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สาระการเรียนรู้
หลักสูตรนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ระยะเวลาการอบรม 35 ชั่วโมง (5 วัน)
ระยะเวลา
สาระสำคัญ
เรื่อง
(ชั่วโมง)
1. ความสำคัญของ
การพัฒนาเด็กอย่าง
องค์รวม

1

2. ปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. สมองและการเรียนรู้

1

4. 9 วิธีเติมสมอง
เติมปัญญา

1

5. การคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
(อนามัย 55)
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3

1. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
3. สถานการณ์และแนวโน้ม
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. ปัจจัยด้านพันธุกรรม
2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
1. กายวิภาคของสมอง
2. กลไกการสร้างและพัฒนาการ
ของสมอง
3. โภชนาการต่อการพัฒนาสมอง
4. การเรียนรู้กับพัฒนาการของสมอง
- แนวปฏิบัติ 9 แนวทางในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
มีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาการเด็ก
1. มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนา
สมองแต่ละช่วงวัย
2. มีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริม
พัฒนาการของสมอง

1. มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. สามารถแนะนำแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
1. พัฒนาการเด็กแต่ละวัย
1. มีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการ
2. ขั้นตอนการคัดกรองพัฒนาการเด็ก และธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย
ตามแบบอนามัย 55
2. สามารถคัดกรองและบันทึก
3. การแนะนำผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนาการเด็กตามแบบ
พัฒนาการเด็กตามวัย
อนามัย 55 ได้ถูกต้อง
3. รู้วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามวัย
4. มีทักษะในการแนะนำผู้ปกครอง

2
เรื่อง

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

สาระสำคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

6. การประเมินและ
ป้องกันพัฒนาการล่าช้า
(แบบ TDSI : 70 ข้อ)

7

1. มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการ
ประเมินพัฒนาการเด็กแบบ
TDSI : 70 ข้อ
2. สามารถประเมินพัฒนาการเด็ก
แบบ TDSI ได้ถูกต้อง
3. มีความรู้และทักษะในการ
แนะนำผู้ปกครอง

7. การประเมินและ
แก้ไขพัฒนาการเด็ก
(DSI : 300 ข้อ)

10

8. ทักษะการบริหาร
จัดการ

3

9. บทบาทในการดูแล
และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ในชุมชน

2

1. แนวทางปฏิบัติการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 4 ขั้นตอน
1.1 การเตรียมความพร้อม
1.2 การสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก
1.3 การประเมิน
1.4 การสรุป
2. การแนะนำผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามวัย
1. การประเมินพัฒนาการเด็กแรกรับ
1.1 การทดสอบเพื่อการคัดกรอง
1.2 การประเมินพัฒนาการ
อย่างละเอียด
2. การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ
3. การวางแผนการสอนระยะยาว
ระยะสั้น
4. การสอนตามแผนการสอน
5. การประเมินความก้าวหน้าของ
พัฒนาการ
1. ระบบบริการ
   1.1 บุคลากร
   1.2 สถานที่บริการ
   1.3 การส่งเสริมพัฒนาการ
   1.4 การส่งเสริมป้องกัน
2. ระบบส่งต่อ
3. ระบบติดตามประเมินผล
4. การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
1. แนวทางในการดำเนินงาน
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
2. มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

1. มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน
การประเมินและแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเด็กล่าช้า แบบ
DSI : 300 ข้อ
2. สามารถประเมินพัฒนาการและ
วางแผนการแก้ไขพัฒนาการเด็กได้
3. สามารถสอนและแนะนำผู้ปกครอง
เรื่อง การฝึกทักษะในเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมพัฒนา
การเด็ก
2. สามารถจัดระบบการส่งต่อและ
ระบบติดตามประเมินผลได้
3. สามารถประสานความร่ ว มมื อ
การพัฒนาเด็กกับครอบครัวและ
ชุมชนได้
1. สามารถดำเนินงานตามแนวทาง
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
2. สามารถประเมินศูนย์เด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้
3. ให้คำแนะนำในการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
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สาระการเรียนรู้
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญนมแม่
ระยะเวลาการอบรม 21 ชั่วโมง (3 วัน)
ระยะเวลา
สาระสำคัญ
เรื่อง
(ชั่วโมง)
1. ความรู้พื้นฐานการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2

2. บทบาทผู้เชี่ยวชาญ
นมแม่
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3. การประเมินการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. กายวิภาคของเต้านม
1. มีความรู้ ความเข้าใจกลไกการ
2. กลไกในการสร้างและหลั่งน้ำนม
สร้างและหลั่งน้ำนม
3. กลไกในการดูดนม
2. มีความรู้ความเข้าใจกลไกใน
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสร้าง
การดูดนม
และหลั่งน้ำนม
3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
5. ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วย    บอกปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการสร้างและ
นมแม่
หลั่งน้ำนม
6. การเตรียมความพร้อมแม่ในการ 4. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูก
ให้นมลูก
ด้วยนมแม่
1. เทคนิคการสื่อสาร
1. มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
2. เทคนิคการประสานงาน
สื่อสารประสานความร่วมมือ
3. การเป็นผู้นำการสอนและ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับ
การจัดการความรู้
ครอบครัวและชุมชนได้
4. การบริหารจัดการคลินิกนมแม่ 2. สามารถถ่ายทอดความรู้สู่
5. การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์
กลุ่มเป้าหมายได้
ข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
6. การเฝ้าระวังสถานการณ์
บริหารจัดการคลินิกนมแม่ทั้งใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สถานบริการและชุมชนได้
7. การวางแผนและติดตามประเมินผล
1. การสังเกตท่าอุ้มลูก
1. มีความรู้และสามารถประเมิน
2. การสังเกตท่าลูกดูดนมแม่
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการ
3. การสังเกตแม่และเต้านมแม่
สังเกตแม่และลูกได้
4. การสังเกตลูก
2. สามารถค้นหาแม่ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือได้

4

เรื่อง

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

4. การประเมินและ
แก้ไขปัญหาการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3

5. การให้การปรึกษา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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6. การเฝ้าระวัง
หลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตลาด

2

สาระสำคัญ
1. แนวทางการประเมินปัญหา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1. หลักการให้การปรึกษาเบื้องต้น
2. ทักษะการซักประวัติการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
3. ทักษะการให้คำปรึกษา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3.1 ทักษะการรับฟัง
3.2 ทักษะการเรียนรู้
3.3 ทักษะการสร้างความมั่นใจ
3.4 ทักษะการส่งเสริมสนับสนุน
4. ทักษะการให้การปรึกษา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
บนหอผู้ป่วย/คลินิกนมแม่/ชุมชน
1. ที่มาของ Code นม
2. Code นมคืออะไร
3. ความมุ่งหมาย
4. ขอบเขต
5. สรุปใจความสำคัญในหลักเกณฑ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
แก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ได้
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ
การให้การปรึกษา
2. สามารถให้คำปรึกษา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาด
อาหารทดแทนนมแม่
2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
มีการเฝ้าระวังติดตามการ
ละเมิดหลักเกณฑ์
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สาระการเรียนรู้
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก
ระยะเวลาการอบรม 21 ชั่วโมง (3 วัน)
ระยะเวลา
สาระสำคัญ
เรื่อง
(ชั่วโมง)
1. บทบาทครูผู้ดูแลเด็ก

2

2. สมองและการเรียนรู้
ของเด็ก

3

3. พัฒนาการและ
การส่งเสริมพัฒนา
การเด็ก
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4. การดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัย

3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ความสำคัญและคุณลักษณะที่ดี 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการ
มีคุณลักษณะของครูผู้ดูแลเด็กที่ดี
ของครูผู้ดูแลเด็ก
2. จรรยาบรรณและการปฏิบัติตน 2. เข้าใจและมีเจตคติที่ดีในการ
เป็นครูผู้ดูแลเด็ก
3. การพัฒนาตนเอง
3. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่โดย
4. การปฏิบัติต่อเด็ก
ทั่วไปของครูผู้ดูแลเด็ก
4. บอกแนวทางในการปฏิบัติต่อเด็ก
ที่เหมาะสมได้
1. พัฒนาการของสมอง
1. มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนา
2. การเรียนรู้กับพัฒนาการของสมอง สมองแต่ละช่วงวัย
2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองเด็กได้
1. พัฒนาการเด็กแต่ละวัย
1. มีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการและ
2. ขั้นตอนการคัดกรองพัฒนา
ธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย
การเด็ก ตามแบบอนามัย 55 2. สามารถคัดกรองและบันทึก
3. การสรุปผลการคัดกรองและ
พัฒนาการเด็กได้ถูกต้อง
การแนะนำผู้ปกครอง
3. สามารถแนะนำผู้ปกครองได้
4. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
4. รู้และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเด็ก
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้
5. ระบบการส่งต่อและติดตาม
5. รู้และเข้าใจขั้นตอนการส่งต่อ
เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ
และมีการติดตามเด็กที่มีปัญหา
พัฒนาการ
1. หลักการดูแลสุขภาพเด็ก
1. มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
2. การดูแลสุขภาพช่องปาก
ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเด็ก
3. การสร้างสุขนิสัยและพฤติกรรม 2. สามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพ
สุขภาพให้เด็ก
ช่องปากเด็กได้
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เรื่อง

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

5. การเฝ้าระวังภาวะ
ทางโภชนาการ

2

6. ปัญหาพฤติกรรม
ในเด็ก

2

7. การบริหารจัดการ
ศูนย์เด็กเล็ก

2

สาระสำคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โรคที่พบบ่อยและการดูแล 3. สามารถจัดกิจกรรมสร้างสุขนิสัย
5. การจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
และพฤติกรรมสุขภาพให้เด็กได้
และปลอดภัย
4. มีความรู้และดูแลเด็กเมื่อเจ็บป่วยได้
6. การป้องกันอุบัติเหตุและ
5. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การช่วยเหลือเบื้องต้น
การจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ปลอดภัยสำหรับเด็กได้
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
1. การเจริญเติบโตและปัจจัยที่ 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
จัดอาหารที่มีคุณค่าสะอาด ปลอดภัย
ส่งเสริมการเจริญเติบโต
และมีปริมาณเหมาะสมตามวัยของ
2. หลักการจัดอาหารเด็ก
เด็กได้
3. การประเมินภาวะการเจริญ
2. สามารถประเมินการเจริญเติบโต
เติบโตของเด็ก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
4. การประเมินพฤติกรรมการ
บอกวิธีแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการได้
บริโภคอาหาร
3.
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะ สามารถแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ภาวะทางโภชนาการของเด็กได้
ทางโภชนาการ
6. การแจ้งผลการประเมิน
1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแก้ไข
1. สาเหตุการเกิดปัญหา
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมในเด็กได้
พฤติกรรม
2. ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย 2. สามารถประสานความร่วมมือกับครอบครัว
ในการแก้ไขป้องกันปัญหาพฤติกรรม
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา
ในเด็กได้
พฤติกรรมในเด็ก
4. การประสานความร่วมมือกับ
ครอบครัว
1. แนวทางในการดำเนินงาน 1. สามารถดำเนินงานตามแนวทาง
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
2. มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2. สามารถประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
3. สามารถประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและภาคีเครือข่ายใน
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
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สาระการเรียนรู้
หลักสูตรผู้เลี้ยงดูเด็ก
ระยะเวลาการอบรม 7 ชั่วโมง (1 วัน)
ระยะเวลา
สาระสำคัญ
เรื่อง
(ชั่วโมง)

1. บทบาทพ่อแม่

1

2. สมองและการเรียนรู้

2

3. พัฒนาการและ
พฤติกรรม

2

4. โภชนาการ

1

5. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย

1

1. บทบาทของสามี
2. บทบาทของภรรยา
3. บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ใน
ครอบครัว
4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
5. ชุดสิทธิประโยชน์
6. เครือข่ายระบบบริการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
7. การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
1. พัฒนาการของสมอง
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
สมองเด็ก
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
1. พัฒนาการตามวัย
2. การสังเกตพัฒนาการ
3. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
4. พฤติกรรมที่พบบ่อยและ
แนวทางการแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของตนเอง
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและ
ระบบบริการ
3. สามารถใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และ
เด็กในการดูแลแม่และลูกได้

1. มีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการ
ของสมอง
2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัยของเด็กได้
1. มีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการและ
ธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย
2. สามารถสังเกตและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กได้
3. เข้าใจปัญหาพฤติกรรมและแนวทาง
การแก้ไข
1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนมแม่
1. นมแม่
และสามารถจัดอาหารตามวัยได้
2. อาหารตามวัย
2. ประเมินการเจริญเติบโตได้
3. วิธีประเมินการเจริญเติบโต
4. ปัญหาโภชนาการและการแก้ไข 3. เข้าใจและสามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโภชนาการได้
1. ปัญหาการเจ็บป่วยและ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแล
การช่วยเหลือ
สุขภาพเด็ก
2. อุบัติเหตุและการป้องกัน
2. มีความรู้ เข้าใจและจัดการกับปัญหา
3. การปฐมพยาบาล
การเจ็บป่วยได้
3. รู้วิธีการและสามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้
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เทคนิคการฝึกอบรม

การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
เป็นเรื่องสำคัญ จะต้องใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ประกอบกันหลายประการ เนื่องจากผู้เข้ารับ
การอบรมส่วนใหญ่ ไม่สนใจต่อการรับความรู้ เพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้นการศึกษาเทคนิค
การฝึกอบรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง
เทคนิคการฝึกอบรมก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ได้เรียนรูม้ ากทีส่ ดุ ในเวลาจำกัด เทคนิคการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ดังนี้
1. ให้วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
การฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กระทำได้หลายวิธี ดังนี้
การบรรยาย (Lecture)
วิทยากรบรรยายหัวข้อทีไ่ ด้รบั มอบหมาย อาจใช้สอื่ ต่างๆ ประกอบการบรรยาย เช่น
รูปภาพ แผ่นใส สไลด์ หรือวีดีโอ เป็นต้น บางครั้งอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม
➲ ข้อดี ได้เนื้อหาวิชาตามหัวข้อที่กำหนดครบถ้วน การเสนอเนื้อหาเป็นระเบียบ
ตามลำดับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสซักถาม ได้เนื้อหาวิชามากในเวลาจำกัด สามารถใช้
กับการฝึกอบรมที่มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากๆ ถ้าวิทยากรบรรยายดี เตรียมมาดี และ
มีสื่อประกอบจะได้รับความสนใจมาก สามารถควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดได้ง่าย
➲ ข้อจำกัด เป็นสื่อสารทางเดียวผู้ฟังอาจเบื่อหน่าย วิทยากรต้องมีความรู้ใน
เนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการบรรยายได้ดีด้วย
➲ สถานที่และเวลา จัดห้องแบบชั้นเรียน โดยวิทยากรอาจยืนหรือนั่งบรรยาย
ก็ได้ แต่ไม่ควรใช้เวลาเกิน  2 ชั่วโมง
การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion)
การอภิปรายเป็นคณะเป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3-5 คน ให้ข้อเท็จจริง
ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข มีพธิ กี รหนึง่ คนเป็นผูด้ ำเนินการอภิปราย ประสาน
เชื่อมโยง และสรุปการอภิปรายของวิทยากรแต่ละคน หรือการอภิปรายแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม
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ข้อดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความคิดเห็นของผู้อภิปรายหลายคน
ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง และการอภิปรายเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจได้ดี
ไม่น่าเบื่อหน่าย มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผู้ฟัง มีโอกาสซักถามได้ นอกจากนี้ ยังเหมาะ
สำหรับการฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมากๆ ด้วย
➲ ข้ อ จำกั ด ผู้ อ ภิ ป รายเสนอความคิ ด เห็ น ไม่ เ ต็ ม ที่ เพราะระยะเวลาสั้ น
ถ้าผู้อภิปรายมีความรู้น้อยประสบการณ์น้อย จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การควบคุม
การอภิปรายและการรักษาเวลาทำได้ยาก บางครั้งอภิปรายนอกเรื่องมากเกินไป ทำให้เป็น
ภาระของพิธีกรในการควบคุมการอภิปราย
➲ สถานที่และเวลา จัดห้องแบบชั้นเรียน โดยจัดที่นั่งให้วิทยากรสูงกว่า
➲

การสาธิต (Demonstration)
การสาธิ ต เป็ น การแสดงให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ เ ห็ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง
ซึ่ ง การกระทำหรื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง จะมี ลั ก ษณะคล้ า ยการสอนงาน การสาธิ ต นิ ย มใช้ กั บ
หัวข้อวิชาทีม่ กี ารปฏิบตั ิ เช่น การฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ตา่ งๆ นาฏศิลป์
และขับร้อง
➲ ข้อดี เกิดความรูค
้ วามเข้าใจเร็ว และมีความน่าเชือ่ ถือสูง เพิม่ ทักษะของผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมได้ดี ไม่น่าเบื่อ สามารถปฏิบัติได้หลายครั้ง
➲ ข้อจำกัด ต้องใช้เวลาการเตรียมการมาก เหมาะกับการฝึกอบรมกลุ่มเล็กๆ
วิทยากรต้องมีความชำนาญจริงๆ และต้องไม่พลาด
➲ สถานที่และเวลา จัดที่นั่งเป็นรูปวงกลมหรือตัวยู และเวลาที่ใช้ไม่ควรเกิน 2-3
ชั่วโมง

เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
การฝึกอบรมโดยใช้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถกระทำได้
หลายวิธี ดังนี้
การระดมสมอง (Brainstorming)
การระดมสมองเป็นการประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี โดยปราศจากข้อจำกัดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าจะถูก หรือผิด ดีหรือไม่ดี ความคิดหรือข้อเสนอ
ทุกอย่างจะถูกจดไว้ แล้วนำไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น พอเริ่มประชุมต้องมีการเลือก
ประธานและเลขานุการของกลุ่มเสียก่อน แล้วจึงกำหนดกติกากลุ่มในการแสดงความคิดเห็น
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ข้ อ ดี ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ส่ ว นร่ ว มโดยตรง ช่ ว ยกั น คิ ด ช่ ว ยกั น เสนอ
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ ทำให้ได้ความคิดหลากหลายใน
เวลาจำกัด สามารถเร้าความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดี บรรยากาศเป็นกันเอง
➲ ข้อจำกัด ได้ความคิดเห็นจำนวนมาก แต่อาจมีคุณค่าน้อย และต้องจำกัด
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหาที่นำมาระดมสมอง
ควรเป็นปัญหาเดียว
➲ สถานทีแ
่ ละเวลา จัดทีน่ งั่ แบบตัวยู หรือแบบวงกลม หรือแบบตัววีให้เวลาแสดง
ความคิดเห็นไม่เกิน 45 นาที ใช้เวลาทั้งหมดรวมทั้งสรุปไม่ควรเกิน 1.30 ชั่วโมง
➲

การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session)
การประชุมกลุ่มย่อยบางครั้งเรียกว่า Buzz Group หรือ Phillip 6-6 เป็นการแบ่ง
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุม่ ย่อยจากกลุม่ ใหญ่ กลุม่ ย่อยละ 2-6 คน เพือ่ พิจารณาประเด็นปัญหา
อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกัน ในช่วงเวลาที่กำหนด มีวิทยากรคอยช่วยเหลือทุกกลุ่ม
แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม เพื่อดำเนินการ แล้วนำความคิดเห็น
ของกลุ่มเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สำหรับการประชุมแบบฟิลลิป 6-6 นั้น เป็นการจัดกลุ่มย่อย
อย่างรวดเร็ว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแถวหน้า 3 คน ยกเก้าอีก
หันกลับไปหาผู้นั่งแถวหลังตน 3 คน รวมกลุ่มกันเป็น 3 คน ให้เวลาปรึกษากัน 6 นาที
แล้วสลายกลุ่มกลับที่เดิม
➲ ข้อดี เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น บรรยากาศเป็นกันเอง
➲ ข้อจำกัด การประชุมกลุ่มย่อยในห้องเดียวกันอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนกัน
ประธานที่เลือกได้ อาจไม่มีลักษณะผู้นำ ดำเนินการประชุมไม่ดี ทำให้ผู้ร่วมการประชุม
ขาดการแสดงความคิ ด เห็ น บางกลุ่ ม อาจได้ ค วามคิ ด น้ อ ย บางกลุ่ ม อาจใช้ เวลามาก
ทำให้ควบคุมเวลาได้ยาก
➲ สถานที่ แ ละเวลา จั ด ที่ นั่ ง ทั้ ง หมดแบบวงกลมหรื อ สี่ เ หลี่ ย ม เวลาแสดง
ความคิดเห็นไม่ควรเกิน 30 นาที ใช้เวลาทั้งหมดรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและสรุปไม่เกิน        
2 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มและข้อปัญหา
กรณีศึกษา (Case Study)
กรณีศึกษาเป็นการศึกษาเรื่องราวที่รวบรวมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เป็น
เทคนิคที่เหมาะสมกับกลุ่มเล็กๆ เรื่องที่มอบหมายให้ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้เข้ารับ
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การฝึกอบรมจะมองเห็นจุดสำคัญของปัญหา และข้อมูลเพื่อนำมาใช้พิจารณา การศึกษา
กรณีศึกษาอาจให้ศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้
➲ ข้อดี ช่วยให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้วเิ คราะห์ตด
ั สินปัญหาในเรือ่ งทีเ่ หมือนจริง  
และสามารถนำไป  ปรับใช้กบั การปฏิบตั งิ านได้ กรณีศกึ ษาเป็นกิจกรรมทีม่ บี รรยากาศเป็นกัน
เอง เพราะทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นและประสบการณ์
➲ ข้อจำกัด สมาชิกบางคนอาจครอบงำความคิดของผูอ
้ นื่ เพราะบุคลิกภาพ วัยวุฒิ
หรือคุณวุฒิ กรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงหาได้ยาก โดยเฉพาะเรื่องที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและเหมาะสมกับเวลา การสร้างกรณีศกึ ษาเป็นงานทีต่ อ้ งใช้เวลาและงบประมาณ
ตอนสรุปผลกรณีศึกษาวิทยากรมักไม่ให้ความสำคัญและรีบสรุปจบ
➲ สถานที่ แ ละเวลา จั ด ที่ นั่ ง แบบวงกลม หรื อ สี่ เ หลี่ ย ม หรื อ เป็ น รู ป ตั ว ยู
เวลาที่ใช้ไม่ควรเกิน 1-2 ชั่วโมง
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมแสดงบทบาทในสถานการณ์
ทีเ่ หมือนจริง โดยกำหนดโครงเรือ่ งและให้ผแู้ สดงคิดคำพูดไปตามท้องเรือ่ งและบทบาททีก่ ำหนด
เสร็จแล้วให้ผู้ดูวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ปัญหา วิธีนี้เหมาะกับกลุ่มที่กล้าแสดงออกและ
มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะวิเคราะห์ตรวจสอบ และแก้ปัญหา
➲ ข้อดี กระตุน
้ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมสนใจ ทำให้ได้แนวทางทีจ่ ะนำไปแก้ปญ
ั หาได้
และเป็นกิจกรรมที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง
➲ ข้อจำกัด ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมบางคนไม่ชอบแสดงออก บางครัง้ ผูแ
้ สดงไม่เข้าใจ
บทบาททำให้ไม่สามารถแสดงได้ตรงตามที่กำหนด
➲ สถานทีแ
่ ละเวลา จัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทสี่ มมติและให้ทกุ คนมองเห็น
การแสดงอย่างทั่วถึง ควรใช้เวลาประมาณ 10-30 นาที
การสัมมนา (Seminar)
การสั ม มนา เป็ น การประชุ ม ของผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น
แล้วพบปัญหาที่เหมือนกัน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ทุกคนที่ไปร่วมการสัมมนา ต้องช่วยกันพูดช่วยกันแสดงความคิดเห็นปกติจะบรรยายให้
ความรู้พื้นฐานก่อน แล้วจึงแบ่งกลุ่มย่อย จากนั้นนำผลการอภิปรายของกลุ่มย่อยเสนอที่
ประชุมใหญ่
➲ ข้อดี เป็นการแลกเปลีย
่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาส
มีส่วนร่วมมาก ผลสรุปของการสัมมนานำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ดี
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ข้ อ จำกั ด ที่ ป รึ ก ษากลุ่ ม หรื อ สมาชิ ก บางคนครอบงำความคิ ด ของผู้ อื่ น ได้
เพราะวัยวุฒิหรือคุณวุฒิ หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้าเวลาจำกัดรีบสรุปผลอาจได้ข้อสรุป
ที่ไม่น่าพอใจ
➲ สถานที่ แ ละเวลา จั ด สถานที่ ใ นรู ป การประชุ ม ใหญ่ แ ละการประชุ ม ย่ อ ย
ใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน
➲

ทัศนศึกษา (Field Trip)
ทัศนศึกษาเป็นการนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษายังสถานที่อื่น นอกสถานที่ฝึกอบรม
เพื่อให้พบเห็นของจริง ซึ่งผู้จัดต้องเตรียมการเป็นอย่างดี
➲ ข้ อ ดี เพิ่ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจได้ เ ห็ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง สร้ า งความสนใจและ
กระตือรือร้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
➲ ข้อจำกัดต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก ต้องได้รับความช่วยเหลือกับทุกฝ่าย
โดยเฉพาะเจ้าของสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา
➲ สถานที่และเวลา ใช้สถานที่จริง ใช้เวลา 1-7 วัน
การประชุมปฏิบัติการ (Workshop)
การประชุมปฏิบัติการเป็นการฝึกอบรมที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง
โดยทัว่ ไปจะมีการบรรยายให้ความรูพ้ นื้ ฐานก่อน แล้วจึงให้ลงมือปฏิบตั ิ อาจเป็นการฝึกการใช้
เครื่องมือใหม่ๆ ประชุมเพื่อช่วยกันสร้างคู่มือ หรือประชุมเพื่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
การปฏิบัตินิยมให้ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล
➲ ข้อดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการประชุม ทำให้ไม่เบื่อหน่าย
➲ ข้อจำกัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทุ่มเทเวลาให้แก่งานมาก และเป็นกิจกรรม
ที่ใช้งบประมาณมาก   ในบางครั้งต้องใช้อาคารสถานที่และใช้วัสดุอุปกรณ์มาก
➲ สถานที่และเวลา จัดแบบชั้นเรียนในการบรรยาย แล้วจัดเป็นรูปวงกลมหรือ
ตัวยูในการประชุมกลุ่มย่อย หรือลักษณะอื่นตามความเหมาะสมของการปฏิบัติ
การใช้กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity)
เป็นการให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
เช่ น การร้ อ งเพลง การปรบมื อ เป็ น จั ง หวะพร้ อ มกั น การร้ อ งเพลงประกอบท่ า ทาง
การเล่นเกมสั้นๆ เป็นต้น โดยเน้นการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อมุ่งเปลี่ยนทัศนคติและ
สร้างความสัมพันธ์  ตลอดจนสร้างความสนุกสนานในระหว่างการอบรม
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ข้อดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมทุกคน บรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีโอกาสแสดงออกทุกคน
➲ ข้อจำกัด ใช้ได้กับบางหัวข้อวิชาเท่านั้น ส่วนมากจะใช้เพื่อเป็นการสลับกับ
การบรรยาย บางคนมีความรู้สึกว่าเป็นการเล่น วิทยากรต้องมีทักษะในการนำกลุ่ม
➲ สถานที่ แ ละเวลา จั ด ที่ นั่ ง แบบชั้ น เรี ย นหรื อ เป็ น วงกลม หรื อ เป็ น กลุ่ ม ๆ
ไม่ควรใช้เวลาเกิน 20-24 นาที
สรุป
เทคนิคการฝึกอบรมต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม หัวข้อวิชา และวัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมครั้งหนึ่งๆ
มักใช้เทคนิคการฝึกอบรมหลายอย่างประกอบกันเสมอ การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมมีผลต่อ
ความสำเร็จของวิทยากรอย่างยิ่ง
➲
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องค์ความรู้
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ความสำคัญ
“สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก”

17

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า สมุดสีชมพู เป็นเอกสาร
ที่จัดทำโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสนับสนุนจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเอกสารทีม่ อบให้หญิงตัง้ ครรภ์ ตัง้ แต่มาฝากครรภ์
ครั้งแรก ใช้ต่อเนื่องจนคลอด และใช้สำหรับบันทึกสุขภาพของบุตรต่อไปจนถึงอายุ 6 ปี
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แบ่งเป็น 4 ส่วน
➲ ส่วนที่ 1  คือบันทึกสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
➲ ส่วนที่ 2  คือบันทึกสุขภาพของลูกตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ 6 ปี
➲ ส่วนที่ 3  คือเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและ
มีคุณภาพ
➲ ส่วนที่ 4  คอ
ื เนือ้ หาความรูเ้ กีย่ วกับลูก เพือ่ ให้ลกู รักแข็งแรง เก่ง ดี และมีความสุข
(แข็งแรงดี มีปัญญา จิตอาสา รู้หน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์)
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็นเอกสารของครอบครัว ไม่ใช่ของโรงพยาบาล ดังนัน้
พ่อแม่หรือผูด้ แู ลเด็กควรใช้ประโยชน์จากสมุดบันทึกสุขภาพฯ นีใ้ ห้เต็มทีใ่ นการบันทึกสุขภาพ
ของตนเองขณะตั้งครรภ์ และบันทึกสุขภาพเด็ก ในหน้าที่ระบุว่า พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูบันทึก
เพื่อจะได้ทราบสุขภาพตนเองและของลูก และเตรียมพร้อมที่จะขอคำปรึกษาหารือกับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาความรู้ที่
จัดทำไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และปฏิบัติตามคำแนะนำของเนื้อหาดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและของลูกน้อย รวมทั้งสอบถามเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่สงสัย หรือไม่เข้าใจ
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เป็นเอกสารที่มีคุณค่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วย้อน
กลับมาดู ทำให้รำลึกถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกเมื่อปฐมวัย ลูกก็ได้เข้าใจและ
ซาบซึ้งถึงความรักความเอาใจใส่ของพ่อแม่ อย่าใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนี้ดูเฉพาะ
วันนัดมาพบเจ้าหน้าที่ หรือมารับวัคซีนเท่านั้น เพียงแต่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูปฏิบัติตาม
คำแนะนำในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ท่านก็สามารถพัฒนาลูกหลานของท่านให้เป็นเด็ก
แข็งแรง เก่ง ดี และมีความสุขได้
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เติมสมอง ท้องคุณภาพ
เด็กของชาติพัฒนาการสมวัย
							

