
Q1	 ทานแค่นมแม่	ลกูจะได้รบัสารอาหารเพียงพอหรอืไม่?
		A	 	ถ้าลกูแขง็แรงรา่เรงิ	และปัสสาวะได้ตามปกติก็ไม่ต้อง

เป็นห่วง	

หากลกูปัสสาวะได้ตามปกต ิ(เปลี่ยนผ้าอ้อมวนัละมากกวา่ 6 ครัง้) คณุแมก็่ไมต้่องกงัวล 
นมแมมี่สารอาหารท่ีลกูต้องการอยูค่รบถ้วน (ถงึแม้แมจ่ะไมไ่ด้รับประทานอาหารเพียง
พอ)และชว่ยปกป้องลกูจากโรคระบาดท่ีเกิดได้งา่ยในระหวา่งชว่งเกิดภยัพิบตั ินมแมอ่าจ
จะไหลได้น้อยเน่ืองจากความกงัวลและต่ืนตระหนกของแม ่แตห่ากท�าจิตใจให้ผอ่นคลาย
และให้นมลกูได้ นมแมก็่จะกลบัมาไหลตามเดมิ ดงันัน้ ถ้าเป็นไปได้ควรให้นมลกูเทา่ท่ีลกู
อยากด่ืมทกุครัง้ ในสถานท่ีท่ีคณุแมรู้่สกึผอ่นคลายได้

Q2  	ถ้าไม่มีขวดนม?
		A  สามารถให้ลกูด่ืมจากแก้วกระดาษได้

ทารกสามารถด่ืมนมจากแก้วกระดาษได้เชน่กนั ใสน่มในแก้วกระดาษให้ได้มากกวา่คร่ึง
แก้ว
1. เม่ือลกูต่ืนนอนอยา่งเตม็ท่ีแล้ว อุ้มลกูในแนวตัง้
2. น�าแก้วกระดาษแตะริมฝีปากลา่งของลกู คอ่ยๆ ให้ด่ืมนมทีละนิด
3.  ให้ลกูได้คอ่ยๆ ด่ืมนมตามจงัหวะของลกู การให้ลกูด่ืมนมปริมาณมากๆ ในทีเดียวอาจ

ท�าให้เหน่ือยได้  จงึควรให้นมลกูครัง้ละไมเ่กิน 30 นาที และเพ่ิมจ�านวนครัง้ในการให้
นมแทน

Q3  เวลาให้นมสตูรสำาเรจ็พรอ้มด่ืมต้องระมัดระวงัอะไรบ้าง?
		A	 	เม่ือเปิดแล้ว	ให้ด่ืมทันที	ส่วนท่ีเหลือทิง้ได้

เวลาเกิดภยัพิบตัิ ไมมี่ทัง้น�า้หรือแหลง่ก�าเนิดความร้อน นมพร้อมด่ืมแบบนีส้ะดวกตรงท่ี
สามารถให้ด่ืมได้เลยโดยไมต้่องผสม 
วิธีให้ก็เหมือนตอนให้นมผงคือ ถ้าไมมี่ขวดนมหรือจกุนมท่ีสะอาด ก็ใสถ้่วยกระดาษ ถ้วย
ทัว่ไป หรือป้อนด้วยช้อนก็ได้ 
บางทีในของท่ีแจกให้ก็มีสนิค้าจากตา่งประเทศ 
วิธีเขียนวนัหมดอายขุองญ่ีปุ่ นกบัตา่งประเทศไมเ่หมือนกนั ดงันัน้จงึต้องระวงัในจดุนีด้้วย 
หากท่ีผา่นมาไมเ่คยให้นมสตูรส�าเร็จพร้อมด่ืมเลยต้องลองให้ทีละนิดก่อน 
ไมจ่�าเป็นต้องฝืนให้นมส�าเร็จกบัทารกท่ีเลีย้งด้วยนมแมม่าตลอด 
กรุณาเลีย้งด้วยนมแมต่อ่ไป เพราะจะท�าให้ทารกสบายใจ

อุ้มลูกในท่า
แนวตั้งและ
ให้ดื่ม

ใส่นมแม่หรือ
นนมผงในแก้ว
กระดาษประมาณ
คร่ึงแก้ว

ช้าๆ  

ช ้าๆ  

Q4	 	ถ้ามีนมผงหรอืนมสตูรสำาเรจ็พรอ้มด่ืมไม่พอ?
		A	 	หากมีน้ำาต้มสกุท่ีอุน่และน้ำาตาล	ก็สามารถช่วยได้ใน

