




ค ำน ำ 
  
 กรมอนามัยได้มีการจัดท าโรงเรียนพ่อแม่ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด และระยะเลี้ยงดูบุตร 0-5 ปี โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและญาติ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครอบครัว ทั้งการร่วมแสดงความคิดเห็น การลงมือ
ท าจากการฝึกปฏิบัตภิายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง เกิดการเรียนรู้อันจะน าไปสู่ความรู้ที่ถูกต้อง สอดคล้อง
กับทัศนคติ  และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ หลังคลอด 
จนกระท่ังเติบโตเป็นเด็กน้อยที่มีความแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มีพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ที่ดี 
ก้าวไปสู่โลกกว้างได้อย่างมีคุณภาพต่อไป (คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2558) 
 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
เพ่ือให้หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่มีเนื้อหาที่ครอบคลุม เน้นการเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างครอบครัว ทั้งการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น การลงมือท าจากการฝึกปฏิบัติภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง เกิดการเรียนรู้อันจะ
น าไปสู่ความรู้ที่ถูกต้อง ได้ปรับเนื้อหาและรูปแบบการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  ให้เข้ากับบริบทของ
พ้ืนที่ในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือโรงเรียนพ่อแม่เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขงานอนามัยแม่และเด็ก และผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการและโภชนาการที่ดีต่อไป 
  
  
  
  
    ผู้จัดท า  
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หัวข้อกำรเรียนรู้ในโรงเรียนพ่อแม ่

ประเภทหลัก ช่วงเวลำ วัตถุประสงค์/เนื้อหำ วิธีสอน เวลำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 
  ระยะตั้งครรภ์ 

 1. การฝากครรภ์  
ครั้งแรก อายุครรภ์
น้อยกวา่ 28 สัปดาห ์

 1. การตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์ 
 2. ทันตสุขภาพ 
 3. โภชนาการเพือ่ลูกรัก 
 4. สร้างสมองด้วยลูกรัก 
 5. การออกก าลังกายในหญิงต้ังครรภ์ 

- แบบมีส่วนรว่ม สาธิต/
ฝึกปฏิบัติแบบมีส่วนรว่ม 

  2 ชั่วโมง 

- ภาพพลิก 
- วิดิทัศน์พัฒนาการทารกในครรภ์ 
- โมเดลรูปฟัน 
- โมเดลอาหาร 
- ตัวอยา่งยาบ ารุงเลือด 
- วิดิทัศน์การตรวจเลือด 

 
 2. อายุครรภ์ 
มากกวา่ 32 สัปดาห์ 

 1. นวดสัมผัสรัก 
 2. การเตรียมคลอด/อาการ ผิดปกติทีต่้องมาพบ
แพทย ์
 3. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     (นมแม่...รักแท้ที่
แม่ให)้ 

- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ แบบ
มีส่วนร่วม 

1.30 
ชั่วโมง 

- แผ่นพับ/ภาพพลิก 
- โมเดลเต้านม/เด็กทารก 
- โมเดลนับลูกดิ้น 
- วิดิทัศน์การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม ่

 
ระยะหลังคลอด 

1. มารดาหลังคลอด 
1-3 วัน 

1. นมแม.่..แม่ท าได้ 
2. หลังคลอดแม่ลูกสุขภาพด ี
3. อาบน้ าทารก 
4. การนวดสัมผัสทารกและ การเล่านิทาน 

- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
แบบมีส่วนร่วม 

2 ชั่วโมง 

- ภาพพลิก 
- วิดิทัศน ์
- แผ่นพับ 

ระยะเลี้ยงดู  
0- 5 ปี 

1.ครอบครัวเด็กอายุ
ก่อน 2 เดือน 
 
 
 
2ครอบครัวอายุ 4-6 
ปี 
 
 
 
 
 
3.ครอบครัวอายุ 9 
เดือน – 1 ปี 
 
 
 
 
 
4.ครอบครัวเด็กอายุ 
2 ปีขึ้นไป 

1.1 การใช้สมุดบันทกึสุขภาพและเด็กคู่มือ 
DSPM และคู่มือ DAIM 

1.2 การกิน  กอด  เล่น  เล่า 
1.3 การส่งเสริมพัฒนาการ 5Q 
1.4 อุบัติเหตุที่พบบ่อย 
2.1 การเริ่มอาหารตามวยั 
2.2 เป็นเด็กหา้มขาดธาตุเหล็ก 
2.3 การส่งเสริมพัฒนาการ 5Q 
2.4 การส่งเสริมพัฒนาการที่ต้องปรึกษาแพทย ์
2.5 การท าความสะอาดช่องปาก 
2.6 ปัญหาการเลี้ยงดูที่พบบอ่ย 
2.7 การเล่านทิาน 
3.1 การสร้างวินยัในการกนิอาหาร 
3.2การส่งเสริมพัฒนาการ 5Q 
3.3การส่งเสริมพัฒนาการที่ต้องปรึกษาแพทย ์
3.4 วิธีฝึกการขบัถา่ย 
3.5 การดูแลเด็กให้มีฟันดี ฟันแข็งแรง 
3.6 อุบัติเหตุที่พบบ่อย 
3.7 การเลือกนทิาน 
4.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
4.2 ปัญหาพฤติกรรมที่พบบอ่ย 
4.3 การส่งเสริมพัฒนาการที่ต้องปรึกษาแพทย ์
4.4 การส่งเสริมพัฒนาการ 5Q 
4.5 สอนลูกเร่ืองเพศ 
4.6 การแปรงฟัน 
4.7 อุบัติเหตุที่พบบ่อย 
4.8 การเล่านทิาน 

- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
แบบมีส่วนร่วม 
 

30-45 
นาท ี

 
 
 
 
 

- ตัวอยา่งหนังสือนทิาน 
- ภาพพลิก 
- โมเดล 
- คู่มือ DSPM และคู่มือ DAIM 
 

- ตัวอยา่งหนังสือนทิาน 
- ภาพพลิก 
- โมเดลอาหารตามวัย 
- ตัวอยา่งยา  น้ าเสริมธาตุเหล็ก 
-- ตัวอยา่งของเล่น 
 
 

- ตัวอยา่งหนังสือนทิาน 
- ภาพพลิก 
- โมเดลอาหารตามวัย 
- ตัวอยา่งของเล่น 
- ตัวอยา่งการแปรงฟนั 
 
 

- ตัวอยา่งหนังสือนทิาน 
- ภาพพลิก 
- โมเดล 
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สาระการเรียนรู้ 

กลุม่เป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภต์ ่ากว่า 28 สัปดาห์ สามีและญาต ิ
 

เรื่อง สำระส ำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1.การตรวจเลือดหญิง
ตั้งครรภ ์

 

- การตรวจเลือดและการแปลผลการ
ตรวจเลือดของหญิงตั้งครรภ์ 

- เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์และสามีทราบภาวะ
สุขภาพของตนเอง 

2.งานทันตสาธารณสุข 

- สุขภาพช่องปากกับการตั้งครรภ์ 
- การดูแลอนามัยช่องปากช่วงตั้งครรภ์ 
- การท าฟันในช่วงตั้งครรภ์ 

- เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ตระหนักถึง
ความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพช่อง
ปาก เพ่ือลดปัญหาแทรกซ้อนที่กระทบ  
ต่อการตั้งครรภ์ 

3.โภชนาการลูกรัก 

- อาหารส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
- อาหารที่ควรงดหรือหลีกเลี่ยง 
- ยาบ ารุงส าหรับหญิงตั้งครรภ ์

- เพ่ือให้พ่อแม่ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการเลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของ
หญิงตั้งครรภ์ 

4.สร้างสมองลูกด้วยรัก 

- พัฒนาการของทารกในครรภ ์
- วิธีการส่งเสริมพัฒนาการของทารกใน
ครรภ ์

-  เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ทราบวธิีการส่งเสริม
พัฒนาการทารกในครรภ ์

5.การออกก าลังกายในหญิง
ตั้งครรภ ์

- ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
- ข้อห้ามในการออกก าลังกาย 
- การบริหารร่างกายขณะตั้งครรภ ์

- หญิงตั้งครรภ์สามารถแสดงวิธีการออก
ก าลังกายขณะตั้งครรภ์และประโยชน์ของ
การบริหารรา่งกายต่อการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการคลอด 
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กลุม่เป้ำหมำย : หญิงตั้งครรภ์อำยุครรภ์มำกกว่ำ 32 สัปดำห์ สำมีและญำต ิ
 

เรื่อง สำระส ำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1.  นวดสัมผัสรัก - การนวดกระชับผูกพัน 
- ประโยชน์ของการนวด 
- ข้อระวังในการนวด 
- ข้อห้ามในการนวด 
- วิธีการนวด 

- เพ่ือให้สามีมีส่วนร่วมในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์โดยการนวดเพ่ือผ่อนคลาย 

2.  การเตรียมคลอด - การเปลี่ยนแปลงของร่างกายระยะใกล้
คลอด 
- อาการเจ็บครรภ์เตือน/เจ็บครรภ์จริง 
- วิธีการคลอด 
- ขั้นตอนการรับบริการคลอดใน
โรงพยาบาล 

- เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์รู้จักการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายขณะคลอดและรู้จักการปฏิบัติ
ตนระยะใกล้คลอด 
- เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจ
ส าหรับการคลอด 

3.  การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ (นมแม่...รักแท้ที่
แม่ให้) 

- ความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
- ผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  (ต่อแม่/ลูก) 
- เคล็ดลับในการกระตุ้นให้น้ านมมาเร็ว
และมีน้ านมเพียงพอส าหรับลูก 
- ฝึกทักษะการให้นมลูกในท่าต่างๆ 
- การบีบเก็บน้ านม/การเก็บรักษาน้ านม 

- เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีและตระหนักใน
ความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
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กลุม่เป้ำหมำย : หญิงตั้งครรภ์อำยุครรภ์มำกกว่ำ 32 สัปดำห์ สำมีและญำต ิ
 

เรื่อง สำระส ำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1.  นวดสัมผัสรัก 

- การนวดกระชับผูกพัน 
- ประโยชน์ของการนวด 
- ข้อระวังในการนวด 
- ข้อห้ามในการนวด 
- วิธีการนวด 

- เพ่ือให้สามีมีส่วนร่วมในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์โดยการนวดเพ่ือผ่อนคลาย 

2.  การเตรียมคลอด 

- การเปลี่ยนแปลงของร่างกายระยะใกล้
คลอด 
- อาการเจ็บครรภ์เตือน/เจ็บครรภ์จริง 
- วิธีการคลอด 
- ขั้นตอนการรับบริการคลอดใน
โรงพยาบาล 

- เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์รู้จักการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายขณะคลอดและรู้จักการปฏิบัติ
ตนระยะใกล้คลอด 
- เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจ
ส าหรับการคลอด 

3.  การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ (นมแม่...รักแท้ที่
แม่ให้) 

- ความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
- ผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ต่อแม่/
ลูก) 
- เคล็ดลับในการกระตุ้นให้น้ านมมาเร็ว
และมีน้ านมเพียงพอส าหรับลูก 
- ฝึกทักษะการให้นมลูกในท่าต่างๆ 
- การบีบเก็บน้ านม/การเก็บรักษาน้ านม 

- เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีและตระหนักใน
ความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
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กลุ่มเป้ำหมำย : มำรดำหลังคลอด 1-3 วันและครอบครัว 
 

เรื่อง สำระส ำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1.นมแม่...แม่ท าได้ 

1. ฝึกทักษะการให้นมลูกในท่าต่างๆ       
(ทวนความรู้เดิมจาก ANC) 
2. การกระตุ้นให้น้ านมมาเร็วและมีน้ านม
เพียงพอส าหรับลูก                           
(ทวนความรู้เดิมจาก ANC) 
3. สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหานมแม่ที่พบบ่อย 

เพ่ือให้แม่ให้นมแม่ได้อย่างมั่นใจ
ก่อนออกจากโรงพยาบาล 

2. หลังคลอด..แม่ลูก
สุขภาพดี 

1. การดูแลสุขภาพแม่หลังคลอด 
2. โภชนาการหญิงหลังคลอด 
3 .การดูแลสุขภาพทารกแรกเกิด 

แม่หลังคลอดสามารถดูแลตนเอง
และลูกระยะหลังคลอด ตลอดจน
ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม 

3. อาบน้ าทารก 

1. ฝึก/สาธิตขั้นตอนการอาบน้ าส าหรับทารก
แรกเกิด 

แม่หลังคลอดสามารถอาบน้ าลูกได้
อย่างม่ันใจ และถูกต้อง ตลอดจน
ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม 
 

4.การนวดสัมผัสทารก
และการอ่านนิทาน 

1. ประโยชน์ของการนวดสัมผัส 
2. ฝึก/สาธิตขั้นตอนการนวดสัมผัสทารก   
การเล่านิทานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การนวดสัมผัสทารกและการเล่า 
นิทาน 
 

เพ่ือให้แม่หลังคลอดและครอบครัว
นวดสัมผัสทารกและเล่านิทานได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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กลุ่มเป้ำหมำย : ครอบครัวเด็กก่อนอำยุ 2 เดอืน 
 

เร่ือง สำระกำรเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. การใช้สมุดบันทึก
สุขภาพ แม่และเด็ก 
และคู่มือ DSPM 

1. การกิน กอด เล่น เล่า 
2. อาหารตามวัย 
3. ปลูกฝังการรักการอ่านด้วยนิทาน 

1. สร้างเสริมสายใยรักในครอบครัว 
2. สามารถประเมินภาวะโภชนาการ 
และพัฒนาการเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.การการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม ่

1. ความส าคัญของการกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
2. วิธีการบีบเก็บรักษาน้ านมแม่ 
3. การแก้ปัญหานมแม่ที่มักพบในระยะ 2 เดือนหลัง
คลอด 
4. วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อแม่ไปท างานนอกบ้าน 

สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวนาน 6 เดือน 

3. การส่งเสริม
พัฒนาการ 5 Q ใน
เด็กวัย 0-3 เดือน 

1. การส่งเสริมระดับความสามารถทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) 
2. การส่งเสริมระดับความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ (Creative Quotient) 
3. การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ Emotional 
Quotient) 
4. การส่งเสริมระดับสติปัญญาทางจริยธรรม 
คุณธรรม (Moral Quotient) 
5. การส่งเสริมความฉลาดที่ได้จาการเรียนรู้ผ่านการ
เล่น (Play Quotient) 

สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย และเตรียมความ
พร้อมเด็กเข้าสู่สังคม 

4. อุบัติเหตุที่พบ
บ่อยในเด็ก 
วัย 0-3 เดือน 

อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็กวัย 0-3 เดือน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ป้องกันอุบัติเหตุใน เด็ก 0-3 เดือน
ได ้
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กลุ่มเป้ำหมำย : ครอบครัวเด็กอำยุ 4-6 เดือน 

เร่ือง สำระกำรเรียนรู้ จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 

1. การเริ่มอาหาร
เสริมตามวัย 

1. ความส าคัญของการเริ่มอาหารเสริมท่ีเหมาะสมกับวัย 
2. ความส าคัญของธาตุเหล็กที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
3. วิธีการให้อาหารเสริมและวิธีการเตรียมอาหารที่
เหมาะสม 
4. สังเกตอาการแพ้อาหาร 
5. การท าความสะอาดช่องปาก 

1 .ป้องกันภาวะโลหิตจางจาการขาด
ธาตุเหล็ก 
2. เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน มี
ภาวะโภชนาการเหมาะสมตามวัย 
3. มีสุขภาวะช่องปากท่ีดี 

2. การส่งเสริม
พัฒนาการ 5 Q ใน
เด็กวัย 4-6 เดือน 

1. การส่งเสริมระดับความสามารถทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) 
2. การส่งเสริมระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Quotient) 3. การส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ Emotional Quotient) 
4. การส่งเสริมระดับสติปัญญาทางจริยธรรม คุณธรรม 
(Moral Quotient) 
5. การส่งเสริมความฉลาดที่ได้จาการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
(Play Quotient) 
6 .ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก และการสังเกต
พัฒนาการที่ไม่ปกติได้ 

สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย และเตรียมความ
พร้อมเด็กเข้าสู่สังคม 

3. ปัญหาการเลี้ยงดู
ที่พบบ่อย 

1. ปัญหาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่พบบ่อย 
2. การดูแลเบื้องต้นเมื่อเด็กเจ็บป่วย 

สามารถแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูที่พบ
บ่อยได้อย่างเหมาะสม 

4. การเล่านิทาน 
การเลือกหนังสือนิทานและเทคนิคการเล่านิทานส าหรับ
ผู้ปกครอง 

ส่งเสริมพัฒนาการและสายใยรักใน
ครอบครัว 
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กลุ่มเป้ำหมำย : ครอบครัวเด็กอำยุ 9-12 เดอืน 

เร่ือง สำระกำรเรียนรู้ จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 

 1. การสร้างวินัยในการกิน
อาหาร 

เทคนิคการสรา้งวินัยในการกินอาหารและการช่วยเหลือ
ตัวเอง 

มีโภชนาการเหมาะสมตามวัย 

2. การส่งเสรมิพัฒนาการ  
5Q  ในเด็กวัย 9 เดือน – 
1 ปี 

1. การส่งเสรมิระดับความสามารถทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) 
2. การส่งเสรมิระดับความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ 
(Creative Quotient) 
3. การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ Emotional 
Quotient) 
4. การส่งเสรมิระดับสติปัญญาทางจริยธรรม คณุธรรม 
(Moral Quotient) 
5. การส่งเสรมิความฉลาดทีไ่ด้จาการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
(Play Quotient) 

สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย และเตรียมความพร้อมเดก็เข้าสู่
สังคม 

3. การส่งเสรมิพัฒนาการ 
5Q ในเด็กวัย 1- 2 ปี 

1. การส่งเสรมิระดับความสามารถทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) 
2. การส่งเสรมิระดับความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ 
(Creative Quotient) 
3. การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ Emotional 
Quotient) 
4. การส่งเสรมิระดับสติปัญญาทางจริยธรรม คณุธรรม 
(Moral Quotient) 
5. การส่งเสรมิความฉลาดทีไ่ด้จาการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
(Play Quotient) 

สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย และเตรียมความพร้อมเดก็เข้าสู่
สังคม 

4. วิธีการฝึกการขับถ่าย วิธีการฝึกการขับถา่ย สามารถฝกึการขับถา่ยให้ลูกได ้

5. อุบัติเหตุที่พบบ่อยใน
เด็ก 9 เดือน – 1 ปี 

อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก 9 เดือน – 1 ปี สามารถป้องกันอุบตัิเหตุในเด็ก  
9 เดือน - 1 ปีได้ 

6. การเลือกนิทานเดก็อาย ุ
1 ปีขึ้นไป 

การเลือกนิทานเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป สามารถเลอืกนิทานให้เหมาะสมกบัวัยได ้

7. การดูแลเด็กให้มีฟันดี 
ฟันแข็งแรง 

1. การแปรงฟันให้เด็ก 
2. การเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟนั 
3. การสร้างนิสัยการกินท่ีลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุ 

สามารถดแูลฟันเด็กไม่ให้ผไุด้ 
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กลุ่มเป้าหมาย : ครอบครัวเด็กอายุ 2 - 3 ป ี
 

เรื่อง สำระกำรเรียนรู ้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารและปัญหา
พฤติกรรม ที่พบบ่อยของ
เด็กวัย 2 ปี ขึ้นไป 

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัย 2 ปี ขึ้นไป 
2. ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย 
3. วิธีการปรับพฤติกรรมกรณีเด็กดื้อ ไม่เชื่อฟัง 
4. วิธีการลงโทษ 

มีความรู้ ความเข้าใจและวางแนว
ทางการสร้างวินัย  ส าหรับลูกที่
เหมาะสม 

2. การแปรงฟันในเด็ก  
   2 ปี ขึ้นไป 

การแปรงฟันในเด็ก 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ดูแลฟันของลูกได้ อย่างถูกวิธี 

3. การส่งเสริม  
พัฒนาการ 5Q ในเด็กวัย 
2 ปี 

1. การส่งเสริมระดับความสามารถทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) 
2. การส่งเสริมระดับความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ (Creative Quotient) 
3. การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ Emotional 
Quotient) 
4. การส่งเสริมระดับสติปัญญาทางจริยธรรม คุณธรรม 
(Moral Quotient) 
5. การส่งเสริมความฉลาดที่ได้จาการเรียนรู้ผ่านการ
เล่น (Play Quotient) 

สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้
อย่างเหมาะสมตามวัย และ
เตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่สังคม 

4. สอนลูกเรื่องเพศ 
สอนลูกเรื่องเพศ สามารถสอนลูกให้เข้าใจเรื่องเพศ 

5. อุบัติเหตุที่พบบ่อย 

1. ปัญหาการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือ 
2. การป้องกันอุบัติเหตุและการแก้ไข 
3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

สามารถแก้ไขปัญหาและให้การ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดการ เจ็บป่วย
หรืออุบัติเหตุเบื้องต้นได้ 

6. การเล่านิทานในเด็ก 
2 ปี ขึ้นไป 

การเล่านิทานในเด็ก 2 ปีขึ้นไป สามารถเล่านิทานได้อย่าง
เหมาะสม 
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กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ 
 

ระยะตั้งครรภ ์

- การตรวจทางห้อครั้งที่ 1 อำยุครรภ์ต่ ำกว่ำ 28 สัปดำห์ 

- การตรวจทางห้องปฏิบัติการหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 

-  ทันตสุขภาพเพ่ือลูกรัก- โภชนาการเพ่ือลูกรัก 

- สร้างสมองลูกด้วยรัก- การออกก าลังกายในหญิงตั้งครรภ์ 

ครั้งที่ 2  อำยุครรภ์มำกกว่ำ 32 สัปดำห ์

- นวดสัมผัสรัก 

- การเตรียมคลอด/อาการ   ผิดปกติท่ีต้องมาพบแพทย์ 

- นมแม่...รักแท้ท่ีแม่ให้ 

ระยะหลังคลอด  

1-3 วัน 

- นมแม่...แมท่ าได ้

- หลังคลอดแมลู่ก สุขภาพด ี

- การอาบน้ าทารก 

- นวดสัมผสัและนิทาน 

ระยะเลี้ยงดูบุตร 0-5 ป ี

เด็กก่อนอำยุ 2 เดือน  นมแม่อย่างยั่งยืน 

เด็กอำยุ 4-6 เดือน  เริ่มอาหารอย่างถูกวิธี  

 เด็กอำยุ 9 เดือน – 1 ปี  สร้างวินัยให้ลูกรัก   

เด็กอำยุ 2-3 ปี  เตรียมลูกน้อยสู่โลกกว้าง 
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เป้ำหมำย: เด็ก 0–5 ปี 
 มีพัฒนำกำรและโภชนำกำรดี 

 



กิจกรรมกำรเรียนรูใ้นระยะตั้งครรภ ์
 

อำยุครรภ์ต่ ำกว่ำ 28 สัปดำห์ 

ทันตสุขภาพเพื่อลูกรัก 

โภชนาการเพื่อลกูรัก 

สร้างสมองลูกด้วยรัก 
 

การออกก าลังกาย 
ในหญิงตั้งครรภ์ 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ ์
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 
 

เนื้อหำสำระ 
 การตรวจเลือดเป็นคู่ มีความส าคัญกับทารกในครรภ์มากเพราะถ้าคุณพ่อไม่ได้รับการตรวจเลือด      
ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าสุขภาพคุณพ่อปกติดีหรือไม่ เพราะโรคบางอย่างจากคุณพ่อสามารถติดต่อมายังคุณแม่และ
ถ่ายทอดไปสู่ลูก ทั้งๆที่สามารถป้องกันได้ เช่น ซิฟิลิส ตับอักเสบบี  เอดส์ หรือโรคทางพันธุกรรมซึ่งพ่อและแม่มีอยู่ 
ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย การตรวจเลือดเป็นคู่จะเป็นการช่วยดูแลทารกในครรภ์ได้เป็นอย่างดี 
  
เมื่อมำฝำกครรภ์จะได้รบักำรตรวจเลือดดังนี้  
  
1. กรุ๊ปเลือดและหมู่เลือดอำร์เอช (RH)  ตรวจเพื่อ....  
• หมู่เลือดคุณแม่และคุณพ่อเข้ากันได้หรือไม่  
• กรณีท่ีเลือดคุณแม่และคุณพ่อเข้ากันไม่ได้ จะส่งผลและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ เช่น มีภาวะซีด หัวใจวายใน
ครรภ ์
• จัดหาเลือดทดแทนได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่คุณแม่จ าเป็นต้องรับเลือดถ้าพบความผิดปกติจะท าอย่างไร  
• ให้การปรึกษาคุณพ่อคุณแม่และตรวจให้ละเอียดขึ้นเพื่อสามารถวางแผนในการดูแลครรภ์ และการคลอดได้อย่าง
ปลอดภัย 
  
2. โรคเลือดจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก  
          เป็นภาวะที่ร่างกายมีจ านวนเม็ดเลือดแดงต่ ากว่าปกติ เนื่องจากร่างกายมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอที่จะน าไปสร้าง
เม็ดเลือด สำเหตุของโรคโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก 
          • ร่างกายมีความต้องการธาตุเหล็กเพ่ิมข้ึน  เช่น หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร  
          • รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอหรืออาหารที่ขัดขวางการดูดซึมธาตเุหล็ก เช่น ชา กาแฟ 
          • การเสียเลือดอย่างเรื้อรัง เช่น โรคริดสีดวงทวาร โรคพยาธิปากขอ มีประจ าเดือนมาก มีครรภ์ถี่และแท้งบ่อย  
ผลกระทบต่อคุณแม่และลูก  
          • เสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนด ลูกน้ าหนักน้อย ซีด ไม่แข็งแรง ลูกพัฒนาการช้า คุณแม่ไม่มีแรง อ่อนเพลีย 
คุณแม่อาจตกเลือด ช็อกหรือติดเชื้อหลังคลอด 
  