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

การส่งเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงวัย ในการเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนั้น ในมุมมองช่วงวัย
ของผู้ ห ญิ ง และเด็ ก ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ ท้ า ทายด้ า นสาธารณสุ ข ของแต่ ล ะประเทศในทศวรรษนี้
ซึง่ การมีสขุ ภาพทีด่ นี นั้ คงรวมทัง้ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสติปญ
ั ญา การทีส่ ามารถ
ตัดสินใจในการกระทำในสิ่งที่ดีและท้าทาย
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ ก ช่ ว งวั ย ในประเทศไทยยั ง พบปั ญ หาและโอกาสใน
การพัฒนาอีกมากไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา คุณภาพการศึกษา และมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุ ข ภาพ หรื อ แม้ แ ต่ ต้ น ทุ น ทางสมองที่ ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาและการแสวงหาที่
หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการอย่างมีประสิทธิภาพยังเป็นโอกาสที่ท้าทาย
จากผลการสำรวจตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มเด็กไทยมีโอกาสป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
6 : 1,000 การเกิดมีชีพ เด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม 1 : 800-1,000 การเกิดมีชีพ ร้อยละ
8.2 ของเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 29.6
(สำนักส่งเสริมสุขภาพ, 2553) สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาการสมวัยของเด็กอายุ
0-5 ปี ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 72 เหลือเพียงร้อยละ 71 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขณะเดียวกันยังพบว่ามีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสม โดยในปี 2549 เด็กอายุตำ่ กว่า 5 ปี มีภาวะโภชนาการเกินถึงร้อยละ 10.6 และคาดว่าอีก
10 ปีขา้ งหน้า 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัยจะเป็นโรคอ้วน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพัฒนาการองค์รวมและด้านสติปญ
ั ญาของเด็กอายุ 1-18 ปี คือ การเลีย้ งดูและการศึกษาของ
แม่และรายได้ของครอบครัว โดยพบว่าอิทธิพลของการเลี้ยงดูมีผลสูงสุดในกลุ่มเด็กปฐมวัย
แล้วลดลงมาในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นตามลำดับ (ลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ, 2554)
การเติมทุนสมองมีความสำคัญในการพัฒนาของสมองของเด็กให้สมวัยเพื่อก้าวไป
เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดี และมีคุณธรรม การพัฒนาการของสมองของเด็กเริ่มต้น
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา การส่งเสริมสุขภาพมารดาและคู่เป็นสิ่งที่จำเป็น จากการดำเนินการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ได้มีโครงการและนโยบายเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพ
สตรี เด็ก และครอบครัว เป็นแนวปฏิบัติ 9 แนวทางในการเติมสมอง ท้องคุณภาพ เด็กพัฒนา
การสมวัย ดังนี้
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1. เลือกคู่ดี การเลือกคู่ในมุมมองการส่งเสริมสุขภาพ
จากการศึ ก ษาพบว่ า อิ ท ธิ พ ลของกรรมพั น ธุ์ ห รื อ ยี น มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา
ทั้งทางด้านสติปัญญาและทางร่างกาย การคัดเลือกยีนที่ดีทั้งจากพ่อและแม่ การคัดกรองโรค
ที่ ถ่ า ยทอดจากครอบครั ว สู่ ลู ก ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นาการของเด็ ก และ
สติปญ
ั ญา ในโครงการนี้ กรมอนามัยได้มกี จิ กรรมทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารให้คำปรึกษาและให้ขอ้ มูล
การเลือกคูแ่ ละตามสถานบริการสุขภาพรับบริการในการตรวจคัดกรอง เช่น การตรวจคัดกรอง
ธาลัสซีเมีย การให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจหาเอชไอวี ซิฟิลิส
2. ฝากท้องเร็วและมีคุณภาพ
การฝากท้องมีความสำคัญทั้งในด้านสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์
กรมอนามัย ส่งเสริมให้มีการฝากครรภ์ให้เร็ว ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์เพื่อที่จะคัดกรอง
โรคทางพันธุกรรม ทั้งดาวน์ซินโดรม และธาลัสซีเมีย เอชไอวี ซิฟิลิส ตับอักเสบบี และ
สามารถให้ ก ารส่งเสริมสุขภาพครรภ์มารดา มีโรงเรี ย นพ่ อ แม่ เ พื่ อ เตรี ย มตั ว เป็ น คุ ณ พ่ อ
คุณแม่ที่มีคุณภาพ และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุตรหลานในอนาคตได้ การฝากท้อง
คุณภาพตามแนวทางใหม่ของกรมอนามัยแนะนำการฝากครรภ์คณ
ุ ภาพ 5 ครัง้ ตามแนวทางของ
WHO และเน้ น การค้ น หาครรภ์ เ สี่ ย งเพื่ อ หาแนวทางการรั ก ษาและป้ อ งกั น ได้ เ ร็ ว
การฝากครรภ์เน้นการเชื่อมโยงทั้งในส่วนของท้องถิ่น ชุมชน รพ.สต. รพช. และ รพท.
รพศ. โดยในชุมชนเน้นการให้ชุมชนและ อสม.มีส่วนร่วมในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์และ
นำเข้าสู่ระบบการบริการให้เร็วขึ้น ประสาน อบต.ในการจัดกิจกรรมให้ความสำคัญในการ
ฝากครรภ์ กรมอนามัย ได้เสนอแนะให้มีการฝากครรภ์เร็วที่สถานบริการสุขภาพได้ทุกแห่งใน
ประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องฝากครรภ์ได้เฉพาะสถานบริการที่ขึ้นสิทธิด้านสุขภาพเท่านั้น
เพื่อให้เข้าถึงการบริการได้เท่าเทียมกันทั้ง 3 กองทุน
3. เลือกคลอดดี
กรมอนามัย ส่งเสริมให้มกี ารคลอดในสถานบริการด้านสาธารณสุข เพือ่ ลดภาวะ
แทรกซ้อนจากการคลอด เพื่อลดอัตราการตาย มารดาและทารก
4. ให้นมแม่เร็วและนาน
มีผลการศึกษาจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า นมแม่มีประโยชน์มากและควรให้
อย่ า งน้ อ ย 6 เดื อ น ส่ ว นหลั ง จากนั้ น ส่ ง เสริ ม ด้ า นโภชนาการที่ เ หมาะสมตามอายุ แ ละ
สามารถให้นมแม่ได้นาน การให้นมแม่นอกจาก  มปี ระโยชน์ดา้ นสุขภาพแล้วยังสร้างความผูกพัน
ระหว่างแม่ลูก และครอบครัวด้วย
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5. พาลูกมาตรวจสุขภาพตามนัด
การตรวจสุขภาพเด็ก นอกจากการรับบริการทางด้านวัคซีนแล้ว การจัดสถา
นบริการเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการเด็กในสถานบริการเป็นสิ่งสำคัญ กรมอนามัย ส่งเสริมให้
จัดมีคลินิกเด็กดี เน้นการตรวจคัดกรองการพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ โดยการใช้คู่มือ
อนามัย 55 ในการคัดกรองและเฝ้าระวังพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูสามารถคัดกรองและเฝ้าระวัง
โดยใช้ คู่ มื อ นี้ ไ ด้ ซึ่ ง ถ้ า พบความผิ ด ปกติ ส ามารถส่ ง ต่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ตรวจ
และคัดกรองซ้ำได้จากคู่มือเดียวกันนี้ ในปี 2555 ได้พิมพ์รวมลงไปในสมุดบันทึกสุขภาพ
แม่ แ ละเด็ ก (สมุ ด สี ช มพู ) เพื่ อ ใช้ ไ ด้ ง่ า ยและสะดวก และถ้ า ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
กระตุ้นเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น สามารถส่งต่อให้ได้รับการรักษาและกระตุ้นโดยกุมารแพทย์
ด้านการพัฒนาการและจิตแพทย์เด็กต่อไป
6. กินดี เล่น อ่าน เล่าเร้าปัญญา
ควรส่งเสริมให้มโี ภชนาการในเด็กและมารดาทีเ่ หมาะสม การมีสว่ นร่วมในครอบ
ครัวทัง้ พ่อแม่และลูก รวมทัง้ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้องในครอบครัว นอกจากได้รบั การผ่อนคลายแล้ว
ยังเพิ่มการมีส่วนร่วมกันในการดูแลบุตรหลาน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างสายใยรัก
ในครอบครัว และเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กในอนาคตเป็นอย่างดี การอ่านนิทาน การเล่าเรื่อง
ที่ส่งเสริมปัญญากระตุ้นสมอง การเล่าถึงสิ่งที่ดีๆ ในครอบครัว สังคม ความภาคภูมิใจ
7. ฝึกลูกคิด ถามอ่าน และลงมือทำ
การส่ ง เสริ ม การคิ ด การอ่ า นเป็ น การฝึ ก ให้ เ ด็ ก กล้ า ที่ จ ะคิ ด และทำในสิ่ ง
ที่ ถู ก ต้ อ ง การฝึ ก ควรจะกระทำบ่ อ ยๆ ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป โดยพ่ อ แม่ ส่ ว นใหญ่ จ ะคิ ด ว่ า
เด็กสามารถทำได้เองเมื่อถึงเวลา ทำให้ขาดโอกาสในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
การทำและปฏิบัติเป็นแบบอย่างสามารถทำให้เด็กซึมซับไปกับการปฏิบัติอย่างลงตัว
8. สอนทักษะชีวิต
ทักษะชีวิติเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ ในวิถีชีวิตของปัจจุบัน
กระตุน้ ให้มกี ารเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันของชีวติ โดยมีพนื้ ฐานของการมีคณ
ุ ค่า ความรัก
การไว้วางใจเพื่อให้มีความสามารถทางเชิงสังคมในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจที่เหมาะสม
หาทางออกของชีวติ ได้ ซึง่ การปลูกฝังควรเน้นตัง้ แต่เด็กๆ เน้นการให้มกี ารเรียนรูท้ งั้ 10 ประการ
Core Life Skills (WHO, 1994:1) ได้แก่ การตัดสินใจ (Decision Making), การแก้ปัญหา
(Problem solving), ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking), ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical thinking), การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication), ทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship skills), ตระหนักในตนเอง
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(Self-awreness), ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ (Empathy), การจัดการกับอารมณ์ (Coping with
emotion) และการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) ความสามารถในทักษะชีวติ
เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างและพัฒนาขึ้นมาได้จากประสบการณ์การดำเนินชีวิตประจำวัน
พร้อมทั้งการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางรากฐานที่ดีตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนั้นเอง
9. ให้อิสระในการเรียนรู้
ครอบครั ว ควรส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก สามารถเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
กรมอนามัยสนับสนุนการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์
ช่วงปฐมวัยและต่อเนื่องตลอดชีวิต ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนโครงสร้าง
และประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้ การเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องและตอบสนอง
ความต้องการอย่างสมดุลย์เป็นการวางรากฐานบุคลิกภาพของเด็กเพื่อการป้องกันปัญหา
สั ง คมในระยะยาว โดยเน้ น ให้ ค รอบครั ว เป็ น แกนหลั ก และชุ ม ชนเป็ น ฐานที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
อย่างแท้จริงในการพัฒนาการ
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บทบาทของพ่อแม่
การที่คู่สมรสจะมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวที่ดี และมีบุตรสืบสกุลที่จะเจริญเติบโต
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปนั้น พ่อแม่ควรจะต้องมีความรู้และตระหนักถึงบทบาท
ของพ่อแม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร
ซึ่งสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรจะทราบนั้นประกอบด้วย
➲ คุณธรรมประจำครอบครัว
➲ บทบาทของพ่อแม่ในครอบครัว
➲ ปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่ดี
➲ การตรวจสุขภาพที่จำเป็นของพ่อแม่
ครอบครัวประกอบด้วยคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด
หรือทางกฎหมาย ซึ่งได้แก่ สามี ภรรยา พ่อ แม่ ลูก ซึ่งแต่ละคนย่อมมีบทบาทหน้าที่ที่พึ่ง
ปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้เกิดความสงบภายในครอบครัว การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวต้องมีการปรับ
วิถีการดำเนินชีวิตของทั้งหญิง-ชาย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยเข้าใจความแตกต่าง
มีความยืดหยุน่ ความซือ่ สัตว์ รูจ้ กั การให้และเสียสละ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความเมตตา
กรุณา มีความรักเอือ้ อาทรต่อกัน หมัน่ พูดคุยปรึกษาหารือกันและรูจ้ กั บทบาทของสามีภรรยา
ที่พึงปฏิบัติต่อกัน

บทบาทของสามี

1. ต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดี ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน
2. ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของภรรยา ไม่มั่วสุมอบายมุข
3. ให้เกียรติ ยกย่อง ซื่อสัตย์ต่อภรรยา
4. ช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานบ้าน
5. ให้การดูแลเป็นพิเศษในช่วงภรรยาตัง้ ครรภ์ เนือ่ งจากการตัง้ ครรภ์จะทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์มากกว่าภาวะปกติ

บทบาทของภรรยา

1. ต้องทำหน้าที่แม่บ้านที่ดี ช่วยสามีสร้างฐานะครอบครัว
2. จัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่
3. เตรียมอาหารการกินที่รสชาติดี มีประโยชน์
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บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ในครอบครัว
เมือ่ ภรรยาให้กำเนิดลูกน้อย ก็จะมีบทบาทหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ คือบทบาทหน้าทีข่ องพ่อแม่
ในขณะเดี ย วกั น สามี ก็ จ ะเพิ่ ม บทบาทหน้ า ที่ ข องพ่ อ ไปพร้ อ มๆ กั น ด้ ว ย ในปั จ จุ บั น
พ่ อ แม่ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ค่ อ ยมี เวลาอยู่ ร่ ว มกั บ ลู ก หรื อ มี เวลาอยู่ กั บ ลู ก แต่ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะใช้
เวลาที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน
ทำให้การอยู่ร่วมกันไม่มีความสุข การที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ มีวิธีการหรือ
จัดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างมีคณ
ุ ภาพ ก็จะทำให้ครอบครัวน่าอยู่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นสุขยิง่ ขึน้
และพ่อแม่ยังมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดังนี้
1. ให้ความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคงปลอดภัย
2. มีการพูดจากสื่อสารที่ดีต่อกัน
3. มี ก ารส่ ง เสริ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต ให้ กั บ ลู ก ฝึ ก ให้ รู้ จั ก ช่ ว ยเหลื อ งานบ้ า
ฝึกให้ลูกได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
4. สอนให้ลูกทำความดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
5. ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาในวัยที่เหมาะสม
6. สิ่งสำคัญที่สุดของช่วงเวลาที่มีคุณภาพก็คือ พ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่าง
ที่ ดี ใ ห้ ลู ก ได้ เ ห็ น และเลี ย นแบบได้ ทั้ ง นี้ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี คุ ณ ภาพไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ระยะเวลาว่าพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกยาวนานแค่ไหน แต่ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่ปฏิบัติอย่างไรกับลูก
หรืออยู่ร่วมกับลูกอย่างไร

ปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่ดี

การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ มีความสุข เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน การรู้จัก
วางแผนเพื่ อ สร้ า งครอบครั ว ที่ มั่ น คง จำเป็ น ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ กั บ ปั จ จั ย พื้ น ฐานของ
ครอบครั ว ที่ ดี ซึ่ ง ได้ แ ก่ ปั จ จั ย 4 คื อ อาหาร ที่ อ ยู่ อ าศั ย เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ยารั ก ษาโรค
แล้วยังมีปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ อีก เช่น การประกอบอาชีพที่มั่นคง การรู้จักประหยัด อดออม
การมีสภาพครอบครัวที่สมบูรณ์ มีรูปแบบของพ่อแม่ที่ดีเช่น
➲ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัว มีการช่วยเหลือกัน
➲ มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะเรื่องการดูแลบ้านและการเลี้ยงดูลูก
➲ มีการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างสัมพันธภาพของความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เมื่อครอบครัวมีทุกข์
➲ มีความสามารถเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตดีตามพัฒนาการได้
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การตรวจสุขภาพที่จำเป็นของพ่อแม่

การมีลกู ทีม่ สี ขุ ภาพกายแข็งแรง และมีจติ ใจดี เป็นสุดยอดปรารถนาของพ่อแม่ทกุ คน
การจะได้ลกู ทีด่ นี นั้ พ่อและแม่ตอ้ งมีความพร้อมทีจ่ ะมีลกู ซึง่ การตรวจสุขภาพก่อนการมีลกู เป็น
เรื่ อ งสำคั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง ของการเตรี ย มความพร้ อ ม เพราะจะทำให้ ท ราบถึ ง ภาวะหรื อ
โรคทางพันธุกรรมบางโรคที่ถ่ายทอดหรืออาจเกิดขึ้นได้ และเป็นภาวะเสี่ยงที่มีผลโดยตรง
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตลอดมาจนถึงระยะภายหลัง

การเตรียมสุขภาพที่จำเป็นที่พ่อแม่ควรจะได้ตรวจ คือ

1. ตรวจเลือดเพื่อหา
1.1 หมู่เลือด
1.2 ภาวะโลหิ ต จางจากการขาดธาตุ เ หล็ ก หรื อ โรคเลื อ ดที่ ถ่ า ยทอด
ทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย
1.3 โรคติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์  ซิฟิลิส  
2. ตรวจสุขภาพทั่วไปของมารดา เพื่อหาภาวะเสี่ยง
2.1 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
2.2 ตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน และโรคไต
2.3 ตรวจฟัน ตรวจเต้านม
และเมื่อมารดาตั้งครรภ์แล้ว ควรจะได้มีการฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์กับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และมีการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงตลอดจนไปตรวจครรภ์ตามนัด
ทุกครั้ง
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
นมแม่ คือ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกเพราะนมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200
ชนิด เหมาะต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของลูก การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ทำให้
แม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์สมองรวมทั้ง
สติปัญญาและจิตใจของลูก
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมาแนวโน้มของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ลดลง ส่วนหนึง่ มาจาก
ระบบการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เช่น การแยกแม่และลูกหลังคลอด การทำงาน
นอกบ้านของพ่อแม่และประเด็นที่สำคัญมาจากการตลาดเชิงรุกของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายนมผสม
อาหารทารก การตลาดและการโฆษณา การลด แลก แจกแถม การบริจาค มีผลให้อัตราการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงอย่างชัดเจนปัญหาที่ติดตามมา คือ อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า
5 ปี สูงขึ้น การขาดสารอาหาร โรคติดเชื้อสูงขึ้น โดยเฉพาะอุจจาระร่วง ปอดบวม โรคภูมิแพ้
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ปั ญ หาดั ง กล่ า วทำให้ อ งค์ ก ารอนามั ย โลกแนะนำให้ แ ม่ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือน และเลี้ยงควบคู่อาหารเหมาะสมตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ปีหรือมากกว่า
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ข้อดีของนมแม่ที่เหนือกว่านมผสม
		     นมแม่
1. มีสารอาหารและสารอื่นๆ ครบถ้วนเพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกายและสมองของลูก
2. ป้องกันโรคต่างๆ และป้องกันภาวะภูมิแพ้
3. บริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย
4. สะดวก ให้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
5. ประหยัด ไม่ต้องซื้อ เพราะร่างกาย
แม่สร้างได้เอง
6. คุณค่านมแม่ยังเหมือนเดิมแม้ลูกกินนาน
มากกว่า 2 ปี
7. เกิดความรัก ความผูกพัน เพราะพ่อ-แม่
อยู่ใกล้ชิดทำให้ลูกได้รับความอบอุ่น
8. มีอุณหภูมิพอเหมาะ
9. ทุกครั้งที่ลูกดูดนมจากอกแม่ ประสาทสัมผัส
ทุกส่วนของลูกตื่นตัว ทำให้พัฒนาการ
สมองเพิ่มยิ่งๆ ขึ้น

      นมผสม
1. มีการเติมสารอาหารต่างๆ ตาม
อย่างนมแม่
2. ไม่มีสารป้องกันเชื้อโรคและภาวะภูมิแพ้
3. ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด
น้ำที่ใช้ต้องต้มสุก
4. ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนการชง
และต้องผสมให้ถูกสัดส่วน
5. สิ้นเปลืองเพราะต้องซื้อทั้งอุปกรณ์
ในการชง อุปกรณ์ทำความสะอาด
และเชื้อเพลิง
6. ต้องเปลี่ยนนมให้เหมาะกับช่วงอายุ
7. ลูกไม่ได้รบั ความอบอุน่ จากแม่ขณะกินนม
เพราะส่วนใหญ่แม่ไม่ได้ให้เอง
8. ต้องคอยระวังว่านมร้อนหรือเย็นเกินไป
9. ประสาทสัมผัสไม่ถูกกระตุ้นทุกส่วน
ทำให้พัฒนาการทางสมองไม่ดีเท่าที่ควร
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นมแม่ดีที่สุด...สำหรับลูกน้อย...เพราะ
1. สารอาหารครบถ้วน ย่อยและดูดซึมง่าย เพราะมีน้ำย่อยเพิ่มมาด้วย อุจจาระ
ไม่แข็ง
2. ร่างกายลูกเจริญเติบโต สมองพัฒนาเต็มที่ทำให้ลูกฉลาด
3. ได้รับภูมิต้านทาน ไม่ป่วยบ่อย
4. ลดการเกิดโรคอ้วน เมื่อลูกโตขึ้น
5. ลดการเกิ ด โรคภู มิ แ พ้ โดยเฉพาะถ้ า ลู ก ได้ กิ น นมแม่ อ ย่ า งเดี ย วในช่ ว ง
6 เดือนแรกเกิด
6. ลูกอารมณ์ดี มีความสุข เพราะได้รับความรัก ความผูกพันและความอบอุ่น
จากพ่อแม่
7. ลูกดูดนมแม่ช่วยให้ขากรรไกรแข็งแรง ทำให้มีพื้นที่สำหรับฟัน ฟันขึ้นเป็น
ระเบียบได้รูปสวย

ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน โดยที่ ไม่ ให้น้ำหรืออาหารอื่น
1. ถ้ากินน้ำหรือนมผสมร่วมกับนมแม่ จะทำให้ลกู ดูดนมแม่นอ้ ยลง เพราะลูกจะอิม่
พอลูกดูดนมแม่น้อยลงก็จะทำให้แม่สร้างน้อยลงไปด้วย ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้ครบ 6 เดือน
2. ถ้ากินน้ำหรือนมผสมร่วมกับนมแม่ จะทำให้ได้ปริมาณนมแม่น้อยลง ทำให้ได้
รับประโยชน์จากนมแม่ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองลดน้อยลง
3. ได้รบั สารอาหารและสารอืน่ ครบถ้วน พอเพียง และเหมาะสมต่อการเจริญเติบ
โตของร่างกายและสมอง
4. ติดเชือ้ โรคน้อยลง ทัง้ จากสารต่อสูเ้ ชือ้ โรคในน้ำนมแม่เอง และจากการปนเปือ้ น
ของเชื้อโรค จากการเตรียมและการให้นมผสม
5. ลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้
6. ถ้าให้ข้าวหรือกล้วยเร็วเกินไป อาจทำให้ขาดสารอาหาร เพราะย่อยยาก
ทำให้อิ่มนานดูดนมแม่น้อยลง

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ คือการเรียนรูก้ นั ระหว่างแม่และลูก แม่เรียนรูท้ จี่ ะให้นมลูกได้
อย่างถูกต้องเพื่อให้ลูกได้นมแม่อย่างเพียงพอ ลูกจะเรียนรู้วิธีการดูดนมแม่ให้ถูกต้อง เพื่อให้
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ได้นำ้ นมอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน การเตรียมความพร้อมเพือ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ แม่จะต้อง
มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด

ระยะตั้งครรภ์
การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับความรู้
ความเข้ า ใจในการที่ จ ะเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ
ตลอดจนวางแผนและอดทนที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ
ด้านร่างกาย หญิงตัง้ ครรภ์ควรมีอายุระหว่าง 20-30 ปี เพือ่ ให้รา่ งกายมีความพร้อม
ในการดูแลทารกในครรภ์ให้มสี ขุ ภาพดีจนกระทัง่ คลอดเมือ่ อายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ และควร
ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ รับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่แต่มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และเตรียม
ความพร้อมของเต้านมเพื่อผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ หากมีหัวนมสั้น แบน บอด บุ๋มต้องแก้ไข
ให้เรียบร้อยก่อนคลอด
ด้านจิตใจ หญิงตัง้ ครรภ์ควรดูแลสุขภาพจิตตนเอง ไม่เครียด เจ้าหน้าทีจ่ งึ ควรให้ความรู้
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่หญิงตั้งครรภ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ความรู้ที่หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและตัดสินใจในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกมี 6 เรือ่ ง และสามารถอธิบายได้อย่างน้อย
2 เรื่อง ดังนี้
1. ความสำคัญของการให้ลูกดูดนมแม่โดยเร็วภายหลังคลอด
2. ความสำคัญของการให้ลูกกับแม่อยู่ห้องหรือเตียงเดียวกัน
3. ท่ากินนมของลูกและแม่และการอมหัวนมของลูก
4. ความสำคัญของการให้นมแม่ทุกครั้งเมื่อลูกต้องการ
5. แม่ทำอย่างไรจึงจะมีน้ำนมเพียงพอ
6. ความสำคัญของการให้นมแม่เพียงอย่างเดียว

ความสำคัญของการให้ลูกดูดนมแม่โดยเร็วภายหลังคลอด
1. ช่วยกระตุ้นให้นมแม่มาเร็วขึ้น
2. ลูกได้รับหัวน้ำนม หรือวัคซีนหยดแรกของชีวิต
3. ช่วยให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานขึ้น
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4. แม่โอบกอดลูกเนื้อแนบเนื้อ ทำให้ลูกได้รับความอบอุ่นพอเหมาะ และผิวหนัง
ลูกจะได้รับเชื้อแบคทีเรียที่มาจากตัวแม่ (แทนที่จะได้มาจากที่อื่น)
5. ชั่วโมงแรกหลังคลอด ลูกยังตื่นตัวมาก ทำให้เรียนรู้การดูดนมแม่ได้ดีกว่า
ในชั่วโมงต่อๆ มา
6. ลูกหัดดูดนมแม่ ช่วยให้ลูกเกิดความผูกพันกับแม่

ความสำคัญของการให้ลูกกับแม่อยู่ห้องหรือเตียงเดียวกัน
1. ลดการติดเชื้อโรคของลูก
2. แม่ ส ามารถให้ ลู ก ดู ด นมได้ บ่ อ ยตามที่ ลู ก ต้ อ งการ ทำให้ น้ ำ นมแม่ ม าเร็ ว
และมามากขึ้น
3. ช่วยให้แม่ได้ดแู ลลูกอย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา ได้สมั ผัส ได้โอบกอด สร้างความรัก
ความผูกพันซึ่งกันและกัน
4. ช่วยให้แม่เรียนรู้และมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก

ท่ากินนมของลูกและแม่และการอมหัวนมของลูก
กลไกการดูดนม

การดูดนมของลูกจะไม่ใช้แรงดูดน้ำนมออกจากเต้าเหมือนการดูดผ่านหลอดดูด
การดูดนมของลูกที่สำคัญจะต้องอาศัยการทำงานของ Hormone และลิ้นของลูกร่วมกัน
ลู ก จะดู ด ได้ ดี เริ่ ม แรกลู ก ต้ อ งอมหั ว นม (Latch on) ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง อมหั ว นมให้ ลึ ก
ลิน้ จะอยูใ่ ต้ลานหัวนม จะได้รดี น้ำนมออกจากกระเปาะน้ำนมได้ ซึง่ จะต้องอาศัย Reflex ต่างๆ
โดยการใช้หัวนมสัมผัสที่ริมฝีปากล่าง จะกระตุ้น (Rooting Reflex) ช่วยให้ลูกอ้าปาก จังหวะ
ที่ลูกอ้าปากเต็มที่แม่จะต้องเคลื่อนศีรษะลูกเข้าหาหัวนมทันที ก่อนที่ลูกจะเริ่มหุบปากลงเพื่อ
ให้ปากลูกสามารถเข้าถึงลานหัวนมและอมหัวนมได้ลกึ เพียงพอ ทัง้ นีเ้ พราะลูกไม่สามารถเคลือ่ น
ศีรษะเข้าเต้านมด้วยตนเองได้ เมื่อลูกอมหัวนมและลานนมได้ดีแล้ว เหงือกจะงับลงบน
ลานนมหัวนมและลิน้ จะอยูใ่ ต้ลานหัวนมและกดลานหัวนมแนบกับเพดานปาก หัวนมจะกระตุน้
Sucking Reflex ทีเ่ พดาน (Teat) ลูกจะดูดยึด Teat นีไ้ ว้ในปาก ลิน้ จะรองรับอยูใ่ ต้ลานหัวนม
ซึ่งเป็นตำแหน่งของ Lactiferous Sinus ขณะลูกดูดนมจะเกิดคลื่นของลิ้นจากการหดตัวของ
กล้ามเนื้อเริ่มจากปลายไปสู่โคนลิ้น คลื่นที่ปลายลิ้นจะกด Lactiferous Sinus กับเพดานปาก
ไล่นำ้ นมส่วนนัน้ ให้ไหลผ่าน duct และเมือ่ คลืน่ ของลิน้ เลือ่ นไปสูโ่ คนลิน้ จะค่อยๆ รีดน้ำนมจาก
sinus ให้ไหลสู่ปากลูก ในเวลาเดียวกันก็กระตุ้น Oxytocin reflex ช่วยให้น้ำนมจาก Alveoli
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ถูกขับออกมายัง Lactiferous Sinus ขณะลูกขยับเหงือกขึน้ และคลืน่ ของลิน้ ก็จะรีดน้ำนมจาก
Sinus เข้าสู่ปากลูกอีกทีหนึ่ง จะเห็นว่ากลไกการดูดนมขวดจะแตกต่างจากการดูดนมแม่
โดยลูกจะใช้เหงือกกดหัวนมยาง เพื่อชะลอการไหลของน้ำนม การดูดจะง่ายกว่าดูดนมแม่
ทำให้ลูกติดขวดนม (Nipple Confusion) และไม่ยอมดูดนมแม่ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ไม่ควร
ให้ลูกดูดนมขวดถ้าลูกดูดนมแม่ไม่ได้ ควรให้ดูดนมจากแก้วแทน

การอมหัวนมไม่ถูกต้อง

สาเหตุ
1. การให้ทารกดูดนมขวด
1.1 ใช้ก่อนเริ่มให้ดูดนมแม่
1.2 ในระยะต่อมาที่ใช้นมผสมช่วย
2. แม่ที่ยังไม่มีความชำนาญในการให้ลูกดูดนมตนเอง
2.1 ลูกคนแรก
2.2 ลูกคนก่อนเลี้ยงด้วยนมขวด
3. ภาวะที่มีความลำบากในการให้ดูดนมแม่
3.1 ทารกคลอดก่อนกำหนด และไม่แข็งแรง
3.2 หัวนมสั้น แบน บอด และยืดหยุ่นไม่ดี
3.3 เต้านมคัด
3.4 เริ่มให้ทารกดูดนมแม่ช้า
4. ขาดผู้ช่วยที่มีความชำนาญ
4.1 แม่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ขาดการสนับสนุนจากชุมชน
4.2 แพทย์ พยาบาลขาดความรู้ ความชำนาญ
ผลที่เกิดขึ้น
ถ้าทารกอมหัวนมไม่ถูกต้อง จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
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1. ขณะดูดนมหัวนมจะถูกเหงือกกดและ
ลิ้นทารกจะถูไปมาที่ปลายหัวนม
2. น้ำนมถูกขับออกจากเต้านมไม่ได้
3. ทารกดูดได้ปริมาณน้ำนมน้อย

- หัวนมเจ็บ
- หัวนมแตก
   เต้านมคัด
     - ทารกหงุดหงิด
     - ดูดนมบ่อยขึ้น
     - ทารกกระวนกระวาย
     - ไม่ยอมดูดนม

4. เต้านมสร้างน้ำนมน้อยลง
     ทารกน้ำหนักไม่ขึ้น
									
จะเห็นว่าการสอนแม่ให้เข้าใจวิธีการให้ลูกอมหัวนมได้อย่างถูกต้อง และฝึกให้แม่
สามารถทำได้อย่างมั่นใจมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องเริ่มสอนและฝึกตั้งแต่ครั้งแรกที่
นำลูกมาให้ดูดนมแม่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและนำไปสู่ความสำเร็จ และป้องกันปัญหาต่างๆ
ที่จะเกิดตามมา
กรณีที่มีปัญหาและเห็นว่า การฝึกสอนให้ลูกอมหัวนมได้อย่างถูกต้องจะต้องอาศัย
ความชำนาญและระยะเวลาในการฝึก ควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะ
มีปัญหาตามมา จะช่วยให้การแก้ไขง่ายมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น การใช้นมผสมและขวดนมแม้
เพียงครั้ง 2 ครั้ง จะสร้างปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ท่าสำหรับแม่ ให้นม

1. ท่านั่งมี 2 ท่า
1.1 ท่าลูกนอนขวางบนตัก จับตัวลูกหันตะแคงเข้าหาตัวแม่และวางบนตัก
โดยมี ห มอนรองรั บ เพื่ อ ให้ ลู ก สามารถอมหั ว นมได้ ลึ ก และจมู ก ไม่ ก ดกั บ เต้ า นม จั ด ให้
ท้ อ งลู ก ชิ ด กั บ ท้ อ งแม่ และปากลู ก อยู่ ต รงหั ว นมพอดี ศี ร ษะและลำตั ว อยู่ ใ นแนวตรง
โดยศีรษะอยู่สูงกว่าลำตัวเล็กน้อย
1.2 ท่ า ฟุ ต บอล ท่ า ลู ก จะเหมื อ นกั บ ในท่ า แรก แต่ ค รึ่ ง ตะแคงครึ่ ง นอน
หงาย มื อ แม่ จั บ ที่ ต้ น คอและท้ า ยทอย และกอดตั ว ลู ก กระชั บ กั บ สี ข้ า งแม่ ท่ า นี้ เ หมาะ
ในกรณีเต้านมใหญ่ หรือแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
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2. ท่านอน แม่ลูกนอนตะแคงเข้าหากัน แม่นอนศีรษะสูงเหมาะสำหรับแม่ที่ต้อง
การพักผ่อนผ่าตัดหน้าท้อง หรือให้นมลูกเวลากลางคืน
กุญแจสำคัญ : ลูกตะแคงตัวและหน้าเข้าหาตัวแม่, แนบชิด, ท้องแนบท้อง,
ปากอ้ากว้าง, ริมฝีปากล่างไม่เม้มเข้า, คางแตะเต้านม, ส่วนใหญ่ของลานหัวนมที่อยู่เหนือ
หัวนมอยู่ในปาก, หยุดดูดและกลืนเป็นจังหวะ

ความสำคัญของการให้นมแม่ทุกครั้งเมื่อลูกต้องการ

1. ขับขี้เทาออกโดยเร็ว ช่วยเร่งขับสารที่ทำให้เกิดอาการตัวเหลืองออกมาก่อนที่
จะถูกดูดซึมกลับไปทำให้ลูกตัวเหลือง
2. น้ำหนักตัวลูกลดไม่มากเกินไป
3. น้ำนมแม่มาเร็ว
4. น้ำนมแม่มามากในวันที่ 3
5. ลดอาการตัวเหลือง
กุ ญ แจสำคั ญ : การให้ น มลู ก ระยะ 3 วั น แรกหลั ง คลอด แม่ ค วรให้ น มลู ก
ทุกครั้งที่ลูกรู้สึกหิว หรือทุกๆ  2-3 ชั่วโมง

แม่ทำอย่างไรจึงจะมีน้ำนมพอ
1.
2.
3.
4.

