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ความหมายของโรงเรียนพอแม 
 กรมอนามัย  กลาววา โรงเรียนพอแม หมายถึง บริการที่จัดทําข้ึนสําหรับการใหความรูแกพอแม 
และผูเลี้ยงดูเด็กอบรมเลี้ยงดูเด็ก เมื่อพอแมจําเปนตองประกอบอาชีพนอกบาน โรงเรียนพอแมไมได
หมายถึง การสอนพอแมในโรงเรียน โรงเรียนพอแมจะดําเนินการใหความรูพอแมที่ใดก็ไดที่จัดเตรยีมไว
เปนสัดสวนในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสถานีอนามัย หรืออาจปรับเปลี่ยนไปใชสถานที่บริเวณนอก
สถานพยาบาล เชน นอกอาคารสถานพยาบาล ใตตนไม ศูนยเด็กเล็ก หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีบรรยากาศ
สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเรียนรู เชน สถานที่ไมมีบุคคลอื่นรบกวน แสงสวางเพียงพอ 
บรรยากาศรมรื่นเงียบสงบ และไมมีมลภาวะรบกวน เปนตน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหพอแม และผูเลี้ยงดูเด็ก มคีวามรู เขาใจและทกัษะทีถู่กตองเหมาะสมตอการทําหนาที่พอแม 
2. เพื่อใหพอแม และผูเลี้ยงดูเด็ก มทีศันคติที่ดีตอการทําหนาทีพ่อแม 
3. เพื่อใหพอแม และผูเลี้ยงดูเด็ก นําความรู ไปวางแผน และดูแลสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจแมใน 

ขณะต้ังครรภ และหลังคลอด ตลอดจนดูแลสงเสริมพัฒนาการบุตรหลาน เลี้ยงดูไดเหมาะสมต้ังแต
ในครรภจนถึง 5 ป 

องคประกอบในการดําเนินกิจกรรม 
1. ผูเรียน 
 กลุมผูเรียนควรมทีี่มสีถานภาพใกลเคียงกัน  เชน  ต้ังครรภที่มีชวงอายุครรภใกลเคียงกัน  หรือมี
ลูกอายุใกลเคียงกัน โดยจํานวนพอแม ผูเลีย้งดูเด็กทีเ่ขารบัการเรยีนรูแตละครัง้ไมควรเกนิ 20 คน  เพราะถา
จํานวนผูรบัการอบรมมากเกินไป  การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณจะ
ลดลง  และควรใหความสําคัญในการมสีวนรวมของญาติพี่นองในครอบครัวดวย เพื่อชวยเหลือการดูแล
ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ผูสอน 
 ผูสอนควรมีทีมสหสาขา  ซึ่งเปนทีมผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน อาทิเชน แพทย    เภสัชกร    
ทันตแพทย นักโภชนากร นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักกิจกรรมบําบัด เจาหนาที่
กายภาพ แพทยแผนไทย  ตามแตบรบิทของสถานบริการน้ันๆ เพื่อใหทีมสหสาขามีสวนรวมในการ
บรหิาร หรือดําเนินการใหความรู จงึสงผลใหผูเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง ทันสมัยและสอดคลองกบั
ความตองการ อยางแทจรงิ  

3. กลวธิีการเรียนรู 
 จากทฤษฎีการเรียนรูกลาวไววา “บุคคลสามารถจดจําเรียนรูจากการอานได 10% จากการฟง
ได 20%  จากการมองเห็นได   30%  จากการฟงและมองเห็น50% จากการพูดได 70 %                 
จากการพูดและลงมือปฏิบัติไดถึง 90%”   ดังน้ันการสอนควรมุงเนนรูปแบบการเรียนรูแบบผูใหญ 
โดยสรางการมีสวนรวม มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูสอนกับผูเรียน และ
ผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน  ถามีกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติไดใหลงมือปฏิบัติ  โดยระยะเวลาที่ใชแตละครั้ง ไม
ควรนานเกินไป ข้ึนกับความพรอม และความสนใจของผูเรียน   
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4. แผนการเรียนรู   
 แผนการเรียนรู หรือแผนการสอนนั้นควรมีแนวทางที่ชัดเจน ใหมีมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน ไมวา
ผูสอนจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปอยางใดก็ตาม ควรประกอบไปดวย 

• หัวขอเรื่องทีส่อน 
• เน้ือหาทีส่อน ที่ถูกตอง ทันสมัยมีความสอดคลองกันต้ังแตต้ังครรภ หลงัคลอด 

จนกระทั่งเด็ก 0-5 ป 
• สื่อการสอนที่ใช 
• หวัขอและเน้ือหาทีส่อนมคีวามเหมาะสมกบัผูเรยีนสามารถนําไปปรบัใชไดในชีวิตประจาํวัน 
• มีการวัดและประเมินอยางตอเน่ือง 

5. ตารางกิจกรรมการเรียนรู   
 ตารางกิจกรรมการเรยีนรูหรอืเรียกงายๆวา ตารางสอน เพราะคือสื่อที่ตองการสื่อสารใหผูเรยีน
ไดรูกําหนดเวลาลวงหนาวาจะไดรับกิจกรรมใดบางในแตละครั้งที่มา เพื่อเตรียมความพรอมกอนมาเขา
โรงเรียนพอแมในครั้งตอๆ ไป  จึงควรติดไวใหผูเรียนเห็นชัดเจน 

6. สื่อการสอน 
 สื่อการสอนหรือนวัตกรรมที่นํามาใชน้ัน ควรเลือกใหเหมาะสมกับผูเรียน และเน้ือหาที่ใช มีได
หลากหลายรูปแบบ  อาจจัดไวเปนมุมเรียนรูดวยตนเอง  

เกณฑการประเมินโรงเรียนพอแม 

ประเด็นการประเมินใน..งานฝากครรภ  วิธีการตรวจสอบ 

1. มีสถานที่ใหความรู  สอบถามเจาหนาที่ถึงบรเิวณที่จัดไวดําเนินการ
สอนเปนสัดสวน  

2. มีอุปกรณ สื่อการสอน/แผนการสอน สอดคลอง
กับอายุครรภ  

มีแผนการสอนสอดคลองกบัการปฏิบัติ 
มีตารางกจิกรรมติดไวใหผูรบับรกิารและเจาหนาที่
เห็นชัดเจน  

3. รูปแบบการใหความรูเปนแบบหญิงต้ังครรภ
และสามี/ญาติมสีวนรวม  

ในการสอนมีการสอบถามพูดคุย  โตตอบระหวาง
เจาหนาที่และผูเรยีน  

4. สามี และญาติมีสวนรวม รอยละ 20  สุมถามจากกลุม...หญิงต้ังครรภ วา “ในขณะที่
เจาหนาที่สอนไดใหสามี/ญาติเขาฟงดวยหรอืไม” 
หรือ ดูจากทะเบียนรายช่ือผูเขารับการอบรม  
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ประเด็นการประเมินใน..หลังคลอด  วิธีการตรวจสอบ 

1. มีสถานที่ใหความรู  สอบถามเจาหนาที่ถึงบรเิวณที่จัดไวดําเนินการสอน
เปนสัดสวน  

2. มีอุปกรณ สื่อการสอน/แผนการสอน สอดคลอง  มีแผนการสอนสอดคลองกบัการปฏิบัติ 
มีตารางกจิกรรม ติดไวใหผูรับบรกิารและเจาหนาที่
เห็นชัดเจน  

3. รูปแบบการใหความรูเปนแบบหญงิหลังคลอด
และสามี/ญาติมสีวนรวม  

ในการสอนมีการสอบถามพูดคุย  โตตอบระหวาง
เจาหนาที่และผูเรยีน  

4.  สามี และญาติมสีวนรวม รอยละ 20  สุมถามจากกลุม...หญิงหลงัคลอด วา “ในขณะที่
เจาหนาที่สอนไดใหสามี/ญาติเขาฟงดวยหรอืไม” 
หรือ ดูจากทะเบียนรายช่ือผูเขารับการอบรม  

ประเด็นการประเมินใน..คลินิกเด็กด ี วิธีการตรวจสอบ 

1. มีสถานที่ใหความรู  สอบถามเจาหนาที่ถึงบรเิวณที่จัดไวดําเนินการสอน
เปนสัดสวน  

2. มีอุปกรณ สื่อการสอน/แผนการสอน ตามกลุม
อายุเด็ก  
 

มีแผนการสอนสอดคลองกบัการปฏิบัติ 
มีตารางกจิกรรม ติดไวใหผูรับบรกิารและเจาหนาที่
เห็นชัดเจน  

3. รูปแบบการใหความรูเปนแบบแม พอ/ญาติมี
สวนรวม  

ในการสอนมีการสอบถามพูดคุย  โตตอบระหวาง
เจาหนาที่และผูเรยีน  

4. พอ หรือผูเลี้ยงดูมสีวนรวม รอยละ 20  สุมถามจากกลุม...ผูปกครอง วา “ในขณะที่
เจาหนาที่สอนไดใหพอ/ผูเลี้ยงดูเขาฟงดวยหรือไม” 
หรือ ดูจากทะเบียนรายช่ือผูเขารับการอบรม  

       นอกจากเกณฑการประเมินโรงเรียนพอแมตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกัแหง
ครอบครัว ดังขางตนแลว ในสวนของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 8 ไดกําหนดตัวช้ีวัด
คุณภาพของงานโรงเรียนพอแมทัง้ระบบเปน 5 ตัวช้ีวัดสําคัญ ดังน้ี 
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2. ผูเรยีนมีความรูผานเกณฑ 80% ผลรวมของคะแนนความรูเฉลี่ยของผูเรยีน 
               จํานวนผูเรยีนทีสุ่มประเมินความรู  

3. ผูเรียนมีการปฏิบัติตัวถูกตอง 80% ผลรวมของคะแนนการปฏิบัติตัวถูกตองเฉลี่ยของผูเรียน 
          จํานวนผูเรยีนทีสุ่มประเมินการปฏิบัติ  

4. การมีสวนรวมของสามีและญาติ   
    30% 

ผลรวมจํานวนสามีและญาติทีเ่ขาเรียนรวมกบัหญิงต้ังครรภ, 
หญิงหลังคลอด,มารดาเด็ก 0-5 ปx100 

ผลรวมจํานวนหญิงต้ังครรภ,หญงิหลังคลอด,เด็ก 0-5 ปที่เขา
เรียน 

5. การสอนเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไวในแผนการสอน 90% 
(เน้ือหาครบถวน,ใชสื่อครบถวน,ใช
กระบวนการครบถวน) 

ผลรวมของคะแนนการสอนตามมาตรฐานเฉลี่ย 
จํานวนผูสอนทั้งหมดทีสุ่ม  

ตารางกิจกรรมโรงเรียนพอแม...หญิงตั้งครรภ 

อายุครรภ วัน เวลา หลักสูตร ผูสอน 

นอยกวา16 สัปดาห พฤหัส 
  

08.30-09.00 น. 
09.00-09.30 น. 
09.30-10.00 น. 

ซีดีการตูนทอมมี ่
ทันตสุขภาพ 
การใชยา 

  
ทันตกรรม 
เภสัชกรรม 

16-20สัปดาห 
  

ศุกร 08.30-09.00 น. 
09.00-09.30 น. 
09.30-10.00 น. 

ซีดีพัฒนาการทารกในครรภ 
โภชนาการ 
การดูแลสขุภาพแมลกูในครรภ 

  
โภชนาการ 
โรงเรียนพอแม 

16-28สัปดาห 
  

อังคาร 08.30-09.00 น. 
09.00-09.30 น. 

ออกกําลงักาย 
การนวดกระชับผูกพัน 

โรงเรียนพอแม 
แพทยแผนไทย 

32สัปดาหข้ึนไป 
  

จันทร, 
พุธ 

08.30-09.00 น. 
09.00-09.30 น. 
09.30-10.00 น. 

ซีดีการคลอด 
การเตรียมตัวกอนคลอด 
การเตรียมเลี้ยงลูกดวยนมแม 

หองผาตัด,      
หองคลอด 
ทีมนมแม 

ตัวชีว้ัดคุณภาพ  วิธีการเก็บขอมูล/การคํานวณ  

1. ความพึงพอใจของผูเรียน 90% 
(ความพงึพอใจตอผูสอน,สื่อ,เวลา,
เน้ือหามีประโยชน,เน้ือหานําไปปรบั
ใชได) 

ผลรวมความพงึพอใจของหญงิต้ังครรภ, หญงิหลงัคลอด,  
หญงิหลงัคลอดทีล่กูปวยนอนรกัษาในNICU,ผูเลีย้งดูเด็ก 0-5 ป  

4 (จํานวนหนวยงาน) 
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ตารางกิจกรรมโรงเรียนพอแม...หญิงหลังคลอด 

เวลา หลักสูตร/กจิกรรม ผูสอน 

แรกรบั การใหนมในทานอน (หลงัคลอด / หลงัผาตัดคลอด) พยาบาล 

11.00 - 12.00 น. การใหวัคซนีปองกันวัณโรคและตับอักเสบบ ี พยาบาล 

13.00 - 14.00 น. นวดสมัผสัทารก พยาบาล 

14.00 - 15.30 น. การอาบนํ้าทารก พี่เลี้ยงเด็ก 

18.00 - 19.30 น. การสงเสรมิสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารก 
การเลี้ยงลูกดวยนมแมหลงัคลอด 
การออกกําลงักายหลังคลอด 

พยาบาล 

กอนจําหนาย 
(10.00 - 11.00 น.) 

ทบทวนความรูกอนจําหนาย 
การตรวจตามนัด 

พยาบาล 

ตารางกิจกรรมโรงเรียนพอแม...ทารกแรกเกดิท่ีมภีาวะแทรกซอน(NICU) 

เวลา หลักสูตร/กจิกรรม ผูสอน 

แรกรบั แนะนําการเย่ียมทารกและแจงภาวะเจ็บปวยของทารก  พยาบาล 

13.00 –14.00 น. วัดปรอท และการอาบนํ้าทารก  พี่เลี้ยงเด็ก  
17.00 –19.00 น. การสงเสรมิพัฒนาการทารกที่มีภาวะแทรกซอน 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมในทารกที่มีภาวะแทรกซอน 
นวดสมัผสัทารก  
การดูแลทารกคลอดกอนกําหนด 
การดูแลทารกตัวเหลอืง 

พยาบาล 

กอนจําหนาย 
 

ทบทวนความรูกอนจําหนาย 
การตรวจตามนัด 

พยาบาล 

06.00 – 07.00 น. การอาบนํ้าทารก พี่เลี้ยงเด็ก 
07.00 – 08.00 น.  การออกกําลงักายหลังคลอด  พี่เลี้ยงเด็ก 
09.00 – 10.00 น. การใหนํ้านมมารดาและการประเมินนํ้านมมารดา  พยาบาล/ 

พี่เลี้ยงเด็ก 
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ตารางกิจกรรมโรงเรียนพอแม...เด็ก 0-5 ป 

อายุเด็ก วัน หลักสูตร/กจิกรรม ผูสอน 

1 -4 เดือน อังคาร การเลี้ยงลูกดวยนมแมในเด็ก 
โภชนาการตามวัย 
การใชยาในเด็กและวัคซีนตามวัย 
การเลี้ยงดูและสงเสริมพฒันาการตามวัย 

คลินิกนมแม 
โภชนาการ 
เภสัชกรรม 

WCC 

4 -6 เดือน อังคาร การดูแลทนัตสขุภาพในเด็ก 
การเลี้ยงดูและสงเสริมพฒันาการตามวัย 
โภชนาการตามวัย 
วัคซีนตามวัย 

ทันตกรรม 
WCC 

6 –9 เดือน พุธ การเลี้ยงดูและสงเสริมพฒันาการตามวัย 
โภชนาการตามวัย 
วัคซีนตามวัย 

WCC 

9 เดือน -1 ป  พุธ การดูแลทนัตสขุภาพในเด็ก 
การเลี้ยงดูและสงเสริมพฒันาการตามวัย 
โภชนาการตามวัย 
วัคซีนตามวัย 

ทันตกรรม 
WCC 
 

1-2 ป จันทร การตรวจและดูแลทันตสขุภาพในเด็ก 
การเลี้ยงดูและสงเสริมพฒันาการตามวัย 
โภชนาการตามวัย 
การคัดกรองออทิสติกในเด็กอายุ 1 ป 6 เดือน 
วัคซีนตามวัย 

ทันตกรรม 

WCC 
 

2-3 ป พฤหัส การตรวจและดูแลทันตสขุภาพในเด็ก 
การเลี้ยงดูและสงเสริมพฒันาการตามวัย 
โภชนาการตามวัย 
การคัดกรองความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 3 ป 
วัคซีนตามวัย 

ทันตกรรม 

WCC 
 

4 ป ศุกร การตรวจและดูแลทันตสขุภาพในเด็ก 
การเลี้ยงดูและสงเสริมพฒันาการตามวัย 
โภชนาการตามวัย 
วัคซีนตามวัย 

ทันตกรรม 

WCC 
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน การใชยาในระยะตั้งครรภ 

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภอายุครรภนอยกวา 16 สัปดาหและสามี/ญาติ 

ระยะเวลาที่ใช 45 นาท ี

สาระสําคัญ หญงิต้ังครรภจําเปนตองเลอืกใชยา และรบัประทานยาบํารงุอยางสม่ําเสมอ 

จุดประสงคการเรียนรู • บอกหลักการใชยาที่ถูกตองสําหรบัหญงิต้ังครรภ 
• ระบุความสําคัญของกรดโฟลิก, ยาเมด็เสรมิธาตุเหล็ก และไอโอดีน 
• รับประทานยาบํารงุอยางถูกตองและสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา

ต้ังครรภ 
เน้ือหาสาระ • หลักการใชยาในหญงิต้ังครรภ 

• ความสําคัญของกรดโฟลิกและวิธีรับประทานยาที่ถูกตอง 
• ความสาํคัญของยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กผสมไอโอดีนและวิธีรับประทาน

ยาที่ถูกตอง 
กระบวนการเรียนรู 

1. ผูสอนเปดซีดีการตูนทอมมี่ 
2. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับประวัติการรับประทานยาในชีวิตประจําวัน 
3. ผูสอนสนทนากับผูเรียนถึงอันตรายจากการใชยาในระยะต้ังครรภ อธิบายหลักการใชยาที่

ถูกตองในระยะต้ังครรภ  
4. ผูสอนสนทนาถึงความสําคัญของกรดโฟลิก, ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และไอโอดีน ในประเด็นวิธี

รับประทานยาที่ถูกตอง อาการขางเคียงจากการใชยา พรอมแสดงตัวยางยาใหดู 

สื่อการสอน 
• ซีดีการตูนทอมมี่ 1 แผน 
• โมเดลตัวอยางยาที่หญิงต้ังครรภควรไดรับ ไดแก แคลเซียม กรดโฟลิก ยาบํารุงธาตุเหล็ก 

วิตามินบี 6 ยาแกแพทอง อยางละ 1 ถุง 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู 
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โปรดใสเคร่ืองหมาย Pในชองท่ีทานเลือกตอบ 

คําถาม ถูก ผิด ไมทราบ 

1. เมื่อมีอาการเจ็บปวยขณะต้ังครรภ หามใชยาทุกชนิด เพราะจะเกิดอันตราย
ตอทารกในครรภ  

   

2. หญิงต้ังครรภควรหลีกเลีย่งการใชยาในชวง  3เดือนสุดทายมากที่สุด เพราะ
อาจทําใหทารกในครรภพิการได  

   

3. หญิงต้ังครรภตองการกรดโฟลิกเพ่ิมมากขึ้นในชวงปฏิสนธิและชวง 3 เดือน
แรก ของการต้ังครรภเพื่อใชในการแบงเซลลสรางอวัยวะทารก  

   

4. กรดโฟลิก ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดความผิดปกติในการพัฒนาสมองและ
ระบบประสาทของทารก  

   

5. หญิงวัยเจรญิพันธุทุกคนควรรบัประทานกรดโฟลกิเพ่ิมขึน้เปนประจําทุกวัน 
หรือควรรับประทานกอนการต้ังครรภประมาณ 1-3 เดือน  

   

6. ระยะต้ังครรภ เปนชวงทีร่างกายตองการธาตุเหล็กสูงขึ้น จึงมีความเสี่ยงทีจ่ะ
เกิดโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได  

   

7. หญงิต้ังครรภทีม่โีลหิตจาง จากการขาดธาตุเหลก็ จะมีผลกระทบคือ ออนเพลยี  
ติดเช้ืองาย  เสีย่งตอการแทงบตุร คลอดกอนกําหนด  ตกเลอืดหลงัคลอด ฯลฯ  

   

8. หญิงต้ังครรภที่มีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ไมสงผลกระทบตอนํ้าหนัก
แรกคลอดของทารก และการเจรญิเติบโตของทารกนอยกวาอายุครรภ  

   

9. หญงิต้ังครรภที ่ตรวจไมพบโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหลก็ หรอืมรีางกายแข็งแรง
ดี ก ็ควรรบัประทานยาเมด็เสรมิธาตุเหลก็ทุกวันเพือ่เปนการปองกนัภาวะโลหติจาง  

   

10. การรบัประทานยาเสรมิธาตุเหลก็ พรอมนม จะทําใหรางกายเพ่ิมการดูดซมึธาตุเหลก็ไดดีย่ิงข้ึน     

โปรดทําเคร่ืองหมาย P ในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมการรับประทานยาขณะตั้งครรภของทานมากท่ีสุด 

แบบประเมินเร่ืองการใชยาในขณะตั้งครรภ 

พฤติกรรมการรับประทานยา    ความถีก่ารกินตอสัปดาห   

5-7 วัน 3-4วัน 1-2 วัน ไมเคยกิน 

1. รับประทานยาเม็ดกรดโฟลิกในชวง 3 เดือนแรกของการต้ังครรภ      

2. รับประทานยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็ก      

3. รับประทานยาเม็ดแคลเซียม      
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน ทันตสุขภาพในระยะตั้งครรภ  

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภอายุครรภนอยกวา 16 สัปดาหและสามี/ญาติ 

ระยะเวลาที่ใช 30 นาท ี

สาระสําคัญ หญิงต้ังครรภจําเปนตองดูแลรักษาสุขภาพชองปากในขณะต้ังครรภ 
จุดประสงคการเรียนรู • หญิงต้ังครรภตระหนักและใหความสําคัญตอการดูแลในชองปากขณะ

ต้ังครรภ 
• บอกสาเหตุของการเกิดโรคในชองปากในระยะต้ังครรภได 
• บอกวิธีแปรงฟน และใชไหมขัดฟนไดอยางถูกวิธี 
• เขารับการตรวจรักษาภายในชองปากในระยะต้ังครรภไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไว 
เน้ือหาสาระ • โรคในชองปากที่พบในระยะต้ังครรภ และสาเหตุ 

• วิธีปองกันการเกิดโรคในชองปาก 
• วิธีแปรงฟนและใชไหมขัดฟนอยางถูกวิธี 
• ระยะเวลาในการไปรักษาฟนในระหวางต้ังครรภ 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกบัโรคในชองปากทีพ่บเห็นในชีวิตประจําวัน 
2. ผูสอนขอตัวแทน เพื่อเกบ็ตัวอยางข้ีฟน แลวนํามาสองผานกลองจลุทรรศน ใหดูเช้ือโรคผาน

ทางโทรทัศน หรือใหตัวแทนแสดงวิธีแปรงฟนในชีวิตประจําวัน  
3. ผูสอนใหความรูเกี่ยวกับโรคในชองปากที่พบในระยะตัง้ครรภ และสาเหตุของการเกิดโรค 
4. ผูสอนสาธิตการแปรงฟนและใชไหมขัดฟนอยางถูกวิธีกับผูเรยีนเปนตัวอยางโดยใชโมเดลฟน 

และแจกเม็ดสียอมฟน ใหกับหญงิต้ังครรภไปตรวจประสทิธิภาพการแปรงฟนดวยตนเอง 
5. ผูสอนแนะนําหญงิต้ังครรภถึงอายุครรภที่เหมาะสมในการตรวจรกัษา 
6. ผูสอนและผูเรียนรวมกนัแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพชองปากในหญิงต้ังครรภ 
 

สื่อการสอน 
• แผนสไลด    1 แผน พรอมไมจิ้มฟนสําหรับเข่ียข้ีฟน 
• โมเดลสอนแปรงฟน 1 ชุด 
• กลองจุลทรรศนพรอมโทรทัศน    1 ชุด 
• ไหมขัดฟน  1 กลอง 
• เม็ดสียอมฟน  20 หอๆละ 2  เม็ด  

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู /การกลับมาตรวจฟนตามนัด 
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       แบบประเมินผลเร่ือง ”ทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ” 
 

1. ขณะต้ังครรภทานไดรบัการตรวจสุขภาพชองปาก หรือไม 
£  ไมไดรับการตรวจ (เลือกตอบขอ1.1)             £  ไมไดรับ การตรวจ(เลือกตอบ ขอ 1.2)   

         1.1 ขณะต้ังครรภแลวไดรบัการตรวจสุขภาพชองปาก เมื่ออายุครรภเทาไร 
       £  ตรวจเมื่ออายุครรภ 1-3 เดือน   
       £  ตรวจเมื่ออายุครรภ 4-6 เดือน  
       £  ตรวจเมื่ออายุครรภ 7-9 เดือน 

         1.2 ขณะต้ังครรภแลวไมไดรบัการตรวจสุขภาพชองปากเน่ืองจากสาเหตุใด 
        £   ไมทราบวาตองตรวจฟนในชวงต้ังครรภ 
        £   ไมสะดวกทีจ่ะตองไปตรวจฟน 
        £   บานกับโรงพยาบาลอยูไกลกัน 
        £   คิดวาไมจําเปนตองตรวจฟน 
        £   อื่นๆ (ระบ)ุ........................................................ 
2.      ทานไดรับการรักษาทางทนัตกรรม หรอืไม 

 £   รักษา (ตอบขอ 2.1,2.2)                      £  ไมไดรับการรกัษา เพราะ........................................ 
        2.1 ทานไดรับการรักษาทางทันตกรรม เมื่ออายุครรภเทาไร 

       £  1-3 เดือน      £  4-6 เดือน £  7-9 เดือน 
        2.2 ทานไดรับการรักษาทางทันตกรรม ประเภทใดบาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       £  ขูดหินปูน £  อุดฟน  £  ถอนฟน £ อื่นๆ (ระบ)ุ........................ 
3. ทานคิดวาหากเกิดโรคเหงอืกอักเสบและโรคฟนผุในชวงต้ังครรภแลวจะมผีลกระทบตอลูกนอยของคุณ

อยางไร ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 £ อาจสงผลใหนํ้าหนักตัวของลูกนอยตํ่ากวาเกณฑได 
 £ อาจสงผลใหลูกนอยคลอดกอนกําหนดได 
 £ อาจสงผลใหลูกมีโอกาสเกดิโรคในชองปากไดงายข้ึน 
 £ ไมมีผลกระทบตอลูกนอยแตอยางใด 
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน โภชนาการในระยะตั้งครรภ  

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภอายุครรภ 16 –20 สัปดาหและสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 30 นาท ี

สาระสําคัญ โภชนาการมีความสําคัญสําหรับหญิงต้ังครรภจําเปนตองเลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของรางกายตนเองและ
ทารกในครรภ  

จุดประสงคการเรียนรู • บอกวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในชวงต้ังครรภได 
• การเลือกรับประทานอาหารไดถูกตองขณะต้ังครรภ 
• ตระหนักรูหรอืเหน็คุณคาในเรื่องโภชนาการขณะต้ังครรภ  

เน้ือหาสาระ • วิธีการรับประทานอาหารที่ถูกหลกัโภชนาการ 
• การปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกตอง 
• ความสาํคัญทางโภชนาการในเรือ่งความตองการพลังงานและ        

สารอาหารในหญงิต้ังครรภ  

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียน ประเมินความรูความเขาใจอาหารในชีวิตประจําวันของผูเรียนเพื่อ

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาความสําคัญและแหลงสารอาหารที่จําเปนขณะต้ังครรภ  
2. ผูสอนนําโมเดลสาธิตอาหารหลัก 5 หมู ใหผูเรียนดูพรอมทั้ง อธิบายวิธีการรับประทานอาหาร

และการปฏิบัติตนอยางถูกตอง 
3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาวิธีการเลือกรับประทานอาหารและการปฏิบัติตน 

สื่อการสอน 
• โมเดลสาธิตอาหารหลัก 5 หมูตามธงโภชนาการ 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู 
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แบบประเมินผลเร่ือง “โภชนาการ ในหญิงตั้งครรภ”   
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตอไปน้ี  โดยทําเคร่ืองหมาย P หนาขอท่ีทานคิดวาถูก และทําเคร่ืองหมาย   
                   X     หนาขอท่ีทานคิดวาผิด 
.................1. ควรรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ไดแก  ขาว,  ผัก,  เน้ือสัตว,  ผลไม  และไขมัน 
................ 2. อาหารที่ชวยการเจริญเติบโตของทารกในครรภ  คือ  เน้ือสัตวตางๆ,  ไข,  นม,  อาหารทะเล  
................ 3. หญงิต้ังครรภที่ซีด  (โลหิตจาง)  ควรกินเน้ือสตัว  เครื่องในสัตว  เลือด  รวมกบัผักใบสเีขียว  
................ 4. นมทีเ่หมาะสมสําหรบัหญงิต้ังครรภ  คือ  นมจืดพรองมันเนย ควรด่ืมอยางนอยวันละ 1-2 แกว 
................ 5. หากไมชอบด่ืมนมวัว  หญิงต้ังครรภสามารถด่ืมนมถ่ัวเหลืองผสมงาดํา รสหวานนอย  หรือกิน          
                ปลาตัวเล็กตัวนอยแทนได 
.......... ..... 6. หญิงต้ังครรภไมควรกินอาหารทะเล  เพราะจะทําใหนํ้าหนักข้ึนมากเกินเกณฑ  
.........................7. แหลงของไอโอดีน ไดแก อาหารทะเล  เกลอืเสรมิไอโอดีน ซึง่ชวยปองกนัโรคคอหอยพอก และ โรคเออในเด็ก 
................ 8. การด่ืมนํ้าเปลาเปนประจําๆ  กินผัก  ผลไมรสหวานนอยที่มีกากใย ชวยแกไขอาการทองผกูได 
................ 9. การด่ืมนํ้าอัดลม  ขนมหวาน  ของทอดเปนประจํา  มีผลเสยีตอทารกและหญงิต้ังครรภ  
.......... ... 10.คนที่เปนเบาหวานขณะต้ังครรภ  ควรหลีกเลี่ยงกินอาหารทีม่ีไขมันสูง  ของหวานทุกชนิด 

ความถีก่ารกินตอสัปดาห   

5-7 วัน 3-4วัน 1-2 วัน ไมเคยกิน 

1.   กินอาหารแตละมือ้ครบ 5 หมู เชน ขาว ผัก ผลไม เน้ือสัตว ไขมัน      

2.   กินอาหารประเภทเน้ือสัตว  เชน  ปลา   ไข   เน้ือสัตวตางๆ ทุกมื้อ      

3.   กินอาหารบํารงุเลือด เชน เครื่องในสัตว  เลือด  เน้ือสัตวตางๆ      

4.   กนิอาหารทีบ่ํารงุกระดูก เชน นมจดื/นมถ่ัวเหลอืงผสมงาดํา/ปลาเลก็ปลานอย     

5.   กินอาหารทะเล  หรือใชเกลอืเสรมิไอโอดีน      

6.     กนิอาหารรสเค็มเปนประจํา  เชน  อาหารกระปอง บะหมีก่ึง่สําเรจ็รปู ของหมกัดอง       

พฤติกรรมการกินอาหาร   

7.   ด่ืมไวน  เบียร  สุรา  ยาดองเหลา      

8.   กินของหวาน  เชน   นํ้าอัดลม  ขนมหวาน เบเกอรรี ่  ขนมซอง      

9.   กินอาหารประเภทของทอด  ทุกมื้อ      

10.  กินผักมากกวาวันละ 3 ทัพพ ี     

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย P  ในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของทานมากท่ีสุด 
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน การดูแลสุขภาพแมลูกในครรภ  

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภอายุครรภ 16 –20 สัปดาหและสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 45 นาท ี

สาระสําคัญ การปฏิบติัตัวในขณะต้ังครรภทีถู่กตองและการสงเสรมิพัฒนาการทารกในครรภ 
สามารถชวยไดดวยการจดัสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แตกกิง่กานของเสนใยสมองและเพิม่จดุเช่ือมตอของเซลลสมอง  

จุดประสงคการเรียนรู • บอกการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจของหญิงต้ังครรภ ได 
• บอกการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภได 
• บอกวิธีการสงเสริมพัฒนาการของทารกในครรภได 
• บอกอาการผิดปกติที่ตองมากอนนัด 
• สามีตระหนักบทบาทหนาที่ในการดูแลภรรยาและบุตร  

เน้ือหาสาระ • การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจของหญิงต้ังครรภ 
• การเจริญเติบโตและการสงเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ 
• อาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาลกอนวันนัด  
• บทบาทของสามีที่ตองดูแลหญิงต้ังครรภ 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนเปดซีดี เรื่อง Body Atlas ผาลกึรางกายมนุษย ของ Discovery Health  
2. ผูสอน สนทนาเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภจากซีดี เรือ่ง Body Atlas ผาลกึ

รางกายมนุษย ของ Discovery Health  
3. ผูสอนบรรยายความรูดวย Power Point ในเรื่อง  

• การเปลีย่นแปลงทีส่ําคัญของหญงิต้ังครรภ เชนการเปลีย่นแปลงทางรางกายและจติใจ 
• พฒันาการทารกในครรภ และการสงเสรมิพฒันาการ โดยใชโมเดลนับลกูด้ิน ,โมเดลเจาตัวเลก็,

ตุกตาทารกประกอบคําแนะนํา 
• อาการผดิปกติทีต่องมาโรงพยาบาลกอนวันนัด 

4. ผูสอนและผูเรียนรวมกนัสรุปการสงเสริมพฒันาการทารกในครรภและอาการผิดปกติที่ตองมา
โรงพยาบาลกอนวันนัด พรอมกับเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม 

5.         ผูสอนใหสามหีญงิต้ังครรภทดลองสวมเสื้อคุณพอต้ังครรภ พรอมสอบถามความรูสึก 
สื่อการสอน 

• ซีดีเรื่อง Body Atlas ผาลึกรางกายมนุษย ของ Discovery Health 1 แผน 
• สื่อการสอนPower point เรื่องพัฒนาการของทารกในครรภ 
• โมเดลนับลูกด้ิน 1 ชุด 
• เสื้อคุณพอต้ังครรภ 1 ตัว 
• โมเดลเจาตัวเล็ก  1 ชุด 
• ตุกตาทารก 1 ตัว 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู 
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     แบบประเมินผลเร่ือง “ การดูแลสุขภาพแมลูกในครรภ ” 
 
คําชี้แจง    โปรดตอบคําถามตอไปน้ี  โดยทําเคร่ืองหมาย P หนาขอท่ีทานคิดวาถูก และทําเคร่ืองหมาย       
         X หนาขอท่ีทานคิดวาผิด                                             

............... 1. แมที่ต้ังครรภกินสิ่งใดลูกกนิสิ่งน้ัน แมรูสกึอยางไรลกูก็รูสกึอยางน้ันดวย 

............... 2.แมที่เครียด มีความกงัวลสงูจะมผีลทําใหทารกในครรภมีนํ้าหนักนอย 

............... 3. ทารกในครรภจะเริ่มไดยินเสียงเมื่ออายุครรภประมาณ 5 เดือนข้ึนไป 

............... 4. การลบูทองเปนวิธีหน่ึงในการสงเสริมพฒันาการทารกในครรภ 

............... 5. ถาพบมีนํ้าเดินทาง หรือมีมูกเลอืดออกจากชองคลอดใหรบีมาโรงพยาบาลภายในเวลา 3   ช่ัวโมง
แลวใสผาอนามัยรองซบักอนมา 

............... 6. ควรนับลกูด้ินทกุวันต้ังแตอายุ 7 เดือนข้ึนไป เพื่อตรวจวาลูกยังแข็งแรงดีอยู 

............... 7. ถาพบขาบวมกดบุม รวมกบัปวดศีรษะ ตาพราลายขณะต้ังครรภถือวาเปนอาการปกติ  

............... 8. ระหวางต้ังครรภไมควรด่ืมนํ้ามากนักเพราะจะทําใหปสสาวะบอย 

............... 9. กราฟโภชนาการหญิงต้ังครรภในสมุดสีชมพู ชวยคะเนนํ้าหนักทารกในครรภได 

............... 10. การปลอยใหคลอดทารกเมือ่อายุครรภ 7 เดือน น้ันอาจทําใหทารกเขียว จากการขาดออกซิเจน 



 15 

 

แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน นวดกระชับผูกพัน  

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภ 16-28 สัปดาหและสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 20 นาท ี

สาระสําคัญ การนวดเปนการชวยผอนคลายอาการไมสุขสบายใหหญิงต้ังครรภโดยเฉพาะ
เมื่อผูนวดคือสามีตนเองจะเสริมความผูกพันในครอบครัวไดดี  

จุดประสงคการเรียนรู • ชวยผอนคลายอาการไมสุขสบายใหหญิงต้ังครรภ 
• เสริมสรางความผูกพันในครอบครัว  

เน้ือหาสาระ • ประโยชนของการนวดหญิงต้ังครรภ 
• ทานวดในหญิงต้ังครรภ  

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนแนะนําประโยชนของการนวดหญงิต้ังครรภ 
2. ผูสอนสาธิตการนวดและใหสามหีรือญาติลงมือนวดหญิงต้ังครรภตามแบบ 
3. ผูสอนประเมินความรูสกึของหญิงต้ังครรภและสาม ี
4. ผูสอนใหผูเรียนทวนสอบทานวดทาละ 1 ครั้ง สรปุ 

สื่อการสอน 
• ไมม ี

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• สอบถามความรูสึกของหญิงต้ังครรภและสามี 
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน การนับลูกดิ้น  

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภอายุครรภ 28  สัปดาหข้ึนไป และสามี/ญาติ  
ระยะเวลาที่ใช 10 นาท/ีคน (สอนรายบุคคล) 

สาระสําคัญ การนับลูกด้ินเปนเครื่องมือชวยตรวจสอบการมีชีวิตของทารกในครรภ 
จุดประสงคการเรียนรู • บอกความสําคัญของการนับเด็กด้ินไดถูกตอง 

• บอกลักษณะการด้ินของทารกไดถูกตอง 
• อธิบายวิธีการนับลูกด้ิน ตามแบบบันทึกที่กําหนดไดถูกตอง 
• ทําแบบบันทึกการนับลูกด้ิน ตามแบบฟอรมทีก่าํหนดใหไดถูกตอง  

เน้ือหาสาระ • ความสําคัญของการนับลูกด้ิน 
• ลักษณะการด้ินของทารก 
• วิธีนับและการจดบันทึกการด้ินของทารกลงในตารางบันทึก 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนแจกสมุดบันทึกการนับลูกด้ินใหผูเรียนอานพรอมทําความเขาใจ 
2. ผูสอนสนทนาเรื่องความสําคัญของการนับลูกด้ิน  ลักษณะการด้ินและวิธีนับลูกด้ิน 
3. ผูสอนทวนสอบความเขาใจและใหคําแนะนําวิธีการบันทึกการนับลูกด้ินในเอกสาร 
4. ผูสอนทดสอบกับผูเรียนถึงวิธีการนับที่แจกใหและการบันทึกขอมูลลงตาราง 

สื่อการสอน 
• ตารางการบันทึกการนับลูกด้ิน 

วัน,เดือน,ป เวลาที่เริ่มนับ เวลาที่นับลูกด้ิน 
ครบ   10  ครั้ง 

เวลาทั้งหมด 

    

    

    

    

การวัดและประเมินผล 
• บอกลักษณะของการด้ินของทารก และลักษณะการด้ินที่ผิดปกติของทารกไดอยางถูกตอง 
• บอกวิธีการลงบันทึกการด้ินของทารกในครรภลงในสมุดนับลูกด้ินไดถูกตอง 
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน การออกกําลังกายในระยะตั้งครรภ  

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภ 16-28 สัปดาหและสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 30 นาท ี

สาระสําคัญ หญิงต้ังครรภควรออกกําลังกายอยางถูกตอง ซึ่งจะมีประโยชนและชวย
ปองกันภาวะแทรกซอน  ลดภาวะไมสุขสบายตางๆ รวมทั้งชวยใหการ
ดําเนินการต้ังครรภตอไปจนครบกําหนดคลอด  

จุดประสงคการเรียนรู • บอกประโยชน และขอหาม ในการออกกําลังกายในหญิงต้ังครรภ 
• ฝกปฏิบัติและออกกําลังกายไดอยางถูกตอง  

เน้ือหาสาระ • ประโยชน ขอหามของการออกกําลงักาย 
• การฝกปฏิบัติตามข้ันตอนของการออกกําลังกายในหญิงต้ังครรภ  

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนทวนสอบขอหามในการออกกําลังกายตามโปสเตอร 
2. ผูสอนเปดซีดี การออกกําลังกายในหญิงต้ังครรภ ถึงข้ันตอนกอนเริ่มออกกําลังกาย  
3. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนการออกกําลังกายในขณะต้ังครรภ 
4. ผูสอนแนะนําอาการผิดปกติที่ใหหยุดออกกําลังกายทันทีที่พบในระหวางฝกปฏิบัติ 
5. ผูสอนเปดซีดีการออกกําลังกายในหญิงต้ังครรภตอสิ้นสุดถึงเทคนิคการผอนคลาย พรอมให

ผูเรียนปฏิบัติตามโดยผูสอนคอยแนะนํารวมดวย 
6. ผูสอนและผูเรียนรวมทบทวนทาในการออกกําลังกายทาละ 1 ครั้ง  
7. แจกโปสเตอรออกกําลังกายเพื่อใหไปฝกปฏิบัติที่บาน 

สื่อการสอน 
• ซีดีการออกกําลังกายในหญิงต้ังครรภ 1  แผน 
• โปสเตอรการออกกําลังกายจํานวนเทากับจํานวนหญิงต้ังครรภที่เขาอบรม 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู 
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน การเตรียมตัวกอนคลอด 

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภอายุครรภ   32   สัปดาหข้ึนไป และสามี/ญาติ  
ระยะเวลาที่ใช 45  นาท ี 
สาระสําคัญ การเตรียมตัวใหพรอมกอนคลอด ชวยใหเขาใจอาการนําเขาสูการคลอด และ

เขาใจกระบวนการคลอดทําใหการคลอดราบรื่น  
จุดประสงคการเรียนรู • บอกลักษณะอาการเจ็บครรภจริง เจ็บครรภเตือน  

• แสดงวิธีผอนคลายความเจ็บปวดได  
• บอกของใชทีจ่ําเปนกอนมาโรงพยาบาล  
• บอกอาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาลกอนเวลานัดได 

เน้ือหาสาระ • อาการเจ็บครรภจริง  เจ็บครรภเตือน   
• วิธีผอนคลายความเจ็บปวด 
• วิธีการคลอดแบบตางๆ 
•  การเบงคลอด 
• การเตรียมของใชกอนมาคลอด 
• อาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาลกอนเวลานัด 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสอบถามประสบการณการคลอดที่ผานมาจากผูเรียน 
2. ผูสอนบรรยายดวยสื่อ Power  Point  ในเรื่อง 

• อาการนําสูการคลอด  
• สาธิตวิธีการผอนคลายความเจ็บปวดระหวางรอคลอด  
• การเบงคลอดที่ถูกวิธี และการสงเสริมสายสัมพันธแมลูกเมื่อแรกคลอด  
• ของใชที่ควรเตรียมพรอมกอนคลอด  
• อาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาลกอนเวลานัด 

3. เปดซีดีการคลอดทางชองคลอด พรอมสรุป 
4. เปดซีดีการคลอดโดยใชเครื่องมือ และการผาตัดคลอด  พรอมสรุปความจําเปนในการชวย

คลอดพรอมบอกถึงภาวะแทรกซอนของการใชเครื่องมือและการผาตัดคลอด 
5.     ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปอาการนําคลอดและอาการผิดปกติที่ตองมากอนวันนัด 

สื่อการสอน 
• ซีดีเรื่องการคลอด  1 แผน 
• สื่อ Power  Point  เรื่องการเตรียมตัวกอนคลอด/ การคลอด  
• ตัวอยางของใชที่จําเปน  เชน ผาออม ผาเช็ดตัว ผาอนามัย 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู 
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1. อาการนําและอาการแสดงทีส่ําคัญทีต่องมาโรงพยาบาล (ตอบได 4  อาการถือวาผาน)     

• นํ้าเดินทางไหลออกทางชองคลอด/มมีูกเลอืดออก ¨ รู ¨ ไมรู 
• เด็กด้ินนอย/ไมด้ิน ¨ รู ¨ ไมรู 
• ปวดศีรษะ ตาพรามัว /ชัก  ¨ รู ¨ ไมรู 
•  มทีองแข็งตึงบอย  กอนอายุครรภ  37  สปัดาห  ( ครรภไมครบกําหนดแตเจบ็ครรภ)  ¨ รู ¨ ไมรู 
• มีเลอืดสดหรือสวนตาง ๆ  ของเด็กออกทางชองคลอด  ¨ รู ¨ ไมรู 
• ทองแข็งตึงบอยข้ึนสม่ําเสมอรวมกบัมมีกูเลอืด  ( อาการเจ็บครรภจริง )  ¨ รู ¨ ไมรู 
• มีทองแข็งตึงบอย  ( ในรายทีเ่คยผาตัดคลอด )  ¨ รู ¨ ไมรู 

2. ของใชที่ควรเตรียมกอนมาคลอด (ตอบได 2  ขอถือวาผาน)    

• สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  ¨ รู ¨ ไมรู 
• บัตรประจําตัวประชาชน  ¨ รู ¨ ไมรู 
• สําเนาทะเบยีนบานสําหรับทาํสติูบัตรลกู (แจงเกิด)  ¨ รู ¨ ไมรู 

3. การบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการคลอดโดยวิธีธรรมชาติทําอยางไร  
(เฉพาะรายที่ไดรบัการสอนแบบกลุม) 

 ̈ปฏิบติัได ¨ ไมได 

4. เทคนิคการเบงคลอดที่ถูกวิธี (ยกเวนรายที่เคยผาตัดคลอดมากอน) ¨ รู ¨ ไมรู 

5. หากมีการผาตัดคลอด ควรปฏิบัติอยางไร ¨ รู ¨ ไมรู 

    แบบประเมินเร่ืองเตรียมตัวกอนคลอด (สําหรับเจาหนาท่ีสัมภาษณ)  
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ 

แผนการสอน การเตรียมเลี้ยงลูกดวยนมแม  

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภอายุครรภ   32   สัปดาหข้ึนไป และสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 30  นาท ี 

สาระสําคัญ การไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือนจะเปนประโยชนตอทารกอยางมาก   
ดังน้ันมารดาตองมีความรูเพื่อเตรียมพรอมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
เหมาะสม  

จุดประสงคการเรียนรู • บอกประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมได 
• สามารถอุมทารกใหนมไดถูกวิธี 
• บอกการดูแลเตานมไดถูกตอง 
• สามารถอธิบาย กฎ  4  ดูดไดถูกตอง  

เน้ือหาสาระ • ประโยชนของนมแมตอแมและลูก 
• ทาการใหนมลูกที่ถูกตอง 
• กฎ 4 ดูดที่ทําใหนํ้านมมาเร็วและเพียงพอตอความตองการของลูก 

• การดูแลเตานม หัวนมเพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมแม  
กระบวนการเรียนรู 

1. ผูสอนใหผูเรียนชมซดีี การเลี้ยงลกูดวยนมแม   
2. ผูสอนสนทนากับผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาจากซีดี การเลี้ยงลูกดวยนมแม เพือ่เช่ือมโยงเขาสู

เน้ือหา 
3. ผูสอนกระตุนใหหญิงต้ังครรภและญาติทีเ่คยเลี้ยงลูกดวยนํ้านมแมเลาประสบการณ 
4. ผูสอนสรุปเน้ือหาในซีดี และประสบการณของหญิงต้ังครรภดวย power point ในเรื่อง

ประโยชนการเลี้ยงลูกดวยนมแมและกฎ 4 ดูด  
5. ผูสอนสาธิตกายวิภาคของเตานมและใหผูเรียนไดดูลักษณะของเตานม 
6. ผูสอนสาธิต และใหผูเรียนฝกปฏิบัติอุมลกู จากตุกตาหัดอุม 

สื่อการสอน 
• ซีดีการเลี้ยงลูกดวยนมแมของศูนยนมแมแหงประเทศไทย 1  แผน 
• ซีดีแผนดินไทย ตอนมหัศจรรยนมแมตอนที่ 1  1 แผน 
• เตานมเทียมแสดงลักษณะภายในของเตานม 1 อัน 
• ตุกตาหัดอุม 15 ตัว (เทาจํานวนหญิงต้ังครรภ) 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู 
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         แบบประเมินผลเร่ือง “การเตรียมเลี้ยงลูกดวยนมแม” 
 
คําชี้แจง    โปรดตอบคําถามตอไปน้ี  โดยทําเคร่ืองหมาย P หนาขอท่ีทานคิดวาถูก                    
         และทําเคร่ืองหมาย X หนาขอท่ีทานคิดวาผดิ 

.................1 นมแมชวยลดการเกิดภูมิแพทางผิวหนัง  และโรคหอบหืดใหกับเด็ก 

.................2 นมแมชวยลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคฟนผุในลกู 

.................3 ใชนมแมทารักษาอาการหัวนมแตกได 

.................4 นมแมใหไดถึงอายุ 2 ป และเริ่มใหอาหารเสรมิคูกับนมแมเมือ่เด็กอายุ 6 เดือน 

.................5 ดูดเร็ว ดูดบอย ดูดถูกวิธี และดูดเกลี้ยงเตา หลัก 4 ดูดน้ีจะทําใหนํ้านมแมมีเพียงพอสําหรับลูก 

.................6 หลงัคลอด 2-3 วันแรกไมควรปลุกลูกมาดูดนมแม ปลอยไปตามธรรมชาติ 

.................7 การนําหวันมแมเข่ียทีร่ิมฝปากของลกู จะทําใหลูกอาปากกวางพรอมงบัลานนม 

...... …......8 ในมื้อถัดไป ใหเริม่ดูดจากเตาที่ดูดคางไวในมื้อกอนเสมอเพือ่ใหไดนํ้านมสวนหนา และสวนหลัง 

.................9 ภายหลังการใหนํ้านมแมควรใหนํ้าตามทกุครัง้เพื่อลางปาก 

...............10 นํ้านมแมสามารถบบีเกบ็ไวใหลูกได เมื่อแมตองไปทํางาน 
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด 

แผนการสอน การสงเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารก 

กลุมเปาหมาย หญิงหลังคลอดทางชองคลอด 1 วัน,ผาตัดคลอด 2 วัน และสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 60  นาท ี 
สาระสําคัญ มารดาหลังคลอดจําเปนตองไดรับการสงเสริมสุขภาพเพื่อมีความรูใน การ

ปฏิบัติตัวหลังคลอดที่ถูกตองเหมาะสมทั้งในการดูแลตนเองและทารกแรกเกดิ
ในการสงเสรมิพฒันาการทารก เพื่อชวยฟนฟูสภาพรางกายใหคืนสูสภาพปกติ
อยางรวดเร็วหลังคลอด  