 ถ้ำตรวจพบว่ำเป็นโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็กจะท ำอย่ำงไร ?  
          • กินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ตับ เลือด ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักใบเขียว กินอาหารที่ส่งเสริมการดูดซึมธาตุ
เหล็กจากอาหารได้มากขึ้น เช่น กล้วยน้ าว้า มะละกอสุก ส้ม ฝรั่ง  งดอาหารที่ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก ได้แก่ น้ าชา 
กาแฟ ใบเมี่ยง เป็นต้น  
          • หญิงมีครรภ์ควรรับประทานยาเม็ดธาตุเหล็กท่ีแพทย์ให้เป็นประจ าทุกวัน และไม่ควรรับประทานยานี้พร้อม
นมหรือยาแคลเซียมบ ารุงกระดูก  
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• ป้องกันโรคพยาธิปากขอ โดยถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะและใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน  
• รักษาสาเหตุของโรคที่ท าให้เกิดการเสียเลือด เช่น ริดสีดวงทวาร เป็นต้น 
  
3. โรคธำลสัซีเมีย  
          เป็นโรคซีดชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แตกง่าย โดยการถา่ยทอดจากพ่อแม่ทางกรรมพันธุ์  
เป็นได้ท้ังชายและหญิง   ธาลสัซีเมียมี 2 แบบ  
 เป็นพาหะ    
          ผู้ที่เป็นพาหะไม่แสดงอาการ  จะมีลักษณะและสุขภาพดีเหมือนคนทั่วไป แต่มีความผิดปกติของเม็ดเลือด
สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้  ผู้เป็นพาหะในประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 40 ของประชากร  
 เป็นโรค    
         ผู้เป็นโรคเลือดจากธาลัสซีเมียจะแสดงอาการ ซีด ตาขาวมีสีเหลือง ตับโต ม้ามโต ใบหน้าจะเปลี่ยน จมูกแบน 
กะโหลกศีรษะหนา โหนกแก้มสูง คางและกระดูกขากรรไกรกว้างใหญ่  ฟันบนยื่น กระดูกเปราะหักง่าย ผิวหนังด า
คล้ า ร่างกายเติบโตช้ากว่าคนปกติ สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้  
 
โรคธำลัสซีเมียแบ่งได้หลำยชนิด   
• ชนิดรุนแรงที่สุด จะแท้ง ทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือหลังคลอดไม่เกิน 1 วัน  
• ชนิดรุนแรง แรกเกิดจะไม่มีอาการ จะสังเกตอาการเห็นชัดเมื่ออายุประมาณ 3-6 เดือน อาการส าคัญ คือ ซีด 
อ่อนเพลีย ท้องป่อง ม้าม ตับโต มักซีดมากจนต้องให้รับเลือดเป็นประจ า   
• ชนิดปานกลางและชนิดรุนแรงน้อย จะซีดมากขึ้นเมื่อมีไข้ 
  
ถ้ำตรวจพบว่ำคู่ของเรำมีโอกำสเสี่ยงท่ีจะมีลูกป่วยเป็นธำลัสซีเมีย จะท ำอย่ำงไร ?  
• ไม่ต้องตกใจ แพทย์จะท าการตรวจให้ละเอียดมากขึ้น เพ่ือดูว่าลูกในครรภ์จะเกิดโรคในระดับความรุนแรงมากน้อย
แค่ไหนและให้การปรึกษาช่วยเหลือตามความเหมาะสมของแต่ละคู่  
 
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ที่เป็นพำหะ  
• ผู้เป็นพาหะสามารถถ่ายทอดโรคนี้ไปสู่ลูกได้จึงควรวางแผนก่อนมีลูก  เพ่ือหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคเลือดจางธาลัส
ซีเมียควรพาคู่สมรสไปตรวจเลือดก่อนมีลูก ถ้าเป็นพาหะทั้งสองคนเมื่อตั้งครรภ์ควรรีบปรึกษาแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย
ทารกก่อนคลอด  ผู้เป็นพาหะควรแนะน าให้ญาติพ่ีน้องไปตรวจเลือดด้วย  
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4. โรคไวรัสตับอกัเสบ ชนิดบ ี  
            คือการอักเสบของเซลล์ตับจากการติดเชื้อไวรัส การอักเสบจะท าให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิด
พังผืด ตับแข็งและมะเร็งตับได้  
ไวรัสตับอักเสบสามารถติดเชื้อไปยังทารกได้  3 ทาง 

ผ่านทางทารก เกิดได้ขณะคลอดที่มีการรั่วของเลือดมารดายังรก  
ขณะคลอด ทารกสัมผัสหรือกลืนสารคัดหลั่งหรือเลือด 
หลังคลอด ผ่านทางน้ านม หัวนมมีรอยถลอก 

** สามารถให้นมลูกได้ แต่ทารกที่มารดาเป็นพาหะทุกรายต้องได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี  
  
5. ซิฟลิิส เป็นโรคตดิต่อทำงเพศสัมพันธ์ชนดิหนึ่ง 
อำกำร  
• มีแผลที่อวัยวะเพศและอาจเกิดท่ีอ่ืนๆ แผลไม่เจ็บ อาจมีปัสสาวะแสบขัด มีผื่นขึ้นตามตัวที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ไม่เจ็บ ไม่
คัน ผมร่วง ฯลฯ อาการเหล่านี้จะหายได้เองแต่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกาย ดังนั้นถ้าตรวจเลือดจะพบ ว่า “เลือดบวก”  
• หากปล่อยไว้ไม่รักษา อาจท าให้เกิดโรคลุกลามและท าลายอวัยวะส าคัญ เช่น หัวใจ สมอง กระดูก พิการและตายได้  
แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือถ้าคุณพ่อและคุณแม่ที่มีเชื้อซิฟิลิสอยู่ในกระแสเลือด จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ โดยท า
ให้ทารกแท้งหรือตายได้ หรืออาจท าให้พิการแต่ก าเนิด เช่น หูหนวก ตาบอด หัวใจรั่วหรือสมองพิการ ซึ่งเป็นโรคที่
อันตรายต่อเจ้าตัวน้อยในครรภ์อย่างมาก   
ถ้ำตรวจพบเชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์จะท ำอย่ำงไร ?   
• สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยฉีดยาตามค าสั่ง การรักษาของคุณหมออย่างเคร่งครัด และต้องรีบรักษาตั้งแต่
ระยะแรกๆ ของการตั้งครรภ์   
  
6. โรคเอดส์  
 1. เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี ท าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องและเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน  
 2. เป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 3. เชื้อไวรัสเอชไอวีสามารถติดต่อทางการร่วมเพศและทางเลือด   
 4. เมื่อคุณแม่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เจ้าตัวน้อยมีโอกาสติดจากคุณแม่ได้ระหว่างตั้งครรภ์ โดยผ่านทางรก ระหว่างการ
คลอด และหลังคลอดโดยการผ่านทางน้ านมแม่  
 เมื่อตรวจพบว่าคุณแม่ติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างตั้งครรภ์และขณะคลอดคุณแม่จะได้รับยาต้านไวรัส
เอชไอวี เพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ทารก  
 การวางแผนการคลอดที่ปลอดภัยและการให้นมผสมทดแทนนมแม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้เราสามารถลด
การติดเชื้อเอชไอวี จากคุณแม่มาสู่เจ้าตัวน้อยได้ถึงร้อยละ 97 และโรงพยาบาลทุกแห่งจะมีผู้ให้การปรึกษาคอยให้
ค าแนะน าดูแลคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวน้อยเป็นอย่างดี 
 ควรตรวจทั้งคุณพ่อและคุณแม่ ให้การปรึกษาแบบคู่ (Couple Counseling) คือการให้ค าปรึกษา
แก่คู่สามีภรรยาหรือคู่เพศสัมพันธ์พร้อมกัน เพ่ือการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี และรับฟังผลการตรวจเลือด
พร้อมกัน 
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         ประโยชน์ของกำรตรวจเลือดเป็นคู่ 
 
1. ช่วยในการทราบสถานะของคู่และให้การป้องกันอย่างเหมาะสม 
2.ช่วยส่งเสริมการทราบสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีในคู่ และส่งเสริมผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าสู่ระบบรักษาอย่างทันท่วงที 
3.การให้การปรึกษาแบบคู่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของสามีภรรยา  
 
          โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลเลือดต่างกันมีผลดีหลายประการ ได้แก่   ส่งเสริมให้ศักยภาพของความเป็นคู่ ช่วยให้
มีการยอมรับผลเลือดและรับรู้ว่ามีกรณีที่ผลเลือดเอชไอวีต่างกันอยู่มาก  ส่งผลให้มีการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน 
ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการปรับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ  และการดูแลรักษาเมื่อติดเชื้อท าให้ทราบว่ามี
ผลเลือดเอชไอวีที่เป็นผลเลือดต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันอีกฝ่ายไม่ให้มีการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะ
กรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อจะท าให้มีโอกาสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแก่ทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังช่วยลด
ปัญหาการปกปิดผลเลือดต่อกันได้ ลดปัญหาผลกระทบด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ตลอดจนมีการตัดสินใจวางแผน
ชีวิต ดูแลตนเองและครอบครัวร่วมกันได้ดีกว่าการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว  
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       ทันตสุขภาพเพื่อลูกรัก 
  
1.สุขภำพช่องปำกกับกำรตั้งครรภ ์
 

 การที่หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อฟันผุมากขึ้น ไม่ใช่เพราะลูกในครรภ์แย่งแคลเซียมจากฟันแม่ แต่เกิด
จากแม่กินจุบจิบมากข้ึน บางคนชอบกินของเปรี้ยวและบางคนยังมีอาการอาเจียนแพ้ท้อง การกินจุบจิบท าให้มี
กรดเกิดข้ึนต่อเนื่อง รวมท้ังของเปรี้ยวและน้ าย่อยยังมีฤทธิ์เป็นกรด จึงกัดกร่อนผิวฟันให้เป็นเป็นรูผุเพิ่มข้ึน แม่ท่ี
เป็นโรคฟันผุและไม่รักษาเมื่อเลี้ยงดูลูก ก็จะท าให้ลูกมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุมากขึ้นด้วย 
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์ ท าให้ร่างกายมีปฏิกิริยาไวต่อสารพิษ เหงือกจึงอักเสบและลุกลาม
เป็นปริทันต์อักเสบได้ง่ายกว่าช่วงเวลาอ่ืน ที่ส าคัญโรคเหงือกอักเสบหรือปริทันต์อักเสบ ยังส่งผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์และการคลอด     โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบหรือปริทันต์อักเสบ  มีความเสี่ยงที่จะมี
ปัญหาการคลอดก่อนก าหนดและทารกแรกคลอดมีน้ าหนักตัวน้อย สูงกว่าปกติถึง 7.5 เท่า 
 
2. กำรดูแลอนำมัยช่องปำกช่วงตั้งครรภ์ 
 จากข้อมูลล่าสุด กรมอนามัยพบว่าคนไทยมีความถ่ีในการแปรงฟันมากขึ้น คนไทยเกือบทุกคน
แปรงฟันทุกวัน โดยเฉพาะตอนเช้าและอีกร้อยละ 70 แปรงฟันก่อนนอน ผู้ใหญ่วัยท างานประมาณร้อยละ 10 
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วย แม้ว่าตัวเลขการแปรงฟันเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาช่องปากยังไม่ลดลง แสดงถึงการ
แปรงฟันที่ไม่มีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมอนามัย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ จึงได้แนะน าคนไทยให้ 

แปรงฟันสูตร 2-2-2 ซึ่งหมายถึง 2 ครั้ง 2 นาที และ 2 ชั่วโมง 
2 ครั้ง หมายถึง ความถี่ในการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน หรือ แปรงฟันทุกครั้ง  

หลังกินอาหาร 
2 นาท ีหมายถึง แปรงฟันนาน 2 นาทีขึ้นไป เพ่ือให้แปรงทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปากโดยใช้แปรงสี

ฟันขนอ่อนและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เพ่ือให้ฟลูออไรด์สัมผัสผิวฟันนานพอในการป้องกันฟันผุ จะช่วยป้องกัน 
การสลายของแร่ธาตุบริเวณผิวเคลือบฟัน ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้ง เพ่ือขจัดคราบจุลินทรีย์บริเวณ
ซอกฟัน 

2 ชั่วโมง หมายถึง ปล่อยให้ปากสะอาดหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงกินจุบจิบ และดื่มน้ า
ตามหลังมื้ออาหารเสมอ  ไม่ควรกินอาหารหวานหรือน้ าอัดลมเพ่ือไม่เป็นการเพ่ิมจ านวนจุลินทรีย์ในช่องปาก
ทันทีหลังการแปรงฟัน  ยืดเวลาการมีช่องปากสะอาดให้นานขึ้นหลังกินอาหารถ้าไม่สะดวกท่ีจะแปรงฟัน ควร
เคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ าตาลหรือหมากฝรั่งผสมไซลิทอล การเค้ียวจะช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ าลายช่วย   
ชะล้างช่องปากได้ 
3. กำรท ำฟันช่วงตั้งครรภ ์
 ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปรับบริการรักษา คือ ช่วงเวลาระหว่างอายุครรภ์ 4 - 6 เดือน 
หรือระหว่าง 14–20 สัปดาห์ ในช่วงอายุครรภ์ 1- 3 เดือนมักมีอาการคลื่นไส้ ส่วนระหว่างช่วงอายุครรภ์ 7-9 
เดือน ท้องมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกท่ีจะนอนท าฟัน อย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาในช่องปากจ าเป็นต้องได้รับการรักษา
โดยทันตแพทย์จะพิจารณารักษาเฉพาะที่จ าเป็นมากๆ หรือรักษาแบบชั่วคราวเพื่อไม่ให้โรคลุกลาม และนัดให้มา
รับการรักษาต่อเมื่อหลังคลอด 
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     อำหำร 5 หมู่ส ำหรับหญิงตั้งครรภ ์
           
โภชนำกำรเพื่อลูกรัก 
 อาหารช่วยในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สร้างรก สร้างเลือด การขยายตัวของมดลูกและ
ต่อมน้ านม  ช่วยในการท างานของอวัยวะต่างๆ แม่ที่ขาดอาหารทั้งก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ จะส่งผลต่อน้ าหนักแรก
เกิดของลูก    มีโอกาสที่จะมีน้ าแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต นั่นคือเด็กจะตัวเล็กแคระแกร็น สมองไม่พัฒนาเท่าที่ควร สติปัญญาต่ าความสามารถในการเรียนรู้บกพร่อง 
ภูมิต้านทานโรคต่ าและพัฒนาการล่าช้า และแม่มีน้ านมน้อยไม่เพียงพอส าหรับเลี้ยงทารก นอกจากนี้ยังมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังเม่ือเป็นผู้ใหญ่ เช่น ภาวะอ้วน เบาหวาน กระดูกพรุน ในทางตรงกันข้ามหญิงตั้งครรภ์ที่อ้วน ท า
ให้ทารกมีน้ าหนักมาก ตัวใหญ่ เสี่ยงที่จะเป็นเด็กอ้วนและมีน้ าหนักสะสมในแม่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนหลัง
คลอด 
 โปรตีน 
           ไตรมาสที ่ 3 ต้องการโปรตีนสูงที่สุดเนื่องจากทารกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หากมารดาได้รับโปรตีนไม่
เพียงพอขณะตั้งครรภ์ เซลล์สมองของทารกจะมีจ านวนน้อยและมีขนาดเล็ก มีผลต่อพัฒนาการทางสมอง
ท าให้เรียนรู้ได้ช้า แหล่งโปรตีนที่ส าคัญและมีคุณภาพ ได้แก ่เนื้อสัตว์ นม ไข ่ปลา และถั่วเหลือง 
- ปลาม ี DHA มีโอเมก้า 3 สูง หญิงตั้งครรภ์ควรกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน จะช่วยให้ได้รับ DHA 
(Docosahexaenoic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันจ าเป็นกลุ่มโอเมก้า 3 ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อโครงสร้างและการท างาน
ของสมอง และระบบประสาทเก่ียวกับการพัฒนาเรียนรู้และจอประสาทตา ซึ่งเก่ียวกับการมองเห็นของทารกในครรภ์ 
- ไข ่เป็นโปรตีนคุณภาพดีและมีวิตามินแร่ธาตุส าคัญหลายชนิด หญิงตั้งครรภ์ควรกินไข่สัปดาห์ละ 3-7 ฟอง 
  
 แคลเซียม 
          นม เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีท่ีสุด เนื่องจากมีปริมาณสูงและดูดซึมได้ดี และมีโปรตีนปริมาณมาก นอกจากนม 
ยังมีแหล่งแคลเซียมจากอาหารอื่นๆ เช่น เนยแข็ง ปลาเล็กปลาน้อย สัตว์ตัวเล็กที่กินทั้งตัวและกระดูก 
  
 ธำตุเหล็ก 
         หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง ส่งผลให้มีโอกาสแท้ง คลอดก่อน
ก าหนด ทารกน้ าหนักตัวน้อย ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ และมารดามีโอกาสตกเลือดหลังคลอดได้  ธาตุเหล็กมี
ความส าคัญต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กทารกแรกเกดิจนอายุ 2 ขวบเป็นอย่างมาก หากเกิดภาวะเลือดจาง
จากการขาดธาตุเหล็กในช่วงวัยนี้โดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที จะส่งผลต่อศักยภาพการเรียนรู้อย่างถาวร ท า
ให้เด็กไม่สามารถพัฒนาได้เท่ากับเด็กปกติ  การรักษาโดยการเสริมธาตุเหล็กในภายหลังจะแก้ไขได้เพียงภาวะเลือด
จาง แต่ไม่ช่วยให้พัฒนาการดีขึ้นทัดเทียมกับเด็กท่ีไม่มีการขาดธาตุเหล็ก การขาดธาตเุหล็กในระดับเล็กน้อยถึงปาน
กลางเป็นระยะเวลานาน จะมีผลกระทบต่อระบบการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเด็ก   นอกจากนี้ยังมีผลกระทบ
ต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคและการเจ็บป่วย 
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 ไอโอดนี  
           มีความจ าเป็นในการสร้างฮอร์โมนไทรอกซินของต่อมไทรอยด์ ซึ่งในขณะตั้งครรภ์ต่อมไทรอยด์จะท างาน  
มากขึ้นท าให้ความต้องการไอโอดีนเพิ่มขึ้น หากหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีนท าให้ทารกในครรภ์มีสติปัญญาต่ า การ
เจริญเติบโตของสมองไม่สมบูรณ์และการพัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อบกพร่อง หากขาดไอโอดีนอย่าง
รุนแรงจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของทารกผิดปกติ ท าให้ตัวเตี้ย แคระแกร็น พิการ เป็นใบ้ หูหนวก กล้ามเนื้อเกร็ง
และสมองพิการหรือที่เรียกว่าโรคเอ๋อ (Endemic cretinism) ไอโอดีนพบในอาหารทะเล เกลือไอโอดีนที่ใช้ส าหรับ
ในการปรุงอาหาร ไม่ควรบริโภคมากกว่า 1 ช้อนชาต่อวัน  ไอโอดนีมีผลต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนสมองของทำรกใน
ครรภ ์
           ช่วงชีวิตที่ก าลังมีการพัฒนาของสมองเป็นช่วงที่วิกฤตท่ีสุด คือเมื่อตัวอ่อนอายุ 8 สัปดาห์จนถึงช่วงอายุ   3 
ปีหลังคลอด การพัฒนาและเจริญเติบโตของสมองของตัวอ่อนในครรภ์ และทารกแรกเกิดจ าเป็นต้องรับไทรอยด์
ฮอร์โมนที่เพียงพอจากมารดา  ไอโอดีนที่แม่ได้รับจากอาหารจะถูกน าไปสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน และไทรอยด์ฮอร์โมน
จากแม่จะถูกส่งไปยังตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์โดยผ่านทางรก  
 
 

ไทรอยด์ฮอร์โมนที่ตัวอ่อนในครรภ์ได้รับจะไปควบคุมการพัฒนาสมองและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ 
 

18 



กำรขำดไทรอยด์ฮอร์โมนในระยะตัวอ่อนในครรภ์เป็นผลมำจำกกำรขำดสำรไอโอดีนในมำรดำ  
           
           การเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ต้องพ่ึงไทรอยด์ฮอร์โมนที่มาจากมารดา  ถ้ามารดาไม่ได้รับสาร
ไอโอดีนอย่างเพียงพอ ก็จะไม่สามารถสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งเป็นสารส าคัญยิ่งของการพัฒนาสมองได้อย่าง
เพียงพอ สมองของตัวอ่อนในครรภ์จะเสียหาย ลูกที่ออกมาจะเป็นโรคเอ๋อ แต่ถ้าขาดไอโอดีนรุนแรงอาจจะแท้ง
หรือลูกออกมาพิการได้ สอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2552 พบว่าไอคิวเด็กไทย
เฉลี่ย 91 จุด ในขณะที่มาตรฐานสากลอยู่ที่ 90-110 จุด  ซึ่งไอคิวเด็กไทยอยู่ในมาตรฐานขั้นต่ าสุด  ในส่วนของ
หญิงตั้งครรภ์ พบว่าร้อยละ 60 มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ ากว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร โดยตัวเลขรวมสูงกว่า
เกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกก าหนด คือไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งการขาดไอโอดีนจะท าให้ทารกท่ีคลอดมาเสี่ยงพิการ
และเสี่ยงปัญญาอ่อนหากขาดรุนแรง  
         ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าหนังสือ “แนวทางการด าเนินงานการ
ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน” มีนโยบายใช้เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้าและให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน
ได้รับ “ยำเม็ดเสริมไอดีน คือ Triferdine 150 ประกอบด้วย  ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม ธาตุเหล็ก 60.81 
มิลลิกรัม ในรูปของ Ferrous Fumarate 185 มิลลิกรัม และโฟเลท 400 ไมโครกรัม ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป  
 
           ผักผลไม้ 
          มีวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยในการท างานของร่างกายให้มีความสมดุล จึงควรกินเป็นประจ าทุกวันและกิน
ให้หลากหลายสี เช่น เหลือง-ส้ม แดง เขียวเข้ม ม่วง ขาว 
  
          2. อำหำรที่ควรงดหรือหลีกเลี่ยงส ำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
          คาร์โบไฮเดรทที่เป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรม  เช่น น้ าตาลทราย น้ าอัดลม และเครื่องดื่มควรหลีกเลี่ยง 
เนื่องจากดูดซึมได้เร็วจะท าให้น้ าหนักตัวเพิ่มเร็ว ท าให้คลอดยากและน้ าหนักมารดากลับสู่สภาวะปกติได้ยาก
มากขึ้น  น้ าอัดลมมีคาเฟอีนแม้จะไม่มาก แต่สารนี้สามารถผ่านรกเข้าไปสู่ร่างกายของทารกได้ นอกจากนี้ยังมี
ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานอีกด้วย เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกประเภทเนื่องจากสามารถผ่านรกไปท าอันตราย  
สมอง หัวใจ ไตและอวัยวะต่างๆของทารกในครรภ์และการขับแอลกอฮอล์ของทารกเป็นไปได้ช้า จึงท าให้ระดับ
แอลกอฮอล์จะสะสมอยู่ในตัวทารกนานกว่าตัวแม่ด้วย โดยอันตรายและความรุนแรงขึ้นกับปริมาณที่ดื่มและ
ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุด เพราะเป็นช่วงการสร้างเซลล์
ประสาทและสมองของทารก รวมถึงการสร้างอวัยวะต่างๆ ได้แก่ หัวใจ ตา แขน ขา 
          งดอาหารหมักดองเนื่องจากของดองมีส่วนประกอบของเกลือและน้ าตาลอยู่เป็นจ านวนมาก อาจส่งผล
ให้แม่บวมเพราะความเค็มที่มากเกิน 
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 งดอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด เนื่องจากขณะตั้งครรภ์ล าไส้จะท างาน
ช้าลง เคลื่อนไหวและบีบรัดตัวช้าลงจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีระดับสูงขึ้น เมื่อกระเพาะอาหารท างานช้าลง 
ระบบย่อยอาหารก็จะท างานช้าลงด้วย อาจเกิดกรดไหลย้อนขณะตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้อาหารรสจัดอาจไปท าให้
กระเพาะอาหารระคายเคืองอักเสบได้ ท าให้ระบบการดูดซึมอาหารผิดปกติ จะส่งผลไปให้ทารกได้รับสารอาหาร
ไม่เพียงพอ เติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น 
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3. ยำบ ำรุงส ำหรับหญิงตั้งครรภ์  
ยำเม็ดเสริมธำตุเหล็ก 
               การได้รับธาตุเหล็กจากอาหารเพียงอย่างเดียว มักไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก    
จึงควรรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กด้วย เพ่ือป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งบางคนยังมีความ
เข้าใจไม่ถูกต้องว่า สุขภาพแข็งแรงดีไม่จ าเป็นต้องรับประทานยาก็ได้ การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กใน
สัปดาห์แรกอาจเกิดอาการข้างเคียงข้ึนได้  เช่น  คลื่นไส้ อาเจียน  เป็นต้น 
                ข้อควรปฏิบัติ/ทราบในการกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
- รับประทานยา 1 เม็ด หลังอาหารทันทีทุกวัน 
- หลีกเลี่ยงการรับประทานพร้อมยาแคลเซียมและนม เพราะจะท าให้การดูดซึมยาลดลง 
- ควรรับประทานยาร่วมกับอาหารที่มีวิตามินซีเพ่ือช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก 
- รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแล้ว อาจจะท าให้อุจจาระเป็นสีด า 
  
ยำเม็ดแคลเซียม 
          แคลเซียมนอกจากช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน ป้องกันไม่ให้หญิงตั้งครรภ์เป็นตะคริวแล้ว ยังช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ที่จะก่อให้เกิดครรภ์เป็นพิษ (pre-eclampsia) ไม่ควร
รับประทานร่วมกับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก และหลีกเลี่ยงการรับประทานก่อนนอนเพราะอาจปวดท้อง
ได้ 
  
ยำเม็ดโฟเลท 
          มีบทบาทส าคัญในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญพ้ืนฐานของเซลล์ต่างๆ หญิงตั้งครรภ์
มีความต้องการกรดโฟลิกเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงของการปฏิสนธิ  เนื่องจากเซลล์มีการแบ่งตัวอย่างมากเพ่ือ
สร้างเป็นอวัยวะระบบต่างๆของทารก หากหญิงตั้งครรภ์ขาดโฟเลท โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์ 
จะมีความผิดปกติของพัฒนาการสมองและระบบประสาท ได้แก่ ภาวะหลอดประสาทเปิด (Neural  Tube  
Defect หรือ NTD) ภาวะไร้สมอง (Anencephaly) กระดูกไขสันหลังปิดไม่สนิท  จึงควรเริ่มรับประทานกรดโฟลิก
โดยเร็วที่สุดเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์  หรือรับประทานก่อนตั้งครรภ์ประมาณ 1 – 3 เดือน    จะช่วยลดความพิการได้ถึง
ร้อยละ 50 -75  ซ่ึงกรดโฟลิกพบมากในปลา ตับ เนื้อแดง ผักใบเขียว ผลไม้สด 
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           สร้างสมองลูกด้วยรัก 
 