ให้ลูกดูดเร็ว ดูดบ่อย และดูดถูกวิธี
แม่ไม่เครียด ไม่กังวล
แม่มีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองสำเร็จ
แม่กินอาหารครบถ้วน และพักผ่อนเพียงพอ

ดูดเร็ว ภายใน 1 ชั่วโมง

1. ช่วยกระตุ้นให้นมแม่มาเร็วขึ้น
2. ลูกได้รับหัวน้ำนม หรือวัคซีนหยดแรกของชีวิต
3. ช่วยให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานขึ้น
4. แม่โอบกอดลูกเนื้อแนบเนื้อ ทำให้ลูกได้รับความอบอุ่นพอเหมาะ และผิวหนัง
ลูกจะได้รับเชื้อแบคทีเรียที่มาจากตัวแม่ (แทนที่จะได้มาจากที่อื่น)
5. ชั่วโมงแรกหลังคลอดลูกยังตื่นตัวมาก ทำให้เรียนรู้การดูดนมแม่ได้ดีกว่าใน
ชั่วโมงต่อๆ มา
6. ลูกหัดดูดนมแม่ ช่วยให้ลูกเกิดความผูกพันกับแม่
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ดูดบ่อยทุก 2 ชั่วโมง

1. ขับขี้เทาออกโดยเร็ว ช่วยเร่งขับสารที่ทำให้เกิดอาการตัวเหลืองออกมาก่อนที่
จะถูกดูดซึมกลับไป ทำให้ลูกตัวเหลือง
2. น้ำหนักตัวลูกลดไม่มากเกินไป
3. น้ำนมแม่มาเร็ว
4. น้ำนมแม่มามากในวันที่ 3
5. ลดอาการตัวเหลือง

จะรู้ ได้อย่างไรว่าลูกได้น้ำนมเพียงพอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		

หลังกินนม ลูกหลับ ดูมีความสุข
ขณะดูดนมข้างหนึ่ง เต้านมอีกข้างจะไหลด้วย
ได้ยินเสียงลูกกลืนน้ำนม
เต้านมคัดตึงก่อนให้นม จะนิ่มลงหลังให้นม
ปัสสาวะ 6 ครั้งขึ้นไปใน 24 ชั่วโมง
อุจจาระ 4-8 ครั้งใน 24 ชั่วโมง
น้ำหนักลูก
➲ น้ำหนักลูกจะลดลงได้เนื่องจากมีการขับขี้เทา แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
น้ำหนักแรกเกิดจะกลับมาเท่าแรกเกิดเมื่ออายุ 10-14 วัน
		 ➲ แรกเกิด-3 เดือน น้ำหนักควรเพิ่ม 800 กรัมต่อเดือนและไม่ควรต่ำกว่า
200 กรัม/สัปดาห์
		 ➲ 3-6 เดือน น้ำหนักควรเพิ่ม 600 กรัมต่อเดือนและไม่ควรต่ำกว่า 125 กรัม/
สัปดาห์
		 ➲ 6-12 เดือน น้ำหนักควรเพิ่ม 60-110 กรัมต่อสัปดาห์
		 ➲ 5 เดือน น้ำหนักเป็น 2 เท่า และ 1 ปี น้ำหนักเป็น 3 เท่า เมื่อแรกเกิด

ความสำคั ญ ของการให้ น มแม่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วโดยที่ ไ ม่ ใ ห้ อ าหารอื่ น แม้ แ ต่ น้ ำ ในระยะ
6 เดือนแรก
1. ถ้ากินน้ำหรือนมผสมร่วมกับนมแม่ จะทำให้ลกู ดูดนมแม่นอ้ ยลง เพราะลูกจะอิม่
พอลูกดูดนมแม่นอ้ ยลงก็จะทำให้นมแม่สร้างน้อยลงไปด้วย ทำให้ไม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ได้ครบ 6 เดือน
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2. ถ้ากินน้ำหรือนมผสมร่วมกับนมแม่ จะทำให้ได้ปริมาณนมแม่น้อยลง ทำให้ได้
รับประโยชน์จากนมแม่ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองลดน้อยลง
3. ได้รับสารอาหารและสารอื่นครบถ้วน พอเพียง และเหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของร่างกายและสมอง
4. ติดเชือ้ โรคน้อยลง ทัง้ จากสารต่อสูเ้ ชือ้ โรคในน้ำนมแม่เอง และจากการปนเปือ้ น
ของเชื้อโรค จากการเตรียมและการให้นมผสม
5. ลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้
6. ถ้าให้ข้าวหรือกล้วยเร็วเกินไป อาจทำให้ขาดสารอาหาร เพราะย่อยยาก
ทำให้อิ่มนาน ดูดนมแม่น้อยลง

ระยะคลอด

การคลอดด้วยวิธีปกติ จะช่วยให้แม่เริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เร็ว การเริ่มต้น
ยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งทำให้สามารถให้นมแม่ได้สำเร็จ เพราะเป็นระยะที่แม่และลูกมีความพร้อม
เป็นระยะลูกตืน่ ตัวมากทีส่ ดุ การดูดนมแม่ได้เร็วทันทีหลังคลอด หรือภายใน 1 ชัว่ โมงหลังคลอด
จะทำให้น้ำนมแม่มาเร็ว ดังนั้น แม่ควรให้ลูกได้ดูดนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
หรือเรียกว่า ดูดเร็ว
การเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรให้ลูกดูดนมแม่ทันทีหากลูกยังดูดนมแม่ไม่ได้
แม่ควรได้โอบกอดแนบเนื้อแนบเนื้อนาน 30 นาที (ในห้องคลอด) เพื่อสร้างสายสัมพันธ์
ระหว่างแม่-ลูก จะช่วยกระตุ้นให้เกิดสายสัมพันธ์แม่-ลูก แม่จะรู้สึกถึงความเป็นแม่ เกิดการ
กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนแห่งความรัก (Oxytocin) ลูกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นปลอดภัย
กระตุ้นให้ลูกเกิดการเรียนรู้ พร้อมที่จะดูดนม

ระยะหลังคลอด

การสร้างและการหลัง่ ของน้ำนมสัมพันธ์กบั การดูดของทารก หากทารกได้ดดู นมแม่
โดยเร็วจะทำให้น้ำนมแม่มาเร็ว หากดูดบ่อย และดูดถูกวิธี จะทำให้น้ำนมเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูก ดังนั้น ควรเป็นหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ดูดเร็ว ดูดบ่อย ดูดถูกวิธี
โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1. ดูดเร็ว หลังคลอดควรให้ลูกดูดนมทันทีหรือภายใน 1 ชั่วโมง
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2. ดูดบ่อยๆ สม่ำเสมอ ทุก 2-3 ชัว่ โมง ทัง้ กลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะในระยะ
2-3 วันแรกหลังคลอด และทุกครั้งที่ลูกต้องการ เพื่อให้น้ำนมแม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูก ดังนัน้ หลังคลอดแม่ควรอยูห่ อ้ งเดียวเตียงเดียวกันกับลูกตลอดเวลา เพือ่ ความสะดวกใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. ดูดถูกวิธี แม่จะต้องอุ้มลูกให้อยู่ในท่าถูกต้อง ลูกจะต้องอมหัวนมให้มิดลานนม

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับแม่ทำงานนอกบ้าน

ปัจจุบันแม่ส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน เพื่อให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้ครบ 6 เดือนเต็ม แม่จะต้องรู้วิธีการบีบเก็บน้ำนมไว้ให้ลูก หลังคลอดควรสอนวิธีการบีบ
เก็บนมไว้ให้ลูกเมื่อแม่ไม่อยู่บ้าน และเมื่อแม่ต้องเตรียมตัวไปทำงานนอกบ้าน ระยะเวลาที่
เหมาะสำหรับการบีบเก็บนมไว้ให้ลูกเมื่อแม่ต้องไปทำงานนอกบ้านคือ เมื่อลูกอายุครบ
1 เดือน เพราะเป็นระยะที่แม่มีน้ำนมมาก และเมื่อแม่ไปทำงานความเครียดจากการทำงาน
อาจทำให้น้ำนมแม่สร้างน้อยลง และไม่มีเวลาบีบเก็บน้ำนม ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงลูก
จนลูกอายุครบ 6 เดือน

การบีบน้ำนมมี 3 วิธี

1. การบีบน้ำนมด้วยมือ (Hand expression) เป็นวิธเี หมาะสมทีส่ ดุ เพราะสะดวก
ประหยัดและช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมด้วย แม้ไม่ดีเท่าการดูดนมของลูก
2. การใช้ เ ครื่ อ งปั้ ม ไฟฟ้ า (Electric pump) มี ร าคาแพงค่ อ นข้ า งยุ่ ง ยาก
ควรใช้ในรายที่มีปัญหา เช่น  เต้านมคัดมากจนจับหรือแตะไม่ได้
3. การใช้ที่ปั้ม (Breast pump) ไม่สะดวกต้องล้างทำความสะอาด นึ่งหรือต้ม
ในน้ำเดือดอย่างน้อย 10 นาที ไม่แนะนำให้ใช้เพราะไม่กระตุ้นการสร้างน้ำนม

การบีบน้ำนมด้วยมือ (Hand expression)

การบีบนมด้วยมือใช้มือข้างที่ถนัด ข้างไหนก็ได้
1. ล้างมือให้สะอาดก่อนจะบีบน้ำนม
2. วางนิ้วหัวแม่มือไว้ที่ด้านบนของเต้านมและนิ้วชี้ด้านตรงข้ามบริเวณขอบนอก
ของลานนม ห่างจากฐานหัวนม 3 เซนติเมตร อย่าวางนิ้วที่หัวนมจะทำให้น้ำนมไม่ไหลเพราะ
ไปกดท่อรูเปิด
3. กดนิ้วมือทั้งสองเข้าหน้าอกให้เต้านมบุ๋ม บีบนิ้วเข้าหากันน้ำนมจะพุ่งออกมา
นำขวดแก้วหรือถ้วยรองรับน้ำนม เมื่อน้ำนมไหลให้ผ่อนนิ้วได้
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4. กด บีบ คลายเป็นจังหวะ 1-2 วินาทีต่อครั้ง น้ำนมจะไหลพุ่ง บีบเป็นจังหวะ
จนกระทั่งน้ำนมน้อยลงจึงค่อยๆ เลื่อนนิ้วทั้งสองไปรอบๆ ลานนม แต่ละเต้าจะใช้เวลา
15 นาที น้ำนมจะเริ่มไหลช้าลง ให้ย้ายไปที่เต้านมอีกข้างหนึ่ง
5. ให้บีบนมสลับทั้งสองเต้า เต้าละ 15 นาที จนครบ 30 นาที
กุญแจสำคัญ : การบีบนมด้วยมือ หัวแม่มอื อยูบ่ นขอบลานหัวนม นิว้ อืน่ อยูต่ รงข้าม,
กดเข้ า หาตั ว , อย่ า รู ด นิ้ ว มื อ ไปบนผิ ว หนั ง , กด-บี บ -คลาย ซ้ ำ ไปซ้ ำ มาหลายๆ นาที
กระตุ้น let-down reflex เลื่อนนิ้วไปตำแหน่งอื่นๆ แล้วทำเช่นเดียวกันจนรอบหัวนม
เพื่อบีบน้ำนมออกหมดทุกท่อ
การเก็บน้ำนม
➲ ควรบีบน้ำนมทิ้งก่อน 3 ครั้ง แล้วจึงเริ่มใช้ขวดรองเก็บ
➲ เก็บน้ำนมลงในขวดเท่าที่ลูกต้องการกินในแต่ละมื้อ
➲ เมื่อบีบน้ำนมเสร็จ ปิดฝาขวดให้มิดชิดทันที ถ้าตั้งไว้ไม่ใส่ในตู้เย็น จะอยู่ใน
6-8 ชั่วโมง
➲ เก็บไว้ในตูเ้ ย็นส่วนทีเ่ ย็นทีส
่ ดุ คือชัน้ ทีอ่ ยูใ่ ต้ชอ่ งแช่แข็งด้านในสุด จะเก็บได้นาน
2 วัน
➲ ถ้ า เก็ บ ไว้ ใ นช่ อ งแช่ แข็ ง จะเก็ บ ได้ น าน 3 เดื อ น อย่ า เก็ บ ไว้ ที่ ป ระตู ตู้ เ ย็ น
เพราะเมื่อเปิด-ปิดตู้เย็นความเย็นจะไม่คงที่
การเก็บน้ำนม
กรณีที่ไม่มีตู้เย็น
➲ ทันทีหลังแม่ตื่นนอนให้ลูกดูดนมแม่ก่อน 1 มื้อ
➲ ก่ อ นเดิ น ทางไปทำงานนอกบ้ า นครึ่ ง ชั่ ว โมง แม่ บี บ น้ ำ นมเก็ บ ใส่ ข วดแก้ ว
มีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ในที่เย็นที่สุดในบ้าน หรือใส่ในกระติกน้ำแข็งเพื่อเก็บไว้ให้
ลูกได้ดื่มกิน 1-2 มื้อ
➲ แม่ ที่ ฝึ ก เก็ บ น้ ำ นมอย่ า งดี จ ะบี บ นมหลั ง ลู ก ดู ด อิ่ ม แล้ ว 400-500 ซี ซี หรื อ
2 ถ้วย
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การป้อนนมด้วยถ้วย
เมื่อแม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ บางครั้งแม่อาจต้องไปธุระหรือกลับไปทำงานใน
เวลากลางวัน เมือ่ ครบวันลาหลังคลอด การป้อนนมจากถ้วยเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ แทนการให้ลกู ดูดนม
จากขวด เนื่องจาก
➲ ลู ก อาจติ ด ขวดนม และไม่ ย อมดู ด นมแม่ อี ก เพราะวิ ธี ก ารที่ ลู ก ใช้ ลิ้ น และ
ริมฝีปากดูดนมแม่จากเต้า ต่างจากการดูดจากขวด
➲ การดูดจากขวดทำให้มีปัญหาเรื่องการพัฒนาของฟันและกราม
➲ การป้อนนมด้วยถ้วย ฝึกไม่ยาก ปลอดภัย และยังใกล้ชิดกับลูกมากกว่าให้
ลูกดูดจากขวดนม
➲ ดื่มนมจากถ้วยแก้ว ล้างให้สะอาดได้ง่ายด้วยสบู่ แต่ขวดนมล้างยากต้องต้ม
ถ้าล้างไม่สะอาดทำให้เด็กติดเชื้อง่าย
วิธีป้อนนมจากถ้วย
➲ ขณะที่จะเริ่มป้อนนมด้วยถ้วยนั้น ถ้าลูกไม่อยู่นิ่งควรห่อลูกไว้เพื่อป้องกันลูก
เอามือมากระแทกถ้วย
➲ วางผ้ากันเปื้อนไว้ที่ใต้คางลูก
➲ จับลูกนั่งบนตักในท่าเอน โดยคนป้อนอยู่ในท่าที่สบาย ใช้ฝ่ามือรับที่ต้นคอลูก
➲ ถ้วยที่ใช้ป้อนนมควรเป็นถ้วยแก้ว จะเห็นน้ำนมเวลาเอียงถ้วย
➲ ใช้ถ้วยเล็กๆ ขนาดถ้วยยา ใส่นมประมาณครึ่งถ้วยก็พอ
➲ ใช้มือจับถ้วยแบบที่ใช้นิ้วช่วยกระดกถ้วยได้ โดยอาจใช้นิ้วก้อยหรือสันมือแตะ
ที่หน้าอกลูกแล้ววางปากถ้วยลงแนบที่ปากลูกเอียงถ้วยจนน้ำนมไหลมาแตะที่
ริมฝีปากลูก ให้อยู่ในลักษณะเอียงตลอดเวลา
➲ ห้ า มริ น น้ ำ เข้ า ปาก ลู ก จะใช้ ลิ้ น ออกมาไล้ น้ ำ นมเข้ า ปากเอง ลู ก จะพั ก และ
ควบคุมจังหวะการดื่มนมเองได้ตลอดเวลาเอียงถ้วยอยู่ที่ริมฝีปาก
➲ ห้ามใช้วิธีเทนมเข้าปาก
➲ ในระยะเวลาแรกๆ ที่ ฝึ ก ป้ อ นลู ก นี้ ลู ก อาจจะไม่ ย อมดื่ ม นมแม่ ทั น ที
ต้องใช้เวลา และความอดทน เมื่อแม่กลับไปทำงานแล้วอย่าเพิ่งหักโหมทำงาน
จนลืมเรื่องสุขภาพของตัวเอง ดื่มน้ำให้มากๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และพักผ่อนเมื่อมีโอกาส
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พัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์

พัฒนาการเด็กแรกเกิด-2 ปี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้การดูแลเด็กเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่เราคิดว่าทารกยังเล็กเกินกว่าจะรับรู้อะไร ในปัจจุบันเราพบว่า แม้แต่ทารกแรกเกิด
สามารถมองเห็น ได้ยิน รับรู้ รส กลิ่น สัมผัส และมีความรู้สึกเช่นกัน กล่าวคือ
➲ ทารกสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ห่างประมาณ 8 นิ้วได้ ภายใน 1 สัปดาห์
สามารถแยกหน้าของแม่ออกจากหน้าคนอืน่ ๆ ได้ และภายในไม่กสี่ ปั ดาห์สามารถมองตามวัตถุ
ที่เคลื่อนไหว
➲ ทารกสามารถได้ยินเสียงที่ระดับเสียงของมนุษย์ได้ สามารถแยกเสียงแม่จาก
เสียงคนอื่นๆ และสามารถหันหาวัตถุที่เป็นแหล่งเสียงได้
➲ ทารกรับรู้รสหวาน เปรี้ยว ขม และเผ็ดได้ และรับรู้และจดจำกลิ่นของแม่ได้

กิจวัตรประจำวันของทารก
หากสังเกตทารกอย่างใกล้ชดิ จะเห็นได้วา่ ทารกจะหลับเป็นส่วนใหญ่ สลับกับการตืน่
หรือที่เรียกว่า ระดับการรู้ตัว (States of Consciousness) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับการรู้ตัว			
คุณลักษณะ
หลับลึก (Deep sleep) ตาปิดสนิท หายใจสม่ำเสมอ ไม่มีการเคลื่อนไหวยกเว้นมีผวาบางครั้ง
หลับตื้น (Active sleep) ตาปิด หายใจสม่ำเสมอ มีการกระตุกเล็กน้อยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนอื่น
เริ่มต้น (Quiet awakes) ลืมตา หายใจสม่ำเสมอ ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากมาย
ตื่นเต็มที่ (Active awakes) ลืมตา เคลื่อนไหวศีรษะ แขน ขา ลำตัว หายใจไม่สม่ำเสมอ
ร้องไห้และหงุดหงิด
ปิดตาบางส่วน หรือทั้งหมด เคลื่อนไหวร่างกายรุนแรง ส่งเสียงร้องดัง
(Crying and fussing)
ในแต่ละวันทารกมีกิจวัตรประจำวันที่สำคัญ คือ นอน ร้อง กิน และมองรอบๆ ตัว
ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆ  2 ชั่วโมง
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การนอน ทารกแรกเกิดจะนอนวันละ 15 – 16 ชั่วโมงต่อวัน เมื่ออายุมากขึ้น
จำนวนชั่วโมงนอนจะค่อยๆ ลดลง เด็กจะนอนยาวในช่วงกลางคืนได้ดีเมื่อปลายขวบปีแรก
➲ การร้อง เป็นสัญญาณที่แสดงความต้องการ เรียกร้องเพื่อให้ผู้ใหญ่มาดูแล
เสียงร้องที่ต่างกันแสดงถึงความต้องการที่แตกต่าง เช่น ร้องเพราะหิว ร้องเพราะเจ็บไม่สบาย
ร้องเพราะโกรธ
➲ การกิ น ในช่ ว งต้ น ของชี วิ ต เด็ ก จะหิ ว บ่ อ ย อาจกิ น ทุ ก 2 ชั่ ว โมง มากกว่ า
10 มื้อต่อวัน
➲

พัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กวัยนีพ้ ฒ
ั นาการทางด้านร่างกายมากมาย การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็นลักษณะ
Cephalocaudal คือ จากศีรษะจรดเท้า และ Proximodistal (จากกลางตัวออกไป)
พัฒนาการที่สำคัญ ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท และสมอง เมื่อแรกเกิดสมองที่พัฒนา
เต็มที่คือ Midbrain และ Medulla ส่วนทีเจริญน้อย คือ Cortex ซึ่งจะพัฒนามากขึ้นใน
ช่วงหลังคลอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้การเคลื่อนไหลของร่างกาย
ความคิด และภาษา บริเวณ Cortex มีเซลล์ 2 ชนิด คือ Neurons และ Glial cells ซึง่ ในระยะ
2 ปี หลังคลอด จะขยายกิ่งก้านสาขาเชื่อมต่อกัน (Synapses) เป็นผลทำให้สมองเจริญเติบโต
รวดเร็วมากในช่วงปีถงึ ร้อยละ 80 ของสมอง เพือ่ เป็นผูใ้ หญ่ นอกจากนัน้ ในระยะนีม้ กี ารพัฒนา
เยื่อหุ้มเส้นประสาท (Myelin sheat) เรียกว่า Myelinization เช่นกัน
2. การเปลี่ยนแปลงของกระดูก และกล้ามเนื้อกระดูกเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ
ตั้ ง แต่ แรกเกิ ด จนถึ ง วั ย รุ่ น ที่ ชั ด เจนคื อ การเปลี่ ย นแปลงของกระหม่ อ ม (Frontanels)
โดยกระหม่ อ มหน้าจะปิดเมื่ออายุ 12–18 เดือน ส่ ว นกล้ า มเนื้ อ ซึ่ ง เมื่ อ แรกเกิ ด เด็ ก จะ
มีจำนวนกล้ามเนื้อครบถ้วน (Muscle fibers) แต่มีขนาดเล็กและนิ่มซึ่งจะค่อยๆหนาขึ้น
แข็งขึ้น และยาวขึ้นอย่างช้าๆ จนเข้าสู่วัยรุ่น และกล้ามเนื้อบริเวณหัว และคอจะพัฒนาก่อน
กล้ามเนื้อแขน และขา (Cephalocaudal development)
3. การเปลี่ยนแปลงของขนาด และรูปร่าง ในช่วงปีแรกเด็กจะสูง และมีน้ำหนัก
เพิ่มขึ้นรวดเร็ว
4. ทั ก ษะด้ า นการเคลื่ อ นไหว Robert Malina (1982) เสนอแบ่ ง ทั ก ษะ
การเคลื่อนไหวออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
		 ➲ locomotor ได้แก่ การเดิน วิ่ง กระโดด กระโดดขาเดียว
		 ➲ nonlocomotor ได้แก่ การผลัก ดึง งอ บิด
		 ➲ manipulative ได้แก่ การจับ ขว้าง ป่า เตะ กำ
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ทักษะการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตามวัย (mile stone) ดังนี้
อายุ			 Locomotor
1 เดือน
3 เดือน

ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ
ของการก้าวเดิน

4 – 6 เดือน พลิกคว่ำ หงาย นั่งโดย
มีที่พิง, คืบ
7 – 9 เดือน นั่งโดยไม่ต้องมีที่พิง คลาน
10 – 12 เดือน ดึงตัวเองขึ้นยืน เกาะเดิน
เดินได้เอง
13 – 18 เดือน เดินถอยหลัง เดินข้างๆ วิ่ง

Nonlocomotor
ยกศีรษะเล็กน้อย
มองตามวัตถุ
ยกหัว 90 องศา
เมื่อจับนอนคว่ำ
นั่งชันคอตรง

นั่งยอง, โก้งโค้ง
กลิ้งบอลไปหาคนอื่น

Manipulative
จับวัตถุที่วางใส่มือ
ตีวัตถุที่มองเห็น
เอื้อมมือคว้าของ
เปลี่ยนมือถือของ
กำช้อนตักของใส่ปาก
แต่ยังหกเลอะเทอะ
ช้อนก้อนไม้ 2 ชิ้น
เอาของใส่ถ้วย
และเทออก

พัฒนาการด้านสติปัญญา และการเรียนรู้
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านนี้ของทารก ได้แก่
➲ ความสามารถในการแยกหน้าแม่จากหน้าคนอื่นๆ รวมทั้งเสียง และกลิ่น
➲ สามารถแยกการแสดงออกของอารมณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ของผู้ เ ลี้ ย งดู เช่ น
ถ้าแม่มีอารมณ์โกรธเด็กจะร้องไห้จ้า หรือเงียบเลย ถ้าแม่ดูแจ่มใส มีความสุข เด็กก็จะแจ่มใส่
และจ้องหน้าแม่ เป็นต้น
➲ การตอบสนองต่อรูปแบบต่างๆ เด็กจะแสดงอาการตืน
่ ตัว สนใจต่อรูปทรงต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยชิน
➲ ความเข้ า ใจต่ อ การคงอยู่ ข องวั ต ถุ (object permanence) ในระยะแรก
(1 – 4 เดือน) เด็กจะสนใจเฉพาะวัตถุทมี่ องเห็น แล้วจ้องมองตาม เมือ่ วัตถุเคลือ่ นไปจากสายตา
เด็กจะหมดความสนใจ หลังจากนัน้ เด็ก (4 – 8 เดือน) จะเริม่ ติดตามวัตถุอย่างต่อเนือ่ งกว่าเดิม
โดยมองตามของตก หรือถ้าเราซ่อนวัตถุไว้ใต้ผา้ แต่ยงั เห็นบางส่วนโผล่มา เด็กจะค้นหาต่อ เช่น
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ดึงผ้าออก แต่ถ้าคลุมวัตถุจนหมด เด็กจะหยุดความสนใจ เมื่อเด็กอายุ 8 เดือนขึ้นไป จะค้นหา
วัตถุต่อถึงแม้จะถูกคลุมด้วยผ้าจนมิดชิด เมื่ออายุ 1 ปี ขึ้นไป เด็กสามารถค้นหาของที่ซ่อนไว้
ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนที่ซ่อนก็ตาม
➲ การเลียนแบบ มีการศึกษาหลายแห่งที่ยืนยันว่า เด็กทารกแรกเกิดสามารถ
เรียนแบบลักษณะ ท่าทางของใบหน้าได้

พัฒนาการด้านภาษา
เด็กจะมีพัฒนาการโดยลำดับ ดังนี้
อายุ				
แรกเกิด – 1 เดือน
   1 – 2 เดือน
   3 – 4 เดือน
   6 – 7 เดือน
   9 – 10 เดือน
12 – 13 เดือน
18 – 24 เดือน

ภาษา

เสียงร้องไห้เป็นส่วนใหญ่
หัวเราะ ส่งเสียงดัง
คุยอืออา
เปล่งเสียงพยัญชนะ เล่นน้ำลาย ทำเสียงริมฝีปาก
เรี ย นรู้ ภ าษา ท่ า ทาง เช่ น ตบมื อ โบกมื อ เล่ น เสี ย ง
หลายพยางค์
คำพูดคำแรกที่มีความหมาย
รูจ้ กั คำมากขึน้ 10 – 30 คำต่อสัปดาห์ คำส่วนใหญ่เป็นชือ่ เรียกคน
สิ่งของวัตถุต่างๆ

พัฒนาการด้านสังคมและบุคลิกภาพ
พัฒนาการทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในระยะแรกในเด็กทารก คือ ความผูกพัน (Attachment)
ซึ่งหมายถึงความผูกพันทางอารมณ์ที่ทำให้บุคคลรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในสัมพันธภาพนั้นๆ
ซึ่งพ่อแม่จะแสดงออกมา (Attachment behaviour) ในลักษณะต่างๆ เช่น ยิ้ม สบตา สัมผัส
อุ้มกอด ส่งเสียงเรียกชื่อ เป็นต้น Klaus และ Kennell (1976) กล่าวว่า ระยะ 2 – 3
ชั่ ว โมงแรกหลั ง คลอด เป็ น ระยะที่ ส ำคั ญ (Critical periold) ที่ แ ม่ จ ะสร้ า ง
ความผูกพันกับลูก John Bowfy (1964) ซึ่งเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเรื่องความผูกพัน
กล่าวว่าทารกพัฒนาความผูกพัน 3 ขั้นตอน คือ
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ระยะที่ 1 (อายุ 0 – 3 เดือน) ไม่มีจุดเน้นแน่นอน โดยทารกจะใช้วิธีร้อง สบตา
คลอเคลีย กอดรัดเพื่อให้คนรอบข้างมาตอบสนอง
ระยะที่ 2 (อายุ 3 – 6 เดือน) มีจุดเน้น เช่น ยิ้มให้กับคนที่คุ้นเคยมากกว่า
ไม่ยิ้มกับคนแปลกหน้าทันที แต่ยังไม่กลัวคนแปลกหน้า
ระยะที่ 3 (อายุ 6 เดือนขึ้นไป) ต้องการคนที่ไว้วางใจ (Safe base) วัยนี้จะเริ่ม
กลัวคนแปลกหน้า (6 – 15 เดือน) จะวิตกกังวลเมื่อถูกแยกจากพ่อแม่ (9 เดือน เป็นต้นไป)
ในระยะเดียวกันเด็กก็มพี ฒ
ั นาการรับรูต้ วั เอง (Sense of self) โดยในขวบปีแรกเด็กรับรู้
Subjective self หรือ Existential self คือ เด็กรับรู้ว่าฉันเป็นตัวฉัน แยกจากคนอื่น
ซึ่งจะพัฒนาโดยลำดับและชัดเจน เมื่อเด็กอายุ 9 – 12 เดือน ในขวบปีที่ 2 เด็กเริ่มรับรู้
Objective self หรือ Categorial self คือ เด็กรับรู้ว่าฉันเป็นสิ่งหนึ่งของโลกนี้ มีคุณลักษณะ
เฉพาะ (Self-awareness)

สรุปพัฒนาการเด็กวัยทารก
พัฒนาการ
✦

พัฒนาการด้าน
ร่างกาย

0 2
4
6
8
สมองพัฒนา เอื้อมมือ นั่ง เกาะยืน
มาก
คว้าของ

แยกหน้าแม่ แยกเสียงและ
จากคนอื่นเลียน สิ่งที่มองเห็น
แบบท่าทาง
ของใบหน้า
✦ พัฒนาการด้านภาษา
ส่งเสียงดัง
เล่นน้ำลาย
✦

✦

อายุ (เดือน)
10 12

พัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
การเรียนรู้

พัฒนาการด้าน
สังคมและบุคลิกภาพ

ยิ้มให้

พัฒนาการเด็กอายุ 2 – 5 ปี

ยิ้มตอบ

14 16 18 20 22/24
เดิน
ได้เอง กิง่ ก้านของเซลล์ประสาท

แยกการแสดงออก
ของใบหน้า
รับรู้การคงที่ของวัตถุ
แก้ไขปัญหาต่างๆ
เล่นเสียง
ภาษา
ท่าทาง
กลัวคน
แปลกหน้า

พูดคำแรก
เล่นกับเพื่อน

รู้คำศัพท์ 3 – 50 คำ
เล่นสมมติ

เด็กวัย 2 – 5 ปี มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายไม่รวดเร็วเท่ากับใน 2 ขวบปีแรก
เช่นเดียวกับสมอง และระบบประสาท แม้มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะอยู่ในอัตราที่ช้ากว่าใน
เดือนแรกๆ ของชีวิตการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและพัฒนาการของเด็กในวัยนี้มีความสำคัญ
เนื่องจากเป็นวัยที่เปลี่ยนจากภาวะที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้เลยไปสู่ภาวะที่พึ่งพาตนเอง
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ได้มากขึ้น เด็กวัยนี้จะเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้น
และเริ่มเป็นตัวของตัวเอง รวมทั้งสามารถฝึกทักษะด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ผู้ปกครองจำนวน
ไม่น้อยที่รู้สึกหงุดหงิดกับเด็กวัยนี้ว่าซุกซนไม่ค่อยเชื่อฟัง ทั้งนี้เนื่องจากพัฒนาการของวัย
ทีท่ ำให้เด็กต้องการเรียนรูโ้ ลกกว้าง แต่ในขณะเดียวกัน ผูป้ กครองต้องคอยเฝ้าระวังห้ามปราม
ไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้น

พัฒนาการด้านร่างกาย (Motor development)

เมือ่ อายุ 2 – 3 ปี เด็กจะวิง่ ได้คล่องขึน้ ปี  นป่ายขึน้ ลงจากโซฟาได้โดยไม่ตอ้ งให้การ
ช่วยเหลือเมื่ออายุ 5 – 6 ปี สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทาง และใช้มือในการหยิบจับได้คล่อง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อายุ

    กล้ามเนื้อใหญ่

       กล้ามเนื้อเล็ก

2 – 3 ปี วิ่งได้คล่อง ปืนป่ายขึ้นลงเก้าอี้ได้เองโดย
ใช้นิ้วจับสิ่งของเล็กๆ ได้ขว้างลูกบอล
ไม่ต้องช่วยเหลือ ดึงและลากของเล่นชิ้นใหญ่ได้ เล็กๆ ไปข้างหน้าในขณะยืนได้
3 – 4 ปี ขึ้นบันไดสลับขาได้ กระโดดพร้อมกัน 2 ขาได้
เอื้อมมือรับลูกบอลขนาดใหญ่ได้
เดินด้วยปลายเท้าได้ ลากของเล่นไปได้ทุกทิศทาง ใช้กรรไกรตัดกระดาษได้ จับดินสอ
ขี่จักรยานสามล้อได้
โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ นิ้วนางได้
4 – 5 ปี ขึ้น-ลงบันได สลับขาได้ ยืน เดิน วิ่ง โดยใช้
ใช้ไม้ตลี กู บอลได้ เตะและจับลูกบอลได้
ปลายเท้าได้
จับดินสอได้ถนัดขึ้น
5 – 6 ปี กระโดดสลับขา เดินตามแนวเส้นได้ไถลตัว
เล่นเกมเกี่ยวกับลูกบอลได้ดีขึ้น
และหมุนตัวได้
ใช้เข็มร้อยด้ายได้
			

พัฒนาการด้านภาษา (Language development)
ในช่วงวัยทารก (Infant) เด็กจะพูดเป็นคำๆ เด็กเริ่มพูดเป็นประโยคเมื่ออายุ
18 เดือนขึ้นไป ประโยคแรกของเด็กจะสั้น มีเพียง 2 – 3 คำ เมื่ออายุ 27 เดือนขึ้นไป
จะพูดเป็นประโยคยาวขึน้ มีคำขยายสร้างประโยคคำถาม และปฏิเสธได้เมือ่ อายุ 36 เดือนขึน้ ไป
จะสามารถพูดประโยคซับซ้อนได้มากขึ้น ผู้ปกครองอาจรู้สึกกังวลว่าการที่เด็กได้ยินหลายๆ
ภาษาพร้อมกันจะมีผลต่อการพัฒนาการทางภาษาของเด็ก จากการศึกษาของผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า
เด็กสามารถรับรูห้ ลายภาษาพร้อมกันได้ โดยในระยะเริม่ ต้นเด็กอาจจะใช้เวลามากขึน้ เล็กน้อย
ทีจ่ ะทำความเข้าใจ หลังจากนัน้ เด็กจะเรียนรูไ้ ด้ตามปกติ ผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะว่า การทีจ่ ะช่วย

44
ให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้ดี ต้องพูดกับเด็กตั้งแต่เริ่มแรก (มากกว่า 1 ภาษาก็ได้) โดยเฉพาะแต่
ละภาษาควรมาจากแหล่งที่แตกต่าง กล่าวคือ คุณแม่ หรือคุณพ่อต้องพูดภาษาใดภาษาหนึ่ง
ไม่พูดหลายภาษาในคนๆ เดียวกัน เพราะจะทำให้เด็กมีความลำบากในการเข้าใจ หรือในบ้าน
พูดภาษาหนึ่งที่โรงเรียนพูดอีกภาษาหนึ่งก็ได้เช่นกัน
พัฒนาการด้านภาษา แบ่งออกเป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คือ ความเข้าใจภาษา (Receptive
language) และการแสดงออกทางภาษา (Expressive language) ซึ่งครอบคลุมทั้งภาษาพูด
และภาษาท่าทาง ซึ่งจะมีลักษณะเด่นของวัย ดังนี้

