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	 วงต้นทศวรรษที่	1970		เมื่อผมเริ่มศึกษาในสาขากุมารเวชศาสตร์		 

	 ผมไม่รู ้เลยว่าการกล่อมเด็กให้หยุดร้องไห้นั้นง่ายดายเพียงใด		 

ตอนนั้นผมยงัเป็นแค่แพทย์ฝึกหดัของคณะแพทยศาสตร์		วทิยาลยัการแพทย์

อัลเบิร์ต	ไอน์สไตน์		ซึ่งอาจารย์มักสอนว่าเด็กทารกร้องไห้เพราะมีแก๊ส 

ในกระเพาะอาหาร		ดงันั้น		วธิทีี่ถกูต้องในการท�าให้เดก็หยดุร้องไห้จงึมแีค่

สองวธิ	ี	วธิแีรกให้ลองท�าตามค�าแนะน�าของเหล่าคณุย่าคณุยายด้วยการอุม้  

แกว่งไกว		และให้ดดูจกุนมหลอก		ถ้าไม่ได้ผลกต้็องใชว้ธิทีี่สองคอืการใช้ยา  

เช่น		ยาที่มีฤทธิ์กดประสาท		(เพื่อให้เด็กหลับ)	 ยาแก้ปวดเกร็งท้อง   

(เพื่อคลายอาการตะครวิในท้อง)		หรอืยาหยอดขบัลม		(เพื่อช่วยใหเ้ดก็เรอ

ออกมา)

อย่างไรกต็าม		ในช่วงปลายทศวรรษที่	1970		เกดิการตั้งข้อสงสยั

เกี่ยวกับการใช้ยาทั้งสามประเภท		เนื่องจากการใช้ยากดประสาทกับเด็ก

นั้นไม่เหมาะสม		 เมื่อพบว่ามีเด็กหลายคนที่ตกอยู่ในภาวะโคม่าและ 

ช่

ผมค้นพบเคล็ดลับเก่าแก่
ในการกล่อมเด็กทารก
ให้หยุดร้องไห้ได้อย่างไร

บทน�ำ
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เสียชีวิตหลังใช้ยาแก้ปวดเกร็งท้อง		แพทย์ก็เลิกใช้ยานี้		ส่วนยาหยอด 

ขับลมก็เสื่อมความนิยมลงเมื่อผลการวิจัยชี้ว่ามันมีประสิทธิภาพไม่มาก 

ไปกว่าน�้าเปล่า

ถึงแม้ผมจะมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม		แต่เมื่อเป็นเรื่องการดูแลทารก

แรกเกดิที่มอีาการโคลกิ		(การร้องไห้ติดต่อกนันาน	ๆ	โดยไม่ทราบสาเหต)ุ		

ผมกลับรู้สึกอับจนหนทาง		ระหว่างท�าหน้าที่แพทย์ประจ�าบ้าน		ผมเข้า

ท�างานที่โรงพยาบาลเดก็ลอสแองเจลสิเป็นเวลา	3	ปี		โรงพยาบาลเดก็แห่งนี้

เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดของโลก		และผมก็ได้รับ 

การฝึกหดัเพื่อที่จะเป็นกมุารแพทย์หรอื		“หมอเด็ก”		อย่างเตม็ตวั		ทว่า

ผมกย็งัไม่สามารถช่วยเหลอืบรรดาพ่อแม่ที่ประสบปัญหาลกูร้องไห้ไม่หยดุ

ได้		ในปี	1980		ผมเข้าฝึกอบรมในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการ 

ที่โรงเรียนแพทย์		มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	ลอสแองเจลิส		(ยูซีแอลเอ)		