จุดประสงคการเรียนรู • บอกอาการผิดปกติในระยะหลังคลอดไดอยางถูกตอง 
• บอกวิธีปฏิบัติตัวหลังคลอดไดถูกตอง   
• บอกวิธีการคุมกําเนิดไดอยางเหมาะสม 
• เลือกอาหารไดอยางเหมาะสม  
• บอกอาการผิดปกติของทารกที่ตองมาพบแพทยไดอยางนอย 5 อาการ 

เน้ือหาสาระ • ลักษณะทางคลินิกที่พบในระยะหลังคลอด   และการดูแลสุขภาพ 
ตนเอง และทารก   การนัดตรวจ 6 สปัดาหหลงัคลอด  

• อาการผิดปกติหลังคลอดที่ควรมาพบแพทย    
• โภชนาการของหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด 
• วิธีคุมกําเนิดและการมีเพศสัมพันธ 
• การดูแลและการสงเสรมิพฒันาการทารก  
• อาการผิดปกติของทารกและการดูแลเบื้องตนกอนมาพบแพทย 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกบัความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพมารดาและทารก 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกนัอภิปรายเรือ่ง การปฏิบัติตัวหลงัคลอดเพื่อสุขภาพที่ดี อาการ

ผิดปกติหลงัคลอด สุขภาพปากและฟน  โภชนาการของหญงิหลังคลอดและทารกแรกเกิด วิธี
คุมกาํเนิดและการมีเพศสัมพันธ ดวยภาพพลิกความรูดานสขุภาพมารดาหลังคลอดและทารก
แรกเกิด และพฒันาการทารก  

3. ผูสอนและผูเรียนรวมสรปุเน้ือหาการดูแลสงเสริมสุขภาพมารดาและทารก รวมถึงอาการ
ผิดปกติที่ควรมาพบแพทย 

4. แนะนําการบนัทึกพฒันาการเด็กในสมุดบันทกึสขุภาพแมและเด็ก 

การวัดและประเมินผล 
• ทดสอบความรูโดยการตอบคําถามและการซกัถามดวยแบบสอบถามและแบบประเมนิกอนกลบับาน 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู 

สื่อการสอน 
• แผนภาพพลิกความรูดานสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด  1 ชุด 
• สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 1 เลม 
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด 

แผนการสอน การเลี้ยงลูกดวยนมแมหลังคลอด  

กลุมเปาหมาย หญิงหลังคลอด และสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 40  นาท ี 
สาระสําคัญ การปฏิบัติตน และการใหนํ้านมลูกอยางถูกวิธีจะชวยใหทารกมีสุขภาพ

แข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี  

จุดประสงคการเรียนรู • บอกความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมได 
• บอกวิธีทําใหนมแมไหลดีได 
• แสดงทาอุมลูกใหกินนมแมอยางถูกวิธี 
• แสดงวิธีบีบนํ้านมและบอกการเก็บรักษานํ้านมไดอยางถูกวิธี 
• แสดงวิธีการประคบ / นวดเตานมไดอยางถูกวิธี  

เน้ือหาสาระ • ทบทวนความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
• การทําใหมีนํ้านมเพียงพอสําหรับลูก 
• การอุมลกูใหดูดนมแมอยางถูกวิธี 
•  สาเหตุและการแกไขอาการเจ็บหัวนม หัวนมแตก เตานมคัด และเตา  
        นมอักเสบ 
• การเก็บรักษานํ้านมแมที่บีบออกมาแลวและการนํามาใช 

• การทํางานนอกบานคูกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
กระบวนการเรียนรู 

1. แรกรบัหลงัคลอดใหคําแนะนําใหนมแมในทานอน และกระตุนการดูดบอยและดูดถูกวิธี 
2. หลงัคลอด 1-2 วัน จัดกลุมเสวนาเกี่ยวกับประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชน

ของนมแม  ผูสอนสรุปประโยชนของนมแมเพื่อเช่ือมโยงเขาสูเน้ือหา 
3. ผูสอนใชสือ่การสอนภาพพลกิการเลีย้งลกูดวยนมแม สอนทาอุม ดูดถูกวิธี และใหผูเรยีนฝกปฏิบติั  
4. ผูสอนสาธิตวิธีการนวดประคบเตานมเพื่อกระตุน และบบีนํ้านมเกบ็จากตัวแทนผูเรียนและให

ผูเรียนฝกปฏิบัติตาม และผูสอนตรวจสอบแนะนําซ้ําใหถูกตอง 
5. ผูสอนกระตุนผูเรียนใหพูดคุยประสบการณปญหาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและวิธีแกไข 
6. ผูสอนรวมกบัผูเรยีนสรุปแนวทางการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
7. กรณีทารกมีภาวะแทรกซอนเนนการสงเสริมใหมารดาไปใหนมแมที่ NICU อยางตอเน่ือง 

สื่อการสอน 
• ภาพพลิกเรื่องการเลี้ยงลกูดวยนมแม 1 ชุด 
• เตาเทียมแสดงลักษณะภายนอกในของเตานม 1 เตา 
• กะละมังสําหรับใสนํ้าประคบเตานม 2 ใบ/ 1 คน 

การวัดและประเมินผล 
• สังเกตการเขารวมกจิกรรม การซกัถามและการตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามประเมินการนําไปใชกอนกลับบานดวยใบ LATCH score 
• ตรวจสอบวิธีบีบเก็บนมแม 
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด 

แผนการสอน การออกกําลังกายในหญิงหลังคลอด  

กลุมเปาหมาย หญิงหลังคลอด1 วันหลังคลอดทางชองคลอด และ 2 วันหลังผาตัดคลอด  

ระยะเวลาที่ใช 20  นาท ี 
สาระสําคัญ มารดาหลังคลอดจําเปนตองมีความรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพและการออก

กําลังกายหลังคลอดเพื่อชวยฟนฟูสภาพรางกายใหคืนสูสภาพปกติอยาง
รวดเร็วหลังคลอด และชวยกระชับสัดสวนเฉพาะที่ 

จุดประสงคการเรียนรู • บอกประโยชนและขอหามการออกกําลังกายหลังคลอดได 
• ฝกปฏิบัติและออกกําลังกายไดอยางถูกตอง  

เน้ือหาสาระ • ประโยชนและขอหามของการออกกําลังกายหลังคลอด 
• การฝกปฏิบัติตามข้ันตอนการออกกําลังกายหลังคลอด 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยชนและความจําเปนของการออกกําลังกายหลัง

คลอดสาระสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อเช่ือมโยงเขาสูเน้ือหา 
2. ผูสอนสาธิตการออกกําลังกายพรอมใหผูเรียนฝกปฏิบัติตาม 
3. ผูสอนและผูเรียนรวมทบทวนทาในการออกกําลังกายทาละ 1 ครั้ง  

สื่อการสอน 
• โปสเตอรการออกกําลงักายหลงัคลอด 1  แผน/ซีดีการออกกําลังกายหลังคลอด 1 แผน 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตความสนใจซักถาม  การตอบคําถามและการใหความรวมมือ 
• ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู 
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด 

แผนการสอน การนวดสัมผัสทารก 

กลุมเปาหมาย หญิงหลังคลอดและสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 40  นาท ี 

สาระสําคัญ การนวดสัมผัสเปนวิธีการหน่ึงในการกระตุนพัฒนาการทารก  เสริมสราง
ความรักความผูกพันระหวาง พอ แมลูก  

จุดประสงคการเรียนรู • บอกประโยชน และขอจํากัดในการนวดสัมผัสทารก 
• สามารถเตรียมความพรอมกอนนวดสมัผสัไดเหมาะสม 
• สามารถนวดสมัผสัทารกตามข้ันตอนไดถูกตอง  

เน้ือหาสาระ • ประโยชน และขอจํากัดในการนวดสัมผัสทารก 
• ข้ันตอนและวิธีการการนวดสัมผัสอาบนํ้าทารก  

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกบัประโยชนการนวดสัมผัสเพือ่เช่ือมโยงเขาสูเน้ือหา  
2. ผูสอนบอกการเตรียมความพรอมของทารก สถานที่ ของใชกอนนวดสัมผัสทารกใหพรอม 
3. ผูสอนสาธิตการนวดสัมผัสทารกดวยตุกตาทารกตามข้ันตอน 
4. ผูเรียนทดลองการนวดสัมผสัทารกโดยผูสอนนิเทศ 
5. ผูสอนและผูเรียนรวมสรปุข้ันตอนการนวดสัมผัสทารกที่ถูกตอง 

สื่อการสอน 
• แผนพับ/ภาพพลิกการนวดสมัผสัทารก/ซีดีการนวดสัมผสั 1 อยาง 
• ตุกตาทารกสําหรับผูสอน 1 ตัว 
• เบบีอ้อยด 1 ขวด 
• ผาเช็ดมือ/กระดาษชําระ 1 ผืน  

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม  
• สังเกตพฤติกรรมในขณะทดลองนวดสัมผัส 
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด 

แผนการสอน การอาบนํ้าทารก  

กลุมเปาหมาย หญิงหลังคลอด และสามี/ญาติ  

ระยะเวลาที่ใช 60  นาท ี 

สาระสําคัญ การอาบนํ้าที่ถูกวิธี เปนการปองกันการติดเช้ือที่ผิวหนัง, ตาและสะดือ ของ
ทารกแรกเกิด  

จุดประสงคการเรียนรู • สามารถเตรียมอุปกรณใชในการอาบน้ํา เช็ดตาและเช็ดสะดือได
ถูกตอง 

• สามารถอาบนํ้าทารกตามข้ันตอนไดถูกตอง 
• สามารถเช็ดตาและสะดือตามข้ันตอนไดถูกตอง  

เน้ือหาสาระ • ข้ันตอนการเตรยีมอปุกรณ 
• ข้ันตอนการอาบนํ้าทารก 
• ข้ันตอนการเช็ดตาทารก 
• ข้ันตอนการเช็ดสะดือทารก  

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกบัเรื่องการดูแลทําความสะอาดรางกายของทารกเพื่อเช่ือมโยง

เขาสูเน้ือหา  
2. ผูสอนบอกการเตรียมอุปกรณ ของใชในการอาบน้ําทารกใหพรอม 
3. ผูสอนสาธิตการอาบนํ้าทารกตามข้ันตอน 
4. ผูเรียนทดลองอาบนํ้าทารกโดยผูสอนนิเทศ 
5. ผูสอนและผูเรียนรวมสรปุข้ันตอนการอาบนํ้า เช็ดตาและเช็ดสะดือที่ถูกตอง 

สื่อการสอน 
• กะละมัง 2 ใบ/คน 
• นํ้ายาสระผมสําหรับทารก (ผูเรียนเตรียมมา) 
• ผาเช็ดตัว 2 ผืน (ผูเรียนเตรียมมา) 
• ชุดทําความสะอาดตาและสะดือ 1 ชุด/คน 
• ชุดเด็กออน 1 ชุด (ผูเรียนเตรียมมา) 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม  
•  อาบนํ้า เช็ดตาและเช็ดสะดือไดเหมาะสม 
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด 

แผนการสอน การดูแลทารกท่ีมีภาวะผิวกายเหลือง  

กลุมเปาหมาย หญิงหลังคลอด และสามี/ญาติ ทารกที่มีผิวกายเหลือง 

ระยะเวลาที่ใช 30  นาท ี 

สาระสําคัญ ทารกตัวเหลืองที่ผิดปกติมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเม็ดเลือด/การติด
เช้ือ จําเปนตองไดรับการสองไฟรักษาและการดูแลอยางถูกวิธี     

จุดประสงคการเรียนรู • บอกสาเหตุของภาวะผิวกายเหลอืงได 
• เหน็ความสําคัญของการรบีนําบตุรเขารบัการสองไฟรกัษา 
• ดูแลทารกที่มีภาวะผิวกายเหลืองขณะสองไฟรักษาและเมือ่กลับไปอยู

บานไดอยางถูกวิธี  
เน้ือหาสาระ • สาเหตุของภาวะผิวกายเหลือง  

• ประโยชนของการสองไฟรักษา 
• การดูแลทารกที่มีภาวะผิวกายเหลืองขณะสองไฟรักษาและเมือ่กลบัไป

อยูบาน  
กระบวนการเรียนรู 

1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกบัอาการปจจบุันของทารกเพือ่เช่ือมโยงเขาสูเน้ือหา 
2. ผูสอนใชแผนภาพรูปเรือ่งทารกทีม่ีภาวะผิวกายเหลืองประกอบการใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุ 

ความสําคัญของการสองไฟรกัษา และการดูแลทารกขณะสองไฟ 
3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายสรุปสาเหตุ   ความสําคัญของการสองไฟ  และการดูแล

ทารกขณะสองไฟรักษา 
4. ผูสอนสาธิตการตรวจสอบภาวะผิวกายเหลือง 
5. ผูสอนสรุปการดูแลเมื่อกลบัไปอยูบาน  

สื่อการสอน 
• แผนภาพทารกที่มีภาวะผิวกายเหลืองและการดูแลทารกที่ไดรับการสองไฟ 1 ชุด 

การวัดและประเมินผล 
• ทดสอบความรูโดยการซักถามเรื่องสาเหตุของตัวเหลือง 
• สังเกตความกระตือรือรนการนําบุตรเขารับการสองไฟ 
• ประเมินวิธีการตรวจสอบภาวะผิวกายเหลือง 
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด 

แผนการสอน การดูแลทารกคลอดกอนกําหนด  

กลุมเปาหมาย หญิงหลังคลอดและสามี/ญาติของทารกคลอดกอนกําหนด  

ระยะเวลาที่ใช 45  นาท ี 

สาระสําคัญ ทารกคลอดกอนกําหนดจําเปนตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดและมีการ
สงเสริมสุขภาพเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  

จุดประสงคการเรียนรู • บอกวิธีการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อกลับบาน 
• บอกวิธีการสงเสริมสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อกลับบานได 

• ปฏิบัติการนวดสัมผสัตามข้ันตอนไดถูกตอง  
เน้ือหาสาระ • การดูแลทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อทารกกลับบาน 

• การสงเสรมิสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนดดานการไดยิน  ดานการ  
มองเห็น  ดานการไดกลิ่น และการทรงตัวและการเคลื่อนไหว 

• การนวดสัมผัส 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด การสงเสริมสุขภาพทารก

คลอดกอนกําหนด และการนวดสัมผัส 
2. ผูสอนเปดซีดีเกี่ยวกับการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดและรวมกับผูเรียนสรุปการดูแลทารก

คลอดกอนกําหนดและการสงเสริมสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อกลับบาน 
3. ผูสอนใหผูเรียนดูโปสเตอรการนวดสัมผัสพรอมทั้งสาธิตการนวดสัมผัสโดยใชตุกตา 
4. ผูเรียนทดลองนวดสัมผัสรายบุคคลโดยใชตุกตาเปนหุน 

สื่อการสอน 
• แผนพับทารกคลอดกอนกําหนด 1 แผน 
• ซีดีเกี่ยวกับทารกคลอดกอนกําหนด 1 แผน 
• โปสเตอร/ซีดีการนวดสัมผัสทารก 1 แผน 
• ตุกตาทารก 1 ตัว 

การวัดและประเมินผล 
• ซักถามวิธีการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อกลับบาน  ไดถูกตอง 
• ซักถามวิธีการกระตุนพัฒนาการไดถูกตอง 
• ประเมินพฤติกรรมผูเรียนขณะนวดสัมผัสทารกไดถูกตองตามข้ันตอน 
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         แบบประเมินผลเร่ือง “การดูแลสุขภาพแมลูกหลังคลอด” 
การปฏิบัติตัวใน 24 ช่ัวโมงหลงัคลอด  / หลงัผาตัด ¨ รู ¨ ไมรู 

การอาบนํ้าทารก เช็ดตา เช็ดสะดือ  ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

การออกกําลงักายหลังคลอด  ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

อาการตางๆทีพ่บในแมหลงัคลอด เชน มนํ้ีาคาวปลา, ทองผกู, ปวดมดลกูปวดแผลฝเย็บ ฯลฯ  ¨ รู ¨ ไมรู 

อาการผิดปกติของแมหลังคลอดที่ควรมาพบแพทย  ¨ รู ¨ ไมรู 

สุขภาพปากและฟน  ¨ รู ¨ ไมรู 

การนัดตรวจ 6 สปัดาหหลงัคลอด  ¨ รู ¨ ไมรู 

การใชยาและโภชนาการของมารดาหลงัคลอด  ¨ รู ¨ ไมรู 

วิธีคุมกําเนิดและการมีเพศสัมพันธ  ¨ รู ¨ ไมรู 

การนวดประคบและวิธีบีบเก็บนํ้านมแม  ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม (อุมลกูกนินมแมไดทัง้ทานอนและทาน่ัง) ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

ปญหาที่พบในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและวิธีแกไข  ¨ รู ¨ ไมรู 

อาการผดิปกติของทารกทีค่วรมาพบแพทยและการดูแลเบือ้งตน 5 อาการ ¨ รู ¨ ไมรู 

วัคซีนที่บุตรไดรบัขณะอยูโรงพยาบาล  ¨ รู ¨ ไมรู 

ไดรับการตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองและไทรอยดแรกเกิด (โรคเออ)  ¨ รู ¨ ไมรู 

การใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  ¨ รู ¨ ไมรู 

สาเหตุและแนวทางการดูแลรักษาทารกแรกเกิดตัวเหลืองขณะอยูโรงพยาบาล  ¨ รู ¨ ไมรู 

ระยะเวลาที่ทานจะทราบผลการตรวจโรคเออทั้งในรายปกติ(ทางจดหมาย) และราย
ผิดปกติ(ทางโทรศัพท) เมือ่ไร 

¨ รู ¨ ไมรู 

สถานที่/หมายเลขโทรศัพทที่ใหคําปรกึษา ¨ รู ¨ ไมรู 

การมาตรวจตามนัดของบุตร(รบัวัคซนี,ตรวจพัฒนาการ,เอกสารที่ตองนํามา,การนัด
พิเศษ เชน ฟงผลเลือด) 

¨ รู ¨ ไมรู 

การดูแลทารกเพื่อปองกันอันตรายจากภาวะตัวเหลืองเมื่อกลับไปบาน ¨ รู ¨ ไมรู 
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               แบบประเมินผลเร่ือง “การดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอน” 
การอาบนํ้าทารก เช็ดตา เช็ดสะดือ  ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ( อุมลูกกินนมแมได )  ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

ปญหาที่พบในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและวิธีแกไข  ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

การนวดประคบและวิธีบีบเก็บนํ้านมแม  ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

วัคซีนที่บุตรไดรบัขณะอยูโรงพยาบาล  ¨ รู ¨ ไมรู 

การแจงผลตรวจคัดกรองไทรอยดแรกเกิด  ¨ รู ¨ ไมรู 

การมาตรวจตามนัดของบุตร(รบัวัคซนี,ตรวจพัฒนาการ,เอกสารที่ตองนํามา,การนัด
พิเศษ เชน ฟงผลเลือด) 

¨ รู ¨ ไมรู 

สถานที่/หมายเลขโทรศัพทที่ใหคําปรกึษา ¨ รู ¨ ไมรู 

อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทยและการดูแลเบื้องตน ¨ รู ¨ ไมรู 
การดแูลทารกแรกเกิดท่ีมภีาวะแทรกซอน   

สาเหตุและแนวทางการรักษาพยาบาลขณะอยูในโรงพยาบาล ¨ รู ¨ ไมรู 
การสงเสรมิพัฒนาการขณะอยูในโรงพยาบาล ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 

การดูแลเมื่อกลับไปบาน ¨ รู ¨ ไมรู 
การดูแลขณะสองไฟ ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 
การนวดสัมผสัทารก ¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได 
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป 

สื่อการสอน 
• ตัวอยางยาลดไขสําหรับเด็ก ไดแก พาราเซตามอลชนิดหยด, ชนิดนํ้าเช่ือม 
• อุปกรณที่ใชในการปอนยา ไดแก หลอดหยดยา, ชอนชา, กระบอกฉีดยา 
• สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

การวัดและประเมินผล 
• การสงัเกตพฤติกรรมการเขารวมกจิกรรมจาก ความสนใจซกัถาม 
• การตอบคําถามขณะผูสอนและผูเรียนสรุปบทเรียนตามสาระสําคัญ 

กระบวนการเรียนรู 
1. ในเด็กอายุ 1-4 เดือน ใชกระบวนการกลุม โดย งานเภสัชกรรม 

• ผูสอนใชตัวอยางยาลดไขสําหรับเด็ก อธิบายถึงรูปแบบยาที่แตกตางกัน  
• ผูสอนใชอุปกรณที่ใชในการปอนยา ใหความรูแกผูเรียนถึงเทคนิคการปอนยาเด็กที่

ถูกตอง 
• ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปยาลดไขแตละรูปแบบในเด็ก วิธีเลือกใชอุปกรณและ

เทคนิคการปอนยาที่ถูกตอง 
2.     ในเด็ก 0-5 ป ใชการแนะนํารายบุคคล เพิ่มเติมในเรื่องชนิดวัคซีนที่จะไดรับในครั้งน้ี  และ

อาการแทรกซอนหลังรับวัคซีน และการดูแลเด็ก โดย ผูฉีดวัคซีน 

แผนการสอน การใชยาในเด็กและวัคซีนตามวัย   

กลุมเปาหมาย ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ป 

ระยะเวลาที่ใช 15  นาท ี 
สาระสําคัญ ยาลดไขสําหรับเด็กมีหลายรูปแบบโดยควรใชอุปกรณที่เหมาะสมและเทคนิค

การปอนยาที่ถูกตอง  รวมถึงการรับวัคซีนตามวัย 
จุดประสงคการเรียนรู • บอกรปูแบบของยาลดไขสําหรับเด็กได 

• บอกเทคนิคการและวิธีปอนยาเด็กโดยใชอุปกรณแตละชนิดได 
• บอกช่ือวัคซีน ภาวะแทรกซอน และการดูแลเด็กได 

เน้ือหาสาระ • รูปแบบของยาลดไขสําหรับเด็ก 
• ชนิดของอุปกรณในการปอนยาและเทคนิควิธีปอนยาในเด็ก 
• ช่ือวัคซีน ภาวะแทรกซอน และการดูแลหลงัไดรับวัคซีนตามวัย 
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป 

แผนการสอน การเลี้ยงลูกดวยนมแมในเด็ก 

กลุมเปาหมาย ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-6 เดือน  

ระยะเวลาที่ใช 15  นาท ี 
สาระสําคัญ เด็กควรไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน จากน้ันควรใหนมแมควบคูกับอาหาร

เสริมอยางนอย 2 ป ข้ึนไป ในกรณีแมที่ทํางานนอกบานสามารถบีบเก็บนํ้านม
ไวสําหรบัเลี้ยงลูกได เพื่อใหลกูไดรับประโยชนจากนํ้านมแมอยางคุมคา และมี
ประโยชนสูงสุดสําหรบัพฒันาการและสขุภาพที่ดีของเด็ก 

จุดประสงคการเรียนรู • รูวิธีการบบีเกบ็นํ้านมแม  และการนํามาใช 
เน้ือหาสาระ • วิธีการบีบเก็บนํ้านมแม 

• การนํานํ้านมแมมาใช 
กระบวนการเรียนรู 

1. ผูสอนสอบถามเรื่องการไดรบันมของเด็ก  
2. ผูสอนสอบถามแนวโนมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ในแตละชวงวัย ดังน้ี 

• อายุ 1-4 เดือน สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการบีบเกบ็นํ้านมแม และใหผูเรียนสาธิต
ข้ันตอนการบบีเกบ็นํ้านมใหดูโดยใชเตานมเทียม  และบอกถึงข้ันตอนการเก็บ  รักษา 
และการนํานํ้านมแมมาใช 

• อายุ 4-6 เดือนแนะนําการใหนมแม ควบคูกับอาหารเสริมโดยเริ่มที่อายุ 6 เดือน 
• อายุ 6 เดือนข้ึนไป ใหความมั่นใจในประโยชนของนมแม และแนะนําเพื่อสนับสนุนให

มารดาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางย่ังยืนตอไป 
3.     ผูสอนสอบถามปญหาในการเลี้ยงลูกดวยนมแม และแนะนําการแกไขเบื้องตน แตถาเปน

ปญหาที่ตองใชเวลาในการแกไขสงปรึกษาคลินิกนมแม 
สื่อการสอน 

• เตานมเทียม  1 อัน 
• ถุงเก็บนํ้านม  1 ใบ 
• ปากกาสําหรับเขียนกําหนดวันเวลาในการเก็บนํ้านม  1 ดาม 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม  
• ติดตามผลลัพธการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป 

แผนการสอน โภชนาการตามวัย 

กลุมเปาหมาย ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ป 
ระยะเวลาที่ใช 20  นาท ี 
สาระสําคัญ การเตรยีมความพรอมใหเด็กไดรบัอาหารอยางเหมาะสมกบัพัฒนาการและ

การเจรญิเติบโตตามวัยน้ัน จะชวยทําใหเด็กมีพฒันาการทีดี่ ไมเปนเด็กอวน 
หรือผอมอันจะสงผลตอภาวะสุขภาพของเด็กในอนาคต 

จุดประสงคการเรียนรู • ประเมินการเจรญิเติบโต และวางแผนสงเสรมิการเจรญิเติบโตไดดวย
ตนเอง 

• วางแผนการจัดอาหารตามวัยไดเหมาะสม 
เน้ือหาสาระ • วิธีการประเมินการเจรญิเติบโต 

• การใหอาหารตามวัย 
• แนวทางการแกไขปญหาในกรณีที่การเจรญิเติบโตไมเปนไปตามเกณฑ 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนแนะนําการประเมินการเจรญิเติบโตใหกับเด็ก ไดแก การช่ังนํ้าหนัก การวัดสวนสงู การ

วัดเสนรอบศีรษะ 
2. ผูสอนแนะนําวิธีการจดุกราฟประเมินการเจรญิเติบโตและแปลผล ในสมุดบันทกึสขุภาพ 
3. ผูสอนสอบถามพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก  และใหคําแนะนําเพิ่มเติมในสวนที่ไมเหมาะสม

ในเรื่องของชนิด  จํานวนมื้อ ปริมาณอาหารในแตละมื้อ  
4. ในกรณีที่พบมีการเจรญิเติบโตไมเปนไปตามเกณฑ ใหสงพบแพทย และนักโภชนาการเพื่อ

แกไขปญหา  โดยนักโภชนาการจะใหคําแนะนํา ดังน้ี 
• บอกความสําคัญคุณคาของอาหารเสรมิทีเ่หมาะสมตามวัย ตอการพฒันาทางรางกายและสมอง 
• แนะนําบรโิภคอาหารและปรับปริมาณใหเหมาะสมตามวัย โดยเลือกบรโิภคอาหาร

หลัก    5 หมูตามธงโภชนาการ โดยใชโมเดลอาหาร 
• แนะนําอาหารที่ควรงด หรือหลีกเลี่ยง 
• แนะนําการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เชน ออกกําลังกาย การพักผอน 

5.      ผูสอนและผูเรียนรวมกนัสรุปเรื่องโภชนาการทีเ่หมาะสมกบัเด็ก 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม  
• ตรวจสอบจากการจุดกราฟในสมุดบันทกึสขุภาพ 
• ตรวจสอบจากภาวะโภชนาการของเด็กในครั้งตอไปที่มารับบริการ 

สื่อการสอน 
• สมุดบันทึกสุขภาพ  1 เลม 
• ไมบรรทัด 1 อัน 
• ปากกา 1 ดาม 
• โมเดลอาหารสําหรบัเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ 1 ชุด 
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป 

แผนการสอน ทันตสุขภาพในเด็ก 

กลุมเปาหมาย ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 4 เดือน-5 ป 
ระยะเวลาที่ใช 10  นาท ี 
สาระสําคัญ การดูแลสุขภาพชองปากในเด็กควรเริ่มต้ังแตฟนนํ้านมยังไมข้ึน จนกระทั่งฟน

นํ้านมข้ึนครบ  และตอเน่ืองไปเรื่อยๆ จะชวยใหเด็กมีความพรอมในการแปรง
ฟน และการไปพบทันตแพทยเพื่อตรวจรักษา นอกจากน้ีฟนนํ้านมมี
ความสําคัญตอพัฒนาการของเด็กและยังเปนพื้นฐานที่ดีตอฟนแทอีกดวย 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนสอบถามเรื่องการดูแลชองปาก และใหความรูที่จําเปนตามวัย เนนเรื่องความสําคัญ

ของฟนนํ้านม และผลเสยีของการไมดูแล โดยใชโมเดลฟนนํ้านม 
2. ผูสอนสาธิตการดูแลสุขภาพชองปากตามวัย ดังน้ี 

• อายุ 4 เดือน เริ่มใชผาชุบนํ้าเช็ดชองปาก  เพื่อปองกันการเกิดฝาขาว  
• อายุ 6 เดือน กรณีเริ่มมีฟนข้ึน ยังใชผาชุบนํ้าเช็ดฟน และเช็ดเหงอืก กระพุงแกมเปน

ประจํา  
• อายุ 9 เดือน เริ่มมีการแปรงฟนใหเด็กไดแลวแตยังไมใชยาสฟีน  
• เด็กอายุ 1 ป มีการแปรงฟนอยางตอเน่ืองและเนนการแปรงฟนใหทั่วทุกซี ่ 
• เด็กอายุ 2 ปข้ึนไปหากควบคุมการคืนการคายไดใหเริม่มกีารใชยาสฟีนขนาดเทา

เมล็ดถ่ัวเขียวใหกบัเด็ก 
3.      ใหผูเรียนปฏิบัติ   
4.      ผูสอนตรวจฟนในเด็กที่พบวามฟีนข้ึนแลวและลงบันทึกผลการตรวจในสมดุบันทึกสุขภาพ  
5.      ผูสอนเนนความสําคัญของการมาพบทันตแพทย  

สื่อการสอน 
• สมุดบันทึกสุขภาพ  1 เลม 
• โมเดลลําดับการข้ึนของฟนนํ้านมและฟนแท 1 ชุด 
• โมเดลสอนแปรงฟน  1 ชุด 
• แปรงสีฟนสําหรับเด็ก 9 เดือน 1 ดาม 
• ถวยหัดด่ืมสําหรับเด็ก 6 เดือน 1 ใบ 

เน้ือหาสาระ • ความสําคัญของฟนนํ้านม และผลเสียของการไมดูแลรกัษาฟนนํ้านม 
• วิธีการดูแลสุขภาพชองปากตามวัยไดเหมาะสมและถูกวิธี 

จุดประสงคการเรียนรู • บอกความสําคัญของฟนนํ้านมได 
• บอกผลเสียของการไมดูแลรกัษาฟนนํ้านม 
• ดูแลสุขภาพชองปากไดเหมาะสมและถูกวิธี 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม  
• ติดตามการเกดิฟนผจุากผลการตรวจฟน 
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป 

แผนการสอน การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตามวัย 

กลุมเปาหมาย ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ป 
ระยะเวลาที่ใช 40 นาท ี 
สาระสําคัญ การเลี้ยงดูและสงเสริมพฒันาการใหเด็กมีประสบการณการเรยีนรู จาก

ประสาทสมัผัส การฝกทักษะ การเคลื่อนไหว การเขาสงัคม การควบคุม
ตนเอง  ใหเหมาะสมตามวัย ทั้ง 4 ดาน อันไดแก ดานการชวยเหลือตนเอง
และสงัคม  ดานกลามเน้ือมัดเล็กและสติปญญา  ดานภาษา   ดานกลามเน้ือ
มัดใหญ อยางเหมาะสมตามวัยจะชวยเด็กมีพฒันาการที่ดี เชน การเลานิทาน  
การเลน การนวดสมัผสั  การงดนมมื้อดึก การงดดูทีวี การปองกันอบุัติเหตุ 

จุดประสงคการเรียนรู • เขาใจความสาํคัญของการสงเสริมพฒันาการใหเหมาะสมตามวัย 
• แยกพัฒนาการปกติหรอืผิดปกติเบื้องตนได 
• บอกวิธีการเลือกกิจกรรมทีเ่หมาะสมในการสงเสริมพัฒนาการได 
• มีความรูในการปองกันอุบัติเหตุทีจ่ะเกิดข้ึนแกเด็ก  

เน้ือหาสาระ • พัฒนาการเด็กตามวัย 
• วิธีการสงเสริมพฒันาการเด็กตามวัย  
• วิธีการสังเกตพฒันาเด็กวามพีฒันาการปกติหรือผิดปกติ 
• การเลือกของเลน/วิธีการเลน 
• การเลือกหนังสือนิทานที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฒันาการของ

เด็กแตละชวงวัย   
• เทคนิคการเลานิทาน  
• ผลกระทบของทีวีที่จะมีตอการเจรญิเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรม   
        ของเด็ก 
• วิธีปฏิบัติการงดนมมื้อดึก   
• การฝกใชถวยหัดด่ืม  
• การลงบันทึกพฒันาการในสมดุบันทึกสุขภาพ 
• อุบัติเหตุที่มักพบบอยในแตละวัย 
• การปองกันอบุัติเหตุตามวัย และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

กระบวนการเรียนรู 
1. ผูสอนประเมินพัฒนาการเด็กดวยแบบทดสอบของ Denver II ในเด็กทุกคน    คัดกรอง

ออทิสติกในเด็กอายุ 1 ป 6 เดือน  และคัดกรองความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 3 ป 
2. ผูสอนแจงผลการประเมินพัฒนาการเด็ก และแนะนํากิจกรรมในการสงเสริมพัฒนาการ  ใน

สมุดบันทึกสุขภาพในชวงอายุตอไป  ไดแก   
• อายุ 1-2 เดือน ทบทวน/แนะนําการนวดสัมผัส   การสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-4 

เดือน 
• อายุ 4 เดือน แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 5-6 เดือน การเลน การเลานิทาน 

การงดดูทีวี  การงดไกวเปล การเลิกใสถุงมือ 
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป 

• อายุ 6 เดือน  แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 7-8 เดือน  พฤติกรรมการเริ่ม
กลัวคนแปลกหนา การเลน การเลานิทาน การงดใชรถหัดเดิน การฝกใชถวยหัดด่ืม งด
นมมื้อดึก 

• อายุ 9 เดือน แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 10-12 เดือน พฤติกรรมการติดแม 
กลัวคนแปลกหนา การเลน การเลานิทาน การงดใชรถหัดเดิน การฝกใชถวยหัดด่ืม งด
นมมื้อดึก ผลกระทบของทีวีตอเด็ก 

• อายุ 1 ป  แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 ป - 1 ป 6 เดือน การเลน การเลา
นิทาน การงดใชรถหัดเดิน การเตรียมเลิกนมขวด ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (ไมควรดู
ทีวี) 

• อายุ 1 ป 6 เดือน แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 ป 6 เดือน-2 ป พฤติกรรม
การกินอาหาร การเลน การเลานิทาน ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (การดูทีวีไมเกิน 1 
ช่ัวโมงตอวัน) 

• อายุ 2 ป แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ป การเลน การเลานิทาน ฝกขีด
เขียน การปนดินนํ้ามัน ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (การดูทีวีไมเกิน 1 ช่ัวโมงตอวัน) 

• อายุ 3 ป แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3-4 ป การสงเสริมความฉลาดทาง
อารมณ พฤติกรรมที่พบบอย(กาวราว เจาอารมณ) การเตรยีมเด็กสูโลกกวาง ฝกเด็กให
ชวยเหลือตัวเอง ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (การดูทีวีไมเกิน 1 ช่ัวโมงตอวัน) 

• อายุ 4 ป แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ป การสงเสริมความฉลาดทาง
อารมณ ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (การดูทีวีไมเกิน 1 ช่ัวโมงตอวัน) 

3. ผูสอนแนะนําใหบันทึกพัฒนาการในสมุดบันทึกสุขภาพ และสังเกตวาลูกทําสิ่งตางๆได
เหมาะสมตามชวงอายุหรือไม 

4.      ผูสอนแนะนําการปองกนัอบุติัเหตุทีม่กัพบบอยตามพฒันาการเด็ก และการปฐมพยาบาล   เบือ้งตน  
5.      ในกรณีที่พบมีพัฒนาการลาชา ใหสงพบนักกจิกรรมบําบัด หรือกุมารแพทยเพื่อแกไขปญหา 

และนัดกระตุนพัฒนาการครัง้ตอไป  
6.      เปดโอกาสใหผูเรียนซกัถาม และสรปุประเด็นสําคัญรวมกนั 

สื่อการสอน 
• สมุดบันทึกสุขภาพ  1 เลม 
• อุปกรณในการตรวจพัฒนาการตามวัย 1 ชุด 
• ของเลน/สื่อรูปภาพของเลนตามวัย  1 ชุด 
• หนังสือนิทาน 1 เลม 
• ถวยหัดด่ืม  1 ใบ 
• ผาผูกคอกนัเปอนสําหรบัเด็ก   1 ผืน 
• ผายาง 1 ผืน 

การวัดและประเมินผล 
• การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม  
• ตรวจสอบจากผลการตรวจพัฒนาการในการมารบับริการครัง้ตอไป 
• ตรวจสอบการลงบันทกึพฒันาการ 
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ประเมินผลเร่ือง “การดูแลเด็กอายุ 4 เดือน” 
…………………………………………….. 

คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมายPหนาขอกิจกรรมท่ีทานไดรับในวันน้ี ใสเคร่ืองหมาย X ในกิจกรรมท่ีไมไดรับ 

.............1. วันน้ีทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน  ผอม  หรือสมสวน 

.............2. วันน้ีทานไดรับคําแนะนําในการจดุกราฟการเจรญิเติบโตในสมดุชมพ ู

.............3.  วันน้ีทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ สงสยัลาชา หรือประเมินไมได  

.............4.  วันน้ีทานทราบช่ือวัคซนีทีลู่กไดรบัหรือไม 

.............5.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการใหเริ่มอาหารเสรมิที่อายุ 6 เดือนควบคูกับนมแม 

.............6.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสรมิพัฒนาการลกู ในเรื่องการเลานิทาน การสงเสริม     
              พัฒนาการเด็กวัย 5-6 เดือนตามสมดุบันทกึสขุภาพสีชมพ ู
.............7.  วันน้ีทานไดคําแนะนําในการปองกันอบุัติเหตุ เชน การตกเตียง ที่นอนอุดจมกู ที่น่ังสําหรับเด็ก               
              ในรถ ปดมือโดนของรอน 
 
คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมท่ีทานเคยปฏบิัติกบัลกู 
1. การบนัทกึพัฒนาการเด็กในสมุดชมพ ู
   ¨  บันทึก                               ¨  ไมไดบันทึก 
2. การดูแลหลงัไดรับวัคซนี ( เลือกไดมากกวา 1 ขอตามที่เคยปฏิบัติ) 
 ¨ กินยาลดไข    
 ¨ เช็ดตัว                        
          ¨ 24 ช่ัวโมงแรกประคบบรเิวณที่ฉีดยาดวยนํ้าเย็น 
 ¨ หลงัจาก 24 ช่ัวโมงประคบบรเิวณที่ฉีดยาดวยนํ้าอุน  
3. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 2-4 เดือนทีผ่านมา ( เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

   ¨ ทักทาย เรียกช่ือลูกเมื่อพบกัน            
     ¨ พูดคุย สัมผสั เลนและหวัเราะกบัลูก 
   ¨ พูดคุยโตตอบ และหยุดฟงรอใหลกูสงเสียง            

          ¨ เขยากรุงกริ๋ง หรือใชของเลนสีสดใสใหลูกมองตาม                    
          ¨  จับนอนควํ่าเวลาต่ืน    
          ¨ นวดสัมผัสใหลูก 
          ¨ อื่นๆ ระบ.ุ........................................................................................................................  
 



 38 

 

 

แบบประเมินผลเร่ือง “การดูแลเด็กอายุ 6 เดือน” 
…………………………………………….. 

คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย Pหนาขอกิจกรรมท่ีทานไดรับในวันน้ี ใสเคร่ืองหมาย X ในกิจกรรมท่ีไมไดรับ 
.............1. วันน้ีทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม  หรือสมสวน 
.............2. วันน้ีทานไดรับคําแนะนําในการจดุกราฟการเจรญิเติบโตในสมดุชมพ ู
.............3.  วันน้ีทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ  สงสัยลาชา หรือประเมินไมได 
.............4.  วันน้ีทานทราบช่ือวัคซนีทีลู่กไดรบัหรือไม 
.............5.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการใหเริ่มอาหารเสรมิที่อายุ 6 เดือนเริ่ม 1 มื้อตามแบบในสมุดบันทึก  
              สุขภาพสีชมพู 
.............6.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสรมิพัฒนาการลกู ในเรื่องการเลานิทาน การใชถวยหัดด่ืม                 
              การงดใชรถหัดเดิน และการสงเสรมิพัฒนาการเด็กวัย 7-8 เดือนตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพ ู
.............7.  วันน้ีทานไดคําแนะนําในการปองกันอบุัติเหตุ เชน ตกจากที่สงู จมนํ้า ของเขาปาก แหยปลัก๊  
.............8.  ทานเคยไดรับคําแนะนําเรื่องการทําความสะอาดชองปาก         
 
คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมท่ีทานเคยปฏบิัติกบัลกู 
1. การบนัทกึพัฒนาการเด็กในสมุดชมพ ู
    ¨ บันทึก                       ¨  ไมไดบันทึก 
2. ทานเริ่มปอนอาหารเสริม  นํ้าผลไม นมผสมใหลูกเมื่อลูกอายุเทาไร 
          ¨ อายุนอยกวา 6  เดือน            ¨  อายุ 6 เดือนข้ึนไป 
3. การดูแลหลงัไดรับวัคซนี ( เลือกไดมากกวา 1 ขอตามที่เคยปฏิบัติ) 
 ¨ กินยาลดไข    
 ¨ เช็ดตัว                        
          ¨ 24 ช่ัวโมงแรกประคบบรเิวณที่ฉีดยาดวยนํ้าเย็น 
 ¨ หลงัจาก 24 ช่ัวโมงประคบบรเิวณที่ฉีดยาดวยนํ้าอุน  
4. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 4 – 6 เดือนที่ผานมา ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

   ¨ ย้ิมแยม ขณะพูดคุยโตตอบกบัลกู เรยีกช่ือลูกในทิศทางตางๆกนั            
     ¨ พูดคุยกับลูกถึงกจิกรรมที่กาํลังทํากับลูก เชน อาบนํ้ากนันะ  กินนมนะลูก 
   ¨ หาของเลนที่มเีสียง สีสดใสใหลูกควาจับ  
     ¨ การเลานิทาน 
     ¨ หัดใหลูกพลกิควํ่า พลิกหงาย และกระตุนใหคืบ 
     ¨ อื่นๆ ระบ.ุ.......................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลเร่ือง “การดูแลเด็กอายุ 9 เดือน” 
…………………………………………….. 

คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย Pหนาขอกิจกรรมท่ีทานไดรับในวันน้ี ใสเคร่ืองหมาย X ในกิจกรรมท่ีไมไดรับ 
.............1. วันน้ีทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม  หรือสมสวน 
.............2. วันน้ีทานไดรับคําแนะนําในการจดุกราฟการเจรญิเติบโตในสมดุชมพ ู
.............3.  วันน้ีทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ  สงสัยลาชา หรือประเมินไมได 
.............4.  วันน้ีทานทราบช่ือวัคซนีทีลู่กจะมารับ 
.............5.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการใหเริ่มอาหารเสรมิที่อายุ 9 เดือนเริ่ม 2 มื้อ เน้ือหยาบใกลเคียง 
               กับผูใหญ 
.............6.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสรมิพัฒนาการลกู ในเรื่องการเลานิทาน การงดดูทีวี                   
              การงดใชรถหัดเดินและการสงเสริมพฒันาการเด็กวัย 10-12 เดือนตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู  
.............7.  วันน้ีทานไดคําแนะนําในการปองกันอบุัติเหตุ เชน ตกจากที่สงู จมนํ้า ของเขาปาก แหยปลัก๊       
.............8.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องหัดด่ืมนํ้าหรอืนมจากถวย หรือดูดจากหลอด        
.............9.  ทานเคยไดรับคําแนะนําเรื่องการแปรงฟน โดยใหเด็กหยิบแปรงเลน ผูใหญแปรงซ้ํา ไมใสยาสีฟน             
คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมท่ีทานเคยปฏบิัติกบัลกู 
1. การบนัทกึพัฒนาการเด็กในสมุดชมพ ู
   ¨  บันทึก                         ¨   ไมไดบันทึก 
2. ลูกกินอาหารวันละกี่มื้อ 
          ¨  วันละ 1 มื้อ                         ¨   วันละ 2 มื้อ           ¨   วันละมากกวา 2 มื้อ            
3. การดูแลหลงัไดรับวัคซนี ( เลือกไดมากกวา 1 ขอตามที่เคยปฏิบัติ) 
 ¨ กินยาลดไข    
 ¨ เช็ดตัว                        
          ¨ 24 ช่ัวโมงแรกประคบบรเิวณที่ฉีดยาดวยนํ้าเย็น 
 ¨ หลงัจาก 24 ช่ัวโมงประคบบรเิวณที่ฉีดยาดวยนํ้าอุน  
4. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 6-9 เดือนทีผ่านมา ( เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

   ¨  อุมลูกขณะพบปะกับผูอื่น และใหเวลาลูกทําความคุนเคย  
     ¨ พูดถึงสิง่ที่กาํลงัทําอยูกับลูก เชน หม่ําๆ  
 ¨ อานนิทานใหลูกฟง และช้ีภาพประกอบ 
   ¨  อุมลูกในทาน่ัง ปลอยใหน่ังเลนโดยดูแลอยูใกลๆ               
     ¨  ทิ้งของเลนใหลูกมองตาม 
     ¨ อื่นๆ ระบ.ุ.......................................................................................................................... 

5. วิธีการทําความสะอาดชองปาก 
           ¨  ไมไดทํา               ¨  แปรงฟนใหลูก    ¨  อื่นๆ  ระบุ........................................... 
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แบบประเมินผลเร่ือง “การดูแลเด็กอายุ 1 ป” 
…………………………………………….. 

คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย Pหนาขอกิจกรรมท่ีทานไดรับในวันน้ี ใสเคร่ืองหมาย X ในกิจกรรมท่ีไมไดรับ 
.............1. วันน้ีทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม  หรือสมสวน 
.............2. วันน้ีทานไดรับคําแนะนําในการจดุกราฟการเจรญิเติบโตในสมดุชมพ ู
.............3.  วันน้ีทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ สงสยัลาชา หรือประเมินไมได 
.............4.  วันน้ีทานทราบช่ือวัคซนีทีลู่กจะมารับ 
.............5.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการกินอาหารทีอ่ายุ 1 ปกินได 3 มื้อ เน้ือหยาบใกลเคียงกับผูใหญ  
              วัยน้ีจะกินนอยลง ฝกใหหัดกินอาหารเอง ไมเดินปอน 
.............6.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสรมิพัฒนาการลกู ในเรื่องการฝกตักอาหารกินเอง การงดดูทีวี 
              ใหทําตามคําสั่งงายๆ และการสงเสริมพฒันาการเด็กวัย 1 ป –1 ป 6 เดือนตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู  
.............7.  วันน้ีทานไดคําแนะนําในการปองกันอบุัติเหตุ เชน ตกจากที่สงู แหยปลั๊ก หกลม อันตรายจากสตัว        
.............8.  วันน้ีทานไดรับคําแนะนําเรื่องการแปรงฟน โดยใหเด็กหยิบแปรงเลน ผูใหญแปรงซ้ํา ไมใสยาสีฟน 
.............9.  เมื่อฟนข้ึนแลวลูกทานเคยไดรับการตรวจฟนและไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพในชองปาก 
คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมท่ีทานเคยปฏบิัติกบัลกู 
1. การบนัทกึพัฒนาการเด็กในสมุดชมพ ู
    ¨ บันทึก                         ¨  ไมไดบันทึก 
2. ลูกกินอาหารวันละกี่มื้อ 
           ¨ นอยกวา 3 มื้อ                      ¨  วันละ 3 มื้อ           ¨  มากกวา 3 มื้อ            
3. การดูแลหลงัไดรับวัคซนี ( เลือกไดมากกวา 1 ขอตามที่เคยปฏิบัติ) 
 ¨ กินยาลดไข    
          ¨ เช็ดตัว                        
          ¨ 24 ช่ัวโมงแรกประคบบรเิวณที่ฉีดยาดวยนํ้าเย็น 
 ¨ หลงัจาก 24 ช่ัวโมงประคบบรเิวณที่ฉีดยาดวยนํ้าอุน  
4. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 9 เดือน-1 ป ที่ผานมา ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
         ¨ หัดไหว        ¨ บอกสิ่งที่ลูกไมควรทํา ทุกครัง้  
  ¨ รองเพลง ทําทาเตนเลนกบัลกู          ¨ จูงลูกข้ึนลงบันได 
         ¨ ใหลกูหยิบ ตักอาหารกินเอง            ¨ ฝกใหลูกหวีผม  
         ¨ ฝกใหลกูหยิบของให                     ¨ ช้ีใหรูจักสวนตางๆของรางกาย 
  ¨ ฝกการเก็บของเลนเขาที่                ¨ ด่ืมนํ้า หรือนมจากถวย  
         ¨ อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................... 

พลิก มีตอดานหลงัÜ
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5. วิธีการทําความสะอาดชองปาก 
           ¨  แปรงฟนใหลูก     
           ¨  ปลอยใหแปรงฟนเอง แลวผูใหญแปรงซ้ําให   
           ¨ อื่นๆ  ระบ.ุ...............................................................................................  
6. ตรวจฟนและทาํความสะอาดในชองปากใหเด็กเปนประจาํ 
           ¨  ไมไดทําเลย  ¨ ทําเปนบางครัง้       ¨  ทําทุกวัน 
7. ผลการตรวจฟน 
           ¨   ไมไดตรวจ                    ¨   ตรวจแลวผ ุ                ¨ ตรวจแลวไมผ ุ                
8. ปจจบุันการเลกินมขวด  
           ¨ กินนมแมจากเตา               ¨ ยังไมเลิกขวด                 ¨ เลิกนมขวดแลว  

  



 42 

 

 

แบบประเมินผลเร่ือง “การดูแลเด็กอายุ 2 ป” 
…………………………………………….. 

คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย Pหนาขอกิจกรรมท่ีทานไดรับในวันน้ี ใสเคร่ืองหมาย X ในกิจกรรมท่ีไมไดรับ 
.............1. ทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม  หรือสมสวน 
.............2. ทานไดรับคําแนะนําในการจดุกราฟการเจรญิเติบโตในสมุดชมพ ู
.............3.  ทานไดทราบพฒันาการของลกูวาปกติ สงสัยลาชา หรือประเมินไมได 
.............4.  ทานทราบช่ือวัคซนีทีลู่กจะมารับ 
.............5.  ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการปอนอาหารกินเอง  
.............6.  ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสริมพฒันาการลกู ฝกขีดเขียน  การปนดินนํ้ามนั และการสงเสริม

พัฒนาการเด็กวัย 2-3 ปตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู  
.............8.  ทานไดคําแนะนําในการปองกันอุบัติเหตุ เชน มอืแหยปลั๊กไฟ โดนสัตวกัด ของมีคมปาด ถูกของรอน    
              ลวก กินสารพิษ        
.............9.  ลูกทานเคยไดรบัการตรวจฟนและไดรบัคําแนะนําการดูแลสขุภาพในชองปาก               
คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมท่ีทานเคยปฏบิัติกบัลกู 
1. การบนัทกึพัฒนาการเด็กในสมุดชมพ ู
  ¨ บันทึก                              ¨  ไมไดบันทึก 
2. ลูกกินอาหารวันละกี่มื้อ 
           ¨ นอยกวา 3 มื้อ                      ¨  วันละ 3 มื้อ           ¨  มากกวา 3 มื้อ            
3. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 1– 2 ป ที่ผานมา ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
         ¨ ใหโอกาสลูกตัดสนิใจทาํสิ่งตางๆดวยตนเองทีดู่วาปลอดภัย  
  ¨ สอนใหรูจักทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ  
         ¨ พูดบอกอารมณของลกู เชน ตอนน้ีกําลังโกรธ ดีใจ 
         ¨ ใหลกูทํางานบานงายๆ ตามพอแม  
         ¨ ใหเลนกบัเพือ่น  
  ¨ เลานิทาน ช้ีชวนใหลูกเปดหนังสือ  
         ¨ ฝกบอกขับถาย 
         ¨ ตอบคําถามลกู   
         ¨     อื่นๆ ระบ.ุ.......................................................................................................................... 
4. วิธีการทําความสะอาดชองปาก 
           ¨  แปรงฟนใหลูก     
           ¨  ปลอยใหแปรงฟนเอง แลวผูใหญแปรงซ้ําให   
           ¨ อื่นๆ  ระบ.ุ...............................................................................................  
            