อายุ

พัฒนาการด้านภาษา

แรกเกิด   มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียง เช่น ทำท่าผวา ร้องตกใจ
กะพริบตาถี่ๆ หายใจเร็วขึ้น
1 เดือน ส่งเสียงฮือฮา ยิ้มตอบเมื่อมีคนเล่นด้วย
2 เดือน เริ่มพยายามหาที่มาของเสียง ยิ้มทัก
3 เดือน คุยอืออา โต้ตอบกับพ่อ – แม่  ทำท่าดีใจ เมื่อเห็นคนหรือของที่คุ้นเคย
4 เดือน เริ่มหันหาเสียงได้ถูกทิศทาง หัวเราะเสียงดัง เล่นน้ำลาย
6 เดือน หันหาเสียงได้แม่นยำ ตอบสนองต่อการแสดงออกทางสีหน้า
เริ่มทำเสียงจากริมฝีปาก เช่น พ ป บ
9 เดือน หยุดเมื่อถูกห้ามว่า “ไม่” เล่นเสียงหลายพยางค์ เช่น บาบา จ๋าจ๊ะ
เล่นจ๊ะเอ๋ เลียนแบบท่าทาง
12 เดือน ทำตามคำสั่ง 1 ขั้น ที่ไม่มีท่าทางประกอบ
พูดคำเดี่ยวๆ ได้อีก 2 – 3 คำ นอกเหนือจาก พ่อ – แม่
18 เดือน ชี้อวัยวะตามคำบอกได้ตั้งแต่ 2 – 3 ส่วนขึ้นไป
ชี้ภาพที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 ภาพ พูดคำเดี่ยวๆ ได้อย่างน้อย 10 คำ
2 ปี
ทำตามคำสั่ง 2 ขั้นได้ พูดคำ 2 พยางค์ติดกันมีคำศัพท์ประมาณ 50 คำ
นั่งเล่นในกลุ่มวัยเดียวกัน แต่ต่างคนต่างเล่น
2 ปีครึ่ง รู้จักจำนวนหนึ่ง ใช้สรรพนาม ฉัน เธอ ถูกต้อง พูดเป็นวลี 2 – 3 พยางค์
หรือประโยคสั้นๆ เริ่มเล่นกับเด็กวัยเดียวกัน
3 ปี
เข้าใจบุพบทง่ายๆ เช่น บน ล่าง บอกสีได้อย่างน้อย 1 สี
พูดโต้ตอบเป็นประโยค พูดฟังเข้าใจประมาณร้อยละ 70
4 ปี
พูดเล่าเรื่องสิ่งที่ประสบมาได้เป็นประโยคต่างๆ
ฟังเข้าใจเกือบทั้งหมด พูดได้คล่องไม่ติดอ่าง
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ข้อสังเกต ที่สงสัยว่าเด็กจะมีพัฒนาการด้านภาษาช้า
➲ อายุ 18 เดือน
ทำตามคำสั่งง่ายๆ ไม่ได้
➲ อายุ 2 ปี
ยังไม่พูดคำที่มีความหมาย
➲ อายุ 3 ปี
ยังไม่พูดเป็นวลี
สาเหตุสำคัญของการมีพฒ
ั นาการด้านภาษาช้า คือ การได้ยนิ ผิดปกติ ขาดการกระตุน้
ที่เหมาะสม ปัญญาอ่อน ออทิซึม (Autism) บางคนอาจหาสาเหตุไม่ได้ (DLD-Development
Language Disorder)
มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายวิธีการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก ได้แก่
➲ ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation)
➲ ทฤษฎีการกระตุ้นเร้า (Reinforcement) ของ Skinner
➲ ทฤษฎีสิ่งแวดล้อมใหม่ (Newer Environmental Theories) โดยการพูดคุย
กับเด็กเป็นประจำ ซึ่งพบว่าเด็กที่พ่อแม่พูดคุยด้วยเป็นประจำ จะพูดได้เร็วกว่าเด็กที่ไม่ค่อย
ได้รบั เป็นประจำ จากการศึกษาของ GJ Whitehurst และคณะ พบว่า พ่อแม่ทอี่ า่ น/เล่านิทาน
ให้ลูกฟังเป็นประจำพร้อมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการอ่าน (เช่น ทำเสียงสูงต่ำ ตั้งคำถาม ฯลฯ)
ซึง่ เรียกว่า Dialogic Reading จะทำให้เด็กเรียนรูภ้ าษา และความหมายของคำต่างๆ ได้มากกว่า
กลุม่ ทีพ่ อ่ แม่อา่ นให้ฟงั เฉยๆ ซึง่ หมายความถึง The richer interaction language between
parent and child is one ingredient in fostering the child’s language growth.
➲ ทฤษฎีความสามารถของตนเอง (Innateness Theories) ซึง่ เชือ
่ ว่าเด็กจะเรียนรู้
ภาษาได้เร็วช้า ขึ้นอยู่กับความสามารถของตนเอง

พัฒนาการด้านความคิด

เด็กอายุ 2 – 3 ปี ยังไม่มคี วามคิดลึกซึง้ นัก มักจะเข้าใจสิง่ ต่างๆ ตามทีต่ นเองมองเห็น
(Appearance) แต่เมือ่ อายุเพิม่ ขึน้ เป็น 4 – 5 ปี จะเริม่ มีความสามารถในการแยกสิง่ ทีม่ องเห็นกับ
สิง่ ทีเ่ ป็นจริง (Appearance and Reality) เช่น ฟองน้ำทีร่ ะบายให้ดเู หมือนก้อนหิน เด็กอายุ 2 – 3 ปี
จะบอกว่าคือ ก้อนหิน แต่เด็กอายุ 4 – 5 ปี จะแยกแยะได้ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีของจิต (Theory
of Mind) ที่เสนอว่า เด็กอายุ 4 – 5 ปี สามารถพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่ซับซ้อนได้มากขึ้น
โดยเด็กอายุ 3 ปี สามารถเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิด และความรู้สึกของบุคคลกับ
พฤติกรรมของเขาได้บางส่วน และเมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไป จะเข้าใจได้มากขึ้น
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ความแตกต่างของสติปัญญา ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก ได้แก่
➲ พันธุกรรม เห็นได้จากการศึกษาในคู่แฝด เด็กที่เลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
➲ สิ่ ง แวดล้ อ ม จากการศึ ก ษาในเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การอุ ป ถั ม ภ์ จ ากพ่ อ แม่ ที่ มี ค วามรู้
และการศึกษาจะมีระดับสติปัญญาสูงกว่าพี่น้องที่ยังอยู่ในครอบครัวที่ด้อยโอกาส 10 – 15
คะแนน
➲ ผลรวมของพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม ในระยะต่อมานักจิตวิทยาเชือ
่ ว่า พันธุกรรม
เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดระดับสติปญ
ั ญาของเด็ก โดยกำหนดเป็นช่วงของการตอบสนอง
(Reactive Range) ซึง่ จะอยูร่ ะหว่าง 20 – 25 คะแนน ซึง่ ความแตกต่างของช่วงดังกล่าวจะขึน้
กับการได้รับการกระตุ้น หรือตอบสนองจากสิ่งแวดล้อม
➲ คุณลักษณะของครอบครัวที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ได้แก่
1. จัดสิง่ แวดล้อมทางกายภาพให้นา่ สนใจแก่เด็ก เช่น จัดหาของเล่นทีเ่ หมาะสม
กับวัยแก่เด็ก
2. ตอบสนองทางอารมณ์อย่างเหมาะสมต่อเด็ก เช่น ยิ้ม ตอบคำถาม
3. พูดคุยกับเด็กอย่างสม่ำเสมอ
4. ไม่ควบคุม หรือลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ หรือจำกัดขอบเขตเด็กเกินไป
ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นคว้า และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด แต่ต้องระวังอันตรายมิให้เกิดขึ้น
5. ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า เด็ ก จะกระทำสิ่ ง ต่ า งๆ ได้ และได้ ดี ชมเชย และ
ให้กำลังใจ

พัฒนาการด้านสังคม

เด็กวัยนี้มักจะซุกซน ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งบางครั้งทำให้ถูกพ่อแม่ขนาน
นามว่า ตัวกวนน้อย (Terrible Twos หรือ Nay Saying) จากทฤษฎีจิตวิทยาของ Erikson
เด็กวัยนีเ้ ริม่ เป็นอิสระมากขึน้ เป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
(Initiative) หากไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม เด็กจะรู้สึกสับสน (Shame and Doubt)
และรู้สึกผิด (Guilt)
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นของเด็กวัยนี้มี 2 ชนิด คือ ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Vertical
Relationship)  กับพ่อแม่ ครู ญาติผู้ใหญ่ และความสัมพันธ์ในแนวนอน (Horizontal Relationship) กับพี่น้อง และเพื่อน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้มาก
ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ จากความผูกพันที่ดีใน 2 ขวบปีแรก จะสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างพ่อแม่และเด็กในระยะต่อมา แต่พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกอาจไม่เห็นชัดเจนเท่าไร
ระยะแรก กล่าวคือ เด็กไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กับพ่อแม่ตลอดเวลา แต่สามารถแยกจากพ่อแม่
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ได้เป็นครัง้ คราว โดยไม่เกิดความวิตกกังวลแต่อย่างใด เนือ่ งจากเด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปญ
ั ญา
มากขึ้น จากพัฒนาการของเด็กวัยนี้จะแสดงปฏิกิริยาก้าวร้าวกับพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกัน
และจะรักพ่อแม่ทเี่ ป็นเพศตรงข้ามกับตนเอง เด็กวัยนีถ้ งึ แม้จะดือ้ และซุกซน แต่กย็ งั เชือ่ ฟังและ
ปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนของผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ นอกจากบางครั้งที่ปฏิเสธไม่ทำตาม
ซึง่ โดยมากจะใช้วธิ นี งิ่ เฉย มีเพียงบางส่วนทีป่ ฏิเสธพร้อมกับมีพฤติกรรมต่อต้าน เช่น ทำทีโกรธ
ลงมือลงเท้า หรือร้องไห้ครวญคราง โดยเด็กที่มีพฤติกรรมต่อต้านเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่
ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่มาก่อน
ความสัมพันธ์กับพี่น้อง พี่น้องมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กใน
วัยต้นๆ น้องจะเลียนแบบพี่ เรียนรู้ความช่วยเหลือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้อง
ท่าทีของพ่อแม่ทปี่ ฏิบตั ติ อ่ ลูกแต่ละคนมีผลต่อการสร้างบุคลิกภาพของเด็ก เด็กทีไ่ ด้รบั ความรัก
ความอบอุ่นน้อยกว่าพี่น้อง จะเป็นเด็กซึมเศร้า วิตกกังวล และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
ซึง่ บางครัง้ พ่อแม่อาจกระทำโดยไม่ตงั้ ใจ เช่น เมือ่ เด็ก วัยนีม้ นี อ้ งใหม่ พ่อแม่จะทุม่ เทเวลาให้กบั
น้องเล็กจนลืมลูกอีกคน ซึ่งยังไม่โตพอที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
ความสัมพันธ์กับเพื่อน เด็กเริ่มแสดงความสนใจต่อเด็กอื่นๆ ตั้งแต่อายุได้ 6 เดือน
เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป เด็กสนใจที่จะเล่นกับคนอื่น โดยร่วมมือกัน เช่น ช่วยกันแต่งตัวตุ๊กตา
ก่อกองทรายด้วยกัน เป็นต้น และในบางครั้งอาจขัดแย้งกัน และทะเลาะกัน
การจำแนกเพศ มีพัฒนาการโดยลำดับ คือ
ลำดับที่ 1 Gender Identity เมือ่ อายุ 2 – 3 ปี เด็กสามารถระบุได้ถกู ต้องว่าใครคือ
เพศชาย ใครคือ เพศหญิง
ลำดับที่ 2 Gender Stability เมื่ออายุ 4 ปี เด็กจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนของเพศ
ที่ตนเป็น ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ไปตลอด
ลำดับที่ 3 Gender Constancy เมื่ออายุ 5 – 6 ปี เด็กเริ่มแยกแยะได้ว่า
ใครเป็นเพศใด ถึงแม้จะแต่งกายอำพรางก็ตาม

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

การอบรมเลี้ยงดูมีผลต่อพัฒนาการด้านสังคม และบุคลิกภาพของเด็ก Baumrind
และ Martin แบ่งการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น 4 ลักษณะ โดยดูจาก 4 องค์ประกอบหลักคือ
การดูแล (Nurturance) ความต้องการด้านวุฒิภาวะ (Maturity demand) การควบคุม
(Control) และการสื่อสาร (Communication)
1. Authoritarian type หรื อ แบบเข้ ม งวดกวดขั น เด็ ก ถู ก เลี้ ย งภายใต้
การควบคุมและความคาดหวังให้มีพฤติกรรมต่างๆ ตามที่พ่อแม่ต้องการ (high control
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and maturity demands) ขาดความอบอุ่น และความเข้าใจต่อความต้องการของเด็ก
(low nuturance and communication) เด็กเหล่านี้จะเติบโตโดยมีความรู้สึกต่อคุณค่า
ของตนเองต่ ำ และไม่ ส ามารถเข้ า กั บ เพื่ อ นๆ ได้ เด็ ก บางคนอาจมี พ ฤติ ก รรมซึ ม เศร้ า
หรือก้าวร้าวและมีปัญหาการเรียน
2. Permissive type หรือแบบตามใจและปกป้องเกินไป (high nurturance but
low maturity demands, control and communication) ส่งผลให้เป็นเด็กที่มีปัญหากับ
เพื่อน มีปัญหาในการเรียน ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีวุฒิภาวะและพึ่งพาตนเองไม่ได้
3. Authoritative type แบบประชาธิปไตย เป็นแบบทีส่ ง่ ผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์
โดยพ่อแม่จะควบคุมดูแลให้เด็กเข้าใจกติกาต่างๆ ด้วยความรัก ความเข้าใจ และการสื่อสาร
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นตัวของตัวเอง (high in all four) เด็กจะเจริญเติบโตเป็นเด็กที่
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดี
4. Neglect type แบบปล่อยปละละเลย (low in all four) เป็นแบบทีส่ ง่ ผลเชิงลบ
อย่างมากต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก เด็กจะขาดความไว้วางใจต่อสังคม
มีสัมพันธภาพไม่ดีต่อบุคคลรอบข้าง รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้าน
สังคมได้ในระยะต่อมา

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเด็กวัย 2 – 5 ปี

อัตราการเพิ่มของน้ำหนัก และส่วนสูงเกือบคงที่ คือ ประมาณ 2.3 กิโลกรัมต่อปี
และสูง 6 – 7 เซนติเมตรต่อปี ขนาดรอบศีรษะเพิม่ ขึน้ เป็น 50 เซนติเมตร รูปร่างทัว่ ไปเพรียวขึน้
และลักษณะหลังแอ่นจะหายไปภายในอายุ 4 ปี เด็กวัย 2 ขวบครึ่ง จะมีฟันครบ 20 ซี่
สูตรช่วยจำ
อายุ 2 – 14 ปี ความสูง (ซม.) = 6 x อายุ (ปี) + 77
อายุ 1 – 6 ปี
น้ำหนัก (กก.) = อายุ (ปี) x 2 + 8
พัฒนาการของ Visual Acuity (VA) เด็กจะมีสายตาได้มาตรฐานของการตรวจ
สายตา คือ 20/20 เมื่ออายุประมาณ 7 ปี โดยมีพัฒนาการของ VA ดังนี้
➲ อายุ 4 เดือน
VA  20/200
➲ อายุ 1 ปี
VA  20/100
➲ อายุ 2 ปี
VA  20/70
➲ อายุ 5 ปี
VA  20/30
➲ อายุ 7 ปี
VA  20/20
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ได้แก่
➲ พันธุกรรม
➲ ภาวะแวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย โภชนาการ โรคต่ า งๆ ฮอร์ โ มนหรื อ ยา
หรือสารบางชนิด เศรษฐานะ และสุขภาพจิตของเด็ก
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สรุปพัฒนาการเด็ก 2 – 5 ปี
พัฒนาการ

2

3

อายุ (ปี)
4

ด้านกล้ามเนื้อ วิ่งได้คล่อง
ขี้จักรยานสามล้อ ขึ้นบันไดสลับ
ขึ้นบันไดแต่ยัง
ได้ใช้กรรไกร
เท้าได้ เตะและ
ไม่สามารถสลับเท้า ตัดกระดาษ วาดรูป ขว้างลูกบอลได้
ด้านสติปัญญา ใช้สัญลักษณ์
ด้านภาษา

5
กระโดดขาเดียว

6
กระโดด

แยกสิ่งของโดย
แยกแยะสิ่งของ      
หน้าที่ของสิ่งของนั้น โดยขนาด
เข้าใจจำนวนและปริมาณ
รูปร่าง สี
ประโยคยาวขึ้น
Theory of Mind
(3 – 4 คำ)
ประโยคยาวขึ้นและมีคำขยาย

ประโยคสั้นๆ  
(2 คำ)
ด้านบุคลิกภาพ Gender identify
Stage of
Stage of initiative VS. Guilt
autonomy VS.
Shame/doubt
สามารถแยกตัว
ด้านสังคม
Sociodramatic
จากพ่อแม่ได้มากขึ้น เล่นกับเพศเดียวกัน Individual
play
friendship
เล่นกับเพื่อน โดย
ต่างคนต่างเล่น

Roles in play
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อนามัย 55
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำแนะนำสำหรับผู้ทดสอบ
อนามัย 55 นี้ เป็นแบบเฝ้าระวังพัฒนาการ (Developmental   surveillance)  
เบื้ อ งต้ น สำหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ระดั บ ปฐมภู มิ ที่ จ ะใช้ ติ ด ตามพั ฒ นาการเด็ ก
ให้คำแนะนำแก่ครอบครัว และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ข้อทดสอบในอนามัย 55
ส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือ Denver II  โดยคัดเลือกเฉพาะข้อทดสอบที่เด็กส่วนใหญ่ควรทำได้
(อยูใ่ นช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75–90) ในแต่ละช่วงอายุ  ซึง่ มีขอ้ ทดสอบทัง้ 4 ด้านของพัฒนาการ
เด็กทุกคนควรได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการทุกครั้งที่มารับบริการที่คลินิกเด็กสุขภาพดี       
ตามแนวทางอนามัย 55 นี้
การคัดกรองเด็ก ตามอนามัย 55 ผู้ทดสอบควรดำเนินการ ดังนี้
1. เด็กทีจ่ ะรับการทดสอบพัฒนาการ จะต้องอยูใ่ นสภาวะปกติ ไม่เจ็บป่วย ง่วงนอน
งอแง หิว และควรทำก่อนฉีดวัคซีน
2. สถานที่สำหรับทดสอบพัฒนาการเด็ก ควรเป็นสัดส่วน ไม่มีเสียงรบกวน
ไม่มีบุคคลอื่นนอกจากพ่อแม่ เด็ก และผู้ทดสอบเท่านั้น เพราะจะรบกวนขณะพูดคุยซักถาม
ทดสอบพัฒนาการเด็ก
3. สร้างสัมพันธภาพกับเด็กและพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูที่นำเด็กมาด้วยการแนะ
นำตนเองก่อน พูดคุย ชี้แจงวัตถุประสงค์การทดสอบ ถามชื่อเด็กที่พ่อแม่เรียกเด็กบ่อยๆ
หรือชื่อเล่นของเด็ก พูดคุยอย่างเป็นกันเองเพื่อสร้างความคุ้นเคย (และขณะพูดคุยกับพ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดูควรหาของเล่นที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กเล่น เช่น ตุ๊กตา ลูกบอล หนังสือภาพ
บล็อกไม้ รูปสัตว์ ดินสอ หรือกระดาษ)
4. ชี้แจงพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กให้เข้าใจว่าจะทดสอบความสามารถในด้านต่างๆ
ตามพัฒนาการของเด็กในปัจจุบัน และไม่ใช่การทดสอบไอคิวหรือระดับสติปัญญา ไม่จำเป็น
ต้องวิตกกังวล ไม่ต้องช่วย ให้เด็กทำตามความสามารถ
5. ขณะทดสอบพัฒนาการ  ถ้าเด็กเล็กๆ ให้นงั่ บนตักพ่อแม่หรือผูเ้ ลีย้ งดู   ถา้ เด็กโต
สามารถนัง่ ตามลำพังได้ ให้นงั่ เก้าอีข้ า้ งๆ พ่อแม่หรือผูเ้ ลีย้ งดู  และสร้างบรรยากาศไม่ให้นา่ กลัว
โดยให้พ่อแม่  ผู้เลี้ยงดูนั่งอยู่ด้วยตลอดเวลาการทดสอบ
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6. ตรวจสอบ คำนวณวันเดือนปีเกิดเด็กให้ถกู ต้อง โดยดูจากหลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือได้
เช่น สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือใบรับรองการเกิดของเด็ก แล้วทดสอบเด็กตามช่วงอายุ
ที่กำหนดไว้
7. ทดสอบข้อที่เด็กมีส่วนร่วมน้อยที่สุด หรือข้อทดสอบด้วยการสอบถามจาก
		
ผู้เลี้ยงดูเด็กก่อน จนกระทั่งเด็กรู้สึกคุ้นเคยและไม่มีท่าทีกลัว จึงทดสอบข้อที่เด็กต้องกระทำ
ด้วยตนเอง
ถ้าทดสอบไม่ผ่านข้อใด ครั้งที่ 1 ผู้ทดสอบไม่ควรตัดสินว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการ เพราะเด็ก   
อาจขาดโอกาสกระทำหรือขาดประสบการณ์ในการกระทำข้อนัน้ ๆ ผูท้ ดสอบต้องให้คำแนะนำ
วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการข้ อ นั้ น ๆ โดยให้ เวลาพ่ อ แม่ ผู้ เ ลี้ ย งดู ฝึ ก หั ด เด็ ก 1 เดื อ น
และนัดทดสอบซ้ำครั้งที่ 2 หากเด็กยังกระทำไม่ได้ ให้ส่งเด็กไปรับการประเมินพัฒนาการด้วย
เครือ่ งมือมาตรฐาน (Developmental Screening) เช่น Denver II, DSI คูม่ อื ประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (300 ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต เพื่อ
ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการต่อไป
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➧

ความสำคัญและวัตถุประสงค์

52

ความสำคัญ

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เด็กที่มีคุณภาพ คือ เด็กที่มีการเจริญเติบโตปกติ พัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย
และการเฝ้าระวังพัฒนาการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อค้นหาปัญหาและส่งเสริมแก้ไขตั้งแต่
ในระยะแรก อันจะมีผลให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม จากพ่อแม่
ครอบครัว และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ผูเ้ ลีย้ งดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีเครือ่ งมือ
เฝ้ า ระวั ง พั ฒ นาการเด็ ก เบื้ อ งต้ น ที่ ง่ า ย สอดคล้ อ งกั บ สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก
สำนักส่งเสริมสุขภาพจึงจัดทำแบบอนามัย 55 (อนามัย 49 ฉบับปรับปรุง) โดยผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาให้การปรึกษา
➧

วัตถุประสงค์

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้น เพื่อค้น
หาเด็กที่เสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการ เพื่อให้คำแนะนำแก่พ่อแม่ ครอบครัว เกี่ยวกับการเลี้ยงดู
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
2. ผู้เลี้ยงดูเด็กของศูนย์เด็ก สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น เพื่อการ
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนอย่างมีประสิทธิผล
ให้คำแนะนำพ่อแม่ของเด็กให้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องที่บ้านควบคู่พร้อมกับ
ที่ศูนย์เด็ก
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
สำหรับการรายงานแผนการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข
➧

อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก อนามัย 55
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไหมพรมสีแดง ลูกกลมสีแดง ขนาดเท่าลูกเทนนิส
ลูกบาศก์ ใช้สีแดง เขียว เหลือง น้ำเงิน ขนาด 1X1 นิ้ว จำนวน 10 ก้อน
ลูกเทนนิส หรือลูกบอลขนาดเดียวกับลูกเทนนิส
กระดาษเปล่า
ดินสอ
ถ้วยพลาสติก  ขนาดใส่ลูกเทนนิสได้
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ĂÖúčŠöĕĀöóøöÿĊ
ö
ĒéÜ
é đéĘÖöĂÜêêćöÖúčŠöĕĀöóóøö
ĀŠćÜÝćÖĀĀîšćđéĘÖ
ĕéš 180 ĂÜýć
ðøąöćè
è 8 îĉĚ ü đ××÷Š ć ÖúčŠ ö ĕĀööóøöÖøąêčêčš î
ÙüćöÿîîĔÝ×ĂÜđéĘ Ö Ēúš ü ÙŠ Ă ÷ė đÙúČę Ă îĕĀüĕĀĀö
óøößšćė ĕðéšćî×šćÜêĆĆüđéĘÖ ÖúĆïĕðöćĀúć÷ÙøĆĚÜ

ìĞćđÿĊ÷ÜÿĎÿĎÜė êęĞćė
(ëćö)

øąĀüŠ ćÜììéÿĂï ĔĀš ÿĆ ÜđÖêüŠ
Ü ćđéĘ ÖÿŠÜđÿĊ ÷ÜĒĀúöĕĕéš đéĘ Ö ÿŠ Ü đ ÿĊ ÷ ÜĒĀúö đüúćéĊ
đ
ĔÝ
ĀøČĂ đüúúćóĎéÙč÷éšü÷
ĀøČĂĕöŠ ĀøČ
Ā ĂÿĂïëćöñĎñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ

ìŠćîĂîÙÙüęĞć÷ÖĂÖ
óšîóČĚî

ÝĆïđéĘÖîĂĂîÙüęĞćïîóČĚîøćï
ø



đéĘ Ö ÷ÖýĊýĊ ø þąĒúąĂÖÖ ēé÷Ĕßš
Ē×î÷ĆîÖÖĆïóČĚîó÷čÜêĆüĕüš
ĕ
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üĉวิíธĊÙีคĆéัดÖøĂÜóĆ
15 üĆวันî))
กรองพัçฒîćÖćøđéĘ
นาการเด็ÖกĂć÷č
อายุ66đéČเดืĂอîน(r
(± 15
óĆçîćÖćø
Ā÷ĉï×ĂÜðŜĂîđĂÜ
(ëćö)
öĂÜêćö×ĂÜêÖ

ĀĆîĀćđÿĊ÷ÜđøĊ÷Ö

éċÜ×ċĚîîĆęÜ
ýĊøþąĕöŠĀšĂ÷

üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
ëćöñĎš đ úĊĚ ÷ ÜéĎ đ éĘ Ö ÿćöćøëĀ÷ĉ ï ×îö ĀøČ Ă
ĂćĀćøđ×šćðćÖĕéšĕĀö
ĔĀšđéĘÖîĆęÜïîêĆÖñĎšđúĊĚ÷ÜéĎǰñĎšìéÿĂïëČĂ
ÖúčŠöĕĀöóøöÿĊĒéÜ Ă÷ĎŠĔîøąéĆïÿć÷êćđéĘÖ
đ×÷ŠćđúĘÖîšĂ÷đóČęĂÖøąêčšîĔĀšđéĘÖÿîĔÝ
đöČęĂđéĘÖöĂÜĒúšüñĎšìéÿĂïðúŠĂ÷ÖúčŠöĕĀöóøö
ĔĀšêÖúÜóČĚîēé÷ĕöŠ×÷ĆïĒ×îĒúąöČĂ
ñĎšìéÿĂï÷ČîĂ÷ĎŠ×šćÜĀúĆÜđéĘ Ö đ÷ČĚĂÜĕðìćÜ×üć
ĀŠćÜÝćÖđéĘÖðøąöćè 6-12 îĉĚü ĔßšöČĂðŗéðćÖ
đøĊ÷ÖßČęĂđéĘÖĀúć÷ė ÙøĆĚÜ ĒúąìĞćàĚĞćēé÷÷Čîđ÷ČĚĂÜ
ĕðìćÜàšć÷
ÝĆïđéĘÖîĂîĀÜć÷ ñĎšìéÿĂïÝĆïöČĂđéĘÖ ÙŠĂ÷ė
éċÜđéĘÖ×ċĚîöćĂ÷ĎŠĔîìŠćîĆęÜ

ñŠćî
đéĘÖĀ÷ĉï×îöĀøČĂĂćĀćøđ×šćðćÖĕéš
đéĘÖÖšööĂÜĀćÖúčŠöĕĀöóøöìĊęêÖúÜóČĚî

đéĘÖĀĆîĀćđÿĊ÷ÜđøĊ÷Ö

ýĊøþąđéĘÖĕöŠĀšĂ÷ ×èąéċÜ×ċĚîöćĔîìŠćîĆęÜ
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üĉวิíธĊÙีคĆéัดÖøĂÜóĆ
15 üĆวันî))
กรองพัçฒîćÖćøđéĘ
นาการเด็ÖกĂć÷č
อายุ99đéČเดืĂอîน(r
(± 15
óĆçîćÖćø
ēïÖöČĂ ïŢć÷ïć÷
(ëćö)
ëČĂÖšĂîĕöš
öČĂúąÖšĂî
đúĊ÷îđÿĊ÷ÜóĎéÙč÷
(ëćö)
účÖ×ċĚîîĆęÜ
(ëćö)


üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
ñĎš ì éÿĂïöĂÜĀîš ć đéĘ Ö Ēúš ü ēïÖöČ Ă óĎ é
üŠćïŢć÷ïć÷ (ÙüøìĞćđöČęĂđéĘÖÝąÖúĆï) ĀøČĂ
ÿĂïëćöÝćÖñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ
üćÜÖšĂîĕöš 2 ÖšĂî ĕüšïîēêŢą ×šćÜĀîšćđéĘÖ
ÖøąêčšîĔĀšđéĘÖĀ÷ĉïÖšĂîĕöš (ĀšćöÿŠÜĔĀšÖĆï
öČĂđéĘÖ)
øąĀüŠ ć ÜÖćøìéÿĂï ĔĀš ÿĆ Ü đÖêüŠ ć đéĘ Ö
ìĞ ćđÿĊ ÷ÜđĀöČ ĂîÙč ÷ÖĆ ïêĆ üđĂÜĀøČ ĂĕöŠ ĀøČ Ă
ÿĂïëćöñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ

55

ñŠćî
đéĘÖēïÖöČĂĕéšđĂÜ ēé÷ñĎšđúĊĚ÷ÜéĎĕöŠêšĂÜÝĆïöČĂ
ĔĀšìĞć
đéĘÖÿćöćøëĀ÷ĉïÖšĂîĕöš 2 ÖšĂî óøšĂöė
ÖĆîĕéš (Ā÷ĉïìĆĚÜ 2 öČĂ)
đéĘ Ö ìĞ ć đÿĊ ÷ ÜìĊę Ē êÖêŠ ć ÜÖĆ î 2-3 đÿĊ ÷ Ü
êŠĂđîČęĂÜÖĆî đðŨîõćþćđéĘÖ Ùúšć÷ðøąē÷Ù
÷ćüė ĒêŠôŦÜĕöŠøĎšđøČęĂÜ

×èąđéĘ Ö îĂîĀÜć÷ ĀøČ Ă îĂîÙüęĞ ć ĀøČ Ă đéĘÖÿćöćøëđðúĊę÷îĂĉøĉ÷ćïìđðŨîìŠćîĆęÜĕéš
Ùúćî ĀøČĂđÖćąđéĉî ÖøąêčšîĔĀšđéĘ37ÖîĆęÜ ĀøČĂ
ÿĂïëćöñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ

üĉวิíธĊÙีคĆéัดÖøĂÜóĆ
15 วัüĆนî))
กรองพัçฒîćÖćøđéĘ
นาการเด็ÖกĂć÷č
อายุ 12
12 đéČเดืĂอîน (r
(± 15
óĆçîćÖćø
ïĂÖÙüćöêšĂÜÖćø
(ëćö)
Ā÷ĉïÖšĂîĕöšĔÿŠëšü÷

đøĊ÷ÖóŠĂ ĒöŠ
Ă÷ŠćÜöĊÙüćöĀöć÷
(ëćö)

üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
øąĀüŠ ć ÜÖćøìéÿĂïĔĀš ÿĆ Ü đÖêüŠ ć đéĘ Ö
ÿćöćøëïĂÖñĎš ì éÿĂïĀøČ Ă óŠ Ă ĒöŠ ëċ Ü
ÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜêĆüđĂÜĕéš ēé÷ĕöŠøšĂÜĕĀš
ĀøČĂÿĂïëćöÝćÖñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ
üćÜÖš Ă îĕöš 3 Öš Ă î Ēúąëš ü ÷ĕüš ï îēêŢ ą
×šćÜĀîšćđéĘÖ ÖøąêčšîĔĀšĀ÷ĉïÖšĂîĕöšĔÿŠëšü÷
ēé÷ĂćÝÿćíĉ ê ĀøČ Ă Ĕßš ÙĞ ć óĎ é (Öćøÿćíĉ ê
ĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜìĞćĀúć÷ÙøĆĚÜ)
øąĀüŠćÜìéÿĂï ĔĀšÿĆÜđÖêéĎüŠćđéĘÖóĎéÙĞćüŠć
óŠĂ ĒöŠ đöČęĂêšĂÜÖćøđøĊ÷Ö óŠ Ă ĒöŠ ĀøČĂĕöŠ
ĀøČĂÿĂïëćöÝćÖñĎšđúĊĚ÷ÜéĎđéĘÖ

ñŠćî
đéĘÖÿćöćøëïĂÖÙüćöêšĂÜÖćøĕéš ēé÷ĕöŠ
øš Ă ÜĕĀš đßŠ î ßĊĚ đĂČĚ Ă ööČ Ă ĕðĀ÷ĉ ï ìĞ ć đÿĊ ÷ Ü
éċÜöČĂ óĎé
đéĘÖÿćöćøëĀ÷ĉïÖšĂîĕöšĔÿŠëšü÷ĕéš Ă÷ŠćÜîšĂ÷
1 ÖšĂî
đéĘÖÿćöćøëđøĊ÷ÖóŠĂ ĒöŠ đöČęĂêšĂÜÖćøđøĊ÷Ö

óĎéÙĞćìĊęöĊ
ÙüćöĀöć÷ 1 ÙĞć
(ëćö)

ëćöñĎšđúĊĚ÷ÜéĎđéĘÖüŠćóĎéĕéšÖĊęÙĞć ĂąĕøïšćÜ

đéĘÖóĎéĕéš 1 ÙĞć ìĊęöĊÙüćöĀöć÷ ēé÷ĕöŠĔßŠ
óŠĂ ĒöŠ ĀøČĂ ßČęĂ×ĂÜÙîĔîÙøĂïÙøĆüĒúą
ÿĆêüŤđúĊĚ÷Ü

÷Čîîćî 2 üĉîćìĊ

ÝĆïđéĘÖĂ÷ĎŠĔîìŠć÷Čî ĀúĆÜÝćÖđéĘÖìøÜêĆüĕéš đéĘÖ÷Čîĕéšîćî2 üĉîćìĊ
Ēúšü ĔĀšđéĘÖ÷ČîđĂÜ

38
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üĉวิíธĊÙีคĆéัดÖøĂÜóĆ
15 üĆวันî))
กรองพัçฒîćÖćøđéĘ
นาการเด็ÖกĂć÷č
อายุ18
18đéČเดืĂอîน(r
(± 15
óĆçîćÖćø
ĔßšßšĂîÖĉîĂćĀćø
(ëćö)
êŠĂÖšĂîĕöš 2 ßĆĚî

óĎéĕéš 3 ÙĞć
(ëćö)


üĉęÜ

üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
ëćöñĎš đ úĊĚ ÷ ÜéĎ üŠ ć đéĘ Ö Ĕßš ßš Ă îêĆ Ö ĂćĀćøĕéš
ĀøČĂĕöŠ ĒúąĀÖöćÖĀøČĂîšĂ÷
đéĘ Ö Ă÷ĎŠ Ĕ îìŠ ć îĆę Ü ìĊę ë îĆ é ÝąêŠ Ă Öš Ă îĕöš ĕ éš
üćÜÖš Ă îĕöš ĕ üš ×š ć ÜĀîš ć đéĘ Ö 4-5 Öš Ă î
ÖøąêčšîĔĀšđéĘÖêŠĂÖšĂîĕöš ĂćÝìĞćĔĀšéĎÖŠĂîĕéš
ĒúąĔĀšđéĘÖìéúĂÜĕéš 3 ÙøĆĚÜ
ëćöñĎšđúĊĚ÷ÜéĎüŠćđéĘÖóĎéĕéšÖĊęÙĞć ĂąĕøïšćÜ