ความคบัข้องใจของผมพลนัแปรเปลี่ยนเป็นความตกตะลงึและตื่นตระหนก		

ในฐานะสมาชกิของทมีป้องกนัการทารณุกรรมเดก็แห่งยูซแีอลเอ		ผมต้อง

รกัษาเดก็หลายคนที่บาดเจบ็ร้ายแรงเพราะถกูพ่อแม่ทารณุกรรม		เนื่องจาก

พ่อแม่เหล่านี้ไม่สามารถท�าให้ลูกหยดุร้องไห้ได้

ผมรู้สึกโกรธและอัดอั้นตันใจมากที่ระบบการแพทย์อันล�้าสมัยของ

เรายงัไม่มวีธิทีี่มปีระสทิธภิาพในการแก้ไขปัญหานี้		ทั้ง	ๆ	ที่มนัเป็นปัญหา

ที่พบได้ทั่วไปในเด็ก		ตลอด	2	ปีที่ฝึกอยู่ที่นั่น		ผมจึงอ่านข้อมูลทุกอย่าง

เกี่ยวกบัอาการโคลกิ		ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะค้นหาทกุเบาะแสที่ช่วยให้สบืไปถงึ

สาเหตุแท้จริงว่าท�าไมเด็กจ�านวนมากถึงทุกข์ทรมานจากอาการลึกลับ 

ดงักล่าว

ไม่นานผมกค้็นพบข้อเทจ็จรงิสองประการที่เปลี่ยนความตื่นตระหนก

ให้กลายเป็นความหวงั

ประการแรก		ผมได้เรียนรู้ว่าสมองของเด็กวัย	3	เดือนนั้นมีความ

แตกต่างอย่างมากจากสมองของเดก็แรกเกดิ		ในผลงานเขยีนอนัยอดเยี่ยม

ที่ตพีมิพ์ในปี	1977		นายแพทย์อาร์เธอร์	เอช.	พาร์มลิ	ีจูเนยีร์		กมุารแพทย์
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ชั้นน�าของอเมริกาอธิบายว่า		สมองของเด็กจะละเอียดอ่อนและซับซ้อน 

มากขึ้นหลังจากผ่านช่วง	2-3	เดือนแรกไปแล้ว		พาร์มิลีอธิบายแนวคิดนี้

โดยแสดงภาพของเด็กสองคน		ภาพแรกเป็นเด็กแรกเกิดที่ก�าลังร้องไห้ 

งอแง		ส่วนอกีภาพเป็นเดก็วยั	3	เดอืนที่ก�าลงัยิ้มอย่างมคีวามสขุ		พาร์มลิี

ตั้งข้อสังเกตว่า		คนที่ก�าลังจะได้เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกเกิดมา 

ยิ้มแย้มแจ่มใส		แต่ในความเป็นจรงิ		เดก็แรกเกดิกลบัยงัคงเป็น		“ตวัอ่อน

ในครรภ์”		ที่ร้องไห้โยเย		อย่างน้อยกใ็นช่วง	2-3	เดอืนแรก

ภาพที่พาร์มิลียกมาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการแบบก้าวกระโดด 

ของเด็กในช่วง	3	เดือนแรกได้เป็นอย่างดี		รวมถึงชี้ให้เห็นว่ามีช่องว่าง 

ขนาดใหญ่ระหว่างความคาดหวังของพ่อแม่กับพฤติกรรมและธรรมชาต ิ

ที่แท้จรงิของเดก็

การค้นพบที่ส�าคญัมากประการที่สองเกดิขึ้นเมื่อผมได้อ่านเรื่องราว

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในประเทศอื่น	ๆ		หลังจากส�ารวจชั้นหนังสือและ

เอกสารเก่า	ๆ	ในห้องสมดุทางการแพทย์ของยซูแีอลเอ		ผมถงึกบัตกตะลงึ

ที่ได้รูว่้าอาการร้องไห้ไม่หยดุที่เกดิขึ้นกบัคนไข้ตวัน้อยจ�านวนมากนั้นไม่เคย

เกดิขึ้นกบัเดก็ในหลายพื้นที่ทั่วโลก!