ระยะหน่ึง

ใสน่�า้ตาล 1 ช้อนโต๊ะ ละลายในน�า้ต้มสกุอุน่ 1 แก้ว (ประมาณ 200 มล.) และให้ลกูด่ืม 
หรืออาจใช้โจ๊กบด(น�า้ข้าวต้ม)แทนได้ ถ้าให้ลกูเข้าเต้าด่ืมนมแม ่ ทัง้ลกูและแม ่ ก็จะผอ่น
คลายได้บ้าง (นมแมอ่าจจะกลบัมาไหลอีกครัง้) ส�าหรับทารกท่ีอายมุากกวา่ 6 เดือน อาจ
ให้อาหารเสริมเป็นข้าวหรือกล้วยบดท่ีผสมในน�า้อุน่ก็ได้(หรืออาจใช้ข้าวอบกรอบส�าหรับ
ทารก ละลายน�า้อุน่ให้ทานก็ได้)

Q5	 จะปกป้องลกูจากความหนาวเย็นได้อย่างไร?
		A	 		ใช้สิง่ของท่ีอยู่ใกล้ตัวได้อย่างเช่น	ผ้าขนหนู

ลอง “หม่เสือ้หรือผ้าขนหน ู หรือผ้าคลมุไหลข่องแมห่ลายๆ ชัน้เพ่ือสร้างความอบอุน่” 
“ป้องกนัอากาศหนาวแทรกเข้าด้วยเสือ้กนัฝนหรือพลาสติกคลมุอาหาร” “สวมหมวกให้
ลกู” “ใช้หนงัสือพิมพ์หรือกลอ่งกระดาษปพืูน้” โดยคอยระวงัไมใ่ห้สิง่ของเหลา่นีปิ้ดบงั
ทางเดนิหายใจของลกู เวลาคลมุด้วยผ้าหม่ ควรคลมุทัง้ตวัแมแ่ละลกูด้วยกนัจะอุน่กวา่ 
การนวดมือเท้าลกูก็จะท�าให้อบอุน่ขึน้ได้อยา่งดี หากเป็นทารกอายเุดือนต�่า การท่ีกอด
ลกูไว้แนบกบัผิวกาย จะท�าให้ลกูได้รับความอุน่จากอณุหภมิูร่างกายของแมไ่ด้งา่ย ถ้า
เลน่กบัลกูแล้วลกูหวัเราะ หรือร้องไห้เสียงดงัก็ถือวา่เป็นปกต ิ แตถ้่าพบวา่ “มีสีหน้าไมดี่
และเซ่ืองซมึ” ควรรีบปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์

Q6	 	ถ้ากรณีท่ีไ ม่สามารถรกัษาความสะอาดได้?		(ไม่สามารถ
อาบน้ำา	หรอืไม่มีกระดาษเปียกเช็ดก้น	เป็นต้น)

		A	 	ใช้วธิล้ีางผิวลกูให้สะอาดด้วยน้ำาอุน่ปรมิาณเล็กน้อย
เช็ดร่างกายลกูตามล�าดบัดงันี ้ ใบหน้า →มือ→ล�าตวั (หน้าอก ท้อง) →หลงั →ขา 
→ บริเวณก้น ท�าความสะอาดด้วยผ้าขนหนท่ีูจุม่น�า้อุน่แล้วบดิ จากนัน้ใช้ ผ้าขนหนแูห้ง
ซบัน�า้จากผิวลกูอีกครัง้ กรณีใช้สบู ่ ให้ใช้มือขยีใ้ห้เกิดฟองก่อนทา และใช้ผ้าขนหนท่ีูชุม่
น�า้เช็ดหลายๆ ครัง้เพ่ือเอาฟองออกให้หมด กรณีท่ีไมมี่ผ้าขนหน ูสามารถใช้กระดาษทิชชู่
แทนได้ และถ้ามีน�า้อุน่เพียงพอ ควรใช้น�า้ล้างบริเวณอวยัวะเพศ และถ้ามีผ้าขนหนเูหลือ
เพียงพอ ขัน้ตอนสดุท้ายให้ใช้ผ้าขนหนแูห้งเช็ดตามอีกครัง้หนึง่