ñŠćî
đéĘÖÿćöćøëĔßšßšĂîêĆÖĂćĀćøđĂÜĕéš ēé÷
ĀÖđóĊ÷ÜđúĘÖîšĂ÷
đéĘÖÿćöćøëêŠĂÖšĂîĕöš ēé÷ĕöŠúšö ÝĞćîüî
2 ÖšĂî 3 ÙøĆĚÜ

đéĘÖóĎéĕéš 3 ÙĞć ìĊęöĊÙüćöĀöć÷ ēé÷ĕöŠĔßŠ
ðćðć
öćöć ĀøČĂ ßČęĂ×ĂÜÙîĔîÙøĂïÙøĆü
39
ĒúąÿĆêüŤđúĊĚ÷Ü
ÖøąêčšîĔĀšđéĘÖüĉęÜ ēé÷ĂćÝÖúĉĚÜúĎÖïĂúĔĀšđéĘÖ đéĘ Öÿćöćøëüĉę Üĕéš Ă÷Š ćÜéĊ ĕöŠ úš öĒúąĕöŠ ĔßŠ
üĉęÜêćö
đéĉîđøĘü

üĉíĊÙĆéÖøĂÜóĆçîćÖćøđéĘÖĂć÷č 2 ðŘ (r 1 đéČĂî)

วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 2 ปี (± 1 เดือน)

óĆçîćÖćø
ëĂéđÿČĚĂñšć
(ëćö)

êŠĂÖšĂîĕöš 4 ßĆĚî

ßĊĚĂüĆ÷üą 6 ÿŠüî
óĎé 2 ÙĞć êŠĂÖĆî
(ëćö)
ē÷îïĂú

üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
ñŠćî
ë ć ö ñĎš đ úĊĚ ÷ Ü éĎ üŠ ć đ éĘ Ö ë Ă é đ ÿČĚ Ă ñš ć Ā øČ Ă đéĘ ÖÿćöćøëëĂéßĉĚîĔéßĉĚîĀîċę ÜêŠ ĂĕðîĊĚ ĕ éš
đÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷ĂąĕøĕéšđĂÜïšćÜ
ÙČ Ă øĂÜđìš ć Āčš ö ÿš î đÿČĚ Ă ñŠ ć Āîš ć ÖćÜđÖÜ
đÿČĚĂ÷Čé
ĕöŠñŠćîëšćđéĘÖëĂéĀöüÖ ëčÜđìšć øĂÜđìšćĒêą
ĀøČĂøĂÜđìšćìĊęÿąïĆéĀúčéĕéšÜŠć÷
đéĘ Ö Ă÷ĎŠ Ĕ îìŠ ć îĆę Ü ìĊę ë îĆ é ÝąêŠ Ă Öš Ă îĕöš ĕ éš đ éĘ Ö ÿ ć ö ć ø ë êŠ Ă Öš Ă î ĕ öš ē é ÷ ĕ öŠ úš ö
üćÜÖšĂîĕöš 7-8 ÖšĂî ĕüš×šćÜĀîšćđéĘÖ Öøąêčšî ÝĞćîüî 4 ÖšĂî 3 ÙøĆĚÜ
ĔĀšđéĘÖêŠĂÖšĂîĕöš ĂćÝìĞćĔĀšéĎÖŠĂîĕéš ĔĀšđéĘÖ
ìéúĂÜĕéš 3 ÙøĆĚÜ
ïĂÖĔĀšđéĘÖßĊĚĂüĆ÷üą×ĂÜñĎšđúĊĚ÷ÜéĎìĊúąĂ÷ŠćÜ ÙČĂ đéĘÖÿćöćøëßĊĚĂüĆ÷üąĕéšëĎÖêšĂÜĂ÷ŠćÜîšĂ÷
ñö ÝöĎÖ êć ĀĎ ðćÖ öČĂ đìšć ìšĂÜ
6 ÿŠüî Ĕî 8 ÿŠüî
øąĀüŠćÜÖćøìéÿĂï ÿĆÜđÖêüŠćđéĘÖóĎéÙĞćēéé đéĘÖÿćöćøëóĎéÙĞć 2 ÙĞć ìĊęöĊÙüćöĀöć÷
ĀøČĂÙĞćđéĊę÷üėĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ÙĞć đßČęĂöÖĆîĕéš êŠĂÖĆî đßŠî ÖĉîîĚĞć Öĉîîö ĕðĒúšü đúŠîïĂú
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ÙĞć ìĊęöĊÙüćöĀöć÷ ĀøČĂÿĂïëćö ĕöŠñŠćîëšćđéĘÖóĎéüŠć ×ĂïÙčè ÿćíč ÝŢąđĂţ
ñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ
ĂĎĂć ïŢć÷ïć÷
ĔĀš đ éĘ Ö ëČ Ă úĎ Ö ïĂú ñĎš ì éÿĂï÷Č î ĀŠ ć ÜđéĘ Ö đéĘÖē÷îúĎÖïĂú ēé÷÷ÖĒ×îÿĎÜ
Ă÷Š ć Üîš Ă ÷ 3 ôč ê ïĂÖĔĀš đ éĘ Ö ē÷îúĎ Ö ïĂú
ēé÷÷ÖĒ×îÿĎ Ü ĂćÝìĞ ć ĔĀš éĎ đ ðŨ î êĆ ü Ă÷Š ć Ü
ĔĀšìĞćĕéš 3 ÙøĆĚÜ
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üĉวิธíĊÙีคัดĆéÖøĂÜóĆ
Ăć÷č 22 ปีðŘ66 đéČเดืĂอîน
กรองพัçฒîćÖćøđéĘ
นาการเด็กÖอายุ
óĆçîćÖćø
ĔÿŠđÿČĚĂñšć(ëćö)

üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
ñŠćî
ëćöñĎšđúĊĚ÷ÜéĎđéĘÖüŠćđéĘÖÿćöćøëĔÿŠđÿČĚĂñšćđĂÜ đéĘÖÿćöćøëĔÿŠßĉĚîĔéßĉĚîĀîċęÜĕéš ÙČĂ ßčéßĆĚîĔî
ĕéšĕĀö ĒúąĔÿŠßĉĚîĕĀîĕéš
ëčÜđìšć øĂÜđìšć đÿČĚĂñŠćĀîšć øĂÜđìšćĕöŠ
ÝĞćđðŨîêšĂÜñĎÖđßČĂÖĕéšĀøČĂĔÿŠëĎÖ×šćÜ
ëšćĔÿŠĀöüÖĕöŠñŠćî

êŠĂÖšĂîĕöš 6 ßĆĚî

đéĘÖĂ÷ĎŠĔîìŠćîĆęÜìĊęëîĆéÝąêŠĂÖšĂîĕöšĕéš üćÜ
ÖšĂîĕöš 10 ÖšĂîĕüš×šćÜĀîšćđéĘÖ ÖøąêčšîĔĀš
đéĘÖêŠĂÖšĂîĕöš ĂćÝìĞćĔĀšéĎÖŠĂîĕéš ĔĀšđéĘÖ
ìéúĂÜĕéš 3 ÙøĆĚÜ

đéĘÖÿćöćøëêŠĂÖšĂîĕöšĕéšēé÷ĕöŠúšö
ÝĞćîüî 6 ÖšĂî 3 ÙøĆĚÜ

óĎéĔĀšñĎšĂČęîđ×šćĔÝ
ÙøċęÜĀîċęÜ
ÖøąēééĂ÷ĎŠÖĆïìĊę

ÿĆÜđÖêÖćøóĎé×ĂÜđéĘÖêúĂéÖćøìéÿĂï

ñĎšìéÿĂïđ×šćĔÝÿĉęÜìĊęđéĘÖóĎéĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÙøċęÜĀîċęÜ



ïĂÖĔĀšđéĘÖÖøąēéé ĂćÝìĞćĔĀšđéĘÖéĎÖŠĂîĕéš đéĘÖÖøąēééēé÷đìšćìĆĚÜ 2 ×šćÜóšîóČĚîóøšĂöė
ÖĆî ĕöŠêšĂÜüĉęÜÖŠĂîÖøąēéé ĀøČĂó÷čÜêĆüđóČęĂ
Öøąēéé

ß
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üĉวิíธĊÙีคĆéัดÖøĂÜóĆ
กรองพัçฒîćÖćøđéĘ
นาการเด็ÖกĂć÷č
อายุ 33 ðŘปี  (r(± 11 đéČเดืĂอî)น)
óĆçîćÖćø

ĔÿŠđÿČĚĂÿüöýĊøþą
(ëćö)

üĉíĊÙĆéÖøĂÜ

ñŠćî

ëćöñĎšđúĊĚ÷ÜéĎüŠćđéĘÖĔÿŠđÿČĚĂñšćđĂÜĕéšĕĀö

đéĘÖÿćöćøëĔÿŠđÿČĚĂ÷ČéÿüöýĊøþą ĒúąĔÿŠ
Ē×îđÿČĚĂĕéšđĂÜ đÿČĚĂĂćÝÖúĆïĀîšćÖúĆïĀúĆÜ
ĀøČĂÖúĆïêąđ×Ęïĕéš
êŠĂÖšĂîĕöš 8 ßĆĚî
đéĘÖĂ÷ĎŠĔîìŠćîĆęÜìĊęëîĆéÝąêŠĂÖšĂîĕöšĕéš üćÜ đéĘ Ö ÿćöćøëêŠ Ă Öš Ă îĕöš ĕ éš ēé÷ĕöŠ úš ö
ÖšĂîĕöš 10 ÖšĂî ĕüš×šćÜĀîšćđéĘÖ ÖøąêčšîĔĀš ÝĞćîüî 8 ÖšĂî 3 ÙøĆĚÜ
đéĘÖêŠĂ ÖšĂîĕöš ĂćÝìĞ ćĔĀšéĎÖŠ Ăîĕéš ĔĀšđéĘ Ö
ìéúĂÜĕéš 3 ÙøĆĚÜ
đúĊ÷îĒïïüćéđÿšîêĆĚÜ ĔĀšđ éĘÖ îĆęÜìŠćÿïć÷ üćÜÖøąéćþ éĉ îÿĂĕüš đéĘÖÿćöćøë×ĊéđÿšîêøÜĕéš 1 đÿšî ×ċĚîĕð
×šćÜĀîšćđéĘÖ ñĎšìéÿĂïĒÿéÜüĉíĊ×ĊéđÿšîêøÜ ìĊęöĊÙüćö÷ćü Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 2 îĉĚü ĒúąìĞćöčö
ĒîüêĆĚÜĔĀšéĎ ĒúąĔĀšđéĘÖìĞćêćö ĀšćöÝĆïöČĂìĞć îšĂ÷ÖüŠć 30 ĂÜýć
ĔĀšđéĘÖìĞćĕéš 3 ÙøĆĚÜ

ñŠćî
ĕöŠñŠćî
đéĘÖêĂïëĎÖêšĂÜ 2 Ĕî 3 ÙĞć êćöđÖèæŤ
éĆÜîĊĚ
Āîćü - ĔÿŠđÿČĚĂ (Āîćü) ĀŠöñšć
Āĉü - Öĉî ×ĂÖĉî
đĀîČęĂ÷ - ĕðîĂî îĂîĀúĆï óĆÖñŠĂî
îĂîóĆÖ
÷Čî×ćđéĊ÷ü 1 üĉîćìĊ ñĎšìéÿĂïĒÿéÜĔĀšđéĘÖéĎüĉíĊ÷Čî×ćđéĊ÷ü ïĂÖ đéĘ Ö ÷Č î ×ćđéĊ ÷ üĕéš î ćî Ă÷Š ć Üîš Ă ÷ 1
ĔĀšđéĘÖ÷Čî×ćđéĊ÷üĔĀšîćîìĊęÿčéđìŠćìĊę Ýąîćî üĉîćìĊ
ĕéš ĔĀšìĞćĕéš 3 ÙøĆĚÜ ĒúšüđðúĊę÷î×ć ĔĀšìĞćĕéš
3 ÙøĆĚÜ
øĎšÝĆÖÙčèýĆóìŤ
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ÙĞć

ëćöÙĞćëćöêŠĂĕðîĊĚ ìĊúąÙĞćëćö
1. ìĞćĂ÷ŠćÜĕø đöČęĂđøćĀîćü
2. ìĞćĂ÷ŠćÜĕø đöČęĂđøćĀĉü
3. ìĞćĂ÷ŠćÜĕø đöČęĂđøćđĀîČęĂ÷

32
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üĉíĊÙĆéÖøĂÜóĆçîćÖćøđéĘÖĂć÷č 3 ðŘ6 đéČĂî

วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี 6 เดือน
óĆçîćÖćø

üĉíĊÙĆéÖøĂÜ

ñŠćî

ßĎîĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ ñĎšìéÿĂïßĎîĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×šćÜĔé×šćÜĀîċęÜĔĀšđéĘÖéĎ đéĘÖÿćöćøëßĎĒúą×÷ĆïîĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×šćÜĔé×šćÜĀîċęÜ
ÖøąéĉÖ×÷ĆïđÞóćąîĉĚü ïĂÖĔĀšđéĘÖìĞćêćö
ēé÷ĕöŠ×÷ĆïîĉĚüĂČęîĕéš
ïĂÖĕéš 1 ÿĊ

đéĘÖïĂÖÿĊëĎÖêšĂÜĂ÷ŠćÜîšĂ÷1 ÿĊ
üćÜÖšĂîĕöšÿĊĒéÜ ÿĊîĚĞćđÜĉî ÿĊđĀúČĂÜ ĒúąÿĊ
đßĊ÷ü Ă÷ŠćÜúą 1 ÖšĂî ĕüšïîēêŢą×šćÜĀîšćđéĘÖ
ñĎšìéÿĂïßĊĚìĊęÖĂš îĕöšÖšĂîĀîċęÜ ëćöđéĘÖüŠćîĊęÿĊ
Ăąĕø ĀúĆÜÝćÖđéĘÖêĂïĒúšü ĔĀšđðúĊę÷îìĊęÖšĂî
ĕöšîĆĚî ĒúšüëćöÿĊĂČęîĂĊÖÝîÙøïìĆĚÜ 4 ÿĊ

÷Čî×ćđéĊ÷ü 2 ñĎšìéÿĂïĒÿéÜĔĀšđéĘÖéĎüĉíĊ÷Čî×ćđéĊ÷ü Ēúšü
đéĘÖ÷Čî×ćđéĊ÷üĔîđüúćîšĂ÷ìĊęÿčé ÙČĂ 2 üĉîćìĊ ×ĂÜ
üĉîćìĊ
ïĂÖĔĀšđéĘÖ÷Čî×ćđéĊ÷üĔĀšîćîìĊęÿčé ĔĀšìĞć 3 ìĆĚÜ 2 ×ć
ÙøĆ
ĚÜ ïĆîìċÖđüúćÿĎÜÿčéìĊęđéĘÖìĞćĕéšìĆĚÜ 3 33
ÙøĆĚÜ

ĒúšüĔĀšđðúĊę÷î×ć ĔĀšúĂÜĕéš 3 ÙøĆĚÜ ĒúąïĆîìċÖ
đüúćÿĎÜÿčéìĊęđéĘÖìĞćĕéšìĆĚÜ 3 ÙøĆĚÜ


óĆçîćÖćø
ĒêŠÜêĆüđĂÜ
(ëćö)

üĉวิíธĊÙีคĆéัดÖøĂÜóĆ
กรองพัçฒîćÖćøđéĘ
นาการเด็ÖกĂć÷č
อายุ44ðŘปี (r
(± 1 đéČ
เดือĂî)
น)

üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
ñŠćî
ëćöñĎšđ úĊĚ ÷ÜéĎ üŠć đéĘÖ ÿćöćøëĔÿŠ đÿČĚ Ă ñšć đĂÜ đéĘÖÿćöćøëĔÿŠđÿČĚĂñšćđĂÜĕéšĂ÷ŠćÜÿöïĎøèŤ
ĕéšĕĀö
ĒúąëĎÖêšĂÜ ēé÷ĕöŠêšĂÜĔĀšĔÙøßŠü÷ (ëĎÖ×šćÜ
ëĎÖêąđ×Ęï ĒêŠĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜñĎÖđßČĂÖ ĀøČĂ
êĉéÖøąéčö ĀøČĂøĎéàĉïéšćîĀúĆÜ)
üćÜÖøąéćþĒúąéĉ î ÿĂĕüš ìĊę ×š ć ÜĀîš ć đéĘ Ö đéĘÖÿćöćøëđ×Ċ÷îøĎðüÜÖúöĀøČĂĔÖúšđÙĊ÷Üĕéš
úĂÖøĎð {
ñĎšìéÿĂïĔĀšđéĘÖéĎøĎð { ßĊĚĒúąïĂÖĔĀšđéĘÖ øĎðìĊęñŠćî{
đ×Ċ ÷ îĔĀš đ ĀöČ Ă îøĎ ð îĊĚ ēé÷ĕöŠ êš Ă ÜïĂÖüŠ ć øĎðìĊęĕöŠñŠćî
üÜÖúö ĒúąĕöŠêš ĂÜĔßš îĉĚüđ×Ċ ÷îĔĀš éĎ ĔĀš ìĞ ć
3 ÙøĆĚÜ
đéĘÖêĂïëĎÖêšĂÜìĆĚÜ 3 ÙĞćëćö êćöđÖèæŤ
øĎšÝĆÖÙčèýĆóìŤ 3 ÙĞć ëćöÙĞćëćöêŠĂĕðîĊĚìĊúąÙĞćëćö
éĆÜîĊĚ
1. ìĞćĂ÷ŠćÜĕø đöČęĂđøćĀîćü
Āîćü - ĔÿŠđÿČĚĂ (Āîćü) ĀŠöñšć
2. ìĞćĂ÷ŠćÜĕø đöČęĂđøćĀĉü
3. ìĞćĂ÷ŠćÜĕø đöČęĂđøćđĀîČęĂ÷
Āĉü - Öĉî ×ĂÖĉî
đĀîČęĂ÷ - ĕðîĂî îĂîĀúĆï óĆÖñŠĂî
îĂîóĆÖ
÷Čî×ćđéĊ÷ü 3 üĉîćìĊ ñĎš ì éÿĂïĒÿéÜĔĀš đ éĘ Ö éĎ üĉ íĊ ÷Č î ×ćđéĊ ÷ ü đéĘÖ÷Čî×ćđéĊ÷üĕéšîćî Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 3 üĉîćìĊ
ïĂÖĔĀšđéĘÖ÷Čî×ćđéĊ÷üĔĀšîćîìĊęÿčéđìŠćìĊęìĞć ×ĂÜìĆĚÜ 2 ×ć
ĕéš ĔĀš ìĞ ć 3 ÙøĆĚ Ü Ēúš ü đðúĊę ÷ î×ćĔĀš ìĞ ć ĕéš
3 ÙøĆĚÜ
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óĆçîćÖćø
ÝĆéĂćĀćø (ëćö)
úĂÖøĎð +

34

üĉíĊÙĆéÖøĂÜóĆçîćÖćøđéĘÖĂć÷č 4 ðŘ 6 đéČĂî

วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 4 ปี 6 เดือน
üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
ëćöñĎšđúĊĚ÷ÜéĎđéĘÖüŠćđéĘÖÿćöćøëÝĆéĂćĀćøēé÷
Ā÷ĉïßćöĔÿŠĂćĀćøđĂÜ Ā÷ĉïßšĂîđĂÜ êĆÖĒïŠÜ
ĂćĀćøđĂÜ
üćÜÖøąéćþ éĉîÿĂ ĕüš×šćÜĀîšćđéĘÖ ñĎšìéÿĂïĔĀš
đéĘÖéĎøĎð + ĒúąïĂÖĔĀšđéĘÖđ×Ċ÷îđĀöČĂîøĎðîĊĚ
ēé÷ĕöŠêšĂÜđĂŠ÷ßČęĂøĎð ĒúąĕöŠêšĂÜìĞćĔĀšéĎ ĔĀšìĞć
ĕéš 3 ÙøĆĚÜ

ñŠćî
ñĎšđúĊĚ÷ÜéĎøć÷ÜćîüŠćđéĘÖìĞćĕéš
đéĘÖÿćöćøëđ×Ċ÷îđÿšî 2 đÿšîêĆéÖĆî
êøÜÖúćÜ ĀøČĂđÖČĂïêøÜÖúćÜ
đÿšîĂćÝĕöŠêøÜĕéš

ïĂÖĕéš 4 ÿĊ

üćÜÖšĂîĕöšÿĊĒéÜ ÿĊîĚĞćđÜĉî ÿĊđĀúČĂÜ ĒúąÿĊđßĊ÷ü đéĘÖïĂÖÿĊëĎÖêšĂÜ 4 ÿĊ
Ă÷ŠćÜúą 1 ÖšĂî ĕüšïîēêŢą×šćÜĀîšćđéĘÖ
ñĎšìéÿĂïßĊĚìĊęÖĂš îĕöšÖšĂîĔéÖšĂîĀîċęÜ ëćöđéĘÖüŠć
îĊęÿĊĂąĕø ĀúĆÜÝćÖđéĘÖêĂïĒúšü ĔĀšđðúĊę÷î
ìĊęÖšĂîĕöšîĆĚî ĒúšüëćöÿĊĂČęîĂĊÖÝîÙøïìĆĚÜ 4 ÿĊ

÷Čî×ćđéĊ÷ü 4
üĉîćìĊ

ñĎšìéÿĂïĒÿéÜĔĀšđéĘÖéĎüĉíĊ÷Čî×ćđéĊ÷ü ĒúšüïĂÖ
ĔĀšđéĘÖ÷Čî×ćđéĊ÷üĔĀšîćîìĊęÿčé ĔĀšìĞć 3 ÙøĆĚÜ
ïĆîìċÖđüúćÿĎÜÿčéìĊęđéĘÖìĞćĕéšìĆĚÜ 3 ÙøĆĚÜ ĒúšüĔĀš
đðúĊę÷î×ć ĔĀšúĂÜĕéš 3 ÙøĆĚÜ ĒúąïĆîìċÖđüúć
35
ÿĎÜÿčéìĊęđéĘÖìĞćĕéšìĆĚÜ3 ÙøĆĚÜ



đéĘÖÿćöćøë÷Čî×ćđéĊ÷üĔîđüúćîšĂ÷
ìĊęÿčé ÙČĂ 4 üĉîćìĊ ×ĂÜìĆĚÜ 2 ×ć

üĉíĊÙĆéÖøĂÜóĆçîćÖćøđéĘÖĂć÷č 5 ðŘ (r 1 đéČĂî)

วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 5 ปี  (± 1 เดือน)

óĆçîćÖćø
ĒðøÜôŦîđĂÜ
(ëćö)
đúĊ÷îĒïïüćé

îĆïÖšĂîĕöš 5
ÖšĂî

÷Čî×ćđéĊ÷ü 5
üĉîćìĊ






üĉíĊÙĆéÖøĂÜ
ëćöñĎšđúĊĚ÷ÜéĎđéĘÖüŠćđéĘÖÿćöćøëĒðøÜôŦîĕéš
đĂÜĕĀö øüöìĆÜĚ ÖćøïĊï÷ćÿĊôŦîĔÿŠĒðøÜ
ĒúąÖćøĒðøÜ×ċĚî-úÜ
ñĎšìéÿĂïüćéøĎð
ĔĀšđéĘÖéĎ ēé÷×Ċé
đÿšîêøÜ 2 đÿšîìĊęĂ÷ĎŠêøÜ×šćöÖŠĂî l l
Ēúšü×ĊéđÿšîêøÜìĊęđĀúČĂ ĔĀšđéĘÖéĎđðŨî
ĒïïĂ÷ŠćÜ ĒúąĔĀšđéĘÖüćéđĂÜ ēé÷ĔĀšìĞć
ĕéš 3 ÙøĆĚÜ
üćÜÖšĂîĕöš 8 ÖšĂîĕüšïîēêŢą×šćÜĀîšćđéĘÖ
üćÜÖøąéćþ 1 ĒñŠîĕüš×šćÜÖšĂîĕöš ïĂÖĔĀš
đéĘÖĀ÷ĉïÖšĂîĕöš 5 ÖšĂî üćÜïîÖøąéćþ
đöČęĂđéĘÖìĞćđÿøĘÝ ëćöđéĘÖüŠćöĊÖšĂîĕöšÖĊęÖšĂî
ïîÖøąéćþ
ñĎšìéÿĂïĒÿéÜĔĀšđéĘÖéĎüĉíĊ÷Čî×ćđéĊ÷ü Ēúšü
ïĂÖĔĀšđéĘÖ÷Čî×ćđéĊ÷üĔĀšîćîìĊęÿčé ĔĀšìĞć
3 ÙøĆĚÜ ïĆîìċÖđüúćÿĎÜÿčéìĊęđéĘÖìĞćĕéšìĆĚÜ
3 ÙøĆĚÜ ĒúšüĔĀšđðúĊę÷î×ć ĔĀšúĂÜĕéš 3 ÙøĆĚÜ
ĒúąïĆîìċÖđüúćÿĎÜÿčéìĊęđéĘÖìĞćĕéšìĆĚÜ
3 ÙøĆĚÜ

ñŠćî
ñĎšđúĊĚ÷ÜéĎøć÷ÜćîüŠćđéĘÖĒðøÜôŦîđĂÜĕéš
đéĘÖđ×Ċ÷î

ĕéš

đéĘÖüćÜÖšĂîĕöš 5 ÖšĂî ĒúąïĂÖÝĞćîüî
ëĎÖêšĂÜ

đéĘÖÿćöćøë÷Čî×ćđéĊ÷üĔîđüúćîšĂ÷ìĊęÿčé ÙČĂ
5 üĉîćìĊ ×ĂÜìĆĚÜ 2 ×ćëšćđéĘÖ÷Čî×ć×üć×šćÜ
đéĊ÷üĕéš 3 üĉîćìĊ ÷Čî×ćàšć÷×šćÜđéĊ÷üĕéš 5
üĉîćìĊ ëČĂüŠćĕöŠñŠćî

46
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แบบคั
ĒïïÙĆดéกรองอนามั
ÖøĂÜĂîćöĆย÷55
55 (พั
(óĆฒçนาการเด็
îćÖćøđéĘกÖปฐมวั
ðåöüĆย÷))
ßČęĂÿëćîïøĉÖćø.........................................................ĂĞćđõĂ...................................ÝĆÜĀüĆé...................................
ßČęĂ-ÿÖčúđéĘÖ..............................................................üĆî/đéČĂî/ðŘđÖĉé........................................đóý.....................
ìĊęĂ÷ĎŠ ïšćîđú×ìĊę...............ĀöĎŠìĊę..........êĞćïú.............................ĂĞćđõĂ............................ÝĆÜĀüĆé............................
Ăć÷č 1 đéČĂî r 7 üĆî
üĆîìĊę...........................................
xÝšĂÜĀîšć
xöĂÜêćöÖċęÜÖúćÜúĞćêĆü
xÿŠÜđÿĊ÷Ü (ëćö)
x÷ÖýĊøþą (ëćö)
Ăć÷č 9 đéČĂî r 15 üĆî
üĆîìĊę...........................................
xēïÖöČĂ ïŢć÷ïć÷ǰ(ëćö)

Ăć÷č 2 đéČĂî r 7 üĆî
üĆîìĊę...........................................
x÷ĉĚöìĆÖ (ëćö)
xöĂÜñŠćîÖċęÜÖúćÜúĞćêĆü
xìĞćđÿĊ÷ÜĂĎĂć (ëćö)
x÷ÖýĊøþą 45 ĂÜýć
Ăć÷č 12 đéČĂî r 15 üĆî
üĆîìĊę...........................................
xïĂÖÙüćöêšĂÜÖćø
(ëćö)
xëČĂÖšĂîĕöšöČĂúąÖšĂî
xĀ÷ĉïÖšĂîĕöšĔÿŠëšü÷
xđúĊ÷îđÿĊ÷ÜóĎéÙč÷ (ëćö)
xđøĊ÷ÖóŠĂ ĒöŠ Ă÷ŠćÜöĊ
ÙüćöĀöć÷ǰ(ëćö)
xúčÖ×ċĚîîĆęÜ (ëćö)
xóĎéÙĞćìĊęöĊÙüćöĀöć÷
1 ÙĞć (ëćö)
x÷Čîîćî 2 üĉîćìĊ
Ăć÷č 2 ðŘ 6 đéČĂî
Ăć÷č 3 ðŘ r 1 đéČĂî
üĆîìĊę........................................... üĆîìĊę...........................................
xĔÿŠđÿČĚĂñšć (ëćö)
xĔÿŠđÿČĚĂÿüöýĊøþą (ëćö)
xêŠĂÖšĂîĕöš 6 ßĆĚî
xêŠĂÖšĂîĕöš 8 ßĆĚî
xóĎéĔĀšñĎšĂČęîđ×šćĔÝÙøċęÜĀîċęÜ
xđúĊ÷îĒïïüćéđÿšîêĆĚÜ
xÖøąēééĂ÷ĎŠÖĆïìĊę
xรู้จักคำคุณศัพท์อย่างน้อย 2 คำ
x÷Čî×ćđéĊ÷ü 1 üĉîćìĊ
Ăć÷č 4 ðŘ 6 đéČĂî
üĆîìĊę...........................................
xÝĆéĂćĀćø (ëćö)
xúĂÖøĎð +
xïĂÖĕéš 4 ÿĊ
x÷Čî×ćđéĊ÷ü 4 üĉîćìĊ

Ăć÷č 4 đéČĂî r15 üĆî
üĆîìĊę...........................................
xöĂÜöČĂêîđĂÜǰ(ëćö)
xöĂÜêćö 180 ĂÜýć
xìĞćđÿĊ÷ÜÿĎÜė êęĞćė (ëćö)
xìŠćîĂîÙüęĞć÷ÖĂÖóšîóČĚî
Ăć÷č 18 đéČĂî r1 đéČĂî
üĆîìĊę...........................................
xĔßšßšĂîÖĉîĂćĀćø (ëćö)

Ăć÷č 6 đéČĂî r15üĆî
üĆîìĊę...........................................
xĀ÷ĉï×ĂÜðŜĂîđĂÜǰ(ëćö)
xöĂÜêćö×ĂÜêÖ
xĀĆîĀćđÿĊ÷ÜđøĊ÷Ö
xéċÜ×ċĚîîĆęÜýĊøþąĕöŠĀšĂ÷
Ăć÷č 2 ðŘ r 1 đéČĂî
üĆîìĊę...........................................
xëĂéđÿČĚĂñšć

xêŠĂÖšĂîĕöš 2 ßĆĚî
xóĎéĕéš 3 ÙĞć (ëćö)

xêŠĂÖšĂîĕöš 4 ßĆĚî
xóĎé 2 ÙĞć êŠĂÖĆî (ëćö)

xüĉęÜ

xē÷îïĂú

3 ðŘ 6 đéČĂî
üĆîìĊę...........................................
xßĎîĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
xïĂÖĕéš 1 ÿĊ
x÷Čî×ćđéĊ÷ü 2 üĉîćìĊ

Ăć÷č 4 ðŘ rǰ1 đéČĂî
üĆîìĊę...........................................
xĒêŠÜêĆüđĂÜ (ëćö)
xúĂÖøĎð {
xรู้จักคำคุณศัพท์ 3 คำ
ยืxǰนขาเดียว 3 วินาที

Ăć÷č 5 ðŘ r1 đéČĂî
üĆîìĊę...........................................
xĒðøÜôŦîđĂÜ (ëćö)
xîĆïÖšĂîĕöš 5 ÖšĂî
xđúĊ÷îĒïïüćéǰ
x÷Čî×ćđéĊ÷ü 5 üĉîćìĊ

Āöć÷đĀêč 9 = đéĘÖìĞćĕéš
ǰX = đéĘÖìĞćĕöŠĕéš
- = ìéÿĂïĕöŠĕéš đéĘÖĕöŠøŠüööČĂ ĀøČĂĕöŠÿïć÷
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
คู่มือเจ้าหน้าที่สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
Early Child Development (ECD)

เหตุใดต้องให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด
1. เพราะสมองมนุษย์เจริญเติบโตเร็วมากในช่วงนี้
						
					
ช่วงอายุ
สูงสุดเมื่ออายุ
- สร้างฉนวนหุ้มเส้นประสาท
อายุครรภ์ 8 เดือน ถึง 10 ปี
- สร้างเส้นใยเชื่อมโยงของเซลล์ประสาท อายุครรภ์ 7 เดือน ถึง 18 ปี
- สร้างสมองส่วนการมองเห็นและการฟัง อายุครรภ์ 8 เดือน ถึง 18 ปี     แรกเกิด – 7 เดือน
- สร้างสมองส่วนการรับภาษาและการพูด อายุครรภ์ 7 เดือน ถึง 6 ปี 6-10 เดือน
- สร้างสมองส่วนความคิดและเชาวน์ปัญญา อายุครรภ์ 9 เดือน ถึง 16 ปี 9 เดือน – 4 ปี