ยิ่งศกึษาเรื่องนี้มากเท่าไหร่ผมกย็ิ่งค้นพบว่าสงัคมของเรา		(ซึ่งเจรญิ

ก้าวหน้าในหลาย	ๆ	ด้าน)		กลับล้าหลงัอย่างยิ่ง		ถ้าว่ากันด้วยเรื่องความ

เข้าใจในสิ่งที่เด็กต้องการ		เป็นไปได้ว่าอาจมีช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งใน

อดีตที่เราเลือกหนทางผิดไป		หลังจากที่ผมตระหนักว่าแนวคิดเกี่ยวกับ 

การร้องไห้ของเด็กนั้นเกิดขึ้นจากความเข้าใจและความเชื่อผิด	ๆ	มานาน

หลายร้อยปี		ปัญหาค้างคาใจเกี่ยวกบัสาเหตทุี่เดก็ร้องไห้และวธิกีล่อมเดก็

ให้สงบลงก็กระจ่างแจ้งขึ้นมาทันที		โดยสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้ก็คือ		

เดก็ทารกลมืตาดูโลกเรว็ไป	3	เดอืนนั่นเอง

ลองมาท�าความเข้าใจไปด้วยกันว่าลูกของคุณเผชิญโลกกว้างใบนี้

อย่างไร		รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ใช้กล่อมเด็กทารก 

มาแล้วหลายพนัคนจากประสบการณ์การท�างานกว่า	30	ปีของผม		ซึ่งอาจ 
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ฟังดูแปลกประหลาดอยู่บ้างในช่วงแรก		แต่ทนัททีี่จบัหลกัได้		คณุจะรู้ว่า

มันเป็นเทคนิคที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพมาก		บรรดาพ่อแม่ทั่วโลก 

ใช้เทคนิคนี้ปลอบโยนลูกให้สงบลงได้ส�าเร็จมาเป็นเวลาหลายพันปี		และ

อกีไม่นาน...คณุกจ็ะท�าส�าเรจ็ด้วยเช่นกนั
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ส่วนที่หนึ่ง

ดูซิใครก�ำลังร้องงอแง :
ท�ำไมเด็กทำรกถึงร้องไห้...

และท�ำไมบำงคน
ถึงร้องไห้ ไม่หยุด
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ซูซานรู้สึกกังวลและเหน็ดเหนื่อย  เมื่อฌอน  ลูกชายวัย  

2 เดอืนเอาแต่ร้องไห้ไม่หยดุนานเป็นชั่วโมง ๆ  บ่ายวนัหนึ่ง

พี่สาวของเธอมาช่วยเลี้ยงหลาน  ซซูานจงึถอืโอกาสปลกีตวั

ไปอาบน�้าอุน่สบาย ๆ ตามล�าพงัสกัพกั  อกี 45 นาทใีห้หลงั  

เธอรูส้กึตวัตื่นแล้วพบว่าตวัเองก�าลงันอนขดอยูบ่นพื้นห้องน�้า  

ตวัเปียกชุ่มไปด้วยน�้าเยน็เฉยีบจากฝักบวั

ขณะเดียวกัน ณ อีกซีกโลกหนึ่งบริเวณที่ราบซึ่ง 

เต็มไปด้วยโขดหินในทะเลทรายคาลาฮารี  ทางตอนเหนือ

ของประเทศบอตสวานา  นิสาให้ก�าเนิดลูกสาวตัวน้อยชื่อ 

ชูโค  แม้หนูน้อยจะตวัเลก็นดิเดยีว  แต่กช็อบร้องไห้บ่อย ๆ 

เช่นกนั

นิสาใช้เป้หนังอุ้มกระเตงชูโคไปด้วยทุกที่  แต่เธอ 

แตกต่างจากซูซานตรงที่ไม่เคยรู้สึกกังวลยามที่ชูโคร้องไห้  

1
อย่างน้อยก็ยังมีความหวัง :
วิธีง่าย ๆ ในการปลอบลูก

ที่ก�าลังร้องไห้
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เพราะเธอกเ็หมอืนกบัแม่ทกุคนในเผ่าคงุซานที่รู้วธิกีล่อมลูก