Q7  ถ้าผ้าอ้อมสำาเรจ็รูปใกล้จะหมด	หรอืหมดแล้ว?
		A	 	ลองใช้ประโยชน์จากผ้าอ้อมสำาเรจ็รูปท่ีมีอยู่ให้ไ ด้มาก

ท่ีสดุ	หรอืใช้ถงุพลาสติกและผ้าขนหนูแทนผ้าอ้อมดู

ด้านนอกผ้าอ้อมส�าเร็จรูปนัน้มีคุณสมบตัิกันน�า้ ท�าให้ใช้ได้หลายครัง้ หากผ้าอ้อม
ส�าเร็จรูปเหลือน้อย คณุแมส่ามารถใช้ผ้าอนามยั ผ้าขนหน ูหรือผ้าเช็ดเหง่ือรองไว้ด้านใน 
และถ้าเลอะจนถงึแผน่ซบัแล้วก็สามารถทิง้แผน่ซบั และใช้สว่นด้านนอกเป็นกางเกงหุ้ม
ผ้าอ้อมได้ด้วยผ้าท่ีเปือ้น ควรแชไ่ว้ในถงัน�า้ท่ีใสน่�า้ยาซกัผ้าหรือน�า้ยาฟอกขาว เม่ือซกั
ล้างน�า้และตากแล้ว ก็น�ามาใช้ได้อีก นอกจากนี ้ คณุแมส่ามารถท�าผ้าอ้อมใช้แทนเองได้
จากถงุหิว้พลาสตกิและผ้าขนหนู
1. ใช้กรรไกรตดัหว่งหหิูว้และด้านข้างของถงุพลาสตกิ 
2.  คลี่ถงุหิว้พลาสติกและวางผ้าขนหน ู หากใช้ผ้าส�าลีหรือผ้าฟลีซวางบนผ้าขนหนอีูกชัน้ 

จะสะดวกในการเก็บอจุจาระออก

3. ผกูหหิูว้ให้กระชบั

Q8	 	วธิปี้องกันผ่ืนผ้าอ้อม	และถ้าเกิดผ่ืนผ้าอ้อมจะทำา
อย่างไร?

		A	 	วธิปี้องกันและรกัษาผ่ืนผ้าอ้อม	โดยพ้ืนฐานแล้วใช้วธิี
เดียวกัน	

1. เช็ดอจุจาระออกด้วยผ้าเปียกท่ีใช้แล้วทิง้ หรือกระดาษทิชชู่
2.  ล้างก้นลูกด้วยน�า้อุ่นท่ีใส่ไว้ในขวดพลาสติก (ถ้าไม่มีน�า้อุ่น สามารถใช้น�า้ท่ีอุ่น

ประมาณอณุหภมิูร่างกายได้)
3.  เร่ิมแรกล้างด้วยน�า้สบู ่และล้างออกด้วยน�า้อุน่ วนัละ 1 ครัง้ (วนัละครัง้ก็เพียงพอ)
4.  หลงัจากใช้ผ้าแห้งซบัน�า้ออกแล้ว ผึง่ก้นลกูให้แห้งสนิทก่อนท่ีจะใสผ้่าอ้อมอีกครัง้ ข้อ

ส�าคญัคือ การท�าให้บริเวณก้นลกูแห้งสนิท และไมใ่สผ้่าอ้อมในขณะท่ีก้นยงัชืน้อยู่

Q9	 ถ้าผ่ืนท่ีเกิดมีอาการรุนแรงมากขึน้?
		A	 	พยายามรกัษาความชุ่มช้ืนผิวให้ไ ด้มากท่ีสดุ

อาการตุม่ผ่ืนของทารกจะดีขึน้ตามการเจริญเติบโต ยามเกิดภยัให้รักษาความชุม่ชืน้ผิว
ลกูเทา่ท่ีจะท�าได้นัน้ก็เพียงพอแล้ว ล้างผิวลกูด้วยสบูธ่รรมดาท่ีขยีใ้ห้เกิดฟอง และล้าง
ออกให้หมดจด ส�าหรับสะเก็ดสีเหลือง ใช้ส�าลีจุม่เบบีอ้อยล์หรือน�า้มนัมะกอก แตะเบาๆ 
แล้วล้างออก จะท�าให้สะเก็ดหลดุได้งา่ย หากผิวลกูแห้งใช้วาสลีนสีขาวทา และหากผิว
มีลกัษณะแดงหรือมีอาการคนั การทายาภายนอกบางๆ ก็ชว่ยได้   กรณีท่ีลกูมีตุม่ขึน้มา
กะทนัหนัและมีไข้ ร้องงอแง หรือกรณีท่ีตุม่เกิดเป็นหนอง หรือมีตุม่ผ่ืนเรือ้รังนาน กรุณา
ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์