●

2. สมองมนุษย์จะเจริญเติบโตเต็มที่ตามศักยภาพได้ เกิดจาก
- อาหารดี นมแม่ ไม่ขาดธาตุเหล็ก ไม่ขาดไอโอดีน ธาตุเหล็กมีผลต่อการทำงานของสมอง
การส่งต่อข้อมูล การสร้างฉนวนหุ้มเส้นประสาท และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
ขาดธาตุเหล็ก IQ ลดลง 6-15 จุด ไอโอดีนมีผลต่อการสร้างสมอง ขาดไอโอดีน IQ ลดลง 13.5 จุด
นมแม่มีผลต่อการสร้างความผูกพันระหว่างแม่และเด็ก นมแม่ทำให้ IQ เพิ่มขึ้น 2-5 จุด
การอ่านหนังสือภาพกับเด็ก ตั้งแต่ 6 เดือน ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและสติปัญญาดี
- สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีสารพิษ มีโอกาสเรียนรู้
- ปฏิสัมพันธ์ดีจากผู้เลี้ยงดูด้วยความรักและเข้าใจ
● การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด มีผลดีอย่างไร
1. มีผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเข้าโรงเรียน
2. มีผลดีต่อพัฒนาการด้านจิตสังคมของเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้น
3. มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว ได้แก่ มีงานทำ ลดการพึ่งพิง ไม่ก่ออาชญากรรม
4. มีผลดีมากต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาในเด็กที่มีภาวะยากลำบาก เช่น
ทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อย ทารกคลอดก่อนกำหนด เด็กตัวเตี้ย
● สิ่งที่เด็กเรียนรู้และต้องการ
1. เด็กเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิด เพราะเด็กมองเห็น ได้ยิน และได้กลิ่นแล้วตั้งแต่แรกเกิด
2. เด็กเรียนรู้โดยการเล่นและการพูดคุยกับคุณแม่-คุณพ่อ และทุกคนที่เลี้ยงดูเด็ก
3. เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากมายในช่วงแรกเกิดถึง 3 ปีแรกของชีวิต เพราะสมองของเด็กเจริญ
เติบโตมากที่สุด
4. เด็กต้องการสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น อ่อนโยน ปลอดภัย และให้โอกาสการเรียนรู้กับเด็ก
5. เด็กต้องการความรักที่มั่นคงจากผู้เลี้ยงดูเด็ก อย่างน้อย 1 คน
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ปัจจัยที่ทำให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ผลดี
1. ให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ครู เข้ามามีส่วนร่วม เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
2. สาธิต และให้โอกาสพ่อ-แม่ ฝึกทักษะ เพื่อเกิดความมั่นใจที่จะทำกับลูก
3. เปิดโอกาสให้เด็ก ริเริ่ม ค้นคว้า และเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เหมาะสมกับวัย
4. ทำต่อเนื่องจะยิ่งได้ผลดี และมีผลระยะยาว
5. บูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ตามโอกาส
6. ผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีการเลี้ยงดูที่มีผลต่อเด็ก กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
7. ฝึกอบรม แนะนำ สนับสนุน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงาน ECD อย่างสม่ำเสมอ
8. เด็กยิ่งอายุน้อย ยิ่งได้ผลดี
9. เด็กที่มีภาวะยากลำบาก ยิ่งได้ผลดี เห็นความก้าวหน้าที่ชัดเจน
วิธีแนะนำให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
1. แนะนำให้ ผู้ เ ลี้ ย งดู ท ำกิ จ กรรมเหล่ า นี้ กั บ เด็ ก ทุ ก วั ย ถ้ า ผู้ เ ลี้ ย งดู ท ำบ่ อ ยอยู่ แ ล้ ว ให้ แ สดง
ความชื่นชม
- แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูเลียนแบบท่าทางของเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
- แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูมองสบตาเด็ก พูดคุยกับเด็กด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน และอุ้มกอดเด็ก
บ่อยๆ
- หากต้องการให้เด็กหยุดการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ ให้ใช้วิธีดึงความสนใจเด็กไปเรื่องอื่น
เช่น ชวนเล่นอย่างอื่น เพราะเด็กหันเหความสนใจได้ง่าย อย่าใช้วิธีบังคับให้เด็กหยุดกระทำ
2. หากเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูทำกิจกรรมเหล่านี้กับเด็กด้วย
- แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูกระตุ้นการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวของเด็กด้วยวิธีการเหมาะสม
ตามวัย โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพเป็นแนวทาง และสังเกตความรู้สึกของเด็ก
- แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูตอบสนองต่อเสียงของเด็ก เลียนแบบท่าทางของเด็ก และสังเกต
การตอบสนองของเด็ก
3. หากเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูทำกิจกรรมเหล่านี้กับเด็กด้วย
- แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูเล่น อ่านหนังสือภาพ และพูดคุยกับเด็กบ่อยๆ ด้วยวิธีการเหมาะสม
ตามวัย โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพเป็นแนวทาง
- แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูเด็กทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก และสังเกตการตอบสนองของเด็ก
- หากผู้เลี้ยงดูรู้สึกว่าเด็กเรียนรู้ช้า แนะนำให้ผู้เลี้ยงดูทำกิจกรรมร่วมกับเด็กบ่อยขึ้น
ดังตารางข้างล่างนี้ พร้อมตรวจการได้ยิน การมองเห็น หากยังสงสัยว่าเด็กจะมีความ
ผิดปกติ ให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
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x üĉíĊÿĂîúĎÖĔĀšÞúćéÿöüĆ÷ ìĞćĕéšÜŠć÷ éĆÜîĊĚ
đöČęĂđéĘÖĂć÷č
üĉíĊđúŠîÖĆïđéĘÖ
ĒøÖđÖĉé – 1 ÿĆðéćĀŤ x ĔĀšēĂÖćÿđéĘÖöĂÜ ôŦÜ Ēúą×÷ĆïĒ×î×ć
êćöĔÝßĂï ÖĂéđéĘÖĒúąĂčšöđéĘÖïŠĂ÷ė
x Ă÷ŠćĀŠĂđéĘÖĒîŠîđÖĉîĕð ÝîđéĘÖ×÷ĆïêĆü
ĕöŠĕéš
1 ÿĆðéćĀŤ – 6 đéČĂî x đéĘ Ö÷ĆÜßĂïöĂÜ ôŦÜ Ēúą×÷ĆïĒ×î×ć
êćöĔÝßĂï ÖĂéđéĘÖĒúąĂčšöđéĘÖïŠĂ÷ė
x ĔĀšđéĘÖéĎ×ĂÜÿĊÿéĔÿ ĀøČĂÖøčŢÜÖøĉěÜ đéĘÖ
ÝąĕéšòřÖöĂÜêćö ôŦÜđÿĊ÷Ü ĒúąÙüšć×ĂÜ
x đéĘÖßĂïĂö×ĂÜ đóøćąđéĘÖĂ÷ćÖøĎšüŠć
öĆîîĉęöĀøČĂĒ×ĘÜ ĂčŠîĀøČĂđ÷Ęî
x đéĘÖßĂïđúŠî×šćü×ĂÜĔîïšćîìĊęÿéĔÿ ĒêŠ
ÿąĂćé ðúĂéõĆ÷ ĕöŠ êšĂÜàČĚ Ă ×ĂÜđúŠ î
ĒóÜėĔĀšđéĘÖ

üĉíĊóĎéÙč÷ÖĆïđéĘÖ
x ÿïêć ÷ĉĚö óĎéÙč÷ÖĆïđéĘÖïŠĂ÷ė ĕöŠüŠćÝą
đðŨîßŠüÜđéĘÖéĎéîöĒöŠ ĀøČĂßŠüÜđðúĊę÷î
đÿČĚĂñšćđéĘÖ
x ÿïêć ÷ĉĚö ĀĆüđøćą óĎéÙč÷ÖĆïđéĘÖïŠĂ÷ė
ĒúšüđéĘÖÝąÙč÷éšü÷
x đúĊ÷îđÿĊ÷ÜđéĘÖ ĒúąđúŠîÖĆïđéĘÖ ìĞćĔĀš
đéĘÖÿîčÖĒúąöĊÙüćöÿč×
x ĂŠćîĒúąđúŠćđøČęĂÜÝćÖĀîĆÜÿČĂìĊęöĊõćó
ÿü÷ė ĒúąÿéĔÿ ĔĀš đ éĘ Ö ôŦ Ü ïŠ Ă ÷ė
đéĘÖßĂïöćÖ
x ëċ Ü Ēöš üŠ ć đéĘ Ö ÝąóĎ é ĕöŠ ĕ éš ĒêŠ đ éĘ Ö øĎš üŠ ć
ÙčèĒöŠ-ÙčèóŠĂđ×šćĔÝđÿĊ÷ÜĂĎ-Ăć×ĂÜđéĘÖ
üŠćđéĘÖêšĂÜÖćøĂąĕø
x óĎéÙč÷ÖĆïđéĘÖ đöČęĂđéĘÖìĞćđÿĊ÷ÜêŠćÜė ĀøČĂ
đøĊ÷ÖßČęĂđéĘÖ đéĘÖÝąĕéšÝĞćßČęĂêĆüđĂÜĕéš
x đéĘ Ö Ă÷ćÖĔĀš Ùč è ĒöŠ -Ùč è óŠ Ă ĂŠ ć î
ĀîĆÜÿČĂõćóĔĀšđéĘÖôŦÜìčÖüĆî

x đéĘ Ö ßĂïđúŠ î ×š ć ü×ĂÜĔîïš ć îìĊę ÿĊ ÿĆ î
ÿéĔÿ ĒêŠ ÿ ąĂćé ðúĂéõĆ ÷ đéĘ Ö Ýą
đĂćöćđ×÷Šć êĊ đÙćą ìĞćđÿĊ÷ÜêŠćÜė ĀøČĂ
ðúŠĂ÷úÜóČĚî ÙčèĒöŠ-ÙčèóŠĂĂ÷ŠćéčđéĘÖîą
đóøćąđéĘÖÖĞćúĆÜđøĊ÷îøĎš
9 đéČĂî – 12 đéČĂî x đúŠîàŠĂî×ĂÜÖĆïđéĘÖ đéĘÖĂ÷ćÖøĎšüŠćöĆî x đéĘÖÖĞćúĆÜÝéÝĞćÙĞćêŠćÜė ÿĂîđéĘÖđøĊ÷ÖßČęĂ
Āć÷ĕðĕĀî
ÿĉęÜêŠćÜė øĂïêĆüđéĘÖéšü÷
x đéĘÖßĂïđúŠîÝŢąđĂţö ćÖ ìĞć ĔĀšđéĘÖ
x ÿĂîđéĘÖĔĀšÿüĆÿéĊ ĒúąïŢć÷ïć÷
ĀĆüđøćą ĒúąöĊÙüćöÿč×
x đéĘ ÖßĂïđÿĊ ÷ÜĂŠ ćî ĒúąđúŠ ćîĉ ìćî×ĂÜ
Ùč è ĒöŠ -Ùč èóŠ ĂöćÖ ĂŠ ćîĀîĆ Ü ÿČ Ă õćó
ĔĀšđéĘÖôŦÜìčÖüĆî
x Ă÷ŠćìĉĚÜđéĘÖĂ÷ĎŠÙîđéĊ÷ü đéĘÖÖúĆü đéĘÖÝą
øĎšÿċÖðúĂéõĆ÷ ĀćÖĕéšđĀĘîĀøČĂĕéš÷ĉîđÿĊ÷Ü
ÙčèĒöŠÙčèóŠĂ

6 đéČĂî – 9 đéČĂî
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đöČęĂđéĘÖĂć÷č
12 đéČĂî – 2 ðŘ

2 ðŘ ×ċĚîĕð
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üĉíĊđúŠîÖĆïđéĘÖ

üĉíĊóĎéÙč÷ÖĆïđéĘÖ

x đéĘÖßĂïđúŠîàšĂî×ĂÜ×îćéêŠćÜė ÖĆî
àšĂîÖĆîđĂćĂĂÖ đéĘÖđøĊ÷îøĎšđøČęĂÜ×îćé
øĎðøŠćÜ ĒúąÿĊêŠćÜė ĕðéšü÷ÖĆî
x ÙčèĒöŠÙčèóŠĂĔßš×ĂÜđúŠîĔîïšćîìĊęÿąĂćé
ĒúąðúĂéõĆ÷ĔĀšđéĘÖđúŠîĕéš ĕöŠêšĂÜàČĚĂ
×ĂÜđúŠîìĊęĒóÜė ĔĀšđéĘÖ
x đéĘÖÖĞćúĆÜĀĆéđéĉî üĉęÜ òřÖÿĉęÜĔĀöŠė ßŠü÷
ÿĂîđéĘÖéšü÷ĒúąĔĀšÖĞćúĆÜĔÝđéĘÖ
x ÿĂîđéĘÖîĆïĀîċęÜ ÿĂÜ ÿćö
x ÿĂîđéĘÖđøĊ÷îøĎšđøČęĂÜ×îćé øĎðøŠćÜ Ēúą
ÿĊ×ĂÜÿĉęÜêŠćÜė ĒúąđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆî
x đéĘÖßĂï×ĂÜđúŠîìĊęÙčèĒöŠÙčèóŠĂìĞćĔĀš
öćÖìĊęÿčé

x đéĘÖóĎéĕéšĒúšü ÙčèĒöŠÙčèóŠĂÙč÷ÖĆïđéĘÖ
ïŠĂ÷ė ÿĂîÙĞćêŠćÜė ĔĀšđéĘÖđøĊ÷îøĎšÝćÖ
ÿĉęÜøĂïė êĆüđéĘÖ
x ×èąđúŠ î ÖĆ ï đéĘ Ö óĎ é Ùč ÷ ĒúąÿĂîÙĞ ć
êŠćÜė ĔĀšđéĘÖéšü÷
x ĂŠćîĀîĆ ÜÿČĂõćóĔĀšđéĘÖìčÖüĆî đóøćą
đéĘÖßĂïöćÖ
x đéĘÖóĎéĕéšđ÷ĂąĒ÷ąĒúšü ĒúąđéĘÖßĂï
ëćö Ă÷ŠćøĞćÙćâđéĘÖ đóøćąđéĘÖÖĞćúĆÜ
Ă÷ćÖøĎšÿĉęÜêŠćÜė øĂïêĆüđéĘÖ
x óĎéÙč ÷ đúŠć îĉì ćî øšĂ ÜđóúÜ ĒúąđúŠ î
ÖĆïđéĘÖïŠĂ÷ė
x ĀćÖđéĘ Ö ìĞ ć ñĉ é óúćéĂ÷Š ć àĚĞ ć đêĉ ö đéĘ Ö
ĔĀš ÖĞ ć úĆ Ü ĔÝđéĘ Ö Ēìî ĒúąÿĂîđéĘ Ö üŠ ć
ĂąĕøëĎÖ ĂąĕøĕöŠđĀöćąÿö
x đéĘÖßĂïđúĊ÷îĒïï éĆÜîĆĚîñĎšĔĀâŠìĆĚÜĀúć÷
êšĂÜđðŨîêĆüĂ÷ŠćÜìĊęéĊĔĀšđéĘÖéšü÷
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การสังเกตและการส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับผู้เลี้ยงดูเด็ก
แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ

ลั ก ษณะที่ ส งสั ย ว่ า ลู ก อาจผิ ด ปกติ ท างด้ า นพั ฒ นาการ ให้ พ่ อ แม่ พ าลู ก ไปหาหมอ
ถ้าพบอาการผิดปกติดังนี้
การมองเห็น
➲
➲
➲

อายุเดือนแรกไม่จ้องหน้า
อายุ 2 เดือนไม่ยิ้มตอบ
อายุ 3 เดือนไม่มองตาม

การได้ยิน
➲

อายุ 6 เดือน ไม่หันมองตามเสียงเรียกชื่อ หรือไม่สนใจคนที่มาเล่นด้วย

การเคลื่อนไหว
➲
➲
➲

➲
➲
➲
➲
➲

อายุ 3 เดือน ไม่ชูคอในท่าคว่ำ
อายุ 4 เดือน ยังไม่เอื้อมมือคว้าสิ่งของใกล้ตัว
อายุ 6 เดือน ไม่พลิกคว่ำพลิกหงาย ไม่สามารถเปลี่ยนมือถือของ จากข้างหนึ่ง
ไปอีกข้างหนึ่ง
อายุ 7 เดือน นั่งเองยังไม่ได้
อายุ 9 เดือน มีขาเหยียดเกร็งเวลาคืบคลาน หรือนั่งท่าตัว W
อายุ 1 ปี ยังไม่เกาะเดิน ไม่สามารถใช้มือหยิบของกินเข้าปาก
อายุ 18 เดือน ยังเดินได้ไม่คล่อง
อายุ 2 ปี ยังวิ่งได้ไม่คล่อง

การรู้จักและใช้ภาษา
➲
➲
➲
➲

อายุ 6 เดือน ส่งเสียงน้อย หรือไม่ส่งเสียงอ้อแอ้โต้ตอบกับผู้เลี้ยงดู
อายุ 1 ปี ยังไม่เลียนท่าทางและไม่เลียนเสียงพูด
อายุ 1 ปีครึ่ง ทำตามคำสั่งง่าย ๆ ไม่ได้ เช่น นั่งลง  สวัสดี
อายุ 2 ปี ยังไม่พูด 2 คำต่อกัน เช่น กินข้าว กินนมฯ หรือพูดคำศัพท์ได้น้อยกว่า
20 คำ

67

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 0 – 5 ปี  

กระบวนการพัฒนาการของเด็ก มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับพัฒนาการของสมอง
พบว่า สมองจะมีการพัฒนาอย่างมากตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาโดยมีการแบ่งตัวของเซลล์
ประสาท และมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์เหล่านั้น เมื่อแรกเกิดเด็กจะมีพัฒนาการในระดับ
ที่สามารถรับรู้ เรียนรู้ และดำรงชีวิตอยู่โดยมีการช่วยเหลือจากผู้เลี้ยงดู ในช่วงเวลานั้นสมอง
ของเด็กจะต้องพัฒนาต่อไปโดยมีสิ่งสนับสนุน คือ ได้รับอาหารที่เหมาะสม เช่นได้รับนมแม่
ร่วมกับการเลี้ยงดูในบรรยากาศที่มีการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ช่วงเวลาที่สมองมีการ
พัฒนาเร็วมากคือ ช่วง 3 ปีแรกของชีวิต หลังจากนั้นเซลล์สมองจะมีการพัฒนาลดลงหลังเด็ก
อายุ 5 ปี แต่จะมีการพัฒนาของการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองต่อไปอีก ทั้งนี้สมองของเด็ก
จะมีขนาดเท่ากับสมองของผู้ใหญ่ เมื่อเด็กอายุประมาณ 12 – 15 ปี จึงเป็นความจำเป็นที่
ควรส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

ทารกแรกเกิด

ให้ ค วามสนใจเมื่ อ เด็ ก ร้ อ งโดยอุ้ ม เด็ ก ไว้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความอบอุ่ น และเชื่ อ มั่ น
เมื่อเด็กอยู่ในระยะตื่นสงบ พยายามยิ้ม ทำสีหน้า แลบลิ้น ทำปากจู๋ พูดคุย ร้องเพลง
ระหว่ า งให้ ลู ก ดู ด นมแม่ เปลี่ ย นผ้ า อ้ อ ม อาบน้ ำ แสดงความดี ใจและชมเชยเมื่ อ เด็ ก
มีการตอบสนองต่อการกระตุ้นต่างๆ เช่น การเลียนแบบ ทำสีหน้า วาดรูปหน้าคนง่ายๆ
หรือนำตุ๊กตาสัตว์มาให้ดู โดยถือห่างจากตาเด็ก 8 – 12 นิ้ว ต้องรอเวลาที่เหมาะสมในการเล่น
หรือกระตุ้นเด็ก ใช้นิ้วมือสัมผัสฝ่ามือลูก ไม่ควรใส่ถุงมือให้ลูกตลอดเวลา

ทารกแรกเกิดถึง 1 เดือน

ในท่านอนหงาย ออกกำลังกายแขนขา ขึน้ ลง งอเหยียด และให้ลกู เคลือ่ นไหวด้วยตนเอง
ในท่าอุ้มให้อุ้มเด็กหันหน้าเข้าหาแม่ (face to face) ตามองตา ในการอุ้มท่าพาดบ่า
ควรมีคนมาคุยกับเด็ก จัดให้ลูกนอนในท่าคว่ำ พูดคุย ส่งเสียงชักชวน เขย่าของเล่นที่มีเสียง
เหนือศีรษะเพื่อให้ลูกสนใจเงยหน้ามอง เวลาร้องไห้รีบอุ้มทันที ลูบไล้สัมผัส โอบอุ้มเด็กบ่อยๆ
ไม่ตอ้ งกลัวว่าเด็กจะติดมือ หาของสีสดใสให้มองดู พูดถึงสิง่ ทีก่ ำลังทำกับลูกเสมอ เช่น อาบน้ำ
ใช้นิ้วมือสัมผัสฝ่ามือลูก ไม่ควรใส่ถุงมือให้ลูกตลอดเวลา

เด็กวัย 1 – 2 เดือน

อุม้ เด็กบ่อยๆ พูดคุย ลูบไล้ตวั เด็กบ่อยๆ จับเด็กนัง่ หลังพิงอก อุม้ ให้ดสู งิ่ ต่างๆ รอบตัว
ให้เด็กนอนคว่ำบ้าง หงายบ้าง ส่งเสียงเรียกเด็ก หรือจับของเขย่าให้เด็กมอง หาที่มาของเสียง
แขวน mobile ให้เด็กหัดคว้าจับ ร้องเพลง พูดถึงสิ่งที่กำลังทำกับลูกเสมอ เช่น อาบน้ำ
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เด็กวัย 2 – 3 เดือน

ให้เด็กนอนคว่ำหัดยกศีรษะ ให้เด็กคว้าจับสิ่งของ และเล่นของเขย่าที่มีเสียงดัง
พูดคุยเล่น หัวเราะทำท่าทางต่างๆ โดยให้เด็กเล่นด้วยและให้เด็กเล่นมือ ดูดนิว้ รับรูค้ วามต้องการ
เมื่อเด็กส่งสัญญาณบอก เช่น การร้องเพื่อให้อุ้ม ร้องเมื่อหิว เปียกแฉะ บอกให้เด็กรับรู้ว่า
คนรอบข้างเขาเป็นใคร ขยับแขน ขา นวดสัมผัสให้เด็กบ่อยๆ พูดถึงสิ่งที่กำลังทำกับลูกเสมอ
เช่น อาบน้ำ

เด็กวัย 3 – 4 เดือน

ทักทาย เรียกชือ่ ลูกทุกครัง้ ทีพ่ บกัน จัดทีป่ ลอดภัยให้ลกู นอนคว่ำ นำของเล่นทีม่ เี สียง
สี ส ดใสเขย่ า เหนื อ ศี ร ษะลู ก ให้ ลู ก สนใจเงยหน้ า ขึ้ น มอง ท่ า นอนหงายให้ หั ด ตะแคงตั ว
ท่านอนคว่ำหัดยกหัวและอกให้พ้นพื้นโดยเอาแขนยัน ให้มองของสีสันสดใสที่อยู่ตรงหน้า
พยายามเอื้อมจับ หัดเอามือทั้ง 2 ข้างมาประสานกันตรงกลางลำตัว เขย่ากรุ๊งกริ๊งหรือ
ของเล่ น สี ส ดใส ให้ ลู ก สนใจมอง ค่ อ ยๆ เคลื่ อ นของเล่ น จากข้ า งหนึ่ ง ไปยั ง อี ก ข้ า งหนึ่ ง
ให้ลูกมองตาม จากนั้นแตะที่หลังมือลูก กระตุ้นให้ลูกจับ พูดคุยสัมผัสและเล่นกับลูกบ่อยๆ
พูดคุยโต้ตอบและหยุดฟัง เพื่อรอจังหวะให้ลูกส่งเสียง

เด็กเด็กวัย 4 – 5 เดือน

ทำเช่นเดียวกับก่อนหน้านีแ้ ละชีช้ วนให้มองตามสิง่ ของทีเ่ คลือ่ นไหว ให้เด็กจับ mobile
ให้เคลื่อนไหวไปมาให้เด็กลากของเล็กๆ ที่ผูกเชือกไว้เข้าหาตัว ให้เด็กหัดพลิกคว่ำหรือหงาย
ร้องเพลง พูดคุย ทักทายเด็กด้วยชื่อของลูก หัดให้เด็กหยิบจับสิ่งของขนาดต่างๆ กัน

เด็กวัย  5 – 7 เดือน

พูดคุยกับเด็กบ่อยๆ ให้เด็กเล่นกับกระจก ให้เด็กมองตามของตก เล่นหาของ
ที่มีผ้าคลุมไว้บางส่วน ให้ถือของเล็กๆ ไว้ในมือ ข้างละ 1 ชิ้น หัดให้เปลี่ยนมือถือของ
หัดให้เด็กพลิกคว่ำ พลิกหงายจับนั่งพิงเบาะ ให้นั่งโดยใช้มือยัน และหัดคืบไปหาสิ่งของที่
วางล่อไว้ข้างหน้า

เด็กวัย 7 – 9 เดือน

อุ้มลูกให้น้อยลง ปล่อยให้ลูกนั่งเล่นเอง และหัดคลานไปหาสิ่งของต่างๆ เล่นจ๊ะเอ๋
ตบแผละ หัดให้หยิบจับสิ่งของเล็กๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ แล้วเอาเข้าปาก เล่นปาของ
ลงพื้นให้เกิดเสียงดัง หัดให้เลียนเสียงสูง ต่ำ ตามที่ผู้ใหญ่สอน เรียกชื่อเด็กบ่อยๆ เพื่อให้รู้จัก
ชือ่ ตนเอง สอนให้รจู้ กั พ่อ แม่ การพูดให้เด็กฟังต้องพูดช้าๆ ชัดเจน และบ่อยๆ โดยกระตุน้ ให้เด็ก
มองปาก เมือ่ พบปะกับผูอ้ นื่ ทีแ่ ปลกหน้า ควรอุม้ ลูกไว้ให้รสู้ กึ อุน่ ใจและให้เวลาลูกทำความคุน้ เคย
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เด็กเด็กวัย 9 – 11 เดือน

สอนให้หยิบจับของด้วยนิว้ หัวแม่มอื และนิว้ ชีบ้ อ่ ยๆ จนคล่อง ให้เด็กหัดดืม่ น้ำจากแก้ว
หัดหยิบอาหารเข้าปากเอง เช่น ข้าวสุก ฟักทองต้ม สอนให้รู้จักอวัยวะต่างๆ บนใบหน้า
โดยทำท่าทางให้เด็กเลียนแบบ เช่น ทำปากจู๋ ทำตาหยี สอนให้ลูกแสดงท่าทาง เช่น
ชีเ้ มือ่ อยากได้สงิ่ ของ หัดให้ปล่อยของเมือ่ ขอ และฝึกทำบ่อยๆ ให้โอกาสหยิบจับดินสอขีดเขียน
จัดพื้นที่ให้ลูกคลาน และหัดให้เดินเกาะเฟอร์นิเจอร์และจูงเดินอย่างปลอดภัย

เด็กวัย 11 – 12  เดือน

จัดหาสถานทีป่ ลอดภัย พืน้ ราบเรียบให้ลกู หัดตัง้ ไข่ ยืนทรงตัวและเดินเอง หัดหยิบจับ
สิ่งของ ให้ลูกถือของมือละชิ้น แล้วกระตุ้นให้ลูกนำมาเคาะกัน โดยแม่อาจทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
สิง่ ทีล่ กู ไม่ควรทำให้บอกทุกครัง้   เป็นตัวอย่างสอนให้ลกู เลียนแบบในท่าทางต่าง ๆ เช่น ไหว้ โบกมือ
หอมแก้มและชมเชยเมื่อลูกทำได้ หัดกินอาหารด้วยตนเอง และกินอาหารร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่
หัดให้ช่วยตนเองในการแปรงฟัน ถอดเสื้อผ้า และสอนให้รู้จักคนในครอบครัว

เด็กวัย 1 – 1½ ปี

หาที่ปลอดภัยให้ลูกได้ปีนป่าย วิ่งเล่นอย่างอิสระ ชี้ให้ดูส่วนต่าง ๆ ของใบหน้า
และร่างกาย พูดชือ่ สิง่ ของในบ้านและสิง่ ต่างๆ แวดล้อมตัวเด็ก สอนให้รอ้ งเพลง เต้นตามจังหวะ
ทำท่าประกอบ สอนให้ลกู รูจ้ กั การปฏิเสธ เช่น ส่ายหน้าหรือพูดคำว่าไม่ หัดกินอาหารด้วยช้อน
โดยให้ลูกจับช้อน ช่วยจับมือลูกตักอาหารเข้าปาก ช้อนที่ใช้ควรเป็นช้อนเล็ก ๆ ขอบมนไม่คม
หัดให้ดมื่ น้ำจากแก้วทีละน้อย หัดถอดกางเกง และหัดใส่กางเกง สอนให้ลกู บอกเวลาจะอุจจาระ
หรือปัสสาวะ สอนให้ดูรูปจากหนังสือ สอนให้เด็กขีดเขียนด้วยดินสอ

เด็กวัย 1½ - 2 ปี

ชวนลูกเล่นเตะบอล โยนบอล เล่านิทานสั้น ๆ ประกอบภาพหรือท่าทาง และชี้ชวน
ให้ลูกเปิดหาภาพในหนังสือ หัดให้ดูหนังสือ และพลิกทีละหน้า ให้เข้าห้องน้ำ ค่อย ๆ หัดให้
ถอดกางเกงเวลาจะอุจจาระหรือปัสสาวะ หัดให้กนิ อาหารด้วยตนเอง พูดคุยซักถามให้เด็กตอบ
สอนให้รู้จักสีและจำนวน ให้หัดขีดเขียนรูปกากบาท และวงกลม ชักชวนให้ต่อแท่งไม้เป็น
รูปทรงต่าง ๆ  

เด็กวัย 2 – 3 ปี

ส่งเสริมกิจกรรมกลางแจ้ง การวิง่ เล่น การเข้ากลุม่ กับเด็กอืน่ ฝึกหัดการขีดเขียน ค่อยๆ
ฝึกให้ลกู ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น กินข้าว อาบน้ำ แต่งตัว จนลูกสามารถทำได้เอง
และสอนลูกให้บอกเวลาจะถ่ายอุจจาระ พูดคุยให้ลูกรู้ว่าขณะนี้ลูกมีอารมณ์อย่างไร เช่น

70
โกรธ ดีใจ  สอนให้รักการอ่าน โดยมีคนทำเป็นตัวอย่าง มีหนังสือที่เหมาะสมและสอนให้รู้จัก
การแบ่งปัน พูดคุยกับลูกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้ลูกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ รับฟังและ
ตอบคำถามของลูกด้วยความสนใจ ให้ลูกขีดเขียนอย่างอิสระและพูดคุยถึงสิ่งที่วาด ลากเส้น
ตามแนวดิ่งให้ลูกดูแล้วให้ทำตาม ชวนเล่นต่อภาพ 3 – 4 ชิ้น สอนให้รู้จักขนาดใหญ่เล็ก
สั้นยาว มากน้อย

เด็กวัย 3 – 4 ปี

เปิดโอกาสให้ลูกลองทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยพ่อแม่ดูแลความปลอดภัยและ
เหมาะสม ฝึกเดินลงบันไดเองโดยพ่อแม่ดูแลให้ปลอดภัย ให้ลูกได้มีโอกาสเล่นกับเด็กอื่น
โดยมีกติกาง่าย ๆ ฝึกให้รู้จักรอคอยและช่วยเหลือผู้อื่น ฝึกให้ลูกไปห้องส้วมเอง ทำความ
สะอาดร่างกายและให้ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องส้วม   พูดคุยถามตอบ
สนับสนุนให้ลูกสังเกตสิ่งรอบตัวและเล่าเรื่องตามที่พบเห็น ฝึกให้เด็กจับดินสอขีดเขียน
วาดรูปวงกลมและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ชมเชยเมื่อลูกทำได้ สอนให้รู้จักจำนวน 1 – 3

เด็กวัย 4 – 5 ปี

ฝึกมารยาททางสังคมให้ลูก เช่น การไหว้แสดงความเคารพผู้ใหญ่ ขอบคุณ ขอโทษ
ให้ลูกได้เล่นกับเด็กคนอื่นๆ มากขึ้น เปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกเสื้อผ้าใส่เองและติดกระดุมเอง
ทุกครั้ง พ่อแม่ควรมีเหตุผลกับลูก เช่น อธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ให้เล่นและสอนว่าควร
แก้ปัญหาอย่างไร ฝึกการหัดนับสิ่งของ หยิบของตามจำนวน ชี้ชวนให้ลูกดูและพูดคุยถึง
สิ่งต่าง ๆ และธรรมชาติ รอบ ๆ ตัว ส่งเสริมให้ลูกได้แสดงความรู้สึกของตนเอง ถ้าลูกไม่พูด
บางครั้งพ่อแม่อาจต้องพูดสะท้อนความรู้สึกของลูก เช่น ลูกกำลังโกรธที่ถูกเพื่อนแย่งของเล่น
อ่านหนังสือให้ฟังบ่อย ๆ สังเกตการจับดินสอของลูก และจับแบบถูกต้องให้ดูเป็นตัวอย่าง
วาดรูปสี่เหลี่ยมให้ดูและให้ลูกวาดตาม ชวนเล่นเกมส์ เช่น เขย่งขาเดียว โดยให้ลูกกระโดด
ขาเดียวไล่จับผู้อื่น เล่นตังเก เป็นต้น
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ปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย และการจัดการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์

ด้วยความเยาว์วัยของเด็กทำให้เด็กมีกลไกและกระบวนการทางจิตใจที่ยังพัฒนา
ไม่ ส มบู ร ณ์ ดั ง นั้น เมื่อเกิดความคับข้องใจ ทำให้ เ ด็ ก มี ป ฏิ กิ ริ ย าต่ อ ความคั บ ข้ อ งใจนั้ น
ในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ หากผูเ้ ลีย้ งดูไม่เข้าใจ และตอบสนองต่อพฤติกรรมเหล่านีไ้ ม่ถกู ต้อง
จะทำให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นปัญหารุนแรงขึ้น จนกลายเป็นพยาธิสภาพทางอารมณ์และ
พฤติกรรม ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยได้แก่

1. การดูดนิ้ว (Thumb – sucking)

เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี การดูดนิว้ ถือว่าเป็นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ได้ตามปกติ หลังอายุ
2 ปี เด็กจะค่อยๆ เลิกดูดนิว้ ไปเอง บางคนอาจจะดูดนิว้ ต่อไป โดยเฉพาะเวลาก่อนนอนจนถึงอายุ
5-6 ปี ได้ แต่ถา้ เด็กดูดนิว้ อย่างมาก มักจะเกิดจากเด็กไม่ได้รบั การเอาใจใส่ มีอารมณ์ตงึ เครียด
หวาดกลัว หรือเด็กขาดรัก ควรได้รบั การแก้ไข นอกจากนัน้ การดูดนิว้ อย่างมากจะมีผลต่อฟัน
เช่น การสบฟันผิดปกติ เพดานปากผิดรูป กระดูกหน้าผิดรูป เกิดการติดเชื้อ เป็นต้น
		 วิธีแก้ไข ทำความเข้าใจผู้เลี้ยงดูเด็กว่าในระยะ 2 ปีแรก เป็นพฤติกรรมปกติได้
ไม่มอี นั ตรายใดๆ   ไม่ควรกังวลหรือลงโทษ เปลีย่ นเป็นให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลตามปกติ
เด็กจะค่อยเลิกพฤติกรรมไปเอง อาจหากิจกรรมอื่นๆ ทำร่วมกัน เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
ให้เด็กเอามือออกจากปาก จะทำให้เด็กค่อยๆ เลิกพฤติกรรมนี้ได้ด้วยดี

2. การร้องงอหาย (Breath holding spells)