 ครรภ์ของแม่คือโลกของลูก ลูกเรียนรู้โลกผ่านฮอร์โมนที่บ่งบอกอารมณ์ของแม่ในแต่ละขณะจิต 
“แม่รู้สึกอย่างไร ลูกรู้สึกได้อย่างนั้น”  ดังนั้นการรักษาใจของแม่ไม่ให้หงุดหงิดขุ่นมัว จึงเป็นสิ่งส าคัญโดยมีพ่อ
เป็นผู้เกื้อกูลให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เพราะเด็กที่มีพ้ืนฐานจิตที่ดีเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้สูงสุด ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ แม่ที่เครียดเล็กน้อยและปรับตัวได้ดีจะไม่มีผลเสียต่อการตั้งครรภ์  แต่ถ้ามีความเครียดสูง
มากจะเกิดผลเสียทั้งต่อตัวแม่และต่อทารกในครรภ์    อาการเครียดในระยะสั้นจะเกิดอาการเหนื่อย นอนไม่หลับ 
ตื่นเต้น เบื่ออาหาร ปวดศีรษะและปวดหลัง แต่ถ้าปล่อยให้เครียดนานจะท าให้ภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง 
ความดันโลหิตสูงและเกิดโรคหัวใจตามมาได้ เนื่องจากภาวะเครียดของมารดาจะท าให้สารเคมีและฮอร์โมนที่เกิด
จากความเครียดหลั่งออกมามากขึ้น ท าให้เส้นเลือดที่ไปยังมดลูกและรกเกิดการหดตัว ท าให้ปริมาณออกซิเจนที่
ไปยังทารกในครรภ์ลดน้อยลง ผลตามมาท าให้เกิดการแท้ง ทารกเติบโตช้าในครรภ์ ทารกติดเชื้อในครรภ์สูงขึ้น
  
 มีรายงานว่าทารกที่คลอดจากมารดาที่มีภาวะเครียดในระหว่างตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในการ
ตั้งครรภ์ช่วงแรก จะมีอารมณ์ซึมเศร้าและไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก  ส าหรับผลที่เกิดกับทารกใน
ระยะยาวจะท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลถึง
ปัญหาทางจิตใจและการปรับตัวทางสังคมตามมา (ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย) 
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  น้ ำหนกัทำรกแรกเกดิควรมำกกว่ำ 2,500 กรมั 
เนื่องจากทารกที่แรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จะ
มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กท้ังในปัจจุบันและอนาคต  
         นั่นคือเด็กจะตัวเล็กแคระแกร็น สมองไม่พัฒนา
เท่าท่ีควร สติปัญญาต่ า ความสามารถในการเรียนรู้
บกพร่อง ภูมิต้านทานโรคต่ าและพัฒนาการล่าช้า เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเรื้อรังเม่ือเป็นผู้ใหญ่ เช่น ภาวะ อ้วน เบาหวาน 
กระดูกพรุน เป็นต้น 
 
 

พัฒนำกำรทำรกในครรภ ์ อำยุครรภ์ รำยละเอียด 

อายุครรภ์ 8 สัปดาห์  ตัวออ่นยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เริม่มกีารพัฒนาของนิ้วมือ นิว้เท้า  ตา หู ขากรรไกร ปอด 
กระเพาะอาหาร ล าไส้และตับ 
 

อายุครรภ์ 12 สัปดาห์  ลูกน้อยในครรภ์ยาวประมาณ 9 เซนติเมตร มีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆที่  ส าคัญเกอืบหมดแต่ยังไม่
สมบูรณ์  นิว้มือ นิว้เท้าแยกออกจากกนัและมกีารพัฒนาของกล้ามเนื้อย่างตอ่เนือ่ง 

อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ลูกน้อยมีล าตวั ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร ผิวหนังบางใสสีชมพจูนเห็นเส้นเลือดไดช้ดัเจน เห็นใบหู
ชัดเจน มขีนตา ขนคิ้ว เล็บเริม่งอก อาจแยกเพศไดจ้ากการตรวจอัลตร้าซาวด ์

 อายุครรภ์ 20 
สัปดาห์  

ล าตัวยาวประมาณ 25 เซนติเมตร อวัยวะมกีารพัฒนาครบทกุส่วนและอยู่ในชว่งของการเพิม่ขนาด 
ช่วงนี้แมจ่ะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูกน้อย สามารถได้ยินเสียงและมีปฏิกริิยาตอ่เสียงดนตรีหรือ
เสียงดังๆ ได ้

อายุครรภ์ 24 สัปดาห์ ล าตัว ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร กระดกูอ่อนของใบหูพัฒนาจนสามารถน าเสียงเข้ารูหูไดด้ี ทารก
สามารถได้ยินเสียงหายใจหรือเสียงหัวใจเตน้ของแม่ 
อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ : ล าตัวยาวประมาณ 35 เซนติเมตรหนักประมาณ 1,100 กรัม มีการเคลื่อน 
ไหวของปากและรมิฝีปากมากขึ้น ลูกน้อยสามารถแยกเสียง มองเห็นแสงไดแ้ละการสัมผัสเริ่มท างานดี
ขึ้น 

อายุครรภ์ 32 สัปดาห์  ล าตัวยาวประมาณ 40 เซนติเมตร หนกัประมาณ 1,500 กรมั ผิวหนังทารกหนาขึ้นเป็นที่สะสมอาหาร   
การประสานงานของระบบประสาทกับสมองพัฒนาไดม้ากขึ้น 

อายครรภ์ 37- 40 
สัปดาห์(ครบก าหนด)   

ล าตัวยาวประมาณ 48 เซนติเมตร หนกัประมาณ 2,950 กรมั ขึน้ไป ปอดพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ เด็ก
ทารกมีปฏิกริิยาตอบสนองเป็นพฤติกรรมทีจ่ าเป็นในการอยู่รอด เด็กพร้อมทีจ่ะคลอดเป็นทารกที่
สมบูรณ์ 

พัฒนาการทารกในครรภ ์
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วิธีส่งเสริมพฒันำกำรทำรกในครรภ ์
  
      วิธีส่งเสริมระบบประสำทกำรได้ยิน  
  
        ทารกในครรภ์สามารถได้ยินเสียงเมื่ออายุได้ 20 สัปดาห์ เสียงที่ทารกจะได้ยินขณะอยู่ในครรภ์มีดังนี้ 
         1. เสียงที่เกิดจำกธรรมชำติ  เช่น  เสียงการเต้นของหัวใจแม่ เสียงการบีบตัวของล าไส้ เสียงการ
เคลื่อนไหวของกระแสโลหิต ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทการได้ยินของทารก  โดยเฉพาะการเต้นของหัวใจ
แม่ ซึ่งเป็นเสียงที่ลูกคุ้นเคยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
         2. กำรใช้เสียงพ่อแม่  เสียงของพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังท าให้ทารกเคยชินกับเสียงพ่อแม่ และเกิดความ
ผูกพันกับพ่อแม่ ส่งเสริมให้ทารกสามารถพัฒนาสมองส่วนการได้ยิน เพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถรับรู้
ได้ไวขึ้นเมื่อทารกออกมาเผชิญกับสิ่งแวดล้อมภายนอกบันทึกเสียงพ่อแม่ลงในอุปกรณ์ที่มีอยู่ เช่น โทรศัพท์ 
อุปกรณ์ IT เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น แล้วเปิดให้ลูกฟังโดยใช้ชุดหูฟังช่วย โดยน ามาแนบไว้บริเวณหน้าท้องของ
แม่ ปรับระดับเสียงที่พ่อแม่ฟังแล้วไม่ดังจนร าคาญ แต่วิธีปฏิบัติที่ดีกว่าคือการพูดคุยกับลูกโดยตรง  หรือพูดคุยกับ
ลูกผ่านอุปกรณ์  “ไมโครโฟนลูกรัก” (Kiddy phone) การปฏิบัติเช่นนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบประสาทการ
ได้ยินของลูกแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่าง พ่อแม่และลูกอีกด้วย 
 
วิธีใช้ไมโครโฟนลูกรัก 
           น าฝากรวยด้านหนึ่งวางบนหน้าท้องของคุณแม่ ในต าแหน่งที่เป็นบริเวณศีรษะของทารก  ส่วนฝากรวย
อีกด้านหนึ่งเอาไว้ส าหรับพูดคุย เสียงจะผ่านไปตามสายยางไปยังด้านหน้าท้องของแม่ ทารกก็จะได้ยินเสียงซึ่ง
อาจจะท าได้หลายวิธี  เช่น 

      พ่อแม่ใช้เสียงเป็นธรรมชาติตามปกติ พูดคุยกับลูกเป็นเสียงหวานๆ แต่ใช้โทนเสียงสูง ซึ่งจะกระตุ้น 
ความสนใจของทารกได้ดีกว่าโทนเสียงต่ า โดยเริ่มด้วยเสียงแม่ซ่ึงโทนเสียงสูงกว่าตามด้วยเสียงพ่อ ใช้ประโยคสั้นๆ 
เน้นค าพูดซ้ าๆ จะท าให้ลูกจ าเสียงแม่ได้เร็วขึ้นจากนั้นตามด้วยเสียงพ่อ 

      การเล่านิทานลูกสามารถเรียนรู้และรับรู้เสียงของพ่อแม่ได้ การเล่านิทานจึงเป็นการให้ลูกเรียนรู้จดจ าและ
เคยชินกับเสียงพ่อแม่ สร้างความสนุกสนาน ความผูกพันระหว่างแม่ลูก นิทานควรเป็นเรื่องง่ายๆไม่ควรเปลี่ยน
เรื่อง ควรเล่าช้าๆทุกวัน เพราะลูกไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของนิทาน แต่จะคุ้นเคยกับจังหวะจะโคนของการเล่า
นิทานเท่านั้น และเมื่อหลังคลอดลูกร้องงอแงก็สามารถน านิทานเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกฟังจะท าให้ลูกสงบ หลับและ
เลี้ยงง่าย 
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     กำรใช้เสียงดนตรี พบว่าทารกมีพัฒนาการด้านการไดย้ินที่เร็วกว่าปกติ และท าให้ทารกมีอารมณ์แจ่มใส  
ร่าเริง เสริมสร้างพัฒนาการดา้นสติปัญญา พัฒนาการด้านการได้ยินและการออกเสียงเร็วกว่าปกติ ดนตรีที่ใช้
จะต้องเป็นดนตรีที่มีท่วงท านองเย็นๆ  เพราะมีการศึกษาพบว่าทารกที่ได้รับฟังเพลงร็อคจะดิ้นแรง หัวใจเต้นไม่
สม่ าเสมอ แต่ถ้าดนตรีเพลงเย็นๆทารกจะเคลื่อนไหวช้าๆและหัวใจเต้นสม่ าเสมอ มีอารมณ์แจ่มใส เมื่อคลอดจะมี
พฤติกรรมสนใจสิ่งแวดล้อม สามารถเลียนแบบเสียงของผู้ใหญ่ได้เร็วกว่าปกติ 
          วิธีการ น าหูฟัง 2 ข้างที่ต่อกับอุปกรณ์บันทึกเสียงมาแนบไว้บริเวณหน้าท้องแนวขอบกางเกงใน ให้ศีรษะ
เด็กอยู่ระหว่างหูฟังทั้ง 2 แม่อาจฟังเสียงดูก่อนถ้าฟังแล้วสบายหูถือว่าใช้ได้ 
เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน แม่ควร 
 - บันทึกเสียงตัวโน้ตเปิดให้ลูกฟัง 
 - ใช้เสียงดนตรีชนิดเคาะวางบนหน้าท้อง แล้วเคาะให้เกิดเสียงต่ าไปสูง จากสูงไปต่ าช้าๆ 
          ข้อแนะน า 
          การใช้เสียงดนตรีกับทารกในครรภ์จะต้องเลือกดนตรีที่เสียงเย็นๆ ซึ่งการปฏิบัติจะต้องได้รับค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติ เวลาที่ปฏิบัติควรเป็นเช้า เย็น หรือก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็น 1 ชั่วโมง เพราะเป็น
ช่วงที่ทารกได้อาหารและก าลังสดชื่น วันละ 1 ครั้งๆละ 10-15 นาทีก็เพียงพอ แต่ควรท าสม่ าเสมอทุกวัน
โดยเฉพาะ 2 เดือนก่อนคลอดไม่ควรให้วันละหลายๆครั้ง  การใช้เสียงพ่อแม่พูดคุยจะท าให้ทารกเกิดความคุ้นเคย
กับพ่อแม่  เมื่อทารกหลังคลอดจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายและยังเกิดความผูกพันกับพ่อแม่อีกด้วย 
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กำรพัฒนำระบบประสำทรับควำมรู้สึก  
 
 
วิธีกำรปฏิบัติ 

  ถ้าอยู่ในบ้านให้เปิดหน้าท้องและเอามือลูบสัมผัสวนไปรอบๆโดยเริ่มจากหัว > หลัง >ก้น > ขา > แขน > หัว    
แล้ววนไปตามล าดับช้าๆ แม่สามารถลูบสัมผัสได้ตลอดเวลาเท่าท่ีแม่ต้องการ 

  ถ้าอยู่นอกบ้านหรือที่ท างาน มีเวลาก็สามารถลูบสัมผัสลูกได้ตามท่ีกล่าวแล้วโดยสัมผัสนอกผ้า 
  ก่อนลูบสัมผัสอาจใช้ไมโครโฟนลูกรัก พูดคุยหรือร้องเพลงพร้อมกับการลูบสัมผัสก็จะดียิ่งขึ้น วิธีนี้แม่จะต้อง

ทราบว่าศีรษะของทารกอยู่ด้านไหน วิธีการที่จะทราบคือเวลามาฝากครรภ์ให้ถามเจ้าหน้าที่ห้องฝากครรภ์ได้ การ
ลูบสัมผัสสามารถท าได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน 
 
          1. สัมผัสลูกเป็นจังหวะ 
วิธีกำรปฏิบัติ 
แม่ใช้มือตบลงเบาๆ บนหน้าท้องบริเวณก้นของทารก จะช่วยให้ทารกเกิดความอบอุ่นมั่นคง เคยชินกับพฤติกรรม
สัมผัสเป็นจังหวะ  เมื่อหลังคลอดได้รับการสัมผัสเช่นนี้อีกจะท าให้ทารกหยุดร้องกวนและสงบเร็วขึ้น 
 
        2. สัมผัสน้ ำอุ่นน้ ำเยน็ 
วิธีกำรปฏิบัติ 
- ใช้ไมโครโฟนลูกรักเรียกลูกก่อนเพ่ือให้ทราบว่าแม่ก าลังจะท าอะไร เช่น  
  “ลูกๆนี่แม่นะ เดี๋ยวจะรู้สึกเย็นหน่อยนะ” 
- ใช้ขวดพลาสติกมีฝาปิด จะกลมหรือแบนก็ได้ขนาด 240 ซีซี  ใส่น้ าโดยเริ่มจากน้ าในก๊อกธรรมดา  โดยใช้ส่วน
ของก้นขวดที่เป็นส่วนแคบวางก่อน โดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที เริ่มเมื่อตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน เมื่อ 2 เดือนสุดท้าย
ใกล้คลอดให้ค่อยๆเพ่ิมความเย็น พร้อมกับเพิ่มเวลาการวางเป็นเวลา 3-5 นาที และนอนขวดลงความเย็นสูงสุด
เท่าท่ีแม่ทนได้ 
- การวางต้องวางบริเวณส่วนหลังของทารก โดยให้แม่สังเกตว่าลูกดิ้นไปทางไหนมากหรือเตะทางไหนมาก ทางด้าน
ตรงข้ามจะเป็นหลังของทารก 
 
       3. ตบหน้ำท้องเบำๆขณะลูกดิ้น  
 

วิธีกำรปฏิบัติ 
- เมื่อแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นเม่ือไหร่ (หรือบางท่านบอกว่าลูกเตะ) ก็ให้แม่เอามือตบเบาๆ เป็นจังหวะ 2 ครั้งลงบนก้นลูก
เพ่ือเป็นการแสดงให้ทารกรู้ว่าแม่รับรู้การกระท าของลูกและให้ความสนใจ เป็นการฝึกให้มีการเรียนรู้อย่างมี
เงื่อนไขและฝึกไหวพริบให้กับลูก 
- วิธีนี้แม่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน เมื่อตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน แม่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้อีกลักษณะหนึ่งและไม่ให้ลูกเบื่อเกมซ้ าๆ โดยให้แม่เอามือตบลงบริเวณก้นเบาๆ เป็นจังหวะ 2 ครั้งแล้วให้ลูก
เตะตอบดูบ้าง เพ่ือฝึกการปรับตัวในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆตัว ประสาทรับความรู้สึกจะพัฒนาดี
ยิ่งขึ้น 
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4. ฉีดน้ ำบริเวณหน้ำท้อง 
วิธีกำรปฏิบัติ 
- วิธีการฉีดน้ านี้แม่จะปฏิบัติเมื่อเวลาอาบน้ า โดยใช้ฝักบัวเปิดน้ าแล้วฉีดลงบริเวณหน้าท้องเด็กก็จะคุ้นเคยกับ
สายน้ าที่ไปกระทบหน้าท้องแม่และเสียงของน้ าที่ดังซ่าตลอดเวลาที่แม่อาบน้ า เมื่อขณะที่แม่เบ่งคลอดถุงน้ า
แตกหรือมีเสียงดังลักษณะนี้เด็กจะสามารถสงบ ไม่ตกใจ 
-    แม่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน 
ข้อแนะน ำ 
         เมื่อแม่จะเริ่มปฏิบัติในการลูบสัมผัส ขอให้แม่ท าอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียด แม่ก็จะถ่ายทอดอารมณ์ที่
ดีไปสู่ลูกได้   ถ้าแม่เครียดไม่ควรปฏิบัติกิจกรรมนี้  การลูบสัมผัสจะไม่เกิดการรบกวนลูกแต่อย่างใด  ขอให้แม่
ท าอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าตามอายุครรภ์ที่ก าหนด และตามระยะเวลาที่แม่ต้องการ ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆเวลา
ฝึกปฏิบัติการลูบสัมผัสแม่ควรอยู่ในห้องที่เงียบมีเสียงเพลงเบาๆอารมณ์แจ่มใส เปิดหน้าท้องให้มือได้สัมผัส
หน้าท้องเต็มที่อาจใช้ครีมบ ารุงผิวทาบริเวณหน้าท้องก่อนก็ได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความฝืดเวลาลูบสัมผัสหน้าท้อง 
และแม่ยังได้บ ารุงผิวหน้าท้องไปด้วย ถ้าพ่อสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ก็จะสามารถท าให้เกิดความผูกพันอย่าง
ครบวงจรทั้งพ่อแม่ ลูก 
  

พัฒนำระบบประสำทกำรมองเห็น  
 
วิธีกำรปฏิบัต ิ

   ส่องไฟอยู่กับที่โดยใช้ไฟฉายขนาด 2 ท่อนก็สว่างเพียงพอ และมีสวิตซ์กดมีเสียงดังกริ๊กแกร๊ก เพ่ือสร้าง
ความสนใจแก่ทารกแต่วิธีนี้แม่จะต้องทราบว่าศีรษะของทารกอยู่ด้านใด โดยแม่ต้องสอบถามขณะไปฝากครรภ์ 
แล้วใช้ไฟฉายส่องอยู่กับที่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาบริเวณที่เป็นศีรษะ ปฏิบัติกิจกรรมนี้เมื่ออายุครรภ์ได้        
7 เดือน 

  การเคลื่อนไฟฉาย เมื่อเข้าเดือนที่ 8 ของการตั้งครรภ์ให้เปลี่ยนวิธีการใหม่ เพ่ือไม่ให้ทารกเบื่อและหมด
ความสนใจ เพราะทารกจะมีธรรมชาติของความสนใจช่วงสั้น เมื่อเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไฟฉายจากซ้ายไปขวา
บ้างจะท าให้ทารกเกิดความสนใจมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
          การท ากิจกรรมควรกระท าเมื่อลูกดิ้นเพราะจะท าให้ทารกเกิดการเรียนรู้ได้ดี และพร้อมที่จะเล่นกับแม่  
อาจใช้ไมโครโฟนลูกรักพูดคุยกับลูกไปด้วยก็ได้ เช่น “แม่จะส่องไฟที่ลูกนะ ลูกเห็นไหม” ขณะปฏิบัติควรอยู่ใน
ห้องที่มืด  โดยมีแต่แสงไฟฉายซึ่งจะท าให้ทารกเห็นแสงได้ชัดเจนขึ้นก็จะส่งผลได้ดีขึ้น  ปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อน
ไฟฉายนี้สม่ าเสมอเป็นประจ าจนกระท่ังคลอด 
          กิจกรรมที่ได้แนะน าให้พ่อแม่ได้พัฒนาระบบประสาทท่ีส าคัญของลูกท้ังหมดนี้ ไม่ท าให้เกิดอันตราย
ต่อทารกในครรภ์ ถ้าพ่อแม่ยอมสละเวลาบางส่วนเพียงวันละ 30 - 40 นาท ีก็จะได้ลูกที่ดีมีคุณภาพทั้งกายและ
จิตใจเพราะสิ่งต่างๆ ที่ใช้พัฒนานี้เป็นสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้น “การ
เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยเผชิญกับสิ่งแวดล้อมภายนอกย่อมได้เปรียบกว่าการไม่ได้เตรียมอะไรเลย” 
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สรุปตำรำงกำรฝึกปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณภำพทำรกในครรภ์ 
 อำยุครรภ/์กำรปฏิบัต ิ ระยะเวลำ 

ตั้งครรภ์ 20 สัปดำห์  (5 เดือน) 
1. พูดคุย เล่านิทาน ร้องเพลงให้ลูกน้อยฟัง  
    พร้อมกับลูบหน้าท้อง 
2. ลูบหน้าท้อง 
3. เพลงส าหรับทารกในครรภ์ 

 

15 นาที  
 

ตามต้องการ  
20 นาท ี

ตั้งครรภ์ 24 สัปดำห์  (6 เดือน) 
1. เสียงตัวโน๊ต 
2. พูดคุย ร้องเพลง เล่านิทาน 
3. สัมผัสน้ าเย็น 
4. สัมผัสกับลูกเป็นจังหวะ (ตบหน้าท้องเป็นจังหวะ) 
5. ลูบหน้าท้อง 
6. เพลงส าหรับทารกในครรภ์ 

 
30 วินาที 
10 นาท ี
3 นาท ี
5 นาที  

ตามต้องการ 
ตามต้องการ 

ตั้งครรภ์ 28 สัปดำห์  (7 เดือน) 
1. เสียงตัวโน๊ต 
2. การส่องไฟ 
3. สัมผัสน้ าเย็น 
4. ฉีดน้ าบริเวณหน้าท้อง (ขณะอาบน้ า) 
5. ตบหน้าท้องเบาๆ ขณะลูกดิ้น (เตะ-ตบ) 
6. สัมผัสกับลูกเป็นจังหวะ (ตบหน้าท้องเป็นจังหวะ) 
7. ลูบหน้าท้อง 
8. เพลงส าหรับทารกในครรภ์ 
9. พูดคุย ร้องเพลง เล่านิทาน 

 

30 วินาที 
3 นาท ี
3 นาท ี
5 นาท ี

ตามต้องการ 
5 นาท ี

ตามต้องการ 
ตามต้องการ 

10 นาท ี
ตั้งครรภ์ 32 สัปดำห์  (8 เดือน) 
1. เสียงตัวโน๊ต 
2. การส่องไฟ 
3. สัมผัสน้ าเย็น 
4. ฉีดน้ าบริเวณหน้าท้อง (ขณะอาบนน้ า) 
5. ตบหน้าท้องเบาๆ ขณะลูกดิ้น (เตะ-ตบ) 
6. สัมผัสกับลูกเป็นจังหวะ (ตบหน้าท้องเป็นจังหวะ) 
7. ลูบหน้าท้อง 
8. เพลงส าหรับทารกในครรภ์ 
9. พูดคุย ร้องเพลง เล่านิทาน 

 
30 วินาที 
3 นาท ี
3 นาท ี
5 นาท ี

ตามต้องการ 
5 นาท ี

ตามต้องการ 
ตามต้องการ 

10 นาท ี
 

อำยุครรภ์ 9 เดือนจนถึงคลอด ปฏิบัติเหมือนอำยุครรภ์ 8 เดือน 
และให้เพ่ิมเวลำกำรเคลื่อนไฟฉำยและกำรสัมผัสน้ ำเยน็ 5 นำที ให้ใช้เวลำทั้งหมด 30 นำที แต่ไม่เกิน 40 นำที 
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กำรออกก ำลังกำยในหญิงตั้งครรภ์ 
  
 
ประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำยในขณะตั้งครรภ์ 
 ช่วยลดอาการท้องผูก เป็นตะคริว ปวดหลัง 
 ช่วยให้การท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น การเดิน การยืนหรือการยกของ มีความคล่องตัวขึ้น 
 ช่วยให้นอนหลับได้ดีข้ึน 
 ผ่อนคลายความเครียดและป้องกันภาวะอารมณ์ซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์ 
 ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 
 เป็นการเตรียมร่างกายขณะคลอด และรู้วิธีการผ่อนคลายขณะเจ็บท้องคลอด 
 ช่วยให้รูปร่างหลังคลอดเหมือนเดิมได้เร็วขึ้น 
 

หญิงตั้งครรภ์รำยใดที่ไม่ควรออกก ำลังกำย 
   น้ าเดิน  
   ปากมดลูกเปิด  
   ภาวะรกเกาะผิดที่  
   โรคครรภ์เป็นพิษ  
   หญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูง  
   โรคหัวใจ 