Q10	 	ถ้าลกูมีอาการท้องผกู?
		A 	 	ให้ลบูนวดท้องลกูแบบตัวอักษร		

“の”	หรอืนวดวนตามเขม็นาฬิกา

ให้ลกูนอนหงาย ลบูนวดบริเวณท้องของลกูเป็นวงกลมเหมือนเขียนค�าวา่ “の” (ตาม
เข็มนาฬิกา) นอกจากนี ้ ให้ลกูนอนหงาย และขยบัขาลกูทัง้สองข้างขึน้-ลง ซ้าย-ขวาก็
สามารถช่วยได้ หากลูกยังท้องผูกและมีอาการอึดอัด หรือท้องลูกแน่นแข็งกว่า
ปกติ คุณแม่ลองใช้นิว้กดเบาๆ บริเวณรอบรูก้นลูกดู หรือถ้ามีไม้พันส�าลี ให้ใช้
บริเวณปลาย (ท่ีเป็นส�าลี) ท�าให้เปียกและจิม้เข้าไปในรูก้นลูกประมาณ 2 cm และ
หมุนไม้พันส�าลีเบาๆ ใช้ไม้พันส�าลีจุ่มวาสลีนหรือออยล์หากหาได้ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้
น�า้ลายของแมห่รือน�า้ก็ได้เชน่กนั ถ้าท�าตามนีแ้ล้วอาการท้องผกูไมดี่ขึน้ กรุณาปรึกษา
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์

ถุงหิ้วพ
ลาสติก
ถุงหิ้วพลาสติก ห่อรองไว้…

ผ้าขนหนู 
กระดาษ
ใบปลิว เป็นต้น ผูกไว้ 

ก็เสร็จแล้ว!!

Q&A สำ�หรบัก�รใชช้วีติของท�รกในสถ�น
ท่ีหลบภัยต่�งๆ ของพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ



Q11	 ถ้าลกูมีอาการถ่ายเหลว?
		A  ให้ลกูได้ด่ืมน้ำาทดแทนส่วนท่ีสญูเสียไป

ถงึถ่ายเหลว แตถ้่าลกูด่ืมนมแมห่รือนมผงได้ และถ่ายเหลววนัละประมาณ 4-5 ครัง้ หรือ
ถ้าสามารถแยกได้วา่ เป็นอจุจาระหรือปัสสาวะ ก็ยงัไมต้่องกงัวลใจ ให้ลกูได้ด่ืมนมแม่
หรือนมผง หรือน�า้เกลือแร่ส�าหรับเดก็ทารก  ควรระวงัเพราะลกูจะเป็นผ่ืนผ้าอ้อมได้งา่ย 
(อา่นข้อ Q7) แตถ้่าลกูไมด่ื่มของเหลวไมว่า่จะเป็นนมแมห่รือนมผง และมีอาการถ่าย
เหลวมากจนล้นผ้าอ้อมวนัละมากกวา่ 5 ครัง้ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ หลงั
จากเปลี่ยนผ้าอ้อมลกูแล้ว คณุแมค่วรล้างมือหรือฆา่เชือ้โรคด้วยแอลกอฮอล์