ให้สงบลงได้...ภายในเวลาแค่ไม่กี่วนิาที

ท�าไมซูซานจงึประสบปัญหาในการกล่อมฌอนให้หยดุร้อง

อะไรคอืความลบัโบราณที่ช่วยให้นสิากล่อมลกูสาวจนสงบลงได้อย่าง

ง่ายดาย

ค�าตอบของทั้งสองค�าถามอาจเปลี่ยนความคิดที่คุณมีเกี่ยวกับ 

เดก็ทารกไปตลอดกาล  อย่างที่คณุก�าลงัจะได้เรยีนรูต่้อไป  คณุจะเหน็โลก

ผ่านมมุมองของลูกน้อย  ที่ส�าคญั  คณุจะได้เรยีนรู้วธิกีล่อมลูกให้สงบลง

ภายในเวลาไม่กี่นาทแีละยงัช่วยให้ลูกนอนหลบัได้นานขึ้นด้วย

เมื่อลูกของคุณลืมตาดูโลก

ยนิดด้ีวยครบั  คณุท�าหน้าที่อนัยิ่งใหญ่เสรจ็สมบรูณ์แล้ว!  คณุเฝ้าประคบ 

ประหงมลูกนับตั้งแต่นาทีที่รู้ว่าตั้งท้องจนถึงวันที่เขาถือก�าเนิด  การมีลูก

เป็นประสบการณ์อันแสนวิเศษที่จะท�าให้คุณทั้งหัวเราะ  ร้องไห้  และ 

เฝ้ามองด้วยความอศัจรรย์ใจไปในเวลาเดยีวกนั

หน้าที่ส�าคัญที่สุดในฐานะพ่อแม่มือใหม่ก็คือ  การทุ่มเทความรัก 

ให้กบัลูก  นอกจากนี้  หน้าที่ส�าคญัอกีสองอย่างกค็อื  การให้นมและการ 

กล่อมลูกให้หยดุร้องไห้

จากประสบการณ์การท�างานในฐานะกมุารแพทย์มากว่า 30 ปี  ผม

บอกได้เลยว่าพ่อแม่ที่ท�าหน้าที่สองอย่างนี้ได้ดจีะรูส้กึภมูใิจและมั่นใจอย่าง

หาที่เปรยีบไม่ได้!  พวกเขาจะมลีกูที่มคีวามสขุที่สดุ  และรูส้กึว่าตวัเองเป็น

พ่อแม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุด  ในทางกลับกัน  พ่อแม่ที่ยังท�าหน้าที่สองอย่างนี้ 

ได้ไม่ดนีกักม็กัจมอยู่กบัความรู้สกึว้าวุ่นใจ
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โชคดทีี่โดยปกตแิล้วการให้นมลกูเป็นเรื่องง่ายพอสมควร  เดก็แรกเกดิ

ส่วนใหญ่ตั้งหน้าตั้งตาดูดนมราวกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดก็ไม่ปาน  

การกล่อมเดก็ที่ก�าลงัร้องไห้ต่างหากที่เป็นเรื่องยากอย่างคาดไม่ถงึ

ไม่มีพ่อแม่คนไหนคาดคิดว่าลูกที่น่ารักจะเป็นเด็ก  “เลี้ยงยาก”   

ใครจะไปอยากเป็นหนึ่งในเรื่องแย่ ๆ ที่เล่ากนัในหมูเ่พื่อนฝงูและครอบครวั

แบบนั้นกนัล่ะ  เราทกุคนต่างหวงัว่าลูกจะเป็นเดก็  “เลี้ยงง่าย”  และนั่น

ก็เป็นสาเหตุว่าท�าไมพ่อแม่มือใหม่จ�านวนมากจึงรู้สึกตกใจเมื่อพบว่าการ

ท�าให้ลูกหยดุร้องไห้นั้นยากเยน็แสนเขญ็เหลอืเกนิ

อย่าเพิ่งเข้าใจผดินะครบั  ผมไม่ได้บอกว่าการร้องไห้เป็นเรื่องเลวร้าย  

จรงิ ๆ แล้วมนัเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากด้วยซ�้า!  โดยธรรมชาตแิล้วเดก็ที่ยงั

ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้มกัจะใช้วธินีี้ในการเรยีกร้องความสนใจ  และเมื่อคณุ

