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ตลอดระยะเวลาเก้าเดือนทีทารกน้อยได้รับการปกป้ องดูแลอย่างดีภายในร่างกายของคุณแม่ ทารก
จะลอยตัวอยู่ในถุงนําครํ าทีมีอุณหภูมิเหมาะสม ทําให้ทารกรู้ส ึกสบาย ทารกใช้โลกใบน้อยแห่งนี เป็ นทีหลับ
นอน ผลิกตัวเล่นซน ทานอาหาร ขั บถ่าย ถุงนํ าครํ าจึงเปรียบเหมือนเกราะคุ้มภัยทีแข็งแรงแต่อ่อนนุ่ ม แต่
เมือทารกครบกํา หนดคลอดจากครรภ์ของมารดามาเผชิญกับโลกภายนอกอันกว้างใหญ่ มีเสียงดังสับสน
บางครั งทารกมิอ าจปรับ ตัว เข้า กับสภาพแวดล้อ มภายนอกได้ นอกจากนี สภาวะอากาศและอุณหภู มิที
เปลียนแปลงระหว่า งวัน มีความแตกต่ า งจากถุ ง นํ าครํ าทีให้ความอบอุ่น ทารกจึง เกิด ความกลัว ความ
หวาดระแวงและรู้ส ึกไม่ปลอดภัย ทารกจะแสดงออกด้วยการร้องไห้ เพื อทําให้ทารกรู้ส ึกปลอดภัยและอบอุ่น
การห่อตัวทารก ถือเป็นหนทางทีดีในการปลอบโยนทารกแรกคลอด อย่างไรก็ตามการห่อตัวทารกอาจไม่ใช่
วิธีที ปลอดภัย สํ า หรับทารกอีกต่ อ ไป เพราะจากการศึก ษาวิจัย ในต่ า งประเทศที ได้รับการตีพ ิม พ์ใ น
วารสารวิชาการ Pediatrics ในเดือนมิถุ นายน พ.ศ. 2559 พบว่า การห่อ ตัว ทารกอาจมีความเสียงกับโรค
ไหลตาย โดยการศึกษานีอาศัยวิธกี ารวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)
เพื อเป็นการเสริมความเข้าใจทีถูกต้องผู้เขี ยนขออธิบายรายละเอียดการห่อตัวทารกน้อ ยและป ั จจัย
ความเสียงต่อการเกิดโรคไหลตายของทารกดังนี

การห่อ ตัวทารกแรกคลอดมีประโยชน์อย่างไร ?
เมือทารกคลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้ว จะได้รับการอาบนํ าทําความสะอาดร่า งกาย หลังจาก
นั นคุณพี พยาบาลจะห่อตัวทารกน้อยก่อนนํามามอบให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้ชืนชมบางครั งคุณพ่อกับคุณ
แม่อาจเข้าใจว่าการห่อตัวลูกน้อยเป็ นเพียงการช่วยพยุงทารกในระหว่างการฝึ กอุ้มเด็กอ่อนหรือเพือความ
สะดวกในการให้นม แต่แท้ทีจริงแล้วการห่อทารกในช่วงหลังคลอดเป็ นการช่ว ยทารกในการปรับตัวให้เคย
ชินกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลง กระชับแขนขา ลดอาการสะดุ้งตกใจจากเสียงดัง รักษาความอบอุ่นทํา
ให้ทารกไม่รู้ส ึกหนาว นอนหลับได้นานขึ น ระยะเวลาในการห่อตัวทารกนั นไม่มีข้อกําหนดทีแน่ชัด คือตั งแต่
3 วันหลังคลอดจนถึง 1 เดือน หรือบางครั งอาจพิ จารณาเลิกห่อตัวเมือทารกเริมผลิกกลับตัวได้เอง
การห่อ ตัวทารกแรกคลอดมีกีวิธี อย่างไรบ้าง ?
การห่อ ตัวทารกเป็ นวิธีพ ืนฐานทีคุณพ่อคุณแม่มือ ใหม่จะได้เรีย นรู้จากพีพยาบาลภายหลังคลอด
ทารกน้อย การห่อตัวทารกหมายถึงการนําผ้าฝ้ ายหรือผ้าขนหนูห่อตัวทารกการห่อตัวเด็กมีอยู่ 3 วิธีคือ 1.
ห่อผ้าบริเวณตัวและปกคลุมส่วนศีรษะของทารกโดยเว้นบริเวณใบหน้า 2. ห่อผ้าบริเวณตัวและคลุมถึงส่วน
คอของทารก 3. ห่อผ้าครึงตัวของทารก บางครั งวิธีการห่อตัวทารกมีความแตกต่างกันในแต่ละเชือชาติและ
วัฒนธรรม การห่อตัวทารกควรเลือกคุณลักษณะของผ้าให้เหมาะกับสภาวะอากาศ เช่น หากในวันทีมีสภาพ
อากาศร้อนควรเลือกใช้ผ้าทีระบายอากาศได้ดี หรือ ในวันทีมีอากาศเย็นควรเลือกผ้าทีหนาพอจะรักษาความ
อบอุ่นให้ทารก
เพราะเหตุใดการห่อตัวทารกแรกคลอดอาจเสียงต่อโรคไหลตาย ?
