกทางแล้วยังจะมีโอกาสไหลตายได้อีกหรือไม่ ? 

 ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะป้ องกันสาเหตุการเกิดโรคไหลตายของทารกได้ดีเพียงใด แต่สิงทีทําได้เป็นเพียง

การลดป ั จจัยเสียงให้น้อยลงเท่านัน ในความเป็นจริงยังมีเด็กทีเส ียชีวิตจากโรค SIDS เสมอ ป ั จจุบัน

วิทยาการการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าขึนมากสามารถตรวจสอบการเกิดโรคในระดับยีนหรือสาร

พันธุกรรม เรามีความคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้นีเราอาจค้นพบสาเหตุการเกิดโรคไหลตายในทารกและ

วินิจฉัยได้ทันก่อนทีความสูญเสียจะเกิดขึน 

 ทารกน้อยหนึงชีวิตทีเกิดมาแล้วย่อมเป็นของขวัญลําค่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคู่ครับ บางคู่อาจ

ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพือให้กําเนิดในกรณีทีมีบุตรยากและเมือทารกคลอดออกมาแล้วนั นหมายถึง

ภาระอันยิงใหญ่ทีต้องดูแลลูกน้อยจนเติบโตสมวัยในอนาคต เราจะเข้าใจความห่วงหาอาทรของพ่อแม่ก็

ต่อเมือมีลูกเป็นของตนเอง ดังนันความรู้ความเข้าใจเรืองโรคในเด็กหรือทารกน้อยย่อมเป็นพืนฐานทีสําคัญที

พ่อแม่ยุคใหม่ไม่ควรมองข้ามครับ นอกจากภาระหลักในการประกอบสัมมาอาชีพแล้ว สุขภาพของทารกน้อย

ย่อมเป็นส่งทีสําคัญทีไม่ควรมองข้าม พบกันครั งหน้าผู้เขียนจะขอเล่าถึง “ความเสียงการเกิดโรคไหลตาย

จากการห่อตัวทารกแรกเกิด” สวัสดีครับ 
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