Q12	 ถ้าลกูอาเจยีน?
		A 	 	ถึงแม้จะอาเจยีน	แต่ถ้าลกูสามารถด่ืมนมแม่หรอื

นมผงได้และรา่เรงิอารมณ์ดีก็ไม่เป็นไร	

ทารกมกัจะอาเจียนหรือส�ารอกได้งา่ยจากสาเหตเุลก็ๆ น้อยๆ ถ้าลกูยงัอารมณ์ดีหลงัจาก
อาเจียนและด่ืมนมแมห่รือนมผงได้ดี ก็ขอให้คณุแมด่อูาการตอ่ไป นอกจากนี ้
“การแหวะนม” ท่ีมีน�า้นมไหลย้อยออกจากปากนัน้เป็นอาการปกตไิมน่า่กงัวล กรณีท่ีลกู
อาเจียนต่อเน่ืองจากการติดเชือ้ไวรัสในกระเพาะหรือล�าไส้ การให้ลกูด่ืมนมจะเป็นการ
กระตุ้นอาการอาเจียน หากอาเจียนตอ่เน่ือง 2-3 ครัง้ ควรงดให้นม 2-3 ชัว่โมงเพ่ือพกั
การท�างานของท้องลกู หลงัจากนัน้ให้น�า้ (นมแม ่นมผง หรือน�า้เกลือแร่ส�าหรับทารก)ใน
ปริมาณเลก็น้อย หากลกูไมอ่าเจียนจงึคอ่ยๆ เพ่ิมปริมาณ ถ้ามีอาการอาเจียนตอ่เน่ือง  
2-3 วนั และมีอาการถ่ายเหลวร่วมด้วย หรือกรณีท่ีลกูไมปั่สสาวะ มีอาการเซ่ืองซมึ กรุณา
ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ ทัง้นีใ้นทารกท่ีอายไุมถ่งึ 3 เดือน หากมีไข้และมีสีหน้าไม่
ดี สะลมึสะลือ ควรรีบปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์โดยเร็ว

Q13	 	ถ้าลกูแสดงอาการอึดอัด	มีน้ำามกูหรอืคัดจมกู?
		A 	 	ถ้าลกูสามารถด่ืมนมแม่หรอืนมผงได้		

ถึงแม้จะมีน้ำามกูก็ไม่ต้องกังวล	

ลกูมีน�า้มกูหรือคดัจมกู ท�าให้เวลาด่ืมนมจะมีอาการล�าบากอดึอดั 
แต่ถ้าลกูน้อยยงัด่ืมนมได้แม้ในแต่ละครัง้ปริมาณไม่มากนกั คณุแม่ก็ไม่ต้องกงัวลใจ  
ให้ลกูค่อยๆ ด่ืมนมโดยให้หยุดพกักลางคนับ้าง คณุแม่สามารถเช็ดน�า้มกูของลกูได้  
ในกรณีท่ีลกูมีน�า้มกูมาก คณุแมก็่อาจชว่ยโดยใช้ปากคอ่ยๆ ดดูน�า้มกูออก นอกจากนี ้
กรณีคณุแมท่ี่มีน�า้นมไหล ตัง้แตส่มยัโบราณเป็นท่ีรู้กนัวา่สามารถใช้น�า้นมแม ่ 2-3 หยด 
หยดลงท่ีรูจมกูลกูจะชว่ยให้ลกูหายใจได้สะดวกขึน้ หากลกูด่ืมนมได้น้อยลงอยา่งเหน็ได้
ชดั หรือหายใจล�าบากจนเห็นบริเวณใต้ล�าคอยบุลง กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการ
แพทย์

Q14  ถ้าลกูมีอาการไอหรอืหายใจครดืคราดรุนแรง?
		A  	ถ้าลกูสามารถนอนและด่ืมนมแม่หรอืนมผงได้	ก็ไม่

ต้องกังวล

ถงึลกูมีอาการไอหรือหายใจครืดคราด แตถ้่าสามารถนอนและด่ืมนมแมห่รือนมผงได้ ก็
ไมต้่องกงัวลใจไป ถ้าลกูมีทา่ทางล�าบากในการด่ืมนมปริมาณมากในครัง้เดียว ก็ควรให้
ด่ืมนมปริมาณน้อยแตบ่อ่ยครัง้ หากนอนไมไ่ด้เน่ืองจากไอหรือหายใจครืดคราด หายใจ
ล�าบาก อาเจียนทกุครัง้ท่ีไอ ด่ืมนมได้น้อย (แรงดดูน้อย ด่ืมได้ปริมาณน้อยกวา่คร่ึงของ

ปกต)ิ มีเสียงไอเหมือนกบัสนุขัเหา่หรือแมวน�า้ร้อง กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์
โดยดว่น

Q15	 	ถ้าลกูเหมือนจะตัวรอ้น?	(กรณีไ ม่มีปรอทวดัไขไ้ ม่
สามารถวดัอณุหภมิูไ ด้) 