ให้ความสนใจกบัลูกแล้ว  กใ็ห้หยบิรายการต่อไปนี้ขึ้นมาตรวจสอบ

• ลูกหวิหรอืเปล่า...ถ้าใช่กใ็ห้ป้อนนม

• ลูกฉี่หรอืเปล่า...ถ้าใช่กใ็ห้เปลี่ยนผ้าอ้อม

• ลูกรู้สึกเหงาหรอืเปล่า...ถ้าใช่กใ็ห้อุ้มเขาขึ้นมา

• ลูกท้องอืดหรอืเปล่า...ถ้าใช่กพ็ยายามท�าให้เขาเรอ

• ลูกหนาวหรือเปล่า...ถ้าใช่กใ็ส่เสื้อหรอืห่มผ้าหนา ๆ ให้

แต่มนัจะเป็นปัญหาทนัทเีมื่อไม่มวีธิไีหนที่ใช้ได้ผล

มกีารคาดคะเนตวัเลขกนัว่าเดก็ทารกทกุหนึ่งในห้าคนจะร้องไห้โยเย

ไม่หยดุ...โดยไม่มเีหตผุลแน่ชดั  นั่นหมายความว่า  แต่ละปีในสหรฐัอเมรกิา

จะมีเด็กน้อยน่ารักเกือบ 1’000’000 คนที่ร้องไห้ติดต่อกันหลายชั่วโมงจน

หน้าแดงก�่าและตาบวมปูด
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พ่อแม่ที่มลีกูเจ้าน�้าตาจงึเป็นดั่งยอดมนษุย์!  เสยีงกรดีร้องของลกูนั้น

บบีคั้นหวัใจอย่างไม่น่าเชื่อ  พ่อแม่ที่เหนด็เหนื่อยและสบัสนได้แต่โอบกอด

ลูกน้อยไว้ด้วยความรักเป็นชั่วโมง ๆ เพื่อปลอบให้สงบลง  แต่เสียงร้องที่

ยังดังต่อเนื่องก็ค่อย ๆ ท�าลายความมั่นใจที่มีอยู่  ท�าให้เกิดค�าถามในใจ

มากมายว่า  “ลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่า”  “ฉันก�าลังโอ๋ลูกมากไปไหม”  

“ลูกรู้สกึว่าตวัเองถูกทิ้งงั้นเหรอ”  หรอื  “ฉนัคงเป็นแม่ที่แย่มากใช่ไหม”

เมื่อลกูแผดเสยีงร้องไม่หยดุ  บางครั้งกท็�าให้พอ่แม่ที่รกัลกูสดุหวัใจ

ต้องจมอยูก่บัความรู้สกึสิ้นหวงัและหดหู ่ เสยีงร้องของลกูอาจกดดนัพ่อแม่

ที่สิ้นหวงัให้สตแิตก  จนน�าไปสู่การทารณุกรรมเดก็อนัน่าเศร้าได้

พ่อแม่ที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงเหล่านี้มักได้ยินเสมอว่าต้องรอให้ลูก  

“โตกว่านี้”  แล้วลูกก็จะหยุดร้องไปเอง  แต่นั่นขัดกับความรู้สึกของคน 

ส่วนใหญ่  มนัน่าจะมหีนทางช่วยเหลอืลูกวยัแบเบาะของเราได้สิ

และผมก�าลงัจะน�าเสนอหนทางนั้นให้กบัคณุSAMPLE
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ขอความช่วยเหลือ : 
พ่อแม่มือใหม่หันไปพึ่งใครเมื่อลูกร้องไห้ไม่หยุด

เมื่อบรรดาคณุแม่มปัีญหาเรื่องการให้นมกม็สีถานพยาบาลหรอืผู้เชี่ยวชาญ

มากมายที่พร้อมให้ค�าปรกึษา  แต่เมื่อเป็นเรื่องของการร้องไห้งอแงของลูก

กลับแทบไม่มีใครหรือสถานที่ไหนให้ความช่วยเหลือได้  ซึ่งถือเป็นเรื่อง 

ที่เลวร้ายมาก  เพราะความต้องการที่จะปลอบทารกให้เงียบเสียงลง 

เป็นสญัชาตญาณที่ตดิตวัมา  แต่ความสามารถในการท�าเช่นนั้นเป็นทกัษะ

ที่ต้องเรยีนรู้

พ่อแม่ในปัจจุบันมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกน้อยมากเมื่อเทียบกับ