 
ค ำแนะน ำในกำรออกก ำลังกำยขณะตั้งครรภ์ 

  ควรออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
  ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลังกายและผ่อนร่างกายภายหลังออกก าลังกาย ครั้งละ 5 นาท ี
  ควรจิบน้ าระหว่างออกก าลังกาย 
  ควรออกก าลังกายครั้งละน้อยๆ ก่อน แล้วจึงเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ 
  ควรเริ่มออกก าลังกายเมื่อตั้งครรภ์ได้ 2 เดือน แต่ส าหรับผู้ที่แท้งง่ายติดต่อกันควรเริ่มท าเมื่อตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน 
  ไม่ควรออกก าลังกายในที่อากาศร้อนและชื้นหรือก าลังเป็นไข้ 
  ไม่ควรออกก าลังกายหนักหรือเหนื่อยมากจนเกินไป 
ไม่ควรออกก าลังกายที่ใช้การเคลื่อนไหวแบบกระตุก หรือเคลื่อนไหวเร็วมากและไม่ควรเหยียดแขน-ขา มากจนเกิน  
ไปเพราะจะท าให้เส้นเอ็นของข้อต่อเกิดการบาดเจ็บได้ 

  ภายหลังตั้งครรภ์ 4 เดือนไปแล้ว ไม่ควรออกก าลังกายในท่านอนหงายนานเกิน 5 นาที 
  ไม่ควรออกก าลังกายในท่าเบ่งหรือกลั้นหายใจเพราะจะท าให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจน้อยลงจนเกิดอาการเป็นลม 
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อำกำรผิดปกติที่ต้องหยุดออกก ำลังกำยทันที 
· ปวดท้อง ปวดหลัง หายใจขัด เดินล าบาก ปวดหัวหน่าว หัวใจเต้นผิดปกติ หน้ามืดหรือเป็นลม     
มีเลือดออกทางช่องคลอด 
   
 
ขั้นตอนกำรออกก ำลังกำย 
1.กำรอบอุ่นร่ำงกำย (warm up) 

    ท่ำที่ 1 หมุนไหล ่
 
  
  
 
 
 
 
วิธีบริหำร  นั่งขัดสมาธิ ใช้ปลายนิ้วมือทั้ง 2 ข้าง  แตะไหล่ทั้ง 2 ข้างโดยศอกแนบข้างล าตัว  หมุนแขนไปด้านหน้า 
ด้านข้างเพ่ือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้น ท าซ้ าไปมา 10 ครั้ง หลังจากนั้นหมุนไหล่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ท าเหมือนเดิมซ้ า
อีก 10 ครั้ง 

ท่ำที่ 2  ยืดด้ำนข้ำงล ำตัว 
 
 
 
 
 
  
วิธีบริหำร  นั่งขัดสมาธิ มือข้างหนึ่งวางไว้บนพื้น  เหยียดแขนอีกข้างหนึ่งข้ามศีรษะไปทางด้านซ้าย  กลับสู่ท่าตัว
ตรงและท าซ้ าอีก 10 ครั้ง  หลังจากนั้นให้เปลี่ยนเหยียดแขนอีกข้างหนึ่งข้ามศีรษะไปทางด้านขวา กลับสู่ท่าตัวตรง
ท าซ้ าอีก 10 ครั้ง 
 

ท่ำที่ 3 บริหำรเท้ำ 
 

วิธีบริหำร เริ่มต้นนั่งตัวตรง เหยียดขาท้ัง 2 ข้างไปข้างหน้าพร้อมเหยียดปลายเท้าให้ตรงชี้ไปข้างหน้า แขนทั้งสอง
ข้างวางข้างล าตัว จากนั้นค่อยๆ งอเข่าและยกปลายเท้าทั้ง 2 ข้างขึ้น ท าซ้ าๆ กัน 10 ครั้ง 
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ท่ำที่ 4  บิดล ำตัว 
  
 
 
 
 
 
วิธีบริหำร  นั่งขัดสมาธิ ยืดตัวตรง วางมือ 2 ข้าง ไว้ที่พ้ืนข้างล าตัว  ตามองตรงไปข้างหน้าบิดล าตัวไปทางซ้าย 
พร้อมกับวางแขนซ้ายไว้ด้านหลังเพ่ือคอยพยุงตัว ต่อมาท าสลับข้างโดยบิดล าตัวไปด้านขวาบ้าง ท าข้างละ 10 ครั้ง 

 
ท่ำท่ี 5  เหยียดสะโพกและต้นขำ 

 
 
 
 
 
  
 วิธีบริหำร  นั่งงอเข่า งอขา พร้อมกับเหยียดแขน วางมือ 2 ข้างไว้ด้านหลัง ค่อยๆยกสะโพกให้พ้นพ้ืนเพ่ือเหยียด 
สะโพกและต้นขา แล้ววางสะโพกลง ท าซ้ าๆ กัน 10 ครั้ง  
  

กำรบริหำรร่ำงกำยเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรงของแขนและสะโพก 
ซึ่งประกอบไปด้วยท่ำบรหิำร 3 ท่ำ (ให้ท ำท่ำละ 10-12 ครั้ง) 

 
ท่ำที่ 1  เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อแขนและไหล่ 

  
 
 
 
 

 

 
วิธีบริหำร   ยืนดันฝาผนัง โดยยืนหันหน้าเข้าฝาผนัง เท้าท้ังสองข้างวางห่างกันประมาณช่วงกว้างของไหล่  ให้
ปลายเท้าชี้ไปทางฝาผนัง ใช้ฝ่ามือดันฝาผนังที่ระดับไหล่ งอข้อศอกและให้ล าตัวโน้มเข้าไปหาฝาผนังโดยเท้าวาง
แนบพื้น เกร็งค้างไว้พร้อมกับหายใจออก นับ 1- 5 แล้วคลายการเกร็ง ถอยห่างออกจากก าแพงพร้อมกับหายใจเข้า 
ท าเช่นนี้ซ้ าๆ กัน 10-12 ครั้ง 
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ท่ำที่ 2  เพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อสะโพก 
 
 
 
 
 

วิธีบริหาร นอนหงาย ชันเข่า 2 ข้าง แล้วยกก้นลอยพ้นพ้ืน  เกร็งค้างไว้พร้อมกับหายใจออก นับ1-5 แล้วคลายการเกรง็ 
โดยการวางก้นลง ท าเช่นนี้ซ้ าๆ กัน 10-12 ครั้ง ไม่ควรท าท่านี้นานเกิน 5 นาที  หยุดท ำเม่ือตั้งครรภ์เกิน 6 เดือน 
  

ท่ำที่ 3  เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อสะโพก 
  
 
 
 
 
วิธีบริหาร  ท าท่าคลาน ยกขาข้างหนึ่งขึ้น เหยียดสะโพกตรงอาจเหยียดเข่า หรืองอเข่าก็ได้ พร้อมกับหายใจออก เกร็ง
ค้างไว้ นับ 1-5  แล้วคลายการเกร็ง วางขาลง พร้อมกับหายใจเข้า  ต้องระวังอย่าเหยียดสะโพกเกิน 80 องศา และเมื่อ
ท าครบแล้ว ให้กลับมาท าอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยท าแต่ละข้างซ้ าๆกัน 10-12 ครั้ง หยุดท ำเม่ือตั้งครรภ์เกิน 
 6 เดือน 
  

กำรบริหำรร่ำงกำยเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อหน้ำท้องและอุ้งเชิงกรำน 
  

 
    ท่ำที่ 1  บริหำรกล้ำมเนื้อหน้ำท้องเพื่อลดกำรเกิดหน้ำท้องแตกลำยและปริแยก 

  
  
 
  
  
 
วิธีบริหาร  นอนหงายชันเข่าทั้ง 2 ข้าง มืออยู่ในท่าคล้ายกอดอก สูดหายใจเข้าลึกๆ ยกศีรษะขึ้นพ้นพื้น แขม่วท้อง 
พร้อมกับหายใจออกใช้มือดันกล้ามเนื้อหน้าท้องทั้ง 2 ข้าง ไปหาแนวกลางล าตัว เกร็งค้างไว้ นับ 1-5 แล้วลดศีรษะลง
บนพื้นอย่างช้าๆ พร้อมกับหายใจเข้า มือคลายการกดท่ีหน้าท้อง พร้อมกับคลายการแขม่วท้อง (คือคลายการเกร็งตัว
ของกล้ามเนื้อท้อง) ท าเช่นนี้ซ้ าๆ กัน 10-12 ครั้ง 
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ท่ำที่ 2 บริหำรกล้ำมเนื้อหน้ำท้องและกล้ำมเนื้ออุ้งเชิงกรำนพร้อมกัน   
  

วิธีบริหาร ท าท่าเหมือนท่าที่ 1 แต่เพ่ิมการขมิบก้นและยกก้นลอยเล็กน้อย โดยให้หลังชิดกับพ้ืนขณะที่แขม่วท้อง
พร้อมกับหายใจออกเกร็งค้างไว้ นับ 1-5 แล้วคลาย พร้อมกับหายใจเข้า ท าเช่นนี้ซ้ าๆ กัน 10-12 ครั้ง 
  
  
  

 
  ท่ำที่ 3 บริหำรกล้ำมเนื้อหน้ำท้องและกล้ำมเนื้ออุ้งเชิงกรำนพร้อมกัน 

  
  
 
 
 
วิธีบริหาร  นอนหงายชันเข่าทั้ง 2 ข้าง สูดหายใจเข้าลึกๆ แขม่วท้อง ขมิบก้น และเหยียดขา 2 ข้างออกไป จาก
ล าตัว พร้อมกับหายใจออก นับ 1-5 แล้วดึงขากลับเข้าหาล าตัว  พร้อมกับคลายการเกร็งกล้ามเนื้อและหายใจเข้า 
ท าเช่นนี้ซ้ าๆ กัน 10-12 ครั้ง 
 
                       ท่ำที่ 4 บริหำรกล้ำมเนื้อหน้ำท้องและกล้ำมเนื้ออุ้งเชิงกรำนพร้อมกัน 
  
 
 
 
 
วิธีบริหาร อยู่ในท่าคลาน สูดหายใจเข้าลึกๆ แขม่วท้อง ขมิบก้น โก่งหลังบริเวณเอวขึ้น พร้อมกับหายใจออก   
นับ 1-5 แล้วท าหลังตรง คลายการเกร็งกล้ามเนื้อและหายใจเข้า ท าเช่นนี้ซ้ าๆ กัน 10-12 ครั้ง 
 

 
เทคนิคกำรผ่อนคลำยหลังกำรบริหำรร่ำงกำย (Cool Down) 

 
วิธีบริหาร นอนในท่าสบาย เกร็งและคลายกล้ามเนื้อเป็นพักๆ โดยเริ่มจากข้อเท้า เลื่อนขึ้นไปยังกล้ามเนื้อบริเวณ
ขา ต้นขา อุ้งเชิงกราน สะโพก ล าตัว แขน ในการนี้ต้องยอมรับความรู้สึกเก่ียวกับการเกร็งตัวและการคลายตัว
ของกล้ามเนื้อ ขณะเกร็งกล้ามเนื้อต้องหายใจออกค่อยๆ ผ่อนลมออกช้าๆ แล้วคลายกล้ามเนื้อพร้อมกับหายใจ
เข้าช้าๆ อาจใช้ดนตรีหรือเสียงพูดประกอบการออกก าลังกาย ท าให้เกิดการผ่อนคลายด้านจิตใจดีขึ้น 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ในระยะตั้งครรภ์ 

อำยุครรภ์ 32 สัปดำห์ขึ้นไป 

กำรเตรียมคลอด/ 
อำกำรผิดปกติ 

ที่ต้องมำพบแพทย์ 

กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
( นมแม.่..รักแท้ที่แม่ให้ ) 
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   กำรนวดสัมผัสรัก 
  

 
 การนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ด้านการแพทย์แผนไทย  เป็นที่รู้จักกันดีในสายตาชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าของคนที่มีประวัติศาสตร์และเรื่องราวสืบทอดมาช้านาน  มีบทบาทส าคัญในการ
รักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่ดูแลช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัว เช่น 
สามีนวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สามี  ลูกหลานนวดให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย 
ประโยชน์ของกำรนวดในหญิงตั้งครรภ์ 
 -  ลดอาการเม่ือยล้า ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ 
 -  เพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต ช่วยลดการบวม 
 -  กระตุ้นระบบประสาท 
 -  เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สบายกายและใจ รู้สึกแจ่มใส กระฉับกระเฉง ลดความเครียดวิตกกังวล 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ ข้อควรระวังในการนวด 
 -  ไม่ควรนวดหลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ ท าได้หลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว 30 นาท ี
 -  ไม่ควรนวดเมื่อมีอาการฟกช้ าตามผิวหนังหรือมีอาการอักเสบแทรกซ้อน มีอาการอักเสบติดเชื้อ
    มีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว  มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดง ร้อน 
ข้อห้ำมในกำรนวด 
- มีไข้เกิน 38 องศาเซลเซียส 
- โรคผิวหนัง เพราะจะท าให้เชื้อแพร่ออกไปบริเวณอ่ืนและแพร่มาสู่ผู้นวดด้วย 
วิธีกำรนวด 
จัดท่าให้หญิงตั้งครรภ์นั่งพับเพียบ โดยให้ขาซ้ายไว้ด้านหน้า ขาขวาวางข้างล าตัว ผู้นวดอยู่ด้านหลัง 
 
 ท่ำที่ 1 เริ่มนวด กดจากปลายเท้าด้านซ้าย 
 (เส้นนอก) ไล่ขึ้นมาถึงต้นขา (ท่อนบน) ไปมา 3 รอบ 
 แล้วเปลี่ยนมานวดปลายเท้าด้านซ้าย (เส้นใน)  
 ไล่ขึ้นมาถึงต้นขา (ท่อนบน) ไปมา 3 รอบ  
 จากนั้นเปลี่ยนข้างนวดเช่นเดิม 
  
 
 
 ท่ำที่  2  
 ใช้สันมือกดท่ีบริเวณเอว เน้นนั่งพับเพียบ 
  แล้วไล่ขึ้นเส้นกระดูกสันหลังให้ได้  
  5 แนว ขึ้นไปมา 3 รอบ 
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ท่ำที่ 3  
นวดแนวบ่าขึ้นต้นคอ ห่างจากแนวกระดูกคอ 1 นิ้ว  
3 รอบ 

 

  

ท่ำที่ 4  
นวดเบาๆ ที่ท้ายทอยและขมับมาถึงหน้าผาก 3 รอบ 
  

  

 

  

ท่ำที่ 5  
จัดท่าให้หญิงตั้งครรภ์นั่งเหยียดเท้าไปข้างหน้า 
และผู้นวดนั่งอยู่ปลายเท้าด้านหน้า เริ่มกดที่ปลายเท้าลง     
แล้วดันขึ้น 3 รอบ 
  

 

 

ท่ำที่ 6  
ใช้นิ้วมือสอดไปที่เส้นเอ็นร้อยหวาย 
แล้วนวดจากเส้นเอ็นร้อยหวายขึ้นไป 
ถึงใต้เข่า กลับไปมา 3 ครั้ง 
  

 

 

  

ท่ำที่ 7  
ใช้สันมือกดแนวข้างตั้งแต่ใต้เข่า 
 (ด้านบน) ไล่ลงถึงข้อขา 3 ครั้ง 
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กำรเตรียมตัวส ำหรับกำรคลอด 
  

 
กำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยระยะใกล้คลอด 

 ศีรษะเด็กหรือส่วนน าเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงกราน 
 มดลูกมีการหดรัดตัวเป็นธรรมชาติ 
 ช่องทางคลอดขยายและมีน้ าหล่อลื่น (มูก) 
 บวมตึงบริเวณข้อนิ้วมือ 
 นอนไม่ค่อยหลับหรือหลับไม่นาน 

 

อำกำรเจ็บครรภ์เตือน 
 การเจ็บเตือนส่วนใหญ่จะรู้สึกเจ็บทางหน้าท้อง 
 การเจ็บไม่สัมพันธ์กับการหดรัดตัวของมดลูก 
 ระยะเวลาและความรุนแรงของการเจ็บครรภ์ไม่สม่ าเสมอคือไม่ถ่ีขึ้น 
 ถ้าลุกเดินไปมาอาการเจ็บจะทุเลาและหายไปได้ 
 ไม่มีอาการอ่ืนของการเข้าสู่ระยะคลอดร่วมด้วย เช่น มูกเลือด น้ าเดิน ปากมดลูกไม่เปิดขยาย 

 

อำกำรเจ็บครรภ์จริง 
 เจ็บครรภ์สม่ าเสมอ และเจ็บถี่ข้ึนเรื่อยๆ การเจ็บจะเป็นจังหวะ 
 อาการเจ็บจะปวดร้าวจากบริเวณหลังใกล้บั้นเอว แล้วจึงร้าวมาทางหน้าท้อง 
 ไม่สามารถบรรเทาการปวดดว้ยยาแก้ปวด 
 อาจมีมูก หรือมูกเลือดไหลออกทางช่องคลอดร่วมกับการเจ็บครรภ์ 
  มีการเปิดขยายของปากมดลูก 

 

อำกำรผิดปกติที่ต้องรีบมำโรงพยำบำลทันที 
 มีน้ าเดิน มีเลือดออกทางช่องคลอด 
 มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ บวม 
 ทารกดิ้นน้อยลง หรือไม่ดิ้น 
 อาการเจ็บครรภ์ หรือมดลูกหดรัดตัวถี่ผิดปกติ 

 

กำรคลอด 
           เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพ่ือขับเอาทารก รก และน้ าคร่ าออกจากโพรงมดลูกในครรภ์
มารดาสู่ภายนอก การคลอดอาจเกิดข้ึนในอายุครรภ์ต่างกัน จะประเมินจากอายุครรภ์ดังนี้ 

การคลอดครบก าหนด (Full term labor)  
   คือ การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ขึ้นไป ถึง 42 สัปดาห์ 

การคลอดก่อนก าหนด (Pre-term labor)  
   คือ การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์อยู่ระหว่าง 28-37 สัปดาห์ 

การคลอดเกินก าหนด (Post term labor)  
   คือการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ขึ้นไป 
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ชนิดของกำรคลอด 
 การคลอด (labor) คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดข้ึนเพื่อขับทารก รก เยื่อหุ้มทารกและน้ าคร่ า
ออกจากโพรงมดลูกมาสู่ภายนอก มีความหมายทั้งการคลอดทางช่องคลอด  และการคลอดโดยการผ่าตัดเอาทารกออก
ทางหน้าท้อง ดังนั้นการคลอดจึงแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
          1. กำรคลอดปกติ (Normal labor) คือ การคลอดได้เองทางช่องคลอด ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 1.1 อายุครรภ์ครบก าหนด (อายุครรภ์ระหว่าง 37-42 สัปดาห์) 
 1.2 ส่วนน าเป็นศีรษะ 
 1.3 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ ระหว่างการคลอด (ล้วงรก ตกเลือด เป็นต้น) 
 1.4 ใช้เวลาในการคลอดท้ังระยะท่ี 1-3 ของการคลอด รวมแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
 1.5 ไม่มีการช่วยคลอดด้วยเครื่องมือใดๆ 
          2. กำรคลอดผิดปกติ (Abnormal labor or Dystocia) คือ การคลอดที่ไม่ได้ประกอบด้วยลักษณะดังที่
กล่าวในการคลอดปกติ เช่น การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดทารกท่าก้น การใช้เครื่องสุญญากาศ เป็นต้น 
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นมแม่..รักแท้ที่แม่ให้ 
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ที่มำ : เว็บไซต์ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ในระยะหลังคลอด 

 

 

นมแม.่..แม่ท ำได้ 
 

หลังคลอดแม่ลูกสุขภำพดี 

กำรอำบน้ ำทำรก 
นวดสัมผัสและนิทำน 
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ปัญหำนมแม่ที่พบบ่อย 
 

 

สำเหตุและวิธีกำรแกไ้ข 
 
 น้ ำนมไม่พอ 
              สาเหตุที่ท าให้น้ านมไม่เพียงพอแม้ว่าลูกดูดนมแม่มาก  คือ การจัดท่าการอุ้มลูกให้ดูดนมแม่ไม่ถูกวิธี   
อีกสาเหตุคือลูกไม่ได้ดูดนมแม่ทันทีหลังคลอด ท าให้น้ านมไหลช้า การท าให้น้ านมแม่มาในวันแรกๆมีเพียงแค่ซึม 
เป็นหยดๆนั้นเป็นสิ่งปกติ เพราะกระเพาะอาหารของทารกแรกคลอดนั้นมีความจุเพียง 5-7 ซีซี หรือเท่ากับลูกแก้ว
เท่านั้นเอง ทารกไม่จ าเป็นต้องกินน้ านมมากๆ ในวันแรกๆเพราะยังมีอาหารสะสมในตัวลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์
ธรรมชาติสร้างมาเช่นนี้เพื่อให้กระเพาะเด็กท่ีไม่เคยท างานมาก่อนได้รับการฝึกทีละน้อยๆ ระบบการย่อยและระบบ
การขับถ่ายก็ค่อยๆหัดท างานไปด้วยกัน การจะช่วยให้น้ านมมาเร็วสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ กินอาหารและดื่มน้ าให้
เพียงพอ บ ารุงสุขภาพและขณะเดียวกันคือการปรับท่าอุ้มลูกให้ดูดนมแม่ให้ถูกวิธี 
 
 หัวนมแตกแม่เจ็บหัวนมขณะให้ลูกดูดนม 
           เกิดจากลูกอมหัวนมไม่ลึกถึงลานหัวนม ควรแก้ไขโดยจัดท่าอุ้มให้ถูกต้องเพ่ือให้ลูกอมได้ลึกถึงลานหัวนม 
ซึ่งจะท าให้อาการเจ็บก็จะลดลงและหายไป  ถ้าหัวนมแตกเป็นแผลไม่จ าเป็นต้องให้ลูกหยุดดูดนมแม่แต่ควรปรับท่า
อุ้มในการให้นม เพ่ือไม่ให้ปากลูกกดบริเวณที่เป็นแผลและใช้น้ านมทาบริเวณหัวนม ถ้าเจ็บมากจนทนไม่ได้อาจหยุด
ข้างท่ีเจ็บชั่วคราว แต่ให้บีบน้ านมข้างนั้นออกทุก 3 ชั่วโมงเพ่ือคงการสร้างน้ านมไว้ 
 
 เต้ำนมคัดอักเสบ 
          การที่เต้านมขยายโตขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ  เกิดจากการที่ลูกไม่ได้ดูดนมแม่บ่อยมากพอหรือมีการค่ังของ
น้ านม ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอาจท าให้เกิดการคัดตึงอักเสบติดเชื้อจนท าให้แม่มีไข้ข้ึน ดังนั้นควรให้ลูกดูดนมบ่อยขึ้น
ทุก 2-3 ชั่วโมง และนานข้างละ 15-20 นาที หรือบีบน้ านมออกจนลานนมนิ่ม อาจใช้ผ้าชุบน้ าอุ่นจัดประคบและ
นวดเต้านมเบาๆ ข้างละ 5 นาที ก่อนบีบระบายจะช่วยให้การระบายน้ านมออกได้ดีขึ้น ถ้าปวดมากควรรับประทาน
ยาแก้ปวดได ้
 
 กำรบีบเก็บน้ ำนม 
          ควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดก่อนเสมอ ก่อนจะเริ่มท าการบีบเก็บน้ านมและเตรียมภาชนะเก็บน้ านม เช่น 
ถุงเก็บน้ านม ขวดแก้ว หรือพลาสติกแข็งท่ีผ่านการต้มหรือนึ่งเพ่ือท าความสะอาดแล้วก่อนน ามาบรรจุน้ านมแม่  เมื่อ
พร้อมแล้ววางนิ้วหัวแม่มือไว้ที่ลานหัวนมและนิ้วมืออีก 4 นิ้ว ไว้ใต้นมที่ขอบลานหัวนมกดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เข้า
หาตัวแม่แล้วบีบเข้าหากัน บีบ-คลาย เป็นจังหวะอย่างนุ่มนวล โดยวัดจากฐานหัวนม 2 นิ้วมือ ย้ายต าแหน่งที่วางนิ้ว
ไปรอบๆ เต้านมเพ่ือบีบน้ านมออกให้ทั่วเต้า 
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52 
กำรดูแลสุขภำพแมห่ลังคลอด 