พลิก มีตอดานหลงัÜ
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5. ตรวจฟนและทาํความสะอาดในชองปากใหเด็กเปนประจาํ 
           ¨  ไมไดทําเลย  ¨ ทําเปนบางครัง้       ¨  ทําทุกวัน 
6. ผลการตรวจฟน 
           ¨   ไมไดตรวจ                    ¨   ตรวจแลวผ ุ                ¨ ตรวจแลวไมผ ุ                
7. ปจจบุันการเลกินมขวด  
           ¨ กินนมแมจากเตา               ¨ ยังไมเลิกขวด                 ¨ เลิกนมขวดแลว  
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ(อีคิว)สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  

ลิขสิทธ์ิจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ขอความตอไปน้ีเปนการอธิบายถึงอารมณ ความรูสึก และพฤติกรรมของเด็กในชวงเดือนทีผ่านมา  

โปรดใสเครือ่งหมาย   P ลงในชองที่คิดวาตรงกบัตัวเด็กมากที่สุด 

 องคประกอบความฉลาดทางอารมณ ใช ไมใช 

ดี  1. บอกความรูสึกของตนเองไดเมื่อถูกถาม เชน รูสึกดีใจ เสยีใจ โกรธ ไมชอบ ไมพอใจ   
2. เต็มใจแบงปนสิ่งของใหคนอื่นๆ เชน ขนม ของเลน   
3. บอกขอโทษหรือเขามาประจบเมื่อทําผิด   

เกง  4. มักอยากรูอยากเห็นกับของเลนหรือสิ่งแปลกใหม   

5. ยอมรับคําอธิบายเมื่อไมไดสิ่งที่ตองการ   

6. กลาพูด กลาคุย ทักทายตอบกลับผูอื่น   

สุข  7. ชวยเหลือตนเองมากข้ึนเมื่อไดรบัคําชม   

8. รูจกัเผื่อแผความรักใหผูอื่น เชน กอด ปลอบนองหรอืเด็กที่เลก็กวา   

9. แสดงอารมณสนุกรวมไปกบัสิง่ที่เห็น  เชน รองเพลง กระโดดโลดเตน หัวเราะเฮฮา   

ถาตอบวา “ใช” ต้ังแต 2 ขอข้ึนไป     ในแตละองคประกอบหลัก (ดี เกง สุข) ควรสงเสรมิและรักษาความฉลาด 
                                              ทางอารมณใหคงไว  
ถาตอบวา “ใช” นอยกวา 2 ขอข้ึนไป  ในแตละองคประกอบหลัก (ดี เกง สุข) ควรไดรับการประเมินความฉลาด                                               
                                              ทางอารมณฉบบัสมบูรณ เพิ่มเติมเพื่อวางแผนการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณในแตละดานใหเหมาะสมกบัวัย  

หมายเหตุ ไมควรนําผลคัดกรองไปเปรียบเทียบกบัเดก็อื่น กลาวตาํหนิหรือใชเปนขอตดัสิน 
             ในการคัดเลือกเด็กในโอกาสตางๆ 



 45 

 

 
แบบคัดกรองโรคออทิสติก สําหรับเด็กอายุ 1-4 ป  

 
โปรดใสเครือ่งหมาย   P ลงในชอง * หลงัขอความแตละขอ  
โดยเลือกคําตอบที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมของเด็กมากทีสุ่ด 

พฤติกรรม ใช/ทําบอย ไมใช/ไมคอยทํา 

1. ย้ิมเวลาเห็นหนาคุณ  หรือย้ิมตอบเวลาเห็นคุณย้ิมให *0 *1 

2. ช้ีหรือแสดงทาทางบอกความตองการ *0 *1 
3. อวดของเลน หรือสิง่ที่ชอบใหคุณดู *0 *1 
4. ชอบเลนคนเดียว หรืออยูคนเดียวตามลําพัง *1 *0 
5. หันหนามามองเมื่อคุณเรียกช่ือ *0 *1 
6. เวลาช้ีใหดูสิ่งตางๆ เด็กสนใจมองตาม *0 *1 
7. มองหนา สบตาเวลาที่คุณพูดคุยหรอืเลนดวย *0 *1 
8. ทําทาทาง (เชน สะบดัมือ เขยงเทา หมุนตัว ฯลฯ) ซ้ําๆ *1 *0 
9. เลนสมมติ เชน ทําทาปอนขาวตุกตา เลนขายของ ทําทาโทรศัพท *0 *1 
10. พูดชา หมายถึง มีขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 
     ก. ไมพูดคําเด่ียวที่มีความหมาย เชน แม หม่ํา เมื่ออายุ 18 เดือน 
     ข. ไมพูดเปนกลุมคําที่มอียางนอย 2 คําตอกัน เชน กินขาว         
         ไปเที่ยว เมื่ออายุ 2 ป 

*1 *0 

รวมคะแนน = ............................................คะแนน 
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ใบความรูเร่ือง...การดแูลสขุภาพหญิงตั้งครรภ 
             
 ระยะต้ังครรภ จะใชเวลาประมาณ  40 สปัดาห หรือบางคนก็ใชเวลานอยกวาน้ันแตสิ่งสําคัญ
ที่สุดคือการที่ทารกของคุณยังอยูในครรภ ทําใหเกิดอาการหลายอยางทีอ่าจจะเกิดข้ึน มีดังตอไปน้ี 
1. อาการแพทองอาเจียน     

 อาการแพทอง อาจมสีาเหตุมาจากการเปลีย่นแปลงของฮอรโมน อารมณ ความกงัวล ความเครยีด     
วิธีการแกปญหาอาการแพทอง  
• กินทีละนอยๆ แตกินบอยๆ  
• หลีกเลีย่งอาหารมันและเผ็ด 
• เตรียมของวางไวขางเตียง กินกอนลุกจากที่นอนตอนเชา 
• จิบนํ้าอุนบอยๆ  หรือใชเปนนํ้าขิง 
• กินอาหารออน ยอยงาย   
• ใชสมาธิดวยการ ฝกหายใจชาๆ กอนรบัประทานอาหารทกุมือ้ โดยวางมอืขางหน่ึงไวที่ทอง และอีก

ขางวางไวทีท่รวงอก  เพงจติไปทีท่องพรอมกบัหายใจเขาลกึๆและผอนลมหายใจออกชาๆ ทําเชนน้ี
ประมาณ 5 นาท ี

• ใชการกดจดุ โดยการกดจดุบรเิวณแขนดานใน เหนือรอยพับขอมือประมาณ  2 น้ิว    ทําวันละ 4 
ครัง้ๆละ 10 นาท ี   

        แตถามกีารแพทองมากผิดปกติ คือ รับประทานอาหารไมได อาเจียนมากรนุแรง นํ้าหนักข้ึนนอย
หรอืไมข้ึนเลย  อายุครรภครบ 3 เดือนแลวอาการยังไมดีข้ึน ใหแจงแพทยทราบ เพื่อพิจารณาการรักษา

2. มีเลือดออกจากชองคลอด   
 ในชวงต้ังครรภ ถามีอาการเลือดออกมาจากชองคลอด ไมวาจะมากหรือนอย ถือเปนสัญญาณบง
บอก ถึงความผิดปกติ ตองปรึกษาแพทยทันที  
หากมีเลือดออกในระยะแรกของการต้ังครรภ อาจเกิดการแทงบุตรได  แตหากมีเลือดไหลในระยะใกล
คลอด สันนิษฐานวาอาจคลอดกอนกําหนดหรือเน่ืองจากมดลูกบีบตัวอยางรุนแรงหรือรกเกาะตํ่าใหใส
ผาอนามัยไวเพื่อลดความเปยกช้ืนบริเวณชองคลอด เปนการลดโอกาสติดเช้ือไปสูลูกในครรภ แลวรีบ
มาพบแพทย ทันท ี

3. นํ้าคร่ํารั่ว (แตก)  หรือมีนํ้าเดินทางออกจากชองคลอด  
 นํ้าเดินทาง ก็คือนํ้าในถุงหุมทารกในครรภที่รั่วออกมาทางชองคลอด จะมีลักษณะใสๆ ไหล
ออกมาจากชองคลอด อาจสงสัยวาถุงนํ้าแตกหรือรั่ว ใหใสผาอนามัยไว แลวรีบมาโรงพยาบาล 
เน่ืองจากถาปลอยไวนานอาจทําใหทารกมีการติดเช้ือหรือเกิดภาวะนํ้าคร่ํานอยหรือแหงจนกออันตราย
กับทารกในครรภได    
4. ลูกด้ินนอยลง        
 การด้ินของทารกในครรภ เปนสิ่งช้ีบงสําคัญวาทารกในครรภมีสุขภาพเปนเชนไร การด้ินที่
ผิดปกติสามารถบอกสภาวะผิดปกติหรือปญหาที่เกิดข้ึนกับทารกในครรภได ตลอดจนเปนสัญญาณ
เตือนภัยใหบุคลากรทางการแพทยที่ดูแลสามารถประเมินและใหการชวยเหลือไดทัน ดังน้ันหญิง
ต้ังครรภทุกคนควรไดรับการสอนและการแนะนําใหรูจักสังเกต และบันทึกการด้ินของทารกในแตละวัน 
โดยเริ่มบันทึกเมื่ออายุครรภ 28 สัปดาห 
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การด้ินของทารกในครรภ 
 หมายถึง การเคลื่อนไหวของทารกในทุกลกัษณะ ไดแก การยืดแขนขาและลาํตัว การโกงตัว การ  

ถีบกระทุง เปนตน โดยหญิงต้ังครรภรูสึกวามีสวนของทารกมากระแทกที่หนาทองทุกครั้ง 
ลักษณะการด้ินของทารกในครรภที่นับเปนการด้ิน 1 ครั้ง 

วิธีการนับลูกด้ิน 
• เลือกเวลาที่ทานวางและสะดวกที่สุด เชน หลังอาหารมื้อเย็น หรือขณะพักผอนกลางคืน 
• ใหนอนตะแคงขณะนับลูกด้ิน 
• เริ่มจับเวลาเมื่อเริ่มนับ ลูกด้ินจนครบ 10 ครั้ง ลงบันทึกเวลาในตาราง โดยลงเวลาเริ่มตน

นับ และเวลาที่นับครบ 10 ครั้ง  
• ปฏิบัติทุกวันจนมารบับริการฝากครรภในครั้งตอไป 
• ถาใชเวลามากกวา 4 ช่ัวโมงในการนับลูกด้ินครบ 10 ครั้ง มักพบรวมกับภาวะขาด

ออกซิเจนเรื้อรัง และอยูในภาวะอันตราย ตองรีบมาโรงพยาบาลโดยดวน  

ลักษณะ ความรูสึก ระยะเวลาที่ด้ิน 
1. หมุน หรอืพลกิตัว ทารกเคลื่อนไหวทัง้ตัว มีแรงเบารูสกึไดทั่วทอง 3-30 วินาท ี
2. การเตะหรอืถีบ ทารกเคลื่อนไหวเฉพาะบางสวนของรางกาย เชน แขน 

ขา รูสึกเปนบางสวนของหนาทอง มีการเคลื่อนไหวเร็ว 
นอยกวา 1 วินาที 

ลักษณะที่ไมนับเปนลูกด้ิน ไดแก อาการสะดุงหรอืกระตุก และอาการสะอึก 

ลักษณะ ความรูสึก ระยะเวลาที่ด้ิน 
1. สะดุงหรือกระตุก ทารกเริ่มเคลื่อนไหวจากแขนขา และไมขยับทั้งตัว มักจะ

เกิดข้ึนครั้งเดียวและเวนชวงพัก 

 1 วินาที 

2. สะอึก รูสึกเหมือนกระตุก หรือเตนเปนจังหวะในทอง แตไมมี
แรงกระแทกจากลําตัวของทารก 

นอยกวา 1 วินาที 

5.  เกินกําหนดคลอดแลวแตยังไมเจ็บครรภ  
 เมื่ออายุครรภต้ังแต 40 สัปดาหข้ึนไป รกจะเริ่มเสื่อมสภาพทําใหทารกในครรภไดรับอาหารและ
ออกซิเจนนอยลง อาจทําใหเกิดปญหาขาดออกซิเจนจนกระทั่งเสียชีวิตได ควรมาโรงพยาบาลเพื่อให
แพทยตรวจสอบดูสภาพของรก 

6. ปวดศีรษะ ตาพราลาย  
 ถามอีาการปวดศีรษะ ตาพราลายรวมกบัขาบวมกดบุมมาก ตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ และความดัน
โลหติสงูกวา 140/ 90 มลิลเิมตรปรอท  จะเปนอาการแสดงของครรภเปนพษิซึง่จะสงผลทําใหทารกใน
ครรภมนํ้ีาหนักนอย มารดาเองกอ็าจชักในขณะต้ังครรภได ใหรบีมาโรงพยาบาลเพือ่พบแพทย 
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พัฒนาการ...ทารกในครรภ 
       10 วันภายหลังการปฏิสนธิไขที่ไดรับการผสมแลวเดินทางไปฝงตัวในผนังเย่ือบุมดลูก อาจทําใหมี
เลือดออกทางชองคลอดไดเล็กนอย ที่เรียกวา เลือดลางหนา ความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถทาง
สติปญญาของลูกจะข้ึนอยูกับพันธุกรรม สภาพแวดลอมและประสบการณที่พอแมเตรียมใหลูกไดต้ังแต
อยูในครรภและในชวง 3 ปแรกของชีวิต สมองของเด็กอายุ 3 ปมีขนาดประมาณ 80%ของผูใหญ  
สมองจะแตกกิ่งกานสาขาของเสนใยสมอง  และจุดเช่ือมตอจะทําหนาที่รับ-สงสัญญาณตางๆของเซลล
สมองหากคนเรามีเสนใยสมองและจุดเช่ือมตอมากเทาไรก็ย่ิงมีความเฉลียวฉลาดมากข้ึน  ชวยใหสมอง
สามารถสื่อสารและประมวลความคิดมีเหตุมีผลที่สลับซับซอน   
 หลังจากการปฏิสนธิ 3 สัปดาหในครรภ เซลลสมองเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  จากน้ัน 10-18 
สัปดาหในครรภ จํานวนเซลลประสาทจะเริ่มคงที่แตจะมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  ในระยะ 20 สปัดาห
ในครรภ สมองมีชวงเวลาการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
และดําเนินตอไปจนเด็กอายุ 2 ป  สมองจะมีขนาดใหญ  เสนใยสมองจะ  เเตกกิ่งกานสาขามากข้ึนใน
ขณะที่บางเซลลจะสูญหายไปและมีกระบวนการสรางสารเคลอืบ ตามเซลลตางๆของสมองเพื่อควบคุม
ระบบประสาทและกลามเน้ืออยางตอเน่ืองจนเด็กอายุ  4 ป 

สปัดาหท่ี 6  ชีวิตนอย ๆ มขีนาด 6 มลิลเิมตร หวัโต มต่ิีงย่ืนออกมาจากใกลหวัคูหน่ึง     ซึง่ตอมาจะเจรญิ
เปนแขน  มอีกีสองต่ิงอยูใกลกบัสวนหางสวนน้ีจะเจรญิเปนขาและสวนหางเลก็ ๆ จะกลายเปนกระดูกกนกบ 
ระยะน้ีเริม่มกีารสรางอวัยวะตาง ๆ จงึไมควรรบัประทานยาใด ๆ โดยไมขอคําแนะนําจากแพทย  สายสะดือ
ซึง่คอนขางใหญเมือ่เทยีบกบัลําตัวจะทําหนาทีร่บัและถายเทของเสยี หวัใจม ี 4 หอง 

สัปดาหท่ี 8   ความยาวขนาด 2.5 เซนติเมตร  ลักษณะคลายคนมากข้ึน หัวโต ใบหูเปนตุมเล็ก ๆ อา
ปาก หุบปากได เริ่มมีหนอฟน 

สปัดาหท่ี 20 ตัวยาวประมาณ 25 เซนติเมตร นํ้าหนัก 3 ขีด (300กรมั) มเีสนผมข้ึน แตเปลอืกตายังปดอยู  

สัปดาหท่ี 12  มีแขน  ขาครบ ตัวยาวขนาด 9 เซนติเมตร หัวโต มีเล็บมือและอวัยวะเพศแตยังเห็นไม
ชัดเจนถาดูจากอัลตราซาวด เริ่มดูดปากเปน มีหนอฟนข้ึนครบ  
สปัดาหท่ี 16 ทารกเริม่ด้ิน ตัวยาวประมาณ 16 เซนติเมตร นํ้าหนัก 1 ขีด (100กรมั) เริม่มองเหน็เพศไดชัด  

สัปดาหท่ี 24 ตัวยาวประมาณ 30 เซนติเมตร นํ้าหนัก 6 ขีด (600กรัม) ปอดเริ่มทํางาน เปลือกตาเริ่ม
เปดลืมตา ดูดน้ิว แยกเสียงได ต่ืนนอนเปนเวลา 

สัปดาหท่ี 28 ตัวยาวประมาณ 35 เซนติเมตร นํ้าหนัก 1 กิโลกรมั ลืมตาไดบาง มองเห็นไดบางครั้ง  

สัปดาหท่ี 36 ระยะนี้จะรูสึกอึดอัดมากเพราะเปนชวงทีท่ารกเจรญิเติบโตเร็วที่สุดตัวยาวประมาณ 45 
เซนติเมตร นํ้าหนักประมาณ 2,300-2,500 กรัม ตอมาอีก 1 สัปดาหเริ่มฝกหายใจ ดูดและกลนื  
สัปดาหท่ี 40 เปนระยะกําหนดคลอดทารกจะสมบรูณเติบโตเติมที่ โดยเฉลี่ยนํ้าหนักจะอยูในชวง
ประมาณ 2,500 – 3,000 กรัมผิวหนังจะเรียบ ไขที่หอหุมตัวเด็กจะนอยลง  
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การสงเสรมิพัฒนาการทารกในครรภ 
1. มีอารมณทีม่ีความสุขแจมใส          
 โดยทํากิจกรรมทีท่าํใหมีความสุข เชน  ฟงเพลง   ไปเที่ยว   ปลูกตนไม  อานหนังสอืที่ชอบ 
หรือดูภาพเด็กสวย ๆ งาม ๆ  เพื่อผอนคลายความเครียด ความวิตกกังวลใหมากทีสุ่ด 
เพราะขณะที่แมมีความเครียด ทารกในครรภน้ันสามารถรบัรูได และอาจสงผลใหเกิดอาการแทง 
การคลอดกอนกําหนด การคลอดทารกนํ้าหนักนอย และเมื่อคลอดแลวจะเปนเด็กทีเ่ลี้ยงยาก 
จากการมีอารมณหงุดหงิดมากกวาปกติ 
2. พักผอนใหเพียงพอ      
 การพักผอนทีเ่พียงพอจะทําใหมีอารมณแจมใส   ในระยะ 3  เดือนสุดทายใกลคลอดอาจจะ 
นอนไมคอยหลบัเน่ืองจากทารกตัวโตข้ึน จนทําใหอึดอัด  ใหนอนในทาตะแคงคลายกอดหมอนขาง  
คือ ขาขางหน่ึงงอเขา และอีกขางหน่ึงเหยียดออก  ชวงกลางวันควรหาเวลาพัก 

3. การออกกําลังกาย        
 การออกกําลังกายจะชวยเพิ่มความมั่นใจ  ผอนคลายความเครียด  เลือดในรางกายไหลเวียน  
ดีข้ึน     การออกกําลังกายจะมีผลตอการหลั่งสาร  2  ชนิดที่มีผลกับทารกโดยตรง คือ ฮอรโมน  
adrenaline จะผานรกไปยังทารกในครรภ  ทําใหทารกต่ืนตัวและกระปรี้กระเปรา  สาร endorphin 
หรือ สารแหงความสุข สารน้ีจะหลั่งออกมาในขณะออกกําลัง  สารน้ีจะสงผานรกไปยังทารก 
ทําใหมีความสุขต้ังแตอยูในครรภ 
         การออกกําลังกายควรทําเปนประจําทุกวันครั้งละเลก็ๆ นอยๆ  แตหลายๆ ครั้งจะดีกวาหักโหม
เพียงครัง้เดียว เชน  วายนํ้า  โยคะ เดินเลน ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายประเภทที่ตองใช 
กลามเน้ือหนาทอง  เชน  การว่ิงจอกกิ้ง  ซิกอัพ  และควรเริ่มต้ังแต 12 สัปดาหข้ึนไป ถาไมมีขอหาม  
ควรทําเปนประจําอยางนอย    3 วันตอสัปดาหวันเวนวันครัง้ละประมาณ 20 นาท ี  

4. ลูบหนาทอง     
 การลูบสัมผัสลูกในครรภผานทางหนาทอง จะชวยใหเซลลสมองสวนรับความรูสึกมีขนาดใหญ
ข้ึน มีเสนใยประสาทมากข้ึน  เพิ่มประสิทธิภาพและความไวในการรับรู  และสรางความผูกพันระหวาง
มารดาและทารก ในครรภ   การลูบสัมผัสหนาทองทําไดโดยน่ังบนเกาอี้โยกทําใจใหสบาย  วางมือบน
หนาทอง  วนมือเปนวงกลมรอบสะดือเบาๆ  หรือลูบไปตามทุกสวนของตัวทารก พรอมกับโยกเกาอี้  
เบาๆ ชาๆ เปนจังหวะ ควรเริ่มต้ังแตอายุครรภ 5 เดือนข้ึนไปเพราะทารกเริ่มรับรูการเคลื่อนไหวของ
มารดา และทําใหมารดารูสึกผอนคลาย  เมื่ออายุครรภได 28  สัปดาหควรสอบถามถึงตําแหนงของ
ทารกในครรภ และพยายามลูบไลทารกในครรภจากศีรษะลงไปที่เทาเพื่อสื่อสารกับทารก เปนการ
กระตุนระบบประสาทของทารก 
5. เสรมิระบบการไดยิน       
 ทารกในครรภเริ่มไดยินต้ังแตเดือนที่ 5–6 การไดยินเปนเครื่องมอืในการเรียนรู   ทารกชอบฟง
เสียงแมมากที่สุด เปนเสียงที่คุนเคย และตองการ เวลาพูดคุยควรใชเสียงที่นุมนวล   มีอารมณ 
ความรูสึกของความรัก พูดคําซ้ําๆ เพื่อใหมีความคุนเคย หรือจะเปนเพลงเหกลอม ชวงเวลาที่คุยควร
ทําขณะที่ทารกด้ิน ซึง่แสดงวาต่ืนแลว อาจจะบันทึกเสียงของพอแมเรียกช่ือ รองเพลง อานหนังสือลง
เทปแลวเปดใหฟง โดยนําลําโพงมาไว ที่บริเวณหนาทองของมารดา 



 50 

 

 ถาจะเปนเสียงดนตรี  ควรเปนเพลงเย็นๆเบาๆ อาจเปนเพลงบรรเลง หรือเพลงคลาสสิก  เพลง
ไทยเดิมเปนประจําสม่ําเสมอใชเวลา 10–15 นาท ีโดยวางวิทยุเทปเพลงไวขางตัว เปดฟงทั้งมารดาและ
ทารกในครรภพรอมกัน เปดในชวงเย็นๆ ทารกจะแจมใส เคลื่อนไหวต่ืนตัว พรอมที่จะรับฟงเพลง หรอื
หลังอาหาร   1 ช่ัวโมง เพราะกลูโคสกําลังเดินทางไปเลี้ยงสมอง  
       ดนตรีของแตละทองถ่ินตางก็มีอิทธิพลตอคนฟงทั้งน้ัน แตหากตองการพัฒนาดานการรับรู 
จะตองใหเด็กคุนเคยกับดนตรีตอเน่ืองกันไมนอยกวา 2 ปและตองเริ่มกอนเด็กอายุ 7 ขวบ เพราะเปน
ชวงที่สมองจะมีการเช่ือมโยงและแตกแขนงในสวนที่ใชงานเพื่อการพัฒนาได          
6. สงเสริมสายตา การมองเห็น 
 การใชแสงไฟกระตุนการมองลูกใชแสงไฟจากกระบอกไฟฉายสองผานหนาทองมารดา ควรเริ่ม
เมื่ออายุครรภประมาณ 7 เดือนข้ึนไป เพราะทารกในครรภเริ่มมองเห็นไดบางแลว  
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ใบความรูเร่ือง...การเตรียมตวักอนคลอดและการคลอด  
 

     การคลอดเปนปรากฏการณตามธรรมชาติที่เกิดข้ึนเพื่อขับทารก   เย่ือหุมรก   นํ้าคร่ํา และรก
ออกมาจากโพรงมดลูกสูภายนอก   หญิงต้ังครรภจะตองปรับตัวทั้งรางกายและจิตใจในระหวาง
ต้ังครรภและตลอดระยะการคลอด  
อาการแสดงลวงหนาของการคลอด 

ในระยะใกลครบกําหนดคลอดคือ  ประมาณ 2 – 3  สัปดาหสุดทายของการต้ังครรภ    พบวา
หญิงต้ังครรภจะมีอาการแสดงลวงหนาของการคลอด  ดังตอไปน้ี 

1.   ระดับหนาทองลดลง   การที่ระดับยอดมดลูกลดลงซึ่งเปนผลมาจากการที่ศีรษะของทารก
ในครรภเคลื่อนเขาสูอุงเชิงกราน   ดังน้ันระดับหนาทองจึงลดลง   ทําใหหญิงต้ังครรภหายใจสะดวกข้ึน 

2.   ถายปสสาวะบอยข้ึน   ซึง่เกดิจากการทีศี่รษะของเด็กในครรภเคลือ่นลงตํ่า   ทําใหมีการกดบน
กระเพาะปสสาวะและเหลอืเน้ือทีจ่ใุนกระเพาะปสสาวะลดลง   ดังน้ันจงึเกดิมกีารถายปสสาวะบอยข้ึน 

3.   อาการปวดหลงัเพิม่ข้ึน   ซึง่เปนผลจากการหยอนตัวของขอตออุงเชิงกราน   ประกอบกับการ
เพิ่มข้ึนของนํ้าหนักมดลูกและเด็ก   ทําใหนํ้าหนักถวงมาขางหนามากข้ึนจึงเกิดการเกร็งของกลามเน้ือ
บริเวณหลัง   ดังน้ันจึงเกิดอาการปวดหลังได 

4.   อาการเจบ็ครรภเตือน  เปนอาการเจบ็ครรภทีเ่กดิจากการหดรดัตัวของมดลกูทีไ่มสม่ําเสมอและ
ลกัษณะความแรงของการหดรดัตัวของมดลกูจะคงทีไ่มเพิม่ข้ึน   ลกัษณะเจบ็อาการจะอยูบริเวณทองนอย
ดานหนา   ไมมอีาการราวไปดานหลงั   การเจบ็ครรภจะดีข้ึนหรอืหายไปเมือ่เปลีย่นอริยิาบถหรอืเมือ่นอนพกั 

อาการแสดงวาเขาสูระยะของการคลอด 
อาการแสดงวาเขาสูระยะของการคลอดคืออาการเจบ็ครรภจรงิ   ซึง่เกดิจากการหดรดัตัวของมดลกู   

มีลกัษณะของการเจบ็ครรภทีส่ม่ําเสมอแลวคอยๆ เพิม่ข้ึน  สามารถคลาํไดทางหนาทอง   เมื่อมดลูกหดรัด
ตัวจะรูสกึวาหนาทองแข็ง  และเมือ่มดลกูคลายตัวหนาทองจะมลีกัษณะนุม     การหดรดัตัวแลวจะคอยๆ   
เพิม่ความแรงข้ึนจนกระทัง่มดลกูหดรดัตัวแรงทีส่ดุ  แลวมดลกูกจ็ะเริ่มคลายตัว   ความแรงของการรัดตัว
ของมดลกูคอยๆ   ลดลง  แลวเขาสูระยะพัก   ระยะเจ็บมากข้ึน และถ่ีข้ึน  แมวาจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือ
นอนพกัอาการเหลาน้ีจะไมลดลงและไมหายไป   อาการปวดน้ีคลายคลงึกบัอาการปวดประจาํเดือน   แตจะ
ปวดทีบ่รเิวณมดลกูทัง้ใบ   เมือ่เจบ็ครรภจรงิแลว  การคลอดจะดําเนินตอไปจนกระทั่งทารกคลอดในที่สุด
โดยไมมอีะไรหยุดย้ังการคลอดได   และอาจมอีาการอืน่รวมดวย  เชน   

1.   อาการปวดหลังและราวมาที่หนาขาทั้งสองขางเพิ่มข้ึน  ในขณะที่มดลูกมีการหดรัดตัวแรง
ข้ึนและนานข้ึน   ทําใหมีการเคลื่อนของศีรษะเด็กลงมาในอุงเชิงกรานมากข้ึน  ดังน้ันหญิงต้ังครรภบาง
คนอาจมีอาการปวดหลังและราวมาที่หนาขาทั้งสองขาง 

2.   มีมูกปนเลือดออกทางชองคลอด   ในระยะเจ็บครรภอาจพบวาจะมีมูกปนเลือดออกมาทาง
ชองคลอดได 

3.   ถุงนํ้าคร่ําแตก  ในระยะเจ็บครรภอาจมีการแตกของถุงนํ้าคร่ํา  ทําใหมีนํ้าสีขาวขุนไมมี
สี   ไมมีกลิ่น  ไหลออกทางชองคลอด  เมื่อพบวามีถุงนํ้าคร่ําแตกแมวาจะไมมีอาการเจ็บครรภ
เลย   ตองรีบไปโรงพยาบาล ทั้งน้ีเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับทารกในครรภ 

อาการเจ็บปวดเน่ืองจากมดลูกหดรัดตัวถ่ีข้ึน  จะสงผลใหปากมดลูกเปดมากข้ึนเรื่อยๆ   จนมาก
พอที่ศีรษะเด็กจะคลอดออกมาได    ถาปากมดลูกเปดขยายไมหมด  หามเบงคลอดเพราะจะทําใหปาก
มดลูกบวม   จนทําใหการคลอดลาชาและอาจมีการฉีกขาดของปากมดลูกทําใหตกเลือดได 
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ระยะของการคลอด   แบงออกเปน  4  ระยะ   ดังน้ี 
1.   ระยะทีห่น่ึง  เปนระยะปากมดลูกเปด  ซึ่งเริ่มต้ังแตปากมดลูกเริ่มเปดถึงปากมดลูกเปดหมด

คือ  ปากมดลกูเปดประมาณ  10  เซนติเมตร  ในหญงิต้ังครรภทีเ่พิง่คลอดเปนครัง้แรกจะใชเวลาประมาณ    
12 – 16  ช่ัวโมง  หญงิต้ังครรภทีเ่คยผานการคลอดมาแลวจะใชเวลาประมาณ  6 – 12   ช่ัวโมง 

2.   ระยะที่สอง  เปนระยะเบงคลอดซึ่งเริ่มต้ังแตปากมดลูกเปดหมดถึงทารกคลอดมาภายนอก   
หญงิต้ังครรภทีค่ลอดครัง้แรกจะใชเวลาประมาณ  1 – 2  ช่ัวโมง   หญงิต้ังครรภทีเ่คยผานการคลอดมาแลว
ใชเวลาประมาณ  30  นาท ี  ถึง  1  ช่ัวโมง 

3.   ระยะที่สาม  เปนระยะคลอดรก   โดยเริ่มต้ังแตหลังจากทารกคลอดออกมาถึงรกคลอดออก
หมด  ระยะน้ีหญงิต้ังครรภทีค่ลอดเปนครัง้แรกและทีเ่คยผานการคลอดมาแลว  ใชเวลาประมาณ  15 – 30   นาท ี 

4.   ระยะทีส่ี ่ เปนระยะ  2  ช่ัวโมงแรกหลงัคลอด   ระยะน้ีมดลกูยังมีการหดรดัตัว  ซึ่งสงผลใหไม
เกดิการเสยีโลหติหลังคลอด  ปกติสามารถคลํามดลูกไดทางหนาทอง  ซึ่งจะอยูตํ่ากวาสะดือเล็กนอย  มี
ลกัษณะคอนขางกลมและแข็ง  
การลดความเจ็บปวดจากการคลอด  มี  2  วิธี   คือ 
1.   การลดความเจ็บปวดโดยวิธีธรรมชาติ   จะชวยใหลดความเจ็บปวดในระยะคลอดไดหากผูคลอด
สามารถปฏิบัติไดทุกครั้งที่เจ็บครรภ   โดย 

1.1   การกําหนดลมหายใจ  จะชวยใหรางกายเกิดความสมดุลของปริมาณออกซิเจนและ
คารบอนไดออกไซด   ลดภาวะแทรกซอนตางๆ   ที่อาจเกิดข้ึน 

วิธีทํา   ขณะที่มดลูกเริ่มหดรัดตัวใหหายใจเขาลึกๆ  ทางจมูกชาๆ  พรอมกับนับในใจ 1 – 4   
แลวผอนลมหายใจออกทางปากชาๆ   พรอมนับในใจ 1 – 5   ทําเชนน้ีตอไปเฉลี่ย  6 – 9  ครั้ง/นาท ี  
จนกระทั่งมดลูกคลายตัวจึงหายใจปกติ 

1.2   การลูบทอง   ขณะลูบหนาทองจะรูสึกถึงการถูกสัมผัส
หนาทองและเพงความสนใจไปกบัการลูบแทนความสนใจการหดรดั
ของมดลูกและความเจ็บปวด 

วิธีทํา   ใชอุมมือทั้งสองขางวางบนหนาทองบริเวณหัวเหนา
โดยทํามือใหมีลักษณะเปนอุมคลายพนมมือ   แลวลูบหรือนวด
เบาๆ   เริ่มจากบริเวณหัวเหนาข้ึนไปทางยอดมดลูกพรอมกับ
หายใจเขา  และจากยอดมดลูกใหลูบมือทั้งสองขางผานตรงลงมาที่
2.   การใชยาบรรเทาปวด   ซึ่งมี   2   วิธี   คือ 

2.1   การใชยาฉีดแกปวด   ยาแกปวดสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได  แตไมหายปวดสมบูรณ  
หลังฉีดยาอาจทําใหงวงนอน  เวียนศีรษะ   ดังน้ันจึงควรหลับตา  หายใจเขาออกลึกๆ  ทําจิตใจให
สบายอาการปวดจะทุเลาลง  โดยจะฉีดไดเมื่อปากมดลูกเปด 3 – 4  เซนติเมตร   เน่ืองจากการใหยา
เร็วเกินไปอาจทําใหเกิดความตองการยาเพิ่มข้ึน  ในการคลอดที่ใชเวลานาน  หรือในกรณีที่ใหยาหลัง
ปากมดลูกเปดเกิน  4  เซนติเมตร   การคลอดอาจเกิดข้ึนภายใน  4  ช่ัวโมง  สงผลใหฤทธ์ิของยาที่คง
คางอยูในรางกายของแม   ซึ่งอาจกดการหายใจ  ทําใหเด็กหายใจผิดปกติ  ผิวกายเขียวคล้ําได 

  2.2   การฉีดยาชาที่ไขสันหลัง  หรือที่เรียกกันวา  “บล็อกหลัง”  โดยจะฉีดยาชาเขาไปที่เย่ือ
หุมไขสันหลังช้ันนอก  และใสสายยางเล็กๆ  คางไวเพื่อเติมยาชา  หลังจากฉีดยาชาประมาณ  10  
นาที   จะมีอาการชาต้ังแตขาถึงใตราวนม   อาการเจ็บปวดจะหายไป  จะมีฤทธ์ิแกปวดนาน  1 – 2   
ช่ัวโมง   หลังจากบล็อกหลังพยาบาลจะดูแลวัดความดันโลหิต  ชีพจร และการหายใจอยางใกลชิด   
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอน  เชน  ความดันโลหิตตํ่า  ศูนยควบคุมการหายใจถูกกด  
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การเจาะถุงนํ้าคร่ําและการเคลื่อนตํ่าของสวนนํา 
โดยสวนใหญถุงนํ้าคร่ําจะแตกในระยะคลอด  แตถาถุงนํ้าคร่ํายังไมแตกอาจตองเจาะเพื่อใหการ

คลอดกาวหนาเร็วข้ึน   หลังจากเจาะถุงนํ้าคร่ําผูคลอดจะรูสึกวามีนํ้าซึมออกทางชองคลอดตลอดเวลา  
สวนศีรษะเด็กจะเคลื่อนตํ่าลงมาพรอมกับปากมดลูกจะคอยๆ   เปดขยาย   คลายกับศีรษะเด็กดันออก
จากคอเสื้อเวลาสวมเสื้อยืด    แรงที่จะชวยดันใหทารกเคลื่อนตํ่าลงมาและปากมดลูกเปดขยายเพิ่มข้ึน
น้ันคือแรงที่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก 
การเบงคลอดในระยะคลอด 

เมื่อปากมดลูกเปด  10  เซนติเมตร  หรือที่เรียกวาปากมดลูกเปดหมดแลว  มดลูกจะมีการหด
รัดตัวถ่ีข้ึน  ระยะพักจะนอยลง   ขณะที่มดลูกหดรัดตัวผูคลอดจะรูสึกอยากเบง  และมีแรงเบงเพิ่มข้ึน  
พยาบาลจะสอนวิธีเบงที่ถูกตอง  ขณะที่ผูคลอดเบงพยาบาลจะชวยเบงโดยออกเสียงนําใหผูคลอดเบง
ตามการเบงแตละครั้งอยางถูกวิธีศีรษะเด็กจะเคลื่อนตํ่าลงมาเรื่อยๆ  จนเริ่มเห็นศีรษะเด็กบริเวณปาก
ชองคลอด   พยาบาลจะเตรียมตัวเพื่อชวยทําคลอด  ตอจากน้ันพยาบาลจะฟอกทําความสะอาด
บริเวณอวัยวะสืบพันธภายนอกดวยนํ้ายาฆาเช้ือ  แลวนําผาที่น่ึงฆาเช้ือคลุมบริเวณที่ใชงาน  หามจับผา  
หรือวางมือบนผาทุกผืน  เพราะอาจทําใหเกิดการติดเช้ือบริเวณฝเย็บหรือโพรงมดลูก  เมื่อพยาบาล
เตรียมชวยคลอดแลวตอไปเปนหนาที่ของผูคลอดที่จะตองเตรียมเบงคลอดใหถูกวิธี   ดังน้ี 

1.  รอเวลามดลูกเริ่มหดรัดตัวหรือรูสึกปวดทอง  ใหหญิงต้ังครรภสูดลมหายใจเขายาวๆ  ลึกๆ  
ใหเต็มปอด 

2.  เมื่อมดลูกหดรัดตัวเต็มที่ใหยกศีรษะ  กมคางชิดอก  มือจับขางเตียง  เริ่มเบงโดยเบงลงไปที่
กนเหมือนกับเบงถายอุจจาระ  เบงนานๆ  เทาที่ทําได   หากรูสึกหมดลมเบงแตมดลูกยังแข็งตัวอยูให
สูดลมหายใจเขาใหม   รีบเบงจนมดลูกคลายตัว โดยทั่วไปการเจ็บทอง 1 ครั้ง   ควรเบงใหได  3  ครั้ง 

3.  ขณะเบงควรปดปากใหสนิทไมใหมีเสียงออกมา  หากเบงแลวปลอยลมหายใจออกทางปาก
จะทําใหแรงเบงนอย   ศีรษะเด็กจะไมเคลื่อนตํ่าลงมา   ตองเสียเวลาเบงนาน 

4.   เมื่อมดลูกคลายตัวควรหายใจเขา – ออกยาวๆ  ผอนคลายใหสบายเพื่อเก็บแรงไวเบงตอไป 
5.  หลังตัดฝเย็บผูคลอดตองเบงจนศีรษะเด็กโผลพนชองคลอดแลว  พยาบาลจะบอกใหผูคลอด

หยุดเบง  ใหอาปากหายใจเขาออกลึกๆ   เพื่อใหพยาบาลหรือแพทยชวยทําคลอดตอไป 
การตัดฝเย็บ หมายถึง การตัดสวนลางของชองคลอดและฝเย็บ  โดยมีจุดประสงคเพื่อชวยให

ชองคลอด และฝเย็บกวางพอที่เด็กจะคลอดออกมาไดโดยปลอดภัย  และชวยปองกันการฉีกขาดของ
ชองคลอด  และการหยอนยานของชองทางคลอด  เน่ืองจากศีรษะเด็กมีการกดทําใหชองคลอดย่ืนออก
มากผิดปกติ   การตัดฝเย็บแลวเย็บซอมแซมจะทําใหเย็บงาย  แผลหายเร็วทําใหชองคลอดคงสภาพ
เดิมเหมือนกอนคลอดมากที่สุด 

การผาตัดคลอด  เปนวิธีการหน่ึงที่แพทยพิจารณา หากใหคลอดทางชองคลอดอาจเปนอันตราย ตอ
มารดาและทารกได โดยมีขอบงช้ีในการผาตัดคลอดทางหนาทอง ดังน้ี 

1.   เคยทําผาตัดคลอดทางหนาทองหรือเคยไดรับการผาตัดที่มดลูกมากอน 
2.   เชิงกรานมารดาและทารกไมไดสัดสวนกัน 
3.  รกเกาะตํ่าหรือรกลอกตัวกอนกําหนด 
4.   เด็กอยูในทาผิดปกติ 
5.  เสียงหัวใจเด็กเตนผิดปกติ 



 54 

 

6.   การคลอดไมกาวหนา 
7.   มีภาวะแทรกซอนจากโรคตางๆ  เชน ครรภเปนพิษ  โรคหัวใจ 
8.   เปนเริมที่อวัยวะเพศในระยะติดตอ 
9.   เคยทําผาตัดตกแตงทางชองคลอด 
10.  มีเน้ืองอกขัดขวางการคลอด 
11.  มดลูกผิดปกติ 

การเตรยีมของใชทีจ่ะตองนํามาโรงพยาบาล   มีดังน้ี      
 1.   ของใชสําหรับเด็กออน  ของใชที่จําเปน  เชน   เสื้อผาเด็ก  ผาออม  ผาเช็ดตัว  สําลีเช็ดตัว

และเช็ดกน  แชมพูสระผม  หมวก  ผายางรองกน  เบาะที่นอนที่ไมนุมน่ิมเกินไป  หวีเด็ก ผาหมและ
นํ้ายาซักผาเด็กออน  ของใชสําหรับเด็กออนทั้งหมดตองซักทําความสะอาดกอนเน่ืองจากของใชที่ไม
สะอาดจากฝุนละอองหรือคราบสารเคมีตางๆ  อาจทําใหเด็กมีอาการแพ   เกิดผดผื่น หรือตุมหนองจน
อาจเกิดการติดเช้ือได   ไมแนะนําใหใชแปงและสบูในเด็กออน  เน่ืองจากเด็กอาจเกิดอาการแพสาร
ตางๆ   ในแปงและสบูได    นอกจากน้ีฝุนแปงยังกระตุนใหเกิดภูมิแพในเด็กอีกดวย   ไมตองเตรียม
ขวดนมมาโรงพยาบาลเน่ืองจากโรงพยาบาลมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

2.   ของใชสําหรับคุณแม   ควรเตรียมของใชที่จําเปนสําหรับคุณแมและเอกสารตางๆ  เพื่อ
ประกอบการแจงเกิดดังน้ี 

• สบู  
• ยาสีฟน  แปรงสีฟน  
• ผาเช็ดตัว  
• หวี   แปง   
• ผาอนามัยแบบหวง  
• สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  
• บัตรประจําตัวประชาชน 
• สําเนาทะเบียนบานที่จะแจงลูกเขา  

การเตรียมของใชดังกลาวขางตน  ควรจัดไวเปนชุดๆ  เพื่อใหสะดวกในการหยิบใชหรือเมื่อตอง
มาโรงพยาบาลเรงดวน  และไมควรสวมเครื่องประดับตางๆ  มาโรงพยาบาล   โดยเฉพาะการสวม
แหวน  ไมควรสวมในระยะต้ังครรภเน่ืองจากในระยะต้ังครรภอาจมีอาการบวม  ทําใหไมสามารถถอด
แหวนออกได   ซึ่งเมื่อจําเปนตองผาตัดคลอดจะตองใชวิธีการตัดแหวนออกเพื่อไมใหแหวนเปนสื่อนํา
ไฟฟาในขณะผาตัด 
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ใบความรูเร่ือง...การออกกาํลังกาย 
             
          การต้ังครรภ เปนการแบกนํ้าหนักทีเ่พิ่มข้ึนของทั้งลกูและตัวเอง อวัยวะหลายอยางจะใหญข้ึน 
ทั้งเตานม สะโพก ฯลฯ ขอตอตาง ๆ จะยืดหยุน มากกวาธรรมดา ชีพจรขณะพกัก็เตนเร็วกวาปกติ 
ทั้งน้ี เพราะมีการเผาผลาญ ในรางกายสงูข้ึน เหลาน้ีลวนทําใหสมรรถภาพทางกายของหญงิต้ังครรภลด
นอยลง และเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเน้ือเย่ือในชวงของการดําเนินชีวิตประจําวัน การออกกําลังกายที่
ถูกตองในขณะต้ังครรภ เปนสิ่งทีม่ีประโยชนอยางมากสาํหรับหญิงต้ังครรภ เพราะจะชวยปองกันและ 
ควบคุมอาการแทรกซอนตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหวางต้ังครรภ และหลงัคลอดได  

ประโยชนการออกกําลงักายในระยะตั้งครรภ 
1. ชวยใหการทํากิจวัตรประจําวัน มีความคลองตัวข้ึน 
2. เพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
3. เพิ่มความแข็งแรงของกลามเน้ืออุงเชิงกรานทําใหคลอดบุตรงาย 
4. เพิม่ความแข็งแรงของกลามเน้ือหนาทอง ชวยปองกนักลามเน้ือหนาทองแตกลาย และปรแิยก 
5. ปองกันเสนเลือดขอด และลดการเปนตะคริวขณะต้ังครรภ 
6. เพิ่มความแข็งแรงของขา ในการรับนํ้าหนักที่เพิ่มมากข้ึนในระหวางต้ังครรภและเพิ่ม   

ความแข็งแรงของแขน เพื่อใชในการอุมและดูแลลูกหลังคลอด 
7. ปองกันอาการปวดหลัง และปองกันกลามเน้ืออุงเชิงกรานหยอน 
8. เพื่อชวยเตรียมรางกายขณะคลอด และใหรูวิธีผอนคลายขณะเจ็บทองคลอด 
9. ทําใหรางกายแข็งแรงภายหลังคลอด  

หญิงต้ังครรภรายใด ที่ไมควรออกกําลังกาย 
1.  มีนํ้าเดินทางหรอืมีเลือดออกทางชองคลอด 
2.  ปากมดลูกเปด 
3.  มีภาวะรกเกาะตํ่า 
4.  โรคครรภเปนพิษ 
5.  หญิงมีครรภที่เปนโรคหัวใจ หรอืโรคความดันโลหติสูง 
6.  ครรภแฝด 
7.  เคยมีประวัติคลอดกอนกําหนด 
8.  มีประวัติแทงบอย 

คําแนะนําในการออกกําลังกายขณะต้ังครรภ 
1. ควรออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ  3 ครั้ง วันเวนวัน 
2. ควรอบอุนรางกายกอนและผอนคลายภายหลังการออกกําลังกายครั้งละ  5  นาท ี
3. ควรด่ืมนํ้ากอนออกกําลังกาย และด่ืมนํ้าเปนระยะๆ ประมาณ 1 แกว ทุกๆ 20 นาที เพื่อ

ชดเชยการเสียเหงื่อจากการออกกําลังกาย 
4. ควรออกกําลังกายครั้งละนอยๆ กอน แลวจึงเพิ่มข้ึนอยางชาๆ 
5. เริ่มออกกําลังกายเมื่อต้ังครรภได 2 เดือน แตสําหรับผูที่แทงงายติดตอกัน ควรเริ่มทําเมื่อ

ต้ังครรภได 3 เดือน 



 56 

 

6. ไมควรออกกําลังกายในอากาศที่รอนช้ืนหรือกําลังเปนไข และไมควรออกกําลังกายจน
อุณหภูมิรางกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ซึ่งการออกกําลังกายตามปกติรางกายจะมี
อุณหภูมิไมเกิน 38 องศาเซลเซียส 

7. ไมควรออกกําลังกายที่ใชการเคลื่อนไหวแบบกระตุก หรือเคลื่อนไหวเร็วมากและไมควร
เหยียดแขนขามาก  จนเกินไป เพราะจะทําใหเอ็นขอตอเกิดการบาดเจ็บได 

8. ไมควรออกกําลังกายหนักและเหน่ือยมากจนเกินไป ใหสังเกตวาขณะออกกําลังกาย       
ยังสามารถพูดคุยกับคนอื่นได ถารูสึกวาเริ่มหายใจไมทันใหผอนการออกกําลังกาย 

9. หลังต้ังครรภได 4 เดือนข้ึนไป ไมควรออกกําลังกายในทานอนหงายนานเกิน    5 นาท ี
10. ไมควรออกกําลังกายในทาเบงหรือกลั้นลมหายใจ เพราะจะทําใหเลือดไหลกลับสูหัวใจ  

นอยลงจนเกิดอาการเปนลมได 

อาการทีผ่ิดปกติที่ตองหยุดออกกําลงักาย 
 การออกกําลังกายแตละครั้งไมควรเกิน 30 นาท ีทั้งน้ีใหสังเกตตัวเองเปนหลัก ถาขณะออกกาํลงั
กาย รูสึกวามีอาการปวดทอง ปวดหัวเหนา ปวดหลัง หัวใจเตนผิดปกติ หายใจขัด หนามืดเปนลม เดิน
ลําบาก       มีเลือดออกชองคลอด ใหหยุดออกกําลังกายแลวหายใจเขาออกลึกๆ ถายังมีอาการ
ผิดปกติหลังจากหยุดพัก     5-10 นาทีใหมาพบแพทย 
 จากหลายการศึกษาพบวาการออกกําลังกายระหวางต้ังครรภที่พอเหมาะ ไมมีผลเสียตอการ
ต้ังครรภ ไมไดทําใหคลอดกอนกําหนด นํ้าเดินกอนเจ็บครรภ หัวใจทารกเตนผิดปกติ ทารกนํ้าหนักนอย 
จะเห็นไดวาหญิงต้ังครรภสามารถเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสม และออกกําลังกายไดอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีข้ึน 

ข้ันตอนของการออกกําลังกายขณะต้ังครรภ 
ข้ันตอนที่ 1.  อบอุนรางกายโดยการยืดกลามเน้ือ (Warm UP) 
ข้ันตอนที่ 2. การบรหิารรางกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแขนและสะโพก 
ข้ันตอนที่ 3. การบรหิารรางกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเน้ือ หนาทองและอุงเชิงกราน 
ข้ันตอนที่ 4. ทําเทคนิคการผอนคลาย (Cool Down)  