พ่อแม่รุน่ก่อน  (น่าแปลกที่เราต้องเรยีนขบัรถเพื่อสอบใบขบัขี่  แต่กลบัไม่มี

การเรยีนเป็นพ่อแม่ก่อนจะมลีูก)

ผมไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ที่ไร้ประสบการณ์เหล่านี้ถูกทอดทิ้ง  ในทาง

กลับกัน  พวกเขาได้รับค�าแนะน�ามากเกินไปด้วยซ�้า  จากประสบการณ์ 

ของผม  กิจกรรมสุดโปรดของชาวอเมริกันไม่ใช่การเล่นเบสบอล  แต่

เป็นการให้ค�าแนะน�ากับบรรดาคุณแม่มือใหม่  เช่น  “เด็กคงจะเบื่อน่ะ”  

“ร้อนละมั้ง”  “ใส่หมวกให้ลูกส”ิ  หรอื  “มแีก๊สในท้องหรอืเปล่า”

ฟังแล้วกช็วนให้สบัสนเหลอืเกนิ!  คณุควรจะเชื่อใครดลี่ะ

ในช่วงที่รูส้กึสิ้นหวงัและเป็นกงัวลพ่อแม่มกัหนัไปพึ่งหมอ  จากการ

ศกึษาพบว่า  สามภีรรยาหนึ่งในหกคู่ไปหาหมอเนื่องจากลูกร้องไห้ไม่หยดุ  

ทว่าเมื่อวินิจฉัยออกมาแล้วพบว่าเด็กมีสุขภาพแข็งแรงดี  หมอส่วนใหญ่

กไ็ด้แต่พูดอย่างเหน็ใจในท�านองว่า  “หมอรู้ว่ามนัยาก  แต่คณุพ่อคณุแม่

ต้องอดทนนะครับ  อาการแบบนี้จะเป็นอยู่แค่ไม่นาน”  ค�าแนะน�าเช่นนี้ 

มักท�าให้พ่อแม่ที่วิตกกังวลต้องหันไปหาความช่วยเหลือจากคู่มือเลี้ยงลูก

แทน

พ่อแม่ของทารกที่มีอาการโคลิกใช้เวลาเป็นชั่วโมง ๆ ในการเลือก

คู่มอืที่ม ี “ค�าตอบ”  เกี่ยวกบัปัญหาของลูก  แต่ค�าแนะน�าต่าง ๆ กม็กัจะ
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น่าสบัสนพอกนั  เช่น  “กอดลูกไว้  แต่อย่าโอ๋เขาเกนิเหต”ุ  “ให้ความรกั

กบัลูก  แต่ปล่อยให้เขาร้องจนหลบัไปเอง”

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญกย็งัสารภาพว่าถ้าเดก็ร้องงอแงมาก ๆ  พวกเขา

กไ็ม่รู้จะแนะน�าอย่างไรดี

พ่อแม่หลายคนปักใจเชื่อว่าพวกเขาท�าได้แค่เฝ้าดูและทนฟังเสียง

กรีดร้องของลูกอยู่เฉย ๆ  ทว่าผมกลับบอกพวกเขาในสิ่งที่ตรงกันข้าม   

นั่นคอื  เราสามารถท�าให้ทารกสงบลงได้...ภายในไม่กี่นาท!ี

หลัก 4 ข้อในการกล่อมเด็กให้หยุดร้อง

ผู้คนที่ยังคงใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมดั้งเดิมมักถูกมองว่าด้อยกว่าผู้คนใน 

สังคมตะวันตกในหลาย ๆ ด้าน  ทว่าพวกเขากลับมีภูมิปัญญาที่ลึกล�้า 

ในบางเรื่อง  และเราต่างหากที่  “ล้าหลัง”  ในเรื่องเหล่านั้น  นี่คือ 

ความจรงิ  โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของการกล่อมเดก็แรกเกดิให้หยดุร้องไห้