 
ระยะหลังคลอด หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่คลอดลูกจนถึง 6-8 สัปดาห์หลังคลอด 
     กำรตกเลือด 
          ภายหลังคลอดลูกใหม่ๆมดลูกจะยังมีการบีบรัดตัวตามธรรมชาติ เพ่ือป้องกันการตกเลือดและขับน้ าคาว ปลา
ออกจากโพรงมดลูกจะมีอาการปวดท้องน้อย คล้ายๆปวดประจ าเดือน ปวดเป็นพักๆ เวลาให้นมลูกอาจรู้สึกปวด
มากกว่าปกติเนื่องจากเวลาที่ลูกดูดนมจะกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินท าให้มดลูกบีบตัวมากขึ้น ควรดูแลให้
มีการถ่ายปัสสาวะใน 8 ชั่วโมงหลังคลอด และสังเกตปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอดและการแข็ง ตัวของมดลูก ถ้า
พบปริมาณเลือดมากกว่าปกติและมดลูกไม่แข็งตัว ต้องได้รับการรักษาต่อไป 
    น้ ำคำวปลำมีสีแดงนำนเกิน 2 สัปดำห์ 
          ภายหลังคลอดลูกร่างกายจะขับเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆที่ค่ังค้างภายในโพรงมดลูกออกมาพร้อมกับเลือดและ
น้ าคาวปลาด้วยแรงจากการหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ในระยะ 2-3 วันแรกจะออกมากและมีสีแดงสด อาจมีก้อนเลือด
เล็กๆปน หลังจากนั้นจะออกน้อยและสีจางลงจนเป็นสีชมพูจางลงเรื่อยๆ โดยปกติน้ าคาวปลามักหมดไปภายใน 14 วัน 
หากพบสีไม่จางลงหรือปริมาณไม่น้อยลงให้มาพบแพทย์ทันที 
    น้ ำคำวปลำมีกลิ่นเหม็น 
          โดยปกติน้ าคาวปลามีกลิ่นคาวเลือด ควรท าความสะอาดแผลฝีเย็บหลังการขับถ่าย ซับบริเวณแผลฝีเย็บให้แห้ง
สนิทและเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆ ถ้าพบมีกลิ่นเหม็นเน่าอาจเกิดการอักเสบติดเชื้อในบริเวณโพรงมดลูกหรือช่องคลอด
ให้มาพบแพทย์ทันที 
    ปวดบวมแผลฝีเย็บหรือแผลผ่ำตัด 
          การขมิบกล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอด ค้างไว้ 5 วินาทีแล้วจึงคลาย วันละ 50 ครั้งขึ้นไป จะช่วยให้เลือดไหลเวียน
ดีขึ้นกล้ามเนื้อบริเวณแผลฝีเย็บแข็งแรงและหายเร็วขึ้น  ส าหรับแผลผ่าตัดต้องระวังไม่ให้แผลเปียกน้ า  หากเจ็บแผล
มากขึ้น เป็นหนอง อักเสบบวมแดงหรือแผลแยกให้มาพบแพทย์ทันที ถ้ามีอาการปวดให้รับประทานยาแก้ปวดตามท่ี
แพทย์สั่ง 
   เป็นไข้ติดต่อกัน 2 วัน 
          ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด  จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยจากการตอบสนองของร่างกายที่ใช้พลังงานมาก
ในขณะคลอด และอาจมีภาวะขาดน้ าร่วมด้วย ซึ่งอุณหภูมิจะไม่เกิน 38 องศาเซลเซียสแล้วจะลดลงเป็นปกติแต่ถ้าจากนี้
ไปอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 2 วัน ภายใน 10 วันหลังคลอดถือว่ามีไข้หลังคลอดจากการติดเชื้อ พบ
มากที่สุดคือการติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์และอุ้งเชิงกราน แต่ก็อาจมาจากสาเหตุอ่ืนด้วย เช่น กรวยไตอักเสบ การ
อักเสบคัดตึงของเต้านม แผลอักเสบติดเชื้อ ถ้าพบให้มาโรงพยาบาลทันที 
   อำกำรท้องผูก 
         เป็นอาการท่ีพบบ่อยในหลังคลอดเนื่องจากล าไส้เคลื่อนไหวได้ช้าลง การแก้ไขมารดาควรลุกเดินให้เร็วที่สุด
เพ่ือให้ล าไส้ได้เคลื่อนไหว รับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้สด ดื่มน้ ามากๆ วันละ 2-3 ลิตร ออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสม แต่ถ้าท้องผูกเกิน 1 สัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์ 
   กำรมำตรวจหลังคลอดและกำรวำงแผนครอบครัว 
        ควรเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด เนื่องจากแผลในโพรงมดลูกยังไม่หายดีปากมดลูกยังปิด
ไม่สนิท กล้ามเนื้อช่องคลอดยังไม่แข็งแรง  และควรได้รับการตรวจหลังคลอดเพ่ือตรวจดูแผลฝีเย็บ  การอักเสบของ
มดลูก ตรวจมะเร็งปากมดลูก ดูการเข้าอู่ของมดลูก การเตรียมวางแผนครอบครัว  ดูการไหลของน้ านม 
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      กำรคุมก ำเนิด 
 

  ห่วงอนำมัย ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 6-8 สัปดาห์หลังคลอด 
  ยำเม็ดคุมก ำเนิด แม่ควรเริ่มคุมก าเนิดในสัปดาห์ที่ 4-6 หลังคลอดโดยไม่ต้องรอให้มีประจ าเดือน ในรายที่เลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ ควรใช้ยาคุมส าหรับหญิงให้นมบุตร  (ยาคุมก าเนิดชนิดโปรเจสโตเจนอย่างเดียว)  ควรหลีกเลี่ยงยาคุมที่มี
ฮอร์โมนเอสโตรเจน เพราะจะท าให้นมแม่ลดลง กรณีท่ีแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ควรเริ่มสัปดาห์ที่ 4-6 
เช่นกัน โดยไม่ต้องรอมีประจ าเดือน 
 ยำฉีดคุมก ำเนิด ควรเริ่มทันทีหลังคลอด หรือเริ่มฉีด 6 สัปดาห์หลังคลอด หากมีเพศสัมพันธ์แนะน าให้ใช้ เพราะไม่มี

ผลต่อการสร้างน้ านม 
  ยำคุมก ำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนัง ใช้ยาชนิดเดียวกับยาฉีดคุมก าเนิด สามารถฝังได้ 4-6 สัปดาห์หลังคลอด ส่วนแม่

หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างสม่ าเสมอทุกวันใน 6 เดือนหลังคลอด มีแนวโน้มจะยับยั้งการตกไข่ได้ แต่ก็ควร
คุมก าเนิดร่วมกับวิธีอ่ืนด้วย เช่น ถุงยางอนามัยเพราะอาจตั้งครรภ์ได้ 
  
     นวดสัมผัสและนิทำน 
 

          การนวดสัมผัสเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ  ทางด้านร่างกายจะช่วยผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ส่วนทางด้านจิตใจพ่อแม่ได้ถ่ายทอดความรักความอบอุ่นให้กับ    
ลูกน้อยและเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านอ่ืนๆด้วย  การนวดสัมผัสมีประโยชน์ดังต่อไปนี้  
          1. การเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและใยประสาทของเซลล์สมองเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
          2. ลดการเจ็บปวดโดยการยับยั้งการน าสัญญาณความเจ็บปวดไปสู่สมอง 
          3. ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบการย่อยอาหาร ล าไส้ดูดซึมอาหารดีขึ้น มีผลท าให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว 
          4. กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ าเหลืองน าอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและขับถ่ายของเสียออก รวมทั้งลด 
อาการบวม 
          5. ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงท่ัวร่างกาย ท าให้ทารกหลับได้นานมากกว่าปกติ ลดการใช้ 
พลังงานมีผลท าให้น้ าหนักตัวมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรง ส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวตามวัย 
           6. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานโรคของร่างกาย ท าให้โอกาสเจ็บป่วยลดน้อยลง 
           7. ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนในการเจริญเติบโต ท าให้น้ าหนักตัวมากขึ้น 
           8. ท าให้ทารกหลับได้ดีขึ้น และมีรูปแบบการนอนคงท่ี 
           9. ส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่าง พ่อ-แม่ ลูก 
 
       ข้อควรระวังในกำรนวด 
 

ไม่นวดทารกที่มีตัวเย็น 
ไม่นวดบริเวณกระดูกหัก หรือเจาะเลือด 
นวดหลังการฉีดวัคซีน 24-48 ชั่วโมง 
ไม่นวดทารกที่มีไข้เกิน 37.9 องศาเซลเซียส 
ไม่นวดทารกที่ผิวหนังมีผื่น ติดเชื้อ 

  
 



 ขั้นตอนและวิธีกำรกำรนวดสัมผัสอำบน้ ำทำรก 
 

          1. ควรนวดในช่วงที่ทารก อารมณ์ดี ไม่หิว เช่น หลังอาบน้ าหรือหลังจากรับประทานนมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
เพ่ือให้นมย่อยก่อน ป้องกันทารกอาเจียน 
         2. จัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ทารกสงบ อาจลดแสงสว่างลงบ้าง อุณหภูมิห้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป 
         3. ล้างมือให้สะอาด ถอดเครื่องประดับที่นิ้วมือและข้อมือออก 
         4. เริ่มต้นพูดคุยกับทารก ใช้มือวางบนศีรษะอีกมือหนึ่งวางบริเวณล าตัวเพ่ือให้ทารกรับรู้การเริ่มต้นที่จะนวด 
          5. นวดสัมผัสเริ่มจากศีรษะไปหน้าผาก ใบหน้า ทรวงอก แขน ท้อง ขาและหลัง รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมที่
ทารกตอบสนองต่อการนวดสัมผัส 
          6. การนวดสัมผัสจ าเป็นต้องใช้แรงกดพอควร ไม่แนะน าให้เพียงสัมผัสเบาๆ ซึ่งเป็นการรบกวนทารกเนื่องจาก
เป็นการกระตุ้นท าให้ลูกรู้สึกจั๊กจี้  (tactile stimulate)  แรงของการนวดขึ้นอยู่กับส่วนของร่างกายที่จะนวด อาจเบา
หนัก ความแรงท่ีใช้นวดจะเพ่ิมข้ึนทีละน้อยขณะที่ทารกคุ้นเคยและมีการตอบสนองที่ดีระหว่างผู้นวดและทารก 
          7. ถ้าระหว่างการนวดทารกแสดงพฤติกรรมทางลบ เช่น ร้องไห้ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น สีผิวเปลี่ยนแปลง  
ถ้าอาเจียนควรหยุดนวดทันทีและรอจนกว่าทารกจะดีข้ึนจึงเริ่มนวดใหม่ 
          8. ระยะเวลาของการนวด ทารกตอบสนองต่อการนวดครั้งแรกประมาณ 10 นาที และทารกที่อายุน้อยกว่า 1 
เดือนจะตอบสนองต่อการนวดระยะสั้น ซึ่งการนวดแต่ละครั้งไม่ควรไม่เกิน 15 นาท ี
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กำรอำบน้ ำทำรก 
 
ขั้นตอนกำรอำบน้ ำ 
          แนวทางป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ าในทารกแรกเกิดหลังอาบน้ า  (วิราวรรณ วัชรขจร,ล าพึง ภูกาธร และ
คณะ,2556)   พบว่าการควบคุมอุณหภูมิกายเด็กให้สูงกว่า 37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน้ าที่ 37 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาที่ใช้อาบน้ าไม่เกิน 10 นาท/ี ราย จะป้องกันไม่ให้อุณหภูมิกายต่ าได้ 

     ล้างมือให้สะอาด เตรียมอุปกรณ์อาบน้ า เช็ดสะดือทารกให้พร้อม 
     ผสมน้ าอุ่นครึ่งกะละมัง ใช้ข้อศอกหรือหลังมือจุ่มน้ าเพ่ือทดสอบความอุ่นของน้ าให้พอดี 
     ถอดเสื้อผ้าทารก ในรายที่เปื้อนอุจจาระต้องท าความสะอาดก่อนน าทารกอาบน้ า 
     ห่อตัวทารกด้วยผ้าขนหนูให้กระชับแบบมัมมี่ 
     ประคองศีรษะทารกให้อยู่ในอุ้งฝ่ามือใช้แขนและศอกหนีบล าตัวไว้ข้างเอวใช้มือพับใบหูทั้งสองข้าง                 

        เพ่ือป้องกันน้ าเข้าหู 
     ใช้น้ าลูบหน้าทารกให้สะอาด จากนั้นลูบศีรษะให้ทั่ว ใช้สบู่/ยาสระผมนวดผมเบาๆล้างออกด้วยน้ าสะอาด 
     คลี่ผ้าขนหนูที่ใช้ห่อทารก เช็ดผมทารกให้แห้งอย่าปล่อยให้แห้งเองเพราะจะท าให้ทารกเป็นหวัด 
     ท าความสะอาดกะละมัง แล้วเปลี่ยนน้ าใหม่ ช้อนตัวทารกให้ศีรษะพาดบนข้อมือ โดยใช้มือจับที่หัวไหล่  

       ใช้มืออีกข้างช้อนกันและจับไว้ที่ต้นขา 
    ลูบตัวทารกด้วยน้ า ใช้สบู่ลูบตัวทารกให้ทั่วล้างออกด้วยน้ าสะอาดทีละส่วน ตั้งแต่แขน ซอกรักแร้ ล าตัว    

       จนถึงขาทั้งสองข้าง 
   ใช้อีกข้างจับที่หัวไหล่ โดยอุ้มคว่ าให้อกพาดท่ีแขนเพ่ือล้างด้านหลัง ลูบสบู่ให้ทั่วหลัง ก้นและขาแล้วล้างออก   

       ด้วยน้ าสะอาด 
    อุ้มทารกข้ึนจากกะละมังวางบนผ้าขนหนูผืนใหม่แล้วซับตัวให้แห้ง โดยเฉพาะซอกคอและข้อพับต่างๆ ห่อตัว

ทารกให้อบอุ่น  และไม่ควรทาแป้งให้เด็กเพราะแป้งทาตัวเด็กผลิตจากแร่ทัลคัม หากสูดเข้าไปทีละน้อยๆ เป็น
เวลานานๆ จะท าให้สะสมในปอด  ท าให้เด็กทารกเกิดปอดอักเสบ มีเนื้องอกในปอดได้   นอกจากนี้ในเด็กผู้หญิง 
การทาแป้งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์มีความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งรังไข่เพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่า (ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต) 
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กำรออกก ำลังกำยและกำรท ำงำนหลังคลอด 
           
           ภายใน 1 สัปดาห์แรกสามารถท างานเบาๆ เช่น กวาดบ้าน ท ากับข้าวได้ ส่วนการยกของหนักไม่ควรท า
จนกว่ามดลูกจะเข้าอู่แล้ว คือประมาณ 4-6 สัปดาห์ ส่วนการออกลังกายกายนั้นแยกตามวิธีคลอด 
  
กรณีคลอดปกติทำงช่องคลอด 
          ภายหลังคลอดลูกออกมาแล้ว 6 - 8 ชั่วโมง ให้แม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุด และเริ่มต้นบริหาร
ร่างกายได้ทันที เพราะถ้าเริ่มบริหารช้าจะท าให้กล้ามเนื้อเสียสภาพความยืดหยุ่น หน้าท้องจะไม่หดกลับแบนราบอย่าง
ตอนสาวๆ และไม่สามารถเพ่ิมความแข็งแรงให้กลับมาเหมือนเดิมได้ แต่ถ้าเริ่มต้นเร็วจะท าให้การไหลเวียนของโลหิตดี
ขึ้นและท าเกิดประโยชน์มากมาย 
  
กรณีผ่ำท้องคลอด (Cesarean) 
          ในช่วงแรกให้เคลื่อนไหวร่างกายและบริหารร่างกายเช่นเดียวกับคนที่คลอดปกติ แต่ออกแรงเบาๆ ก่อน     
ส าหรับการออกก าลังกายแบบหนักๆ จะต้องรอ 6-8 สัปดาห์ หลังคลอดเสียก่อน ซึ่งในช่วงแรกต้องใส่ผ้ายืดพยุงท้องไว้ 
และห้ามออกก าลังกายเด็ดขาด เพราะจะเกิดภาวะลมอุดตันในเส้นเลือด  ( air embolism ) ได ้
  
ประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำยหลังคลอด 
1. ท าให้น้ าคาวปลาไหลสะดวกดี 
2. ท าให้แผลที่บริเวณฝีเย็บหายเร็วขึ้น 
3. ท าให้มดลูกมีการบีบตัวและเข้าอู่ได้เร็วขึ้น 
4. ท าให้กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น 
5. ท าให้เอ็นและข้อต่อต่างๆ เกิดความแข็งแรง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ร่างกายเกิดความคล่องตัวและเคลื่อนไหวได้สะดวก 
6. ท าให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจท างานได้ดีขึ้น ปอดขยายตัวดีขึ้นและการท างานของหัวใจดีขึ้น 
7. ช่วยกระตุ้นการท างานของต่อมน้ านมเพื่อให้ผลิตน้ านมออกมาเป็นจ านวนมากเพียงพอแก่การเลี้ยงดูบุตร 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ในระยะเลี้ยงดูบุตร 

2.เริ่มอำหำรอย่ำงถูกวิธี  
เด็กอำยุ 4-6 เดือน 

3. สร้ำงวินัยให้ลูกรัก 
เด็กอำยุ 9 เดือน – 1 ป ี

4. เตรียมลูกน้อยสู่โลกกว้ำง 
      เด็กอำยุ 2 ปีขึ้นไป 
 
 

1. พัฒนำกำรลูกรัก 
เด็กก่อนอำยุ 2 เดือน 
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          พัฒนำกำรลูกรัก  (เด็กก่อนอำยุ 2 เดือน) 
  

 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงอายุต่ ากว่า 6 ปี  เป็นช่วงอายุที่ส าคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ 
เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตรวดเร็วแล้ว สมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากเช่นกัน  ซึ่งพบว่าสมองของ
เด็กในช่วงอายุต่ ากว่า 3 ปีจะเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 80 ของการพัฒนาสมองท้ังหมด  การอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็ก
ปฐมวัยมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ 
อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา 
 พัฒนำกำร  (Development)  หมายถึ ง  การเปลี่ ยนแปลงด้านโครงสร้ างของร่ างกาย 
(Structure) และแบบแผน (Pattern) ของร่างกายทุกส่วน การเปลี่ยนแปลงนี้จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เป็นขั้นตอน 
จากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่ง ท าให้เด็กมีลักษณะและความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้น ซึ่งมีผลท าให้เจริญก้าวหน้า
ตามล าดับทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
 ควำมส ำคัญของกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัด
ประสบการณ์ตามปกติในกิจวัตรประจ าวัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็กสามารถค้นหาปัญหาและส่งเสริม
แก้ไขตั้งแต่ในระยะแรก ซึ่งจะท าให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง      เหมาะสมจากพ่อแม่  
ครอบครัว  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครูที่ประเมินอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจะสามารถจัดประสบการณ์ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
  
 
 
 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กลุ่มเสี่ยง (DAIM) เป็นคู่มือส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กทุกช่วง อายุ ที่สามารถน ามาประเมินเพ่ือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้ก้าวหน้าเป็นไปตามวัย ใช้ควบคู่กับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  (สมุดสีชมพู)  ซึ่งพ่อ
แม่ ผู้ปกครองต้องสามารถประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของลูกตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง โดยน ามาพร้อมกับการมา
รับบริการด้วยทุกครั้ง  และปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยคือ การเลี้ยงดูด้วยความรัก 
ความเข้าใจด้วยการกิน กอด เล่น เล่า อย่างเหมาะสมตามวัย 
 

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)        คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) 
  
 

1.1  กำรใช้สมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก  คู่มือ DSPM และคู่มือ DAIM  
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 ขณะนี้เด็กไทยเกิดน้อยลง การเลี้ยงดูเด็กทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความสุข และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้จึงเป็นเรื่องส าคัญ พ่อแม่เป็นคนส าคัญที่สุดที่จะช่วยอบรมบ่มเพาะ 
และเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีสุขภาพกาย  ใจ  และสติปัญญาที่สมบูรณ์ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วง
ปฐมวัย 0 – 5  ปี นับเป็นช่วงที่มีความส าคัญที่ต้องกระตุ้นสร้างพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวัยซึ่งมีวิธีง่ายๆโดยใช้ 
แนวคิด กิน กอด เล่น เล่า  
 

1.2 การสง่เสรมิพฒันาการดว้ยการกนิ กอด เลน่ เลา่  
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 การพัฒนาลูกน้อยให้เจริญเติบโตเป็นคนดี ฉลาด และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขได้นั้น ต้องอาศัยการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาการจากคุณพ่อคุณแม่ สิ่งส าคัญคือการส่งเสริมให้ลูกมี
พัฒนาการตามวัยในทุกด้าน ไม่ควรมุ่งแต่จะพัฒนา  IQ หรือสติปัญญาเพียงอย่างเดียว คุณพ่อคุณแม่ควรให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ครบด้วย คือ 
 กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ (Intelligence  Quotient) 
 สบตาพูดคุยกับลูกบ่อยๆ ร้องเพลงกล่อมนอนให้ลูกฟัง โบกมือทักทายทุกครั้งที่พบหน้าลูก  
หรือยื่นของเล่นนุ่มๆ ลูกบอลผ้าหรือหมวดไหมพรมให้ลูกเอ้ือมมือคว้า 
  
                                           
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Quotient) 
 หาเครื่องแขวนหรือโมบายที่เคลื่อนไหวไปมาติดเหนือเตียง หรือย้ายเตียงนอนเพ่ือให้ลูกเห็น
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ บ้าง และท าให้บ้านมีบรรยากาศสนุกสนาน สดชื่น มีรอยยิ้มและความรักเสมอ 
  
  
  
               
 

1.3 การสง่เสรมิพฒันาการ  5 Q ในเดก็วยั 0 – 2  เดอืน  
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 กำรส่งเสริมควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient) 
 เมื่อลูกร้องไห้ ท าท่าทางงอแง ไม่สบายใจ ให้อุ้มลูกแนบอก ร้องเพลงเห่กล่อมเด็กหรืออุ้มลูกนั่งตัก
แล้วพูดคุยด้วยความรักความอ่อนโยนกับลูกบ่อยๆ 
  
               
 
 
 
 
 
 
  กำรส่งเสริมระดับสติปัญญำทำงจริยธรรม คุณธรรม (Moral Quotient) 
 แม้ว่าลูกยังไม่รู้เรื่องจริยธรรม แต่การแสดงความรักบ่อยๆ ก็เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนา MQ 
ต่อไปได้ จึงควรหมั่นพูดคุยกับลูกให้บ่อยที่สุด ด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนโยน 
  
                                                             
  
 
 
 
 
 กำรส่งเสริมควำมฉลำดที่ได้จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น (Play Quotient) 
 ควรให้เป็นของเล่นง่ายๆ ที่ไม่ต้องเล่นโต้ตอบด้วยมากนัก เช่น โมบายแขวนเหนือเตียง หรือ ให้ยัก
คิ้วหลิ่วตา ท าหน้าตลกๆเล่นกับลูก 
 

 
 
 อุบัติเหตุของเด็กวัยนี้มักเกิดจากท่ีนอน หรือผ้าอุดจมูกเนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณคอยังไม่
แข็งแรงไม่สามารถยกขึ้นเองได้ในขณะที่นอนอยู่  จึงควรเลือกท่ีนอนที่ไม่อ่อนนุ่มจนเกินไป 

1.4 อบุตัเิหตุทีพ่บบอ่ยในเดก็วยั 2 เดอืน  
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เริ่มอำหำรอย่ำงถูกวิธี (เด็กอำยุ 4 – 6 เดือน) 
 

 
 
 เมื่อลูกอายุ 5 เดือน ควรมีน้ าหนักตัวเพ่ิมข้ึน 2 เท่า จากน้ าหนักแรกเกิด และควรได้รับนมแม่
เพียงอย่างเดียว จนเมื่ออายุ 6 เดือน  ลูกควรได้รับนมแม่ร่วมกับอาหารเสริมตามวัย 1 มื้อ  เพ่ือให้ลูกได้เรียนรู้
วิธีการกินอาหารอ่ืน  
 
 
 
 
 
 

 กำรให้อำหำรครั้งแรกควรเริ่มทีละน้อยก่อนแล้วค่อยเพ่ิมปริมาณภายหลัง     และฝึกป้อน เป็นมื้อๆ 
ไม่เดินป้อน 

  ไม่ควรปรุงอำหำรให้ลูกและไม่ใช้อำหำรส ำเร็จรูปเป็นอำหำรเสริม เพราะจะท าให้เด็กติดรสชาติ
และได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 

  ควรเว้นระยะการให้อาหารใหม่แต่ละชนิดเพื่อสังเกตอาการแพ้อาหาร 
  ควรระมัดระวังเรื่องควำมสะอำดของอำหำร    ควรเป็นอาหารปรุงสุกใหม่เสมอ 
  เตรียมอำหำรให้เหมำะสมกับอำยุเด็ก เช่น บดอาหารให้ละเอียดในช่วงแรกและปรับให้หยาบขึ้น

เมื่อเริ่มมีฟัน 
  เมื่ออำยุครบ 6 เดือน ให้อาหารบดละเอียด 1 มื้อ โดยยังไม่ให้ไข่ขาวและอาหารทะเล และตามด้วย

นมแม่จนอ่ิมทุกมื้อ  และควรเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงให้ลูกรับประทานควบคู่กับนมแม่ 
 เมื่ออำยุ  8  เดือนเต็ม ให้ปรับลักษณะอาหารให้หยาบขึ้น เป็นข้าวสุกนิ่มๆ 2 มื้อ และตามด้วยนม

แม่จนอ่ิมทุกมื้อ และมีผลไม้เป็นมื้ออาหารว่าง 
 เด็กควรจะเลิกนมม้ือดึกได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน การนอนเป็นช่วงเวลาที่ท าให้ร่างกายได้ 

พักผ่อน และปรับสภาพเพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสมองที่ดี เมื่ออายุ 6 เดือน บางคน
อาจนอนหลับยาวได้ 8-10 ชั่วโมง ระหว่างนี้ร่างกายจะสลับเป็นวงจรระหว่างการหลับลึกและตื้น ซึ่งอาจ
มีการร้องและขยับตัวเป็นพักๆโดยที่เด็กไม่รู้ตัว หากผู้เลี้ยงดูอุ้มข้ึนมากล่อมหรือให้นม จะท าให้วงจรการ
นอนเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเด็กเคยชินกับการร้องและตื่นกลางดึก เพ่ือกินนมหรือให้พ่อแม่กล่อมซึ่งเป็น
สุขนิสัยการกินการนอนท่ีไม่ดีน าไปสู่ปัญหาเด็กติดดูดนมและร้องตื่นกลางดึก 

 

2.1 กำรเริ่มอำหำรเสริมตำมวัย  
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 ปริมำณอำหำรทำรกที่ควรได้รับใน 1 วัน ทำรกแรกเกิด -12 เดอืน 

ที่มำ กองโภชนำกำร กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
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 เพราะภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเรื้อรังในเด็กเล็ก สงผลตอความฉลาดทางสติปญญา 
เพราะธาตุเหล็กเป็นสารอาหารส าคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง 
          ภาวะซีด หรือที่เรียกวาภาวะโลหิตจาง หมายถึง ภาวะที่มีปริมาณของเม็ดเลือดแดงลดลง ปญหาโลหิตจาง 
ถือวาเป็นปญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั่วโลก องคการอนามัยโลก (WHO) ประมาณการวาประชากรทั่วโลก 1 ใน 3 มี
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและเปนสาเหตุท าใหเสียชีวิตปละเกือบลานคน  
  
                                           
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก  
          โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หมายถึง ภาวะที่รางกายมีการสรางเม็ดเลือดแดงน้อยลง ท าให้ความ  
เขมขนของฮีโมโกลบินในเลือดลดลงจากค่าปกติ เนื่องจากการขาดหรือพร่องธาตุเหล็กที่จะน ามาใชในการสราง เม็ด
เลือดแดง เกณฑในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางขององคการอนามัยโลก (WHO) ส าหรับเด็กวัย 3 เดือน – 4 ปคือมี
ระดับความเขมขนของฮีโมโกลบินนอยกวา 11 กรัม/เดซิลิตร หรือมี ระดับฮีมาโมโตคริท นอยกว่ารอยละ 33  
 