 ทาหมุนไหล       
วิธีบริหาร  น่ังสมาธิ ใชปลายน้ิวทั้ง 2 ขางแตะไหลทั้ง 2 ขางโดยศอกแนบลํา
ตัวหมุนแขนไปดานหนา ไปดานขาง เพื่อกลบัไปสูทาเดิม ทําซ้ําไปมา 10 ครั้ง
หลงัจากน้ันหมุนไหลไปในทิศทางตรงกันขาม ทําเหมอืนเดิม 10 ครั้ง  

 ทายืดดานขางลําตัว 
วิธีบริหาร น่ังขัดสมาธิ มือขางหน่ึงวางไวบนพื้น เหยียดแขนอกีขางหน่ึงขาม
ศีรษะไปทางซาย กลบัสูทาตัวตรงและทําซ้ําอีก 10 ครั้ง หลังจากน้ันใหเปลี่ยน
เหยียดแขนอกีขางหน่ึงขามศีรษะไปทางขวากลับสูทาตรงซ้ําอีก 10 ครั้ง  
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 ทาบรหิารเทา 
วิธีบริหาร       เริ่มตนน่ังตัวตรง เหยียดขาทั้ง 2 ขางไปขางหนาพรอมเหยียด
ปลายเทาใหตรงข้ึนไปขางหนา แขนทั้ง 2 ขางวางขางลําตัว จากน้ันคอยๆงอ
เขา และยกเทาทั้ง 2 ขางข้ึน ทําซ้ํากัน 10 ครั้ง 

 ทาบิดลําตัว 
วิธีบริหาร น่ังสมาธิ ยืดตัวตรง วางมือ 2 ขาง ไวที่พื้นขางลําตัว ตามองตรงไป
ขางหนาบดิลําตัวไปขางซาย พรอมกบัวางแขนซายไวดานหลัง เพือ่คอยพยุงตัว
ตอมาทําสลับขาง โดยบิดลําตัวไปดานขวาบาง ทําขางละ 10 ครั้ง  
 

 ทาเหยียดสะโพก และตนขา 
วิธีบริหาร  น่ังงอเขา  งอขา พรอมกบัเหยียดแขน วางมือ  2 ขางไวดานหลัง
คอยๆ ยกสะโพกใหพนพื้น เพื่อเหยียดสะโพก และตนขา แลววางสะโพกลง
ทําซ้ํากัน 10 ครั้ง  
 

 ทาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเน้ือ แขนและไหล     
วิธีบริหาร   โดยยืนหันหนาเขาหาฝาผนัง เทาทั้ง 2 ขางวางหางกันประมาณ
ชวง กวางของไหล ใหปลายเทาช้ีไปทางฝาผนัง ใชฝามอืดันฝาผนังที่ระดับไหล
งอขอศอกและลําตัวโนมเขาไปหาฝาผนัง โดยเทาวางแนบพื้น เกรง็คางไว 
พรอมกับหายใจออก นับ 1- 5 แลวคลายการเกรง็ ถอยหางออกจากกําแพง 
พรอมกับหายใจเขา ทําเชนน้ันซ้ําๆ กัน 10 ครั้ง  

 
ทาบรหิารกลามเน้ือหนาทอง เพือ่ลดการเกดิหนาทองแตกลายและปรแิยก                                                               
วิธีบริหาร  นอนหงายชันเขาทัง้ 2 ขาง มืออยูในทาคลาย กอดอก สูด
หายใจเขาลึกๆยกศีรษะพนพื้น แขมวทอง พรอมกับหายใจออกใชมือ
ดันกลามเน้ือหนาทอง 2 ขางไปหาแนวกลางของลําตัว เกร็งคางไว นับ 
1 – 5แลวลดศีรษะบนพื้นอยางชาๆพรอมกบัหายใจเขา มือคลายการ
กดที่หนาทอง พรอมกับคลายการแขมวทอง (คือคลายการเกร็งของ
กลามเน้ือหนาทอง) ทําเชนน้ีซ้ําๆ กัน 10 – 12 ครั้ง  

 ทาบรหิารกลามเน้ือหนาทอง และกลามเน้ืออุงเชิงกรานพรอมกนั 
วิธีบริหาร  ทําทาเหมือนทาที่ 1 แตเพิ่มการขมิบกน และยกกนลอย
เล็กนอยโดยใหหลงัชิดกันกับพื้นขณะที่แขมวทองพรอมกบัหายใจออก 
เกรง็คางไวนับ1 – 5 แลวคลาย พรอมกับหายใจเขา ทําเชนน้ีซ้ําๆกนั 
10 – 12 ครั้ง  
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 ทาบรหิารกลามเน้ือหนาทอง และกลามเน้ืออุงเชิงกรานพรอมกนั 
วิธีบริหาร    นอนหงายชันเขาทั้ง 2 ขาง สูดหายใจเขาลึกๆ แขมวทอง 
ขมิบกน และเหยียดขา 2 ขางออกไป จากลําตัว พรอมกับหายใจออก 
นับ 1 – 5 แลวดึงขา กลับเขาหาลําตัว พรอมกบัคลายการเกรง็
กลามเน้ือ และหายใจเขา ทําเชนน้ี 10-12 ครั้ง  

 ทาบรหิารกลามเน้ือหนาทอง และกลามเน้ืออุงเชิงกรานพรอมกนั 
วิธีบรหิาร  อยูในทาคลาน สูดหายใจเขาลึกๆ แขมวทอง ขมบิกน โกง
หลงับริเวณเอวข้ึนพรอมกบัหายใจออกนับ 1–5 แลวทําหลงัตรงคลาย
การเกร็งกลามเน้ือ และหายใจเขา ทําเชนน้ีซ้ําๆ กัน 10 –12 ครั้ง  

 เทคนิคการผอนคลาย  
วิธีบรหิาร   นอนในทาสบาย เกรง็และคลายกลามเน้ือเปนพักๆ โดย
เริ่มจากขอเทาเลื่อนข้ึนไปยังกลามเน้ือบรเิวณขา ตนขา อุงเชิงกราน  
สะโพก ลําตัว  แขน พรอมกับหายใจเขา ชา ๆ  

การออกกําลงักายเพือ่เพิม่ความแข็งแรงของหัวใจและปอด 
 การออกกําลังกายขณะต้ังครรภมีอยูหลายวิธี เริ่มต้ังแตการขมิบกน วันละหลาย ๆ ครั้ง เพื่อชวย
ใหกระบังลมมีความยืดหยุนดี ทําใหการคลอดงายข้ึน หรือใชวิธีการเดินเร็ว ๆ นอกจากน้ีหญิงต้ังครรภ
ควรไดออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดรวมกัน เชน การเดินเร็ว  การว่ิงเหยาะ  
การวายนํ้า  การข่ีจักรยาน การเตนแอโรบิกเปนตน  โดยเฉพาะอยางย่ิงการวายนํ้าจะดีตอหญิง
ต้ังครรภทั้งในแงของการถายเทความรอนออกจากรางกาย และหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทก อยางไร
ก็ตามการออกกําลังกายระหวางต้ังครรภชวยใหมีสุขภาพที่แข็งแรงข้ึน รูสึกสบายตัว อีกทั้งยังชวยทําให
นํ้าหนักที่ข้ึนระหวางต้ังครรภอยูในเกณฑที่เหมาะสม นํ้าหนักลดหลังคลอดไดเร็ว ไมหงุดหงิดงาย นอน
หลับสนิท และอาจมีผลใหระยะเวลาเจ็บทองสั้นลง คลอดงายข้ึน แตก็ควรออกกําลังกายอยาง
พอเหมาะกับสภาพรางกายเพื่อไมใหมีผลแทรกซอนแตอยาลืมวา กอนออกกําลังกายจะตองมีการ
อบอุนรางกายเสียกอน ดวยวิธี การเดินชา ๆ 5 นาที และภายหลังเสร็จสิ้น ในการออกกําลังกายแลว 
อยาหยุดทันทีควรคอย ๆ ผอนรางกายใหเย็นลง ดวยการเดินชา ๆ 5 นาที เชนเดียวกันเพื่อปองกัน 
การเปนลมหนามืด และลดอาการปวดตึงที่กลามเน้ือภายหลังการออกกําลังกาย 

การออกกําลังกาย..ในหญิงหลังคลอด  
         มารดาหลังคลอดปกติประมาณ    6-8  ช่ัวโมง ควรไดรับการกระตุนใหรางกายมีการ
เคลื่อนไหวเร็วที่สุด หลังการไดรับการพักผอนจากการผานระยะคลอดมาแลว และไมมี
ภาวะแทรกซอนใดๆ ก็เริ่มออกกําลังกายไดทันที ทั้งน้ีเน่ืองจากอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงต้ังแตระยะต้ังครรภจะไดกลับคืนสูสภาพเดิมในระยะเวลาอันสั้น 
ประโยชนของการออกกําลังกายหลังคลอด 

1. ชวยใหรางกายกลับคืนสภาพปกติดวยความรวดเร็ว 
2. เปนการกระตุนการทํางานของตอมนํ้านม เปนการสงเสรมิใหรางกายผลิตนํ้านมออกมา

เพียงพอ สําหรับใชเลี้ยงทารก 
3. ชวยบรรเทาความเมื่อยลาและทําใหสดช่ืน แจมใส และเอ็นและขอตางๆแข็งแรง 
4. ชวยใหนอนหลบัไดงายกวาปกติ ทําใหรางกายไดพักผอนมากข้ึน 
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5. ทําใหมสีขุภาพสมบรูณแข็งแรงทัง้ดานรางกายและจติใจเปนการเตรยีมพรอมสําหรบัมารดาทีดี่ 
6. ชวยใหนํ้าคาวปลาออกไดดีย่ิงข้ึน 
7.        สลายไขมนัสวนเกนิ กลามเน้ือแข็งแรง มรีปูราง สดัสวนกระชับ 

ข้ันตอนการออกกําลงักายหลังคลอด 
      การปฏิบติัการออกกําลงักายหลงัคลอดซึง่นําเสนอน้ีมทีัง้หมด  5  ทา ซึง่แบงตามระยะเวลาหลงัคลอด 
โดยเริม่จากทางายๆ และเบาๆ ในวันแรกหลงัคลอด หลงัจากน้ันเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตามความสามารถ และ
ความพรอมของรางกาย  ฝกทําทลีะขางเปนจงัหวะ  ปฏิบติัตอเน่ือง 10 – 15 ครั้ง ถาฝกทําแลวมี
อาการบาดเจบ็รนุแรงของกลามเน้ือควรหยุดการออกกําลังกาย ดังน้ี 

ทาบรหิารกลามเน้ือขางลําตัว  
วิธีบริหาร  ยืนตรงแยกเทาหน่ึง
ชวงไหล ใชมือขางหน่ึงแตะที่
ศีรษะ อีกขางหน่ึงปลอยขาง
ลําตัว พรอมแลวเอียงลําตัวไป
ดานขาง จนรูสึกตึง แลวยก
ลําตัวตรงจุดเดิม 

ทาบรหิารกลามเน้ือเอว  
วิธีบริหาร  ยืนตรงเทาชิด  ประสานมือ 
พรอมแลวบิดลําตัวไปดานขางจนรูสึก
ตึง แลวกลับมาจุดเริ่มตน 

ทาบริหารกลามเน้ือตนขา  
วิธีบริหาร  ยืนตรงกาวเทาไป
ดานหนา 1 กาว ใชมือเทาเอว
ทั้งสองขาง (ถาทรงตัวไมไดให
หาที่จับ) พรอมแลวยกเทาที่
กาวไปดานหนา ข้ึนมาจนตึง
หรือขนานพื้น  แลวลดกลับ

ทาบริหารกลามเน้ือตนขา, สะโพก 
วิธีบริหาร   ยืนตรงใหปลายเทาชิด สน
เทาแยก   หัวเขาชิด  ตนขาชิดติดกัน 
มือเทาเอว  พรอมแลวยอตัวลงเหมือน
จะน่ังเกาอี้  หัวเขาไมเลยปลายเทา  จน
รูสึกตึงแลวยืดข้ึนมาจุดเริ่มตน   

  
ทาบริหารกลามเน้ือหนาอก  
วิธีบริหาร  ยืนแยกเทาหน่ึงชวงไหล มือประกบชิดกัน ตนแขนแนบชิดลําตัวดัน
กลามเน้ืออก  พรอมแลวยกแขนข้ึนดานบนจนแขนตึงแลวหมุนแขนเปนวงกลม 

         การออกกําลงักายควรทําอยางคอยเปนคอยไป จากทางายๆและเบาๆ ในวันแรกหลงัคลอด หลงัจาก
น้ันเพิม่ความแข็งแรงข้ึนเรือ่ยๆ ตามความสามารถและความพรอมของรางกาย แตตองไมหักโหมจนทําให
เกดิโทษแกรางกาย การออกกําลงักายจําเปนตองทําอยางสม่ําเสมอจงึจะไดรบัประโยชนของการออกกําลัง
กาย  อยางไรกต็ามมารดาหลงัคลอดควรประเมนิสภาพความพรอมของรางกายอยูเสมอ เพือ่ชวยลดอนัตราย
หรอือบุติัเหตุทีอ่าจเกดิจากการออกกําลงักายทีม่ากเกนิไป ทัง้น้ีการออกกําลังกายรูปแบบอื่นๆ ควรไดรับ
การตรวจหลงัคลอดเพือ่ประเมนิความพรอมของรางกายกอนออกกําลงักาย  
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ใบความรูเร่ือง...การนวดในหญิงตั้งครรภ 
 

       การนวดไทย เปนภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทยที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาชานาน มี
บทบาทสําคัญในการรักษาโรคต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่ดูแล
และชวยเหลือกันเองภายในครอบครัว เชนสามีนวดใหภรรยา ภรรยานวดใหสามี ลูกหลานนวดใหพอ
แมหรือปูยาตายาย 
ประโยชนของการนวดในหญิงต้ังครรภ 

• ลดการเกร็งตัวของกลามเน้ือ 
• เพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตและนํ้าเหลือง 
• กระตุนระบบประสาท 
• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ 
• ฟนฟูสภาพของระบบกลามเน้ือ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท 
• ทําใหรูสึกสบายคลายเครียด  

ขอควรระวังในการนวด 
• ไมควรนวดหลังรับประทานอาหารอิ่มใหมๆ  ทาํไดหลงั 30 นาท ี
• ไมนวดเมื่อมีอาการฟกชํ้าตามผิวหนังหรือมีอาการอักเสบซ้ําซอน 
• มีอาการอกัเสบติดเช้ือ คือ มีไขเกิน 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดงรอน ไมควรจะนวด 

ขอหามในการนวด 
• มีไขเกิน 38 องศาเซลเซียส 
• ไขพิษ ไขกาฬ สุกใส งูสวัด เรมิ 
• โรคผิวหนัง 
• โรคติดตอ เชนวัณโรค เอดส 

  วิธีการนวด 

 

จัดทาใหหญิงต้ังครรภน่ังพบัเพียบ โดยใหขาซายไวดานหนา ขาขวาวางขางลําตัว 
ผูนวดอยูดานหลงั  
ทาที ่ 1 เริ่มนวดกดจากปลายเทาดานซาย (เสนนอก) ไลข้ึนมาถึงตนขา(ทอนบน) 
ไปมา 3 เที่ยว แลวเปลี่ยนมานวดปลายเทาดานซาย (เสนใน) ไลข้ึนมาถึงตนขา 
(ทอนบน) ไปมา 3 เที่ยว   จากน้ันเปลี่ยนขางนวดเชนเดิม  

 

ทาที ่2 ใชสันเมือกดที่บริเวณ
เอว เนนน่ังพบัเพียบแลวไล
ข้ึน เสนกระดูกสันหลงัใหได5 
แนว ข้ึนไปมา 3 ครั้ง  

ทาที่ 3 นวดแนวบาข้ึนตน
คอ หางจากแนวกระดูกคอ 
1 น้ิว 3 รอบ 

ทาที่ 4 นวดเบาๆ ที่ทายทอยและขมบั มาถึง
หนาผาก 3 รอบ  
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 ทาที่ 5   จัดทาใหหญิงต้ังครรภน่ังเหยียดเทาไปขางหนา และผูนวดน่ังอยู
ปลายเทาดานหนา  เริม่กดทีป่ลายเทาลง และดันข้ึน 3 รอบ  

 ทาที่ 6 ใชน้ิวมือสอดไปที่เสนเอ็นรอยหวาย แลวนวดจากเสนเอ็นรอย
หวายข้ึนไปถึงใตเขา กลับไปมา 3 ครั้ง 

 ทาที่ 7  ใชสันมือกดแนวขางต้ังแตใตเขา (ดานบน) ไลลงถึงขอขา 3 ครั้ง  
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ใบความรูเร่ือง...การใชยา 
 

หลักการใชยาในหญิงต้ังครรภ  
1. เมื่อมีอาการเจ็บปวยในขณะต้ังครรภ...ควรเลือกใชยาอยางไร?  

เมื่อหญิงต้ังครรภมีอาการเจบ็ปวย ควรเลือกวิธีการรักษาโดยไมใชยาเปนอันดับแรก เชน อาการ
ทองอืด อาจแบงการรบัประทานอาหารแตละมือ้ใหนอยลง แตเพิ่มจํานวนมือ้ใหมากข้ึน   

เมื่อไมสามารถบรรเทาอาการเจบ็ปวยไดจงึเลือกการใชยาเปนลําดับตอไป ซึง่ยาสวนใหญ
สามารถใชไดอยางปลอดภัยในหญิงต้ังครรภ (เชน ยาลดไขพาราเซตามอล, ยาลดนํ้ามูกคลอเฟนิรามีน, 
ยาแกคลื่นไสอาเจียน ดรามามีน, ยาฆาเช้ือกลุมเพนนิซลิิน) มียาบางชนิดเทาน้ัน (เนนวาไมใชยาทุก
ชนิด) สามารถผานรกไปเกิดอันตรายตอทารกในครรภได  

โดยเฉพาะในชวงไตรมาสแรกหรือชวง 3 เดือนแรกของการต้ังครรภ ควรหลีกเลี่ยงการใชยา
หรือใชใหนอยที่สุด เพราะเปนชวงของการสรางอวัยวะตางๆ ของรางกาย อาจทําใหเกิดความพิการใน
ทารกได (เชน ยารักษาสิวกรดวิตามินเอ) สวนในชวงไตรมาสที ่ 2 และ 3 ยาก็ยังสามารถเกิดอันตราย
ตอระบบการทํางานตางๆ ของอวัยวะทารกได   

เมื่อแพทยหรือเภสัชกรเลือกใชยาที่มีความปลอดภัยสําหรับหญิงต้ังครรภ ก็ควรรับประทานยา
ตามแพทยสั่งใหครบถวนเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยใหหายแลวควรหยุดใชยา บางคนมีความกังวลจนไม
กลาที่จะใชยาเลย ซึ่งอาจสงผลเสียตอสุขภาพของหญิงต้ังครรภเองและทารกในครรภ 

2. กรดโฟลิก......ควรเริ่มกินต้ังแต กอนต้ังครรภ…เพ่ือปองกันความผิดปกติระบบประสาทในทารก 
 กรดโฟลกิจดัเปนวิตามนิชนิดหน่ึงทีล่ะลายในนํ้า มบีทบาทสําคัญในการสังเคราะหดีเอ็นเอ ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญพืน้ฐานของเซลลตางๆ หญงิต้ังครรภมคีวามตองการกรดโฟลกิเพิม่ข้ึนเปนสองเทาในชวง
ของการปฏิสนธิ เน่ืองจากเซลลมกีารแบงตัวอยางมากเพือ่สรางเปนอวัยวะระบบตางๆ ของทารก 
 หญงิต้ังครรภทีไ่ดรบักรดโฟลกิในปรมิาณ 400 ไมโครกรมัตอวัน จะชวยลดโอกาสเกดิความพกิารแต
กําเนิดของหลอดประสาท, ปากแหวงเพดานโหว, โรคหวัใจแตกําเนิด, ความผดิปกติของแขนทารก 
 ดังน้ันควรเริ่มรับประทานกรดโฟลิกโดยเร็วที่สุดเมื่อรูวาต้ังครรภ หรือรับประทานกอนต้ังครรภ
ประมาณ  1 - 3 เดือน หรอืแนะนําใหหญงิวัยเจริญพันธุรับประทานกรดโฟลิกเพิ่มทกุวันเปนประจํา โดย
สามารถซือ้ยาเมด็กรดโฟลกิขนาด 5 มลิลกิรมั ไดจากรานขายยาทัว่ไป รบัประทานทกุวัน วันละ 1 เมด็ 

3. หญิงต้ังครรภ…..ควรรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุกวัน…เพ่ือปองกันโลหิตจาง 
ความสําคัญของธาตุเหล็กตอรางกาย 

ธาตุเหล็กเปนสวนประกอบของฮีโมโกลบินในการสรางเม็ดเลือดแดง ซึ่งทําหนาที่ในการนํา
ออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของเซลลทั่วรางกาย 

หญิงต้ังครรภจะมีการสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหรางกายสามารถนําสารอาหารและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงคุณแม และทารกในครรภอยางเพียงพอ การไดรับธาตุเหล็กจากอาหารเพียงอยาง
เดียวมักไมเพียงพอตอความตองการที่เพิ่มข้ึนอยางมาก จึงควรรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กดวย 
เพื่อปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งบางคนยังมีความเขาใจไมถูกตองวาสุขภาพ
แข็งแรงดีไมจําเปนตองรับประทานยาก็ได 
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เกณฑชี้บอกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ 
หญิงต้ังครรภควรรีบฝากครรภทันทีเมื่อรูวาตนต้ังครรภ เพื่อรับการดูแลสุขภาพและตรวจเลือด 

ถาตรวจพบระดับความเขมขนโลหิต (ฮีมาโตคริต) ตํ่ากวา 33 %  โดยที่ไมพบความผิดปกติของเม็ด
เลือดหรือมีประวัติโรคเลือด เชน ธาลัสซีเมีย เปนตน อาจสงสัยวามีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก จะไดรับคําแนะนําการดูแลสุขภาพ และที่สําคัญจะไดรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ซึ่งจะชวยปองกัน
และแกปญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภได 

ผลกระทบจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
หลายคนเขาใจผิดวาถาขาดธาตุเหล็กเมื่อใด สิ่งที่เปนอันตรายคือมีอาการซีด แตที่จริงแลว

ผลรายจากการขาดธาตุเหล็กเกิดข้ึนกอนที่จะมีอาการซีดเสียอีก  สําหรับในหญิงต้ังครรภที่ขาดธาตุ
เหล็กจะเพิ่มความเสี่ยงของการแทงและการตกเลือดระหวางคลอด หรือการคลอดทารกทีม่นํ้ีาหนักแรก
เกิดตํ่ากวาเกณฑดวย  
 ธาตุเหล็กมีความสําคัญตอพัฒนาการและการเรียนรู ในเด็กทารกแรกเกิดจนอายุ 2 ขวบเปน
อยางมาก หากเกิดภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กในชวงวัยน้ีโดยที่ไมไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงท ีจะสงผลตอศักยภาพการเรียนรูอยางถาวร ทําใหเด็กไมสามารถพัฒนาไดเทากับเด็กปกติ การ
รักษาโดยการเสริมธาตุเหล็กในภายหลังจะแกไขไดเพียงภาวะเลือดจาง แตไมชวยใหพัฒนาการดีข้ึน
ทัดเทียมกับเด็กที่ไมมีการขาดธาตุเหล็ก  

การขาดธาตุเหล็กในระดับเล็กนอยถึงปานกลางเปนระยะเวลานานจะมีผลกระทบตอระบบ
การเรียนรู  และการเจริญเติบโตของเด็กทารก เด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน นอกจากน้ี ยังมี
ผลกระทบตอระบบภูมิคุมกันโรคและการเจ็บปวยในทุกกลุมอายุ ดังน้ัน จึงควรปองกันไมใหเกิดการ
ขาดธาตุเหล็กในทารกโดยการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กต้ังแตต้ังครรภ  
ยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กสาํหรบัหญิงต้ังครรภ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 8 มียา 2 รูปแบบ โดยในยา 1 เม็ดทั้งสองรปูแบบมี
ธาตุเหล็ก กรดโฟลกิและ ไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอตอหญิงต้ังครรภ (จงึไมจําเปนตองรบัประทาน
ยาเม็ดกรดโฟลกิอีก 1 เม็ด) ไดแก 

1. Triferdine หรือ Obimin AZ  ใชในหญิงต้ังครรภที่ไมมีภาวะซีด เพื่อปองกันภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยรับประทานวันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลงัอาหารกลางวัน ทุกวัน (เพือ่
หลีกเลีย่งการรบัประทานพรอมยาแคลเซียมในตอนเชาและเย็น ซึ่งจะทําใหการดูดซึมยาลดลง) แตถา
ลืมรับประทานยาตอนกลางวัน ก็สามารถรบัประทานเวลาใดก็ไดขอใหทานไดวันละ 1 เม็ด ยารูปแบบ
น้ีเปนยาเมด็แบบเคลอืบฟลมซึ่งกลิ่นฉุนและอาจทําใหคลื่นไส ถาไมสามารถรบัประทานไดอาจ
เปลี่ยนเปนยา FERLI-6 ใน ขอ 2 จะรับประทานไดงายกวา ยารูปแบบที ่1 น้ียังมี ไอโอดีน ผสมอยูดวย
ในปริมาณทีเ่พียงพอตอความตองการ ชวยใหสมองทารกในครรภมีการเจรญิเติบโตอยางปกติ หากขาด
สารไอโอดีน จะทําใหเด็กเปนโรคเออ หรือลดความเฉลียวฉลาด (ไอคิว) หรือระดับสติปญญาของเด็ก  
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2. FERLI-6  ใชในกรณีที่ไมสามารถรับประทานยาในขอ 1 ได ยารูปแบบน้ีเปนยาเม็ดเคลือบนํ้าตาลไม
มี กลื่นฉุนรับประทานงายกวา โดยรับประทานวันละ 1 เม็ด และใชในกรณีที่หญิงต้ังครรภที่มีภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ใหรับประทานยาเพิ่มเปนวันละ 2 หรือ 3 เวลา เพื่อรักษาภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก ยารูปแบบน้ีไมมีไอโอดีนผสมอยู หญิงต้ังครรภจึงควรรับประทานอาหารที่มี
ไอโอดีนหรือเกลือเสริมไอโอดีนดวย 

หลังจากคลอดบุตรแลวแพทยจะใหรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตอไปเพื่อทดแทนการเสีย
เลือด และใหรับประทานยาตลอดระยะใหนมบุตรดวย 
วิธีรบัประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ 

การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในสัปดาหแรกอาจเกิดอาการขางเคียงข้ึนได เชน คลื่นไส 
อาเจียน ทองผูก โดยเฉพาะในชวง 4 เดือนแรกของการต้ังครรภซึ่งความตองการธาตุเหล็กยังมีนอยอยู
อาจไมจําเปนตองใหธาตุเหล็กเสริม เพราะแทนที่จะมีประโยชน อาจเปนผลทําใหมารดามีอาการ
คลื่นไส อาเจียน รุนแรงข้ึนไดจากผลขางเคียงของธาตุเหล็ก แพทยจึงมักใหเริ่มยาหลังอายุครรภ 4 
เดือน และควรปฏิบัติตนดังน้ี 

1. รับประทานยา 1 เม็ด หลังอาหารทันทีทุกวัน 
2. ไมรับประทานยาพรอม นม, ชา กาแฟ (ขัดขวางการดูดซึม) 
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานพรอมยาแคลเซียม (การดูดซึมลดลง) 
4. ควรรับประทานยา รวมกับอาหารที่ชวยในการดูดซึมธาตุเหล็ก (อาหารวิตามินซี) เชน สม 

ฝรั่ง กลวยนํ้าวา มะละกอสุก  
5. รับประทานยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กแลว อาจจะทําใหอจุจาระเปนสีดําไมตองตกใจ 

ปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับหญิงต้ังครรภ (ตารางปริมาณสารอาหาร
อางอิงที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ.2546 กองโภชนาการ กรมอนามัย) 
 ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม (ferrous fumarate 200 มิลลิกรัม หรือ ferrous sulfate 300 
มิลลิกรัม) 
 กรดโฟลิก 600 – 800 ไมโครกรัม 
 ไอโอดีน  200 ไมโครกรัม 
 แคลเซียม 1,000 มิลลิกรัม 

รปูแบบยาลดไขสาํหรบัเด็ก 
 ยาลดไขที่มีความปลอดภัยสูงในเด็ก คือ ยานํ้าพาราเซตามอล (Paracetamol) มี 2  รูปแบบ 
คือ  

1. รูปแบบหยด (drop) สําหรับเด็กเล็ก อายุต้ังแตแรกเกิด ถึงอายุประมาณ 8 – 12 เดือน 
โดย      ยา 1 ซีซ ีมีปริมาณพาราเซตามอล 60 มิลลิกรัม ซึ่งมีความแรงสูงกวา แบบนํ้าเช่ือมหรือ
แบบนํ้าแขวนตะกอน   

ดังน้ันการปอนยาเด็กในรูปแบบหยดหามใชชอนตวงยา ควรใชหลอดหยดยาท่ีติดมากับ
กลองปอนยาเด็กเสมอ และตองปอนตามปริมาณที่แพทยหรือเภสัชกรสั่ง  เหมาะสําหรับเด็กเล็กที่กิน
ยายาก และกินยาไดครั้งละไมมาก 
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2. รูปแบบนํ้าเชื่อม(syrup) สําหรับเด็กโต มีความแรง 2 ขนาด คือ   
2.1  ขนาด 120 มิลลิกรัมตอยา 5 ซีซี (ยา 1 ซีซี มีปริมาณพาราเซตามอล 24 มิลลิกรัม)  
2.2  ขนาด 250 มิลลิกรัมตอยา 5 ซีซี (ยา 1 ซีซี มีปริมาณพาราเซตามอล 50 มิลลิกรัม) 

เหมาะกับเด็กโต และสามารถใชชอนตวงยาหรือกระบอกฉีดยาได 

เมื่อเด็กมีไขสามารถใหยานํ้าพาราเซตามอลโดยใหกินยาทุก 4 – 6 ช่ัวโมงจนไขลด (ปอนยาครัง้ตอไป
หางกันอยางนอย 4 ช่ัวโมง) แตถาอาการไมดีข้ึน ภายใน 2 วัน หรือมีไขสูงมากควรไปพบแพทย 
นอกจากการใชยาลดไขแลว ควรเช็ดตัวดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ ตามขอพับ ตามซอกตาง ๆ และลําตัวจะ
ชวยระบาย ความรอน ลดไขไดดีข้ึน  

ชนิดของอุปกรณในการปอนยาและเทคนิควิธีปอนยาในเด็ก 
การใชหลอดหยดยา 

เหมาะสมในกรณีของเด็กเล็กที่ตองใชขนาดยานอยมาก หรือในกรณีที่ยาบางชนิดที่เปนยาชนิด
เขมขน เชน พาราเซตามอล หรือ ยาขับลม ซึ่งยาเหลาน้ีจะมีหลอดหยดยามาพรอมกับยาในกลอง 

กอนดูดยาทุกครั้งควรดูที่หลอดวามีการแบงขีดอยางไร และขีดปริมาตรที่เราตองการอยูที่ขีดใด 
เพื่อใหไดปริมาณยาที่ถูกตอง 

วิธีการใชโดยบีบที่หัวยางเพื่อไลอากาศกอน จากน้ันจึงจุมหลอดลงไปในยาแลวคอยๆ ปลอยมือ
ใหยาไหลข้ึนตามหลอดจนไดปริมาตรตามที่ตองการ 

การใชชอนตวงยา 
 ชอนตวงยาเปนอุปกรณที่นิยมใช ซึ่งจะพบวาชอนชามาตรฐานที่ใชกันน้ันจะมีขีดแบงตรงกลาง
โดยรอบ ซึง่ถือวาเปนครึ่งชอนชา โดยมีวิธีตวงยาสาํรบัปริมาตรตางๆ ดังน้ี 
 1 ชอนชา  = 5  ซีซ ี (ตวงยาใหเต็มขอบบนของชอนพอดี) 
 3/4 ชอนชา = 3.75  ซีซ ี (ตวงยาเลยขีดกลางข้ึนมาจนเกือบเต็ม แตไมเต็มชอน) 
 1/2 ชอนชา = 2.5  ซีซ ี (ตวงยาแคขีดกลางชอนพอดี) 

การใชกระบอกฉีดยา  
ควรฉีดยาไปบริเวณกระพุงแกมดานใดดานหน่ึงชาๆ อยาฉีดลงไปตรงกลางคอเพราะจะทําใหเด็ก

สําลัก  
หลังจากใชแลวควรลางกระบอกฉีดยาโดยดึงกระบอกและกานฉีดออกจากกัน แลวทิ้งไวใหแหง

ทุกครั้งกอนเก็บ 

เทคนิคการปอนยาเด็ก 
1.  ตองใจเย็นและมีความอดทน เพราะโดยธรรมชาติของเด็กมักไมชอบกินยา ควรพยายาม

หวานลอมและชักจูงเด็กมากกวาที่จะใชวิธีบังคับ เพราะย่ิงจะทําใหใหเด็กกินยา ยากย่ิงข้ึน  
2.  ไมควรบีบจมูกแลวกรอกยาใสปากเด็กและไมควรปอนยาใหเด็กขณะที่เด็กกําลังรองหรือด้ิน 

เพราะนอกจากจะทําใหเด็ก สําลักแลว ยังสงผลทางดานจิตใจตอเด็กดวย  
3.  หากยามีรสชาติไมดีหรือมีกลิ่นไมนาทาน ควรผสมนํ้าเช่ือมเพื่อเพิ่มรสชาติที่ดี ทําใหเด็กกิน

ยาไดงายข้ึน  
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4. ไมควรใสยาลงไปในขวดนมเพื่อใหเด็กไดรับยาจากการดูดนม เพราะถาเด็กดูดนมไมหมด จะ
ทําใหเด็กไดรับยาไมครบตามจํานวนที่ควรจะเปน นอกจากน้ันยาบางชนิดอาจทําใหรสชาติของนมเสีย
ไป อาจสงผลใหเด็กไมอยากกินนมอีกดวย  

5. ไมควรใชชอนทานขาวหรือชอนชงกาแฟที่ใชในครัวเพราะจะทําใหไดปริมาณยาที่ไมถูกตอง 
ควรใชชอนขนาดมาตรฐานจากโรงพยาบาลหรอืรานขายยา ควรใหยาแตละครั้งในชอนเดียว ซึ่งจะเปน
การงายในการปอนยาเด็ก เพราะถาใหซ้ําเด็กบางคนจะปฏิเสธ 

อาการและการดูแลอาการขางเคียงจากการใหวัคซีนในเด็ก 
เกิดผลขางเคียงอะไรบางหลังฉีดวัคซีนในเด็ก และมีขอแนะนําการปฏิบัติตัวอยางไร  

ชื่อวัคซีน อาการขางเคียง 
บีซีจ ี ตุมนูน อาจเปนหนอง แตกออก และกลายเปนแผลเปนในทีสุ่ด โดยใชเวลา 

หลายสัปดาห 
ตับอักเสบบ ี พบนอย อาจมีไขตํ่าๆ ปวดบวมบรเิวณที่ฉีด เปนอยูนานไมเกิน 24 ช่ัวโมง 

หลงัไดรับวัคซีน 
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไขสูง รองกวน ชัก ซึ่งมักเกิดข้ึนภายใน 48 ช่ัวโมง หลังไดรบัวัคซีน 
โปลิโอชนิดหยอด อาการอัมพาต ซึ่งพบไดนอยมากและหายไดเอง 
หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ไขและผื่น ซึ่งมักเกดิข้ึนหลังไดรบัวัคซีน 5-7 วัน 
ไขสมองอกัเสบเจอ ี สวนใหญมอีาการปวดศีรษะ คัน ผื่นลมพิษ ไข อาเจียน อาการที่รุนแรงแต

พบนอยมาก คือ อาการขางเคียงทางสมองและการแพวัคซีน 
วัคซีนฮิบ พบไดเลก็นอย เชน ปวดบวมบริเวณที่ฉีด อาจพบไขสูง ผื่น อาการ

กระสับกระสายไดบาง 
เมื่อลูกของทานไดรบัวัคซนีแลว อาจเกิดอาการขางเคียงบางอยางจึงมีขอแนะนําดังน้ี 

ตุมหนอง มักเกิดจากวัคซีน บีซีจี ที่ใชปองกันวัณโรคซึ่งถูกฉีดที่ไหลซายตอนแรกคลอดจะพบ
ตุมหนอง / ฝหลังฉีด 2-3 สัปดาห และเปนๆยุบๆ 3-4 สัปดาห จึงหายเอง ไมจําเปนตองใสยาหรือปด
แผล  

ปวด บวม แดง รอน บริเวณท่ีฉีดวัคซีน เด็กอาจจะรองกวน งอแงได ถาอาการมากคุณแม
อาจใชผาชุบนํ้าเย็นประคบใน 24 ช่ัวโมงแรกและรับประทานยาแกปวด  จากน้ันใหใชนํ้าอุนประคบตอ
จนกวาอาการจะดีข้ึน  

ไขตัวรอน มักเกิดในวัคซีคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ที่ฉีดตอนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 
ขวบครึ่ง และ 4 ขวบ คุณแมควรชวยเช็ดตัวลูก ดวยผาชุบนํ้าอุนหมาดๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ขอ
พับตางๆ และใหรับประทานยาลดไขประเภทพาราเซตามอล  

ไอ นํ้ามูก ผ่ืน อาจพบหลังฉีดวัคซีนพวก หัด หัดเยอรมัน ไปแลว 5 วัน โดยมากจะไมรุนแรง 
ถาเด็กมีอาการอื่นรวมดวย เชน ซึม เพลียมาก ไมเลน ไมดูดนม หรือรับประทานอาหารไมได ตองพา
กลับมาพบแพทย  

ชัก มักไมเกิดจากผลของวัคซีนโดยตรง แตอาจเกิดจากไขสูงจัดเกินไป ดังน้ันการปองกันอยา
ใหไขสูง จึงมีความสําคัญมาก และเมื่อเกิดชักแลวตองปฏิบัติดังน้ี  

• ผูปกครองตองต้ังสติใหดี ไมตกใจ  
• จับหนาของเด็กหันไปดานขาง ดานใดดานหน่ึง หรือนอนควํ่า เพื่อปองกันการสําลัก  
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ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวัคซีน 
1. กรณีมีไข ควรเลื่อนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกรณีไขสูงและวัคซีนที่ใหทําใหเกิดไขได ถาเจ็บปวย

เล็กนอย เชน เปนหวัด นํ้ามูกไหล สามารถใหวัคซีนได สําหรับเด็กที่เคยชักจากไขสูง ควรใหยา
ลดไขรวมดวยหรือพิจารณาเปลี่ยนเปนวัคซีนชนิดอื่น 

2. การใหวัคซีนซ้ําในกรณีไมแนใจวาเคยไดรับมากอนหรือไม ไมมีอันตรายนอกจากสิ้นเปลืองและ
เจ็บตัวเพิ่มข้ึน 

3. การใหวัคซีนหางกันเกินกําหนดไมไดทําใหภูมิคุมกันตํ่าลง แตถาระยะหางของวัคซีนสองครั้ง
ใกลเกินไป อาจทําใหเกิดภูมิคุมกันในระดับตํ่ากวาที่ควรเปน  

4. กรณีไมไดมารับวัคซีนตามนัด ไมมีความจําเปนตองเริ่มตนใหม ไมวาจะเวนไปนานเทาใด ใหนับ
ตอจากวัคซีนครั้งกอนไดเลย 

• ไมแนะนําใหเอาแข็งเชน น้ิวมือ ชอน ไม ใสในปาก เพราะจะย่ิงทําใหสําลักมากข้ึน  ยังไมเคย
พบใครชักแลว กัดลิ้นตัวเองขาด  

• รีบพาเด็กมาพบแพทย 
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ใบความรูเร่ือง...ทันตสุขภาพ 
             

เมื่อต้ังครรภ  ควรมีการดูแลสขุภาพของตนเองใหดีทีส่ดุ และที่สําคัญทีสุ่ดเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพฟนตองใหความใสใจเปนพเิศษ ไมอยางน้ันอาจทําใหเกิดปญหาภายในชองปากไดงาย
โดยเฉพาะโรคฟนผุ และโรคเหงือกอักเสบ  พบวามีความสัมพันธอยางมากระหวางภาวะทันตสุขภาพ
ของลูกกับแม โดยระดับเช้ือ Streptococcus mutans ซึง่เปนสาเหตุสําคัญที่ทาํใหเกิดโรคฟนผุ จะมี
ความสัมพันธกันระหวางแมกบัลูก แมเปนแหลงสําคัญในการถายทอดเช้ือสูลกู โดยมีนํ้าลายเปนพาหะ
ที่สําคัญ การที่เด็กไดรบัเช้ือจากแมน้ันข้ึนอยูกบัจํานวนเช้ือในแม หากระดับเช้ือในแมสูงจะทําใหลูกติด
เช้ือสูงตามไปดวย ดังน้ันการดูแลรกัษาทันตสุขภาพในแมจงึเปนการชวยลดการเกดิโรคในชองปากเด็ก
อีกทางหน่ึงดวย   นอกจากน้ียังพบวาหญงิต้ังครรภที่มเีหงือกอักเสบ    ปริทันตอักเสบมีผลทําใหทารก
นํ้าหนักนอย  คลอดกอนกําหนดได เน่ืองจากสารอักเสบทีเ่กดิข้ึนจะเขาสูกระแสเลือด อาจสงผลใหผนัง
หลอดเลอืดมดลกูทํางานผิดปกติ ทารกในครรภไดรับอาหารนอยลง ไมเติบโตตามอายุครรภ 
สาเหตุของการเกิดโรคฟนและโรคเหงือกอกัเสบในหญิงต้ังครรภ 

• มีการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนภายในรางกายของหญงิต้ังครรภเองซึ่งมีผลใหเหงือกบวม 
เหงอืกอักเสบได 

• ระยะทีม่ีอาการแพทอง แลวทําความสะอาดหลงัอาเจียนไมสะอาด ไมมีการแปรงฟน 
หลงัอาเจียน 

• ขณะที่คุณแมต้ังครรภมักมีพฤติกรรมการกินอาหารบอยข้ึน  กินจุบจิบ และกินอาหาร
ประเภทแปงและนํ้าตาลคอนขางบอย 

• แปรงฟนไมสะอาด ไมทั่วถึง ไมถูกวิธี 

วิธีการปองกันการเกิดโรคในชองปากของหญิงต้ังครรภ 
• หญิงต้ังครรภ ควรตรวจฟนครั้งแรกตอนอายุครรภ 2-3 เดือนแรก 
• หากพบวามฟีนผ ุ หรอืเหงอืกอกัเสบ ควรทําการรกัษาในชวงอายุครรภ 4-6 เดือน  เพือ่ปองกนั

ไมใหโรคในชองปากลกุลามข้ึน เน่ืองดวยชวงอายุครรภ 4-6 เดือนเปนระยะทีไ่มมอีาการคลื่นไส
อาเจียนแลว และขนาดทองไมใหญเกินไป สะดวกตอการลุกน่ัง นอกจากน้ีถาอายุครรภใกล
คลอดอาจทําเกดิการเจบ็ครรภคลอดกอนกําหนดได เน่ืองจากมอีาการเกรง็ขณะทาํฟน  

• หากมอีาการแพทอง คลืน่ไส อาเจยีน ควรบวนปากทกุครัง้ ถาสามารถทีจ่ะแปรงฟนไดควรทํา 
• ควรหลีกเลี่ยง รับประทานอาหารประเภทแปงและนํ้าตาล เพราะอาหารประเภทน้ีเสี่ยงตอ

การเกิดโรคฟนผุ  
• หลังคลอดควรพบทันตแพทย เพื่อการตรวจสุขภาพฟนทุก 6 เดือน และในมารดาที่ไมไดรับ

การตรวจฟนในระยะต้ังครรภ ประมาณ  2 เดือนหลังคลอดควรไปพบทันตแพทย 

 การแปรงฟนอยางมีประสิทธิภาพ  เปนวิธีการสําคัญที่ชวยขจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย 
ทําใหชวยปองกันฟนผุ และเหงือกอักเสบ และโรคตางๆในชองปากไดเปนอยางดี 

การแปรงฟนใหสะอาด ควรวางขนแปรงที่คอฟนทํามุม 45 องศา ขยับไปมาสั้นๆ ฟนบนปดลง
ลาง ฟนลางปดข้ึนบน ตามลําดับ ดังน้ี 
ฟนบน เริ่มจากฟนกรามซี่ในสุดดานกระพุงแกม ไลไปจนถึงฟนกรามซี่ในสุดของอีกดานหน่ึง คือ
ตําแหนงที่ 1,2,3และตําแหนงที่4,5,6 ดานเพดาน 
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ฟนลาง เริ่มจากฟนกรามซี่ในสุดดานกระพุงแกม ไลไปจนถึงฟนกรามซี่ในสุดของอีกดานหน่ึง คือ
ตําแหนงที7่,8,9 และตําแหนงที่10,11,12 ดานลิ้นจากน้ันแปรงดานบดเค้ียว ของฟนบนและฟนลาง 
ตําแหนงที่ 13,14,15,16 และสุดทายอยาลืมแปรงลิ้น 
 แปรงสีฟน ควรเลือกแปรงที่มีขนออนนุม ปลายขนแปรงมน  และมีดามจับถนัดมือเพื่อจะไดทํา
ความสะอาดบริเวณคอฟนไดดี โดยไมทําอันตรายตอเหงือกและฟน เมื่อใชเสร็จแลวใหลางทําความ
สะอาดดวยนํ้าธรรมดาทุกครั้ง สะบัดใหแหงแลววางผึ่งในที่อากาศถายเท เพราะถาแปรงสีฟนช้ืน
ตลอดเวลาจะเกิดเช้ือราไดงาย 
 ยาสีฟน ตองมีสวนผสมของฟลูออไรด เพื่อชวยปองกันฟนผุ และใชไหมขัดฟนเปนอุปกรณเสริม 
ที่ชวยทําความสะอาดซอกฟนโดยเฉพาะฟนที่ซอนเก ควรบีบยาสีฟนประมาณครึ่งเซนติเมตรก็เพียงพอ
ในการแปรงฟนและเปนการประหยัด และเพื่อการรักษาสภาพยาสีฟนใหคงเดิมควรปดฝาหลอดยาสี
ฟนใหเรียบรอยทุกครั้งหลังการใช 

ทันตสุขภาพในเด็ก  
         ฟนลูกจะสวยตองเริม่ดูแลต้ังแตในระยะตั้งครรภ เน่ืองจากฟนนํ้านมเริม่มกีารสรางต้ังแตทารกใน
ครรภมีอายุครรภได 6 สัปดาห แลวเริ่มโผลพนเหงือกเมือ่เด็กอายุประมาณ 6-9 เดือนแลวจะเริ่มมซีี่
ตอไปเริม่ข้ึนมาเรื่อยๆ จนเด็กอายุประมาณ 2 ปครึ่ง ฟนนํ้านมจะข้ึนครบทั้งหมด 20 ซี่  ยาที่มีผลตอ
ฟนของทารกในครรภคือ ยาปฏิชีวนะกลุมยา tetracycline  ถาหญิงต้ังครรภไดรับในระหวางต้ังครรภ  
ฟนนํ้านมของลูกจะเปนสเีทาหรอืเปนสีนํ้าตาลคล้ําในเน้ือฟน  ซึ่งขัดไมออกเปนในช้ันเน้ือฟนถาวร  
และในเด็กอายุไมเกิน 8 ปก็ไมควรใหรับประทานยาปฏิชีวนะกลุมยา tetracycline  เพราะมผีล
เชนเดียวกันในฟนแท  ทําใหฟนตกกระได  

มีรายงานพบวาทารกอายุนอยทีสุ่ดที่พบวามกีารติดเช้ือ Streptococcus mutans คืออายุ 4 
เดือน จึงควรพาเด็กมาพบทันตแพทยครั้งแรกไดเมื่ออายุได 6 เดือนหรือเร็วทีสุ่ดหลงัจากฟนนํ้านม ซี่
แรกข้ึนแลว เพื่อประเมนิความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ และรับการตรวจฟน 
         การที่ผูปกครองมคีวามรูในเรือ่งพฤติกรรมการดูดนม, การรบัประทานอาหาร,การทําความ
สะอาดฟน และการใหฟลอูอไรดเสริม จะทาํใหลดการเกิดโรคฟนผุในเด็กได 

พฤติกรรมการดูดนม 
 นมมื้อดึกเปนมื้ออันตรายกับฟน เพราะขณะนอนหลบั นํ้าลายไมคอยไหลเวียน โดยธรรมชาติ

รวมกับการฝกฝนที่เหมาะสม เด็กนาจะเลิกนมมื้อดึกไดเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน โดยจะนอนกลางคืน
ไดนานติดตอกัน 4-5 ช่ัวโมง ไมตองต่ืนมากินนม  ควรเริม่เตรียมตัวฝกลูกต้ังแตยังเล็กๆและคอยเปน
คอยไป โดยธรรมชาติเด็กวัย 2-3 เดือนแรกจะต่ืนบอย กินบอย เพราะเด็กกําลังปรบัตัว วงจรการนอน
ยังไมแนนอน ความจุของกระเพาะอาหารยังเล็กจึงหิวบอย เมื่อโตข้ึน วงจรการนอนจะเหมือนผูใหญ
เริ่มนอนไดนานข้ึน  

การเริ่มฝกในชวงอายุ 3-4 เดือน ก็คือการใหลูกเขานอนเปนเวลา ถาลูกยังกินนมมื้อดึกอยูก็เปน
เรื่องธรรมดา ควรฝกใหลูกหลบัไดดวยตัวเอง ขณะต่ืนข้ึนกลางคืน บางครั้งลูกขยับตัวนิดหนอยรอสัก
พักวาลูกหิวจรงิหรือไม ถาไมไดหิวกส็ัมผสัเบาๆ เชน ตบกนเบาๆ  กจ็ะชินกับการหลบัไดเอง ไมรองขอ
นม แตถาอุมหรือใหดูดนมจนหลับคา เมื่อต่ืนก็จะชินกบัการปฏิบัติดังกลาว 
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 ฝกลกูจบินํ้าและนมจากแกว สลบักบัขวดนมบางมือ้ต้ังแตอายุ 4-5 เดือน พยายามจดัการเลกินม
มื้อดึกใหไดเมื่ออายุ 5-6 เดือน อาจหาตุกตาหรือของเลนทีลู่กชอบใหพาเขานอนดวย ใหลกูติดของเลน
จะดีกวาติดขวดนม โดยทั่วไปทารกที่กินนมผสมประมาณ 4 เดือนมักนอนกลางคืนนาน 4-5 ช่ัวโมง โดย
ไมต่ืนมากินนมมื้อดึก ในขณะที่ทารกที่กนินมแมมักเลกิไดเมื่ออายุประมาณ 5 เดือน เมือ่ถึงวัยที่เริ่ม
อาหารเสริมควรฝกใหลูกมีความสุขในการกิน เมื่อเลกิขวดนม ลูกจะไมมีปญหาเรือ่งไมยอมกนิขาว 