อาการร้ อ งงอหาย คื อ การร้ อ งอย่ า งมาก แล้ ว กลั้ น หายใจ นิ่ ง เงี ย บไป
เด็กจะมีอาการเขียวรอบริมฝีปาก แขนขาอ่อนแรง เป็นเวลาประมาณ 20 วินาที แล้วเด็กจะหายใจ
เข้าแรงพร้อมร้องเสียงดัง แล้วเริ่มต้นหายใจใหม่ อาการเขียวบนใบหน้าและริมฝีปากจะหาย
เป็นปกติ อาการนี้พบได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป และมักจะหายไปเมื่ออายุ 3-4 ปี เป็น
ปฏิกิริยาที่แสดงอารมณ์โกรธจนเกินควร หรือตกใจ หรือเจ็บปวด
วิธีแก้ไข อธิบายให้ผู้ดูแลเข้าใจถึงกลไกของการเกิดอาการร้องงอหาย เมื่อเด็ก
มีอาการ ควรจัดให้เด็กอยู่ในท่าปลอดภัยหรืออุ้มไว้ ไม่ตื่นตระหนก อย่าให้เด็กล้มหัวฟาดพื้น
สิ่งที่ควรคำนึงประการหนึ่งคือต้องแยกจากอาการชัก
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3. พฤติกรรมอาละวาด หรือการโกรธ ฟาดมือ ฟาดเท้า (Temper Tantrums)

เป็ น อาการแสดงอารมณ์ โ กรธของเด็ ก อายุ 2 ปี จนถึ ง อายุ 4-5 ปี
มั ก เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เด็ ก ถู ก ขั ด ใจ ถู ก บั ง คั บ ถู ก ห้ า ม ไม่ ส มหวั ง เด็ ก จะกรี ด ร้ อ งเสี ย งดั ง
ทิง้ ตัวนอนดิน้ กับพืน้ เหวีย่ งแขนขา ถีบเตะ ทุบตี กัด ขว้างปาข้าวของ อาการอาจเกิด 2-3 นาที
หรือนานเป็นชั่วโมงได้ มักเกิดในเด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยการตามใจมากเกินไป จนเด็กไม่ได้
เรียนรูใ้ นการระงับหรือควบคุมอารมณ์ หรือการรอคอย เด็กมักใช้อาการนี้ เรียกร้องความสนใจ
และทำให้ผู้ใหญ่ยินยอม พฤติกรรมนี้ควรหมดไป เมื่อเด็กเข้าสู่วัยประถมศึกษา
		 วิธีแก้ไข ผู้ดูแลเด็กต้องไม่แสดงอาการตื่นตกใจ และรีบให้ของที่เด็กต้องการ
หรือโอ๋เอาใจเกินควร  ให้แสดงอาการเฉยต่อเด็ก พูดคุยกับเด็กอย่างสงบ เพียงแต่ระวังไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ ไม่ดุเอ็ดตะโร หรือทุบตีเมื่อเด็กมีอาการ เมื่อเด็กสงบลงพูดคุย
อธิบายเหตุผลให้เด็กเข้าใจตามวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ว่าการแสดงอาการดังกล่าวไม่มี
ประโยชน์ หากเด็กทำร้ายคนอื่นหรือขว้างปาข้าวของต้องจับเด็กให้หยุดพฤติกรรมนั้นทันที
อาการจะค่อยๆ หายไป และต้องเลิกตามใจเด็กอย่างไม่มีเหตุอันควร สอนให้เด็กรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ และแสดงออกที่เหมาะควร เช่น การพูดคุย สอบถาม บอกถึงความรู้สึก
ให้แรงเสริมทางบวก ชืน่ ชมพฤติกรรมทีด่ ขี องเด็ก ผูใ้ หญ่ทกุ คนรอบตัวเด็กต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในการควบคุมอารมณ์เช่นกัน และปฏิบัติต่อเด็กในแนวทางเดียวกัน

4. การเล่นอวัยวะเพศ (Playing with genitalia)

การเล่นอวัยวะเพศอาจพบได้ตั้งแต่ปลายขวบปีแรก เกิดจากเด็กบังเอิญ
ใช้มือถูไถบริเวณอวัยวะเพศแล้วรู้สึกพอใจ จึงเกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นความรู้สึกทางเพศ
จะพบบ่อยในเด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ หรืออาจเกิดจากการระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศ ทำให้เด็กเกา
แล้วกระตุ้นความรู้สึกพอใจ หรืออาจเกิดจากผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ
ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกพอใจ และทำต่อเนื่อง หรืออาจเกิดจากการเลียนแบบอาการที่เห็น
ผู้ใหญ่ทำ ซึ่งต้องจัดการอย่างเหมาะสม
วิ ธี แ ก้ ไข ถ้ า เด็ ก เล่ น อวั ย วะเพศจากความบั ง เอิ ญ หรื อ ทำเป็ น ครั้ ง คราว
เด็กจะเลิกไปเอง เมื่อเห็นเด็กเล่นอวัยวะเพศ ไม่ควรดุด่าหรือทำโทษทางกายต่อเด็ก ให้ใช้
การเบี่ยงเบนความสนใจเด็กไปยังเรื่องอื่น เช่น ชวนเด็กเล่น อ่านหนังสือ ร้องเพลง เล่านิทาน
เป็นต้น และสืบสาวสาเหตุว่าเด็กมีพฤติกรรมนี้เพราะเหตุใด และปรับแก้สาเหตุดังกล่าว

5. พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behavior)

ความก้ า วร้ า วคื อ การที่ ค นๆ หนึ่ ง มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทำร้ า ยคนอี ก คนหนึ่ ง
หรือทำลายสิ่งของ พบได้ตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบ มักแสดงความก้าวร้าวโดยการทำร้ายเด็กอื่น

73
เพือ่ แย่งของเล่น เมือ่ เด็กโตขึน้ ได้รบั การอบรมสัง่ สอนให้ควบคุมอารมณ์ได้ พฤติกรรมนีก้ จ็ ะลดลง
สาเหตุพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากการได้รบั แรงเสริม เช่น เด็กมีพฤติกรรมดังกล่าว แทนทีผ่ ดู้ แู ล
จะอบรมสัง่ สอนแนะนำให้เลิกพฤติกรรม กลับแสดงความพึงพอใจ ทำให้เด็กคิดว่าเป็นพฤติกรรม
ที่เหมาะสม หรืออาจจะเกิดจากการเลียนแบบจากผู้ใหญ่ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมก้าวร้าว
วิธีแก้ไข เมื่อเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำลายข้าวของ ให้เด็กหยุดพฤติกรรม
นั้นทันที ด้วยท่าทีสงบและหนักแน่น ไม่ดุด่าหรือลงโทษทางกายต่อเด็ก หรือบังคับเด็ก
หากเป็ น พฤติ ก รรมที่ ท ำร้ า ยคนอื่ น ให้ แ สดงความสนใจผู้ ที่ ถู ก กระทำ แต่ ไ ม่ ใช้ อ ารมณ์
หรื อ ดุ ด่ า เปรี ย บเที ย บเด็ ก เมื่ อ เด็ ก หยุ ด พฤติ ก รรม แสดงความชื่ น ชมให้ ค วามสนใจ
หลังจากเด็กสงบจึงตักเตือนเด็ก และสอนให้เด็กเรียนรูข้ องผลเสียจากการกระทำดังกล่าว เช่น
ถ้าแย่งของเพือ่ น กัดเพือ่ น จะไม่มใี ครเล่นด้วย สอนให้รวู้ า่ เด็กคนอืน่ ก็มคี วามรูส้ กึ และต้องการ
เช่นกัน ฝึกวินัยง่ายๆ เริ่มที่บ้าน เช่น การแบ่งปัน การรอคอย

6. เด็กซนและดื้อ

เด็กซนและดื้อเป็นเรื่องที่ผู้ดูแลเด็กมักจะบ่นกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขบ่อยๆ คงต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะเด็กช่วงปฐมวัยเป็นวัยที่มีพัฒนาการ
ก้าวหน้าโดยลำดับ ทั้งการเจริญเติบโตของสมอง อวัยวะ และกล้ามเนื้อต่างๆ ทำให้เด็กสนใจ
ที่จะค้นคว้าและสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา จึงดูเหมือนไม่อยู่นิ่ง ซน และเด็กวัย
นี้ยังไม่เข้าใจหรือมีความคิดเชิงเหตุเชิงผลที่สลับซับซ้อน จึงดูเหมือนไม่สนใจคำสั่งห้ามต่างๆ
ของผูด้ แู ล คือ ดือ้ ในสายตาผูใ้ หญ่ ซึง่ เป็นการตีความหมายของผูใ้ หญ่ทเี่ ด็กไม่มพี ฤติกรรมตาม
ที่ตนเองต้องการว่าเป็นเด็กซนและดื้อ หรืออาจเกิดจากสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกันระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่ และการเอาชนะซึ่งกันและกัน
		 วิธแี ก้ไข ผูด้ แู ลเด็กต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กทีต่ อ้ งการสำรวจศึกษาสิง่ รอบตัว
เพื่อการเรียนรู้ตอ่ ยอดในโอกาสที่เติบโตขึน้ ผูด้ ูแลเด็กจึงต้องตอบสนองความต้องการของเด็ก
ตามวัย ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ไม่บังคับเด็กจนเกินไป และเล่นกับเด็กด้วย
ของเล่นที่ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งป้องกันและระวังการบาดเจ็บและ
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้เด็กอยู่ในสายตาตลอดเวลา อย่าทิ้งเด็กไว้โดยลำพังเด็ดขาด
ที่ ส ำคั ญ ต้ อ งไม่ ต ามใจเด็ ก จนเคยตั ว นึ ก อยากอะไรต้ อ งได้ ทุ ก อย่ า ง ทำให้ ข าดวิ นั ย
และมีพฤติกรรมก้าวร้าวในที่สุด
หากเด็กมีลักษณะซนมาก ไม่อยู่นิ่งเลย อาจต้องตรวจเพิ่มเติมว่าเด็กมีปัญหา
เกีย่ วกับสมาธิสนั้ หรือไม่ โดยปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึง่ อาการทีส่ ำคัญ
ของเด็กสมาธิสั้นจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
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(1) อาการซนมากกว่าปกติ ซนแบบไม่อยู่นิ่ง ลุกลี้ลุกลนตลอดเวลา
(2) อาการสมาธิสั้น เด็กจะวอกแวกง่าย ไวต่อสิ่งเร้าภายนอกทำให้เด็กเสียสมาธิ
และอาจจะเกิ ด จากสิ่ ง เร้ า ภายในทำให้ เ ด็ ก มี อ าการเหม่ อ ลอย นั่ ง เฉยๆ
เป็นระยะเวลานาน ทำให้เด็กทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จ หรือต้องใช้เวลานาน
ต้องคอยจ้ำจี้จ้ำไชจึงจะสำเร็จลุล่วงได้
(3) อาการหุนหันพลันแล่น แสดงออกในลักษณะรอคอยไม่เป็น รีบเร่ง จนเกิดอุบตั เิ หตุ
ต่อตัวเด็กได้ง่าย

7. เด็กหยิบของเพื่อนมาเป็นของตนเอง

เด็กช่วงปฐมวัยยังไม่เข้าใจความเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อเด็กเห็นอะไรที่
พึงพอใจก็อาจจะหยิบมาเป็นของตนเองหรือมาเล่น จนดูเหมือนมีพฤติกรรมขโมยของเพื่อน
หรือแย่งของเพื่อน ถึงแม้เด็กจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ผู้ดูแลเด็กต้องยุติพฤติกรรมนี้ทันที
เพราะจะมีผลเสียต่อพฤติกรรมทางอารมณ์ สังคม และจริยธรรมของเด็กในอนาคต
		 วิธีแก้ไข ผู้ดูแลเด็กหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยความสงบ นุ่มนวล ไม่ลงโทษ
ทางกายหรือวาจาทีร่ นุ แรงต่อเด็ก อธิบายให้เด็กเข้าใจอย่างง่ายว่าการแบ่งปันทำให้เรามีเพือ่ น
เล่นด้วย การเอาของเพื่อนมาทำให้เพื่อนเสียใจ หากใครเอาของเราไปบ้าง เราก็เสียใจเช่นกัน
และให้เด็กนำสิง่ ของเหล่านัน้ คืนเพือ่ นโดยเร็ว และขอโทษเพือ่ น ผูด้ แู ลเด็กแสดงความพึงพอใจ
หรือชืน่ ชมเมือ่ เด็กได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทีส่ ำคัญผูด้ แู ลเด็กและผูใ้ หญ่ทกุ คนทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก
ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอ

8. เด็กพูดคำหยาบ

เด็กปฐมวัยเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ทั้งทางกายและวาจาจากผู้เลี้ยงดูและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะโทรทัศน์ ด้วยความเยาว์วัย เด็กไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
พฤติกรรมดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เมือ่ เด็กเห็นหรือได้ยนิ ก็จะซึมซับไว้ หากเห็นต่อเนือ่ งประจำ
ก็จะสร้างเป็นบุคลิกภาพของตนเอง ดังนัน้ การทีเ่ ด็กพูดคำหยาบเวลาไม่พอใจ หรือเวลาเล่นกับ
เพือ่ นล้วนเกิดจากการเลียนแบบผูใ้ หญ่ทที่ ำให้เห็นเป็นประจำ ทัง้ ในชีวติ ประจำวันและสือ่ ต่างๆ
โดยเฉพาะโทรทัศน์ ซึ่งเห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียง
		 วิ ธี แ ก้ ไข ผู้ ดู แ ลเด็ ก หรื อ ผู้ ใ หญ่ ต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการใช้ ค ำพู ด
วาจาที่เหมาะสม เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรให้ดูโทรทัศน์ เพราะไม่ได้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กลับมีผลเสียต่อสมาธิเด็กและพัฒนาการด้านภาษา เด็กอายุมากกว่า 2 ปี หากดูโทรทัศน์
ผูด้ แู ลเด็กควรเลือกรายการทีเ่ หมาะสำหรับเด็ก ดูไม่เกินวันละ 1 ชัว่ โมง และผูใ้ หญ่ตอ้ งนัง่ ดูกบั
เด็กเพือ่ ช่วยอธิบายต่อยอดความคิดสร้างสรรค์แก่เด็ก หากเด็กพูดคำหยาบ ไม่วา่ จะพูดกับใคร  
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ก็ตาม ต้องทักท้วงและตักเตือนทันที และสอนว่าไม่ควรเอาแบบอย่างพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
เหล่านั้น

9. พฤติกรรมอิจฉา

อารมณ์อิจฉาเป็นอารมณ์พื้นฐาน เด็กแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เด็กแสดง
ท่าทางไม่พอใจ เมื่อผู้ดูแลให้ความสนใจเด็กอื่นหรือน้อง หรือรู้สึกว่าตัวเองขาดความสำคัญ
โดยแสดงกิ ริ ย าท่ า ทาง วาจาออกมา เช่ น เอาตั ว เข้ า มาแทรก ดึ ง ลากผู้ ใ หญ่ อ อกมา
ส่งเสียงเรียกร้องความสนใจ และบางครั้งอาจกระทำรุนแรงทางกายต่อเด็กอื่นหรือน้องได้
หรือมีพฤติกรรมถดถอยจากการเห็นผู้ดูแลเอาใจใส่น้องที่เล็กกว่า เช่น ทำเสียงพูดไม่ชัด
อ้อแอ้แบบน้อง หรือทำท่าทางเป็นเด็กทารก เป็นต้น มักพบในช่วงอายุ 2-4 ปี
วิธแี ก้ไข ผูด้ แู ลเด็กต้องไม่แสดงความลำเอียง ปฏิบตั ติ อ่ เด็กทุกคนด้วยความรัก
และเอาใจใส่ หากเด็กทะเลาะกัน ต้องไม่เลือกเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง อธิบายให้เด็กเข้าใจ
ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์ ทำให้เราไม่มีเพื่อนเล่น หากเกรงว่าเด็กจะอิจฉาน้อง
ควรเตรียมตัวเด็กแต่เนิน่ ๆ ว่าจะมีนอ้ งใหม่ และเด็กเป็นพีซ่ งึ่ มีความสามารถในการดูแลน้องด้วย
ไม่ ล้ อ เลี ย นว่ า เด็ ก จะตกอั น ดั บ เปลี่ ย นเป็ น ให้ ค วามสำคั ญ แก่ เ ด็ ก เพราะเป็ น พี่ ที่ จ ะทำ
อะไรหลายอย่างให้น้องได้
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ปัญหาการกิน...การนอน และแนวทางแก้ ไข
แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ

ปัญหาเบื่อข้าว เบื่อผัก ชอบขนมหวาน

พบบ่อยในเด็กปฐมวัย เกิดได้ในเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการปกติ หรือในเด็กทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดู
ทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การขาดการกระตุน้ พฤติกรรมการกินทีเ่ หมาะสม การให้อาหารทีเ่ หมาะสม
ล่าช้ากว่าวัย ความเข้าใจผิดว่าต้องให้นมเป็นหลัก ถึงแม้ว่าเด็กอายุเกิน 1 ขวบแล้ว เป็นต้น
หรือเด็กที่ไม่สบาย

การแก้ ไขเด็กที่รับประทานยาก

1. ค่อยๆ ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เริ่มอาหารแข็งชนิดที่นิ่มและ
ยุย่ ก่อน แล้วเปลีย่ นเป็นอาหารทีเ่ หนียวขึน้ และแข็งมากขึน้ สังเกตการณ์ตอบรับอาหารของเด็ก
ไม่ให้เครียด ไม่บังคับ เพราะจะเกิดการต่อต้านได้
2. ชมเชย เมื่อเด็กรับประทานอาหารใหม่ๆ จะทาให้เด็กมีกำลังใจในการเรียนรู้
ชนิดใหม่ๆต่อไป
3. ถ้าเป็นผักควรเริม่ จากนิม่ มากๆ ก่อน เช่น ฟักต้ม ผักกาดขาวต้มเปือ่ ย นอกจากนี้
ผักใบเขียวที่มีกลิ่นพยายามฝึกให้ชิน จะได้ไม่ต่อต้านผักใบเขียวเมื่อโตขึ้น
4. ขนมหวาน ไม่ควรให้เด็กเคยชินกับการกินน้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้กล่อง
ขนมหวาน อาจให้ได้เป็นครั้งคราวในปริมาณน้อยๆ และสอนให้เด็กทำความสะอาดฟันและ
ช่องปากทุกครั้งหลังกิน

ปัญหาการนอน

ทารกระยะแรกเกิด 1-2 เดือนแรก จะตื่นบ่อย กินบ่อย เนื่องจากวงจรการนอน
ยังไม่เป็นระบบ ตื่นแล้วกิน กินแล้วนอน ทั้งกลางวัน กลางคืน รวมเวลานอนเฉลี่ยประมาณ
16-18 ชัว่ โมงต่อวัน และนอนในตอนกลางวันพอๆ กับนอนในตอนกลางคืน ทารกควรนอนนาน
กลางคืนได้ติดต่อกัน 5 ชั่วโมงขึ้นไป หรือนอนหลับถึงเช้าได้ ไม่ควรเกินอายุ 6 เดือน เป็นไปได้
ถ้าเข้าใจการจัดการการนอนวัยทารก
1. เวลาพาเด็กเข้านอน/ตื่นนอน
การพาเด็กเข้านอนเป็นเวลา และตื่นเป็นเวลา ช่วยให้เด็กชิน และเสริมให้วงจร
การนอนของเด็กให้แน่นอนกิจกรรม กิจวัตร ก่อนนอน เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน คุยกันก่อนนอน
ถ้าสม่ำเสมอเด็กจะซึมซับและเรียนรู้
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2. ฝึกหัดให้เด็กหลับด้วยตัวเอง
โดยให้นอนในทีน่ อนของตัวเองทุกวัน ถ้าจะอุม้ เด็กก่อนนอน ให้วางเด็กบนทีน่ อน
ขณะที่ ง่ ว งแต่ ยั ง ไม่ ห ลั บ แล้ ว ปล่ อ ยให้ ห ลั บ เอง โดยไม่ อุ้ ม กล่ อ ม หรื อ ให้ ดู ด นมจนหลั บ
ถ้าพ่อแม่อมุ้ หรือกล่อมเด็กจนหลับ เมือ่ เด็กตืน่ มากลางดึกก็จะชิน ก็ตอ้ งการคนมาอุม้ ไม่สามารถ
หลับต่อด้วยตัวเองได้
ถ้าตื่นมากลางคืน ร้องไห้ อุ้มได้บ้าง แต่ไม่อุ้มมาก ไม่อุ้มตลอด ไม่พูดคุยมาก
ค่อยๆ ปล่อยให้หลับเอง อาจหาของเล่นที่เด็กชอบพาเข้านอน เช่น ตุ๊กตา
3. การตอบสนองต่อพฤติกรรมการนอนของเด็ก
ถ้าเด็กนอนนานๆ ได้เอง แสดงว่าเด็กสามารถปรับวงจรการนอนเป็นระบบได้เร็ว
ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องปลุกเด็กให้กินนม ถ้าตื่นมากลางคืน ร้องนิดหน่อย อย่าเพิ่งรีบให้นม
รอดูสกั พัก ถ้าหิวจริงก็ให้นม ไม่พดู คุย เล่นกับเด็กกลางดึก การนอนกลางวันของเด็กไม่ควรเกิน
2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง
4. มื้ออาหาร
จำนวนมือ้ นมเด็กทัว่ ไปหลังอายุ 2 เดือน จะประมาณวันละ 6-8 มือ้ เพราะกระเพาะ
อาหารจะใหญ่ขึ้น อายุ 6 เดือน กินอาหารตามวัย 1 มื้อ ควรได้รับนมประมาณ 5 มื้อ
ห่างกัน 3-4 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องมากกว่านี้ ลดนมมื้อดึก หรือเลิกให้ได้ก่อนอายุ 6 เดือน
กลางคืนถ้าจะกินพอหายหิว
5. บรรยากาศการนอน
สร้างบรรยากาศกลางวัน ก็กลางวัน กลางคืนก็กลางคืน เช่น กลางวันจะมีเสียงพูด
เสียงคุย มีแสงก็ให้เป็นเช่นนั้น เด็กจะได้แยกกลางวัน กลางคืนได้
ตอนกลางคืน
1. พาเข้านอนเป็นเวลา
2. ไม่กอดเด็กจนหลับ ปล่อยให้หลับเอง
3. ไม่ควรปลุกเด็กกินนม ถ้าหลับได้แสดงว่าอิ่ม
4. ถ้าตื่น ลูบเบาๆ ปล่อยให้หลับเอง
5. ลดหรือเลิกนมมื้อดึกให้ได้ภายในอายุ 6 เดือน
ตอนกลางวัน
1. ให้กินนมแต่ละมื้อให้อิ่ม และนานพอ
2. ไม่ควรให้กินนมจุบจิบ จะทำให้เด็กชิน กลางคืนก็จะหิวและกินบ่อย
3. เด็กนอนกลางวัน ไม่ควรนานเกิน 3 ชั่วโมง ต่อครั้ง
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การให้การปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(Breastfeeding Counseling)

การดูแลแม่ให้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น บุคลากรไม่เพียงแต่
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง การหลั่งน้ำนม และการช่วยให้ลูกดูดนมเท่านั้น แต่จะต้อง
มีการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ การได้คำแนะนำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการวิจัยพบว่า
ถ้าบุคลากรสาธารณสุขมีทัศนคติที่ดีและได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติ จะช่วยส่งเสริมให้
แม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ยาวนานขึน้   (WHO, 1994) แม้วา่ บุคลากรจะมีความรูค้ วามสามารถในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแม่ให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
ถ้าปราศจากการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) และมีทกั ษะในการ
ให้การปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Counseling Skills) (Lauwers & Swisher, 2005)
ปั จ จุ บั น การทำงานด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ดำเนิ น บนพื้ น ฐานของ
ความรวดเร็ว รีบเร่ง มีข้อจำกัดด้านเวลา บุคลากร และการให้บริการ ทำให้มีช่องว่างใน
การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการนำมาซึ่งปัญหาในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้
พบว่าบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความสนใจ และทักษะในการช่วยเหลือแม่ในการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจประสบปัญหาได้หากแม่ไม่ได้รับการดูแล ส่งเสริม
สนับสนุนอย่างถูกต้องเหมาะสมจากบุคลากร ถึงแม้ว่าแม่จะสามารถให้นมลูกได้ตั้งแต่อยู่ใน
โรงพยาบาล แต่ก็มิได้หมายความว่าแม่จะยังคงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้สำเร็จเมื่อกลับไป
อยู่บ้าน เพราะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมาก เช่น ปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่
ไม่เอื้ออำนวย แม่มีปัญหาลูกดูดนมไม่ดี น้ำนมน้อย น้ำหนักลูกขึ้นช้าหรือไม่ขึ้นไม่แน่ใจว่า
ลูกจะได้นมพอ ลูกคนอื่นกินนมผสมแล้วหลับสบายไม่กวน ญาติผู้ใหญ่/เพื่อนแนะนำให้
ใช้นมผสมแก่ลกู ถูกตำหนิวา่ เลีย้ งลูกไม่ดี ต้องไปทำงาน ไม่มใี ครช่วยเลีย้ งลูก รูส้ กึ เหนือ่ ยเกินไป
ถู ก ใส่ ข้ อ มู ล ว่ า แม่ ต้ อ งเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ เ ท่ า นั้ น จึ ง จะเป็ น แม่ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ และไม่ มี
ผู้ เ ปิ ด โอกาสให้ แ ม่ ไ ด้ ร ะบายความรู้ สึ ก และความต้ อ งการของแม่ เ อง แม่ จ ะรู้ สึ ก สั บ สน
กับข้อมูลที่ได้รับ ไม่มั่นใจ ขาดกำลังใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่บางคนอาจรู้สึกผิดที่ไม่
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ขาดกำลังใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้น การส่งเสริม
และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงควรเริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดและ
ระยะให้นมบุตร
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จาการศึกษาพบว่า การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรสาธารณสุขจะเป็นแบบ
medio-centered และ nurse-centered ซึ่งเป็นลักษณะการสื่อสารแบบเส้นตรงจาก
ผู้ส่ง ซึ่งเป็นแบบ active sender ไปยังผู้รับซึ่งเป็นแบบ passive receiver (Poskiparta, T.,
Kettunen, T. and Liimalainen, L., 2000) การสื่อสารโดยวิธีนี้ มีความจำกัด ขึ้นอยู่กับ
การดำเนินการของผู้ส่งข้อมูลฝ่ายเดียว บุคลากรมักไม่ค่อยฟังแม่ บางครั้งแม่อาจไม่เข้าใจ
คำอธิ บ ายหรื อ คำศั พ ท์ ท างการแพทย์ ที่ ใช้ ทำให้ แ ม่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล และการตอบสนอง
ที่สอดคล้องกับความต้องการ เกิดปัญหาในการให้คำแนะนำปรึกษาได้ ในทางตรงกันข้าม
หากใช้รูปแบบการยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient-centered model) หรือ activeparticipation คือให้แม่เป็นศูนย์กลางของการให้คำปรึกษา โดยมีจุดสำคัญคือให้แม่ได้มี
ส่วนในการตัดสินใจ ได้สะท้อนความรูส้ กึ เข้าใจปัญหา ตีความของความรู้ ทัศนคติ และความเชือ่
โดยผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา ทำให้แม่เกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
สามารถนำคำแนะนำไปปฏิบัติได้
บุคลากรสาธารณสุขจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้การปรึกษา เพื่อช่วย
ให้แม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่เพียงแต่ในระยะตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด
เท่านั้น แต่รวมไปถึงการช่วยเหลือในระยะ 1-2 ปี ของอายุเด็กด้วย สามารถให้คำแนะนำ
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และอาหารตามวัยแก่เด็กทัง้ ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยได้ ช่วยแม่
แก้ปญ
ั หาและสร้างความมัน่ ใจให้แก่แม่ ผูใ้ ห้คำปรึกษาจะต้องมีทศั นคติทดี่ เี กีย่ วกับการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ สามารถให้ข้อมูลและมีทักษะในการปฏิบัติช่วยเหลือแม่ในด้านต่างๆ ได้

การให้การปรึกษา

เป็นกระบวนการช่วยเหลือทีป่ ระกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ ทีผ่ ใู้ ห้การปรึกษาเอือ้ อำนวย
ให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา และใช้ศักยภาพของตนเองในการคิด ตัดสินใจ
และเรียนรู้จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังรวมการเอื้ออำนวยให้ผู้รับ
บริการปรึกษาได้เรียนรู้จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าปัญหาหรือสิ่งรบกวน
จิตใจยังมิได้รับการแก้ไข

กระบวนการให้คำปรึกษา

เป็นกระบวนการช่วยเหลือทีป่ ระกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ ทีผ่ ใู้ ห้การปรึกษาเอือ้ อำนวย
ให้ผรู้ บั บริการการปรึกษาได้เข้าใจถึงปัญหา และรับรูศ้ กั ยภาพทีแ่ ท้จริงของตนเอง เรียนรูจ้ ดั การ
แก้ไขปัญหาหรือสิง่ ทีร่ บกวนจิตใจด้วยตนเอง นอกจากนีย้ งั รวมถึงการเอือ้ อำนวยให้ผรู้ บั บริการ
การปรึกษาได้เรียนรูจ้ ะดำเนินชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้วา่ ปัญหาหรือสิง่ รบกวนจิตใจยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข (รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, 2547)
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กระบวนการให้คำปรึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การสร้างสัมพันธภาพ
การสำรวจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา และการยุติบริการ (จีน แบรี่, 2540 อ้างถึงใน
รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, 2547)
1. การสร้างสัมพันธภาพ ผูใ้ ห้คำปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูม้ าขอรับ
คำปรึกษา การสร้างสัมพันธภาพใช้วธิ กี ารสร้างบรรยากาศทีด่ ี เหมาะทีจ่ ะพูดคุยได้อย่างเปิดเผย
เป็นกันเอง การทักทายด้วยท่าทีเป็นมิตร แนะนำตัวด้วยท่าทีที่สุภาพ อบอุ่น แสดงให้เห็นถึง
ความเต็มใจพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ และแสดงความรูส้ กึ เข้าใจ เห็นใจ เพือ่ ให้ผมู้ าขอรับคำปรึกษา
เกิดความไว้วางใจ เชือ่ มัน่ และสะดวกใจในการทีจ่ ะเล่าถึงปัญหาของตนเอง การฟังอย่างตัง้ ใจ
ใช้คำถาม ภาษาพูดและภาษากายที่เหมาะสม ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหา
ของผู้มาขอรับคำปรึกษา สังเกตและมีความไวต่อการแสดงออก การรับความรู้สึกและ
การตอบสนองต่อผูข้ อรับคำปรึกษา การสนทนาต้องตรงจุดตรงประเด็น การใช้คำถามจะต้องมี
จุดประสงค์ชดั เจน กระตุน้ และเปิดโอกาสให้ผตู้ อบ  ตอบได้โดยอิสระ คำถามแบบเปิดจะช่วยให้
ได้ขอ้ มูลมากกว่าการใช้คำถามแบบปิด คำถามปิดมักถามว่า “อะไร” “อย่างไร” “เพราะอะไร”
เป็นต้น ไม่ควรใช้คำว่า “ทำไม” “มีปญ
ั หาอะไร” เพราะคำถามเหล่านีจ้ ะทำให้ผตู้ อบรูส้ กึ อึดอัด
และรู้สึกเหมือนเป็นจำเลย เป็นความผิด ซึ่งจะกระทบต่อการสร้างสัมพันธภาพได้ จะต้องให้
ผู้มาขอรับคำปรึกษาได้ไตร่ตรองว่าเขามีปัญหาอะไร และเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายและ
กระบวนการให้คำปรึกษา เพื่อลดความวิตกกังวลและเกิดกำลังใจ
ตัวอย่าง   
คำถามแบบปิดและแบบเปิด
  