2.2 เป็นเด็กห้ำมขำดธำตุเหล็ก  
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 ความส าคัญของธาตุเหล็กตอรางกาย ธาตุเหล็กเปนสารอาหารที่จ าเปนในการสรางฮีโมโกลบิน
ซึ่งเปนองคประกอบส าคัญในเม็ดเลือดแดง ท าหนาที่ในการน าออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย ผลจาก
การขาดธาตุเหล็กท าให้รางกายมี ภาวะซีด ออนเพลีย หนามืด เวียนศีรษะ เหนื่อยงาย ลิ้นอักเสบ น้ ายอยใน
กระเพาะอาหารลดลง  ท าใหเบื่ออาหาร  ติดเชื้องายเนื่องจากภูมิต้านทานลดลง  เด็กวัยกอนเรียนถามีโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กสงผลตอพัฒนาการทั้งทางรางกายและสติปญญา สวนในเด็กวัยเรียนถ้ามีโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กท าให้การเรียนรูลดลง 
  
สำเหตุของกำรเกิดภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก  
 1.รางกายไดรับธาตุเหล็กไมพอเพียงอาจเกิดข้ึนเนื่องจากปริมาณของธาตุเหล็กในอาหารที่กิน มี 
นอยเกิน ปกติหรือมีความผิดปกติของการดูดซึมของล าไสผิดปกติ เปนตน บางคนอาจรับประทานอาหารที่มีธาตุ
เหล็กเพียงพอแต่รางกายไม่สามารถดูดซึมไปใชได้ดีซึ่งอาจเปนผลมาจากพืชผักที่รับประทานส่วนใหญ เชน 
แคลเซียม ไฟเตท ออกซาเลท มีสารที่ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก  
 2. ความตองการธาตุเหล็กเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในสตรีมีครรภ มารดาที่ใหนมบุตร และใน
เด็กซึ่งก าลังเจริญเติบโต วัยเด็กเล็กต่ ากวา 2 ปถารางกายไมได้รับเหล็กให้เพียงพอก็อาจท าให้อาการของภาวะ
โรคเลือดจางจากการขาดเหล็กได   
 3. การเสียเลือดเรื้อรัง เชน เลือดจากทางเดินอาหาร และโรคพยาธิปากขอซึ่งพบไดบอยในภาค
ใตของประเทศไทย  
 4. รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีต่ าเพราะธาตุเหล็กจะดูดซึมไดดีเมื่อมีอาหารที่มีวิตามินซีสูง 
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เมื่อลูกตัวน้อยซีดเรื้อรัง สงผลให IQ ลดลงได ถึง 5-10 จุด 
          
          IQ เปนคามาตรฐานสากลซึ่งบงบอกถึงระดับสติปญญาจากการศึกษาที่ผานมาพบว่าเด็กที่มีการทดสอบ IQ 
แล้วไดคาคะแนนนอยกวา 90 ถือวามีปญหาการเรียนรูอยางชัดเจน เด็กท่ีมีคาคะแนน IQ ปกติคือ มากกวา  
90 – 100 อาจมีปญหาการเรียนรูบาง เด็กกลุมที่คาคะแนน IQ มากกวา 100 จะมีความส าเร็จทางการศึกษาไดจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ปจจัยที่มีผลตอระดับสติปญญาและคาคะแนน IQ นอกจากการเลี้ยงดูและสิ่งแวดลอมคือปัจจัยดาน 
ภาวะโภชนาการ  

 นมแม มีงานวิจัยที่สนับสนุนวาทานนมแมมากกวา 6 เดือน 9 คะแนน  
 ในพ้ืนที่ที่ขาดไอโอดีนรุนแรง  ท าให้  IQ  ลดลง 12 คะแนน 
 การขาดธาตุเหล็กเรื้อรัง IQ ลดลง 5- 10 คะแนน  

          จากผลส ารวจ IQ เด็กไทยลาสุด เมื่อป 2552 พบวา IQ เด็กไทยอยูที่ 91 จุด ปี 2554  อยูที่ 98.59 ขณะที่ 
มาตรฐานสากลอยูที่มากกวา 100 จุด และเมื่อดูภาพรวมของประเทศ พบวามีเด็กที่มี IQ ต่ ากวาเกณฑมาตรฐาน IQ 
< 90 ประมาณรอยละ 28.4 และยังมีนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปัญญา IQ < 70 อยูถึงรอยละ 6.5 ซึ่ง สูงมาก
เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล คือไม่ควรเกินร้อยละ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กินอะไรถึงไดธำตุเหล็ก 
 1."นมแม"   เป็นแหล่งอาหารที่ใหธาตุเหล็กมากท่ีสุด เด็กแรกเกิดควรได้รับนมแมในชวงขวบปีแรก 
หรอือยางนอยจนกระทั่งถึง 6 เดือน นอกจากธาตุเหล็กที่ไดรับจากนมแมยังม ี DHA กรดไขมันสายพันธุ์โอเมกา 3 
และ AA กรดไขมันสายพันธุโอเมกา 6 ซึ่งมผีลตอการพัฒนาสมองและจอประสาทตาใน ชวง 2 ปแรก 
 2. เสริมอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใหเด็ก  ได้แก่  เนื้อสัตว ไขแดง นม ผักใบเขียว ซึ่งการกินอาหารที่มี
ธาตุเหล็กนั้น ก็ไมควรมุงเนนกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแตควรเลือกให้หลากหลาย เชน เนื้อแดง ถึงแมจะมีธาตุเหล็ก
มากแต่ถ้ากินเยอะเกินไปอาจท าให้มีภาวะโภชนาการเกินไดเปนตน ไมควรดื่มนมพรอมกับอาหารที่มีธาตุเหล็ก 
หลักการคือ คุณแมควรให้อาหารเสริมที่มีสวนประกอบของธาตุเหล็กมากกวา หรือเทากับ 2 มื้อ/วัน เพ่ือใหเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย ถาไมเพียงพอควรไดรับการเสริมธาตุเหล็กวันละ 1 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม โดยเฉพาะเด็กท่ี
มีอายุ 2 ขวบ ซึ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นกวาในช่วง1 – 2 ขวบ ธาตุเหล็กจึงมีความจ าเป็นมากข้ึน และไม
ใชแตธาตุเหล็กเทานั้น เด็กๆ ยังตองการสารอาหารอ่ืนๆ อยางครบถวนดวยเชนกัน 
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แหล่งอำหำรธำตุเหลก็ 
แหล่งอำหำรธำตุเหลก็ชนดิฮมี (ดูดซึมสูงกว่ำร้อยละ 20-30) 

  

  เนื้อสัตว์ 1 ช้อนกินข้ำว ปริมำณธำตุเหล็ก (มิลลิกรัม) ปริมำณธำตุเหล็กหลังกำรดูดซึม (มิลลิกรัม) 

เนื้อสัตว์ 
เลือด 
ตับ 
เป็ด 
ไก ่
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลาตะเพียน 
ปลาท ู
ปลาเนื้ออ่อน 
ปลาสลิด 
ปลาสวาย 
ปลาหมอ 
ปลาหมึกกล้วย 
ปูม้า 
หอยแครง 
หอยแมลงภู่ 

0.3 
3.9 
1.6 
0.3 
0.3 
0.9 
1.2 
0.8 
0.5 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
1.0 
2.3 

0.09 
1.2 
0.5 
0.09 
0.09 
0.27 
0.36 
0.24 
0.15 
0.06 
0.09 
0.12 
0.12 
0.12 
0.09 
0.03 
0.69 
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แหล่งอำหำรธำตุเหลก็ชนดิไม่ใช่ฮีม (ดดูซมึร้อยละ 3-5) 

อำหำรธำตุเหล็ก 
ชนิดไม่ใช่ฮีม 

ปริมำณธำตุเหล็ก (มิลลิกรัม) ปริมำณธำตุเหล็กหลังกำรดูดซึม  
(มิลลิกรัม) 

ข้ำว 1 ทัพพี 
ขาวสวย 
ขาวเหนียวนึ่ง  
ขาวเหนียวด า 
กวยเตี๋ยว 
ขนมจีน 

0.3 
น้อยมาก 

1.4 
1.1 
1.4 

0.01 
น้อยมาก 

0.04 
0.34 
0.04 

ถั่วเมล็ดแหง 1 ชอนกินขำว 
งาขาว  
งาด า 
ถั่วเขียว  
ถั่วแดง  
ถั่วด า  
ถั่วลิสง 
ถั่วเหลือง 

2 
1.5 
0.8 
1.6 
2.5 
2.0 
1.5 

0.06 
0.05 
0.02 
0.05 
0.08 
0.06 
0.05 

เตำหู 1/4 กอน 
เตาหูขาว 
เตาหูเหลือง 

0.9 
1.1 

0.03 
0.03 

นม 1 แกว 
นมถ่ัวเหลือง 
นมสด  
นมผงธรรมดา  
นมผงขาดมันเนย  
นมสดพรองมันเนย 

1 
0.2 
2.2 
1.6 
0.4 

0.03 
0.01 
0.07 
0.05 
0.01 

ไข 1 ฟอง 
ไขไก  
ไขเปด 

0.8 
0.5 

0.02 
0.02 

35 
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  อำหำรธำตุเหล็ก 

ชนิดไม่ใช่ฮีม 
ปริมำณธำตุเหล็ก (มิลลิกรัม) ปริมำณธำตุเหล็กหลังกำรดูดซึม 

ปริมำณธำตุเหล็ก (มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) 

ผัก 1 ทัพพี 
กระชาย 
กระถิน (ยอดออ่น) 
กะหล ่าปล ี
ข้าวโพดอ่อน 
ขิง 
ขี้เหล็ก 
ดอกแค 
แครอท 
ใบชะพลู 
ยอดชะอม 
ดอกโสน 
ต้นหอม 
ต าลึง 
แตงกวา 
ถั่วแขก 
ถั่วงอก 
ถั่วพ ู
ถั่วลันเตา 
น ้าเต้า 
บร๊อคโคลี ่
บวบ 
ใบบัวบก 
ใบเตย 
ผักกวางตุ้ง 
ผักกะเฉด 
ผักกะโดน 
ผักกาดขาว 
ผักกาดเขียว 
ผักกาดหอม 
ผักคะนา้ 
ผักชีฝรั่ง 
ผักชีลาว 
ผักบุ้ง 
ผักป๋วยเล้ง 
ผักหวาน 
พริกข้ีหน ู
พริกช้ีฟ้า 

 
0.9 
3.7 

น้อยมาก 
0.2 
0.5 
2.3 
0.5 
0.5 
3.0 
1.6 
3.3 
2.9 
1.8 
0.2 
1.5 
0.8 
0.2 
0.6 

น้อยมาก 
0.5 
0.3 
1.6 

น้อยมาก 
0.6 
2.1 
0.7 
0.2 
0.1 
2.0 
0.5 
1.2 
1.7 
1.2 

น้อยมาก 
0.5 
0.5 
0.5 

0.03 
0.1 

น้อยมาก 
0.01 
0.02 
0.07 
0.02 
0.02 
0.09 
0.05 
0.1 
0.09 
0.05 
0.01 
0.05 
0.02 
0.01 
0.02 

น้อยมาก 
0.02 
0.01 
0.05 

น้อยมาก 
0.02 
0.06 
0.02 
0.01 

น้อยมาก 
0.06 
0.02 
0.04 
0.05 
0.04 

น้อยมาก 
0.02 
0.02 
0.02 
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อำหำรธำตุเหล็ก 
ชนิดไม่ใช่ฮีม 

ปริมำณธำตุเหล็ก (มิลลิกรัม) ปริมำณธำตุเหล็กหลังกำรดูดซึม  
(มิลลิกรัม) 

พริกหยวก 
ฟักเขียว  
ฟักทอง  
ยอดอ่อนฟักทอง  
มะเขือกรอบ  
มะเขือเทศ  
มะเขือพวง  
มะระ  
ยอดอ่อนมะระ 
 ใบยอ  
ใบย่านาง  
สะเดา  
สะตอ 
สายบัว 
หน่อไม้ปี๊บ  
หน่อไม้ไผ่ตง 
หัวปลี 
เห็ดฟาง 
เห็ดเผาะ  
เห็ดหูหนู  
ใบเหลียง 

น้อยมาก 
0.1 
0.8 
0.5 
0.5 
2.0 
2.8 
0.3 
1.2 
0.6 
2.8 
1.8 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.4 
1.4 
2.4 
1.0 

น้อยมาก 
น้อยมาก 

0.02 
0.02 
0.02 
0.06 
0.08 
0.01 
0.04 
0.02 
0.08 
0.05 
0.01 

น้อยมาก 
น้อยมาก 
น้อยมาก 

0.01 
0.04 
0.07 
0.03 

ผลไม ้1 ส่วน 
ปริมำณธำตุเหล็ก 

(มิลลิกรัม) 
ปริมำณธำตุเหล็กหลัง
กำรดูดซึม (มิลลิกรัม) 

วิตำมินซี 
(มิลลิกรัม) 

เงาะ 4 ผล 
ฝรั่ง 1/2 ผลกลาง  
กล้วยน ้าว้า 1 ผล  
กล้วยหอม 2/3 ผล  
มะละกอสุก 

2.3 
0.5 
0.3 
0.4 
2.5 

0.07 
0.02 
0.01 
0.01 
0.08 

40 
239 
4.4 
11.9 
78 
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    กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมอนำมัย ด ำเนนิกำรควบคุมและป้องกันโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็กใน          
ประชำชนไทยกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) 

   
กำรเสริมธำตุเหล็กเชิงป้องกันภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก   
  เด็กกลุ่มปฐมวัยที่อายุ 6 เดือน – 5 ปี ทุกคนที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกแห่งจะได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ตาม
แนวทางการส่งเสริมธาตุเหล็กประชาชนไทย โดยที่เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กที่มี
ปริมาณธาตุเหล็ก 12.5  มิลลิกรัม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเด็กอายุ  2 – 5 ปี ได้รับวิตามินน้ าเสริมธาตุเหล็กที่มี
ปริมาณเหล็ก 25 มิลลิกรัม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยที่ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กได้ก าหนดไว้ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์
ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
มำตรกำรส่งเสริมกำรบริโภคอำหำรที่อุดมด้วยธำตุเหล็ก   
  ทารก (อายุ 0 – 12 เดือน) เด็กทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน ให้นมแม่อย่างเดียว ไม่ต้องให้อาหาร
อ่ืนแม้แต่น้ า และเริ่มให้อาหารเสริมตามวัยที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก เช่น เนื้อสัตว์ ตับ ไข่แดง เมื่ออายุ 6 เดือน 
ควบคู่ไปกับนมแม่แล้วเพ่ิมจ านวนมื้ออาหารตามวัย จนครบ 3  มื้อ เมื่อลูกอายุ 10 – 12 เดือน แต่ถ้าการ
เจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงหรือไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่ อาจเริ่มให้อาหารเสริมตามวัยก่อนอายุ 6 
เดือนได้ แต่ไม่ก่อนอายุ 4 เดือน 
 เด็กเล็ก (อายุ 1 – 5 ปี) ให้อาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ และให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้
หลากหลาย และเป็นอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก ได้แก่ เนื้อสัตว์  ตับ  เลือด ไข่ เป็นประจ าทุกวัน และฝึกให้กิน
ผัก ผลไม้จนเป็นนิสัย และสามารถให้นมแม่ต่อเนื่องจนถึงอายุ 2 ปี โดยที่เสริมนมรสจืดวันละไม่เกิน 2 – 3 แก้ว
ต่อวัน หรือนมไม่เกิน 500 ซีซีต่อวัน เพ่ือที่เด็กจะได้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเพ่ือป้องกันภาวะโลหิตจาง
จากจากการขาดธาตุเหล็ก 
 
แนวทำงกำรส่งเสริมธำตุเหล็กส ำหรับประชำชนไทย 
 
 

กลุ่ม แนวทำงให้ยำเสริมธำตุเหล็กเพื่อป้องกันกำรขำดธำตุเหล็ก  
(ปริมำณธำตุเหล็ก) 

1. หญิงตั้งครรภ์ 60 มิลลิกรัม และ กรดโฟลิก 400 ไมโครกรัม ทุกวัน ตลอดการ
ตั้งครรภ ์

2. หญิงหลังคลอดและให้นมบุตร 60 มิลลิกรัมทุกวัน 3 เดือนและสัปดาห์ละครั้งต่ออีก 3 เดือน 
3. เด็กน ้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 
กรัม 

12.5 มิลลิกรัมทุกวันเริ่มตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป 

4. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 12.5 มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้ง 
5. เด็กอายุ 2-5 ปี 25 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง 
6. เด็กอายุ 5-12 ปี 60 มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้ง 
7. หญิงวัยเจริญพันธุ์ 60 มิลลิกรัม และ กรดโฟลิก 2800 ไมโครกรัม  

(สามารถใช้ยาเม็ดโฟเลทครึ่งเม็ด) สัปดาห์ละครั้ง 

* กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางควรได้รับการตรวจหาสาเหตุโลหิตจางก่อนการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก 
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มำตรกำรรักษำภำวะโลหติจำกและภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหลก็ 
           
 สถานบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลที่สามารถตรวจระดับฮีโมโกลบิน หรือด้วยการตรวจนับ
เม็ดเลือดอัตโนมัติ (automated CBC) แล้วพบผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจาง ท าให้สามารถคัดกรองผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง
ก่อนการเสริมธาตุเหล็ก 
แนวทำงกำรรักษำ 
          1. การให้ค าแนะน าเรื่องโภชนาการ เช่นแนะน าเก่ียวกับการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก 
          2. ยาเสริมธาตุเหล็กชนิดรับประทาน (ขนาดรักษา) 
             * เด็กเล็ก ใช้ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ขนาดที่ให้คือ 4 – 6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งให้ 2 – 3 ครั้ง/วัน 
รับประทานทุกวัน เป็นเวลา 30 วัน 
          3. ตรวจเลือดเพ่ือหาค่าฮีโมโกลบิน หรือ CBC หลังการรักษา 4 สัปดาห์ ที่สถานบริการสาธารณสุข หรือ
โรงพยาบาลใกล้เคียงหากการรักษาได้ผล คือ ระดับฮีโมโกลบินสูงขึ้นเกิน 1 กรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าร่างกาย
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยธาตุเหล็ก  ให้กินยาเม็ดเสริมเหล็กทุกวันต่ออีก 60 วัน แล้วจึงลดขนาดการให้เป็นสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหลก็ ตามแนวทางส่งเสริมธาตุเหล็กส าหรับประชาชนไทย 
          4. หากรักษาแล้วไม่ได้ผล คือ ค่าฮีโมโกลบินไม่สูงขึ้นทั้งที่กินยาตามก าหนด แสดงว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย  หรือโลหิตจางจากสาเหตุอ่ืนๆให้งดการเสริมธาตุเหล็ก แล้วตรวจหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง 
เพ่ือเข้าระบบการดูแลต่อเนื่องในสถานพยาบาลต่อไป 
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ภาวะโลหิตจาง  (    ฮีโมโกลบิน / ฮีมาโตคริต ) 

คําแนะนําโภชนาการ 

ยาเสรมิธาตุเหล็กชนิดรับประทาน  ( ขนาดรักษา ) 

เด็กเล็ก  (6  เดือน   -5 ป ี) 

-   ยานํ้าเสรมิธาตุเหล็กขนาดทีใ่หญ่   

  4-6 มิลลิกรัม / กิโลกรัม / วัน   

เด็กโต  /  ผู้ใหญ ่ /  หญิงวัยเจริญพันธุ์ 
-   ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก  ( ที่ม ี

ปริมาณธาตุเหล็ก  60  มิลลิกรัม 

หญิงตั้งครรภ  

-   ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก   

( 
ที่ม ี

ปริมาณธาตุเหล็ก  60  มิลลิกรัม 

  รับประทานทุกวันเป็นเวลานาน   

  30 วัน 

  ฮีโมโกลบินสูงขึ้น   ≥ 1   กรัม / ดล . 

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

ยาเสร  ิ มธาตุเหล็กชนิดรับประทาน 
( ขนาดรักษา   ) ต่อนาน  60  วัน 

ยาเสรมิธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจาง 

จากการขาดธาตุเหล็ก   ตามแนวทางส่งเสริม 

ธาตุเหล็กสําหรับประชาชนไทย 

  ฮีโมโกลบินไม่เพิม่ขึ้น 

  ธาลัสซีเมีย / โลหิตจางสาเหตุอื่น   

  งดการเสรมิธาตุเหล็ก 

ตรวจหาสาเหตุภาวะโลหิตจาง   

เช่น   Hb typing  และเข้าระบบ 

การดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาล 

ร  ั บประทานทุกวัน   เป็นเวลา 

นาน  30  วัน 

ละ  1  เม็ด )   รับประทานทุกวัน   

เป็นเวลานาน  30  วัน 

ตรวจค่าฮีโมโกลบิน  /  ฮีมาโตคริตซํ้า 

แนวทำงกำรรกัษำภำวะโลหติจำง และภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหลก็ 
 

 

แบ่งให้ 2-3 ครัง้ต่อวัน  ต่อเม็ด) วันละ 1 เม็ด ต่อเม็ด) วันละ 2-3 ครัง้ (ครัง้ 
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 การฝึกลูกหัดพูดในวัย 4-9 เดือน เป็นเรื่องที่สามารถฝึกหัดกันได้ เมื่อเด็กอายุเพียง 4 เดือน จะ
สามารถ สังเกตเห็นรูปปากได้แล้ว จะสังเกตได้ว่าเสียงไหนต้องท าปากยังไง ดังนั้น เวลาที่พูดให้ยื่นหน้าไปคุยใกล้ๆ 
แล้วก็ต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเด็กพูดว่าอะไรตอบมา เพราะวัยนี้เค้าจะเริ่มชอบการพูดคุยโต้ตอบ แม้ว่าจะเป็นเสียงพูดที่
ไม่มีความหมายก็ ตาม ยิ่งพูดคุยกับเด็กบ่อยเท่าไหร่ เด็กก็จะจ าศัพท์ได้เยอะขึ้นเท่านั้น และยังช่วยให้พูดได้เร็วขึ้น 
แต่สิ่งที่ส าคัญคือ  การพูดคุยต้องมีการโต้ตอบซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาการทางด้านภาษาท่ีดี เพราะมีการสื่อสาร
ทั้งสองทางนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
กำรส่งเสริมพัฒนำกำร 5 Q ในวัย 4-6 เดือน 
กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ (Intelligence Quotient) 
 เรียกชื่อลูกบ่อยๆ ฝึกให้ลูกเรียนรู้กิจวัตรประจ าวัน เช่น “ตอนนี้ถึงเวลากินนมแล้วนะจ๊ะ” หรือ 
ให้ลูกเห็นกิจวัตรประจ าวันของพ่อแม่ 
กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Quotient) 
 อุ้มลูกนั่งตักให้ตัวลูกห่างพอที่จะเห็นหน้าและปากแม่ แล้วพูดคุยกับลูกหรือให้การสัมผัสโอบ กอด
ที่อบอุ่นอ่อนโยน หรือสร้างกิจกรรมสัมผัสกับลูกด้วยความรักบ่อยๆ 
กำรส่งเสริมควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient) 
 ตอบสนองเวลาลูกเรียกร้องความสนใจ  โดยเดินมาอุ้มหรือเรียกชื่อลูก  เลือกเล่นของเล่นชิ้นที่ 
เห็นว่าลูกชอบ เพื่อกระตุ้นให้ลูกหัวเราะ หรือเรียกชื่อลูกบ่อยๆ 
กำรส่งเสริมระดับสติปัญญำทำงจริยธรรม คุณธรรม (Moral Quotient) 
 ตอบสนองความต้องการของลูกด้วยความเข้าใจ  เช่น  เมื่อลูกร้องก็ไม่ควรดุว่า  ไม่ควรตะโกน 
หรือจับตัวลูกเขย่าด้วยความโกรธ     แต่จะต้องเข้ามาปลอบโยนให้ลูกรู้สึกอบอุ่นใจ 
กำรส่งเสริมควำมฉลำดที่ได้จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น (Play Quotient) 
 หาของเล่นที่มีพ้ืนผิวต่างๆ วางไว้รอบๆตัวให้ลูกเอ้ือมคว้า หลอกล่อให้ลูกคืบคลานตามด้วยของ 
เล่นที่เคลื่อนไหวได้ เช่น ตุ๊กตาไขลาน รถลาก ลูกบอล และเล่านิทานให้ลูกฟัง โมบาย กรุ๋งกริ๋ง ตุ๊กตายางผิวหยาบ 
หรือนิ่มอาจท าจากผ้าหรือพลาสติก มีเสียง มีประโยชน์ เพ่ือฝึกคว้าจับหรือสัมผัส ฝึกฟังเสียงขณะบีบ เขย่า เคาะ  
กระจกเงา มีประโยชน์เพื่อฝึกการมองและการสังเกต การเคลื่อนไหวของหน้าตาและท่าทาง 
ขณะเด็กมองเล่น 
 
 