หลายคนกงัวลวาถาลูกเลิกขวดนมเร็วเกินไป จะมผีลเสียตอสภาพจิตใจของลกู กลัวลูกจะไมมี
ความมั่นคงทางอารมณ  เรือ่งน้ีสมาคมกมุารแพทย  สหรฐัอเมริกาแนะนําวา ควรเลกิดูดนมจากขวด
เมื่ออายุ 1 ป ถาลูกยังไมยอมเลิก หรือทําอยางไรแลวลูกยังเลิกไมได ก็ใหรอไปถึง 1 ป 6 เดือนได พบวา
ถาใหเด็กเลิกหลงัอายุ 1 ป 3 เดือนจะยากข้ึน เพราะเด็กติดใจขวดนมและไมยอมงายๆ 

การปลอยใหเด็กดูดนมจากขวดหลังอายุ 1 ปสงผลเสียตอสขุภาพไดหลายประการ เชน ไมยอม
กินขาว ฟนผุ โรคอวน เสียโอกาสพัฒนากลามเน้ือมอืและปาก เพราะเมื่อดูดนมจากขวดปรมิาณนํ้านม
จะไหลไดสะดวก เด็กจะชอบมากกวาการเค้ียวกลืน ประกอบกับวัยทีโ่ตข้ึน คอยๆพัฒนาความเปนตัว
ของตัวเองมากข้ึน เมื่อชอบอะไรมกัจะเลกิไดยาก 

การรบัประทานอาหาร 
การใหนมแมจะชวยลดปญหาการเกิดฟนผุไดดี และเมื่อถึงวัยเริ่มอาหารควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มี

นํ้าตาลเปนสวนประกอบ และการทําใหเด็กมีนิสัยกินจุบจิบ และควรด่ืมนํ้าหลงัมื้ออาหารทุกครัง้ 

วิธีการทําความสะอาดชองปากเด็กอายุแรกเกิดถึง 1 ขวบ    
 ควรทําความสะอาดโดยใชผาสะอาดพันปลายน้ิวชุบนํ้าอุน หรือนํ้าสะอาดเช็ดฟน เหงือก 
กระพุงแกมและลิ้นของเด็กใหทั่วอยางนอยวันละ 2 ครั้ง  เชา–เย็น  

เมื่อเด็กอายุ 5-6 เดือนฟนนํ้านมซีห่นาลางจะข้ึนเปนซี่แรก ในระยะที่ฟนเริ่มข้ึนเด็กจะมอีาการ
คันเหงอืกควรมียางสาํหรบักดัใหเด็กไวกัดเลน เมื่อฟนซี่แรกโผลพนเหงอืก ผูปกครองก็เริ่มแปรงฟนให
เด็กทุกวัน วันละ 2 ครั้ง การแปรงฟนใหเด็กใชวิธีขยับไปมาสั้นๆ ควรแปรงอยางเบามอื อยาใหเด็กรูสึก
เจบ็เพราะจะสรางความรูสึกที่ไมดีตอการแปรงฟน การแปรงฟนระยะแรกยังไมตองใชยาสฟีนใหใช
แปรงชุบนํ้าเปลาธรรมดา 

 ชวงอายุ 1–2 ปฟนนํ้านมจะเริม่ข้ึนประมาณ 4 ซีแ่ละฟนกรามนํ้านมซีท่ี ่ 1 กําลงัจะโผลเขามา  
ในชองปาก แลวจะเริม่มซีีต่อไปเริม่ข้ึนมาเรือ่ยๆ จนเด็กอายุประมาณ 2 ปครึง่ ฟนนํ้านมจะข้ึนครบ 20 ซี ่

การด่ืมนมของเด็กอายุ 1-2 ป เมื่อเด็กอายุ 1 ปควรจะเลกิดูดนมจากขวดไดแลว สามารถด่ืมนม
จากแกวและดูดจากหลอดได ที่สําคัญหลังด่ืมนมทุกครั้งควรใหเด็กด่ืมนํ้าตามจะเปนการชะลางในชอง
ปาก  และควรรบัประทานอาหารหลกั 3 มื้อ ควรด่ืมนมเปนอาหารเสริมเทาน้ัน หากเด็กรบันมมาก
เกินไปจะทําใหไมไดรับสารอาหารครบหมวดหมู 

วิธีการทําความสะอาดชองปากเด็กอายุ 1–2 ป    
  เด็กวัยน้ีมีฟนกรามนํ้านมข้ึน  และซี่อื่นๆจะทยอยข้ึนจนครบ  20 ซี่การแปรงฟนตองแปรงให 
ทั่วทุกซี่และทุกดานของฟนและผูปกครองควรฝกใหเด็กแปรงฟนเอง แลวผูปกครองแปรงซ้ําใหอีก   
ครั้งโดยเฉพาะอยางย่ิงเวลากอนนอน   สวนการใชยาสฟีนยังไมควรใชถาจะใชควรใชในปริมาณ 
เล็กนอยเพียงแคแตะขนแปรงพอช้ืนก็เพียงพอ  และพยายามเช็ดออกใหดวยผาสะอาด 
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วิธีการแปรงฟนในเด็กเล็ก 
 วิธีทีแ่นะนํา  คือ  ถูไปมา  ตามแนวนอน โดยวางขนแปรงบรเิวณคอฟน  ใหต้ังฉากกบัผวิฟน  ถูไปมา
แนวนอนคลายถูพืน้  ขยับสัน้ๆ ซ้ําๆประมาณ  10  ครัง้ แลวจงึขยับแปรงไปแปรงทีอ่ืน่แปรงใหทัว่ทกุซี ่
 วิธีแปรงฟนแบบถูไปมาเหมาะกับโครงสรางฟนนํ้านมที่มีสวนปองที่คอฟนทําใหคราบจุลินทรีย 
หลุดออกไดงาย  ขนแปรงไมเปนอันตรายตอเหงือก และฝกหัดใหเด็กแปรงได 

วิธีการทําความสะอาดชองปากเด็กอายุ 2–5 ป    
 ในชวงน้ีใหใชแปรงสีฟนถูบนฟนกรามและบริเวณฟนหนาไปมาในแนวนอนเปนชวงสั้นๆ 
โดยแปร ง ให ทั่ ว ทั้ ง ด านที่ ใ กล ริ มฝ ป ากแล ะด านที่ อ ยู ใ ก ล ลิ้ น  ใ น เ รื่ อ งขอ งย าสี ฟ น น้ั น   
ตราบใดที่ เ ด็ก ยัง ไมสามารถควบคุมการกลืนได  ก็ควรใช ปริมาณนอยๆเท า เม็ด ถ่ัวเ ขียว 
และพยายามเช็ดออกใหดวยผาสะอาด   วัยน้ีควรมีการเริ่มใชเสนใยทําความสะอาดบริเวณซอกฟน 
โดยทําทุกวันๆ ละ 1  ครั้ง 

การเริ่มแปรงฟนใหเด็ก 
1.   เลือกบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอ  พื้นหองที่ใดก็ได หรือเปนโซฟาที่น่ังสบาย 
2.   ใชทาแปรงฟนที่ใหความรูสึกสบายทั้งเด็กและผูแปรง โดยยืน หรือนอน และหันหนาไปทาง

เดียวกัน เพื่อใหมองเห็นฟนเด็กไดชัดเจน  และใชมือโอบคางเด็กไวใหน่ิง 
3.   ขณะแปรงฟนใชน้ิวมือขางที่ไมไดจับแปรง ชวยกันแกมและริมฝปากเด็ก เพื่อใหเห็นฟน

ชัดเจน และปองกันไมใหแปรงกระแทกเหงือกและกระพุงแกม 
4.   ผูปกครองควรเปนผูแปรงฟนใหเด็ก ต้ังแตมีฟนข้ึน จนถึงอายุประมาณ 8 ป ซึ่งกลามเน้ือมอื

ของเด็กจะพัฒนาพอที่แปรงฟนเองไดแลว  โดยสังเกตจากเด็กสามารถผูกเชือกรองเทาไดเอง 
5.   แปรงฟนใหเด็กอยางนอยวันละ  2  ครัง้ ตอนเชา ตอนเย็นหรอืหลงัอาหารมือ้สดุทายของวัน 
6.   เมื่อเริ่มแปรงฟนใชเวลาสั้นๆ เพียง 5 – 10 นาท ีเพื่อใหเด็กคุนเคย ใหรางวัลเด็กทันทีเมื่อ

แปรงเสร็จ เชน โอบกอด ชมเชย หรืออนุญาตใหเลน 
7.   เลอืกแปรงสฟีน มขีนาดพอเหมาะกบัปากเด็ก  ขนาดขนแปรงควรคลมุฟนไมเกนิ 3 ซี ่ขนแปรงเปน

ชนิดออน  โดยดูจากฉลากขางกลอง คอยเปลีย่นแปรงสฟีนใหเด็กเมือ่ขนบานมาก หรอืประมาณ 3  เดือน 

ชวงอายุ 2–5 ปในชวงน้ีมีฟนนํ้านมบนและลางประมาณ 16 ซี่ คือ มีฟนหนา 4 ซี่ ฟนเข้ียวและ 
ฟนกรามอยางละ 2 ซี่ ในขากรรไกรบนและลางแลวจะเริม่มซีี่ตอไปข้ึนมาเรื่อยๆจนเด็กอายุประมาณ   
2 ปครึ่ง  จนเมื่ออายุประมาณ 4 ปภายในขากรรไกรจะเริ่มมีการสรางหนอฟนแท   เมื่ออายุประมาณ  
5 ปก็จะเริ่มมีการละลายของรากฟนนํ้านม  เตรียมพรอมใหฟนซี่แรกข้ึนทีอ่ายุประมาณ  6  ป 

การรบัประทานอาหารของเด็กอายุ 2 – 5 ป   พอแมควรตระหนักถึงความสําคัญของอาหารทีม่ี
ตอโรคฟนผุ และความจําเปนที่ตองจํากัดปรมิาณอาหารทีม่ีโทษตอฟน   ควบคูไปกบัการทําความ
สะอาดฟนหลงัการรับประทานอาหาร  ฝกใหเด็กรับประทานอาหารวางประเภทผลไมแทนลูกอม 
ลูกกวาด และผูปกครองควรรับประทานอาหารใหเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก  

8. เลือกใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด  เพื่อชวยใหผลึกฟนของเด็กแข็งแรงมากข้ึน  ควรใชในปริมาณ
นอยๆ เพื่อปองกันการกลืนยาสีฟน  ในเด็กอายุตํ่ากวา  3  ป  ใชแปรงแตะยาสีฟนใหติดเปนจุดก็พอ 
หรือใชขนาดเมล็ดถ่ัวเขียว  แปรงเสร็จแลวใชผาเช็ดฟองยาสีฟนออก  เพื่อปองกันการกลืนในเด็กอายุ
มากข้ึน บีบจากหลอดไมยาวเกิน 0.5 ซม.  ขนาดประมาณเมล็ดขาวโพด 
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ขอสรปุการดูแลฟนเด็กเล็ก 
1.   แรกเกิดถึง 6 เดือน ใหกินนมแมดีทีสุ่ด 
2.   อายุ 4 เดือน เริ่มเช็ดชองปาก  เพื่อปองกันการเกิดฝาขาว 
3.   เมื่อเด็กฟนข้ึน  แปรงฟนใหเด็กทกุวันดวยนํ้าเปลา  และเริ่มใชยาสฟีนแคแตะเปนจุดบนขน

แปรง หรอืเทาเมลด็ถ่ัวเขียวเมื่อเด็กเริ่มมพีฤติกรรมการบวนนํ้าที่ดี  และใหผูปกครองดูแลอยางใกลชิด
แปรงเสร็จแลวใชผาเช็ดฟองยาสีฟนออก  เพื่อปองกันการกลืนยาสีฟนในเด็ก 

4.   ในกรณีที่เด็กด่ืมนมขวดใหเลือกนมรสจืด  ฝกใหเด็กด่ืมนมจากถวยเมือ่เด็กน่ังได และใหเลิก
ดูดนมจากขวด อายุไมเกิน 18  เดือน  ไมควรใสสิง่ใดๆ เชน  นํ้าหวาน  นํ้าผึ้ง นํ้าอัดลม ในขวดนมให
เด็กดูด  และไมวาด่ืมนมวิธีใดก็ตามตองใหเด็กด่ืมนํ้าตามทกุครั้ง  โดยเฉพาะเมื่อเด็กเขานอนไมควรให
เด็กดูดนมแลวหลบัไปเลย  เพราะการที่ฟนเด็กสัมผัสกับนมตลอดเวลาตลอดคืน   ทําใหฟนผุไดเร็วและ
หลายซี ่  

5.   เลือกอาหารวางที่มีคุณคาของสารอาหาร  ไมมีสวนผสมของนํ้าตาล เกลือมากเกินควรและ
ไมมีสารปรุงแตงรส  เชน  นมจืด  ผลไมสดและสะอาด  ถ่ัวหรือธัญพืช 

6.   ไมควรใหเด็กดูดนมจากขวด หรือ ขนมระหวางมื้ออาหารหลัก  มากกวา 2 ครั้งตอวัน 
7.   ตรวจฟนใหเด็กอยางสม่ําเสมอ  
8.   พาเด็กไปรับการตรวจฟน และพบทันตบุคลากรอยางนอยปละครั้ง 

ความรูเรือ่งฟลูออไรด 
 ฟลอูอไรดชวยปองกนัหรือลดการผขุองฟนไดอยางมปีระสทิธิภาพ โดยมผีลตอฟน 2 ลกัษณะ คือ 
ขณะทีฟ่นยังไมข้ึนและมีการสรางตัวอยูในขากรรไกร โดยรวมตัวกบัสารในสวนทีจ่ะเปนผลกึฟน ทําให
แข็งแรงข้ึน และในกรณีฟนข้ึนแลวฟลอูอไรดชวยในการซอมแซมกระบวนการผเุริม่แรกของฟนทีบ่รเิวณ
ของเคลอืบฟนใหคืนสูสภาพปกติและมผีลใหคราบจลุนิทรียลดการสรางกรดทีเ่ปนอนัตรายตอฟน 
 การรบัประทานฟลูออไรดใหไดประโยชนที่แทจรงิตองใชกบัวัยเด็กต้ังแต 6 เดือนถึง 12 ป และ
ใชยาสฟีนที่มีฟลอูอไรดผสมอยู ซึง่จะทําใหสภาพชองปากไดรับฟลูออไรดในความเขมขนตํ่าๆอยาง
ตอเน่ือง 
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ใบความรูเร่ือง...โภชนาการ 
             

โภชนาการมีสวนสําคัญสําหรับหญิงต้ังครรภควรที่จะใหความสนใจในเรื่องพลังงานที่เพียงพอ  
การไดรับโปรตีนและสารอาหารอื่นๆที่เพิ่มข้ึนทั้งคุณภาพและปริมาณจะชวยใหการพัฒนาการของ 
ทารกในครรภมีความสมบรูณ และสุขภาพของหญงิต้ังครรภเองก็แข็งแรง  

ชวงของการต้ังครรภแบงไดเปน 3  ระยะซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของอวัยวะ 
ตางๆเพิม่มากข้ึน หญิงต้ังครรภจึงมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพโภชนาการถาขาดความใสใจใน 
เรื่องการบรโิภคอาหาร  มีพฤติกรรมการบริโภคไมเหมาะสม 
ความตองการพลังงานและสารอาหาร  
1. พลังงาน                                   

คนทั่วไปตองการพลงังานวันละ 2000 กิโลแคลอร ี สวนในหญงิต้ังครรภควรไดรบัพลงังาน 
เพิ่มวันละ 300  กิโลแคลอร ี  โดยนํ้าหนักตัวที่เพิ่มข้ึนจะเปนสิ่งบงบอกการไดรับพลงังานทีเ่พียงพอ  
นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงสารอาหารที่ไดรบั 
2. โปรตีน  

เปนสารอาหารที่สําคัญในการเจรญิเติบโตของรางกายและทารกในครรภ หญิงต้ังครรภควรไดรบั 
โปรตีนเพิ่ม 30 กรัม/วัน แหลงของโปรตีนที่ดี เชน เน้ือสัตว ไข นม ถ่ัวและผลิตภัณฑจากนม 
3.     คารโบไฮเดรต                  

เปนแหลงที่ใหพลงังานแกหญิงต้ังครรภและชวยในการสรางเน้ือเย่ือทุกสวนของทารกในครรภ 
แหลงอาหารที่พบไดแก ขาว แปง และธัญพืชตางๆ เชนขาวกลอง อุดมไปดวยวิตามินบ ี 
4.     วิตามิน 

ชวยในเรื่องระบบการทํางานอวัยวะตางๆใหเปนปกติ ระยะต้ังครรภควรไดรบัเพิม่โดยเฉลี่ย 
รอยละ 25-50 ของความตองการ ดังน้ี 

• วิตามินซี ชวยในเรื่องการซอมแซม การหายของบาดแผล อีกทั้งยังเพิม่ภูมิตานทาน  
พบไดในผักและผลไม เชน ผลไมที่มรีสเปรี้ยว ฝรัง่ สบัปะรด เปนตน 

• วิตามินบี1 ชวยในเรื่องการทํางานของระบบประสาท  ชวยในการหมุนเวียนโลหิต  
ลดอาการชาปลายมอื เทา และขบวนการเผาผลาญของคารโบไฮเดรต 
แหลงที่พบมากไดแก ขาวซอมมือ ขาวกลอง ถ่ัว งา ขาวโพด  

• วิตามินบี 2 ชวยในเรื่องระบบประสาททํางานอยางมปีระสิทธิภาพมากข้ึนปองกนัการเกดิ
โรคปากนกกระจอก การยอยอาหารทีผ่ิดปกติ แหลงทีพ่บ เชนในถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลอืง แอปเปล  
ผักใบเขียว 

• วิตามินบี 6 ชวยในเรื่องความจํา บํารุงกลามเน้ือ ผิวหนังและสรางเม็ดเลือด พบมากใน 
เน้ือสัตว ขาวกลอง  ถ่ัวตางๆ  

• ไนอาซิน ชวยในเรื่องการเผาผลาญของคารโบไฮเดรต ใหพลงังานแกรางกาย ปองกัน 
ความจําเสื่อม  ลดอาการผิวหนังอักเสบ มีมากในเน้ือสัตว ปลา และธัญพืชตางๆ 

• วิตามินเอ ชวยในเรื่องการมองเห็น บาํรุงสายตาการเจริญเติบโตและเพิม่ภูมิตานทาน 
แกทารกในครรภ พบมากในผักและผลไมที่มสีีเหลอืงหรอืสม เชน ฟกทอง แครอท  
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5. แรธาตุตางๆ ระยะต้ังครรภรางกายตองการเกลอืแรหลายอยาง ดังน้ี  
• แคลเซยีม หญงิต้ังครรภควรไดรบั วันละ 1200 มลิลกิรมั เพือ่ชวยปองกนัการดึงแคลเซยีม 

ลดอาการปวดเมือ่ยกลามเน้ือ ตลอดจนถึงอาการตะครวิ พบมากใน โยเกริต ปลาเลก็ปลานอย  
• ธาตุเหล็ก ชวยในการสรางเม็ดเลือดแดง การดูดซึมธาตุเหล็กไดดีตองมีวิตามินซีชวย 

พบมากใน เน้ือสัตวตางๆ เครื่องในสัตว ไขแดง 
• ไอโอดีน หญงิต้ังครรภควรไดรบัวันละ 175 ไมโครกรมั เพือ่ชวยทําใหการต้ังครรภสมบรูณ 

และยังเปนสวนประกอบของฮอรโมนจากตอมไทรอยด ซึง่ในขณะต้ังครรภตอมไทรอยด 
จะทํางานมากข้ึนทาํใหความตองการไอโอดีนเพิม่ข้ึน ถาหญงิต้ังครรภไดรบัไอโอดีนไม     
เพยีงพอจะทาํใหเปนโรคคอหอยพอก ในกรณีทีข่าดอยางรนุแรงจะสงผลใหการเจรญิเติบโต 
ของทารกผดิปกติ ทําใหตัวเลก็ แคระแกรน็ สติปญญาตํ่า หรอืทีเ่รยีกวาโรคเออ 
อาจพบทารกพกิารทัง้ทางรางกายและสมองได  แหลงอาหารทีม่ไีอโอดีนสงูพบไดใน     
อาหารทะเล เชน กุง หอย ปลาทะเล นอกจากน้ันยังพบในเกลอืไอโอดีนทีใ่ชสําหรบัในการ 
ปรงุอาหาร แตอยางไรกต็ามไมควรบรโิภคเกลอืไอโอดีนมากกวา 1 ชอนชาตอวัน 

• ฟอสฟอรสั ชวยในเรื่องการสรางกระดูกและฟนรวมกบัแคลเซยีม พบไดในผักใบเขียว 
เน้ือสัตวและนม 

6. ไขมัน ไดจากนํ้ามนัพืช ชวยใหความอบอุนแกรางกาย ปองกันผิวหนังแตกแหง 
หญิงต้ังครรภมีความตองการเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

ปริมาณอาหารที่หญิงต้ังครรภควรรบัประทานในแตละวัน ตามธงโภชนาการ 

กลุมขาว-แปง  วันละ 8-12 ทัพพี 
กลุมผัก  วันละ 4-6 ทัพพี 
กลุมผลไมรสไมหวาน วันละ 3-5 สวน 

กลุมเน้ือสัตวไมติดมัน  ไข ถ่ัว วันละ 6-12 ชอนกินขาว  

กลุมเกลือ นํ้ามัน นํ้าตาล ใชนอยๆ เทาที่จําเปน 

องคประกอบของธงโภชนาการ    
        ภายในธงโภชนาการมีองคประกอบ 4  สวน หรือ 4 ระดับ  โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสื่อสารให
ผูบริโภคเขาใจความหมาย ดังน้ี  
สวนที่ 1 คือ สวนที่ประกอบดวยอาหารกลุมขาว แปง  
        กลุมน้ีใหคารโบไฮเดรตเปนหลกั เปนแหลงพลงังานทีส่ําคัญทีสุ่ด  มีปริมาณพื้นที่มากที่สุดในธง
โภชนาการ หมายถึงใหบรโิภคในปริมาณทีม่ากทีสุ่ดตอวัน  

ขาวหน่ึงสวนคือ ขาว 1 ทัพพี ใหพลังงานเทากบั ขนมปง 1 แผน กวยเต๋ียวหน่ึงจาน บะหมี่หน่ึงกอน 
     คนที่รับประทาน 8 ทัพพี คือ ตองการพลังงานราวๆ 1600 กิโลแคลอร ี
     คนที่รับประทาน 10 ทัพพี คือ ตองการพลังงานราวๆ 1800 กิโลแคลอร ี
     คนที่รับประทาน 12 ทัพพี คือ ตองการพลังงาน 2000 กิโลแคลอร ี
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สวนที่ 2  คือ สวนที่ประกอบดวยอาหารกลุมผกั และผลไม  
        มีปริมาณพื้นที่เปนอันดับ 2 หมายถึงใหบรโิภคในปรมิาณรองลงมาจากสวนที่ 1 โดยแยกพื้นที่
ออกเปน 2 สวน คือ ผัก และผลไม โดยใหบริโภคผักมากกวาผลไม 
        หมวดผกั มีไฟเบอร วิตามิน และเกลอืแร ใหพลังงานที่ตํ่า ผักหน่ึงสวน คือ ผักสุก 1 ทัพพี ผัก
ดิบ 1 ถวยตวง หรือ ผักสุกครึ่งถวยตวง การกินผัก 4-6 ทัพพี จะใหไฟเบอรราวๆ 25 กรัม 
        หมวดผลไมใหวิตามินเกลอืแร ไฟเบอรแตนอยกวาหมวดผัก แถมยังมีนํ้าตาลที่ใหพลังงานไดเร็ว 
ผลไมหน่ึงสวนน่ันแตกตางกันไป ตามแตชนิดผลไม 
     ผลไมผลใหญๆ  อยาง แตงโม มะละกอ สับปะรด นับ 8-10 ช้ินที่กินพอดีใน 1 คํา 
     ผลไมขนาดกลางๆอยาง ฝรัง่ กลวยหอมผลใหญ มะมวงสกุขนาดกลาง มะมวงดิบผลใหญ ให 1/2 ลกู 
     ผลไมขนาดเลก็อยางสม แอปเปล กลวยไข กลวยนํ้าวา ใหนับ 1 ลูก 
     ผลไมขนาดเล็กมากอยาง เงาะ ลําไย ลิ้นจี่ ชมพู ใหนับ 4 ลูก 
     องุนใหนับ 20 ผล 
     ทุเรียน 1 เม็ด                                                                                                                
ผลไม 3 สวนสําหรบัผูที่ตองการพลังงาน 1600 กิโลแคลอร ี                                                                  
ผลไม 5 สวนสําหรบัผูตองการพลังงาน 2000 กิโลแคลอร ี 

        หมวดเน้ือสัตว หน่ึงสวนหนัก 30 กรัม หรือ 2 ชอนโตะ  
       หมวดนม  นมหน่ึงสวนคือ 250 มล หรือ 1 กลอง หรือ 1 แกว แตถาเปนคนไมด่ืมนม สามารถ
ชดเชยดวย ผลไม 1 สวน กับเน้ือสัตว 1 สวน 

สวนที่ 3  คือ สวนที่ประกอบดวยอาหารกลุมเน้ือสัตว ไข และนม มีพื้นที่เปนอันดับ 3 หมายถึงให
บริโภคในปริมาณนอยกวาสวนที่ 2 โดยแยกพื้นที่เปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เน้ือสัตว ไข ถ่ัวเมล็ดแหง
และผลิตภัณฑ มีพื้นที่มากกวา สวนที ่2  คือสวนของนม และผลิตภัณฑ เชน เนยแข็ง                       

สวนที่ 4  คือ สวนที่ประกอบดวยอาหารกลุมไขมัน นํ้าตาล และเกลือ มีพื้นที่นอยทีสุ่ด เพราะตองการ
ใหบรโิภคนอยมากตอวัน หรอืบริโภคเทาทีจ่ําเปน 
     เกลือไมเกิน 1 ชอนชา 
     นํ้าตาลไมเกิน 4 ชอนชา  
อาหารหลกั 5 หมู ประกอบดวย 
หมูที่ 1   เน้ือสัตว ไข นม และถ่ัวเมล็ดแหง จัดเปนอาหารปองกันโรค  
หมูที ่2   ขาว แปง นํ้าตาล เผือก มัน จัดเปนอาหารใหพลังงาน  
หมูที่ 3   ผักใบเขียว จัดเปนอาหารปองกันโรค  
หมูที ่4   ผลไม จัดเปนอาหารปองกันโรค  
หมูที ่5   ไขมัน นํ้ามนัจากพืช และสัตว กะทิ เนยเทียม จัดเปนอาหารที่ใหพลงังาน  
ขอปฎิบัติเกี่ยวกบัโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของหญิงต้ังครรภกับทารกในครรภ ดังน้ี 

• เลือกรบัประทานอาหารที่มีคุณคาสารอาหารครบถวนและหลากหลาย 
• ควรบรโิภคอาหารใหครบทกุมื้อ มมีื้อวางเสริมชวยเพิ่มพลังงานและสารอาหาร  

ถามีปญหาการยอยควรแบงเปนมือ้เล็กๆ  
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โภชนาการในหญิงหลังคลอด 
      ในระยะใหนมลกู แมตองการอาหารเพิม่ข้ึนกวาระยะกอนต้ังครรภ เพราะตองใชอาหารเพื่อสรางนํ้านม
ใหลูก ควรกินอาหารที่มพีลงังานเพิม่ข้ึน อกีประมาณ 500 กโิลแคลอร ีและมโีปรตีนเพิม่ข้ึนประมาณวันละ 
25 กรมั อาหารที่มีคุณคาสูงจะชวยใหมีนํ้านมอยางเพียงพอ ชวยบํารุง ซอมแซม และฟนตัวของคุณแม
ไดเร็วย่ิงข้ึน ในทางตรงขาม ถาไดรับอาหารไมเพียงพอรางกายจะทรุดโทรม ภูมิตานทานตํ่า อาจเกิด
โรคแทรกซอนได 
แนวทางในการรับประทานของหญิงใหนมบุตร ดังน้ี 

• ปริมาณและคุณคาอาหารสําคัญมาก แมควรกินอาหารใหครบ 5 หมู หลากหลาย 
• ควรบริโภคอาหารมากกวาปกติ เพื่อชวยเสริมสรางนํ้านม โดยเฉพาะกลุมโปรตีน   
• เลอืกรบัประทานอาหารกลุมผกัผลไมสด ไมตํ่ากวา 1 มือ้ ชวยใหวิตามนิและเสนใย อาหารทีดี่ 
•  ด่ืมนํ้าใหไดอยางนอย 7-8 แกวตอวันเพื่อชวยเพิ่มนํ้านมมากข้ึน 
• ไม ด่ืมเครื่องด่ืมหรืออาหารที่มีแอลกอฮอล เน่ืองดวยแอลกอฮอลสามารถออกมา 

ทางนํ้านมได อาจสงผลใหการเจริญเติบโตของสมองเด็กไดไมเต็มที่ 

โภชนาการในเด็ก   
     อาหารมสีวนชวยทีส่ําคัญตอการเจรญิเติบโต สติปญญา เสรมิสรางภูมติานทานและสขุภาพ ของเด็ก
ใหแข็งแรง วัยทารกเปนชวงทีร่างกายของเด็กเจรญิเติบโตอยางรวดเรว็ มากกวาวัยอืน่ๆโดยเฉพาะอยางย่ิง
คือสมองทัง้เพิม่จํานวนและขนาดเซลล นํ้าหนักตัวทีเ่พิม่มากข้ึน   เมือ่ทารกอายุ 5 เดือน ควรมนํ้ีาหนักตัว
เพิม่ข้ึน 2 เทาจากนํ้าหนักแรกเกดิ และเมือ่อายุ 1 ปควรมนํ้ีาหนักตัวเพิม่ข้ึน 3 เทาจนกระทัง่เมือ่อายุ
มากกวา 1 ป จนถึง 5 ปจดัอยูในกลุมวัยกอนเรยีน ซึง่การเจรญิเติบโตคอนขางรวดเรว็  
        ดังน้ันภาวะโภชนาการที่ดี เปนการวางรากฐานของชีวิตใหมี คุณภาพที่ดีในระยะยาว ซึ่งใน
ทางตรงขาม ถาเด็กขาดสารอาหาร มาจากการไดรบัอาหารขาดทั้งปริมาณและคุณภาพ พฤติกรรม
บริโภคไมถูกตองอาจสงผลในระยะยาวเปนตน 

• เลือกรบัประทานอาหารประเภทแปงที่ไมผานการขัดสี เชน ขาวกลอง ขนมปงโฮลวีท 
และ ธัญพืชตางๆ นอกจากใหคารโบไฮเดรต ยังมเีสนใยและวิตามินบีสูง 

• หลีกเลีย่งการบรโิภคอาหารรสจัด เชน หวาน มัน เค็ม เพราะอาจทําใหเกิดโรคเบาหวาน 
ขณะต้ังครรภ  โรคความดันโลหิตสงูได  

• ควรเลือกรบัประทานผัก ผลไมสด ตามฤดูกาล ไดวิตามินครบและใหเสนใยอาหาร 
• บริโภคอาหารทีส่ะอาด และปรงุสกุเสมอ ปองกันเช้ือโรคและพยาธิตางๆเขาสูรางกาย 
• ระมัดระวังการบรโิภคผักประเภทกะหล่ําปลี ถ่ัวลิสง มันสําปะหลัง หวัผกักาด ขณะดิบ 

อาจกอใหเกิดโรคคอหอยพอกได เน่ืองจากมีสารที่ไปยับย้ังการดูดซึมไอโอดีน 
ดังน้ันกอนบริโภค ควรทําใหสกุเสียกอนเพราะความรอนจะทําลายสารดังกลาวได 

ในชวง 6 เดือนแรก อาหารทีเ่หมาะสมคือนํ้านมแมเพราะมีสารอาหารพอเหมาะตอการ 
เจริญเติบโตของทารกทั้งทางรางกายและสมองเพิ่มภูมิคุมกนัโรค นอกจากน้ันยังชวยสานสายใย 
สัมพันธระหวางแมกบัลูกหลงัจาก 6 เดือน เริ่มใหอาหารเสริมตามวัยในชวงเปลี่ยนของอาหารน้ี 
สําคัญเน่ืองจากลกัษณะอาหารเหลวเปนอาหารออนนุม ซึ่งจะตองใหทารกปรบัตัวใหเหมาะสมและ 
เพียงพอเมื่อทารกอายุ 1 ป อาหารที่ใหควบคูกับนมแมจะกลายเปนอาหารหลกัซึ่งนมแมเปนอาหาร 
เสริมทีส่ามารถใหตอเน่ืองถึง 2 ป 
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ขอแนะนําการใหอาหารสําหรับทารก ดังน้ี 
1.  เตรียมอาหารใหเหมาะสมกบัอายุเด็ก เชน บดอาหารใหละเอียดในชวงแรกและหยาบข้ึน 

เมื่อเริ่มมีฟน 
2.    การใหอาหารครัง้แรกควรเริม่ทลีะนอยกอนแลวคอยเพิ่มปริมาณภายหลงั 
3.    ไมควรปรุงอาหารรสจัดใหเด็ก เชน นํ้าตาล นํ้าปลา ผงชูรส ทําใหเด็กติดรสชาด 
4.    กอนมื้ออาหาร 1-2 ช่ัวโมง ไมควรใหเด็ก กินขนมหรือของเลน เด็กจะอิ่มกอนมื้ออาหาร 
5.    ควรเวนระยะการใหอาหารใหมแตละชนิดเพื่อดูการแพอาหาร 
6.    ใหทารกกนินมแมตามทกุครั้ง 
7.    ควรระมัดระวังเรือ่งความสะอาดของอาหาร จะตองใหมเสมอ  

อาหารที่ใหสําหรับเด็กใน 1 วัน 

อายุ อาหาร 

อายุ 6 เดือนเต็ม นมแมและอาหาร 1 มื้อ มผีลไมเปนมื้อวาง ดังน้ี 
• ขาวบดละเอียด 3 ชอนกินขาว 
• ไขแดงครึ่งฟองสลับกบัตับบด 1 ชอนกินขาวหรือปลาบด  2 ชอนกินขาว 
• ผักบดครึ่งชอนกินขาว 
• ผลไมสุก 2 ช้ินหรือกลวยนํ้าวาสุก 1 ผล 
• กินนมแมตามจนอิ่ม 

อายุ 7 เดือนเต็ม นมแมและอาหาร 1 มื้อ มผีลไมเปนมื้อวาง ดังน้ี 
• ขาวบดละเอียด 4 ชอนกินขาว 
• ไขทั้งฟองสลบักับเน้ือปลา 2 ชอนกินขาวหรือเน้ือหมู 2 ชอนกินขาว 
• ผักบด1 ½ ชอนกินขาว 
• ผลไมสุก 2-3 ช้ินหรือสม 1 ผล 
• กินนมแมตามจนอิ่ม 

อายุ 8-9 เดือนเต็ม  นมแมและอาหาร 2 มื้อ มผีลไมเปนมื้อวาง ดังน้ี 
• ขาวสุกน่ิมๆ 5 ชอนกินขาว 
• ไขทั้งฟองและเน้ือปลา 2 ชอนกินขาวหรือเน้ือหมู 2 ชอนกินขาว 
• ผักบด 2 กินขาว 
• ผลไมสุก 2-3 ช้ินหรือสม 1 ผล 
• กินนมแมตามจนอิ่ม 

อายุ 10-12 เดือนเต็ม  นมแมและอาหาร 3 มื้อ มผีลไมเปนมื้อวาง ดังน้ี 
• ขาวสุกน่ิมๆ 5 ชอนกินขาว 
• ไขทั้งฟอง และเน้ือหมู 2 ชอนกินขาวหรือตับ 1 ชอนกินขาว 
• ผักบด 2 ชอนกินขาว 
• ผลไมสุก 3-4 ช้ินหรือกลวยนํ้าวาสุก 1 ผล 
• กินนมแมตามจนอิ่ม   



 78 

 

คุณคาของชนิดอาหารสําหรบัเด็ก 
 ไขแดง ใหไดเมื่อลูกอายุครบ 6 เดือน เปนอาหารที่สําคัญเพราะเปนแหลงอาหารที่ดีของโปรตีน    

วิตามินเอและแรธาตุ เชน ฟอสฟอรัส 
ไขทั้งฟอง สามารถใหไดเมื่อลูกอายุครบ 7 เดือนจะเปนไขไกหรือไขเปดก็ไดควรทําใหสุกจงึจะ 

ยอยงาย  ไมควรใหเปนยางมะตูม หรือทําเปนไขลวก เพราะถาทําไมสะอาดอาจมีเช้ือโรคติดอยูได 
ตับ   ใหลูกกินไดเมื่ออายุครบ 6 เดือน เพราะตับเปนแหลงของสารอาหารที่ดี ไดแก โปรตีน   

วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 โดยเฉพาะธาตุเหล็ก 
ถ่ัวเมล็ดแหงและผลติภัณฑถ่ัวเหลอืง เปนอาหารทีม่ีโปรตีนชวยในเรื่องของการเจริญเติบโตของ 

เด็ก   ควรจะตมสุกจะไดยอยงายและทองไมอืด เชน เตาหู 
ปลา เริม่เมือ่อายุ 6 เดือน โดยจะตองนํามาทาํใหสุก ปลาเปนแหลงโปรตีน ปลาทะเลเปนแหลง 

กรดไขมันโอเมกา 3 
ผักตางๆ เริม่ใหอายุ 6 เดือน มีวิตามินและกากใยชวยขับถาย เชน ผักตําลึง ฟกทอง ผกักาดขาว 
ผลไม เริม่ใหอายุ 6 เดือน เชน กลวยนํ้าวา มะละกอสุก มะมวงสุก สมเขียวหวาน ใหวิตามิน 

และ  กากใย 
เคล็ดลบัการเตรยีมอาหาร ประหยัด รวดเร็วไดคุณคา 

1.    ควรเลือกวัตถุดิบจากทองถ่ินที่มีหรือจากเมนูของผูใหญ ซึ่งคุณคาสารอาหารใกลเคียงกัน 
2.    อาหารประเภทที่เตรียมไวในครัวเรือน เชน แกงจืดตางๆ  

สามารถแบงมาใชเปนสวนประกอบ ของลูกนอยได 
3.    ควรกําหนดสวนประกอบหรือเมนูกอนเตรียมมื้ออาหาร จะไดเมนูที่ไมซ้ําเดิม 

 เด็กอายุมากกวา 1 จนถึงอายุ 5 ป จัดอยูในกลุมวัยกอนเรียน เปนวัยที่เสี่ยงตอการขาด
สารอาหาร เน่ืองจากเด็กจะมีชวงเวลาเลนเพิม่มากข้ึน โดยเฉพาะเด็กที่ตองอยูกบัคนดูแลอาจทําใหเด็ก
ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ  

 แนวทางการจดัเตรียมอาหารใหกบัเด็กอยางเหมาะสม มีดังน้ี 
1. จัดอาหารใหครบ 5 หมู และหลากหลายเพือ่ใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวนเพียงพอ 
2. จัดอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ สะดวกแกการรับประทาน ควรมีขนาดเลก็และยอยงาย 
3. การเตรยีมอาหารควรคํานึงถึง สีสัน กลิ่น รสและคุณคาอาหาร 
4. ไมควรวิตกหรือลงโทษเมือ่เด็กไมรับประทานอาหาร ควรใหเด็กคอยปรบัตัว 
5. ฝกหดัใหเด็กไดหัดรบัประทานอาหารเอง รวมโตะอาหารกบัคนในบาน 
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ปริมาณอาหารสําหรับเด็ก 1- 5 ป ใน 1วัน ที่ควรไดรับ 

 เด็กอายุ 1-3 ป  เด็กอายุ 4-5 ป  

นม  1 - 2 แกว 1 - 2 แกว 

เน้ือสัตว(สุก) 3 ชอนกินขาว 5 ชอนกินขาว 

ขาว 4 ½  ทัพพี 6 ทัพพี 

ผัก 1 ½ ทัพพี 3 ทัพพี 

ผลไม 3 สวน 3 สวน 

ไขมัน 2- 3 ชอนชา 3 ชอนชา 

ปริมาณ  

 

กลุมอาหาร   

การสรางนิสัยบริโภคที่ดีกบัเด็ก 
1.   ผูปกครองหรือพอแมตองเปนแบบอยางที่ดีกบัเด็กในการรบัประทานอาหารทีม่ีประโยชน 

ไมเลือกรบัประทานอาหาร 
2.   ไมสงเสริมใหเด็กรับประทานอาหารกรบุกรอบ อาหารทีร่สจดัเชน หวาน มัน เค็ม  
3.   สรางวินัยการรบัประทานอาหารไมเดินปอนอาหาร รูจกัน่ังโตะรบัประทานอาหาร 
4.   สรางบรรยากาศในการรวมรับประทานอาหารที่ดี ไมบน ไมเครียด ระหวางรับประทาน 
5.   ใหเด็กใชชอนตักอาหาร หยิบจับอาหาร เพื่อเสริมสรางพฒันาการ 

การแปลความหมายการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ 
  ควรใชดัชนีรวมกัน 3 ดัชนีเพื่อความถูกตองชัดเจน 

ลําดับ
ที่  

ดัชนี การแปลผลการเติบโตและ 
ภาวะโภชนาการ นํ้าหนักตามอายุ สวนสูงตามอายุ นํ้าหนักตามสวนสูง 

1 นอยกวาเกณฑมาก เต้ีย ผอม เปนเด็กที่มีการขาดสาร 
อาหารมีผลใหตัวเต้ียซึ่งยัง 
ขาดอยางตอเน่ือง 

2 นอยกวาเกณฑ เต้ีย สมสวน นํ้าหนักนอยมผีลทําใหเต้ีย 
มาจากการขาดอาหารเปน 
เวลานานในอดีตปจจบุัน 
เต้ียสมสวน 

3 นํ้าหนักตามเกณฑ เต้ีย เริ่มอวน ขาดอาหารมาเปนระยะเวลา 
นานในอดีตมผีลใหเต้ียแต 
ปจจบุนัไดรบัสารอาหารเกนิ 
จนทําใหอวนควรเสรมิดาน 
การออกกําลงักาย 
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4 มากเกินเกณฑ เต้ีย อวน ขาดอาหารมาเปนระยะ 
เวลานานในอดีตมผีลให 
เต้ียแตปจจุบันไดรบัสาร 
อาหารเกินจนทําใหอวน 

5 นอยกวาเกณฑมาก สูงตามเกณฑ ผอม ไดรับอาหารดีในอดีต 
แตปจจบุันขาดอาหารจงึทํา
ใหรูปรางผอม 

6 นํ้าหนักตามเกณฑ สูงตามเกณฑ สมสวน เติบโตดีทัง้นํ้าหนักและสวนสงู 

7 มากเกินเกณฑ สูงตามเกณฑ เริ่มอวน เติบโตดีแตเริม่ไดรบัอาหาร 
มากเกินไปออกกําลังกาย 
นอย เริ่มอวน 

8 นอยกวาเกณฑ สูง ผอม เติบโตดานโครงสรางดีได 
รับพลังงานจากอาหารไม 
เพียงพอ 

9 นํ้าหนักตามเกณฑ สูง ผอม คลายขอ8ถาสวนสูงชะลอ 
ตัวนํ้าหนักจะปรบัสมดุล 

10 มากเกินเกณฑ สูง สมสวน มภีาวะโภชนาการปกติเพราะ
นํ้าหนักสมดุลสวนสงู 

11 มากเกินเกณฑ สูง อวน รูปรางสูงใหญไดรับอาหาร 
มากเกนิไปหรอืออกกําลงักาย 
นอย นํ้าหนักมากเริ่มอวน 

ลําดับ
ที่  

ดัชนี การแปลผลการเติบโตและ 
ภาวะโภชนาการ นํ้าหนักตามอายุ สวนสูงตามอายุ นํ้าหนักตามสวนสูง 
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ใบความรูเร่ือง...นมแม 
 

มีการศึกษามากกวา 30 ช้ินที่แสดงใหเห็นวา ทารกที่ไดรบันมแมเพียงพอ มีระดับพัฒนาการ
และเชาวปญญาที่ดีกวาทารกที่ไดรบันมผสม 
ความสําคัญและประโยชนของการเลีย้งลกูดวยนมแม 
1. นมแมมสีารอาหารครบถวน   

โดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนแรกไมจําเปนตองเพิ่มอาหารเสริมใหทารก โปรตีนในนมแมม ี
กรดอะมโินที่แตกตางจากนมวัวจงึยอยงายและสามารถนําไปใชไดอยางเต็มที่    คารโบไฮเดรตที่มาก
ที่สุดในนมแม คือ  แลคโตส  ชวยการดูดซึมของธาตุเหล็กและแคลเซียมในลําไส    ไขมันในนมแมมี
กรดไขมันที่จําเปนครบถวน  จําเปนตอการเจริญเติบโตของเซลลสมองและเสนใยสมอง มีความสมดุล
และพอเหมาะแกความตองการของทารก  โซเดียมและเกลอืแรอื่นในนมแมมีนอยกวานมวัว    ไตของ
ทารกจึงไมตองทํางานหนักเกินไปในระยะเริ่มตนของชีวิต 

ไขมันในนํ้านมแมถูกนําไปใชไดดี เพราะในนํ้านมแมมีนํ้ายอยไขมันดวย    เพื่อใหทารกใชไขมัน
เปนแหลงพลังงานไดอยางเต็มที่   ทารกเล็กๆยังสรางนํ้ายอยไขมันไดไมดี ธรรมชาติจึงสงนํ้ายอยไขมัน
มาทางนํ้านมแมซึ่งสารน้ีไมมีในนํ้านมผสม 

ไขมนัในนํ้านมแมมกีารปรบัเปลีย่นตามระยะการเจรญิเติบโตของทารก นํ้านมแมจะมปีรมิาณไขมัน
มากและมีโมเลกุลขนาดเล็กทําใหมีสัดสวนของไขมันที่สําคัญตอการสรางสมอง (ฟอสโฟไลปด) มาก 
ซึง่จะชวยเสรมิสรางเครอืขายและจดุเช่ือมตอในสมองไดดีสงผลตอพฒันาการและความฉลาดของทารก 

นํ้านมยอยงาย และดูดซึมไปใชใหเกิดประโยชนไดดีกวานมผสม ถายสะดวก ทองไมผูก แตเมื่อ
อายุมากข้ึน  ทารกจะดูดนมไดมากข้ึนจนเกลี้ยงเตา      จะถายหางข้ึนเพราะนํ้านมในชวงทายๆใน 
เตานมจะมีไขมันสูง จะใชเวลายอยและดูดซึมนานข้ึน     อุจจาระก็จะหางข้ึน  บางคนอาจเปน 10 วัน 
แตถายไมแข็ง ทองไมอืด ยังไมอึดอัดแนนทอง ถือวาปกติ 
2.      นมแมสรางภูมิคุมกันโรค   
 ใน 2-3 วัน หลังคลอดนํ้านมแมจะขน มีสีเหลืองเขมเรียกวา “หัวนํ้านม” มีภูมิคุมกันโรคสูงมาก   
เสมือนวัคซีนหยดแรกของชีวิตลูก    กระตุนการเจริญเติบโตของเซลลปองกันโรคภูมิแพ นมแมมีสารที่
ปกปองลําไสจากการติดเช้ือ กรดอะมิโนในนมแมชวยการเจริญในลําไส  ทั้งหมดน้ีกระตุนการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคในรางกายทารกใหเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวง 6 เดือนแรกของชีวิต  เมื่อเทียบกับ
ทารกที่กินนมผสมพบวาลดโอกาสเกิดโรคตางๆ ดังน้ี  

โรคทองเสีย – ปอดบวม 3.5 – 4.9 เทา 

หูช้ันกลางอักเสบ 3 - 4 เทา 

โรคลําไสอักเสบ 20 เทา 

โรคเย่ือหุมสมองอักเสบ 3.8 เทา 

โรคทางเดินปสสาวะอักเสบ 2.6 – 5.5 เทา 

โรคภูมิแพ 2.7 เทา 

โรคเบาหวานชนิดที ่1 2 – 4 เทา 
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 กรรมพันธุเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคภูมิแพ    แตการที่ทารกไดรับอาหารที่มีโปรตีน
แปลกปลอมในระยะที่ทางเดินอาหารยังไมแข็งแรง คือระยะ 6 เดือนแรก       เน่ืองดวยในระยะ 6 
เดือนแรกเย่ือบุทางเดินอาหารไมแข็งแรง  นํ้ายอยอาหารยังไมพอ สารภูมิคุมกันที่จะคอยดักจับของ
แปลกปลอมยังมีไมพอ      ดังน้ันถาไดรับโปรตีนแปลกปลอมซึ่งมีในนมผสมซึ่งเปนนมวัว  จึงมีโอกาส
หลุดรอดไปกระตุนใหเกิดภูมิแพได        ซึ่งตางจากนํ้านมแมซึ่งเปนโปรตีนของคนจึงไมกระตุนใหเกิด
การแพ         โดยทั่วไปทารกที่กินนมผสมมีโอกาสเปนโรคภูมิแพมากกวาทารกที่กินนมแม 2–7 เทา   
การใหนมแมอยางเดียว 4 เดือนชวยลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหอบหืดเมื่ออายุ  6 ป นอกจากน้ีนม
แมยังชวยลดอัตราเกิดผื่นแพที่ผิวหนัง  ในทารกที่มีประวัติภูมิแพในครอบครัว 
3.     นมแมทําใหทารกเจริญเติบโตอยางเต็มที่   

ทารกที่ไดรับนมแมอยางเดียว  6  เดือน จะมีขนาดของเสนรอบศีรษะโตกวาคามาตรฐานในขวบ
ปแรก จอประสาทตามีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว เปนตนทุนที่ดีของพัฒนาการและการสรางเสริม 
IQ ของทารก 
4.     นมแมชวยสรางพัฒนาการทางสมองและเชาวนปญญา   
 ทารกที่ไดรับนมแมชวง 4-6  เดือนแรก ของชีวิต เมื่อเด็กอายุ 7-13 ป จะมีระดับสติปญญาสูง
กวากลุมที่ไมไดรับนมแม 
5.     นมแมชวยลดการเกิดฟนผุ  

 นํ้านมแม เปนนํ้านมตามธรรมชาติที่ไมมีการปรงุแตง มสีารอาหารชวยปองกันฟนผุ ไดแก  
•    แคลเซยีม ฟอสฟอรสั ชวยลดการละลายแรธาตุ และชวยเพิม่การสะสมแรธาตุทีผ่วิเคลอืบฟน 
• ไขมันในนํ้านมจะเคลือบผิวฟน ชวยลดการเกาะตัวของเช้ือโรคฟนผ ุ

• โปรตีนในนํ้านม ลดสภาพกรดดางในชองปาก ทําใหไมเหมาะกับการเกดิฟนผ ุ

• เอ็นไซม ภูมิคุมกันในนมแม ชวยทําลายเช้ือโรคฟนผ ุ
• นํ้าตาลในนมแม คือนํ้าตาลแลค็โตส ซึง่เมือ่เทยีบกบันํ้าตาลตัวอืน่ๆ จะมผีลตอการเกดิฟนผนุอย

ทีส่ดุ และมคีวามหวานนอยกวานํ้าตาลซโูครสถึง 5 เทา จงึชวยทางออมไมใหเด็กติดหวาน  
ที่สําคัญคือ กลไกการดูดนมแมแตกตางจากการดูดนมขวด การดูดนมแมผิวฟนสมัผสักบันํ้านม

ไดนอยกวาการดูดนมจากขวด เพราะนํ้านมแมจะไหลออกมาเมื่อเด็กออกแรงดูด นํ้านมจะพุงเขาดาน 
หลงัของฟน ประกอบกับหัวนมแมมีความยืดหยุนไดดีกวาหัวนมที่ทาํจากยาง เด็กจงึดูดไดลึก ทําให
นํ้านมพุงลงสูทางเดินอาหารมากกวาที่จะเออลนในปาก  