แม้ว่าการห่อตัวทารกน้อยจะเป็นวิธีทช่ี วยให้ทารกนอนหลับได้ดีข ึ นแต่ ก็มีป ั จัยเสียงต่อการเกิดโรค
ไหลตายได้ สาเหตุพ ื นฐานทีสามารถอธิบายได้คือ เมือทารกน้อยเริมพลิกตัวนอนควํ าในขณะได้ร ั บการห่อตัว
อาจทําให้ขาดอากาศหายใจเนื องจากการควํ าหน้าลงบนวัสดุรองนอน ทารกน้อยจะไม่ส ามารถผลิกตัวกลับ
มานอนหงายได้เอง เนื องจากแขนขาถูกห่อไว้ นอกจากนีการศึกษาในต่างประเทศพบว่าทารกทีได้รับการห่อ
ตัวในขณะหลับจะมีอ ัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าทารกทีไม่ได้รับการห่อตัวหลังได้รับการกระตุ้นด้วยเสีย ง
ดัง ถ้าหากทารกน้อยมีความบกพร่องในการควบคุมการทํางานของหัวใจและไม่สามารถปลุกให้ตื นจากการ
นอนหลับ อาจนําไปสู่การลดการตอบสนองของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด ซึงเป็นกลไกหลักทีก่อให้เกิด
โรคไหลตายในทารกหรือ sudden infant death syndrome (SIDS) นอกเหนือจากภาวะเสียงต่อโรคไหลตาย
ในทารกแล้ว การห่อ ตัว ทารกอาจเป็ น สาเหตุ ทํา ให้เกิดการเจริญ พัฒนาของสะโพกทีผิดปกติ อุณ หภู มิ
ร่างกายสูงเกิน ปอดบวม หรืออาจเกิดการติดเชือในทางเดินหายใจส่วนบน
คุณพ่อคุณแม่จะห่อ ตัวลูกน้อยอย่างไรให้ปลอดภัย?
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (The American Academy of Pediatrics) ให้คําแนะนํ า
ในการห่อตัวทารกน้อยเพือความปลอดภัยในการนอนของทารกในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนไว้ดังนี
1. ให้ทารกนอนหลับในท่านอนหงาย เฝ้ าติดตามดูลูกน้ อยเป็ นระยะเพือให้แน่ ใจว่าเจ้าตัว น้ อยไม่
ผลิกตัวนอนควํ าหรือนอนตะแคงข้าง ในระหว่างทีห่อตัวทารกไว้ขณะนอนหลับ

2. จัดผ้าปูทีนอนหรือวัสดุรองนอนบนเตียงของลูกน้อยให้ต ึงอยู่เสมอ เนื องจากผ้า ปูทีนอนหรือวัส ดุ
รองนอนทีหย่อนรวมถึงผ้าห่อตัวทารกทีห่อไว้หลวมๆ อาจหลุดออกจากเตียงหรือตัวของทารกน้อยและอาจ
เป็นสาเหตุทําให้อุดปากหรือจมูกขั ดขวางทางเดินหายใจและเป็นสาเหตุทําให้เสียชีว ิตจากการขาดอากาศได้
3. วัสดุรองนอนของทารกต้องปราศจากแผ่นรองนอนทีนิมจนบุ่มลงเป็ นแอ่ง ปราศจากของเล่นชนิด
ต่า งๆ หมอนและเครืองนอนอื นๆ ควรแยกทีนอนของทารกออกจากทีนอนหลักของพ่อแม่เพือลดความ
สูญเสียทารกจากการนอนทับหรืออุบัติเหตุอ ันไม่คาดคิด
4. การห่อตัวอาจทําให้อุณหภูมริ ่างกายของทารกสูงกว่าปกติ คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตร่างกายของ
ทารกน้อยอย่างสมํ าเสมอในระหว่างการห่อ ตัว อาการทีบ่งบอกถึงสภาพของทารกทีร้อนกว่าปกติ เช่น มี
เหงือออกตามตัว ผมเปียกชืน แก้มแดงกว่าปกติ มีผ ื นขึ นจากความร้อน หายใจเร็วเป็นต้น
5. พิ จารณาใช้จุกนมหลอกสําหรับให้ทารกดูดจะช่วยให้ทารกหลับสนิทได้ด ีในระหว่างวัน บริเวณที
นอนของทารกต้องปราศจากควันหรือสารพิ ษอืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิงปราศจากควันบุหรี
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายท่านเมืออ่านถึงบรรทัดนีอาจเกิดความวิตกกังวลในการเลือกพิ จารณาว่า
ควรจะห่อตัวลูกน้อยหรือไม่และจะห่อตัวทารกน้อยเป็ นเวลานานเท่าใด ควรเลิกห่อตัว น้อยทันทีเลยหรือไม่
เพื อลดความเสียงของการเกิดโรคไหลตาย ผู้เขี ยนขออธิบายว่าการห่อตัวเด็กแรกเกิดยังคงเป็นวิธีที ดีทีสุดใน
การปรับทารกน้อยให้เข้ากับสิงแวดล้อมใหม่หลังการคลอด ความสัมพั นธ์ระหว่างความเสียงของการเกิดโรค
ไหลตายในทารกทีได้รับการห่อตัวเป็นเพียงข้อมูลงานวิจัยจากต่างประเทศและต้องมีการศึกษาเพิมเติมอีก
มาก ผู้เขียนหวังเป็ นอย่างยิงว่าเนื อหาสาระของบทความนี จะจุดประกายให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ติดตาม
วิทยาการ ความก้าวหน้าใหม่ๆ ในต่างประเทศโดยเฉพาะทีเกียวข้องกับทารกและเด็กในวัยต่างๆ เพือนํามา
ประยุกต์ใช้พ ั ฒนาศักยภาพของลูกหลานท่านในอนาคต “สวัสดีครับ”
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