ผมจึงน�าภูมิปัญญาในอดีตมาผสมผสานเข้ากับการค้นคว้าวิจัย 

สมยัใหม่  รวมทั้งสงัเกตจากการดแูลรกัษาเดก็ทารกจ�านวนกว่า 5’000 คน 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  กลั่นกรองออกมาเป็นหลกั 4 ข้อที่มคีวามส�าคญั

อย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ต้องการท�าความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการ

กล่อมเดก็  รวมทั้งช่วยให้เดก็นอนหลบัสนทิขึ้น  ดงันี้

• ไตรมาสที่ 4 ที่หายไป

• ปฏกิริยิาสงบนิ่ง

• เทคนิคปิดก๊อกน�้าตา

• การบ�าบดัด้วยการอุ้มกอด
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ไตรมาสที่ 4 ที่หายไป : 
เด็กร้องไห้เพราะเกิดเร็วไป 3 เดือน!

คุณเคยเห็นลูกม้าหรือลูกวัวหรือเปล่า  ลูกสัตว์เหล่านี้สามารถเดินหรือ 

วิ่งได้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดมา  เพราะความอยู่รอดของพวกมันขึ้นอยู่กับ 

ความสามารถดงักล่าว

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว  เด็กแรกเกิดนั้นถือว่าเกิดมาเร็วเกินไป  

พวกเขายังวิ่ง  เดิน  หรือพลิกตัวเองไม่ได้ด้วยซ�้า  คุณแม่ชาวอังกฤษ 

คนหนึ่งบอกผมว่าลูกสาววัยแรกเกิดของเธอเหมือนยังไม่พร้อมจะลืมตา 

ดโูลก  เธอกบัสามจีงึตั้งชื่อเล่นให้ลกูสาวด้วยความรกัใคร่ว่า  “เจ้าสิ่งมชีวีติ

ตัวน้อย”  ไม่ใช่แค่พ่อแม่สองคนนี้เท่านั้น  ชาวสเปนก็อธิบายลักษณะ 

ของทารกด้วยค�าว่า  criatura  ซึ่งแปลว่า  “สิ่งมชีวีติ”  เช่นกนั

ด ูๆ ไปแล้วเดก็แรกเกดินั้นมลีกัษณะเหมอืนตวัอ่อนในครรภ์มากกว่า

เดก็เลก็ในหลาย ๆ ด้าน  เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาหมดไปกบัการกนิและ

การนอน  ถ้าคุณเลื่อนก�าหนดคลอดออกไปอีกสัก 3 เดือน  ลูกของคุณ 

ก็จะเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการยิ้ม  ท�าเสียงอืออา  และเล่น

หยอกล้อได้เลย  (เราคงปรารถนาให้ลกูเป็นแบบนั้นตั้งแต่วนัแรกที่เขาลมืตา

ดูโลก!)  แต่ผมไม่เคยแนะน�าให้คณุแม่คนไหนเกบ็ลูกน้อยไว้ในครรภ์จนถงึ

ไตรมาสที่ 4  เพราะล�าพงัแค่การออกแรงเบ่งให้ศรีษะเดก็โผล่ออกมาหลงัจาก

อุม้ท้อง 9 เดอืนเตม็กย็ากล�าบากมากพออยูแ่ล้ว  จงึเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อย

ให้เดก็อยู่ในครรภ์นานถงึ 12 เดอืน

ท�าไมเดก็แรกเกดิจงึยงัมภีาวะเตบิโตไม่เตม็ที่  เหตผุลข้อนี้ง่ายมาก  

เนื่องจากเด็กต้องการสมองอันชาญฉลาดขนาดใหญ่เพื่อให้มีชีวิตรอด   

ในขณะที่ลูกม้าอาศัยเพียงรูปร่างที่ใหญ่โตแข็งแรงเท่านั้น  อันที่จริงแล้ว  

สมองของเด็กทารกมีขนาดใหญ่มากจนผู้เป็นแม่ต้อง  “ขับดัน”  ตัวอ่อน

ออกจากครรภ์ทั้งที่ยังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตบนโลก  ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้

ศรีษะของลูกตดิอยู่ในช่องคลอดนั่นเอง

SAMPLE
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