6.     นมแมมีผลตอจิตใจของแมและลูก   
 ลูกกินนมแม มิใชเพียงแตได “นํ้านมแม” แตลูกจะได”ตัวแม” อยูใกลชิดดวย   การที่แม-ลูกได

สัมผัสกันกอใหเกิดความผูกพันระหวางแม-ลูก    ลูกจะรูสึกปลอดภัย อบอุน ไดรับความรักเต็มเปยม  
สรางเสริมความมั่นคงทางดานจิตใจของทั้งแมและลูก การสัมผัสและการมีปฏิสัมพันธระหวางแมและ
ลูกต้ังแตระยะแรกเกิดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองชวยสรางเสริมความมัน่คงทางดานจติใจของทัง้แมและ
ลกู ชวยกระตุนจุดเช่ือมโยงในสมองใหแข็งแรงย่ิงข้ึนกอใหเกดิพฒันาการทางดานสมอง สติปญญา ความ
ฉลาดทางอารมณ และบคุลกิภาพ ทีส่มบรูณพรอมในวัยเด็กโตและวัยผูใหญ  

7. นมแมชวยลดอาการตัวเหลืองของลูก 
 นํ้านมเหลืองชวยขับถายข้ีเทา ทําใหทารกสามารถขับสารที่ทําใหเกิดอาการตัวเหลืองออกจาก
รางกายไดเร็ว   
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8.     นมแมชวยปกปองสุขภาพของแม  
• การใหลูกกินนมแมทันทีหลังคลอด ชวยการบีบตัวของมดลูก จึงทําใหภาวะตกเลือดหลัง 

คลอดลดลง มดลูกเขาอูเร็ว  
• ลดความเสี่ยงตอการเปนมะเร็ง เชน มะเร็งรังไข มะเร็งเตานม  
•      ปองกันภาวะกระดูกพรุน เพราะในระหวางใหนมบุตรจะมีฮอรโมนที่อยูในกระแสเลือด

หลายชนิด ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซยีมจากอาหารที่รับประทานเขาสู รางกายไดใน
อัตราที่สูงข้ึนเปนเทาตัว  

• รปูรางดีข้ึน จากการลดไขมนัสวนเกนิ เพราะรางกายไดนําไขมนัสวนเกนิน้ันมา ใชสรางนํ้านม  
•      ปองกันการตกไข ในระยะแรกหลังคลอดเปนการคุมกําเนิดโดยธรรมชาติ   อาจจะ

สามารถคุมกําเนิดได 98% โดยจะตองประกอบดวยเงื่อนไขตอไปน้ี ทารกจะตองดูดนํ้านมจากอกแม
เทาน้ัน การใหทารกกนินมผสม หรอืการใชเครื่องปมนมแทนที่จะใหทารกดูดจากอก และการใหอาหาร
เสริม จะลดความสามารถในการคุมกําเนิด  ทารกจะตองไดดูดนมจากอกแมทุกๆ 4 ช่ัวโมง ในตอน
กลางวัน และทุกๆ 6 ช่ัวโมง ในตอนกลางคืน เปนอยางนอย  และทารกอายุไมเกิน 6 เดือน และแม
จะตองไมมีประจําเดือนอยางนอย 56 วันหลังคลอด  
9.     นมแมมีประโยชนตอเศรษฐกิจ ครอบครัว และสิ่งแวดลอม  
 การเลี้ยงลูกดวยนมแมชวยประหยัดคาใชจายเพื่อซื้อผลิตภัณฑทดแทนนมแม คาอุปกรณในการ
ใหอาหารทารก ลดคาใชจายดานการเจ็บปวย 
เคล็ดลับใหนมแมเพียงพอ 
 ในเตานมของแมแตละคน จะมีตอมสรางนํ้านมใกลเคียงกัน ดังน้ันแมทุกคนจึงสามารถสราง
นํ้านมไดในปริมาณใกลเคียงกัน    ในระยะแรกหลังคลอด แมบางคนอาจมีนํ้านมออกชาหรือเร็วตางกนั
ดังน้ันแมที่ยังมีนํ้านมไมมาก จึงไมตองวิตกกังวลมากนัก เพราะแมสามารถทําใหนํ้านมตนเองมาไดเร็ว
และเพียงพอตอความตองการของลูกโดยใชหลัก  4  ดูด ได ดังน้ี 

    ดูดที ่1 ดูดเร็ว   โดยใหทารกดูดนมมารดาใหเร็วที่สุดภายในครึ่งช่ัวโมงหลังคลอด ทําใหนํ้านม
มาเร็วเพราะกระตุนการสรางนํ้านมโดยเร็ว 

ดูดที ่2 ดูดบอย  ภายใน 2-3 วันแรก ควรใหแมลูกนอนภายในบริเวณเดียวกันเพื่อใหทารกไดดูด
นมแมทุก  2-3 ช่ัวโมง เพราะลูกจะไดหัวนํ้านมซึ่งมีภูมิคุมกันมาก และมีสารชวยกระตุนการเคลื่อนตัว
ของลําไส ชวยเรงขับข้ีเทาออก และหลังจากน้ันใหไดตามความตองการของลูก 

ดูดที ่3 ดูดถูกวิธี รวมถึงการจดัทาอุม การเอาหัวนมเขาปากลูก การใหลูกอมหัวนมอยางถูกตอง
และการเอาหัวนมออกจากปากลูก  แมและลกูควรอยูในทาทีผ่อนคลาย แมน่ังหรอืนอนใหนมลกูกไ็ด ถาน่ัง
ควรมทีีพ่งิใหหลงัตรง ไมเกรง็ ไมควรโนมตัวไปขางหนาหรอืเอนไปขางหลงัมากเกนิไปเพราะจะทําใหเมือ่ย
หลงั อาจใชหมอนชวยรองใตขอศอก (ขางหัวลูก) หรือรองตัวลูกไว หัวและลําตัวของลกูอยูในแนว
เดียวกัน หนาของลกูหนัเขาหาเตานมแม จมกูลกูอยูตรงขามหัวนมแมพอดี แมอุมลูกแนบชิดตัวแม  
ทาที1่.   Cradle  hold 

  
  

 
แมอุมลกูวางบนตัก ประคองศีรษะลกู โดยใหศีรษะลูกวางบนทองแขนแม 
ใชมือและแขนอีกขางประคองบริเวณกนและตนขา (หรืออาจใชแขนขาง
เดียวกันกับทีป่ระคองศีรษะลูก) เปนทาที่แมสวนใหญถนัดมากที่สุด 
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ทาที่ 2.modified cr adl e  

  

แมใชฝามือ จับศีรษะลูก บริเวณทายทอย ลูกดูดนมแมดานตรงขามกบัฝา
มือแมทีจ่ับลูก ในทาน้ีสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะลูก  ซึ่งจะ
ชวยไดมากในลูกที่เกิดกอนกําหนด นํ้าหนักตัวนอย เพราะกลามเน้ือ
บริเวณคอยังไมแข็งแรง หรอืลูกทีม่ีปญหาดูดนมแลวหลุดบอยๆ 

ทาที่ 3    football  hold  

  

แมอุมลกูใชฝามอืจับศีรษะบริเวณทายทอย แมสามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวของศีรษะลกูได สวนลําแขนแมประคองไหล ลําตัวลูก ลูกดูด
นมแมดานเดียวกันกับแขนแมที่ประคองลูก  ลําตัวลูกอยูดานขางใตรักแร
แม ทาน้ีมปีระโยชนในรายแม หลงัผาตัดคลอด ลูกแฝด  ลูกตัวเล็ก  
คลอดกอนกําหนด  ลูกที่มีปญหาดูดนมแลวหลุดบอยๆ ลกูที่ปวย แมที่
เตานมใหญ  ใชเปนทาเปลี่ยนตําแหนงการกดของเหงือกลกูเวลามปีญหา
หัวนมเจ็บแตก 

ทาที่ 4 Side lying       
position 

ลูกนอนตะแคงหันหนาเขาหาแม  ประคองลูกใหลําตัวชิดแม หรือใช
ผาออมพบัหรือหมอนใบเล็กๆ วางดานหลังลูก เพื่อไมใหลูกหลงัพลกิได 
 มีประโยชนในการใหนมตอนกลางคืน หรือในรายหลังผาตัดคลอด
วันแรกๆ ที่แมอาจจะสะดวกในการนอนใหนมมากกวาน่ัง หรือแมหลงั
คลอดใหม ที่ออนเพลียมาก 

วิธีการใหลูกดูดนมอยางถูกตอง 
     ประคองเตานมในทาที่ถูกตอง โดยใหน้ิวหัวแมมอือยูดานบนเตานม อีก 4 น้ิวทีเ่หลือพยุงเตานม
ดานลางข้ึนเล็กนอย ประคองเตานมไว หลงัจากประคองเตานมแลวใหเอาหัวนมเข่ียที่รมิฝปากลางของ
ลูกเบา ๆรอจนลกูอาปากกวางเต็มที่ จึงรบีโอบศีรษะของลกูเขาหาหัวนมของแม  จนริมฝปากของลกู
อมลานนมไดหมดหรืออมลานนมลกึอยางนอย  1-1.5 เซนติเมตร ใหจมูกและคางของลูกสัมผัสกับเตา
นมของแม ลําตัวของลกูแนบกบัลาํตัวของแม ถาแมเกรงวาลูกจะหายใจไมสะดวกก็ใหขยับกนของลกู
เขามาชิดกับลําตัวของแมใหมากข้ึน ไมควรใหน้ิวมือกดหัวนมดานบนลง เพราะจะทําใหหัวนมเลื่อน
ออกจากปากของลูกและในแตละมื้อควรใหดูดทั้งสองขางนานประมาณ 10 – 15 นาท ี 

ดูดที ่4 ดูดเกลี้ยงเตา ควรใหลูกดูดนมแมทั้ง 2 ขาง โดยใหดูดไดเกลี้ยงเตาทีละขาง เมื่อใหนมลกู
ในมื้อตอไป ก็ใหเริ่มจากเตาที่ดูดคางไวในมื้อกอน เพื่อใหลูกไดนํ้านมทั้ง 2 สวน คือสวนหนาและสวน
หลัง อยางตอเน่ือง นํ้านมสวนหนา (Foremilk) ซึ่งเปนนํ้านมที่ไหลออกมาในชวงแรกของการใหนม จะ
คอนขางใส ไขมันตํ่า คารโบไฮเดรตสูง นํ้านมสวนหลัง (Hindmilk) ซึ่งเปนนํ้านมจะไหลออกมา
หลังจากใหนมทารกไปไดระยะหน่ึง จะมีลักษณะขนกวาจะมีไขมันสูง เมื่อลูกไดนํ้านมสวนหลังจะทําให
ลูกอิ่มทอง และหลับไดนาน  
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การดูแลเตานมและหัวนม 
• อาบนํ้า ฟอกตัว ตามปกติวันละ  2 ครั้ง ไมควรฟอกสบูทีห่ัวนมมากเกินไป หากมีสะเก็ด

แผลทีห่ัวนมใหใชสําลีชุบนํ้าเช็ดออกเบา ๆ 
• สวมเสื้อยกทรงที่มีขนาดเหมาะกับเตานมที่ขยายใหญข้ึน และเสื้อที่สวมใสไมเปยกช้ืน 
• เมื่อเตานมมีปญหา เชน หัวนมบอด บุม ควรพบเจาหนาที่เพื่อดําเนินการแกไขในขณะ

ต้ังครรภถาหัวนมบุม ใช nipple puller หรอืใช syringe ที่ดัดแปลง ชวยดึงหัวนมออก 
เชนเดียวกับในระยะกอนคลอด ถาลานหัวนมตึงแข็ง แกใหนุมยืดหยุนดีดวยการใชปทมุแกว
ครอบหัวนมและใสยกทรงทับ ใชปทมุแกวชวงกลางวันเทาน้ัน หยุดใชปทุมแกวเมื่อลาน
หัวนมยืดหยุนดีแลว 

ลูกดูดนมแมไดอยางไร 
 ทารกแรกเกดิปกติ มรีีเฟลก็ซที่ชวยในการดูดนมแม  3  ชนิดคือ 
1. Rooting reflex เปนรีเฟล็กซ ที่ชวยใหทารกในการหาตําแหนงหัวนม เมื่อบริเวณใกลริมฝปากทารก
ถูกกระตุนโดยการสัมผัส และถาทารกหิวจะหันเขาหา และอาปากกวาง 
2. Sucking  reflex รีเฟล็กซการดูด  เมื่อมีสิ่งใดก็ตามเขาไปในปากทารก และสัมผัสกับเพดานปาก จะ
กระตุนใหทารกดูดโดยอัตโนมัติ รีเฟล็กซการดูดมีไดแข็งแรงต้ังแตในช่ัวโมงแรกหลังเกิด 
3. Swallowing reflex เมื่อในปากทารกมีนํ้านมอยูเพียงพอ จะกระตุนใหทารกกลืนนํ้านมลงไปในคอ 

สภาพรางกาย และจิตใจของแม 
• รับประทานอาหารใหครบ  5  หมู และปริมาณอาหาร ในแตละวันควรมากพอ     
• ด่ืมนํ้าประมาณวันละ 3 ลิตร และควรด่ืมทุกครั้งที่กระหาย หรือกอนและหลังใหนม 
• ไมด่ืมเครื่องด่ืมทีมีคาเฟอีน และ แอลกอฮอล   
• ไมสูบบุหรี่ / หลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่ 
• เมื่อจําเปนตองใชยาควรปรึกษาแพทยกอน เพราะยาบางชนิด อาจทําใหนํ้านมลดลงได 
• พักผอนใหเพียงพอ โดยนอนพักชวงกลางวันอีก 1 – 2 ช่ังโมง 
• ขณะใหนมลูก ควรทําจิตใจใหสบายไมวิตกกังวล หรือหงุดหงิด เพราะจะทําใหนํ้านมหลั่ง

นอยลงได 
 หากมปีญหาเรือ่งนํ้านมออกนอยหรือหัวนมบอดบุม ภาวะสุขภาพแมและลูกไมแข็งแรง จะ
แนะนําใหแมบบีนํ้านมใหลูกด่ืมนมจากแกวแทนการดูดนมจากเตา เพื่อปองกันปญหาเรื่องการสบัสน
หวันม ซึ่งการด่ืมจากแกวลูกจะใชการไลลิ้นเปนคลื่นเชนเดียวกับการดูดจากเตานมแม เมื่อลกูแข็งแรงดี
แลวก็สามารถกลบัมาดูดนมแมจากเตาไดตามเดิม 

นํ้านมมานอยหลงัคลอด  2  วัน จะทําอยางไร 
            อยางทีรู่มาแลววานมแมเปนอาหารสมองที่ดีทีสุ่ดสําหรับทารก ควรใหลูกดูดนมแมอยางเดียว 6  
เดือนแรกของชีวิต  จากน้ันหลัง 6  เดือนควรใหนมแมควบคูกับอาหารไปจนกระทัง่ลูกนอยอายุ 2 ป 
หรือนานกวาน้ัน เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพของลกูและของแมอยางเต็มที่    

แตในระยะ 1-2  วันแรกหลงัคลอด แมสวนใหญจะพบวานํ้านมมานอย  ซึง่เปนเรือ่งปกติ  แมควรใหลกู
ดูดนมบอยๆ  วันละ 8-12  ครัง้ หรอืบอยกวาน้ัน พยายามตัดความกงัวลใจ  จะชวยใหนํ้านมมาเรว็   แลวตัวแม
ควรรบัประทานอาหารและด่ืมนํ้าใหเพยีงพอ บํารุงสุขภาพดวย 
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ควรจะใหลกูดูดนมแมบอยแคไหน 
 การใหลูกกินนมแมน้ันไมจําเปนตองกําหนดเวลาที่จะใหลูกกินเพราะลูกจะรูเองวาจะกินเมื่อไร 
เพียงแตเขมงวดในชวง 2-3 วันแรกใหลูกดูดนมบอยๆ ทุก 2-3 ช่ัวโมง เพื่อกระตุนใหแมมีนํ้านม  ถา
นํ้านมไหลตามปกติก็สามารถใหลูกดูดไดบอยตามความตองการ 
ลกูกนินมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรก ทําไมจงึไมตองใหลกูดูดนํ้าตาม 
 ในนํ้านมแมมีนํ้าเพียงพอแลว ในเฉพาะแรกเกิดถึง  6  เดือน กระเพาะลูกยังมีขนาดเลก็ การให
ลูกกินนํ้าจะทําใหนํ้าไปแยงที่นํ้านมแม ทาํใหไดนมแมนอยลง 
จะรูไดอยางไรวาลกูไดรบันมแมเพยีงพอ  

• เตานมแมคัดตึงกอนใหนมและน่ิมลงหลงัใหนมแลว 
• ลกูปสสาวะ   6- 8   ครัง้ข้ึนไปใน   24  ช่ัวโมง 
• ลูกถายอจุจาระ  4-8  ครัง้ ใน  24  ช่ัวโมง หรอืไมถายบอย แตปรมิาณมากในแตละครัง้ 
• ขณะทีล่กูดูดนมขางหน่ึง นํ้านมกไ็หลอกีขางหน่ึงดวย 
• ไดยินเสยีงลกูกลนืนํ้านม 

แมเจบ็หวันมขณะที่ใหลกูดูดนม และหวันมแตกเปนแผลเกิดจากอะไร และแกไขอยางไร 
• อาการหัวนมเจ็บขณะใหลูกดูดนม เกิดจากลูกอมหัวนมไมลึกถึงลานหัวนม ควรแกไขโดยจดั

ทาอุมลูกดูดนมแมใหถนัด ใหลูกอมหัวนมใหลูกถึงลานหัวนม อาการเจ็บก็จะลดลงและ
หายไป 

• ถาหัวนมแตกเปนแผล แมไมจําเปนตองใหลูกหยุดดูดนมแม แตควรปรับใหลูกดูดนมแมโดย
ไมใหงับบริเวณที่เปนแผล และใชนํ้านมทาบริเวณหัวนมจะทําใหแผลที่แตกแหง และทุเลา
การเจ็บ  ถาเจ็บมากจนทนไมได อาจหยุดขางทีเ่จบ็ช่ัวคราว แตใหบบีนํ้านมขางน้ันออกทกุ  3  
ช่ัวโมง เพือ่คงสภาพนํ้านมไว 

ปญหาเตานมคัด เตานมอกัเสบเกดิไดอยางไร แกไขไดอยางไร 
 เกิดจากการที่ลูกไมไดดูดนมแมบอยมากพอหรือมีการค่ังของนํ้านมเมื่อมีเตานมคัดจะทําให
บริเวณลานนมตึงหัวนมแบนลงลูกจะดูดนมไดยาก ถาไมไดรับการแกไขอาจทําใหมีการติดเช้ือได ควร
ปฏิบัติดังน้ี 

• ใชผาชุบนํ้าอุนจัดประคบและนวดเตานมเบาๆขางละ  5 นาท ี
• บีบนํ้านมออกจากเตาดวยมือจนลานนมน่ิม 
• ใหลูกดูดนมบอยข้ึนทุก 2-3 ช่ัวโมงและนานขางละ 15-20  นาท ี
• ใหลูกดูดนมในสถานที่สงบและผอนคลาย ทําจิตใจใหสบาย ถาปวดมากสามารถรบัประทาน

ยาแกปวดพาราเซตามอลได 

การทํางานนอกบานคูกบัการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
      เพือ่ปองกนัความยุงยากทีอ่าจเกดิเมือ่ไปทํางาน แมควรวางแผนไวลวงหนาต้ังแตกอนไปทํางานดังน้ี 

• กอนไปทํางาน  ใหลกูดูดนมแมมือ้เชากอน  ระหวางทีแ่มอยูในทีท่ํางานใหหาเวลาบบีนํ้านมออกเปน
ระยะๆ  ตามเวลาทีล่กูเคยดูด หรอือยางนอยในชวงพักกลางวัน เก็บนํ้านมที่บีบไดเก็บใสตูเย็น เพือ่ให
ลูกกินในวันตอๆไป 

• ในชวงเย็นและตอนกลางคืน ใหลูกดูดนมจากเตา เพื่อกระตุนการสรางนํ้านมใหคงอยู ในชวง
วันหยุดสุดสัปดาหควรใหลูกดูดนมจากเตาเชนเดียวกัน 



 87 

 

การบบีเกบ็นํ้านม 
• ระวังเรือ่งความสะอาด ควรลางมอืดวยสบูใหสะอาดทกุครัง้กอนเสมอ 
• ควรบีบนํ้านมในบรรยากาศที่สงบ  
• วางหัวแมมือไวที่ขอบลานหัวนมและน้ิวมืออีก  4  น้ิวไวใตนมที่ขอบลานหัวนม  
• กดน้ิวดันเขาหาตัวแม แลวบีบน้ิวหัวแมมือกับน้ิวทั้ง 4 เขาหากัน 
• คลายน้ิวที่บีบ แลววางน้ิวที่ตําแหนงเดิม บีบเปนจังหวะ ยายตําแหนงที่วางน้ิวไปรอบๆ เตา

นมเพื่อบีบนํ้านมใหออกจากกระเปาะนํ้านมทุกอัน 

         ถาลูกไมยอมดูดนมจากขวด ในระยะที่เริ่มฝกใหมๆ ซึ่งควรเริ่มในชวงอายุ 1-2 เดือน แตเด็ก
บางคนอาจยังมีปญหาไมยอมรับ มีวิธีชวยใหเด็กปรับตัวไดดังน้ี 

• ใหคนอื่นปอนนมแทน อาจเปนพอ หรือคนเลี้ยง 
• แมตองไมอยูใหลูกเห็น ควรอยูหางๆ เพื่อไมใหลูกไดยินเสียง หรือไดกลิ่น 
• ใหคนเลี้ยงอุมลูกในทาเดียวกับที่ลูกเคยกินนมแม อาจหอตัวดวยเสื้อผา หรือสิ่งอื่นทีมีกลิ่น   
          ของแมอยูดวย 
• ใหอยูในบรรยากาศสงบสบาย 
• ในชวงแรกๆ อาจใหนมในขณะที่ลูกงวง ลูกจะตอตานนอยกวา 
• ขวดนม ใหใชจุกนมที่น่ิมและขวดขนาดเล็กกอน 
• ชวงแรกควรใหนมแมที่บีบเก็บไวอุนแลวเทใสขวด เพื่อไมใหรูสึกแตกตางมากนักกับนมที่ดูด

จากเตานมแม 

การเกบ็รกัษานํ้านมแมทีบ่ีบออกมาแลว 
• ควรเกบ็นํ้านมในปรมิาณที่ลกูกินหมดพอดี 
• ควรปดภาชนะใหมิดชิด เขียนวันที่และเวลาที่เก็บไว จัดเรียงตามลําดับกอนหลัง 
• อายุของนํ้านมแมทีเ่กบ็ไวใช  

• อุณหภูมิหอง เกบ็ไดนาน  1   ช่ัวโมง 
• ตูเย็นชองธรรมดา เก็บไดนาน  48 ช่ัวโมงใตชองแชแข็ง 
• ตูเย็นชองแชแข็งแบบประตูเดียวจะเก็บไดนาน  2 สัปดาห 
• ตูเย็นชองแชแข็งแบบ 2 ประตูจะเก็บไดนาน  3 เดือน 

การนํานํ้านมทีเ่กบ็ไวมาใหลูกกิน 
• ถาเปนนํ้านมแมที่เก็บในตูเย็นชองธรรมดาอันดับแรกใหนํามาวางขางนอกใหหายเย็นกอน 

หรือจะนําไปแชในนํ้าอุนก็ได 
• นํ้านมแชแข็งใหยายลงมาวางในตูเย็นชองธรรมดากอน 1 คืนเพื่อใหละลาย 
• ในกรณีที่เดินทางใหแชในกระติกนํ้าแข็ง ใหมีนํ้าแข็งเพียงพอกับการทําความเย็น 
• หามแชนํ้านมในนํ้ารอนหรอือุนดวยเตาไมโครเวฟ เพราะจะทําใหภูมติานทานในนํ้านมแมสญูเสยีไป 

วิธีใหนมแกทารกที่มีภาวะเจบ็ปวยแรกเกิด มี  4  วิธี 
1.  การใหทารกดูดเอง  
2.  การปอนดวยที่หยด  (dropper)  ชอน (spoon) หรือถวย (cup) 
3. การใหทางหลอดใหอาหาร  ( feeding tube )  
4.  การใหนํ้านมอยางตอเน่ือง ( continuous feeding) 



 88 

 

ขอบงช้ี การใหทารกดูดเอง 
• ทารกมกีารดูด การกลนื และการหายใจสมัพนัธกนั ทารกกลนืไดดี เมือ่ปอนนมดวยชอนหรอืดวยถวย 
• ทารกดูดปากตัวเอง หรือเอามือเขาปาก 
• ทารกไมมี ภาวะหายใจเร็ว หรือเขียว  
ขอบงช้ี การปอนดวยที่หยด( dropper) หรอื ชอน (spoon) ในทารกกอนกําหนด หรอื ถวย (cup) ใน
ทารกครบกําหนด 
• สําหรบัทารกทีดู่ด-กลนืไดดีและอยูในระหวางคอยใหดูดนมแมตอไป หากทารกและมารดามคีวามพรอม  
• การใหทารกดูดนมจากขวด อาจทําใหทารกปฏิเสธการดูดนมแมซึ่งกลไกการดูดแตกตางกัน ภาวะ

น้ีเรียกวา Nipple/teat confusion 

ขอบงช้ี การใหทางหลอดใหอาหาร ( feeding tube)  
• ทารกมอีัตราหายใจเกิน 60 ครั้ง/นาท ี 
• ทารกทีม่ีการดูดและการกลืนบกพรอง  
• ทารกทีม่ีอายุครรภนอยกวา 32-34 สัปดาห  
• ทารกเกดิกอนกําหนดทีอ่ยูในระยะฝกดูดนม หรอืมอีาการเหน่ือยเวลาดูดนม หรอื ดูดไดไมหมด 
• ทารกมปีากแหวง เพดานโหว หรอื คางเลก็ (micronagthia) ควรหลกีเลีย่งการใหทางหลอดอาหาร 

เพราะทารกแรกเกดิเปน obligatory nose breather  ทําใหเพิม่แรงตานทานทีท่างเดินหายใจสวนบน 
และอาจเกดิ nasal septum erosion และ otitis mediaไดBolus feeding  ใหนมไหลเขาสูกระเพาะ
ตามแรงดึงดูดของโลก การใหนมดวยอตัราการไหลทีเ่รว็ไป อาจกระตุน reflex  ทีเ่กดิจากกระเพาะ
อาหารขยายตัวอยางเรว็ มผีลใหทารกหยุดหายใจ 

ขอควรระวังกอนใหนมทางหลอดใหอาหาร( feeding tube)  
กอนใหนมแตละมื้อ ใหตรวจตําแหนงของหลอดใหอาหาร และดูดของเหลวที่คางอยูในกระเพาะ 

เพื่อใหคืนของเหลวกลับสูกระเพาะทุกครั้งใหปริมาณนํ้านมที่จะปอนเพิ่ม โดยหักออกเทากบัปรมิาณ
ของเหลวทีดู่ดได หากดูดออกไดเทากบัหรอืมากกวาปรมิาณทีจ่ะปอน ใหงดนมมือ้น้ัน 

ขอบงช้ีการใหนมอยางตอเน่ือง (Continuous feeding)  
ใชในทารกที่ไดรับการปอนนมทางหลอดใหอาหารเปนมื้อๆ แลว ทองอืดหรืออาเจียน หรอืทารก

มีการหยุดหายใจ โดยใช syringe pump เพื่อใหนมเขากระเพาะอาหารอยางชาๆ และสม่ําเสมอ 
ขอควรระวังในการใหนมอยางตอเน่ือง (Continuous feeding)  

ระวังการปนเปอนเช้ือโรคในนม และการสูญเสียไขมัน ใชเวลาปอนนมทีส่ั้นที่สุดที่ไมทาํใหทารก
อาเจียน ทองอืด หรือ หยุดหายใจ 

ขอที่ตองระวังเกี่ยวกบัไขมันคือ การบีบนมแมไวในภาชนะอาจทําใหไขมันติดอยูกบัภาชนะ 
กระบอกฉีดยาและ  feeding  tube เกิดการแยกสวนของไขมัน เมื่อต้ังทิง้ไว ซึ่งตองเขยาเพื่อใหผสม
เขากันดี และควรต้ังกระบอกฉีดยาไวในแนวด่ิง 
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          ระยะหลังคลอด หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตคลอดลูกจนถึง 6-8 สัปดาหหลังคลอด ซึ่งเปนระยะที่
อวัยวะตางๆของรางกายพยายามปรับตัวใหกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนต้ังครรภ โดยทั่วไปน้ันหาก
แมคลอดธรรมชาติ สวนใหญจะพักอยูในโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน ถาคลอดโดยผาตัดคลอด 
อาจจะตองนอนพักอยูในโรงพยาบาลนานกวาน้ี เมื่อกลับไปอยูบานแลว แมควรหลีกเลี่ยงการทํางาน 
การยกของหนัก หรือข้ึนลงบันไดบอยๆอยางนอย  1-1½ เดือน แลวจึงไปทํางานไดตามปกติ  

ใบความรูเร่ือง...การดแูลสขุภาพหญิงหลงัคลอด 

ลักษณะทางคลินิกที่พบในระยะหลังคลอดและการปฏิบัติตัว 
1. ออนเพลีย   
 แมจะรูสึกออนเพลีย และเหน่ือยงาย เน่ืองจากต้ังแตขณะต้ังครรภจนถึงหลังคลอด ระบบตางๆ 
ของรางกายมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย นอกจากน้ียังตองใชแรงและพลงังานของรางกายระหวาง
ที่อยูในชวงการคลอดอยางมากอีกดวย 
การปฏิบัติตน 

• นอนหลบัพกัผอน.ใหเพียงพอกบัความตองการของรางกาย 
• รับประทานอาหารที่มปีระโยชนครบถวน รวมทัง้ผกัผลไม เพื่อปองกันไมใหทองผูก 
• ด่ืมนํ้ามากๆ 
• จดัสิง่แวดลอมใหสะอาด สงบ อากาศถายเทสะดวก เพือ่ใหมบีรรยากาศเหมาะกบัการพกัผอน 
• ทําจิตใจใหสบาย ผอนคลายและไมตึงเครียด 
• ควรหาคนมาอยูเปนเพือ่น สําหรบัไวคอยดูแลและชวยเหลอื เพราะบางคนอาจออนเพลยีมาก 

เกิดอาการหนามดืเปนลมได ดังน้ันหลังคลอดใหมๆ  ไมควรลุกเขาหองนํ้าตามลาํพงัเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

2.      มีนํ้าคาวปลาออกทางชองคลอด   
 ภายหลังคลอดลูก รางกายจะขับเน้ือเย่ือและเซลลตางๆที่ค่ังคางภายในโพรงมดลูกออกมาพรอม

กับเลือดและนํ้าคาวปลา ดวยแรงจากการหดรัดตัวของกลามเน้ือมดลูก  ในระยะ 2-3 วันแรกจะออก
มากและมีสีแดงสด หลังจากน้ันจะออกนอยและสีจางลงจนกลายเปนสีชมพูเรื่อๆ หลังจาก 10 วันไป
แลวก็จะกลายเปนมูกสีขาวๆ โดยปกตินํ้าคาวปลามักหมดไปภายใน  14 วัน สําหรับแมที่ผาตัดคลอด
นํ้าคาวปลาอาจจะหมดลงเร็วกวาคลอดปกติ 
การปฏิบัติตน 

• ใสผาอนามัยเพื่อรองรบันํ้าคาวปลาและทําความสะอาด รวมทั้งเปลี่ยนผาอนามัยทุกครั้งเมื่อ
มีนํ้าคาวปลาออกจํานวนมาก เพือ่ปองกันการสะสมของเช้ือโรค 

• สงัเกตลกัษณะและกลิน่ของนํ้าคาวปลา หากพบลกัษณะผดิปกติและกลิน่เหมน็ ควรบอกให
พยาบาล / แพทย ทราบ เพราะอาจเกดิการอกัเสบติดเช้ือในบรเิวณโพรงมดลกูหรอืชองคลอดได 

3.     เหงื่อออกมากกวาปกติ  
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนในรางกาย และเปนวิธีการทีร่างกายจะขับของเหลว

สวนเกนิขณะต้ังครรภ บางครัง้แมอาจรูสกึมไีขตํ่าๆ รวมดวย 
การปฏิบัติตน 

• แนะนําด่ืมนํ้ามากๆ เพื่อลดไขและสูญเสียนํ้าออกจากรางกาย 
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4.     ปวดมดลูก   
 ภายหลังคลอดลกูใหมๆ  มดลกูจะยังมีการบบีรัดตัวตามธรรมชาติ เพื่อปองกันการตกเลือดและ

ขับนํ้าคาวปลาออกจากโพรงมดลกู  จะมีอาการปวดทองนอย คลายๆปวดประจําเดือน ปวดเปนพกัๆ 
เวลาใหนมลกูอาจรูสึกปวดมากกวาปกติ เน่ืองจากเวลาที่ลูกดูดนมจะกระตุนใหสมองหลัง่ฮอรโมน
ออกมาชนิดหน่ึงซึ่งมีฤทธ์ิกระตุนใหมดลูกบบีตัวมากข้ึน  
การปฏิบัติตน 

• แมทีค่ลอดลกูตามธรรมชาติใหนอนควํ่า และใชหมอนประคองบรเิวณมดลกูไวเพือ่บรรเทาอาการปวด 
• ควรด่ืมนํ้ามากๆและถายปสสาวะทกุครัง้ทีป่วด เมือ่กระเพาะปสสาวะวางจะทําใหมดลกูทํางานไดดีข้ึน 
• สามารถรับประทานยาแกปวดตามที่แพทยสัง่ และควรรบัประทานหลังใหนมลกูเรียบรอย

แลว เพื่อลดยาทีจ่ะเทไปสูลกูทางนํ้านม 
5.     อาการปวดแผลฝเย็บ 
การปฏิบัติตน 

• ทําความสะอาดบริเวณแผลฝเย็บหลังการขับถายและเปลี่ยนผาอนามัยทกุครั้ง ซับบรเิวณ
แผลฝเย็บใหแหงสนิท 

• รับประทานยาแกปวด ตามที่แพทยสั่ง 
• บรหิารรางกายโดยการขมบิบริเวณชองคลอดเพื่อชวยใหเลือดไหลเวียนไดดีข้ึนกลามเน้ือ     

บริเวณแผลฝเย็บแข็งแรงและหายเร็วข้ึน 
6.     เตานมคัดตึง  

 เกิดจากการที่เตานมขยายโตข้ึน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ แตจะไมปกติเมื่อเตานมเกิดการคัดจนทํา
ใหแมมีไขข้ึน 
การปฏิบัติตน 

• ใชผาขนหนูชุบนํ้าอุนประคบเตานม พรอมๆกับบบีนวดเบาๆทั่วทั้งเตา แลวบีบเอานํ้านม
ออกมาจนลานนมนิม่ แลวใหลูกดูดหลังนํ้านมออกมาจนเกลี้ยงเตา แลวใชผาขนหนูชุบนํ้า
เย็นมาประคบเตานมทัง้สองขาง 

• ควรใสเสื้อยกทรงไวเสมอ เพื่อประคองทรงปองกันไมเตานมหยอนยานเน่ืองจากการขยาย
ใหญกวาปกติ 

• ในกรณีที่ปวดเตานมมาก ใหรับประทานยาแกปวด ตามที่แพทยสัง่จนกวาอาการดีข้ึน แตถา
มีอาการบวมแดงกดเจบ็ หรือไขสูงมากควรไปพบแพทย 

7.      ตึง อาการทองผูก   
 เปนอาการปกติที่เกิดที่เกิดข้ึนไดภายหลังคลอด เพราะกลามเน้ือที่ทําหนาที่ขับถายอจุจาระ

เคลื่อนไหวชาลง เน่ืองจากมีแรงดันมากขณะเบงคลอด ทําใหรูสึกชาบริเวณชองทวารหนัก และหลัง
คลอดสวนใหญจะพักบนเตียง ไมคอยไดเคลือ่นไหวรางกาย ดังน้ันอาจไมถายอจุจาระภายใน  5 วัน
แรกหลังคลอด แตถานานกวา  1  สัปดาหข้ึนไปควรปรึกษาแพทย 
การปฏิบัติตน 

• รับประทานอาหารประเภทผักและผลไมสด รวมทัง้ดูดนํ้าหรอืนม เพื่อชวยในการขับถาย 
• ออกกําลงักายอยางเหมาะสม ไมหกัโหม เชน เดินเลน เพื่อใหมีการเคลื่อนไหวของลําไส 
• ถาทองผกูมากควรปรึกษาแพทย เพื่อพิจารณาใหยาขับถายอยางออน แตไมควรซื้อยามา 

รับประทานเอง 
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8. ความรูสึกหดหูใจหลังคลอด   
        เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบภายในและฮอรโมนของรางกาย การปรบัเปลี่ยนบทบาทเปนแม 
ซึง่ตองเลีย้งดูลกูทําใหเกดิความเครยีด เหน็ดเหน่ือยและวิตกกงัวล บางครัง้เกดิอาการหดหู และรําคาญใจ 
เศราใจ และรองไหงายซึ่งอาการเหลาน้ีอาจเกิดข้ึนในชวง 1 สัปดาหหลังคลอด  
การปฏิบัติตน 

• พอเปนบุคคลสาํคัญทีจ่ะชวยดูแลประคับประคองจิตใจ และชวยเหลือแบงเบาภาระในการ
เลี้ยงดูเจาตัวนอยตามความสามารถที่จะทําได 

วิธีปฏิบัติตัวสําหรับแมในระยะหลังคลอดเพื่อสุขภาพที่ดี 
1.     การรับประทานอาหาร   
      ในระยะใหนมลกู แมตองการอาหารเพิม่ข้ึนกวาระยะกอนต้ังครรภ เพราะตองใชอาหารเพื่อสรางนํ้านม
ใหลูก ควรกินอาหารที่มพีลงังานเพิม่ข้ึน อกีประมาณ 500 กโิลแคลอรี ่และมโีปรตีนเพิม่ข้ึนประมาณวันละ 
25 กรมั อาหารที่มีคุณคาสูงจะชวยใหมีนํ้านมอยางเพียงพอ ชวยบํารุง ซอมแซม และฟนตัวของคุณแม
ไดเร็วย่ิงข้ึน ในทางตรงขาม ถาไดรับอาหารไมเพียงพอรางกายจะทรุดโทรม ภูมิตานทานตํ่า อาจเกิด
โรคแทรกซอนได 

แนวทางในการรับประทานของหญิงใหนมบุตร ดังน้ี 
• ปริมาณและคุณคาอาหารสําคัญมาก แมควรกินอาหารใหครบ 5 หมู หลากหลาย 
• ควรบริโภคอาหารมากกวาปกติ เพื่อชวยเสริมสราง นํ้านม  โดยเฉพาะกลุมโปรตีน  

เชนควรด่ืมนมเพิ่ม 1-2 แกวตอวัน สลับกับปลาเล็กปลานอย 
• เลือกรับประทานอาหารกลุมผักผลไมสด ไม ตํ่ากวา 1 มื้อ ชวยใหวิตามินและเสนใย 

อาหารที่ดี 
• ด่ืมนํ้าใหไดอยางนอย 7-8 แกวตอวันเพื่อชวยเพิ่มนํ้านมมากข้ึน 

2.     การพักผอนนอนหลับ  
 ควรพักผอนและนอนหลบัใหเต็มที่ในระยะ 1-2 วันแรกภายหลงัคลอด อยางนอยวันละ 6-8 
ช่ัวโมง และหาเวลาพักผอนบางในขณะทีลู่กหลับ 
3.     การทํางาน 
 สามารถทํางานเบาๆไดตามปกติ เชน กวาดบาน หุงขาว ทํากับขาว  แตไมควรยกของหนัก หรอื
ข้ึนลงบันไดบอยๆ เพราะอาจทําใหแผลฝเย็บแยก และมีผลตอการยืดและคลายกลามเน้ือมดลูก ทําให
เกิดกระบงัลมหยอนได 

4.     การทําความสะอาดรางกาย 
• ควรอาบนํ้าอยางนอยวันละ  2 ครั้ง  เพราะแมจะมีกลิ่นตัวจากหลายๆแหลงผสมผสานกันทั้ง

กลิ่นนํ้านมแม กลิ่นตัว กลิ่นนํ้าคาวปลา การอาบนํ้าจะชวยบรรเทากลิ่นรบกวนเหลาน้ีได โดย
ใชขันตักอาบ หรือนํ้าฝกบัวโดยไมควรลงแชในอางนํ้า สระนํ้าหรือแมนํ้าลําคลอง เพราะเช้ือ
โรคอาจเขาสูโพรงมดลูกได เน่ืองจากปากมดลูกยังปดไมสนิท 

• ทําความสะอาดบริเวณแผลฝเย็บ ใหสะอาดจากจากบริเวณดานหนาไปดานหลัง(ทวารหนัก) 
โดยการใชนํ้าสะอาด หรือสบู  และหมั่นเปลี่ยนผาอนามัยบอยๆ  
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5.     การเริ่มมีเพศสัมพันธภายหลังคลอด 
 ควรละเวนการมเีพศสมัพันธในระยะ 6 สัปดาหหลังคลอด เน่ืองจากยังมีแผลในโพรงมดลกูซึ่งยัง
ไมหายดี ปากมดลูกยังปดไมสนิท กลามเน้ือชองตลอดยังไมแข็งแรง การมเีพศสัมพันธ อาจทําใหเกิด
การฉีกขาดบรเิวณแผลฝเย็บ ชองตลอด และเกิดการติดเช้ือได กอนมีเพศสมัพันธควรไปรบัการตรวจ
รางกายหลงัคลอดวาระบบภายในเปนปกติแลว 

• แปรงฟนใหสะอาดอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และแปรงลิ้นทุกครั้งหลังการแปรงฟน โดยเลือกใช
ยาสีฟนผสมฟลูออไรด  ควรบวนปากหลังการกินอาหารทุกมื้อ เพราะสวนใหญแมหลังคลอด
อาจพบวากลิ่นปากแรงข้ึนควรและสําคัญในแมที่ไมไดรับการตรวจฟนในระยะต้ังครรภ ควรไป
พบทันตแพทย ประมาณ 2 เดือนหลังคลอดหรือพรอมกลับวันที่นัดมาตรวจหลังคลอด 

6.     การตรวจภายในหลงัคลอด 
 ควรไปรบัการตรวจภายใน ประมาณ  6 สปัดาหหลงัคลอด เพือ่รบัการดูอุงเชิงกรานวาปกติหรอืไม 
ตรวจแผลฝเย็บ ตรวจสอบวามกีารอกัเสบในมดลกูหรอืไม และการตรวจหาเซลลมะเรง็ปากมดลกู 
7.     การรับประทานยา 
 ควรรับประทานยาตามแพทยสั่ง หามซื้อยารับประทานเอง เพราะยาบางชนิดขับออกทางน้ํานม
เปนอันตรายตอลกูได 

8.     การคุมกําเนิด     
 ม ี2 แบบ คือ วิธีคุมกาํเนิดแบบช่ัวคราว   และวิธีคุมกําเนิดถาวร   

วิธีคุมกําเนิดแบบช่ัวคราว   เหมาะสาํหรบัครอบครวัทีต่องการเวนระยะการมบีตุร 
 ยาเมด็คุมกาํเนิด เปนยาเม็ดฮอรโมนที่ทําใหไมมีไขสุกมกูปากมดลูกเหนียวขนและเย่ือบโุพรง
มดลูกไมเจริญ  จึงปองกันการต้ังครรภได มีทัง้ทีม่ีผลตอนํ้านมและไมมผีลตอนํ้านมยาคุมกาํเนิด  ยา
เม็ดคุมกําเนิดน้ันตองกินทุกวันจึงจะไดผลดีตอการคุมกําเนิด  ในสวนของอาการขางเคียงอาจพบเวียน
ศีรษะ คลื่นไส อาเจียนได แตไมพบวาทําใหความสนใจทางเพศในสตรลีดลง 
 ยาฉีดคุมกาํเนิด เปนฮอรโมนที่ฉีดเพื่อปองกันการต้ังครรภเชนเดียวกับยาเมด็คุมกาํเนิด หน่ึงเข็ม
สามารถคุมกําเนิด 2- 3 เดือน   แลวแตชนิดของยาหลังฉีดยาอาจมีเลือดประจําเดือนขาดหรือมากระ
ปริดกระปรอย ซึง่ไมเปนอันตรายแตอยางใด และเมือ่ครบกําหนดควรไปฉีดยาใหตรงตามนัด  หากไม
ตรงนัดยาหมดฤทธ์ิ ก็อาจต้ังครรภได   
 ยาฝงคุมกําเนิด เปนฮอรโมนที่บรรจุอยูในหลอดเล็กๆ โดยการฝงหลอดยาใตผิวหนังบริเวณตน
แขนดานใน  หลังฝงยาแลวสามารถคุมกําเนิดไดนาน 3-5 ปแลว  แตชนิดของยา หลังฝงยาอาจพบ
เลือดออก      กระปริดกระปรอย ซึ่งอาจมีรบกวนตอการมีเพศสัมพันธได 
 หวงอนามัย  เปนอปุกรณปองกันการต้ังครรภที่สอดผานชองคลอด เขาไปในโพรงมดลูก ไมมผีล
ตอฮอรโมนเพศ  สามารถปองกันการต้ังครรภไดผลสูงถึง 97% หลังใสหวงอนามัยแลว สามารถ
คุมกําเนิดไดนาน 3-8 ป แลวแตชนิดของหวง   หวงอนามัยจึงเหมาะกบัแมหลังคลอดที่ตองการ
คุมกาํเนิดนานๆ  และผูที่มีขอหามในการใชฮอรโมนในการคุมกาํเนิด  ซึง่ถาเปนแมหลังคลอดจะใสควร
เริ่มใสเมื่อหลังคลอด    6- 8 สัปดาห แตถาเปนสตรีทั่วไปใหใสในขณะเปนประจําเดือน   และภายใน
ระยะ 2-3 เดือนแรกหลังใสหวงอนามัยอาจมีประจําเดือนมากข้ึนเล็กนอย แตอยูในเกณฑปกติและอาจ
มีตกขาวเล็กนอย   ในบางรายอาจมผีลกระทบตอการมีเพศสัมพันธได ถาสายหวงอนามัยน้ันยาวหรอื
สั้นเกินไป  ก็กลับมาปรับได 
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 ถุงยางอนามัย  ใชสวมที่อวัยวะเพศของผูชาย ใชไดสะดวก และไมมีภาวะแทรกซอน ชวย
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะโรคเอดสไดเปนอยางดี  ซึ่งลดความวิตกกังวลในขณะมี
เพศสัมพันธได แตอาจพบมีความเจ็บปวดในขณะมีเพศสัมพันธได โดยเฉพาะในสตรีวัยใกลหมดระดู 
เน่ืองจากชองคลอดแหงและอาจทําใหความพึงพอใจทางเพศลดลงได 
วิธีคุมกําเนิดถาวร  เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีลูกพอแลว ไดแก 
 การทําหมนัหญงิ  เปนการปองกนัการต้ังครรภ โดยทําใหทอรงัไขทัง้สองขางตีบตันหรอืขาดจากกนั จน
ไขไมสามารถออกมาผสมกบัอสุจิของฝายชายได  
 การทําหมันชาย  เปนการผูกและตัดทออสุจิใหขาดจากกันทําใหอสุจิผานออกมาไมได หลังทํา
หมันชายเมื่อมีการรวมเพศยังคงมีการหลั่งนํ้าเช้ือออกมาตามปกติ แตไมมีตัวอสุจิปนออกมา หลังทํา
หมันชาย ตองคุมกําเนิดดวยวิธีอื่นควบคูไป จนกวาจะตรวจไมพบนํ้าเช้ืออสุจิ 
อาการผิดปกติหลังคลอดที่ควรมาพบแพทย 
 หากมีอาการผิดปกติดังตอไปน้ีในระยะหลังคลอด หรือเมื่อกลับไปอยูบาน ควรรีบมาพบแพทย
เพื่อรับการตรวจรักษาทันที่ 

• มีเลือดสดๆ ออกทางชองคลอด 
• แผลฝเย็บ หรือแผลผาตัดคลอดลูก หรือแผลทําหมันเจ็บมากข้ึน เปนหนอง อักเสบ บวม แดง 

หรือแยก 
• มีไขสูง หนาวสั่น  
• ปวดศีรษะรุนแรง ตาพรามัว 
• ปวดเตานม ลูกดูดนมแลวไมดีข้ึน เตานมอักเสบ บวมแดง 
• ปสสาวะแสบ ขัด ขุน 
• ปวดทองอยางรุนแรง (ปวดจนบิด) โดยไมมีเพศสัมพันธ 
• คลําพบมดลูก หรือกอนทางหนาทองภายหลังคลอด 2 สัปดาหไปแลว 

อาการผิดปกติของทารกที่ควรมาพบแพทย 
1.อุณหภูมิกายสงู (มีไข) 

อาการ ระยะแรกทารกจะหงุดหงิด เมื่อรอนมากข้ึน การเคลือ่นไหวลดลง หายใจเร็วและแรง 
หรือหยุดหายใจ ซึม 

      การดูแลเบ้ืองตน 
• อุณหภูมิกายอยูระหวาง 37.5-39 c ใหถอดเครือ่งหอหุมกายทารกออก และใหทารกอยูใน

อุณหภูมิหองทีเ่ย็นจนกวาอุณหภูมิกายจะปกติ 
• อุณหภูมิกายสงูเกิน 39 c ใหเช็ดตัวเพื่อลดไขโดยใชนํ้าอุนเช็ดตัว ภายใน 1 ช่ัวโมงถาอุณหภูมิ

กายปกติ แตทารกยังมีอาการซมึ ควรรีบพามาพบแพทย 
2. อุณหภูมิกายตํ่า (ตัวเย็น) 
       อาการ เริ่มแรกทารก ซึม ดูดนมชา ไมยอมดูดนม อาเจียน ทองอืด นํ้าหนักลด 
    การดูแลเบ้ืองตน 

• ควบคุมอุณหภูมิใหอยูในเกณฑทีเ่หมาะสม อยาใหลมธรรมชาติหรือกระแสอากาศ จากพัดลม
หรือเครื่องทําความเย็น พัดผานตําแหนงที่ทารกนอน  

• ใหความอบอุนแกรางกายทารกโดยการสวมหมวกและเสือ้ผาและหมผาให 
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3. ภาวะตัวเหลือง 
ทารกทกุรายจะมอีาการตัวเหลอืงในสปัดาหแรกโดยเฉพาะวันที ่ 3 หลงัคลอด  และคอยๆ หายไป 

สาเหตุเกดิจากการสลายตัวของเมด็เลอืดแดงและการทาํงานของตับยังไมสมบรณู     เมือ่ทารกไดนมมากข้ึน 
อวัยวะตางๆ ทํางานเปนปกติอาการตัวเหลอืงจะหายไปเอง 
การตรวจวาทารกเหลืองหรือไม 
• การสงัเกตสผีิวดวยตาเปลา ทารกเมเหลอืงที่ใบหนากอน และคอยๆไลไปทีห่นาอก ทอง แขนขา

มือและเทา บริเวณตาขาวของทารกจะมสีีเหลอืง  
• การใชน้ิวมือกดลงบนผิวหนังทารก เมื่อปลอยมือ ควรจะเหน็เปนสีขาวซีด แตถาทารกตัวเหลือง