		A 	 	ถ้าลกูสามารถ	“ด่ืมนม	นอน	เล่น”	ได้ตามปกติ	ก็ไม่
เป็นไร

เน่ืองจากทารกยงัไมส่ามารถปรับอณุหภมิูร่างกายได้ดี ท�าให้มีอณุหภมิูร่างกายสงูขึน้ได้
จากสาเหตเุลก็ๆ น้อยๆ ถงึแม้จะแข็งแรงดีก็ตาม ก่อนอ่ืนลองเช็คดวูา่ลกูอยูห่น้าเตาผิง
หรือไม ่อณุหภมิูห้องสงู หรือลกูสวมเสือ้ผ้ามากเกินไปหรือไม ่แม้จะมีไข้ แตถ้่าลกูมีสภาพ
เป็นปกต ิ(ด่ืมนมแมห่รือนมเสริม นอน เลน่ได้ = ร่าเริง) ก็ยงัไมต้่องกงัวลใจ 
เม่ือมีไข้จะท�าให้ขาดน�า้ได้งา่ย คณุแมจ่งึควรให้ลกูได้ด่ืมน�า้ นมแมห่รือนมผงถ่ีขึน้ และ
ดอูาการตอ่ไป สว่นทารกท่ีอายไุมถ่งึ 3 เดือน ถ้ามีอาการอาเจียนตอ่เน่ือง ด่ืมนมแมห่รือ
นมผงไมไ่ด้ หรือเซ่ืองซมึไมร่่าเริง กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีอยูใ่กล้เคียง

Q16	 ถ้าแม่เหน่ือยล้า	และมีความเครยีดสะสม?
		A 	 	คณุแม่ได้พยายามเต็มท่ีแล้ว	ควรขอความช่วยเหลือ

จากครอบครวัหรอืคนรอบขา้ง

ในยามเกิดภยัพิบตัิ ทกุคนมีโอกาสท่ีจะ “นอนไม่หลบั ไม่อยากท�าอะไร หงดุหงิด  
ออ่นไหวงา่ย กงัวลใจ” ได้ โดยเฉพาะคณุแมท่ี่มีลกูน้อย การรู้สกึเครียดจงึเป็นเร่ืองปกต ิ
คณุแมไ่มต้่องพยายามท�าทกุอยา่งเพียงคนเดียว ควรขอให้คนในครอบครัวหรือครอบ
ข้างช่วยบ้าง  การฝากลูกในระยะสัน้ๆ  ก็ท� าใ ห้คุณแม่ รู้สึก ดีขึ น้ ไ ด้ บ้าง  
ทกุคนควรจะปรึกษาหารือกนัในสิ่งท่ีต้องการ เช่น การเตรียมห้องให้นมบตุรหรือห้อง
ส�าหรับครอบครัวท่ีมีลกู จดัหาสถานท่ีและเวลาให้เดก็ได้เลน่  เป็นต้น สภาพเครียดมกัจะ
หายเองตามธรรมชาตภิายในไมก่ี่เดือน แตห่ากคณุแมรู้่สกึทรมานหรือมีอาการเรือ้รังนาน 
ขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์

Q17	 ถ้าลกูมีอาการรอ้งไห้หนักตอนกลางคืน?
		A  	ลกูน้อยเองก็รูสึ้กกังวลได้	ขอให้คณุแม่อุ้มและกอดลกู

ในชีวิตประจ�าวนัทัว่ไป บางครัง้ทารกก็มีอาการร้องไห้หนกักลางคืน ย่ิงในชว่งประสบภยั
ท่ีผู้ใหญ่เองก็ยงัรู้สกึวิตก ลกูน้อยเองก็คงอยากร้องไห้เชน่กนั หากลกูไมห่ยดุร้องไห้ แม้จะ
ให้นม เปลี่ยนผ้าอ้อม ปรับอณุหภมิูไมใ่ห้ร้อนหรือหนาวแล้ว คณุแมก็่ไมค่วรรีบร้อนท�าให้
ลกูหยดุร้อง ขอให้อุ้มลกูไว้อยา่งออ่นโยน หากคณุแมเ่กรงใจคนรอบข้าง ก็อาจพาลกูไป
บริเวณอ่ืน ให้ลกูได้สดูอากาศด้านนอกบ้างอาจจะดีขึน้ก็เป็นได้
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