2.3 กำรส่งเสริมพัฒนำกำร 5 Q   
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กำรส่งเสริมพัฒนำกำร 5 Q ในวัย 6-9 เดือน 
กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ (Intelligence Quotient) 
          แนะน าให้ลูกรู้จักเหตุผลของการกระท า เช่น เปิดก๊อกน้ าและพูดว่า “น้ าไหลแล้วเห็นไหมจ๊ะ” 
หรือเล่นเกมทิ้งของแล้วเก็บ โดยให้ลูกท้ิงของแล้วแม่เก็บ หรือแม่ทิ้งแล้วให้ลูกเก็บ 
กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Quotient) 
        ชี้ให้ลูกได้เห็นสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งของในบ้าน สิ่งที่อยู่บนท้องถนนหรืออ่ืนๆ แล้วเรียกชื่อสิ่งนั้นๆให้ 
ฟัง ร้องเพลงง่ายๆ เช่น “แมงมุมลาย” “หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว” ให้ลูกนึกตาม 
กำรส่งเสริมควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient) 
           เปิดดนตรีหรือเพลงจังหวะสนุกให้ลูกตบมือ โยกตัวเต้นตาม หรือเล่นเกมซ่อนหา เพื่อช่วยฝึก 
ความจ า พูดโต้ตอบกับลูกทุกครั้งที่ส่งเสียงเรียก 
กำรส่งเสริมระดับสติปัญญำทำงจริยธรรม คุณธรรม (Moral Quotient) 
           อ่านนิทานที่ปลูกฝังคุณธรรม  พ่อแม่ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เห็นตั้งแต่ลูกยังเล็ก เช่น 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักให้อภัยคนอ่ืน หรือแนะน าคนแปลกหน้าให้ลูกหัดยกมือไหว้สวัสดี 
 กำรส่งเสริมควำมฉลำดที่ได้จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น (Play Quotient) 
           เขย่าของเล่นไปทางซ้ายทางขวาให้ลูกมองตาม หรือวางของเล่นให้อยู่ไกลสุดเอ้ือมแล้ว กระตุ้น
ให้ลูกเข้ามาเอา  เล่นเกมจ๊ะเอ๋ โดยจับลูกนั่งแล้วแอบข้างตัวลูก ให้เอ้ียวตัวมองหา 
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พฤติกรรมพัฒนำกำรที่บ่งช้ีว่ำเด็กอำจมีปัญหำพัฒนำกำรล่ำช้ำที่ควรปรึกษำแพทย์ ในวัย 9 เดือน 
 * ไม่สามารถนั่งเองได้ 
 * ยังไม่สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอ่ืนในการหยิบของได้ 
 * ไม่มี babbling 
 * ไม่หันตามเสียงเรียกชื่อ 
 * ไม่สามารถโบกมือบ๊าย บาย / เล่นจ๊ะเอ๋ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 เมื่อเด็กอายุ 5-6 เดือน ในระยะที่ฟันเริ่มข้ึนเด็กจะมีอาการคันเหงือก ควรมียางส าหรับให้ 
เด็กไว้กัดเล่น เมื่อฟันซี่แรกโผล่พ้นเหงือก ก็เริ่มแปรงฟันให้เด็กทุกวัน วันละ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องใช้ยาสีฟันให้ใช้
แปรงชุบ น้ าเปล่าธรรมดา ขยับไปมาสั้นๆ อย่างเบามือ อย่าให้เด็กรู้สึกเจ็บเพราะจะสร้างความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อ
การแปรงฟัน ควรเริ่ม ฝึกเด็กให้เด็กดื่มนมจากถ้วยเมื่อเด็กนั่งได้ 
 
 

2.4 ปัญหำพัฒนำกำรที่ต้องปรึกษำแพทย์   

2.5 กำรท ำควำมสะอำดช่องปำก 
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 เด็กในวัย 4 – 9  เดือน เริ่มใช้มือแล้ว เด็กจะเริ่มคว้าของเข้าปาก รู้จักการใช้มือปัดของ
ใกล้ๆตัว ควร ระมัดระวังโดยเฉพาะของร้อน การเลือกของเล่นจึงต้องระวัง ส่วนประกอบของเล่นต้องแน่น
หนา ไม่หลุดง่าย เพราะ อาจจะหลุดเข้าไปอุดตันทางเดินหายใจท าให้เด็กเสียชีวิตได้ และเด็กในวัยนี้จะเริ่ม
พลิกคว่ าพลิกหงาย คลาน  ควรระวัง เรื่องการตกเตียงหรือพลัดตกจากที่สูง   และนอกจากนี้มักจะเริ่มใช้รถ
หัดเดิน   ซึ่งเสี่ยงต่อการเลื่อนของล้อรถท าให้เด็กเอ้ือมมือไปดึงของจากท่ีสูงตกใส่ตัวได้ 
 
 
 
กำรเลือกหนังสือนิทำนและเทคนิคกำรเล่ำนิทำนส ำหรับผู้ปกครอง 
 เด็กในวัย 4 – 9  เดือน เวลาที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง เด็กจะมองเห็นรูปภาพสวยๆใน
หนังสือ และมองเห็นหน้าพ่อแม่ จ าเสียงได้และมือก็ก าแบได้แล้ว ลองให้ลูกจับหนังสือนุ่มๆ ที่พ่อแม่อ่านให้
ฟัง พ่อแม่จึงควรเลือก หนังสือที่มีภาพประกอบสีสันสดใสตัดกับสีพ้ืน อาจท าด้วยผ้านุ่มมือหรือวัสดุที่ทนทาน 
ท าความสะอาดง่าย และใช้สีปลอดสารพิษ การอ่านนิทานให้เด็กฟังควรอ่านช่วงสั้นๆ 2-3 นาที  เป็นลักษณะ
คล้ายชวนเด็กคุย ถ้าเด็กเริ่มหงุดหงิดให้หยุดไว้ก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 การเล่านิทานได้ผลดีเมื่ออายุ 7-8 เดือน เด็กวัยนี้นั่งได้แล้ว เริ่มส ารวจวัตถุที่อยู่ในมือ ชอบ
จับ และคว้าของเข้าปาก เด็กอาจจะจับหนังสือขว้าง พ่อแม่อาจต้องโอนอ่อนผ่อนตามลูกไปก่อน เพราะเด็ก
อาจตั้งใจฟังทีหลังก็ได้พ่อแม่ควรอุ้มลูกไว้บนตักกอดไว้ แล้วเริ่มอ่านนิทานสนุกๆให้ฟัง แม้ว่าเด็กจะยังไม่รู้
เรื่องแต่ก็ชอบท่ีจะดูภาพสวยๆ และชอบเวลาที่พ่อแม่อ่านเสียงสูงๆ ต่ าๆ  แล้วถ้าปล่อยให้เด็กช่วยถือหนังสือ
ด้วยจะดีมาก  พ่อแม่ควรหาหนังสือที่ท าจากกระดาษแข็ง เปิดพลิกง่าย ขนาดกะทัดรัด ให้ลูกได้ถือเล่น หรือ
หัดเปิดเอง ภาพประกอบสีสดใส และในแต่ละหน้าควรจะ มีภาพเพียงหนึ่งหรือสองภาพ เนื้อหาควรเกี่ยวกับ
สัตว์ เด็กเล็ก หรือสิ่งที่ลูกคุ้นเคย และใช้ค าซ้ าๆ หรือค าท่ีเสียงคล้องจอง ถ้าเด็กไม่ยอมฟังนิทานพ่อแม่ไม่ควร
หมดก าลังใจ เด็กอาจต้องการคลานหรือเดินมากกว่าการที่เด็กได้เดินหรือส ารวจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว จะท า
ให้เด็กสนใจหนังสือทีหลังได้ เมื่อไหร่ที่เด็กคลานขึ้นมานั่งบนตักฟังพ่อแม่ อ่านนิทาน นั่นคือเด็กสนใจที่จะฟัง
มากขึ้นแล้ว 

2.6 ปัญหำกำรเลี้ยงดูที่พบบ่อย  

2.7 กำรเล่ำนิทำน  
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                สร้ำงวินัยให้ลูกรัก (เด็กอำยุ 9 เดอืน – 1ปี)  
 
 
 
 
 วัย 9 เดือน มีการให้อาหารเสริม 2 มื้อ เมื่ออายุ 1 ปี อาหารเสริมที่ให้ควบคู่กับนมแม่จะกลายเป็น 
อาหารหลักโดยมีนมแม่เป็นอาหารเสริมที่สามารถให้ต่อเนื่องถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้นและเมื่ออายุ 1 ปี ควรมีน้ าหนักตัว
เพ่ิมข้ึน 3 เท่าจากแรกเกิด การสร้างวินัยในการกินอาหาร ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็กในการกิน
อาหารที่มีประโยชน์ โดยมีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้ 
  * เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงๆ เช่น ตับ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง ผักใบเขียวเข้ม ให้เด็กได้รับประทาน
เป็นประจ า 
 * ไม่ส่งเสริมให้เด็กกินอาหารกรุบกรอบ อาหารที่มีรสจัดเช่น หวาน มัน เค็ม 
 * สร้างวินัยการกินอาหาร โดยไม่เดินป้อนอาหาร และฝึกหัดให้นั่งโต๊ะกินอาหารในแต่ละมื้อ 
 * สร้างบรรยากาศในการร่วมกินอาหารที่ดี ไม่บ่นเครียด ระหว่างมื้ออาหาร 
 * ฝึกให้เด็กใช้ช้อนตักอาหาร หยิบจับอาหาร เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ 
 
 
 
กำรฝึกลูกหัดพูดในวัย 9 เดือนขึ้นไป 
 * พ่อแม่ควรออกเสียงให้ชัดเจน ช้าๆไม่เร็วเกินไป 
 * การเน้นค าใดค าหนึ่งในประโยค จะเป็นการสร้างจุดสนใจให้เด็กเพราะเมื่อเด็กสนใจแล้ว ก็จะจ า
ค าๆ นั้นได้ง่าย 
 * พูดซ้ าๆ การพูดซ้ าก็เหมือนกับการขีดเส้นใต้ประโยคค านั่นเอง แต่การพูดซ้ าๆ นั้นไม่ต้องใช้ค าท่ี
ยาก เพราะเด็กอาจจะเบื่อหรือเซ็งซะก่อน และที่ส าคัญต้องมีการโต้ตอบกันเกิดขึ้นจึงควรหัดให้เด็กได้พูดคุยโต้ตอบกัน 
และขณะที่พูดก็ควรใช้มือชี้ประกอบไปด้วย เช่น พูดว่า“เตียง”ก็ชี้ไปท่ีเตียง เด็กจะเชื่อมโยงความหมายเข้าด้วยกันได้
เร็วขึ้น 
 * งดดูทีวี โดยทั่วไปปัญหาจะเกิดกับเด็กท่ีดูนาน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เด็กกลุ่มนี้มักมีพัฒนาการทาง
ภาษาล่าชา้ เนื่องจากขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู เพราะเด็กเรียนรู้การพูดผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ 
  
 

 เด็กอายุต่ ากว่า 3 ขวบไม่ควรดูทีวี 

3.1 กำรสร้ำงวินัยในกำรกนิอำหำร  

3.2 กำรส่งเสริมพัฒนำกำร 5 Q   
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กำรส่งเสริมพัฒนำกำร 5 Q ในวัย 9 เดือน – 1 ปี 
กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ (Intelligence Quotient) 
 ท าท่าทางต่างๆให้ลูกดู แล้วให้ท าตาม เช่น ส่งจูบ บ๊ายบาย จ๊ะเอ๋ หรือชี้บอกให้ลูกรู้จัก
อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายหน้ากระจก หาถ้วยชามพลาสติกมารินน้ าเล่นเวลาอาบน้ า 
  
                                                
  
  
 
 
 
กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Quotient) 
 แสดงความยินดีเมื่อลูกอวดความสามารถของตนเอง และยอมรับเมื่อลูกท าอะไรยุ่งๆ 
เลอะๆ บ้าง หรือจ าลองการแสดงหุ่นมือ หุ่นนิ้ว กับลูกโดยให้ลูกพากย์เป็นเรื่องต่างๆ 
  
                          
  
 
 
 
 
 
กำรส่งเสริมควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient) 
            ไม่เปรียบเทียบลูกกับเด็กอ่ืน ปลูกฝังให้ลูกมีน้ าใจ    เป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมงานบุญ
ทางศาสนา ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า เช่น การน าของไปบริจาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรส่งเสริมระดับสติปัญญำทำงจริยธรรม คุณธรรม (Moral Quotient) 
 ปลูกฝังการร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฝึกการเป็นผู้ให้และผู้ให้ การแบ่งปัน และการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
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กำรส่งเสริมควำมฉลำดที่ได้จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น (Play Quotient) 
 * เล่นกลิ้งบอลให้ลูกคว้าจับแล้วให้กลิ้งบอลคืน เล่นของเล่นลอยน้ า เล่นเกมซ่อนหา หรือเล่น 
เกมทิ้งของแล้วเก็บ ชี้ชวนให้ลูกดูหนังสือภาพ จัดมุมให้ลูกเล่นส ารวจเป็นสัดส่วน 
 * ของเล่นพวกไขลาน เช่น ลูกเป็ด ลูกไก่ และอ่ืนๆ ที่มีเสียงดนตรีประกอบ ขณะที่ของเล่นไข
ลานเด็กสนใจและมองตามและเป็นการให้เด็กเกิดการเคลื่อนไหวตนเอง เช่น คืบคลาน เกาะเดิน เหนี่ยวตัวลุกขึ้น 
เกาะยืน 
 * ตบมือเปาะแปะ เป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือทั้ง 2 ข้างและเป็นการเสริมความสัมพันธ์ ของ
บุคคลอื่นด้วย และเป็นการฝึกฟังจังหวะในขณะตบมือ 
 * เกมจ๊ะเอ๋ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักค้นหาวัสดุที่หายไป ตลอดทั้งเป็นการฝึกความสนใจ สมาธิ ใน
การฟังจังหวะเสียงและยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ 
  
                    
  
 
 
 
 
 
 
กำรส่งเสริมพฒันำกำร 5 Q ในวัย 1-2 ปี 
 

กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ (Intelligence Quotient) 
 เล่นเกมหยิบของโดยใช้ค าสั่งง่ายๆ เช่น “หยิบหมอนสีแดงสิจ๊ะ” ถามลูกบ่อยๆว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
เรียกว่าอะไร ชี้อวัยวะส่วนต่างๆของลูกหน้ากระจก แล้วถามว่า 
“นี่เรียกว่าอะไรจ๊ะ” 
 
 
 
 
กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Quotient) 
 เมื่อลูกหัดท าอะไรใหม่ๆได้ เช่น หยิบของชิ้นเล็กๆได้  
ก็ปล่อยให้ท าสิ่งนั้นต่อไป หรือปล่อยให้ ลูกได้มุ่งมั่น 
ท าสิ่งหนึ่งด้วยตนเองและพูดชมเชยความพยายามของลูก 
 
กำรส่งเสริมควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient) 
 ถ้าลูกอาละวาดอยู่ ให้ท าเป็นไม่สนใจ หรืออุ้มเข้าห้องด้วยท่าทีอันสงบ หากลูกทุบตีให้กอด 
กระชับแน่นหรือเบี่ยงเบนความสนใจของลูกไปสู่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าทันที 

86 



กำรส่งเสริมระดับสติปัญญำทำงจริยธรรม คุณธรรม (Moral Quotient) 
            สอนให้ลูกรู้จักแยกแยะ สิ่งดีไม่ดี สิ่งไหนควรท าสิ่งไหนไม่ควรท า พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล รู้จักคิดก่อน
ท าและรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน พาไปเที่ยววัดหรือให้อาหารปลา 
 
 
  
  
 
 
 
 
กำรส่งเสริมควำมฉลำดที่ได้จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น (Play Quotient) 
 * ให้ลูกเล่นลากของเล่นที่ต้องออกแรง เช่น รถลาก เข็นเก้าอ้ี ถีบรถสามล้อที่ใช้เท้าไสกับพ้ืน หรือ
เล่นของเล่นที่ออกแรงโยก เช่น ม้าโยก ชิงช้า รวมทั้งเก็บสารพิษในบ้านให้มิดชิด 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                      
 * เล่นบล็อกขนาดต่างๆ     เพ่ือฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กในการวางซ้อนและเรียงการใช้มือ 
ประสานตา    การกะระยะการเปรียบเทียบขนาดต่างๆของวัตถุ 
 * กระดานค้อนตอก เพ่ือฝึกทักษากล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการใช้มือ ข้อมือ แขน ตลอดทั้งการใช้มือ
ประสารสายตาของลากจูง เช่น รถ เรือ สัตว์ต่างๆ เพื่อฝึกความคล่องแคล่วของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเดินหรือ
วิ่งในการลากจูง  
 * อุปกรณ์การเล่นทราย เช่น พลั่ว ช้อนถัง พลาสติก ใช้เล่นกับทราย เพ่ือฝึกการใช้นิ้วมือ แขนและ
การท างานประสานสายตา 
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พฤติกรรมพัฒนำกำรที่บ่งช้ีว่ำเด็กอำจมีปัญหำพัฒนำกำรล่ำช้ำที่ควรปรึกษำแพทย์ ในวัย 18 เดือน 
 * เดินเองไม่ได้ 
 * ใช้มือข้างเดียวตลอดเวลา  
 * ยังไม่พูดค าเดี่ยวที่มีความหมาย 
 * ท าตามค าสั่งง่ายๆไม่ได้ 
 * ไม่ชี้บอกสิ่งที่ต้องการ / ไม่ชี้ชวนให้ผู้อ่ืนดูสิ่งที่สนใจ/ไม่มีความสนใจร่วม 
 * ไม่สามารถเล่นสมมติได้  

 
 
 
 ส่วนใหญ่เด็กจะเริ่มมีความพร้อมในการฝึกการขับถ่ายเม่ืออายุประมาณ 18-24 เดือน แต่ ทั้งนี้ต้อง
พิจารณาจากพฤติกรรมต่อไปนี้ 
 * เว้นเวลาในการปัสสาวะได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ในเวลากลางวัน หรือระหว่างนอนหลับไม่มีปัสสาวะ
รดที่นอน  
 * เริ่มขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลา 
 * มีอาการท่ีบอกให้รู้ได้ว่าก าลังปวดอุจจาระ 
 * เริ่มแสดงอาการที่บอกว่าเมื่อขับถ่ายเลอะกางเกงหรือผ้าอ้อมแล้วอยากให้มีคนช่วยเปลี่ยนให้  
  
ขั้นตอนกำรฝึก (อิสรำภำ ชื่นสุวรรณ,2554) 
 * หากระโถนที่เหมาะสมกับเด็ก    ให้เริ่มฝึกหัดขับถ่ายโดยใช้กระโถนก่อน 
 * ให้เด็กฝึกนั่งกระโถนเล่นโดยไม่ต้องถอดกางเกงเป็นประจ า เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย 
 * ฝึกนั่งขับถ่ายด้วยกระโถน ในเวลาเดิมที่เด็กปวดอุจจาระ 
 * ทุกครั้งที่เด็กแสดงอาการปวดอุจจาระ พาเด็กไปหยิบกระโถนมานั่งถ่าย เมื่อเด็กนั่ง ขับถ่ายได้ให้
ชมเชยหรือให้รางวัล 
 * ปรับกางเกง ให้เด็กดึงลงและใส่กลับเองได้ง่าย เพ่ือให้เด็กเรียนรู้วิธีการถอดและใส่กางเกง ด้วย
ตนเอง 

 

          เด็กส่วนใหญ่จะสามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะไม่เลอะในเวลากลางวันได้ในช่วง
อายุ 3-4 ปี และอาจต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนหรือเป็นปีที่จะไม่ปัสสาวะรดที่นอนในตอนกลางคืน  

3.3 ปัญหำพัฒนำกำรที่ต้องปรึกษำแพทย์  

3.4 วิธีฝึกกำรขับถ่ำย 
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ควรฝึกเลิกนมมื้อดึก เนื่องจากการที่เด็กดูดขวดนมหลังอายุ 1 ปีขึ้นไป จะน าไปสู่ปัญหา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
   
     ฟันผุ 
           การดูดขวดนม พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างในช่องปากจะเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดการสลายตัวของแร่ธาตุ
ในฟันมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดฟันผุ 
  
     ไม่ยอมกินข้ำว 
          ปกติเม่ือเด็กอายุ 1ปี จะมีอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และได้รับนมวันละ 2-3 มื้อ แต่ถ้ายังดูดนมจากขวด เด็ก
จะมีแนวโน้มติดใจการดูด บางครั้งไม่หิวก็ยังอยากดูด ท าให้ได้รับปริมาณนมมากจนอ่ิม อีกท้ังเด็กที่ติดขวดนมมัก 
คุ้นเคยกับอาหารเหลวๆ ที่กลืนง่ายเหมือนนม ไม่ชอบอาหารหยาบที่ต้องเคี้ยวจึงเกิดปัญหาปฏิเสธอาหาร 
  
      อ้วน 
      พบปัญหาโภชนาการเกินในวัยอนุบาล จากการติดขวดนม ท าให้เด็กเป็นโรคอ้วน ต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้ใหญ่
ที่เป็นโรคอ้วนเช่นกัน 
 

3.5 กำรดูแลเด็กให้มีฟันดี ฟันแข็งแรง  
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 เนื่องจากการดูดนมขวด อาจก่อให้เกิดปัญหาการติดเชื้อในช่องปาก ซึ่งระหว่างช่องปากและ ช่อง
หูมีท่อที่เชื่อมต่อถึงกัน ท าให้เกิดการติดเชื้อในช่องหูตามมาได้ เกิดการอักเสบของหู หูน้ าหนวก ท าให้
ประสิทธิภาพ การได้ยินลดลง และมีผลต่อการรับรู้ และการใช้ภาษา 
 
     ขำดวิตำมินและแร่ธำตุทีส่ ำคัญต่อกำรพัฒนำสมอง 
           
 การกินนมที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก สาเหตุเกิดจากในน้ านมมีแคลเซียม ซึ่งมีฤทธิ์ 
ยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก 
  
    วิธีกำรดูแลฟันน้ ำนม 
 * หลังดื่มนมทุกครั้งควรให้เด็กดื่มน้ าตามจะเป็นการท าความสะอาดภายในช่องปาก และควรให้
เลือกนมรสจืดให้เด็กดื่ม 
 * ให้เลิกดูดนมขวดเมื่ออายุเกิน 18 เดือน 
 * ไม่ควรให้ใส่สิ่งใดๆ เช่น น้ าหวาน น้ าผึ้ง น้ าอัดลม ในขวดนมให้เด็กดูด 
 * ไม่ควรปล่อยให้เด็กหลับคาขวด หรือคาเต้านมแม่ โดยไม่ได้ท าความสะอาดช่องปาก เพราะ 
การที่ฟันเด็กสัมผัสกับนมตลอดท าให้ฟันผุเร็วและหลายซี่ 
 * ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารว่างประเภทผลไม้แทนลูกอม ลูกกวาด 
 * ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเลือกรับประทานอาหาร 
 * ถ้าฟันยังไม่ขึ้น  หรือขึ้นไม่เต็มซี่  ให้ใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดเป็นประจ า แต่เมื่อฟันขึ้นแล้วให้
แปรงฟันเป็นประจ าโดยจุ่มแปรงกับน้ าสะอาด วางขนแปรงบริเวณคอฟันให้ตั้งฉากกับผิวฟัน  ถูไปมาแนวนอน
คล้ายถูพ้ืน ขยับสั้นๆ ช้าๆประมาณ 10 ครั้ง แล้วจึงขยับแปรงไปที่อ่ืน แปรงให้ทั่วทุกซี่และฝึกหัดให้เด็กแปรงเองได้    
เพ่ือสร้างความคุ้นเคย 
 

ผลต่อกำรได้ยิน และพัฒนำกำรทำงภำษำ 
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 อุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนกับเด็กวัย 9 เดือน – 1 ปี ที่มักพบบ่อย มักมาจากการเคลื่อนไหว ด้วย 
ความรวดเร็ว และการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เช่น การดึงสายไฟ น้ าร้อนลวก ประตูหนีบมือ การตกจากที่
สูง และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องการจมน้ า ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ 1 ในการเสียชีวิตของเด็ก เพราะเด็กชอบ
เล่นน้ าและโครงสร้างเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ ศีรษะเด็กจะหนัก คว่ าง่าย ท าให้เด็กหัวทิ่มลงไปในถังน้ าได้ง่าย 
วิธีการป้องกัน คือ ภาชนะท่ีใส่น้ าควรมีการเทน้ าทิ้งเมื่อใช้เสร็จ ใช้ฝาปิดมิดชิด ปิดประตูห้องน้ า หรือกั้นพ้ืนที่
ปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าใกล้แหล่งน้ า และที่ส าคัญคือการดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ห่างสายตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เด็กวัยนี้เริ่มเปิดหนังสือเองได้แล้ว และมีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือมากขึ้น เด็กๆ จะชอบ
เรื่องที่มีเสียง คล้องจอง เป็นจังหวะ และมีค าซ้ าเยอะๆ และถ้ามีหนังสือที่อ่านไปด้วย เล่นไปด้วยได้ ก็จะดี
มาก เพราะจะได้บริหารนิ้ว มือให้แข็งแรงด้วย ควรหาหนังสือที่มีผิวสัมผัสแบบต่างๆ หรือหนังสือที่สอดแทรก
กิจกรรมสนุกๆ เช่น หนังสือ pop up หนังสือที่มีชิ้นส่วนให้ดึง กด ลาก หรือมีรูส าหรับเอานิ้วแหย่ได้และควร
มีขนาดกะทัดรัด น้ าหนักเบา ท าด้วยกระดาษแข็ง อาบมัน เพ่ือให้เด็กเปิดเองได้ ถ้าเด็กเริ่มพูดเป็นค าๆก็ควร
อ่านหนังสือที่เด็กอ่านตามได้ เพราะเด็กเริ่มจ าได้แล้ว ควรเลือก หนังสือที่มีรูปภาพคุ้นตา และเป็นเรื่องราว
รอบตัวที่คุ้นเคย  เพราะจะดึงดูดความสนใจได้ดี เด็กจะจ าเนื้อเรื่องในนิทานที่ พ่อแม่อ่านให้ฟังบ่อยๆ ได้แล้ว 
จึงควรอ่านช้าๆ และแบ่งเป็นวรรคสั้นๆ เพื่อให้ลูกจดจ าได้ง่ายขึ้น 
 
 

3.6 อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็กวัย 9 เดือน – 1 ปี  

3.7 กำรเลือกนิทำนส ำหรับเด็กวัย 1 ปีข้ึนไป  
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    4.1 พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของเด็กวัย 2 ปีขึ้นไป 
 

          เด็กวัยนี้จะสนใจการเล่นมากกว่า ท าให้ความอยากอาหารลดลง ทั้งๆที่ความต้องการพลังงานจาก อาหารนั้น
ยังคงมีสูง ในช่วงนี้หากพ่อแม่ไม่เข้าใจและวิตกกังวลมากเกินไป เมื่อเห็นลูกกินข้าวได้น้อยลงจากที่เคยกินหมด เป็น
ชามๆ ก็พยายามเคี่ยวเข็ญลูก เป็นการฝืนธรรมชาติเด็ก โดยไม่รู้ตัว ท าให้เกิดผลเสียทั้ง 2 ฝ่าย พ่อแม่ก็ทุกข์ใจ เด็กก็ 
อาจถูกฝืนใจจนมีปฏิกิริยาต่อต้านการกินเกิดขึ้นได้ เริ่มจากการฝึกนิสัยการกินอาหารที่ดีของเด็กจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
เด็ก หลายประการ ได้แก่ 
 * ถ้าสอนเด็กถูกต้อง เด็กจะเป็นตัวของตัวเอง ถึงเวลาก็รู้จักกินเอง ก็ปล่อยให้เด็กได้ตักอาหาร กิน
เอง แม้ว่าจะเลอะเทอะบ้าง แต่เป็นการเรียนรู้พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
 * ควรฝึกให้เด็กงดนมม้ือดึกตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. 
 * การเรียนรู้ เรื่องความรับผิดชอบ กินแล้วเด็กต้องรู้ว่าต้องเก็บ ต้องล้าง หรือจะกินต้องไปตัก มาเอง 
หากเด็กท าสกปรก เลอะเทอะหรือจานแตกไปบ้างก็ไม่เป็นไร 
 * สร้างเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เพราะระหว่างที่กินนั้น พ่อแม่ลูกได้อยู่พร้อมหน้ากัน มี อะไรก็
พูดคุยกัน เกิดความอบอุ่นในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     4.2 ปัญหำพฤติกรรมที่พบบ่อย 
           