คำถามแบบปิด  :  คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใช่หรือไม่
   
คำถามแบบเปิด :  คุณให้นมลูกอย่างไร
การสร้างสัมพันธภาพมีหลักสำคัญ คือ การให้ความเป็นเพื่อน เท่าเทียมกัน
จริงใจต่อกัน และไว้ใจกัน ให้ความสำคัญและเคารพในความเป็นคนของผู้รับการปรึกษา
ไม่ตำหนิติเตียนผู้รับการปรึกษา พยายามเข้าใจผู้รับการปรึกษา เข้าใจในความคิด ความรู้สึก
อารมณ์ และการกระทำของผูร้ บั การปรึกษา ควรสือ่ สารให้ผรู้ บั การปรึกษาเข้าใจในเรือ่ งการให้
การปรึกษาว่าผู้ให้การปรึกษามีหน้าที่ช่วย ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา และ
จะไม่นำเรื่องที่พูดกันไปเปิดเผย ควรตกลงเวลาที่จะใช้ในการให้การปรึกษาเพื่อช่วยให้
กระบวนการดำเนินไปอย่างกระชับ
2. การสำรวจปัญหา เพือ่ ให้ผใู้ ห้คำปรึกษาได้ขอ้ มูลและนำมาวิเคราะห์ปญ
ั หาร่วม
กับผู้มาขอรับคำปรึกษา การสำรวจปัญหาจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มาขอรับคำปรึกษาเปิดเผย
ความรู้สึกนึกคิด การแสดงพฤติกรรม และการตอบสนองของพฤติกรรม โดยการใส่ใจ สบตา
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แสดงภาษากาย เช่น ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง จังหวะการพูด การใช้ความเงียบ การติดตาม
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การให้กำลังใจ การใช้คำพูด การทวนซ้ำ และการสะท้อนความรู้สึก
เพือ่ ให้ผมู้ าขอรับคำปรึกษาได้มองเห็นปัญหาของตนเอง ผูใ้ ห้คำปรึกษาจะต้องใช้ทกั ษะ การฟัง
และการสังเกตพฤติกรรม (Listening and Learning Skill) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
และการสั ง เกตอย่ า งสงบจะทำให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นและเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาอย่ า งแท้ จ ริ ง
การฟังที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
L = Look interested ฟังด้วยความสนใจ เอาใจใส่ ไม่พดู ขัดจังหวะ ใช้ non-verbal
communication ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างเงียบๆ ในทางบวก ช่วยให้ผู้มารับคำปรึกษาได้มี
โอกาสแสดงออก
I = Inquire with question การทำความเข้าใจและรวบรวมข้อมูลโดยใช้คำถาม
แบบเปิด
S = Stay on target การตอบสนองและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง
T = Test your understanding ตรวจสอบความเข้าใจด้วยการสะท้อนกลับและ
ทวนซ้ำ
E = Evaluate message ตรวจสอบข้อความโดยการสังเกตพฤติกรรม
N = Neutralize your family ทำใจให้กว้างในการรับฟังและต้องแสดงให้ผู้มา
ขอรับคำปรึกษาเข้าใจว่าผู้ให้คำปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของเขา
การสังเกตจะช่วยให้ได้รับรู้พฤติกรรมของผู้มาขอคำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพูด
น้ำเสียง สีหน้า กิริยาท่าทางขณะพูดหรือเงียบ พฤติกรรมที่แสดงออกมีความขัดแย้งหรือ
สอดคล้องกันทั้งในด้านคำพูดและพฤติกรรม และมีความต่อเนื่องกันหรือไม่
เมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องใช้เทคนิคการทวนซ้ำ (Restatement) เพื่อให้ผู้มาขอรับ
คำปรึกษารู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับ และเป็นการตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกัน ในการทวนซ้ำ
จะต้องไม่เอาความคิดของผู้ให้คำปรึกษาไปตัดสินปัญหา จะทวนซ้ำเฉพาะประเด็นที่สำคัญ
แบบสรุป หรือทุกคำพูดของผู้มาขอรับคำปรึกษาก็ได้
ตัวอย่าง
ผู้มาขอรับคำปรึกษา : ลูกตื่นกินนมบ่อยมากในเวลากลางคืน ทำให้นอนไม่พอ
และเหนื่อยมาก
ผู้ให้คำปรึกษา : คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากกับการตื่นมาให้นมลูกในเวลากลางคืน
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3. การเข้าใจปัญหา ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องสรุปเรื่องราวและทวนซ้ำเพื่อความ
ชัดเจนของปัญหา ซึ่งต้องใช้ทักษะการสรุปความ (Summary) เป็นระยะๆ การให้ข้อมูล
สอบถาม ตีความ ให้ข้อมูลย้อนกลับว่าผู้อื่น มองเขาอย่างไร และต้องให้ผู้มาขอรับคำปรึกษา
พิจารณาเลือกประเด็นและแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
4. การวางแผนแก้ ปั ญ หา ต้ อ งมุ่ ง เน้ น ที่ ตั ว ผู้ ม าขอรั บ คำปรึ ก ษาเป็ น หลั ก
เนื่องจากเป็นผู้รู้ปัญหาของตนเอง รู้ศักยภาพ อุปสรรค และแหล่งให้ความช่วยเหลือ ทักษะ
ที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การให้ข้อมูล การเสนอแนะ การสรุปความ การให้กำลังใจ
การแนะแนวทาง การชักจูง การฝึก การชมเชยเมือ่ ทำดี การกระตุน้ ให้ทำ การฝึกฝนทักษะต่างๆ
การประเมินผลและการแก้ไข
5. การยุตบิ ริการ เมือ่ บรรลุเป้าหมายหรือผูม้ าขอรับคำปรึกษาต้องการยุตบิ ริการ
หรือต้องการความช่วยเหลืออื่น การยุติบริการอาจยุติได้ภายในครั้งเดียว หรือดำเนินไป
ช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ การยุติบริการการให้การปรึกษา ใช้วิธีการสรุปประเด็นที่พูดคุย
ซักถามสิ่งที่ค้างคาใจ ตรวจสอบความคิดและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป นัดครั้งต่อไป
หรือกล่าวลาด้วยท่าทีที่อบอุ่น เป็นมิตร เอื้อเฟื้อโอกาสที่จะพบกันอีก

หลักในการให้การปรึกษา

1. เน้นที่ตัวผู้รับการปรึกษาเป็นสำคัญ (client-center)
2. ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีผู้ให้การปรึกษา
เป็นผู้ช่วย (facilityator)
3. ผู้ให้การปรึกษาจะไม่ใช้ความคิดของตนเองเป็นหลัก (counselor-center)
หรือชักจูงแนะนำ
วิธีแก้ปัญหา
หน้าที่ของผู้ให้การปรึกษา คือ
1. ให้ขวัญและกำลังใจ ลดความเครียด ความกังวล ความทุกข์ ช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษา
มีความพร้อมในการแก้ปัญหา
2. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษามองเห็นปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
3. ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาที่ผู้รับการปรึกษายังไม่ทราบ
4. ให้ความช่วยเหลือทางสังคมที่จำเป็น
5. ช่วยพัฒนาทักษะชีวิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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คำแนะนำสำหรับผู้ให้การปรึกษา (: Karolinska University Hospital, Sweden, 2000)
1. ระวังอย่าใช้ทัศนคติหรือประสบการณ์ของตนเองในการประเมินปัญหา
2. มี ค วามอดทน ใจเย็ น ตั้ ง ใจดี ใ นการให้ ก ารปรึ ก ษา มี ท่ า ที เ ป็ น มิ ต ร
มองโลกในแง่ดี
3. ตั้งใจและพร้อมรับฟัง ให้ความสนใจ ไม่ตัดสินมุมมองของแม่
4. ทำให้เป็นปกติให้แม่รู้สึกสบายและมั่นใจ หลีกเลี่ยงการสร้างปัญหา
5. ให้การปรึกษาแก่แม่ โดยใช้ทรัพยากรของแม่ที่มีอยู่เอง ชี้ให้แม่หรือพ่อเข้าใจ
ภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
6. ใช้คำพูดที่เหมาะสม เป็นบวก หลีกเลี่ยงคำพูดว่า ถูกหรือผิด
7. ให้พ่อแม่ประเมินการให้คำแนะนำและช่วยเหลือของท่าน
ในการให้การปรึกษานอกจากจะต้องคำนึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของแม่ แ ล้ ว ผู้ ใ ห้
การปรึกษาจะต้องมีทักษะ ในการให้การปรึกษาและมีคุณลักษณะที่พร้อมในการเป็นผู้ให้
66
การปรึกษาด้วย เพื่อให้แม่มีความพึงพอใจในการปรึ
กษา ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง
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Counseling Model to Meet the Mother’s Needs
Mother’s Needs + Counselor Skills + Counselor’s Traits = Satisfaction for Mother
x Emotional support
x Immediate physical
comfort
x Understanding
x Positive action

x Listening
x Influencing
x Facilitating
x Informing
x Problem solving

x Empathy and warmth
x Concern
x Openness
x Positive regard and
respect Clear,
accurate
communication
x Flexibility

x Reduced stress
x Increased selfconfidence
x Personal growth
x Acceptance of
responsibility

กระบวนการในการให้การปรึกษาควรเริ่มจากการให้การสนับสนุนทางอารมณ์
และช่วÖøąïüîÖćøĔîÖćøĔĀš
ยให้แม่บรรเทาความไม่
สบายก่ęอöÝćÖÖćøĔĀš
น จะทำให้ÖćøÿîĆ
แม่มïีคÿîč
วามเข้
าใจและปฏิ
บัตü÷ĔĀš
ิได้ดĒีขöŠึ้นïøøđìć
ÖćøðøċสÖุขþćÙüøđøĉ
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ÙüćöĕöŠÿč×ÿïć÷ÖŠĂî ÝąìĞćĔĀšĒöŠöĊÙüćöđ×šćĔÝĒúąðäĉ
ïĆêĉĕéšéĊ×ċĚî
Understanding
Understanding

Emotional support                                   
Emotional support

Immediate Physical Comfort

    Action
Action

Immediate Physical Comfort

êĆüĂ÷ŠćÜÖćøĔßšÙĞćóĎéìĊęĒÿéÜÖćøêĆéÿĉî
ÙĞćóĎéìĊęĔßš

Judging question

Non-judging question
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ข้อมูลและทักษะในการช่วยเหลือแม่ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
➲ สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปัจจุบัน
➲ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิดขึ้นได้อย่างไร
➲ การประเมินและการสังเกตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
➲ การรับฟัง การเรียนรู้ การสร้างความมั่นใจ การสนับสนุนการให้นมแม่
➲ การช่วยเหลือแม่ในการให้นมลูกอย่างถูกต้อง การตรวจเต้านม การจัดท่า
ในการให้ลูกกินนม การเอาหัวนมเข้าปากลูก การกระตุ้นให้ลูกดูดนม
➲ การบีบเก็บน้ำนม การป้อนน้ำนมด้วยถ้วย
➲ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับหัวนม เต้านม
➲ การประเมิ น และแก้ ปั ญ หาเมื่ อ ลู ก ร้ อ ง น้ ำ นมน้ อ ย แม่ ต้ อ งไปทำงาน
ลูกไม่ยอมดูดนม ลูกป่วย สุขภาพและโภชนาการของแม่
➲ การสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกให้นานที่สุด
➲

บทบาทหน้าที่ของผู้ ให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผูใ้ ห้คำปรึกษามีหน้าทีใ่ นการส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดย
1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่แม่และครอบครัว เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. ให้ความรู้ คำปรึกษา และสนับสนุนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่แม่
และครอบครัว
3. ให้ความช่วยเหลือแม่ให้ประสบความสำเร็จในการให้นมลูกตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
และเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนาน รวมทัง้ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่

ทักษะการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทักษะสำคัญที่นำมาใช้ในการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนี้
1. การรับฟัง (Listening)
2. การเรียนรู้ (Learning)
3. การสร้างความมั่นใจ (Building confidence)
4. การส่งเสริมสนับสนุน (Giving support)
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ทักษะในการรับฟังและการเรียนรู้ (Listening and Learning Skills) มีดังนี้

การสือ่ สารโดยใช้ภาษาท่าทาง (Using helpful non-verbal communication)
➲ การใช้คำถามเปิด (Asking open question)
➲ การแสดงกิริยาตอบสนองแสดงความสนใจ (Using response and gestures
that show interest)
➲ การสะท้อนความรู้สึกของแม่ (Reflecting back what mother says)
➲ การใส่ใจแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของแม่ (Empathizing-showing that
they understand how she feels)
➲ หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ตัดสิน (Avoiding words which sound judging)
การสื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทาง
ทักษะนี้จะช่วยในการสร้างสัมพันธภาพ เป็นการแสดงการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด ได้แก่
➲ การแสดงกิริยาที่สุขภาพ ไม่ยืนค้ำศีรษะผู้ฟัง (Keep your head level)
➲ แสดงความสนใจ (Pay attention) โดยการมองหน้าขณะที่แม่พูด พยักหน้า
ยิ้ม แสดงการรับฟังแม่อย่างตั้งใจ ไม่มองไปที่อื่น
➲ นั่งเก้าอี้ใกล้ชิดกับแม่ โดยไม่มีสิ่งกั้นขวาง (Remove barriers)
➲ ให้เวลา (Take time) ทำให้แม่รู้สึกว่ามีเวลารับฟัง ไม่รีบร้อน อดทนคอยฟัง
คำตอบของแม่ ไม่แสดงอาการลุกลี้ลุกลน มองนาฬิกาเสมอ
➲ การสัมผัสอย่างเหมาะสม (Touch appropriately) นุม
่ นวล อ่อนโยน ให้กำลังใจ
ถ้าผู้สัมผัสเป็นชาย ต้องระวังไม่ควรลูบหลังหรือจับเต้านมแม่เอาเข้าปากลูก
การใช้คำถามเปิด
ทักษะนี้จะทำให้ได้ข้อมูลและเข้าถึงปัญหา ความรู้สึกของแม่ แม่จะได้คิดทบทวน
ทำความเข้าใจปัญหาของตนเอง คำถามแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
➲ คำถามปิด เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเฉพาะว่า ใช่/ไม่ใช่ หรือ ได้/ไม่ได้
ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้ตอบไม่มีโอกาสพูด หรือเลือกในสิ่งที่ต้องการ
➲ คำถามเปิด เป็นคำถามที่ให้อิสระในการตอบ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบพูดได้ตาม
ต้องการ จะทำให้ได้ข้อมูลมากกว่าการใช้คำถามปิด
การแสดงกิริยาตอบสนองแสดงความสนใจ
เป็นการแสดงความสนใจ ตัง้ ใจฟังขณะทีแ่ ม่พดู อาจจะเป็นการแสดงคำพูด เช่น ค่ะ,
ครับ, ฮืม, โอ้โฮ   เป็นต้น หรืออาจแสดงท่าทาง เช่น การยิ้ม พยักหน้า มองหน้า เป็นต้น
➲
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การสะท้อนความรู้สึกของแม่
เป็นทักษะที่ช่วยให้แม่เข้าใจปัญหาของตนเอง และรู้สึกว่าผู้ให้คำปรึกษาเข้าใจ
ปัญหาของแม่ ในบางครั้งการถามคำถามที่มากเกินไปทำให้แม่รู้สึกเบื่อและพูดน้อยลงเรื่อยๆ
และคำตอบที่ ไ ด้ ม าก็ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการนำมาให้ ค ำแนะนำ ดั ง นั้ น การพู ด แสดง
ความเข้าใจแม่ สะท้อนความรู้สึกของแม่ จะทำให้แม่คิดว่าคำพูดของแม่น่าสนใจ และแม่จะ
พูดเรื่องของตัวเองมากขึ้น ในการตอบรับแสดงความเข้าใจ หรือสะท้อนความรู้สึกของแม่
ไม่ควรใช้การพูดซ้ำประโยคเดิมทุกครัง้ จะทำให้แม่รำคาญ ควรเปลีย่ นเป็นคำพูดทีม่ คี วามหมาย
เหมือนเดิม และอาจเปลี่ยนเป็นการรับฟังด้วยท่าทางหรือคำพูดสั้นๆ หรือถามด้วยคำถาม
ปลายเปิดได้เป็นบางครั้ง
ตัวอย่าง
ผู้ให้คำปรึกษา : สวัสดีค่ะ คุณแม่เป็นอย่างไรบ้างคะ และลูกเป็นอย่างไรบ้าง
คุณแม่ :
ลูกหิวบ่อยมาก และต้องให้ดูดนมตลอดเวลา
ผู้ให้คำปรึกษา : คุณแม่ต้องให้นมลูกบ่อยมากใช้ไหม
คุณแม่ :
ใช่ ลูกหิวบ่อย สงสัยว่านมจะไม่พอ
ผู้ให้คำปรึกษา : ฮืม (พยักหน้ารับ)
คุณแม่ :
ใช่ พี่สาวฉันบอกว่าต้องให้ลูกกินนมผสมร่วมด้วย เพื่อแม่
จะได้พักผ่อนบ้าง
ผู้ให้คำปรึกษา : พี่สาวคุณแม่อยากให้คุณแม่ให้นมขวดกับลูกบ้างใช่ไหมคะ
คุณแม่ :
ใช่ค่ะ พี่สาวเขาว่าฉันโง่มากที่ต้องมาทรมานตัวเอง
ผู้ให้คำปรึกษา : แล้วคุณแม่คิดว่าอย่างไรคะ
คุณแม่ :
ฉั น คิ ด ว่ า ฉั น ไม่ ต้ อ งการให้ ลู ก กิ น นมขวด แต่ ฉั น ก็ เ หนื่ อ ย
มากจริงๆ
การใส่ใจแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของแม่
ควรแสดงให้แม่รวู้ า่ บุคลากรมีความเข้าใจในความรูส้ กึ ทัง้ ในด้านดีและด้านไม่ดขี อง
แม่ ทำให้แม่รู้สึกว่าได้รับความสนใจ และบุคลากรมีความสนใจในความรู้สึกของเขา
ตัวอย่าง
คุณแม่ :
ลูกของฉันกินนมบ่อยมาก ทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก
ผู้ให้คำปรึกษา : คุณแม่รู้สึกเหนื่อยมากตลอดเวลาเลยใช่ไหม?

ÙüćöĕöŠÿč×ÿïć÷ÖŠĂî ÝąìĞćĔĀšĒöŠöĊÙüćöđ×šćĔÝĒúąðäĉïĆêĉĕéšéĊ×ċĚî
Understanding
Emotional support

Action
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หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ตัดสิน
คำพูดที่แสดงการตัดสิน ได้แก่ ถูก ผิด ดี เลว เหมาะสม เพียงพอ มีปัญหา ล้มเหลว
Immediate Physical Comfort
ประสบความสำเร็จ  มีความสุข ปกติ ผิดปกติ เป็นต้น คำเหล่านีไ้ ม่ควรใช้ถามแม่ การพูดคำถาม
เหล่านี้มักเป็นคำถามปิด แต่ถ้าแม่จะใช้ในการถามบุคลากรก็ทำได้
êĆüĂ÷ŠตัćวÜÖćøĔßš
ÙĞćóĎéìĊęĒÿéÜÖćøêĆéÿĉî
อย่างการใช้คำพูดที่แสดงการตัดสิน

ÙĞćóĎéìĊęĔßš
éĊ
ðÖêĉ
đóĊ÷ÜóĂ
ðŦâĀć
øšĂÜĕĀšöćÖ

Judging question
úĎÖéĎéîöéĊĀøČĂĕöŠ?
ĂčÝÝćøą×ĂÜúĎÖðÖêĉĕĀö?
úĎÖîĚĞćĀîĆÖ×ċĚîéĊĕĀö?
ÙčèöĊðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïÖćøđúĊĚ÷ÜúĎÖéšü÷îöĒöŠĕĀö?
ÖúćÜÙČîúĎÖøšĂÜĕĀšöćÖđú÷ĔßŠĕĀö?

Non-judging question
úĎÖéĎéîöđðŨîĂ÷ŠćÜĕø
ĂčÝÝćøą×ĂÜúĎÖđðŨîĂ÷ŠćÜĕø
îĚĞćĀîĆÖ×ĂÜúĎÖ×ċĚîđðŨîĂ÷ŠćÜĕøïšćÜđöČęĂđéČĂîÖŠĂî
ÖćøđúĊĚ÷ÜúĎÖéšü÷îöĒöŠ×ĂÜÙčèđðŨîĂ÷ŠćÜĕøïšćÜ
úĎÖđðŨîĂ÷ŠćÜĕøïšćÜêĂîÖúćÜÙČî

ทักษะการสร้างความมั่นใจและการส่งเสริมสนับสนุน (Confidence and support skills)
มีดังนี้

ให้การยอมรับความคิดและความรู้สึกของแม่ (Accept what mother thinks and feels)
➲ ให้การยกย่องชมเชยว่าแม่และลูกกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Recognize and
praise what a mother and baby are doing right)
➲ ให้ความช่วยเหลือแม่ในการปฏิบัติ (Give practical help)
➲ ให้ข้อมูลที่ตรงกับปัญหาเท่าที่จำเป็น (Give a little, relevant information)
➲ ใช้คำพูดง่ายๆ (Use simple language)
➲ ให้ข้อเสนอแนะหรือทางเลือกไม่ใช่คำสั่ง (Make one or two suggestions,
not commands)
ให้การยอมรับความคิดและความรู้สึกของแม่
การแสดงการยอมรับความรู้สึกของแม่ โดยการสะท้อนความรู้สึกหรือการแสดง
การตอบสนองอย่างง่ายๆ
ตัวอย่าง
ผู้มาขอคำปรึกษา : ลูกเป็นหวัดคัดจมูก ไม่ยอมกินนมแม่ ได้แต่ร้องฉันไม่รู้ว่าจะทำ
อย่างไร
➲
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ผู้ให้คำปรึกษา :    คุณรู้สึกไม่สบายใจที่เด็กร้องและไม่กินนมใช่ไหม?
ในกรณีที่ผู้มาขอรับคำปรึกษามีความคิดและรู้สึกที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง
การแสดงว่าเขาผิดจะทำให้ความมั่นใจของเขาลดลงได้ ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องระมัดระวังใน
การทีจ่ ะไม่แสดงว่าเห็นด้วยกับความคิดทีผ่ ดิ นัน้ และจะต้องให้ขอ้ เสนอแนะทีอ่ าจแตกต่างไป
ด้วยได้ แต่ถ้ายอมรับในความคิดเห็นของผู้มาขอรับคำปรึกษาก็ต้องแสดงความคิดเห็นเป็น
กลางๆ ไม่แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน
ตัวอย่าง
การยอมรับความคิดเห็น/ความรูส้ กึ ของผูม้ าขอรับคำปรึกษาทีม่ คี วามคิดทีไ่ ม่ถกู ต้อง
เช่น “ฉันคิดว่า น้ำนมฉันใสและไม่มีคุณค่า ฉันจะให้ลูกกินนมผสมแทน”
➲ การตอบสนองที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับความคิดของผู้มาขอรับ
คำปรึกษา “ไม่ได้ นมแม่ไม่เคยใส และมีคุณค่าตลอด”
➲ การตอบสนองที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเห็นด้วยกับความคิดของผู้มาขอรับ
คำปรึกษา “ใช่แล้ว น้ำนมที่ใสจะทำให้มีปัญหากับลูกได้”
➲ การตอบสนองที่เหมาะสม เพราะแสดงการยอมรับความรู้สึกของแม่
“อืม ! คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับน้ำนมของคุณ”
ให้การยกย่องชมเชยว่าแม่และลูกกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง
จะช่วยให้แม่ใหม่มคี วามมัน่ ใจ กระตุน้ ให้ทำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง และจะช่วยให้งา่ ยต่อการ
ยอมรับการเสนอแนะต่างๆ ต่อมา การชมเชยต้องทำเฉพาะในสิ่งที่เขาทำได้ดี หรือได้ถูกต้อง
หรือเป็นจริงเท่านั้น เช่น การพูดว่าเด็ก ดูดนมได้ดี น้ำหนักลูกขึ้นดีจากการที่ลูกดูดนมแม่
เป็นต้น
ให้ความช่วยเหลือแม่ในการปฏิบัติ
การลงมือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติจะดีกว่าการพูดเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่าง
แม่หลังคลอดบอกว่าจะยังไม่ให้นมแม่ เพราะยังไม่มนี ำ้ นมและรูส้ กึ ปวดแผล เหนือ่ ย
และยังไม่อยากลุกขึ้นให้นมลูก
การตอบสนอง
ไม่ถูกต้อง : “คุณควรลุกขึ้นให้ลูกกินนมเดี๋ยวนี้ จะช่วยให้มีน้ำนมไหลได้เร็วขึ้น”
ถูกต้อง : “ขอให้ดิฉันช่วยคุณให้รู้สึกสบายขึ้น และจะเอาเครื่องดื่มให้คุณนะคะ”
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ให้ข้อมูลที่ตรงกับปัญหาเท่าที่จำเป็น
เป็นข้อมูลที่ช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบัน การให้คำแนะนำจะต้องดูความเหมาะสมกับ
เวลาและสภาพความพร้อมของแม่ ในขณะที่เหนื่อย อ่อนเพลีย หรือเคยได้รับคำแนะนำ
มามากแล้ว ข้อมูลควรเป็นไปในทางบวกและแก้ไขความคิดที่ไม่ถูกต้อง การให้ข้อมูลควรเริ่ม
หลังจากที่แม่ให้ความไว้วางใจและยอมรับผู้ให้คำปรึกษาแล้ว
ตัวอย่าง
เด็กอายุ 2 เดือน น้ำหนักขึ้นปกติ แม่รู้สึกว่าลูกหิวบ่อยขึ้น และคงจะได้รับนม
ไม่เพียงพอ
การตอบสนอง
ไม่ถูกต้อง : ลูกเติบโตปกติ ไม่ต้องกังวลว่านมจะไม่พอ ให้ลูกกินนมอย่างเดียวได้
อย่างน้อย 6 เดือน แล้ว จึงค่อยเริ่มให้อาหารตามวัย”
ถูกต้อง : ลูกคุณโตเร็ว เด็กที่แข็งแรงจะหิวบ่อยและโตเร็ว จากการดูบันทึกการขึ้น
ของน้ำหนักลูกคุณ น้ำหนักขึ้นปกติ แสดงว่าได้รับนมแม่เพียงพอ”
ใช้คำพูดง่ายๆ ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค
การใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ทางการแพทย์ อาจทำให้แม่ไม่เข้าใจ เกิดความสงสัย
หรือเข้าใจผิด ควรใช้คำง่าย สั้น กระชับ และตรงประเด็นในการอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะหรือ
ทางเลือก ไม่ใช่คำสั่ง
ตัวอย่าง
ลูกอายุ 3 เดือน แม่เริ่มให้นมผสมเพิ่มจากนมแม่ เด็กมีอาการท้องร่วง แม่ถามว่า
ควรจะหยุดให้นมแม่ไหม?
การตอบสนอง
ไม่ถูกต้อง : “คุณไม่ควรหยุดให้ลูกกินนมแม่ เด็กอาจมีอาการหนักกว่านี้ได้ถ้า
คุณทำเช่นนี้”
ถูกต้อง :    “ดีทคี่ ณ
ุ ถามก่อนตัดสินใจหยุดให้นมแม่ อาการท้องร่วงจะหายไปได้ในไม่ชา้
ถ้าคุณยังคงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป”
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะประสบความสำเร็จได้ ถ้า
➲ แม่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
➲ ลูกอมหัวนมได้อย่างถูกต้อง และดูดได้ดีมีประสิทธิภาพ
➲ ลูกดูดนมได้บ่อยและนานตามที่ต้องการ
➲ มีสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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ดังนั้นในการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำเป็นจะต้องทำการประเมิน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Assessing a breastfeed) เพื่อช่วยในการตัดสินได้ว่าแม่เป็น
อย่างไร ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ลูกมีอาการผิดปกติหรือไม่อย่างไรในการได้กินนมแม่
โดยใช้วิธีการสังเกต (Observing) ก่อนการซักถามและจะต้องทำการซักประวัติ (Taking
history) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาด้วย
จุดสำคัญที่ใช้ในการประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีดังนี้
1. สังเกตว่าแม่เป็นอย่างไร : ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อมของแม่
2. แม่อุ้มลูกอย่างไร : อุ้มลูกได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องและกระชับ
3. ลูกเป็นอย่างไร : สุขภาพของลูก และสิ่งที่รบกวนการดูดนมของลูก
4. ลูกมีพฤติกรรมการตอบสนองอย่างไร : ในขณะและหลังดูดนมแม่
5. แม่ให้ลูกดูดนมอย่างไร : ท่าของแม่ที่ให้นมลูก
6. แม่จับเต้านมอย่างไรระหว่างให้นมแม่ : จับเต้านมได้ถูกวิธี วางนิ้วเหนือ
ลานนม
7. ลู ก อมหั ว นมได้ ดี ห รื อ ไม่ : อมหั ว นมได้ ลึ ก ถึ ง ลานนม ริ ม ฝี ป ากกว้ า ง
ไม่ม้วนเข้าด้านใน คางและแก้มลูกแนบชิดเต้านม
8. ลูกดูดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ : ดูดกลืนเป็นจังหวะ
9. การเอาหัวนมปล่อยออกจากปากของลูก : ลูกหยุดดูดและปล่อยนมแม่เองเมื่อ
ลูกอิ่มหรือต้องการดูด อีกข้างหนึ่ง
10. ลูกพึงพอใจหรือไม่ : ระยะเวลาดูดนานมากกว่าครึ่งชั่วโมงหรือสั้นกว่า 4 นาที
แสดงว่ามีปัญหา
11. เต้านมของแม่เป็นอย่างไร : แม่มีปัญหาหัวนมสั้น แบน บอด บุ๋ม ยาวเกินไป
แตกถลอกหรือไม่ ลานนมแข็ง เต้านมเต็มก่อนดูด นิ่มหลังดูด
12. แม่รู้สึกอย่างไรในขณะให้ลูกดูดนม : เจ็บหัวนม ปวดท้องน้อย
UNICEF/IBFAN ได้เสนอแบบฟอร์มที่ใช้ในการสังเกตการให้นมแม่ (B-R-E-A-T Feeding
Observation Form) ไว้ดังนี้

67



91

B-R-E-A-T Feeding Observation Form
Mother’s name……………………………………………………………………….Date………………………………………………………
Baby’s name……………………………………………………………………………..baby’s age (date of birth)…………………
Baby’s birth weight……………………………………………..baby’s latest weight (date of wt)…………………………..
signs of possible problems
B ody position
……. body close to mother
……. body away from mother
……. baby facing breast
……. baby turned away
……. head and body straight
……. baby twisted
……. chin touching breast
……. chin away from breast
……. (baby’s bottom supported)
……. (only head/shoulders supported)
R esponses
……. (baby roots for breast)
……. reaches for breast if hungry
……. calm and alert at breast
……. signs of milk ejection

……. (no rooting reflex)
……. no reaches to breast if hungry
……. restless of fussy, slips off breast
……. no signs of milk ejection

E motional bonding
……. face to face attention from mother
……. much touching, skin contact
……. secure hold

……. no mother/baby eye contact
……. little touch, little skin contact
……. nervous, shaking or limp hold

A natomy
……. breast soft
……. nipple protractile
……. No pain or fissures

……. breast engorged
……. nipples flattened or inverted
……. Pain or fissures

S uckling
……. Mouth wide open
……. Cheek plump
……. Slow, deep draw/bursts & pauses
……. Can see or hear swallowing

……. Mouth narrowly open
……. Cheeks tense or pulled in
……. Rapid or clicking sucks
……. Can hear smacking, not swallowing

T ime
Baby suckles…….minutes
……. baby releases breast

……. baby suckles less than 5 min.
……. Mother takes baby off

NOTES:

Adapted from UNICEF/IBFAN Training in lactation Management page 180 – the form does not diagnose every breastfeeding
difficulty. It helps to select mothers who need more careful attention – items in brackets apply only to the younger baby
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การซักประวัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การซักประวัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะทำให้ทราบถึงปัญหา สาเหตุ ที่ต้องให้
คำแนะนำและช่วยเหลือแม่ เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของแม่ ในการซักประวัติไม่ควรอ่าน
ตามแบบฟอร์ม ควรใช้วิธีการสนทนาพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ไม่ว่ากล่าว ติติงแม่ จะทำให้ได้
ข้อมูลที่แท้จริง
หัวข้อที่ใช้เป็นแนวทางในการซักประวัติ ได้แก่
1. การให้อาหารแก่ลูกในปัจจุบัน
มีจดุ ทีค่ วรถาม เช่น ให้ลกู กินนมแม่วนั ละกีค่ รัง้ นานครัง้ ละกีช่ วั่ โมง ให้อาหารอืน่ /
น้ำ นอกจากนมแม่หรือไม่ ให้อย่างไร มากน้อยแค่ไหน เริ่มให้เมื่อไร ให้ลูกดูดจุกนมยางหรือไม่
แม่บีบนมให้ลูกหรือไม่ ป้อนให้อย่างไร ใครเป็นผู้ป้อน เป็นต้น
2. สุขภาพและพฤติกรรมของลูก
มีจุดที่ควรถาม เช่น น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักปัจจุบัน อายุครรภ์ เป็นแฝด
คลอดก่อนกำหนดหรือไม่    การถ่ายปัสสาวะ (มากหรือน้อยกว่า 6 ครั้ง/วัน) ลักษณะอุจจาระ
(นุ่ม/แข็ง สีเหลือง/น้ำตาล/เขียว จำนวนครั้งที่ถ่าย)
3. การตั้งครรภ์ การเกิด และการให้อาหารแก่ลูกในระยะต้นๆ
มี จุ ด ที่ ค วรถาม เช่ น ฝากครรภ์ และมาตามนั ด หรื อ ไม่ คลอดด้ ว ยวิ ธี ใ ด
ลูกได้ดูดนมภายใน ½-1 ชั่วโมง หลังเกิดหรือไม่ มีการ rooming-in มีการให้อาหารอื่นแก่
ลูกก่อนให้ดูดนมแม่หรือไม่อย่างไร แม่ได้รับการช่วยเหลือในการให้นมแม่หลังคลอดหรือไม่
มีการแจกนมผสมให้แก่แม่หรือไม่ เป็นต้น
4. สุขภาพแม่และการวางแผนคุมกำเนิด
มี จุ ด ที่ ค วรถาม เช่ น สุ ข ภาพของแม่ เ ป็ น อย่ า งไร อายุ ข องแม่ เต้ า นม
หัวนมปกติหรือไม่ มีแรงจูงใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไร วางแผนคุมกำเนิดโดยวิธีใด
5. การให้อาหารแก่ลูกคนก่อน
มีจุดที่ควรถาม เช่น มีลูกกี่คน เคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาก่อนหรือไม่ ให้มากี่คน
มีประสบการณ์ที่ดีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่ เคยให้ลูกกินนมขวดหรือไม่ เพราะเหตุใด
เป็นต้น
6. การสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม
มีจดุ ทีค่ วรถาม เช่น ทำงานอะไร ฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไร พ่อหรือสมาชิกใน
ครอบครัวมีทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไร มีใครช่วยเลี้ยงลูกหรือไม่ ได้ยินคนอื่นๆ
พูดเกี่ยวกับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรบ้าง เป็นต้น
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สรุป    ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนมแม่นั้น ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมีทักษะที่สำคัญ ดังนี้

(WHO,
ÿøčð ĔîÖćøĔĀš
ÙĞćðøċÖ1993)
þćđÖĊę÷üÖĆïîöĒöŠîĆĚî ñĎšĔĀšÙĞćðøċÖþćÝąêšĂÜöĊìĆÖþąìĊęÿĞćÙĆâ éĆÜîĊĚ (WHO, 1993)
COUNSELLING SKILLS CHECKLIST
Listening and learning
Assessing a breastfeed
 Helpful non-verbal communication
 Body position
 Ask open questions
 Responses mother and baby
 Respond showing interest
 Emotional bonding
 Empathize
 Anatomy of breast
 Avoid judging words
 Suckling
 Time spent suckling
Confidence and support
Taking a history
 Accept what mother says
 Baby’s feeding now
 Praise what is right
 Baby’s health, behavior
 Give practical help
 Pregnancy, birth, early feeds
 Give relevant information
 Mother’s condition and FP
 Use simple language
 Previous infant feeding
 Make one or two suggestion
 Family and social situation
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กลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การให้ แ ม่ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม สนั บ สนุ น การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ (Breast
feeding support group) จะช่วยให้แม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความมั่นใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดตั้งกลุ่ม อาจเริ่มจากบุคลากรทางการแพทย์
หรื อ กลุ่ ม แม่ ที่ เ ห็ น ความสำคั ญ และต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
การเข้ากลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และการให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน
การนัดพบกันของกลุ่มอาจจะเป็นทุกเดือน หรือ 2 เดือน/ครั้ง ที่บ้านหรือสถานที่ใดที่ตกลง
กันก็ได้ การช่วยเหลือกันของสมาชิกในกลุ่ม อาจมีการไปเยี่ยมเยียนผู้ที่มีปัญหาที่บ้านได้
ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน แม่จะได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจจากกลุ่มตามที่
ต้องการ
การสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ บุคลากรควรมีความเข้าใจ
และมีทักษะในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การประเมินปัญหาโดยการ
สังเกตและซักประวัติ รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาขอรับ
คำปรึกษา รวมทัง้ การสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เพือ่ ช่วยให้
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานจนถึง 2 ปี