จะเห็นเปนสเีหลอืง 
การดูแลเบ้ืองตน 
• กระตุนดูดนมทกุ 2-3 ช่ัวโมง 
• สังเกตเหน็เด็ก ซมึ ดูดนมนอยลงหรือไมดูดนม ควรรีบพาไปพบแพทยเพื่อทําการรักษา  

4.  อาเจียน    
 การแหวะนมเลก็ๆนอยๆ เปนภาวะปกติของทารกแรกเกดิ เน่ืองจากหรูดูกระเพาะอาหารยังทํางานได
ไมดีทําใหรดูปดไมสนิท แตการอาเจยีน หมายถึง การมนํ้ีานมออกมาจํานวนมากและอาจออกทางจมกู 
การดูแลเบ้ืองตน 
• หลงัมื้อนมตองไลลมใหทารกโดยการจบัทารกใหน่ังตัวตรงบนตัก หรืออุมพาดบานาน 5-10 นาท ี  
•  จัดใหนอนตะแคงขวารวมกบันอนทาศีรษะสงูชวยปองกันการอาเจียนได 
• ขณะที่ทารกอาเจียนจัดใหทารกนอนราบและตะแคงตัวเพื่อปองกันการสําลัก 
5. สะดือ 

5.1 สะดือหลดุชา  ปกติสะดือจะแหงและหลดุออกภายใน 5-10 วัน  ถาหลดุชาแตไมมกีารอกัเสบ 
การดูแลเบ้ืองตน 
• ดูแลโคนสะดือ และสะดือใหแหง ไมตองใหการรักษา 

5.2 เลือดออกท่ีสะดือ ซึ่งพบบอยวันที่ 2-7 วันหลังคลอด 
การดูแลเบ้ืองตน 
• ถาออกเลก็นอยดูแลเช็ดโคนสะดือใหแหง 
• ถาเลือดออกมากและตลอดใหปรึกษาแพทยทันท ี

5.3 สะดืออักเสบ   ผวิหนังรอบๆโคนสะดือแดงบวม และรอน อาจมหีนองไหลและมกีลิน่เหมน็
ทารกอาจมไีข ซมึ ดูดนมไมดี 
การดูแลเบ้ืองตน 
• ลางมือใหสะอาดกอนสัมผสัทารก 
• ปรึกษาแพทยทันท ี

5.4  สะดือแฉะ    
การดูแลเบ้ืองตน 
• ลางมือใหสะอาดกอนและหลงัเช็ดสะดือ 
• หลีกเลีย่งการโรยสะดือดวยสารทีเ่ปนผง เชน แปง ยาฆาเช้ือ 
          5.5  สะดือจุน  เกดิจากการปดไมสมบรูณของวงรอบสะดือ ซึง่จะสมัพนัธกบัการไอบดิตัว รองไห 
หรอืเบง กอนปดูและสมัผสันุม  ภาวะน้ีจะหายไดเองหลงัอายุ 1 ปขนาดใหญอาจหายเมือ่อายุ 5-6 ป   
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6. โรคปวดทองหรือออน 3 เดือน   รองเวลาเดียวกนั กวนหรอืรองเกนิ 3 ช่ัวโมง/วัน หรอื 3 วัน/สปัดาห  
และนานกวา 3  สปัดาห 
การดูแลเบ้ืองตน 
• หลงัมื้อนมตองไลลมใหทารกทุกครั้ง 
• ใหนมทารกในปริมาณที่พอเหมาะ 
• วางทารกใหนอนควํ่าขวางบนตักแม 

7.  ทารกรองกวนจากการคัดจมูก   ทารกหายใจเขาจะไดยินเสียงลมผานจมูกที่คัด และจะสูดลม
หายใจเขาแรง ทารกรองกวนเวลาดูดนม  หรือหายใจลําบาก หายใจเร็วและเขียว 
 การดูแลเบ้ืองตน 
• ใชไมพันสําลีขนาดเลก็ทีพ่อเหมาะกับจมูกทารก ชุบนํ้าตมสกุที่เย็นแลว เช็ดนํ้ามูกออก 
8. เชื้อราในปาก  7-10 วันหลังคลอดพบแผนสีขาวคลายคราบนม ติดตามริมฝปาก ลิ้น เหงือก 
เพดาน หรือกระพุงแกม แผนติดแนนเข่ียออกยาก ทารกอาจดูดนมนอยลง 
การดูแลเบ้ืองตน 
• เช้ือราในปากพบนอยมากในทารกที่เลี้ยงลูกดวยนมแม   
• ทารกทีเ่ลี้ยงดวยนมผสม ขวดนมและจุกนมตองสะอาด 
•  ถาเช็ดไมออกหรอืหลงัเช็ดมเีลอืดออกและเปนมากบรเิวณกระพุงแกมทัง้สองขางควรไปพบแพทย 

9.  ตาอักเสบ    ทารกมีข้ีตาซึง่มกัเกิดจากทอนํ้าตาอดุตัน 
การดูแลเบ้ืองตน 
• โดยนวดหัวตาเบาๆขางที่มีนํ้าตาชวยใหทอนํ้าตาเปด เพื่อปองกันถุงนํ้าตาและเย่ือบุตาอักเสบ 

ใหนวดวันละ 2-6 ครั้ง ครั้งละ 10 นาท ี
• แตถาข้ีตามีสีเหลอืงหรือเขียวแสดงวามกีารอกัเสบของตาควรพบแพทย 
• ไมซื้อยามารกัษาเอง 
10. ฝจากวัคซีนวัณโรค   ตําแหนงที่ฉีดหัวไหลดานซาย เมือ่อายุ 1 เดือนตําแหนงที่ฉีดจะปรากฏเปน
ฝเล็กๆและแหงกลายเปนแผลเปนบุม เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน โดยไมตองใหการรักษาใดๆ  
 ถาเปนฝขนาดใหญ แตกและมีหนองไหลและเปนฝอยูนานกวา  2 เดือนใหดูแลโดยใช 
70% แอลกอฮอล วันละหลายๆครั้งจนกวาแผลแหง 
11. ขี้กลากนํ้านม   ผิวหนังมีผื่นแดง  มีนํ้าเหลอืงเย้ิม  เริม่ปรากฏที่แกมสองขางแลวกระจายไปที่
ใบหนา คอ ขอมือมือ ทองและแขนขา 
การดูแลเบ้ืองตน 
• หลกีเลีย่งการอาบนํ้าบอย การฟอกสบู และการอาบดวยนํ้าอุน  การใชผาหรอืฟองนํ้าถูบรเิวณผวิหนัง 
• หากมีการติดเช้ือโดยมีนํ้าเหลอืงเย้ิมมากหรือแหงกรัง ควรปรึกษาแพทย 
12. ผ่ืนผาออม  เปนการอกัเสบของผวิหนังจากการระคายเคืองของสิง่ทีม่าสมัผสั  การเสยีดส ีการสมัผสัปสสาวะ
และอจุจาระทีน่านเกนิ  การค่ังคางของนํ้ายาซกัผาออม  การอบัแฉะ ผืน่มลีกัษณะเปนตุมพองขนาดเลก็ หรอืเมด็
พองขนาดใหญ อาจมรีอยแยก  หากเปนเรือ้รงั ผวิหนังอาจมลีกัษณะเปนผืน่นูนราบ หรอืเปนปุมเลก็ 
การดูแลเบ้ืองตน 
•  ผิวหนังใตผาออมตองดูแลใหแหงและสะอาด อยาปลอยใหแชอุจจาระหรือปสสาวะ รีบเปลี่ยน

ผาออม ลางดวยสบูออนๆ และนํ้าแลวเช็ดใหแหง 
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ใบความรูเร่ือง...การอาบนํ้าทารก 
 

ข้ันตอนการอาบนํ้าทารก  
1. ลางมือใหสะอาด เตรียมอุปกรณอาบนํ้า เช็ดตา เช็ดสะดือทารกใหพรอม 
2. ผสมนํ้าอุนครึ่งกะละมัง ใชขอศอกหรือหลังมือจุมนํ้า เพื่อทดสอบความอุนของนํ้าใหพอดี 
3. ถอดเสื้อผาทารก ในรายที่เปอนอุจจาระตองทําสะอาดกอนนําทารกอาบนํ้า 
4. หอตัวทารกดวยผาขนหนูใหกระชับ แบบมัมมี ่
5. ประคองศีรษะทารกใหอยูในอุงฝามือ ใชแขนและศอกหนีบลําตัวไวขางเอว ใชมือพับใบหูทั้ง

สองขาง เพื่อปองกันนํ้าเขาหู 
6. ใชนํ้าลูบหนาทารกใหสะอาด จากน้ันลูบศีรษะใหทั่ว ใชสบู/ยาสระผมนวดผมเบาๆ ลางออก

ดวยนํ้าสะอาด 
7. คลี่ผาขนหนูที่ใชหอตัวทารก เช็ดผมทารกใหแหง อยาปลอยใหแหงเอง เพราะจะทําให

ทารกเปนหวัดได 
8. ทําความสะอาดกะละมัง แลวเปลี่ยนนํ้าใหม ชอนตัวทารกใหศีรษะพาดบนขอมือ โดยใชมือ

จับที่หัวไหล ใชมืออีกขางชอนกนและจับไวที่ตนขา 
9. ลูบตัวทารกดวยนํ้า ใชสบูลูบตัวทารกใหทั่ว ลางออกดวยนํ้าสะอาดทีละสวน ต้ังแตแขนทีละ

ขาง  ซอกคอ ลําตัว จนถึงขาทั้งสองขาง 
10. ใชอีกขางจับที่หัวไหล โดยอุมควํ่าใหอกพาดที่แขนเพื่อลางดานหลัง ลูบสบูใหทั่วหลัง กน

และขา แลวลางออกดวยนํ้าสะอาด 
11. อุมทารกข้ึนจากกะละมังวางบนผาขนหนูผืนใหม แลวซับตัวใหแหง โดยเฉพาะซอกคอและ

ขอพับตางๆ หอตัวทารกใหอบอุน 

ข้ันตอนการเช็ดตาทารก  
1. ลางมือใหสะอาด 
2. ใชสําลีสะอาดชุบนํ้าตมสุกที่เย็น แลวบีบใหหมาดๆ 
3. จับสําลีดานนอกแยกออกจากกัน โดยเช็ดจากหัวตาไปหางตา อยาเช็ดซ้ําไปมา หากยังไม

สะอาดเปลี่ยนสําลีใหม แลวเช็ดซ้ําใหสะอาด 
ข้ันตอนการเช็ดสะดือทารก 

1. ลางมือใหสะอาด 
2. ใชสําลีกอนหรือไมพันสําลี 2 อันชุบนํ้ายา Providine Solution 

   ไมที่ 1 เริ่มเช็ดที่ปลายตัดที่สะดือ แลวเช็ดจากปลายสะดือไปยังโคน 
                   ไมที่ 2 เช็ดที่โคนสะดือใหสะอาด  
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ใบความรูเร่ือง...การดแูลทารกตวัเหลอืง 
 
สาเหตุตัวเหลือง มี 2 ชนิด คือ 
1.     ตัวเหลืองที่เปนปกติ   
 ทารกแรกเกิดที่แข็งแรงดีประมาณรอยละ 60 อาจมีอาการตัวเหลือง ซึ่งถือวาเปนภาวะปกติ
เน่ืองจากตับของทารกยังทํางานไดไมเต็มที่ คือยังไมสามารถกําจัด “สารเหลือง” ออกจากรางกายได ทํา
ใหเกดิการสะสมไวในรางกาย  และตามผิวหนัง โดยเฉพาะทารกที่ถายข้ีเทาชา หรือดูดนมไดนอยเกินไป 
ทารกที่คลอดกอนกําหนดหรือตัวเล็กมาก ก็มีโอกาสเปนตัวเหลืองชนิดน้ีไดมากกวาทารกที่คลอดครบ
กําหนดและมนํ้ีาหนักปกติ อาการตัวเหลืองที่เปนปกติ ในทารกแรกเกิดจะพบหลังคลอด    1 วันไปแลว 
และจะหายไปไดเองภายใน  7-10 วัน โดยทีท่ารกไมมอีาการผดิปกติอืน่ๆ ยังดูดนมไดปกติ 
 2.     ตัวเหลืองทีผ่ิดปกติ   
 อาการตัวเหลืองที่ผิดปกติ  คือทารกมีความผิดปกติอยางใดอยางหน่ึงที่เปนสาเหตุทําใหตัว
เหลือง ซึ่งอาจเกิดจากเลือดแมกับลูกไมเขากัน เม็ดเลือดแดงผิดปกติ  ขาดสารบางชนิดในเม็ดเลือด
แดง มีการติดเช้ือต้ังแตอยูในครรภหรือหลังคลอด จะพบวาตัวเหลืองเกิดข้ึนอยางรวดเร็วภายใน 1 วัน
แรกหลังคลอด  และจะเหลืองอยูนานมากกวา 1-2 อาทิตย เด็กที่มีคาตัวเหลืองสูงมาก เด็กจะมีอาการ
ซึมลง ดูดนมไดนอยลง และถาไมไดรับการรักษาอยางถูกตองสมองของเด็กจะถูกทําลาย ทําใหมีอาการ
สั่นกระตุก ชักหลังแอน รองเสียงแหลม สมองพิการ ถึงเสียชีวิต 

การดูแลทารกตัวเหลอืงขณะสองไฟรักษา 
1. ทารกจะถูกถอดเสื้อผาออก เหลือเพียงผาออมเพื่อใหผิวหนังไดรับแสงเต็มที่ 
2. ปดตาทารกไว เพื่อไมใหแสงระคายเคืองตา และเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อเช็ดตัวทารก 
3. เปลี่ยนทานอนทารกเปนหงาย ควํ่า หรือตะแคง ทุก 2-4 ช่ัวโมง เพื่อใหไดรับแสงทั่วถึง  
4.      มารดาควรใหนมทารกโดยเร็วทีสุ่ดในแตละมื้อไมควรเกนิครึ่งช่ัวโมงและใหบอย ๆ ทุก   

3 ช่ัวโมง  เพราะนมแมจะชวยขับสารสเีหลอืงออกไดมากข้ึนทางอุจจาระ   และถาทารกไมยอมดูดนม
ใหแจงเจาหนาที่ทันทีเพือ่จะไดชวยกันแกปญหา 

5.     ดูแลเช็ดตัวใหทารกตามปกติวันละ 2 ครั้ง หามทาแปงเพราะแปงจะไปบังแสงทาํใหทารก
ไดรับแสงไมเต็มที ่ 

6.     มารดาตองพูดคุยกับทารก สมัผสัโอบกอดเพื่อใหทารกเกิดความอบอุนมากข้ึน  

        ปญหาที่มักพบเมื่อลกูสองไฟ ไดแก 
1. มีผดผื่นข้ึนตามลําตัว ซึ่งจะหายไดเองเมื่อเลิกสองไฟแลว 
2. ลูกอาจมีไขหรือตัวเย็น  ซึ่งปองกันโดยการตรวจอุณหภูมิโดยการวัดปรอททุก 4 ช่ัวโมง 
3. ลูกจะถายอุจจาระบอยข้ึน ไมตองกังวลเพราะเปนการขับสารสีเหลืองออกจากรางกาย 
4. เย่ือบุตาอาจถูกทําลายได จากแสงไฟที่สอง  มีการปองกันโดยใหลูกหลับตาและใสแผน

ปดตาไวใหสนิททุกครั้งขณะที่สองไฟ 
5. สีผิวของทารกอาจเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล ถาไดรับการสองไฟนานๆ แตภาวะน้ีสามารถหาย

เปนปกติไดเอง 
6.     ถาพบวาลูกมีอาการซึม ดูดนมลดลง มีอาการชักกระตุก ควรแจงเจาหนาที่ทราบทันที 
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การดูแลทารกตัวเหลอืงเมื่อกลับไปอยูบาน ควรปฏิบัติดังน้ี 
1.     ใหลูกดูดนมแมไดตามปกติ มารดารับประทานอาหารใหครบ 5 หมูตามปกติ 
2.     สังเกตอาการผิดปกติของทารก   เชน ดูดนมนอยลง ซึม ตัวเหลืองมากข้ึน ถายอุจจาระสี

ซีด ใหรีบพาทารกมาพบแพทย 
3.     พาลูกไปรับวัคซีนปองกันโรคไดตามปกติ และพามาตรวจตามแพทยนัดทุกครั้ง 
4.     ใหสังเกตพฒันาการของลูกวาเปนไปตามปกติหรือไม ถาพบวาผิดปกติควรพามา    

ปรึกษาแพทยเพื่อทําการตรวจรักษาอีกครัง้ 
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ใบความรูเร่ือง...การดแูลทารกคลอดกอนกาํหนด 
 

ทารกคลอดกอนกําหนด หมายถึง ที่เกิดกอนอายุครรภ 37 สัปดาห โดยไมคํานึงถึงนํ้าหนักตัว
ทารกที่คลอดกอนกําหนดสวนใหญจะมปีญหาตาง ๆ เกิดข้ึน เพราะอวัยวะตาง ๆ ยังไมพรอมที่จะ
ทํางานไมวาจะจะเปนดานการหายใจ การปรบัอุณหภูมริางกายใหเขากบัสิง่แวดลอม ตลอดจนระบบ
การยอยและการดูดซึม เปนตน  
การดูแลทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อทารกกลับบาน 
1. ดูแลเรือ่งการหายใจ 
 ควรมีการดูแลทางเดินหายใจใหโลงโดยเช็ดทําความสะอาดรจูมกูโดยใชสําลีพันปลายไม ชุบนํ้า
หมาดเช็ดถายังไมดีข้ึน  อาจใชวิธีการดูดเสมหะดวยลูกยางแดง โดยดูดเสมหะในปากกอนในจมูก 
2.      ดูแลเรื่องการควบคุมอุณหภูม ิ

 เพื่อลดการสูญเสียความรอนออกจากรางกาย โดยปองกันการสูญเสียความรอนทางการ 
ระเหย การแผรังสี  การนําความรอน และการพาความรอน  เชน ในกรณีที่หลงัอาบนํ้าทารก ควรเช็ด
ตัวใหแหง สวมหมวก สวมถุงเทา  ไมควรปลอยใหเด็กนอนแชปสสาวะ อุจจาระ หลีกเลี่ยงการนําเด็กไว
ในสถานที่มลีมโกรก 
3.      ดูแลเรื่องการติดเช้ือ 
 หลีกเลี่ยงทารกใหหางจากบุคคลที่เปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และมีอาการเปนหวัด 
ไปจามแตถาแมปวยดวยอาการดังกลาวก็สามารถดูแลใหนมลูกไดโดยใชผาปดปากปดจมูก ตลอด
เพราะแมดูแลใกลชิดกับลูกตลอดเวลา และและหมั่นลางมือทุกครั้ง 
4.      ดูแลเรื่องการใหอาหารทารก 
 ในระยะที่ปวยอยูโรงพยาบาลแมตองหมั่นบีบนํ้านมใหลูกไวจนกระทั่งลูกนํ้าหนักดีข้ึนและ
แข็งแรงข้ึนแลว แพทยจะฝกการดูดนมจากเตานมมารดาจนชํานาญแลวจึงใหกลับบานไดเมื่อกลับบาน
แมควรใหนมแมตอไป 
การสงเสรมิสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนด 
   ในทารกคลอดกอนกําหนดน้ันควรมีการสงเสริมสุขภาพเพื่อกระตุนการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่ดี ข้ึน โดยการกระตุนประสาทสัมผัสซึ่งมีหลายรูปแบบไดแก  การกระตุนทางดานการ
สัมผัส การกระตุนทางการไดยิน  การกระตุนทางการมองเห็น   การกระตุนทางดานการทรงตัวและ
การเคลื่อนไหว การกระตุนทางการไดกลิ่นและการรับรส 
1.     การกระตุนทางดานการสัมผัส 
     ผวิหนังเปนอวัยวะรบัสัมผสัทีม่ีมากที่สุดในทารกคลอดกอนกําหนด มีการศึกษาพบวา  การ
กระตุนโดยการสมัผสัลูบตัวเด็กสามารถชวยทําใหนํ้าหนักตัวทารกเพิ่มข้ึน ลดการรองกวน 

2.     การกระตุนทางการไดยิน 
    ทารกแรกเกิดมีความสามารถไดยินเสียงและสามารถแยกความแตกตางของเสียงได    จะมี 
ปฏิกิริยาเสียงของมนุษยและมีความไวตอจังหวะของเสียงและความตอเน่ืองของเสียง เชน เสียง 
รองเพลง หรือ เสียงการเตนของหัวใจ ทารกสามารถเรียนรูที่จะแยกเสียงบิดามารดาจากเสียงอื่นได 
และชอบเสียงผูหญงิมากกวาผูชาย 
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3. การกระตุนทางการมองเห็น 
     การมองของทารก พบวาทารกมองวัตถุในระยะ 7-9 น้ิว จากใบหนาไดดีทีสุ่ด  มีความสนใจตอ
รูปแบบตารางหมากรุก     การจองหนาเด็กดวยความรัก  ตามองตา  จะทําใหเกิดความรักและผูกพัน 
ถาจองหนาเด็กนาน 15 วินาทีเด็กจะขยับมือ ขยับเทา ควาของ ถาใหเด็กดูวัตถุที่แขวนไวครั้งละ 1-2 
นาท ี เชา เย็น เด็กจะจองมองพรอมที่จะมองตามวัตถุ ไขวควา ย่ืนมือออกจับของ เพื่อควบคุม
สิ่งแวดลอม 
4. การกระตุนทางดานการทรงตัวและการเคลื่อนไหว 
      การกระตุนการทรงตัวมีวิธีการตาง ๆ มากมาย เชน โดยใหทารกนอนบนเตียงนํ้าเคลื่อนไหวไป
มาไดหรือเตียงทีโ่ยกไปมาในชวงระยะเวลา 10 นาที จะพบวาทารกทารกมีนํ้าหนักเพิม่มากข้ึนและ
นอกจากน้ันยังชวยลดภาวะการหยุดหายใจของทารกลงดวย และยังชวยสงเสรมิพัฒนาการของใย
ประสาท 
5. การกระตุนทางการไดกลิ่น 
      การไดกลิ่นสามารถกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวของใบหนา     การกระตุนดวยกลิ่นหอมหวาน
ทําให ทารกแสดงสีหนาพอใจ   สวนกลิ่นเหม็นจะทําใหทารกแสดงสีหนารังเกียจ 
6. การกระตุนทางการรบัรส 
      ทารกแรกเกดิสามารถแยกรสของสิ่งตาง ๆ ได เชน เมื่อแตะน้ําหวาน ทารกจะแสดงสหีนาย้ิม 
ดูดปากจุบจับดวยความพอใจ  ถาเปนรสเปรี้ยวทารกจะทาํหนาบึ้ง  ทําปากจู สวนรสขมทารกจะ 
แสดงสหีนาไมชอบ อาปากและพยายามเอาลิ้นออกมาวางบนริมฝปากลาง 
สรปุแนวทางในการสงเสรมิสขุภาพทารกคลอดกอนกําหนด 
      บิดาและมารดาสามารถทีจ่ะไดโดยใหบดิามารดาไดสัมผสับตุรตนเองโดยการลูบตามแขน ขา 
ลําตัว หรือการอุมทารก แลวแตสภาพของทารกแตละคน      

กอนใหนม    :   ใหทารกดมกลิ่นนํ้านมมารดา 
ขณะใหนม    :   อุมทารก มองสบตา พูดคุยกับทารก รองเพลงกลอมลบูตามรางกายทั่วๆไป                         
หลงัใหนม     :   อุมไกวทารก หรอืน่ังเกาอี้โยก แขวนสิ่งเคลื่อนไหวเหนือเตียง 8-12 น้ิว เปด  
                     เพลงเบา ๆ  กลอม ขณะที่ทารกนอนควรใหทารกนอนบนผาปทูี่นอนทีม่ี             
                      ลายดําสลับขาว  
ขณะเปลี่ยนผาออม : มองสบตาทารก พูดคุยกับทารก 

การปฏิบัติของมารดาเมื่อทารกคลอดกอนกําหนดกลับบาน 
มาตรวจตามนัดเปนระยะ ๆ  เพือ่ประเมนิพฒันาการดานตาง ๆ  วาสมวัยหรอืไม  ทารกอาจตอง

ไดรบัการกระตุนพฒันาการดานทีล่าชาเพิม่เติม โดยใชวิธีการกระตุนแตกตางจากบดิามารดาทีเ่คยปฏิบติัซึง่
บดิามารดาควรมาฟงคําแนะนําและฝกปฏิบติัดวยตนเองเพือ่จะไดนําไปปฏิบติักบัทารกไดถูกตอง 
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กจิกรรมสงเสรมิพัฒนาการตามวัย..การนวดสมัผสัทารกแรกเกิด 
 การนวดสัมผสัเปนการสงเสริมพฒันาการดานรางกายและจติใจ    ทางดานรางกายจะชวยผอน
คลายกลามเน้ือ   การไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงกลามเน้ือไดดีข้ึน   สวนทางดานจิตใจ  พอแมได
ถายทอดความรักความอบอุนใหกับลูกนอย และเปนการกระตุนประสาทสัมผัสดานอื่นๆดวย จากการที่
พูดคุยกับลกู การมองสบตา  ลูกกจ็ะรูสึกถึงความรักความอบอุน ที่พอแมมอบให 
ผลของการวิจัย พบวา  การนวดสัมผสัมีประโยชน ดังตอไปน้ี   

1. การเจรญิเติบโตของเซลลประสาทและใยประสาทของเซลลสมอง เปนไปอยางสมบรูณ 
2. ลดการเจบ็ปวดโดยการยับย้ังการนําสัญญาณความเจบ็ปวดไปสูสมอง 
3. ชวยกระตุนการทํางานของระบบการยอย อาหาร และลําไส การดูดซมึอาหารดีข้ึนมผีลทํา

ใหนํ้าหนักตัวเพิม่ข้ึนเร็ว 
4. กระตุนการไหลเวียนของโลหิตและนํ้าเหลือง นําอาหารไปเลีย้งเน้ือเย่ือ และขับถายของเสีย

ออก รวมทัง้ลดอาการบวม 
5. ชวยใหกลามเน้ือผอนคลาย สงผลใหเลือดไปเลี้ยงทั่วรางกายทําใหทารกหลับไดนาน

มากกวาปกติ ลดการใชพลังงานมีผลทําใหนํ้าหนักตัวมากข้ึน กลามเน้ือแข็งแรง สงเสริม ให
มีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวตามวัย 

6. ชวยกระตุนระบบภูมิตานทานโรคของรางกายทําใหโอกาสเจบ็ปวยลดนอยลง 
7. ชวยกระตุนฮอรโมนในการเจริญเติบโต  ทําใหนํ้าหนักตัวมากข้ึน 
8. ทําใหทารกนอนหลบัไดดีข้ึน และมีรปูแบบการนอนคงที ่
9. สงเสริมความรกัความผูกพันระหวางพอ-แม-ลูก 

ขอควรระวังในการนวด 
• ไมนวดทารกที่มีภาวะตัวเย็น 
• ไมนวดบรเิวณกระดูกหกั หรอื เจาเลือด 
• นวดหลังการฉีดวัคซีน  24-48  ช่ัวโมง  
• ไมนวดทารกเจ็บปวย มีไข เกิน 37.80 C  
• ไมนวดทารกทีผ่ิวหนัง มผีื่น ติดเช้ือ 

ใบความรูเร่ือง...กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย 

ข้ันตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดสมัผสั 
1. ควรนวดในชวงที่ทารกอารมณดี ไมหิว เชน หลงัอาบนํ้า   หรือหลังจากรับประทานนมแลวอยาง

นอย 1 ช่ัวโมง เพื่อใหนมยอยกอนปองกันทารกอาเจียน 
2. จัดสิ่งแวดลอมที่ชวยใหทารกสงบ อาจลดแสงสวางลงบาง  อุณหภูมิหองไมรอนหรือเย็น เกินไป 
3. ลางมือใหสะอาด  ถอดเครื่องประดับ ที่น้ิวมือและ ขอมือออก 
4. เริม่ตนพดูคุยกบัทารก  แลวใชมอืวางบนศีรษะ อกีมอืหน่ึงวางบรเิวณลําตัว เพือ่ใหทารกรบัรูการ

เริม่ตนทีจ่ะนวด 
5. นวดสมัผสัเริ่มจากศีรษะ  ไปหนาผาก  ใบหนา ทรวงอก  แขน ทอง ขาและหลัง รวมทัง้สงัเกต   

พฤติกรรมที่ทารกตอบสนองตอการนวดสัมผสั 
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6. การนวดสมัผสัจาํเปนตองใชแรงกดพอควร ไมแนะนําใหเพียงสมัผสัเบาๆ ซึง่เปนการรบกวน 
ทารก เน่ืองจากเปนการกระตุนทําใหทารกรูสึกจัก๊จี้ ( tactie  stimulate ) แรงของการนวด
ข้ึนอยูกับสวนของรางกายที่จะนวด อาจ เบาหนัก  ความแรงที่ใชนวดจะเพิ่มข้ึนทลีะนอย 
ขณะที่ทารกคุนเคยและมกีารตอบสนองที่ดีระหวางผูนวดและทารก 

7. ถาในระหวางการนวดทารกแสดงพฤติกรรม ทางลบ เชน รองให มีการเคลื่อนไหวมากข้ึน สีผิว
เปลี่ยนแปลง  อาเจียน ควรหยุดนวดทนัที และรอจนกวา ทารกจะดีข้ึนจึงเริม่นวดใหม  

        ระยะเวลาของการนวด ทารกตอบสนองตอการนวดครั้งแรกประมาณ 10 นาท ีและทารกที่อายุ
นอยกวา 1 เดือนจะตอบสนองตอการนวด ระยะสั้น ซึ่งการนวดแตละครั้งไมควรเกิน  15  นาที 

ทานวดที่ถูกตอง (นวดทาละ 5 ครั้ง) 
 ทาที่คาดผม     

จัดทาใหลูกนอนหงายวางฝามือทั้ง 2 ขางบนศีรษะใหน้ิวมือประสานกัน
เล็กนอยตรงแนวกึ่งกลางศีรษะลูบลงมาจนถึงปลายคาง  

 ทาหลงัคาบาน   
ใชปลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางลบูไลจากบรเิวณกึ่งกลางหนาผากลงมาที่ขมับ  
 
 

 ทาย้ิมแฉง          
ใชน้ิวหัวแมมือทั้ง 2 ขางวางตรงกลางบรเิวณเหนือริมฝปากบน แลวลากลงมา
เปน   เสนตรงจนสุดขอบปาก 5 ครั้ง ตอจากน้ันนวดบริเวณใตริมฝปากลางใน
ลักษณะเดียวกัน  

 ทาเปดหนังสือ    
ใชฝามือทั้ง 2 ขางลูบไลจากบริเวณกลางหนาอกแยกมือออกจากกันไปทางดาน
ขางของลําตัวตามแนวซี่โครงโคงลงมาชนกันที่กลางทองนอย โดยใหตําแหนง
ของการเคลื่อนไหวต้ังแตตนจนจบเหมือนการวาดรูปหัวใจ  

 จับขอมือลูกยกข้ึนเหนือศีรษะ นวดบริเวณใตรักแรซึ่งเปนการนวดตอม
นํ้าเหลืองใตรักแร ( ทําเหมือนกันทั้ง 2 ขาง ) 

 ทาบีบแขนนวดไปรอบๆ   
นวดแขนลูกทีละขางโดยจับแขนลูกยกข้ึนแลวใชมืออีกขางจับรอบแขน นวด
คลึงเปนหวงวงกลมจากตนแขนคอยๆ เลื่อนไปสูขอมือ แลวเคลื่อนลงไปตน
แขน ข้ึน – ลง ( ทํา 5 ครั้ง ) ตอจากน้ันใชหัวแมมือกดฝามือลูกเบาๆ  ( ทํา
เหมือนกันทั้ง 2 ขาง ) 
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นวดกระตุนระบบทางเดินอาหาร เพื่อชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานของกลามเน้ือในระบบ
ทางเดินอาหาร   
 ทาไอ  เลิฟ ยู   

ใชมือลูบเปนเสนตรงจากใตราวนมดานซายถึงบริเวณทองนอยเปนตัวไอ    
( ทํา 5ครั้ง ) 
ใชฝามือลูบเปนตัวแอลกลับหัว บริเวณทองโดยเริ่มจากซายไปขวาของคุณ   
(ทํา 5 ครั้ง ) 
ใชฝ ามือลูบบริ เ วณทองเปนตัวยูค วํ่าโดยเริ่ มจากซายไปขวาของคุณ           
( ทํา 5 ครั้ง) 

  
ทาระหัดวิดนํ้า  
วางฝามือทั้งสองขางต้ังฉาก โดยเริ่มจากใตราวนมเคลื่อนมือลงดานลางถึง
บริเวณทองนอยทีละขางเปนจังหวะ เมื่อมือขางหน่ึงเคลื่อนลงจนสุด ก็เริ่มอีก
ขางหน่ึงลงลางทําสลับกัน ( ทํา 5 ครั้ง โดยนับมือใดมือหน่ึงเปนหลัก ) 
ตอจากน้ันใชมือซายจับขอเทาทั้งสองขางรวบเขาดวยกัน ชวยผอนคลาย
กระเพาะโดยใชมือขวาลูบลงจากชายโครงลงมาเหนือหัวเหนา ( ทํา 3 ครั้ง )  

 ทาปูไตพุง  
ใชน้ิวมือขางขวาไตบริเวณทองนอย โดยเริ่มจากซายไปขวา ( ทํา 5 ครั้ง )  

 ทาบีบนวดขาไปรอบๆ    
นวดขาลูกทีละขาง โดยจับขายกข้ึนแลวใชมืออีกขางจับรอบขา นวดคลึงเปน
หวงวงกลม เริ่มจากตนขาคอยๆเลื่อนไปสูปลายเทาแลวเคลื่อนลง ( ทําขางละ 
5 ครั้ง ) ตอจากน้ันใชหัวแมมือกดฝาเทาลูกเบาๆ  

 ทาลูกกลิ้ง     
ใชฝามือทั้ง 2 ขาง กลิ้งขาลูกไปมา โดยเริ่มจากหัวเขาไปขอเทา แลวกลิ้งลง(ทํา
ขางละ 5 ครั้ง ) 

 ทาเดินหนาและถอยหลัง    
จับลูกนอนควํ่า เริ่มจากบริเวณไหลดานหลังถูมือกับหลังในจังหวะเดินหนาและ
ถอยหลังโดยใหมือหน่ึงเคลื่อนลง และอีกมือหน่ึงเคลื่อนข้ึนขณะเดียวกันใหนวด
เคลื่อนลงมาจนถึงกนกบ แลวเคลื่อนข้ึน (ข้ึน– ลง 5 ครั้ง)  



 104 

 

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..การเลน  
ของเลนหรอืการเลน มคีวามสําคัญตอการเรยีนรู ของเด็กอยางมาก ถือวาเปนกญุแจดอกสําคัญ ทีจ่ะ

นําไปสูกระบวน การเรยีนรูของเด็กในอนาคต ด้ังน้ันถาพอแมหรอืผูเลีย้งดู ไดเขาใจ และสามารถนําของเลน 
หรอืกจิกรรมการเลนไปใชกบัเด็กไดอยางมปีระสทิธิภาพแลว ทกัษะพฒันาการ และการเรยีนรูของเด็ก จะ
กาวไปอยางมคุีณภาพย่ิงข้ึน ซึง่เมือ่เด็กมพีืน้ฐานทางพฒันาการทีดี่ และเหมาะสมกบัวัย เด็กจะสามารถ นํา
ประสบการณตางๆ ทีผ่านมาไปประยุกตใช กบัการเรยีนรูในอนาคตได อยางมคุีณภาพ 

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย 0-5 ป 
เด็กวัยน้ีเรยีนรูผานการเลน และเรยีนรูผานทางการใชประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ ตาดู หฟูง จมกูรบักลิน่ 

ลิน้รบัรส และผวิหนังรบัสมัผสั ในวัยน้ีเด็กมกัชอบนําของทกุชนิดเขาปาก โดยใชปากในการสํารวจของน้ันๆ 
ทัง้ดูด เลยี อม พอแมควรสงเสรมิใหเด็กไดใชทกัษะเหลาน้ี โดยหาของเลนทีม่ขีนาดเหมาะมอื นํ้าหนักเบา 
ขนาดไมเลก็จนเกนิไป ปลอดภัย ลางทําความสะอาดงาย เพือ่ใหเด็กไดฝกทกัษะ ในการใชมอืและตา
ประสานกนั ในการควาจบั เขยา เอาเขาปาก พอ แมหรอืผูเลีย้งดู ไมควรดึงมอืหรอืของเลนออกจากปากเด็ก 
เพราะจะทาํใหเด็กหงดุหงดิ อารมณเสยี และขาดโอกาสในการใชปากสํารวจเพือ่การเรยีนรู และทีส่าํคัญพอ
แมควรพดูคุย และ มปีฎิสมัพนัธกบัลกู ขณะอยูกบัลกูช้ีชวนใหลกูเลนอกีดวย  

พอแมหรือผูใหญบางทาน อาจไมเขาใจถึงพฤติกรรมของเด็กในวัยน้ี จึงจํากัด หรือหาม
ปราม  ไมใหเด็กเอาของเขาปาก อาจเพราะกลัวสกปรกหรอืสําลกั  ซึ่งจะทําใหเด็กหงุดหงิด , อารมณ
เสีย และไมเกิดการเรียนรู  ดังน้ันพอแม และผูใหญที่ใกลชิดควรเขาใจ ในพฤติกรรมของเด็ก และ
สงเสริมการเรยีนทกัษะเหลาน้ี ใหถูกตองเหมาะสม รวมทัง้ดูแลเรือ่งความปลอดภัย ในการเลนของลูก 
โดยเฉพาะอุปกรณการเลน ควรที่จะมีขนาดใหญ สสีันปลอดภัย จับ / กําถนัดมือ สามารถใหเด็กได
สัมผัสผานการกัด , ดูด , เลียได   ขนาดและนํ้าหนัก ตองเหมาะสมกับเด็กแตละคน  สามารถลาง / ซัก 
อุปกรณของเลนได เมื่อสกปรก ตลอดทั้งพอแม ควรมีปฏิสัมพันธกับเด็กช้ินระหวางการเลนอีกดวย 
อยาปลอยใหเด็กเลนคนเดียว เพราะเด็กยังไมรูจกัวาของเลนแตละช้ินมีวิธีการเลนอยางไร   

การเลนเปนกจิกรรมการเรยีนรู และเปนตัวกระตุนใหเด็กเกดิการรบัรูที่ดี ตลอดทัง้ใหเด็กได
เรียนรู ตัวเองและบุคคลอื่นโดยไมรูตัว  และนอกจากนี้ การเลนยังมผีลตอพัฒนาการทางสมอง และ
ระบบประสาทอีกดวย  

ประโยชนของการเลน  
1.       ชวยเสรมิสรางใหเด็กมีพัฒนาการในทกุดาน 
2.       ชวยเสริมสรางการใชประสาทสมัผสัทัง้ 5 ดาน 
3.       ชวยพัฒนาดานสติปญญา เสรมิสรางจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 
4.       ชวยพัฒนาความสามารถในดานการสือ่สาร โดยเฉพาะคําศัพท 
5.       ชวยเสริมสรางความมั่นใจในตัวเอง 
6.       ชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดีทางสังคม เชน การแบงปน (sharing) การผลัดเปลี่ยน (turn    
          taking) การชวยเหลือ (co-operation) การอดทนตอการรอคอย ความยืดหยุน (flexi bi lity)   
7.       ชวยเสรมิสรางใหเด็กรูจกัตนเองไดดีข้ึนซึ่งจะนําไปสูความสําเรจ็ที่ไดกระทํา 
8.       ชวยเสริมสรางสุขภาพจิตและอารมณที่ดี 
9.       ชวยพัฒนาและสงเสริมบทบาททางเพศ และบทบาทสมมุติ 
10.    ชวยพัฒนาและเสริมสรางความสนใจและสมาธิ 
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การเลอืกของเลน ใหเหมาะกับความสามารถของเด็ก ในแตละวัย มีความสําคัญตอการพฒันา
ศักยภาพของเด็กเปนอยางมาก พอแม หรอืผูดูแล จึงมีบทบาทสําคัญตอการเลอืกสรรของเลน และจัด
สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอเด็ก ใหเกิดศักยภาพในการเรียนรู  โดยคํานึงถึง 
 1.       ความปลอดภัย 
2.       ความเหมาะสมกับอายุและพฒันาการของเด็ก 
3.       ความสนใจของเด็ก 
4.       ความสะอาด 
5.       ความเหมาะสมของราคา 
6.       วิธีการเลน  
ของเลนตามวัยเด็ก 

อายุ  ของเลนสงเสรมิพัฒนาการ  ประโยชน  
2 เดือน • โมบาย  รูปสัตว /ดอกไม  แขวนไว

ที่หัวเตียงหรอืเปล 

•  สงเสรมิการใชสายตาในการมองวัตถุขณะ
ทีเด็กนอนเลน 

4-6 เดือน • โมบาย กรุงกริง่  ตุกตายาง ผวิหยาบ หรอื
น่ิมอาจทําจากผาหรอืพลาสติก มเีสยีง  

• กระจกเงา 

• เพื่อฝกควาจับหรือสัมผสั ฝกฟงเสียงขณะ 
บีบ เขยา เคาะ 

• เพื่อฝกการมองและการสงัเกต การ
เคลื่อนไหวของหนาตาและทาทาง ขณะ
เด็กมองเลน 

9-12 เดือน • ของเลนพวกไขลาน เชน ลูกเปด 
ลูกไก  และอื่นๆที่มเีสียงดนตรี 
ประกอบ 

 

• ตบมือเปาะแปะ 

  
 
• เกมสจะเอ 

• ขณะที่ของเลนไขลาน เด็กสนใจและมอง
ตามและเปนการกระตุนใหเด็กเกิดการ
เคลื่อนไหวตนเอง เชนคืบคลาน เกาะเดิน 
เหน่ียวตัวลุกข้ึน เกาะยืน 

• เปนการฝกการใชกลามเน้ือมอืทัง้2ขางและ
เปนการเสรมิความสมัพนัธของบคุคลอืน่ดวย
และเปนการฝกฟงจงัหวะในขณะตบมอื 

• เปนการฝกใหเด็กรูจกัคนหาวัสดุที่หายไป 
ตลอดทั้งเปนการฝกความสนใจ สมาธิใน
การฟงจังหวะเสียงและยังเปนการสราง
ปฏิสัมพันธระหวางเด็กกบัผูใหญ 

1-3 ป  • บล็อกขนาดตางๆ • เพื่อ ฝกทักษะกลามเน้ือมัดเล็กในการวาง
ซอนและเรียงการใชมอืประสานตา  การ
กะระยะการเปรียบเทียบขนาดตางๆของ
วัตถุ  
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อายุ  ของเลนสงเสรมิพัฒนาการ  ประโยชน  
1-3 ป  • กระดานคอนตอก 

 
 
• ของลากจูง เชน รถ  เรือ สัตวตางๆ 
 
• อุปกรณเลนทราย เชนพลั่ว ชอนถัง 

พลาสติก  ใชเลนกับทราย 
• หนังสือรปูภาพ ทําดวยกระดาษแข็ง  

พลาสติกรวมทัง้โปสเตอรภาพสัตว
ตางๆและอื่นๆ 

• สีเทียน สีเมจิก ขีดเขียนบนกระดาษ 
 
 
 
 
• เกมสจ้ําจี้มะเขือเปาะ 
 

• เพื่อ ฝกทักษะกลามเน้ือมัดเล็กทักษะการ
ใชมือ ขอมือ แขน ตลอดทั้งการใชมือ
ประสาน สายตา  

• เพือ่ฝกความคลองแคลวของการใชกลามเน้ือ
มดัใหญ ในการเดินหรอืว่ิงในการลากจงู 

• เพื่อฝกการใชน้ิวมือ แขนและการทํางาน
ประสานสายตา 

• เพือ่ฝกการใชมอื น้ิวมอื ขอมอื ในการพลกิ
หนาหนังสอื และใชน้ิวช้ีรปูภาพตางๆตลอด 
จนทกัษะดานความเขาใจภาษาและการพดู 

• เพื่อใชขีดเขียน.ในลักษณะที่ไมเปนรปูราง
ใดๆ ทั้งสิ้น เด็กจะขีดเขียนเอง และ
สรางสรรคจินตนาการของตนเอง โดยเด็ก
จับดินสอในลักษณะกํา ตอมาจึงจับโดย
ลักษณะของการใชน้ิวมือในที่สุด และเริ่ม
ขีดเขียนแบบมรีูปทรงเรขาคณิตไดมากข้ึน 

• เพื่อฝกความสัมพันธกับบุคคลโดยผูใหญ
หรือเด็กเปนผูนํากลุม เปนการฝกการฟง 
สรางความสนใจและการมสีมาธิในการเลน
กิจกรรม 

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..การเลานิทาน 
         เด็กในวัยขวบปแรกน้ันเกิดการเรียนรูไดอยางมากมายจนนามหัศจรรย เริ่มต้ังแตเมื่อพอแมอาน
หนังสือออกเสียงดังๆ เด็กๆ จะแสดงความสนใจใครรู ดวยการจองหนาพอมองหนาแมที่กําลังอาน
หนังสือ เมื่อพอแมทําบอยๆ ทําทุกๆวัน วันละ 5 -10 นาท ีเด็กเกิดการซึมซับนํ้าเสียง สีหนา และภาษา
ของพอแม ทําใหเกิดผลสําเร็จที่สําคัญย่ิงคือ พอแมลูกไดใกลชิดกันมากข้ึน มีความสุขรวมกันมากข้ึน 
ดวยบรรยากาศในบานที่อบอุนสนุกสนาน ลูกจะไดรับการพัฒนาทักษะการฟงและการพูด  สราง
จินตนาการแกเด็ก  ฝกสมาธิใหเด็กรูจักสํารวจใจใหจดจออยูกับเรื่องที่ฟง  ซึ่งเปนพื้นฐานการเตรียม
ความพรอมดานการอานหนังสือ  และปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็กไปดวย 
 ควรเริ่มเลานิทานต้ังแตอายุ 3 เดือน ถึงแมวาเด็กยังพูดไมได แตแคไดอยูในออมแขนและฟง
เสียงพอแม  อยูใกลๆ เด็กก็มีความสุขแลว เด็กในวัย 4-6 เดือน เวลาที่พอแมอานหนังสือใหฟงเด็กจะ
มองเห็นรูปภาพสวยๆในหนังสือ และมองเห็นหนาพอแม  จําเสียงได และมือก็กําแบไดแลวลองใหลูก
จับหนังสือนุมๆ ที่พอแมอานใหฟง  พอแมจึงควรเลือกหนังสือที่มีภาพประกอบสีสันสดใสตัดกับสีพื้น 
อาจทําดวยผานุมมือหรือวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย และใชสีปลอดพิษ การอานนิทานใหเด็ก
ฟงควรอานชวงสั้นๆ 2-3 นาทีเปนลักษณะคลายชวนเด็กคุย ถาเด็กเริ่มหงุดหงิดใหหยุดไวกอน แลว
คอยเริ่มวันใหมหรือเดือนใหม   
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         การเลานิทานไดผลดีเมื่ออายุ 7-8 เดือน เด็กวัยน้ีน่ังไดแลว เริ่มสํารวจวัตถุที่อยูในมือ ชอบจับ
และควาของเขาปาก เด็กอาจจะจับหนังสือมากัดที่ขอบ หรือจับหนังสือขวาง พอแมอาจตองโอนออน
ผอนตามลูกไปกอน เพราะเด็กอาจต้ังใจฟงทีหลังก็ได  พอแมควรอุมลูกไวบนตักกอดไว  แลวเริ่มอาน
นิทานสนุกๆใหฟง แมวาเด็กจะยังไมรูเรื่อง แตก็ชอบที่จะดูภาพสวยๆและชอบเวลาที่พอแมอานเสียง
สูงๆตํ่าๆ  แลวถาปลอยใหเด็กชวยถือหนังสือดวยจะดีมาก พอแมควรหาหนังสือที่ทําจากกระดาษแข็ง 
เปดพลิกงาย ขนาดกะทัดรัด ใหลูกไดถือเลน หรือหัดเปดเอง ภาพประกอบสีสดใส และในแตละหนา
ควรมีภาพเพียงหน่ึงหรือสองภาพ เน้ือหาควรเกี่ยวกับสัตว เด็กเล็ก หรือสิ่งที่ลูกคุนเคย และใชคําซ้ําๆ 
หรือคําที่มีเสียงคลองจอง 
 ถาเด็กไมยอมฟงนิทาน พอแมไมควรหมดกําลังใจ เด็กอาจตองการคลานหรือเดินมากกวา การที่
เด็กไดเดินหรือสํารวจสิ่งแวดลอมรอบๆตัว จะทําใหเด็กสนใจหนังสือทีหลังได เมื่อไหรที่เด็กคลานข้ึนมา
น่ังบนตักฟงพอแมอานนิทาน น่ันคือเด็กสนใจที่จะฟงมากข้ึนแลว 
         เด็กวัย 9-12 เดือนเริ่มเปดหนังสือเองไดแลว และมีสวนรวมในการอานหนังสือมากข้ึน เมื่อเด็ก
ชอบ เวลาพอแมอานนิทานใหฟงเด็กจะสงภาษามั่วๆ ของลูก เพื่อบอกวาสนุกจังเลย เด็กๆจะชอบเรื่อง
ที่มีเสียงคลองจอง เปนจังหวะ และมีคําซ้ําเยอะๆ และถามีหนังสือที่อานไปดวย เลนไปดวยได ก็จะดี
มาก เพราะจะไดบริหารน้ิวมือใหแข็งแรงดวย  ควรหาหนังสือที่มีผิวสัมผัสแบบตางๆ หรือหนังสือที่
สอดแทรกกิจกรรมสนุกๆสําหรับ เด็กเล็กๆ เชน หนังสือ pop up หนังสือที่มีช้ินสวนใหดึง กด ลาก 
หรือมีรูสําหรับเอาน้ิวแหยไดและควรมีขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบา ทําดวยกระดาษแข็งอาบมัน เพื่อให
เด็กเปดเองได  ถาเด็กเริ่มพูดเปนคําๆ ก็ควรอานหนังสือที่เด็กอานตามไดอาจเปนคําคลองจองงายๆ 
หรือเปนวลีสั้นๆ เพราะเด็กเริ่มจําไดแลว  ควรเลือกหนังสือที่มีรูปภาพคุนตา และเปนเรื่องราวรอบตัวที่
คุนเคย เพราะจะดึงดูดความสนใจไดดี   
                  เด็กวัย 1-2 ปจะจําเน้ือเรื่องในนิทานที่พอแมอานใหฟงบอยๆไดแลว แตก็ยังชอบฟงเรื่องเดิม 
ไมเคยเบื่อ เวลาอานหนังสือกับพอแม เด็กอยากจะเปนคนเปดหนังสือเอง  บางทีก็เลียนแบบการเลา
นิทานของพอแมโดยเลานิทานใหตุกตาตัวโปรดฟง  เด็กเริ่มเรียนรูเหตุผล เช่ือมโยงความสัมพันธ
ระหวางเน้ือเรื่องกับภาพได เริ่มเขาใจความหมายที่พอแมพูด จากการสังเกตนํ้าเสียง ฉะน้ันเด็กจะมี
อารมณรวมกับนิทานที่พอแมอานใหฟงมากข้ึน สามารถจดจําเรื่องราวตางๆได จึงควรอานชาๆ และ
แบงเปนวรรคสั้นๆ เพื่อใหลูกจดจําไดงายข้ึน 
 หนังสือที่เหมาะกับเด็กวัยน้ี จึงควรเปนหนังสือที่มีภาพสัตวหรือภาพคน และมีตัวอักษรตัวโตๆ 
มาอานใหลูกฟง และควรเปนหนังสอืที่ทําจากระดาษแข็ง เพราะเปดงายและทนทาน  ควรปลอยใหเด็ก
ไดสํารวจหนังสือและพลิกหนากระดาษเอง โดยพอแมแสดงวิธีเปดหนาหนังสือที่ถูกตองใหลูกดูกอน 
         เด็กวัย 2-3 ปฟงนิทานรูเรื่องแลว เวลาที่พอแมช้ีที่ตัวอักษร ลูกก็จะมองตามน้ิวไปดวย ก็เลยทํา
ใหเด็กเริ่มคุนเคยกับตัวอักษรบางแลว ถึงจะยังอานไมออก แตอานตามได ถาเปนประโยคสั้นๆ เพราะ
เด็กเริ่มพูดไดดีข้ึน  จะชอบเวลาที่พอแมเลานิทานสลับกับถามคําถามใหตอบ เพราะเด็กเริ่มอยากเลา
นิทานใหพอแมฟงบางแลว เด็กวัยน้ียังมีความสนใจสั้นอยู คืออยูน่ิงไดเพียงไมกี่นาที หนังสือจึงไมควรมี
เน้ือหายาวมากนัก โครงเรือ่งไมซบัซอน จํานวนคํานอยๆ เปนคําคลองจอง เพราะวัยน้ีเริม่พฒันาทกัษะทาง
ภาษา ผานภาษาดนตรทีีม่จีงัหวะ และมกีารยํ้าคําซ้ําไปซ้ํามา เน้ือหาควรเกีย่วของกบัสิง่รอบตัวและกิจวัตร
ประจําวันงายๆ ทีส่ามารถชวยเหลอืตนเองได เชน การแตงตัว การแปรงฟน การเขาหองนํ้า การกนิขาว 
เวลาอานหนังสือใหลูกฟง พอแมควรต้ังคําถามงายๆ และพูดเช่ือมโยงภาพหรือเน้ือหาในหนังสือกับสิ่ง
ใกลตัว เชน “ดูสิ รูปถวยนํ้าสีแดง รองเทาลูกก็สีแดง แลวแอบเปลสีอะไรเอย” เพื่อเด็กจะไดเรียนรู
เรื่องการเช่ือมโยง ความเหมือน ความตาง และพัฒนาทักษะการคิดตอไป 
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กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..เทคนิคการสอนลูกหัดพูด 
          ทําไมเด็กแตละคนถึงมลีักษณะการพูดไมเหมือนกัน เชน คนหน่ึงพูดจอไมหยุด อกีคนไมยอม
พูดกับใคร ความแตกตางน้ีข้ึนอยูที่ปจจัยหลายดาน ทั้งดานพัฒนาการของเด็กวาปกติหรือไม 
สภาพแวดลอม การเลี้ยงดูและที่สําคัญคือ การเรียนรู อยางไรกดี็การพูดเปนเรื่องที่หัดกันได  
1. การพูดชาๆ ออกเสียงใหชัด 
 จะทําใหเด็กจดจาํไปเปนแบบสาํหรบัสรางคําพดูของตัวเอง และงายในการเลยีนแบบ และยังเปนการฝก
ประสาทของเด็กใหสามารถแยกแยะความแตกตางของเสยีงทีไ่ดยินได ซึง่จะสงผลทีดี่ตอการฝกอานเมือ่โตข้ึน 