 เด็กในวัย 2 - 4 ปี จะเข้าวัยต่อต้าน เริ่มเป็นตัวของตัวเอง จะเริ่มดื้อกันทุกคน เด็กจะเริ่มใช้ค าว่า 
“ไม”่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เด็กอยากปฏิเสธหรือไม่ต้องการ แต่เด็กอยากทดสอบปฏิกิริยาของพ่อแม่ว่าเวลาที่พูดค า
ว่า “ไม่” แล้วผู้ใหญ่จะท าอย่างไร ถ้าไปโอ๋หรือคะยั้นคะยอ เด็กๆ ก็จะเรียนรู้ว่าจะต่อรองกับพ่อแม่อย่างไร เด็กจะยิ่ง
ด้ือ มากขึ้น 
  
 

เตรียมลูกน้อยสู่โลกกว้ำง (เด็กอำยุ 2 ปีข้ึนไป) 
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            หลักในกำรปรบัพฤติกรรม 
 

 * ก าหนดพฤติกรรมปัญหาที่ต้องการแก้ไขชัดเจน และเลือกแก้ไขพฤติกรรมทีละเรื่อง เช่น เรื่องการตี
น้อง การลงโทษ เป็นต้น 
 * ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เมื่อถูกลงโทษด้วยการตี ให้ไปนั่งท่ีเก้าอ้ีเป็นการสงบอารมณ์  
 * เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น ช่วยดูแลน้อง เล่นกับน้องโดยไม่ทะเลาะกัน พ่อแม่ก็ต้องชมเชย
หรือแสดงอาการรับรู้เพ่ือให้เกิดแรงเสริมในทางบวก ให้เด็กกระท าพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป ส่วนใหญ่จะพบว่าพ่อแม่
มักมองข้ามเมื่อเด็กท าตัวดีก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา  แต่ถ้าเมื่อใดลูกทะเลาะกันก็จะให้ความสนใจท าให้เด็กมองว่าถ้า
อยากให้พ่อแม่สนใจต้องท าให้เกิดเรื่องทะเลาะกัน เท่ากับเป็นการเสริมแรงในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 * พ่อแม่ต้องฝึกหัดการควบคุมอารมณ์โกรธเพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก 
 * จัดการให้มีกติกาในบ้านโดยมีการวางข้อก าหนดของสิ่งที่ท าได้ และสิ่งที่ท าไม่ได้เพ่ือให้เด็กได้รับรู้ก่อน
ล่วงหน้า เช่น ไม่ควรดูโทรทัศน์มากกว่าวันละ 1-2 ชั่วโมง 

 
วิธีกำรปรับพฤตกิรรมกรณีเด็กดื้อไม่เชื่อฟัง หรือมีพฤตกิรรมก้ำวร้ำว มีหลำยวิธี ได้แก่ 

 * การให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาง่ายๆ สั้นๆ เช่น เล่นมีดไม่ได้เพราะจะบาดเจ็บที่มือ 
 * การใช้ท่าทีท่ีหนักแน่นจริงจัง เช่น บอกให้เอาผ้าไปใส่ตะกร้าแล้วเด็กอิดออดไม่ท า ให้บอกซ้ าถ้ายังไม่
ท าก็พาท าไปพร้อมกัน 
 * การใช้สิ่งทดแทนเวลาห้ามไม่ให้เด็กท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ควรบอกเด็กไปด้วยว่าสิ่งไหนที่ท าแทนได้ เช่น 
เห็นเด็กเขียนฝาผนังบ้านอยู่ ห้ามไม่ให้ท าเพราะบ้านสกปรกแต่เขียนในกระดาษได้ แล้วหากระดาษให้เด็กได้เขียน 
 * ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างอิสระ เช่น เด็กต้องการตัดสินใจเองในการเลือก
ของใช้ส่วนตัว ต้องการเสนอรายการอาหารที่ตนเองชอบ 
 * การให้รางวัลเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ควรให้ความสนใจเพ่ือให้ พฤติกรรมนั้น
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยการกล่าวชมด้วยวาจาหรือแสดงกริยาชื่นชม พอใจในพฤติกรรมนั้น เช่น ยิ้ม โอบ กอด พูดชมว่า
หนูเก่ง หรือให้ดาวเด็กดี เป็นต้น 
  * การเลิกให้ความสนใจ เช่น เมื่อเด็กพูดค าหยาบที่ติดมาจากโรงเรียน พ่อแม่ก็ไม่สนใจเด็ก     แต่เมื่อ
เด็กพูดจาไพเราะก็สนใจที่จะพูดกับเด็กและชมเชย 
 * การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ใหญ่ให้กับเด็กเพราะเด็กจะเลียนแบบจากการกระท าของผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด
มากกว่าการสั่งสอนด้วยวาจา เช่น เวลาพ่อแม่โกรธจะทุบตีด่าทอกัน เด็กก็จะเลียนแบบในสิ่งที่เห็น 
 * การลงโทษเด็กจะใช้เพียงหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น และหยุดการลงโทษเมื่อเด็ก สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดที่ต้องค านึงถึงการลงโทษ ก็คือผู้ใช้วิธีการนี้ต้องไม่ใช้ด้วยอารมณ์โกรธ และ
ไม่ควรใช้วิธีการตี หยิกหรือท าร้ายร่างกายอ่ืนๆ อย่างมีอคติต่อเด็ก 
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วิธีกำรลงโทษมีหลำยวิธี  ได้แก่ 
 กำรดุว่ำ การดุว่าด้วยวาจา ในเด็กบางคนก็ได้ผลดี สามารถหยุดการกระท าอันไม่เหมาะสมของ เด็ก   
ควรใช้เมื่อการบอกห้ามและการใช้เหตุผลไม่ได้ผลแล้ว 
 กำรแยกเด็กออกไปอยู่ตำมล ำพัง เช่น เด็กท่ีพูดคุยขณะที่ครูสอน รบกวนเพ่ือนบ่อยๆ ก็อาจ แยก
เด็กไปนั่งล าพังคนเดียว 
  
 

 กำรปรับหรือกำรหักแต้มสะสม ให้เด็กรับผิดชอบกับผลการกระท าของตนเอง เช่น เด็กเล่นกัน 
ในขณะเรียนหนังสือ ครูอาจใช้วิธีปรับด้วยการงดเล่นในช่วงเวลาพัก 
 กำรตี การตีอาจท าให้เด็กหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันทีแต่มักเป็นได้ชั่วคราว แต่สร้างสม
ความโกรธ   ความก้าวร้าว   และความไม่พอใจให้กับเด็กและท าให้ฝังใจกับพฤติกรรมรุนแรง   และบางครั้งจะ
ท าลายความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ผลที่ตามมาคือ เกิดพฤติกรรมเอาอย่างผู้ใหญ่ด้วยการใช้วิธีรุนแรงและใช้
ก าลัง เช่น อาจไปชกต่อยเพื่อนที่โรงเรียนเมื่อควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้ เป็นต้น 
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 กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ (Intelligence Quotient) 
         หัดให้นับ 1-10 ง่ายๆ สอนเรื่องเวลาจากนาฬิกา ตอบค าถามโดยไม่ท าหน้าเบื่อหน่าย  สอนให้ร้องเพลง
เกี่ยวกับร่างกาย เช่น “นิ้วโป้งอยู่ไหน อยู่นี่จ๊ะ” หรือให้ลูกเล่าเรื่องจากภาพ ต้องฝึกให้ลูกรู้จักฟัง เช่น จากการ เล่า
นิทานให้ลูกฟังและแม่ลองทวนค าถามว่าจับใจความได้หรือไม่ 
 กำรส่งเสริมระดับควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Quotient) 
         จัดท าสถานที่ปลอดภัยให้ได้ส ารวจ    ทดลองและจัดหาอุปกรณ์วาดภาพระบายสี    หนังสือนิทานภาพตามวัย
และความสนใจของลูก และตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องที่ลูกอยากเล่าเสมอ 
 กำรส่งเสริมควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient) 
          หัดให้ลูกฟังคนอ่ืนบ้าง หรือพาไปเล่นกับเด็กอ่ืนที่สนามเด็กเล่น อ่านค ากลอน เช่น “แม่งูเอ๋ย” “โพงพาง” ให้
พ่อเคาะไม้ หรือโต๊ะให้จังหวะ ร้องเพลงร่วมกัน 
 กำรส่งเสริมระดับสติปัญญำทำงจริยธรรม คุณธรรม (Moral Quotient) 
         ให้ลูกร่วมเล่นกับเด็กอ่ืน สอนให้ลูกท าดีกับเพื่อน เช่น แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนของเล่นให้เพื่อ ถามไถ่เรื่องการ
ท าสิ่งที่ดีงามกับลูกบ่อยๆ เช่น “วันนี้หนูท าความดีอะไรบ้างจ๊ะ” 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 กำรส่งเสริมควำมฉลำดท่ีได้จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น (Play Quotient) 
 * ให้ลูกเล่นอย่างอิสระ เปิดเพลงให้ลูกเต้น โยกตัวอย่างอิสระ วิ่งเล่นจับกับลูก ให้ลูกเล่นร้อยเชือกผู้
กรองเท้า เล่นจิ๊กซอว์ หรือหารังดุมขนาดใหญ่ให้ลูกหัดใช้มือติดกระดุมเล่น เรียนรู้การเล่นกับเพ่ือนๆ แบ่งของเล่นกัน
เล่นด้วยกัน ช่วยกันเก็บของเล่น 
  
 
 

4.3 กำรส่งเสริมพัฒนำกำร 5 Q ในเด็กวัย 2 ปีขึ้นไป   
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 * หนังสือรูปภาพ ท าด้วยกระดาษแข็ง พลาสติกรวมทั้งโปสเตอร์ภาพสัตว์ต่างๆ และอ่ืนๆ 
เพ่ือฝึกการใช้มือ นิ้วมือในการพลิกหน้าหนังสือและใช้นิ้วชี้รูปภาพต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านความเข้าใจ
ภาษาและการพูด 
 * สีเทียน สีเมจิกขีดเขียนบนกระดาษเพ่ือใช้ขีดเขียนในลักษณะที่ไม่เป็นรูปร่างใดๆ ทั้งสิ้น 
เด็กจะขีดเขียนเองและสร้างสรรค์จินตนาการของตนเอง โดยเด็กจับดินสอในลักษณะก า ต่อมาจึงจับโดย
ลักษณะของการใช้นิ้วมือในที่สุด และเริ่มขีดเขียนแบบมีรูปทรงเรขาคณิตได้มากขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 

 * เกมจ้ าจี้มะเขือเปาะ เพ่ือฝึกความสัมพันธ์กับบุคคลโดยผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นผู้น ากลุ่ม เป็น 
การฝึกการฟัง สร้างความสนใจและการมีสมาธิในการเล่นกิจกรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมพัฒนำกำรที่บ่งชี้ว่ำเด็กอำจมีปัญหำพัฒนำกำรล่ำช้ำที่ควรปรึกษำแพทย์ 
วัย 30 เดือน 
 * กระโดด 2 เท้าไม่ได ้
 * ขีดเขียนหรือหยิบของไม่ได้ 
 * ยังพูดวลีสั้นๆไม่ได้ 
 * ท าตามค าสั่งง่ายๆ เช่น ชี้อวัยวะไม่ได้ 
 

4.4 ปัญหำพัฒนำกำรที่ต้องปรึกษำแพทย์    
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วัย 42 เดือน 
 * ขึ้นบันไดสลับเท้าไม่ได้ 
 * ให้เด็กขีดเขียนหรือหยิบของไม่ได้ 
 * ยังไม่พูดเป็นประโยคสั้นๆ/ภาษาท่ีเด็กพูดส่วนใหญ่ คนอ่ืนฟังไม่เข้าใจ พูดตามโดยไม่มี
ความหมาย 
 * ไม่สนใจเล่นเป็นกลุ่ม/ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองง่ายๆ เช่น ล้างมือ ควบคุมการถ่ายอุจจาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 เด็กสามารถรับรู้เพศของตนเองอายุประมาณ 18 เดือน จากการที่พ่อแม่บอกให้ทราบและก าหนด 
บทบาทตามเพศด้วยการแต่งกาย ของเล่น การเล่น เมื่ออายุประมาณ 2 ปี พ่อแม่ควรสอนให้เด็กรู้จักเพศและเรียก 
อวัยวะเพศของตน  โดยใช้ค าที่ถูกต้องและย้ าว่าอย่าให้ใครมาจับต้องและเม่ืออายุได้  3  ปี  เด็กจะสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างของอวัยวะเพศได้ พ่อแม่ไม่ควรล้อเลียนให้เด็กอายในเรื่องเพศ หรือแสดงให้เห็นว่าเพศใดดีกว่ากัน  
(รัตโนทัย พลับรู้การ,2554) และสอนเด็กให้เรียกอวัยวะเพศ 
  

4.5 สอนลูกเรื่องเพศ 
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 ช่วงอายุ 2-5 ปี ในช่วงนี้มีฟันน้ านมบนและล่างประมาณ 16 ซี่ จนเมื่ออายุประมาณ 4 ปีภายใน 
ขากรรไกรจะเริ่มมีการสร้างหน่อฟันแท้ เมื่ออายุประมาณ 5 ปี ก็จะเริ่มมีการละลายของรากฟันน้ านม 
เตรียมพร้อมให้ฟันซี่แรกขึ้นที่อายุประมาณ 6 ปี ในช่วงนี้ให้แปรงฟันถูบนฟันกรามและบริเวณฟันหน้าไปมาใน
แนวนอนเป็นช่วงสั้นๆ ให้ทั่วในเรื่องของยาสีฟันนั้นตราบใดที่เด็กยังไม่สามารถควบคุมการกลืนได้ ก็ควรใช้ใน
ปริมาณน้อยๆ เท่าเม็ดถั่วเขียว และพยายามเช็ดออก นอกจากนั้นผู้ปกครองควรตรวจดูฟันลูกเป็นระยะ โดยใช้ผ้า
สะอาดเช็ดฟันเห็นผิวฟันได้ชัดเจนก่อนแล้วจึงตรวจ ถ้าพบว่ามีบริเวณที่สีเปลี่ยนไปจากใสเป็นขาวขุ่นทึบ หรือมีผิว
ด้านไม่เป็นประกายแสดงว่าฟันซี่นั้นมีการผุระยะเริ่มต้นแล้ว หากปล่อยไว้การผุจะลุกลามต่อไป วัยนี้ควรมีการเริ่ม
ใช้เส้นใยท าความสะอาดบริเวณซอกฟัน โดยท าทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง 
           ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันหรือลดการผุของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผลต่อฟัน 2  
 
ลักษณะ   คือ ขณะที่ฟันยังไม่ขึ้นและมีการสร้างตัวอยู่ในขากรรไกร  โดยรวมตัวกับสารในส่วนที่จะเป็นผลึกฟัน  
ท าให้แข็งแรงขึ้น  และกรณีฟันขึ้นแล้วฟลูออไรด์ช่วยในการซ่อมแซมกระบวนการผุเริ่มแรกของฟันที่บริเวณของ
เคลือบฟันให้คืนสู่สภาพปกติ และมีผลให้คราบจุลินทรีย์ลดการสร้างกรดที่เป็นอันตรายต่อฟัน 
           การรับประทานฟลูออไรด์ให้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงต้องใช้กับวัยเด็กตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 ปี และใช้ยาสี 
ฟันที่มีฟลูออไรด์ผสมอยู่ ซึ่งจะท าให้สภาพช่องปากได้รับฟลูออไรด์ในความเข้มข้นต่ าๆ อย่างต่อเนื่อง 
ขนำดยำสีฟันที่ใช้ในเด็กอำยุน้อยกว่ำ 3 ปี และสะหรับเด็กอำยุ 3 – 6 ปี (ทตพ.หญิง ฤดี สกุลรัชตะ,2558) 
  
 
 

4.6 กำรแปรงฟันในเด็กวัย 2 ปี ข้ึนไป  
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กำรข้ึนของฟันน้ ำนมในเด็กอำยุ 6 เดือน – 3ปี ขึ้นไป ( ทพ.ญ.วชิรี คิมหสวัสดิ์ ) 
           ในการแปรงฟันให้เด็ก หากเด็กอยากแปรงด้วยตนเอง ผู้ปกครองอาจให้เด็กลองแปรงเองดูก่อนพร้อมจับ

มือช่วยสอนหรือแนะน า และต้องแปรงซ้ าอีกครั้งให้สะอาด วิธีการแปรงฟันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพดีในเด็กคือ
เทคนิคการแปรงที่เรียกว่า Horizontal scrub คือวางแปรงในแนวนอน และขยับสั้นๆในแนวนอนประมาณสิบ
ครั้งต่อต าแหน่ง แล้วขยับเลื่อนแปรงไปยังบริเวณถัดไป โดยท าเป็นล าดับจากซ้ายไปขวา และต้องแปรงทั้งด้าน
นอกและด้านใน ส่วนบริเวณฟันกรามต้องแปรงด้านบดเคี้ยวด้วย โดยวางแปรงลงตรงๆให้ปลายขนแปรงวางอยู่
บนด้านบดเคี้ยวของฟัน และขยับแปรงสั้นๆไปมา 20 ครั้ง (ไม่ได้แปรงปัดขึ้นลง เหมือนเพลงที่เด็กๆร้องสมัยก่อน) 
จากนั้นให้เด็กแลบลิ้นออกมายาวๆ และแปรงลิ้นเบาๆโดยลูบออกมาหลายๆครั้ง จากนั้นให้เด็กบ้วนปากแต่น้อย 
เพ่ือให้ฟลูออไรด์ของยาสีฟันยังคงเหลืออยู่ในช่องปากมากท่ีสุด สุดท้ายให้ผู้ปกครองใช้ไหมขัดฟัน (Dental floss) 
ท าความสะอาดบริเวณซอกฟันที่ติดกันท้ังฟันหน้าและฟันหลังไล่ไปตามล าดับเหมือนล าดับการแปรงฟันทั่วทั้ง
ช่องปาก (ทตพ.หญิง ฤดี สกุลรัชตะ, 2558) 
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 * การพลัดตกจากที่สูง เช่น บันได ระเบียง 
 * การชนกระแทก เช่น โต๊ะ ตู้ ต้องไม่มีมุมคม หากมีควรใส่อุปกรณ์กันกระแทกที่มุมขอบทุกมุม 
 * ของหล่นทับจากการที่เด็กโหน หรือปีนป่าย 
 * การจมน้ า แม้เพียงแค่กะละมังอาบน้ า 
 * ความร้อนลวก 
 * แหย่ปลั๊กไฟ ติดตั้งปลั๊กไฟสูง 1.5 เมตร เพื่อไม่ให้เด็กเล่นได้ 
 * การโดนสัตว์กัด 
 * อุบัติเหตุจราจร 
 * การกินสารพิษ 

 
 
 
 
 เด็กวัย 2-3 ปี ฟังนิทานรู้เรื่องแล้ว เวลาเด็กมองตามตัวอักษรที่แม่ชี้ ท าให้เด็กคุ้นเคยกับตัวอักษร
ถึงจะยังอ่านไม่ออกแต่อ่านตามได้ เพราะเด็กเริ่มพูดได้ดีขึ้น ขณะที่เล่านิทานควรสลับถามค าถามให้ตอบ เพ่ือเด็ก
จะได้เรียนรู้เรื่องการเชื่อมโยง ความเหมือน ความต่าง และพัฒนาทักษะการคิดต่อไป เด็กวัยนี้ยังมีความสนใจสั้น 
คืออยู่นิ่งได้เพียงไม่กี่นาที  หนังสือจึงไม่ควรมีเนื้อหายาวมากนัก  โครงเรื่องไม่ซับซ้อน  จ านวนค าน้อยๆ  เป็นค า
คล้องจอง เนื้อหาควรเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวและกิจวัตรประจ าวันง่ายๆ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 

4.7 อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็กอำยุ 2 ขึ้นไป  

4.8 กำรเล่ำนิทำนในเด็ก 2 ปีขึ้นไป   
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ภำคผนวก 

คลินิกเด็กสุขภำพดี 
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วยอายุที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ กล่าวคือเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเร็วมาก เป็นวัยที่มีอัตราการตายสูงกว่าวัยอื่น เนื่องจากร่างกายยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ดี 
ท าให้มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อมากกว่าวัยอ่ืน เป็นวัยที่เริมมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ส าคัญ อันจะเป็น
รากฐานของบุคลิกภาพที่ดีต่อไปในอนาคต เด็กที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูได้รับความรัก 
ความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีสม่ าเสมอจะท าให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นมิตรต่อทุกคน จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการดูแลสุขภาพของเด็กวัยนี้ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง 
 การเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย เป็นความปรารถนาสูงสุดของพ่อแม่ 
ครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็ก แต่สถานการณ์พัฒนาการ และ
ระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งหมายถึงในอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรที่มีคุณภาพ
ลดลงด้วย 
 คลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง และมีบทบาทในการ
เสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัยตั้งแต่แรกเกิด ด้วยบริการที่ดูแลเด็กปกติให้มีสุขภาพแข็งแรง 
เติบโตทั้งทางกายและสติปัญญาได้เต็มศักยภาพ พร้อมวุฒิภาวะทางอารมณ์ ให้การป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ป้องกัน
อุบัติเหตุ การได้รับสารพิษให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น
การพัฒนา คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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แนวปฏิบัตกิำรจัดระบบบริกำรคลินกิสุขภำพเดก็ดคุีณภำพ 
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กิจกรรมบรกิำรคลินกิสุขภำพเดก็ดีคุณภำพ 

หมายเหตุ  
1. 1.   ข : น่าท า 
2. / ควรท า /* : ตรวจวินิจฉัยโดยบุคลากร เครื่องมือพิเศษ 
3. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ : พยาบาลที่ได้รับการอบรมเฉพาะด้านการให้บริการคลินิกสุขภาพเดก็ดีคุณภาพ 
4. ** ให้ HB1 ในรายที่แม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี หรือน้ าหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2000 กรัม 
5. O : Option (ทางเลือก) 
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กำรเฝ้ำระวังพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
แพทย์หญิงวีณำ  มงคลพร  

                                                                                        (นำยแพทย์เชีย่วชำญพิเศษ) 
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็กมีบทบาทส าคัญในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการในเด็กปฐมวัย เพราะถ้าหากสามารถค้นพบปัญหาพัฒนาการในระยะเริ่มแรกและให้การช่วยเหลือก็จะท าให้
เด็กมีพัฒนาการตามศักยภาพสูงสุดได้  
หลักเกณฑ์ในกำรเฝ้ำระวังพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยส ำหรับผู้ปกครอง 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          พัฒนาการทางภาษาของเด็ก เกิดจากการท างานร่วมกัน ของสมอง และอวัยวะส่วนต่างๆ ซึ่ง ถูกก าหนด  
โดยปัจจัยทางพันธุกรรม ปฏิสัมพันธ์กับภาวะแวดล้อม สุขภาพ โภชนาการ และประสบการณ์เรียนรู้จากคนรอบข้าง
เป็นขั้นตอนซึ่งเด็กจ าเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่อสารพฤติกรรมพัฒนาการที่บ่งชี้ว่าเด็กอาจมีปัญหาพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้าที่ควรปรึกษาแพทย์ 
  
 
  
 

อำย ุ พัฒนำกำร 

แรกเกิด – 4 เดือน  ไม่ตอบสนองต่อเสียงในช่วงที่เด็กก าลังตื่นด ี

5-7 เดือน  ส่งเสียงน้อย หรือไม่ส่งเสยีงอ้อแอโ้ต้ตอบกับผู้เลียงดู 

9-12 เดือน  ไม่หันหาเสียง ไม่ท าเสียงเลียนเสียงพยัญชนะอื่นนอกจาก “อ” 

15 เดือน  ไม่พูดค าที่มีความหมาย อย่างน้อย 1 ค า 

18 เดือน  ไม่เขา้ใจหรือท าตามค าสั่งอยา่งง่ายไม่พูดค าที่มีความหมาย 3 ค า 

2 ปี  ไม่พูดค าที่มีความหมายตา่งกัน 2 ค าต่อเนื่องกันพูดค าศัพท์น้อยกว่า 50 ค า 

2 ปี ครึ่ง  ไม่พูดเป็นวลียาว 3-4 ค า ยังท าเสยีงไม่เป็นภาษา 

3 ปี  ไม่พูดเป็นประโยคสมบูรณ์คนอ่ืนฟังภาษาที่เด็กพูดส่วนใหญไ่ม่เข้าใจ  

4 ปี  
 

เล่าเรือ่งสั้นๆไม่ได้ คนอ่ืนยังฟังภาษาท่ีเด็กพูดไม่เขา้ใจเกินร้อยละ 25 

พัฒนำกำร เกณฑ์ปกติ  Delayed  

นอนคว่ าชนัคอได้   3 เดือน   1  เดือน 

สบตา จ้องหน้า ยิ้ม ท าทา่ดีใจเมือ่เห็นคนคุ้นเคย  4 เดือน  1-2  เดือน 

เมื่อจับมอืดึงขึ้นนั่ง จะยกไหล่และศีรษะตาม  4 เดือน  1-2  เดือน 

หัดพลิกคว่ า   6 เดือน  2 เดือน 

คว่ า และหงายเองได้   6 เดือน   3 เดือน 

หันตามเสียงเรียก   6 เดือน   9 เดือน  

นั่งหลังตรงได้   9 เดือน   1-2 เดือน 

เร่ิมใช้นิว้ชี ้และหวัแม่ มอืหยิบของชิน้เล็กๆ   9 เดือน  3 เดือน 

ตั้งไข่ และยืน หรือเร่ิมเดินเตาะแตะ  12 เดือน  2 เดือน 
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