2. เนนคํา 
 การเนนคําใดคําหน่ึงในประโยค จะเปนการสรางจุดสนใจใหเด็ก เชน “มาทานขาวไดแลว” “น่ี
หมานอยของหนู” เปนตน เพราะเมื่อเด็กสนใจแลว ก็จะจําคําๆ น้ันไดงายข้ึน 
3. พูดซ้ําๆ 
 การพูดซ้ํากเ็หมือนกบัการขีดเสนใตประโยคคําน่ันเอง แตการพูดซ้ําๆ น้ันไมตองใชคําที่ยากน
เพราะเด็กอาจจะเบือ่หรือเซ็งซะกอน และที่สําคัญ ตองมีการโตตอบกันเกิดข้ึน จงึควรหดัใหเด็กได
พูดคุยโตตอบกัน และขณะทีพู่ด ก็ควรใชมือช้ีประกอบไปดวย เชน พูดวา เตียง ก็ช้ีไปที่เตียง เด็กจะ
เช่ือมโยงความหมายเขาดวยกันไดเร็วข้ึน  

4. กระตุนใหเด็กพูดโตตอบ 
 เมื่อเด็กอายุเพียง 4 เดือน จะสามารถสงัเกตเห็นรปูปากไดแลว จะสงัเกตไดวาเสียงไหนตองทํา
ปากยังไง ดังน้ันเวลาที่พูดก็ใหย่ืนหนาไปคุยใกลๆ  แลวก็ตองต้ังใจฟงดวย วาเด็กพูดวาอะไรตอบมา 
เพราะวัยน้ีเคาจะเริ่มชอบการพูดคุยโตตอบ แมวาชวงแรกๆ จะเปนเสียงพูดที่ไมมีความหมายก็ตาม 
5. พูดคุยกับเด็กบอยๆ 
 ย่ิงพูดคุยกับเด็กบอยเทาไหร เด็กกจ็ะจําศัพทไดเยอะข้ึนเทาน้ัน และยังชวยใหพูดไดเร็วข้ึน แต
สิ่งสําคัญคือ การพูดคุยตองมีการโตตอบกันซึง่กันและกัน เพือ่พัฒนาการทางดานภาษาที่ดี เพราะมีการ
สื่อสารทัง้สองทางน่ันเอง 
6. ไมตองกลัวประโยคยาวๆ  
 เด็กที่พอแมชอบใชประโยคที่มีวลีขยายซับซอน อยางเชน ประโยคที่มีคําวา “เพราะวา” “ทีซ่ึ่ง” 
เด็กมักจะพฒันาการพูดดวยประโยคงายๆ ไดเร็วกวาเด็กที่มพีอแมไมคอยพูดประโยคเหลาน้ี  ไมตอง
หวงวาเด็กจะสบัสน 

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..สื่อทีวีและผลกระทบ 
 เด็กบางคน เริ่มสนใจดูทีวีต้ังแตอายุยังนอยมากอยางไมนาเช่ือเชน อายุเพียง 9 เดือนเทาน้ัน 
และมักดูตอเน่ืองมาเรื่อยๆและนานข้ึน เรือ่ยๆเมื่ออายุมากข้ึน เด็กกลุมน้ีจัดเปนกลุมทีม่ีพัฒนาการทาง
ภาษาลาชา เน่ืองจากจากการ ขาดการกระตุน ขาดการม ีปฏิสัมพันธกับผูเลี้ยงดู เด็กเรียนรูการพูดผาน
การมี ปฏิสมัพันธกับพอแม แตปจจุบันเด็กเล็กๆ หลายคนเติบโตมาพรอมกบัจอสีเ่หลี่ยมทีเ่หมือนมีคน 
อยูขางใน พูดคุยได หัวเราะได รองไหได ประวัติที่สําคัญที่พบในกลุมเด็กที่พูดชาคือพอแมใหลูกดูทีวี
มากเกินไปหรือไม โดยทั่วไปปญหาจะ เกดิกบัเด็กที่ดูนาน 6-8 ช่ัวโมงตอวัน ไมใชแค  1-2 ช่ัวโมง และ
มักไมใชเด็กที่ดูทีวีแบบชวงสั้น เชนดู แตโฆษณาบางอันที่ชอบ แลวไป เลน แตมักเปนเด็กทีส่นใจดู
ตอเน่ือง 30 นาท ีบางครัง้เปนช่ัวโมง ถาเปนวิดีโอซีดีก็สนใจดูจนจบแผน อาจดูซ้ําๆหลายรอบ และมัก
มีอารมณรวมกบัเน้ือหาที่ดูมหีัวเราะลุกข้ึนเตนตาม 
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 ทั้งหมดน้ีทําใหเกิดปญหากเ็พราะทีวีน้ันตางกบัคนตรงที่การดูทีวีน้ันเปนการสื่อสารทางเดียว 
( One way communication )คือไมวาเด็กจะย้ิม หัวเราะ หรอืพยายามสื่อสารทางกายดวย ทีวีไม
เคยตอบสนองกลับคืนมาเลย มันจะสงภาพและเสียงออกมาตามสัญญาณโทรทัศนที่ไดเทาน้ัน ทีวีหรือ
วิดีโอซีดีจึงแทนความสมัพันธกบัคนไมได เด็กที่ดูทีวีตลอดวันจึงเรียนรูแตการรับ อยางเดียว ไมเรียนรู
การสง หรอืการสื่อสารออกไป โทรทัศนซึง่เปนการสื่อสารทางเดียว เด็กกจ็ะขาดเวลาและโอกาสที่จะ
ไดรับการกระตุนทางการพูดคุย และไมมีปฏิสมัพันธกับพอแม เซลลประสาทสมองทีเ่กี่ยวกับพัฒนาการ
ทางภาษาโดยเฉพาะการทีจ่ะมปีฏิสัมพันธกบัผูอื่นก็จะไมไดรับการกระตุน  

สื่อ โทรทัศนมผีลกระทบตอเด็กในหลายๆ ดาน รวมทัง้พฤติกรรม ทัศนคติ และความเช่ือ ซึ่งผล
อาจเห็นไดในทันที เชน ขัดใจ กระทืบเทา รองกรี๊ดๆ เหมอืนดาราคนโปรด หรอืผลกระทบนั้นคอยๆ 
สะสม เมื่อเด็กรบัขอมลูน้ันซ้ําแลวซ้ําอีก เชน ใชการตอสูหรือใชวิธีรุนแรงเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาตางๆ เหน็วาการสบูบหุรีห่รือด่ืมเหลาทําใหดูมีเสนห นาสนใจ โดยไมไดคํานึงถึงผลเสียตอ
สุขภาพ การมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทํากัน โดยไมตองรบัผิดชอบ ไมตองคํานึงถึงผลเสียที่
จะตามมาทั้งการติดโรค และต้ังครรภ เปนตน ผูปกครองจงึจําเปนตองมีความรู และเขาใจถึง
ผลกระทบของโทรทัศนทีจ่ะมีตอการเจรญิเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก 
ผลตออารมณและพฤติกรรม   
มีการศึกษามากมายถึงความกาวราวรุนแรงในโทรทัศนที่มีตอเด็กและวัยรุน ซึ่งพอสรุปไดดังน้ี  
เด็กที่ดูโทรทัศนต้ังแตเลก็ ๆ จะเรียนรู สังเกต จดจํา และซึมซับความรุนแรง และใชความกาวราว
รุนแรงตอคนอื่นในการแกปญหา แทนที่จะใชการควบคุมตนเองหรือใชวิธีการอื่น  การรับรูความรุนแรง
ผานทางสื่อซ้ําแลวซ้ําเลาเปนเวลานานๆ จะทําใหเด็กชาชินไปกับความรุนแรง และขาดความเอื้ออาทร
ตอบุคคลอื่นในชีวิตจรงิ และอาจแสดงออกถึงความกาวราวเมื่อโตเปนวัยรุนหรือผูใหญ เพราะ เด็กที่ใช
เวลาอยูหนาจอโทรทัศนเปนเวลานานๆ จะซึมซับสิ่งตาง ๆ ที่เหน็ รายการตาง ๆ ในโทรทัศนจะเปน
แมแบบ สรางคานิยม ทัศนคติ หลอหลอมเด็ก หากพอแมไมมีเวลาคอยสอนหรือช้ีแนะ 

 พฤติกรรมทางเพศ  
รายการตางๆ มกีารแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศมากข้ึน รวมทัง้การใชบหุรี ่เหลา ยาและสารเสพ

ติดในลกัษณะเชิญชวนโดยไมไดแสดงถึงผลเสยีของสิง่เหลาน้ี จาก คณะทํางานของ AAP ลงความเหน็วาการ
มเีพศสมัพนัธกอนวัยในวัยรุนเปนปญหาทีส่ําคัญ และวัยรุนเรยีนรูเรือ่งเกีย่วกบัเพศศึกษาจากสือ่ตางๆ เปน
อนัดับสองรองจากโรงเรยีน เด็กๆ ไดเหน็พฤติกรรมทางเพศของผูใหญผานสือ่โทรทศัน ซึง่แสดงออกถึงความ
สนุกสนาน ต่ืนเตน และถือเปนเรือ่งปกติโดยไมไดสอดแทรกถึงผลเสยีทีจ่ะตามมาจากการมเีพศ สมัพนัธกอน
วัย การติดโรค ต้ังทอง ความรบัผดิชอบหรอืหลกัศีลธรรมทีถู่กตอง เด็กวัยรุนดูแลวอาจเขาใจผดิ อยากลอง 
อยากรู หรอือยากทําตามเพือ่ใหไดรบัการยอมรบัวาเปนผูใหญ มขีอมลูทีแ่สดงวาวัยรุนทีดู่รายการทีม่กีาร
แสดงบทบาททางเพศบอยๆ มกัจะมเีพศสมัพนัธทีอ่ายุนอยกวาวัยรุนทีไ่มไดดู 
ผลทางโภชนาการ  

เด็กใชเวลาในการดูโทรทศันมากเปนอนัดับสองรองจากการนอน เด็กทีดู่โทรทศันมากมกัจะอวน 

เพราะ เวลาสวนใหญถูกใชไปในการดูโทรทศัน จงึไมมเีวลาเหลอืในการออกกําลงักาย หรอืเคลือ่นไหว และ
ขณะดูโทรทศันเด็กมกักนิเพิม่ข้ึนโดยเฉพาะอาหาร เครือ่งด่ืมหรอืขนมขบเค้ียวทีม่แีคลลอรีส่งูทีโ่ฆษณาใน
โทรทศัน นอกจากน้ันสือ่โทรทศันยังเนนภาพลกัษณทีต่องผอมบาง ทําใหเด็กหญงิกงัวลเกีย่วกบันํ้าหนัก และ
พยายามทีจ่ะควบคุมนํ้าหนักต้ังแตอายุยังนอย ซึง่จะมผีลเสยีตอการเจรญิเติบโตของเด็ก (เด็กสวนใหญไม
เขาใจวาภาพลกัษณทีดู่ดีในโฆษณาน้ัน สือ่โทรทศันไดใชเทคนิคตางๆ ตกแตงเพือ่ใหดูสวยงาม)  
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ผลตอความคิดสรางสรรคและภาษา  
เด็ก ทีใ่ชเวลาอยูหนาจอโทรทศันเปนเวลานานๆ จะเหลอืเวลานอยลงในการเลน อานหนังสอื ทํา

การบาน หรอืพดูคุยกบัเพือ่นหรอืผูใหญ ทกัษะทางภาษาจะพฒันาไดดีตองอาศัยการพดูคุยสือ่สารสองทาง 
โตตอบกนัไปมาผานทางการเลน การอาน และทํากจิกรรม รายการ โทรทศันทางการศึกษา บางรายการที่
ผลติมาเฉพาะสําหรบัเด็ก อาจชวยใหเด็กทีอ่ายุมากกวา 2 ปไดเรยีนรูคําศัพทใหม ๆ บทสนทนาหรอืทกัษะ
ทางสงัคม แตสําหรบัเด็กเลก็ๆแลว เด็กจะเรยีนรูจากของจรงิหรอืประสบการณตรงไดมากกวา  
ผลตอการเรียน  

เวลาที่เด็กใชในการทําการบานมีความสัมพันธกับความสําเรจ็ในการเรียนหนังสือ หากดู TVนาน
จะมผีลตอการทําการบานและรบกวนเวลานอนของเด็ก ซึ่งจะทําใหเด็กงวงนอน ไมมีสมาธิในเวลาเรียน 
และคะแนนตกตํ่า  

เด็กๆ ดูโฆษณา > 20,000 รายการตอป วัยรุนยอมรับวาโฆษณาบหุรี่ เบียร ไวน เหลาใน
โทรทัศนมีผลทาํใหวัยรุนอยากลองสูบและด่ืม โดยที่ โฆษณาเหลาน้ันจงใจที่จะไมบอกถึงผลเสียทีจ่ะ
ตามมา เด็กเล็กๆ มกัจะตกเปนเหย่ือของโฆษณา ซึ่งเด็กๆ มักจะรบเราใหพอแมซือ้อาหารหรือสิ่งของ
ตางๆ ตามที่เห็นในโฆษณา  
ผลกระทบของโทรทัศนตอเด็กเลก็  

Anderson และ Pempek 2005 ได รวบรวมงานวิจัยถึงผลกระทบของโทรทัศนทีม่ีตอเด็กเล็ก 
เพื่อยืนยันและสนับสนุนคําแนะนําของ AAP ที่ไมใหเด็กอายุนอยกวา 24 เดือนดูโทรทัศน เพราะ
ปจจุบันมรีายการที่ต้ังใจผลติมาเพื่อเด็กเล็ก และเด็กๆปจจบุันน้ีใชเวลาอยูหนาจอโทรทัศนนาน
มากกวาในอดีต เมื่อเปรียบเทียบกนัพบวาเด็กเรียนรูจากการมปีระสบการณจริงมากกวาการ เรียนรู
จากโทรทศัน การ ศึกษาสวนใหญยืนยันถึงผลกระทบในแงลบทีม่ีตอการเรียนรู พัฒนาทางภาษา และ
สมาธิของเด็กเล็ก  หากพอแมดูโทรทศันเปนเวลานานๆ จะลดเวลาที่จะเลนและมปีฎิสมัพันธกับเด็กลง 
ทําใหการเรียนรูของเด็กลดลง  
ผลตอพัฒนาการดานการมองและการฟง  

ขณะ ดูโทรทัศน ลกูตาจะมกีารเคลื่อนไหวนอยมาก ซึ่งการกลอกตาและใหลกูตาไดมีการ
เคลื่อนไหวมองสํารวจ สังเกตสิง่ตางๆ จําเปนสําหรับการมองเห็นและพัฒนาดานมติิสัมพันธ (การกะ
ระยะและมองภาพ 3 มิติ) ซึ่งการดูโทรทัศนนอกจากเปนการมองภาพเพียงสองมิติแลว ยังมผีลตอการ
จองมอง สังเกต และสมาธิ สวนในเรื่องของทักษะการฟงน้ัน การเปดโทรทัศนตลอดเวลาจะรบกวน
สมาธิในการฟงของเด็กสวนผลของรายการโทรทัศนซึ่งนําเสนอภาพและเสียงที่เปลี่ยนแปลงรวดเรว็ 
อาจจะกระตุนเด็กมากเกินไป มีผลตอสมาธิของเด็ก และอาจมีปญหาเรื่องสมาธิสั้นเมื่อเขาสูวัยเรียนน้ัน
งานวิจัยยังมีขอขัดแยงและยังไมสามารถสรุปได  
บทบาทของพอแม 
พอแมควรมีบทบาทในการดูโทรทัศนของเด็กโดย 

1.   เขาใจถึงบทบาทและอิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอเด็กทั้งในแงบวกและลบ เพื่อเลือกใช
โทรทัศนใหไดประโยชนเต็มที่แกเด็ก  เด็กเล็กๆ แมอายุนอยกวา 1 ป  ชอบและสนใจดูโทรทัศน แตพอ
แมควรหลีกเลี่ยงการใหเด็กอายุนอยกวา 2 ปดูโทรทัศน ถึงแมวาจะมีการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับ
เด็กเล็กๆ ก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของสมองแสดงใหเห็นวาเด็กเล็กๆ ควรไดทํากิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและกระตุนการเรียนรูผาน ประสาทสัมผัสทั้งหา เชน รองเพลง พูดคุย อาน
หนังสือ เลานิทาน ว่ิงเลน และทํากิจกรรมหลากหลาย เพื่อกระตุนการเจริญเติบโตและพัฒนาของ
สมองและทําใหเด็กพัฒนาทักษะทางสังคม อารมณและทักษะดานอื่นๆ ไดอยางเต็มที่  
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2.   พอแมควรมีความรูเกี่ยวกับสื่อ  เพื่อใหเขาใจและรูทันสื่อ สามารถเลือกใชโทรทัศนใหเกิด
ประโยชนแกเด็กและหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตาม มา ในการดูโทรทัศน เชนพอแมควรสรางกฎ กติกาใน
ก า ร ดู โ ท ร ทั ศ น กั บ ลู ก แ ล ะ ทํ า ใ ห ไ ด เ ด็ ก อ า ยุ น อ ย ก ว า  2  ป  ไ ม ค ว ร ดู โ ท ร ทั ศ น 
เด็กอายุ 2-5 ป ไมควรดูโทรทัศนมากกวาวันละ 1-2 ชม.   เด็กวัยเรียนอาจดูไดมากกวาน้ี แตพอแม
ควร ตองชวยเลอืกรายการหรือดูโทรทัศนรวมกบัลูกๆ พูดคุยถึงรายละเอียดของรายการที่ลูกดู เพื่อชวย
ช้ีแนะ ถาม-ตอบ  

ฝกแกปญหา ไมใหมีโทรทศันในหองนอนเด็ก เลือกรายการที่มสีาระ ใหขอมลูขาวสาร ให
ความรูแกเด็ก และควรหลีกเลี่ยงรายการที่มีความกาวราวรุนแรง กําหนดรายการทีจ่ะดู โทรทัศนให
ชัดเจน  เมื่อจบรายการใหปดทวีี ไมกดปุมเปลี่ยนชองไปเรือ่ยๆ สนับสนุนใหเด็กและวัยรุนไดทํา
กจิกรรมอื่น เชน เลนกีฬา อานหนังสือ หางานอดิเรกทาํไมดูโทรทัศนขณะทานอาหารหรือกอนทํา
การบานเสร็จพอแมตองเปนตัวอยางที่ดีในการดูโทรทัศน เพราะพอแมจะเปนตนแบบใหเด็กทําตาม 
โดยสรุป 

โทรทัศน เปนสื่อที่สําคัญที่เขาถึงทุกครวัเรือน และมอีิทธิพลอยางมากตอพฒันาการ พฤติกรรม 
และการเรียนรูของเด็ก  ผูปกครองควรทราบถึงผลดี และผลเสียของรายการโทรทัศนที่มีตอเด็ก จํากัด
เวลาและรายการที่เหมาะสมรวมกบัเด็ก พรอมทั้งใหพอแมไดมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนสถานการณ
กับเด็กโดยใชรายการโทรทัศนเปนสื่อ เพือ่ใหเกิดประโยชน และปองกันผลเสียทีจ่ะตามมาจากสื่อ
โทรทัศน  

กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาการตามวัย..การเลิกนมขวด และการใชถวยหัดด่ืม 
การทีเ่ด็กเลิกดูดขวดนมหลังอายุ 1 ปข้ึนไปจะนําสูปญหาดังน้ี  

1.   ฟนผุ   จดัเปนโรคติดเช้ือแบคทเีรยี จาํนวนเช้ือจะเพิม่ข้ึนเมือ่สมัผสัอาหารทีก่อใหเกดิฟนผเุชนนม หรอื
นํ้าตาล และแบคทเีรยีในคราบของจลุนิทรยีจะยอยสลายนํ้าตาลในนมใหเปลีย่นมาเปนกรด และเมือ่มกีรด
มากเน่ืองจากฟนสมัผสักบันํ้าตาลเปนเวลานาน  ซ้ําๆ บอยๆเชนการดูดขวดนม คาความเปนกรดดางในชอง
ปากจะเปลีย่นแปลง จะทาํใหเกดิการสลายตัวของแรธาตุในฟนมากข้ึนเรือ่ยๆจนเกดิฟนผ ุ
2.   ไมยอมกินขาว ปกติเด็กอายุ1ป ตองกินขาวเปนอาหารหลัก 3มื้อ  และไดรบันมวันละ2-3มื้อ แต
ถายังดูดนมจากขวด เด็กมีแนวโนมติดใจการดูด บางครัง้ไมหิวก็ยังอยากดูด ทําใหปริมาณนมมากจน
อิ่ม  เด็กที่ติดขวดนมมักคุนเคยกบัอาหารเหลวๆที่กลืนงาย เหมอืนนม ไมชอบอาหารหยาบที่ตองเค้ียว
จึงเกิดปญหาปฏิเสธอาหาร  
3.   อวน พบปญหาโภชนาการเกนิในวัยอนุบาล ตอเน่ืองจนเปนผูใหญ ปกติเด็กวัยเตาะแตะ 2-3 ขวบ
ตองการนมเพียง 16-24 ออนซเทาน้ันแตการติดขวดนมมักทําใหไดรับนมมาถึง 32 ออนซ เกินความ
ตองการของรางกายทําใหเด็กเปนโรคอวน  
4.   รบกวนวงจรการนอนของเด็ก การนอนเปนชวงเวลาทีท่าํใหรางกายไดพักและปรบัสภาพเพื่อให
เกิดการเจริญเติบโตทั้งรางกายและสมองที่ดีปกติเด็กออนมกันอนชวงสั้นๆ 2-3 ช่ัวโมงและต่ืนบอยแต
เมื่ออายุ 4 เดือน วงจรการนอนจะปรบัเปลี่ยน ทําใหเด็กไดนอนหลบัติดตอกันถึง 6-8 ช่ัวโมง โดยไมหิว 
เมือ่อายุ 6 เดือน บางคนอาจนอนหลบัยาวได 8-10 ช่ัวโมงระหวางน้ีรางกายจะสลบัเปนวงจรระหวางการ
หลบัลกึ และต้ืนซึง่อาจมกีารรองและขยับตัวเปนพกัๆโดยทีเ่ด็กไมรูตัว หากผูเลีย้งดูอุมข้ึนมากลอมหรอืใหนม 
จะทําใหวงจรการนอนเกดิการเปลีย่นแปลงจนเด็กเคยชินกบัการรองและต่ืนกลางดึก เพือ่กนินมหรอืใหพอ
แมกลอม ซึง่เปนสขุนิสยัการกนิการนอนทีไ่มดี นําไปสูปญหาเด็กติดขวดนมและรองต่ืนกลางดึก 
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5.   ผลตอการไดยิน และพัฒนาการทางภาษา  เน่ืองจากจากดูดนมขวด จะมีปญหาติดเช้ือในชอง
ปาก ซึ่งระหวางชองปากและชองหูมีทอที่เช่ือมตอถึงกัน  ทําใหเกิดการติดเช้ือในชองหูตามมาได เกิด
การอักเสบของหู หูนํ้าหนวก ทําใหประสทิธิภาพการไดยินลดลง และมีผลตอการรับรูภาษา และการใช
ภาษา 

6.   ขาดวิตามินและแรธาตุท่ีสาํคัญตอการพัฒนาทางสมอง  กินนมมากเสี่ยงตอการขาดธาตุเหล็ก 
สาเหตุเกิดจากในนํ้านมมีแคลเซียม ซึ่งมฤีทธ์ิยับย้ังการดูดซมึธาตุเหล็ก 

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..การเตรียมความพรอมลูกกอนไปโรงเรียน 

       การเขาเรียนครั้งแรกเปนเหตุการณนาต่ืนเตน ประทับใจทั้งพอ แม ลูก จงึตองมกีารเตรยีมพรอม
กันพอควร สําหรับการกาวสูโลกกวางของลูกนอย  
         โรงเรยีนอนุบาลเปนแหลงสงเสรมิการเรยีนรูของเด็ก เสรมิพฒันาการครบทกุดาน ใหความรูสกึมัน่คง 
ฝกฝนนิสยัการกนิ การเลน การดู การฟง การมเีหตุผล การปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวันทีพ่ึง่พาตนเองได 
พรอมทีจ่ะอยูกบัผูอืน่ หลอหลอม การเปนคนดี มคุีณธรรม  จงึตองควรเตรยีมความพรอมลวงหนาดังน้ี  

1.    การเตรียมตัวเตรียมใจ พอ แม ลูก ควรพูดถึงการไปโรงเรียนในภาพพจนที่ดี มีคุณครูใจดี เพื่อน 
ๆ นารัก ของเลนสนุก ไดวาดรูป อานนิทาน เปนตน  
2.   การแตงตัวไปโรงเรียน ตองฝกใหสามารถแตงตัวไดเองในชวงเชาที่รีบเรงลูกตองต่ืนเชา เขา
หองนํ้า ลูกจะคอย ๆ รูหนาที่ คือนอนหัวคํ่า ถาจะใหดีควรได 10 ช่ัวโมง คือนอน 3 ทุม เน่ืองจาก 4 
ทุมถึงตี 2 จะมีการหลั่ง Growth hormone เต็มที ่เด็กจะพัฒนาสมอง รางกาย การเรียบเรียงขอมูล
โดยสมองจะเลือกเก็บขอมูลที่มีประโยชน อยาใหลูกนอนดึกจะต่ืนสายและข้ีเกียจไปโรงเรียน ต่ืนเชาจะ
สดช่ืนพรอมเรียนรู ฝกใหลูกจัดขาวของไปโรงเรียนใหเรียบรอยกอนเขานอน ตอนเชาจะไดไมวุนวาย 
และรองงอแง พานใหอารมณเสียกันทั้งบาน  
3.   การขับถายของลูก วันแรก ๆ ของการเปดเรียนอาจจะโกลาหล ถาไมไดฝกซอมไวลวงหนาสัก 2 
สัปดาห ความรีบเรง และต่ืนเตนอาจทําใหเด็กทองผูก หรือไมขับถายที่โรงเรียน เด็กหลายคนที่ยัง
ควบคุมการขับถายไดไมดีนัก ควรบอกใหคุณครทูราบ ซึ่งคุณครแูละพี่เลี้ยงตองดูแลเด็กหลายคน ถาฝก
ใหลูกควบคุมได และบอกไดเมื่อถึงเวลาจะขับถาย จะชวยไดมาก  
4.   อยาลืมอาหารเชา อาหารเชาสําคัญเปนพลังสมองและรางกาย เด็กตองการอาหารสมองในการ
เรียนรู แตธรรมชาติของเด็กเล็กมักโยเยไมกินอาหารเชา จึงควรใหเด็กนอนเร็ว ต่ืนเชา และกินอาหาร
เชากอนเปดเทอมจริง ถาทําไมไดก็เริ่มต้ังแตวันเปดเรียนเพื่อปรับความเคยชินใหลูก อยารีบเรงมากนัก
เพื่อไมใหทุกคนเครียดในวันแรก อาหารเชาควรมีคุณคาทางโภชนาการควรมีนมเสริมอาหารเชาสัก 1 
แกว ถาปรับเวลาไดเด็กจะกินอาหารเชาไดดี  
5.   การนอนดึก มีผลตอการเรียนรูของเด็ก เด็กนอนดึกจะนอนไมพอ งอแงในตอนเชา การเรียนรูไมดี 
จนสงผลตอศักยภาพในการเรียนรูและไอคิว อีคิวได ดังน้ันพอแมอยานอนดึกเพราะลูกจะนอนดึกดวย 
คือวันศุกร-เสารอาจจะอนุโลมได กอนนอนใหลูกแปรงฟน สวดมนต ฟงนิทานใหจิตใจสงบ ไมมทีวีี เปด
ดังในหองนอน หรี่ไฟลงใหลูกหลับ อาจรองเพลงใหฟงหรือเลานิทาน เลาเรื่องดี ๆ ของวันแรกในการไป
โรงเรียนใหเขาฝนดี  
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6.   เริ่มฝกเรื่องการรักษาเวลาและตรงตอเวลา เด็ก ๆ มีหลายประเภท คือทําอะไรรวดเร็วหรือ
ยืดยาด ตอรอง งอแง โดยเฉพาะวันแรกหรือวันจันทร ควรใหลูกเริ่มฝกวินัยเรื่องกําหนดเวลา เชน 

• ตอนเชาลกูจะมนีาฬิกาปลกุ หรอืพอแมปลกุ ควรอาบนํ้าแปรงฟน แตงตัวเสรจ็ในเวลากีโ่มง สอนให
ลกูดูนาฬิกาและเวลาของวันดวย อาหารเชาเวลากีโ่มง ข้ึนรถไปโรงเรยีนกีโ่มง  

• กลบัจากโรงเรยีนใหลกูว่ิงเลนได แลวอาบนํ้ากีโ่มง เวลาต้ังโตะอาหารกีโ่มง ทําการบานกีโ่มง ดูทวีีได
นิดหนอย 3 ทุม เข็มนาฬิกาอยูทีเ่ลข 9 (สอนลกูดูนาฬิกาดวย) ลกูควรแปรงฟน เตรยีมเขานอน 

7.   พอแมเปนตนแบบใหลูกทําตาม ถาพอแมรักษาเวลา รักษาระเบียบและกฎเกณฑในบานลูกจะทํา
ตาม เมื่อเขาทําความดีคําพูดชมเชยมีประโยชน ไมทําอันตรายตอลูก แตไมตามใจจนลูกทําอะไรไมได
ดวยตนเอง  
8.   ใหลูกชวยเหลือตัวเองใหไดมากท่ีสุด ลูกอยูบานเปนทั้งแกวทั้งแหวน บางครั้งเราก็ตามใจลูกมาก 
ไมตองทําอะไรดวยตนเอง อยากไดอะไรก็ตะโกนเรียกใหผูใหญทําแทน ทําใหลูกออนแอและไมพัฒนา 
จึงตองใหลูกแสดงความสามารถ เชน ลากกระเปาเล็ก ๆ หิ้วกระติกนํ้าเอง หรือใสและถอดรองเทาเอง 
ถาเขาทําไดจะมีความภูมิใจมาก  
9.   ยามลูกเจ็บปวย ลูกอาจไมสบายมากข้ึน จากการเดินทางหรือการเขาเรียน และกิจกรรม อีกทั้ง
อาจแพรเช้ือสูผูอื่น หรือรับเช้ือจากผูอื่นงายข้ึน หากใหคุณครูจัดเด็กปวยพรอมกันจะสับสนได เมื่อ
แพทยแนะนําวามาเรียนไดจึงคอยมา ปแรกของชีวิตอนุบาลเด็กจะปวยกันบอย ๆ จากโรคหวัด เช้ือ
ไวรัส และอื่น ๆ ปที ่2 และ 3 จะปวยนอยลงตามลําดับ  
10.   ลูกบอกความตองการตนเองใหคนอ่ืนเขาใจได เด็กที่ไมคุนกับสถานที่ที่ ไมใชบาน บางคนไม
บอกความตองการตนเอง และคุณครูก็ไมรูวาเด็กตองการอะไร บางคนเอาแตรองไห หรืออาละวาด 
ตองฝกลูกวาถาตองการอะไรจะตองบอกวาอยางไร เชน หนูปวดฉ่ี ปวดอึ หนูหิว หนูกลัว ก็ใหพูด
ออกมากับคุณแมบอย ๆ แลวเขาก็จะพูดใหคุณครูฟงเขาใจได 
11.   ลูกควรฝกการรอคอย เกิดจากการตามใจเด็กมาก อยากไดอะไรตองไดโดยเฉพาะวัย 3 ป จึง
ตองฝกฝนเพื่อใหเขาเปนเด็กดี มีอีคิวที่ดี รอได ตองฝกที่บาน เพราะคุณครูมีคนเดียวเด็กหลายคน จะ
ใหคุณครูดูแลพรอมกันทุกคนเปนไปไมได เวลาจะเลนก็ตองมีการตอแถว จะรอเวลา ซึ่งเด็กจะทําไดถา
เขารวมกิจกรรม  
12.   ลูกควรฟงผูอ่ืนดวย เด็กที่พูดไมหยุด ไมฟงใคร ทําใหการเรียนรู การเขากลุมเปนไปไดไมดี ตอง
ฝกใหลูกรูจกัฟง เชน จากการเลานิทานใหลูกฟงและแมซักถาม ทบทวนวาจับใจความไดหรือไม คุณกบั
ลูก ถึงประสบการณตาง ๆ ที่ผานมาในแตละวัน ใหลูกเลาวาวันน้ีเลนกับใครเลนอะไรกัน คุณครูอาน
นิทานเรื่องอะไร 
13.   เรียนรูแบงปนผูอ่ืน การเลนกับเพื่อน ๆ แบงของเลนกัน เลนดวยกัน ชวยกันเก็บของเลน เด็กจะ
เรียนรูทักษะ คือเปนทั้งผูรับ ผูให ฝกการเปนผูนํา เปน LEADERSHIP ไดต้ังแตเด็ก ๆ  
14.   ลูกมีพรสวรรคดานใด เด็กทุกคนมีความ "เกง" ที่ซอนอยูในตัว เพียงแตคุณพอคุณแมเปดโอกาส
ใหลูกไดแสดงถึงศักยภาพน้ันหรือไม บางคนเกงทางการเคลื่อนไหวรางกาย บางคนพูดเกง บางคนตลก
เกง บางคนเงียบ ๆ แตอานนิทานเร็ว บางคนนํากลุมเกง (มีภาวะผูนํา) ฯลฯ 
           การมาโรงเรียนเด็กจะมาเรียนรูจากคุณครูและเพื่อน ๆ เปนการเพิ่มทักษะของตนเอง มีเพื่อน
มากข้ึน มีความสุข มีพัฒนาการครบถวน ทั้งรางกายเติบโตแข็งแรง อารมณมั่นคง พัฒนาอีคิวและ
พรหมวิหาร 4 การเขาสูคนหมูมากและสังคมสติปญญาพัฒนา มีจริยธรรม คุณธรรมสูความเปนเด็กเกง 
ดี มีสุข น่ันเอง  
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ใบความรูเร่ือง...อุบัติเหตตุามวัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
 

อุบัติเหตุตามวัยเด็กอายุ 2 เดือน-5 ป 
สถิติการเสียชีวิตของเด็ก เกิดจากอบุัติเหตุเปนสาเหตุอันดับแรกของเด็กไทย ไมวาจะเปนใน

เมอืง หรือในชุมชน ซึ่งอบุัติเหตุดังกลาวเกี่ยวของกับปจจัย 2 อยาง คือ พฤติกรรม และสิ่งแวดลอม
พฤติกรรมอาจจะเปนพฤติกรรมของเด็ก หรอืพฤติกรรมการดูแลเด็ก และสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว
เด็ก ซึ่งทัง้ 2 อยาง น้ีไมใชเรื่องงายทีเ่ราจะแกไข และทําความเขาใจ เน่ืองจากความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของแตละชุมชน แตละพื้นที่และฐานะ  
เด็กอายุ 2-6 เดือน  
อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น การตกจากท่ีสูง  ท่ีนอนหรือผาหมอุดจมูก  ของรอนลวก การจมนํ้า อันตราย
จากปลั๊กไฟ และรถหัดเดิน อาหาร หรือสิ่งของท่ีทําใหสําลักเขาหลอดลม  การกินสารพิษ 
เด็กวัย 2-6 เดือน สาเหตุการเสียชีวิตจะคลายๆ กับเด็กชวง 0-2 เดือน แตก็มีสาเหตุที่เพิม่เขามา
เน่ืองจากเด็กในชวงวัยน้ีเริ่มใชมือแลว เด็กจะเริ่มควาของเขาปาก รูจกัการใชมือปดของใกลๆ ตัว และ
เริ่มใชรถหัดเดิน (6 เดือน) คุณพอคุณแมควรระมัดระวัง โดยเฉพาะของรอนพวกชา-กาแฟ นํ้ารอน 
ปลั๊กไฟเด็กในชวงวัยน้ีคุณพอคุณแมมักจะซื้อของเลนใหกบัลูกแลว การเลือกของเลนจึงควรระมัดระวัง 
เพราะเด็กมกัจะเอาของเลนเขาปาก การเลือกของเลนจงึตองระวัง สวนประกอบตองแนนหนา ไมหลุด
งาย เพราะอาจจะหลุดเขาปากเด็ก เขาไปอุดตันทางเดินหายใจ ทําใหเด็กเสียชีวิตไดและเด็กในวัยน้ีจะ
เริ่มคลานแลว คุณพอคุณแมจงึมักจะเริ่มใชรถหัดเดิน อาจจะเปนเพราะการไมมเีวลา หรือปองกันเด็ก
ซน แตคุณพอคุณแมหลายคนไมทนัคิดถึงอุบัติเหตุทีจ่ะเกดิข้ึน ไมวาจะเปนการทีเ่ด็กไปดึงปลัก๊ไฟที่
เสียบไว การปนบายทีสู่ง จนทาํใหรถพลิกควํ่า เปนตน เพราะการใหเด็กใชรถหัดเดินน้ัน จะตองไดรับ
ความใสใจอยางสูงจากผูใหญ รูพฤติกรรมของเด็กในชวงวัยน้ี วิธีที่ดีที่สุดในการใหเด็กหัดเดิน คือการ
เดินดวยตัวเอง โดยมีผูใหญอยูใกลๆ  
เด็กวัย 6-12 เดือน สาเหตุของอุบัติเหตุทีจ่ะเกิดข้ึนกับเด็กวัยน้ี คือ การดึงสายไฟ กานํ้ารอน ประตู
หนีบมอื และที่นาเปนหวงทีสุ่ดคือเรื่องการจมนํ้า ซึง่เปนสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กที่นาเปนหวง การ
จมนํ้าไมจําเปนจะตองอยูรมินํ้าเสมอไป อาจจะเปนกระปองนํ้าในบาน ทอนํ้า สระนํ้า หรือแหลงนํ้าที่
ผูใหญคิดวาไมนาจะเปนอันตรายกบัเด็ก แตที่ผานมาอุบัติเหตุจากการจมนํ้าเปนสาเหตุอันดับ 1 ในการ
เสียชีวิตของเด็ก เพราะพฤติกรรมของเด็กคือชอบเลนนํ้า เด็กมักจะเอามือลงไปแกวงในนํ้า จงึทําใหเกิด
อุบัติเหตุได ความแตกตางของโครงสรางเด็กแตกตางจากผูใหญ เพราะเด็กหัวจะหนักเพราะการทรงตัว
ยังไมดี หัวเด็กจะควํ่างาย ทําใหเด็กหัวทิ่มลงใบในถังนํ้าไดงาย วิธีการปองกันคือ การเทนํ้าในกระปอง
ทิ้งเมื่อใชเสร็จ หรอืใชฝาปด หรือปดประตูหองนํ้า หรือกั้นพื้นที่ปลอดภัย ปองกันไมใหเด็กเขาใกล
แหลงนํ้า 

การบาดเจบ็ในเด็กอายุ 2-4 ปและการปองกัน 
ความเสี่ยง   การพลดัตกหกลม(falls)และการชนกระแทก(struck)  
คําแนะนํา  
• เด็กวัยน้ีจะว่ิงและปนปายได ดังน้ัน เด็กจะมีความเสี่ยงสูงตอการตกบันไดหกลมชนกระแทก  
• ราวบันไดและระเบียงตองมีชองหางไมมากพอทีเ่ด็กจะรอดได  
• หนาตางตองอยูสงูพอทีเ่ด็กจะปนปายเองไมได  
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• เฟอรนิเจอรเชนโตะ ตู ตองไมมีมุมคม หากมีควรใสอุปกรณกันกระแทกที่มุมขอบทุกมุม  
• ตูวางของตางๆตองวางบนพื้นราบ มั่นคง ไมลมงายเมื่อเด็กโหน หรือปนปาย หากไมแนใจวาตู

อยูในสภาพที่มั่นคงใหยึดติดตูดวยสายยึดกับกําแพง  
• ใชอุปกรณปองกันประตูหนีบมือ  
• หมั่นตรวจสอบประตูรั้วบานโดยเฉพาะประตูอัลลอยดซึ่งมีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมากวามี

ความมั่นคงหรือไมประตูน้ีอาจหลุดจากรางและลมทับเด็กไดงายหากเด็กปนปาย  
• นอกจากในบานแลวเด็กวัยน้ีจะว่ิงเลนในละแวกบานดวยดังน้ันการสํารวจและแกไขจุดอันตราย

ในชุมชนเชนทอระบายนํ้าที่เปดฝาไวโครงสรางที่มีความแหลมคมและขวางทางเดินหรือว่ิงของ
เด็ก พื้นสนามเด็กเลนที่แข็ง หรือเครื่องเลนสนามที่ชํารุด  

• พื้นสนามเด็กเลนที่ลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของสมองจากการ ตกจากเครื่องเลนคือพื้นยาง
สังเคราะห หรือพื้นทรายที่ลึก 20 ซม . ข้ึนไป)หากเด็กตกจากที่สูง และไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ 
ควรปรึกษาแพทย  

ความเสี่ยง   การบาดเจบ็ที่ตา ( eye injuries )  
คําแนะนํา  
• ไมควรใหเด็กเลนของเลนชนิดปนที่มลีูกกระสุนชนิดตางๆเชนปนอัดลม ปนลกูดอก หรือธนู

เพราะอาจทําใหเกิดการกระแทกลูกตาและมเีลอืดออกในชองตาได  

ความเสี่ยง   การจมนํ้า(drowning)  
คําแนะนํา  
• เด็กวัยน้ีตองระวังการจมนํ้าจากการเลนนํ้าในอางอาบนํ้า สระวายนํ้า หรอืการว่ิงเลนใกลแหลงนํ้าเชน

สระนํ้า คลอง บอ ดังน้ันตองกําจดัแหลงนํ้าทีไ่มจาํเปนในบานและละแวกบาน หรอืกัน้รัว้ กัน้ ประตู
ไมใหเด็กอยูใกลแหลงนํ้าได  

• รอยละ 37 ของเด็กที่จมนํ้าเสียชีวิตเกิดในเด็กเล็กและมผีูดูแลเด็กรับผิดชอบอยู แตผูดูแลเด็ก
เผลอช่ัวขณะเชนเดินไปลางจาน ตากผา รบัโทรศัพท หรืองบีหลับดังน้ันในสิ่งแวดลอมทีม่ีแหลง
นํ้าที่เด็กสามารถเขาถึงได ผูดูแลเด็กตองเฝาดูตลอดเวลา หามเผลอแมเพียงช่ัวขณะ  

• อายุ 2 ป สามารถสอนเลี้ยงตัวเมื่อตกนํ้า เพือ่ใหโผลพนนํ้าช่ัวขณะ ( water recovery ) และ
สอนใหวายนํ้าระยะสั้นๆเพือ่ใหตะกายเขาฝงได การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีคือการผายปอดดวยวิธี
เปาปากในกรณีทีผู่จมนํ้าไมหายใจเอง สําหรบัการอุมพาดบา กระโดดหรือว่ิงรอบสนาม หรือวาง
บนกระทะควํ่าแลวรีดนํ้าออก ไมใชวิธีที่ถูกตองและจะทําใหขาดอากาศหายใจนานย่ิงข้ึน  

ความเสี่ยง   การอุดตันทางเดินหายใจ(suffocation)  
คําแนะนํา  
• ไมควรใหเด็กเลนของเลนที่มีขนาดเล็กกวาทรงกระบอกที่มเีสนผาศูนยกลาง 3.17 ซม . และ

ความยาว 5.71 ซม . เพราะของเลนขนาดน้ีอาจทําใหสําลักอุดตันทางเดินหายใจได  
• สอนเด็กไมใหว่ิง หรือหัวเราะขณะกินอาหาร ผูดูแลเด็กควรไดรับการฝกการชวยชีวิตเด็กเมือ่เกิด

การอุดตันทางเดินหายใจ  
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ความเสี่ยง   ความรอนลวก ( burn ) และอันตรายจากไฟฟา(electricalhazard)  
คําแนะนํา  
• อยาวางภาชนะบรรจุนํ้ารอนบนพื้นเชน หมอนํ้าแกง เด็กอาจสะดุดลมลงในนํ้ารอนและมีอาการ

บาดเจบ็รนุแรงได  
• หองครัวเปนจุดอันตราย ควรมปีระตูกั้นเพื่อมิใหเด็กเขาไปในบริเวณน้ันได โดยเฉพาะในเวลาที่มี

การทาํอาหารหรือตมนํ้าอยู  
• หากเด็กไดรับบาดเจบ็จากความรอนลวก ใหใชนํ้าเย็นหรอืนํ้าประปาสะอาดแชหรือลางบาดแผล

เพื่อลดความรอนลง จนเด็กหยุดรองจากความเจ็บปวด หลงัจากน้ันใชผาสะอาดปดบาดแผล
กอนนําสงพบแพทย หามทาบาดแผลดวยนํ้าปลา หรือยาสีฟน เพราะจะทําใหเกิดการติดเช้ือได  

• เพื่อปองกันการไฟไหม ควรติดต้ังเครื่องจบัควันเพื่อเตือนภัยเมื่อมีควันไฟเกิดข้ึน ผูติดต้ังควร
ตรวจสอบแบตเตอรีท่ี่ใชอยางสม่ําเสมอ  

• ติดต้ังปลัก๊ไฟสูง 1.5 เมตร เพื่อไมใหเด็กเลนได  
• ตอสายดินกับอุปกรณไฟฟาที่เปนสื่อนําไฟฟาไดเชนตูแชแข็ง ตูกดนํ้าด่ืม  
• ตอเครื่องมือตัดไฟฟาอัตโนมัติเมือ่เกิดการลัดวงจร  
ความเสี่ยง   สัตวกัด(animal bites)  
คําแนะนํา  
• สอนเด็กไมใหเลนกบัสนัุขจรจัดสุนัขเลี้ยงที่ไมรูจกัและลูกสุนัขแรกเกิดทีม่ีแมอยูดวย  
• สอนเด็กไมใหรงัแกสัตวเชนดึงหู ดึงหาง แยงจานอาหาร ของเลนของสัตว  
• ไมปลอยใหเด็กทารกอยูตามลาํพังกบัสุนัข  
• ฉีดวัคซนีปองกันพิษสุนัขบาแกสุนัขเลี้ยง  
ความเสี่ยง   อุบัติเหตุจราจร(traffic inj ur ies )    
คําแนะนํา  
• การโดยสารรถยนตอยางปลอดภัยควรใชที่น่ังสําหรับเด็ก 1-4 ป โดยติดต้ังบนที่น่ังดานหลงัรถ 

การน่ังเบาะหลงัจะลดความเสี่ยงตอการบาดเจบ็รุนแรงลง 5 เทา 

• สําหรับรถปกอพัใหติดต้ังดานหนาขางคนขับและหามใชถุงลมในที่น่ังดานขางคนขับเพราะถุงลม
ที่กางออกขณะเกิดอบุัติเหตุน้ันจะทําใหเด็กไดรับบาดเจบ็ได  

• อยาทิ้งเด็กไวในรถคนเดียว ความรอนภายในรถจะทําใหเกิดอันตรายได 
• กอนถอยหลังรถออกจากบาน หรือในเขตชุมชน ใหสํารวจหลงัรถกอนวามเีด็กเล็กซึง่ไมสามารถ

มองเห็นไดจากกระจกสองหลังอยูหรือไม 
• ควรหลกีเลีย่งการโดยสารรถจกัรยานยนต หากจําเปนจะตองใสหมวกนิรภัยทีม่ขีนาดเหมาะสมกบัอายุเสมอ 

• เด็กทีโ่ดยสารรถจกัรยาน ควรมทีีน่ั่งพเิศษสําหรบัเด็ก โดยทีน่ั่งน้ียึดติดกบัรถจกัรยานอยางแข็งแรง มี
เข็มขัดยึดเด็กติดกบัทีน่ั่ง มทีีว่างเทาเพือ่ปองกนัเทาเขาซีล่อ และเด็กควรสวมใสหมวกนิรภัย 

• ไมใหเด็กถีบสามลอหรือจักรยาน หรอืว่ิงเลนบนถนน หรือบนทางเทา  
ความเสี่ยง   สารพิษ (poisoning)  
คําแนะนํา  
• หากเด็กกินสารพิษ ใหติดตอศูนยพิษวิทยาหมายเลข 022011083, 022468282 เพื่อขอรับ

คําแนะนําในการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธี  
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